










SISÄLMYS.
Puol.

Alku-Puhe »,,>»>♥»♥«»»- l.
Otava. (Runo) »<,,,,,«,,,' i»
Ai/ jraian Helka:

Tiijustuksia tästli Juhlasta ...... 9.
Alku-Sanat. (Runo) 34.
Matalinan Runo .......... 37.
Inkerin Runo . . . . 41*
Annukkaisen Runo ; = 44-

Vanhoin Suomalaisten Ajan-luvusta . . . ".. 4"»
Haaga. (Runo) ............. 106.
Hellas, (Runo) . . . .^ 119.
Sanan-salaus .»,.....«..... 124.
Kcäonöksiä Anakreonista.'-

TiiJHstuksia tästäRunojasta ja hänenLauluista 120.
I.Kanteleesta. (i:nen Ode) ....... i3i.

11. Nais-väestä, ([uinen. Ode) ....... 133--
4111. Rakkaus. (3:maas Ode) ....... i3-
IV. ]Kestään. fÅijiläs Ode) i36.
V. Ruusu. (s:ees Ode) ......... i3B.

YL Rakkaus, (^imääs Ode) i\o.*VII. Rakkaucsta. (i/j:nees Ode) . . .... . l4-VIII. Kullallensa.(2o:nesOde
— Perustuskielineen) 1.44-

IX. Omasta Tytöstäin. CuB:xiees Ode) . . . 146.X. Balhjrlluksesta.■ (ugmees Ode) . .... . ISI.
XI. Peäskyisestä. (33nxees Ode) . . . . ..'"■'. I^7.XII. OmistaNimikoistaan (32:nees Ode) . . i.r>y.

Sanaus. [Nossilla) ...„.,.....»«, 1Ö2..
Keännöksiä. Sappfroslaz,

Tiijustuksia tästä Runottaresta ja bänea
Ruuo-töistään ......... >63.

I.Aphrodxtckselle. (Hymni) ..... 169.11. Tytölle Rakastetulle. (Ode) . . . . 172.
in. Katkaistunneita sipaleita hiinen Runo-

iöistiiaix:.
1. Vaimolle rikkahalle, voa-n lypärälle 17.4.
2. Tyhjeä outtaissa . i;j.
3. Féiiuksallsit . . . . .^. . . . i-.5.
4- AiUliensii *..„.,.... I^6.6. Naorikko ja Piikuus. (Pakina) . . 176.
6. Runojallfiia ........ 177.
7. Sulhaisellen . >>.... 177.
8. Tuliaiset ......... 178.
9. Moa-kylän Tytöstä ./i . . » . 178,

iso. Tulevallen tutullensa ..... 179.
**. Kajarin Pelagon hautakiyelie ■ . 179.
.' Moatessaasa , , . . ... '«>:



OTAWAELI

SUOMALAISIA
HUVITUKSIA

C. A. G OTTLUNDILTA.
Oppiva.

IIOSA.

'"'Accipies igitur hoe parvum opusadum, lu-
"cubratum kis fani contractioribus noetibus:
"tjuoniam illud majorum vigiliarum munus in
"tuo nomine appavuil. Nonest etiim,ut inarce
''poni possit, cjuasi illa Minerva Phidise; sed
"tamen ut ex eaclem qfficina exisse apparcat."

Cicero.

TUKHULMISSA,

Painettu B. M. Bredbergin Kirja-pajassa
vuonna i832.



Ea virtus esse vide-tur prceslantis viri, r/uce esi

Jructuosa aliisj ipsi auicm laboriosa^ out perien-
fasa, aut certe gratuita.

Cicero, de Oralore,



SUOMENMOAN
PE Ä-HOLHOTTA JALLEN

RUHTINAALLEN

Va-
ra-

Peä-purjehtaja,Peäsanan-Lcn-
nättäjä, Osallinen Keisarilli-
sesta Venäjiin Vallan Hallituk-
sesta, Peämies Keisarill. Me-
riväenPeäparvessa, Suomessa
löytyvän Sotaväen PeäSoat-

taju, TähtikäsKejsarill.Venäj. St.AlexanderISFewsktnTäh-
teestä, St. Annan "Z.-sesta Tähti-kunnasta, Loisteilla, St.
yVhAT>z-KXKXN2:sestaTähtikunnasta,IsollaRistillä,ja St.Ge-
orginS.manesta Tähti-kunnasta/ niinmyös Tähtimies Äa-
ninkaall. Puolalaisesta St.Stanislain i:mäisestäTuhti-kun-
nasta,jaKejsarill.Saksalaisesta St.Leopoldin i:sesta Täh-
ti-kunnasta; Osakas,Kuninkaall.Franskalo.isesta St.Ludvi-
ginTähteestä,jaKuninkaall.Preusiläisestä Tähteestä:''pour
leMérite'', LoisturiKuninkaall.RuohtalaisestaMiekka-TTéÅ-
leestä, IsollaRistillä; Tähti-niekkaKuninkaall. Bäijeriläi-v
sestä St- Hubertin, ja Kuninkaall. Sardinilaisesta St Mau-
iutiinja Lazarin Tähteistä, Isollaßistillä, niin myös Iso-
Herttuallisesta BÅdilaisesta ZÄhringer- Mursun i.-maisesta
Tähti-kunnasta, ja Kunta-Ruhtinaallisesta Hessen-Casse-
lisesta SoxM,jas-Tähteestä;lahjoitettu Kulta Miekalla,

peällekirjutoksella:''Sot.a-ur-
hollisuuestaan"KantainKun-
nia-Rahoja muistoksi 1812
vuotisesta soosta, Par isin
vallottamsesta,ja Persian,
ja Turkin soan

- käymisestä.



ARMAHAINEN JALO-SUKUINEN

HERRA,

MAINIO RUHTINAS.

Tokkohanma Tetllen tohtinoonkaan
tarjoa näitä kielen viljojamme,näitä kokei-
ta minun Nuoruuen? Jos minut pelottaisi
Jaloutenne, niin Laupeutenne rohkeuttaa,
soattamaanTeillenSuomalaisiakinuutisia.

Kuta enemmin Kansan mieli valaistuu,
sitä enemmin harjoittuu Kielikin; ja toas
toisappäin: sitä myöten kuin kieltä harjoite-
taan, sitä myöten mieltä valaistetaan;sillä
mielen-valaistus ja kielen-harjoitus
ovat aina käyneet rinnallaan, ja nouatta-
neet toinen tistaan.

Tätä on moni Hallitus oivaltanut, ja
sentähen tarkoittanut toimeensa, levitteäk-
sensä kansallista mielenvalaistustaj Kansan
kunkin omalla kielellä. — Ainoasti Suoma-
lakia Kansoja pietään vielä tässä tavatto-
massa tilassa,että heijän täytyy vieraalla
kielelle*, puhuttoo toisiansa, kasvattoo lap-
siansa, js toimittoo laillisia asioitansa,vaik-
ka heillä o, kieiij oma, suloinen kyllä.
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Kaikki Suomenmoan Suomalaiset o-

vat, kielensä puolesta,poiskieletjt nautimas-
ta tätä mielen-valoa, tätä viisauen viljele-
mystä, jota kussaik RistillisessäHallituksessa
tarjoitetaan kullekinkansakunnalleni kullekin
yksinäisellemiehelle;jajotakyökinoisivatan»
saineet,sekä lain-kuuliaisuuestaan että moa-
uskollisuuestaan, ja muista hyvistä tavois-
taan

— liiaksikinkoskakustentaavat Oppinei-
ta ja Opettajoita —

varsin tähän tarpeisehen.
Huoliin vallan aikana tehtiin kaikkia

tätäjvoitoksija hyväksi,meijän moan JRuoh-
taiaisillen. Suomalaiset heitettiin orvoiksi
ja osattomiksi —

ja niinpä ovat vieläik.
Tätäpuutosta, kansallisessa jlöskasvat-

tamisessaj tavataan sekä yksinäisessä että
yhtenäisessä elämässämme, ja tuntuu päi-
västä päivään —

aina vaikeammaksij luon-
nottomaksi sitä myöten kuin mielemme va-
laistuUj eikä höystyk kielemme. Sillä toel-
linen ymmärryksen valaisiaminen, syämmi-
nenhyvistyminenj, ja tapoin sivistyminen^ eli
koko meijän henkellinen luonistuminen _, on
mahotoin — ilman kielen harjoittamatak.

Yksinäiset yritykset, tässä tarkoituk~
sessa, poisraukenoovat ja käyvät voimatto-
miksi, ellei Hallitus jollaik tavalla ottaa
tämänasian auttoaksensa,ja turvataksensa.
Raotin muinonen kuuluisa Kuninkas peäs-
tytti meitä Latinan puheesta, ja kohotti
kielemme käytättäväksi Jumalan-palvelukses-
samme ja kirkko-menoissamme; VenäjänVai-
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tias valittuj vapauttakoon meitä kerran täs-
tä Ruohtalaisestakin puheesta^ ja koroitta-
koon kielemme kansan yhteiseksi opetus- ja
kirjoitus-k teleksi!!!

Armollinen Ruhtinas! Toimenne ja
mieli-hyvyyvännej, jolla oletten ihtenne vel-
voittaneet jvalvoittaaksenne Suomalaistenpa-
rastajon vakuuttanut minut ettämonet muut,
Teijaneiunehuttavan tätä meijän henkellis-
tä tarvistamme. Armias_, tarkoittakee mielen-
ne tähänmeijän kieleemme,joka suosioitteloo
mielet meijän, ja suloitteloo,jajoka onkallis
meillenkaikillenj — jotta onnistaisitten meitä
ei ainoastaan moallisissa^ mutta myöskin
henkellisissä!

Tässä toivossa olen minä uskaltanut
omistaa Teillen näitä käsitekojanij rukoillen
TeitJ: ottoaheitä tyyneellä syämmelläj kah-
toa heitä —

leppeellä silmällä!

Syvämmellisemmellä arvoamisella kaiken
Teijan kuuluisan Jaloutenne ja Kunnianne

olen minä aina

ARMOLLINEN RUHTINAS

TEIJAN

kaikliin-nöyryymmäinen
palveliainen.

Carl Ax. Gottlund.



ALKU-PUHE.
Sortpi tyhjän pyytärnätäk;
kovan onnen ostamatak.

IVl.yÖhlstynyt on tämäToinenkin Otavan Osa
— ei

kirjan painamisessa; mutta ulos-antamisessa. Niin
kuin jo nähtiin monesta köhin itsessä Osassa, niin
oli tästä Toisestakin jo v» 1828 painettu 16 arkkia;
mutta monet esteet ja vastukset ovat siitten hänet
&eisauttaneet, ja — viivyttäneet hänen julistamista.

Voan koska Peäl/entarjojat, enin osaltaan, ei-
,\ätouk vieläkäänkäsittäneet EnsimmäisenOsan,niin
tahon minä tässä ensin ilmoittoo syyn tähän viipy-
miseen, ja tehä tiliä minun käytöksistäin,

IViin kuin luetaan Esipuheessa i*sen Osan
XXXIII:lla puoliskolla, niin oli kirja painettu jo
syksyilä v. 1828; mutta kuviin-moaluuttaminen vii-
vytti minlit vielä vuosikauen. Kesällä v. 1829 sio-
tin minä muutamia heitä, ja lähetin Suomeen,mut-
ia usseempia en tahtona lähettää, ennenkuin en-
nättivät tulla mielenlutkinnolta (af QcYlfllVCtl) lue-
tuiksi, koiteituiksi ja peästälyiksi. Tätä tehtiinsyk-
syllä samana vuonna, Mutta silloin tuli mullen jo
lieri myöhään, sinä syyssä, lähettää heitä, merta
myöten,Suomeen. Keväillä v, iB3o öisintätä tehnyt,
joilon mulla oli moalattuita kuvia 9000, Peälie-
tarjojoiheu tarpeeksi, (ehken vielä silloinkaan ollut
ennättänyt soaha heitä oslajoihenkin varaksi); mut-
ta nyt kielsivät minua yksi ja toinen tätä tekemäs-
tä, ennen kuin ennätin yhl-aikoa soaha kaikkia lä-
hettäneeksi. Sanoivatten: "Mitäs sä laitat yhällen,
eikä toisellen? Kuin ovat jo outtaneet vuosikauel,
niin outtanoovat vielä jonkun kuukauenkin; ja pa-
reK iiiinpa tuo käypi kauppakin, urakalta kuin vä-
hittellen." Tätä selittivät minullen niin monella
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tavalla, että minäkin viimen siihen myutistyin, ja
omaksi vahinkoksein nouatin heijän miellä. Heijän.
puheella viivytin kirjoin lähettämistä Suomeen
syksyhyn, toivoin siihen soavain kaikkia näitä ku-
via valmiiksi. Tehäksäin tätä oikeen kättä mah-
tain, muutin minä kesäksi kaupunnista moallen,
KolbottenmainittavaanHerras-hoviin,ptiolta penin-
kuormoakaupunista, itäisehen; ja otin myöteini nii-
tä kuvia, tauluja ja soittoja, jotka olikirjaan kuu-
luvia. Mutta meille ei ouk aina luotu toteen käyvä
aivotuksemmo; ja tulen-turmiot, jotka jo monestin
ovat hävittäneet meijän kii-jalaitoksiaunme, eivät
olleet vieläkään soaneet kylläkseen.

Elo-kuun 20/nä päivänä, juuri Jumalan-palve-
luksen aikana, palo tämä kaunis Herras-kartano,
hirmuisella tuli-palolla, poroksi; joka tapahtui niin
rutosti että ne ainokkaiset kahet kotona-olevaiset
Rouas-väet olivatten vähältään tulessa tukehtumassa.
Minäkin en sattuna silloin olla kotona; olin männyt
Erstavikiin kirkollen,puolen peninkuorman peähän.
Koliin tultuani ei ollut eneän niin hitua jälellä,
kaikista minun kirjoista, paperista, voatteista ja
huoneen-kaluista. Minun pyssyt ja koiratkin — kaik-
ki mani sen tulimtnaiseen tuhkaan *). Ihmiset oli-
vat kaikki kirkossa, ja ne pari vaimolliset henket,
jotka hätä-päisin peäsivätten tulen leimauksesta, ei-
vät olleet hyvät mitään pelastamaan alimmaisesta-
kan salvoksesta, satikka ylimmäisestä, kussa minä
asuskelin.

Minä en tässä puhuk vahinkostani rahallisessa
tarkoituksessa, eikä myöskään kirjallisessa, sillä sitä
ei arvak toinen kuitenkaan. --« Ainoasti mitä Ota-
vaan kuuluu, niin paloi tässä kaikki hänen tarpei-
tansa, joista olimöalatluitakinkuvia kolmalta toista

*) Onneksein, en kuitenkaan ottanut moallen kaikkia
kirjojani ja käsitckojani. Mitkä kaupunnissa olivat,
säilyvät; niin myös sen kirjaksi painetun Otavan, jo-
ka oli kirja-sitojan korjuussa.
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kymmentä tuhatta kappaletta, joihennfoaluultamises-
&a oli ollut mullen työtä kahen viinen.

Siinämä seisointyhjän käsin, jaseisoisin vielä nyt-
kin, ellei oisi auttanut Jumala, ajan kunkin katkai-
sunna. Närnät vahinkot seisahtivat minua, voan ei-
vät kuitenkaan olleet hyvät pois-luovuttoo minua,
näistä kielen-harjoituksista. Huovaahan variskin va-
statuuleen! mies voittaa vahinkonsa. Sillä eivät mi-
nuakaan vastukset voittaneet; minä voitin vastuksia.

Minä olin näissä vehkeissä ei ainoastaankulut-
tanut rahani, ja mänettänytaikani; muttaolin myös
velkauntunut siinä toivossa, soavani, kirjoin ulos-
annettua, tarpehekseni, sekä veikoin maksamiseksi
että Toisenkin Osan lunastamiseksi. Tyhjäksi kävi
tämä toivoni, ja aikomukseini ha joisivat kuin aka-
nat tuuleen. Työtä ja tointa ei minussa puultuna,
ainoasti varoa

— uusiinkustannoksiin. Jos öisin mis-
tä soanut kirjan-kustentajata, eli jos josta kusta öi-
sin soanut rahoja lainataksein,tähän tarpeisehen,niin
asia oisi ollut välleen autettu. Mutta tätä ei ollut
minun toivoamistakaan, koska nekin joilla oli mul-
ta soamista, eivät nyt antaneet aikoakaan, tämän
onnettoman palon tähen, voan kilvoittain kiisteli-
vät valmista tahtomaan, kuhik Juulessaan soava-
sek ennakon. Mitkä mulla oli ystäviä ja tuttuja, o-
livalten jo ennen minua rahoittaneet. Nekin oli
varattomia enin osaltaan, ja tarvihtivat ite omansa,
enkä nyt ollut hyvä heitäkään suorittamaan. Mo-
nikin joka oli ollut ystävänä olevoinaan, muuttui
vaarassatois-karvaiseksi. "JNiiinpä sanotaankin:" au-
tuasta hyvään aikaan siunataan; vaivasta pahaan ai-
kaan kirotaan".

Minä kirjutin sinne lanne, sekä Suomeen että
muuannek, tästä ahistuksestain, soahaksein kirjan-
kusteutajata; mutta ei yksikään siihen ruvena. Jos
oisi ollut puhe muka viinan-kaupasta eli ostosta
kelu-nahkoin, tahi muusta seittysestä. siiloin oisi
ehkä löytynyt rahoja vähä kullaik; multa Suoma-
laisiin kirjoin, eiollut yhönkäänhehän uskaltamista.

A
_ . TT

'
2
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Näissä muka nevoissa, ja lmoleessain omasta
henkestäin, mani toas kaksi aastaikoa minulta huk-
kaan, ja olen sillä välillä tuskin voinut vältteämak-
sun-luopumusta (cefion); jota monikin minun siassa
oisi tehnyt, mieleliäänkin — lailisella perustoksella.
Multa tällä tavattomalla tavalla en tahtona muita-
kaan saattaa vahinkoon,satikka tuttavia ja heitä jot-
ka ovat kehoittaneet kielen harjoittamistamme.

Viimeisellä sain minä tok'nuorenMuona-Kaup-
piaan tässä Tukhuhnissa auttamaan minua näissä ai-
keissa, rahan-lainiiulla, josta minun tuloo häntä ei
ainoastaankiittee,sekä omasta puolestain että Peäl-
letarjojoihen, mutta myöskin kunnioittoo, koska
haan, joka oli ihko Ruohtalainen, otti sitä tehäk-
seen, jota e.i yksikään Suomalainen oisi tehnyt,voi-
toksi kielellemme. *) Herra And. Gust. Enblomin
rahan-tarjoolla olen minä toas ruenut työskentele-
mään näissä kielen kokeissa; ilman hänetäk oisitteu
outtaneet, tiesi hänet

—
miten kauan.

JXiitä laulaja ja soitto-lehtiä, ensimmäiseen O-
saan, jotka paloivat multa, olen jo uuestaan toimit-
tanut; mutta kuvat en ouk vielä siittenkään soanut
valmiiksi. Heihin voaitaan ei ainoastaanrahoa, mutta
myös aikoakin, ellen toisella moaluuttaisin heijät,
jolloin maksaisivat, ainoastimoaluuttamisen-palkas-
sa,vähinnik 1,000 Riksiä Pankossa (luettu 4 killin-
kiä kappaleesta); kuitenkin lapaan minä heitäkin
aikoamyöten toimittoo,sillä eholla, että otatten nyt
kirjan, siltaan; muuten minä en soatak sitäluvata**).

*) Tästä hänen mielen-taipumisesta, että muutenkinkir-
joinjouvuttamisesta,tuloominunkostellahänenKauppa-
Kasakkaansa (Äontorijt) Alb. Joh.Broddiin,nuortaLan-
koani,jonkaansio näissä toimeissa eioukvähinarvattava.

**) Näistä kuvista ja kiven piirutoksista ei ouk ollut rnul-
la muuta kuin paljasta vastusta ja joutavia kustennok-
sia. Ensinnik

—
heijän hakiissa,siitten

—
heijänkivellen

piirittämisessä,javiimen
—

heijänpainiin-panemisessa;
mutta paloivatpahan ilman vaivatak, ehkei tuotakaan
kunnollisesti. Sillä porossa löyettiin vielämonet pan-
kot heisiä puoleksi poltettuita. Minun oli aikomuk-
seni, näillä laiijoittoo kielen-ystäviämme; senpätähea
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Olkoon tämä sanottu Ensimmäisestä Osasia, ja
lirinen viipymisestä.

Tämän Toisenkin Osan öisin minä fnielellään-
kin tehnyt, ko'oltan että näöltään,ensimmäisen mu-
kaan; vpan ei annak vara myöten. Minun on sen
tähen täytynnä katkaista hänyt knhtiaan. Soitot ja
kuvat, mitk'eivät tässä löyvyk, liitetään jälkimmäi-
seen puoleen *).

Mitä hinnasta tuloo sanottavaksi **) niin tahon
muistuttoo: jos niulla oli ennen vara ijman. mak-
sutak Peällentarjojoillen, ikeän kuin kaupan peäl-
liseksi, toimittoonäitä kuvia ja soittoja,kirjan kau-
nistukseksi, niin ovat asian laijat nyt toisellaiset.
Tätä arvaapi jokainen: eikä taijak yksikään raulta

en ottanut Pcällentarjojoiltaheistä.mitään maksua(Inc
Esip. XXXVII p. Lseen Osaan) voan sovitin hei jät.
Suomalaisinna tuomisinna (herkkuina) kirjoin pa-
ritsaksi. Minä luulisin sen tähen, heijän palattua,en
oleva velkapeävielä toisenkin kerran toimittob heitä,
koska ovat muka minun antamia, ei

—
> Teijan osta-

mia; -ainoasti vapa-taholla tahon minä heitä toimittoo,
niinkuinnäitäkin; jottei sanottaisiin,muutamien soan-
iieen lieitä, muutamien, ei.

*) Tätätahon Kirjan-sitojoillen rouistuttoo, etteivät sio-
tak hänet kovaan kanteesek,ennenkuin joutuu toi-
nenkin puoli, kussa seuraa Sisälmys (hinefySU) virheinoikastamus, ja kauniimpi kivcllen piiritettyalku-lehti.

**) Vaikka, omaksi vahinkoksein, olin hinnan alentanut
Peälletarjojoillcn, puolta vähemmäksikuin Ostajoillen,
uiinolen kuitenkinkuullut, monian, jok'ei ymmäräk
eikä tunnek kirjain hintoa, sanovan,tämänkin jo olleen
kalliin. Olen jo ennen toimittanut teillen Ruohta-
laisten ja Virolaistenkirjanhintoja; jos tahotten Juut-
tilaisiakin kuulustoo, niin siellä nytkin Oppctaja C.
G.Ra/n, jokaulos-antaa 9^oi'brtanba gomalbaé ©ågur,
epttX ©BlUUtin ©finnboflim, ottaa Peällentarjojoilta
7kili. Pankossa, kustakin Arkista

—
eikä muuta työ-

tä, kuin kopioittoo vanhoja, ennen painattuita, Satuja.
Ja tätä hintoa otetaan Danmarkissa, (Ruunun-paJka-
tulta mieheltä) kussa on monta tuhatta usseempia kie-
ieii^ ja kirjan-ystäviä,kuinmitkälöytyymeijän inoassa;
jorhen kirjoja ostetaan ja luetaan Riiohissa, Norissa,
Suo«r«S9» että koko Saksan moalla, samalla lieri kii-v.inella, kuin omassa moassaan.
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voatia joutavia kustannuksia, toisen lähen. Sitävas-
toin oisi monelle ehkä syytä toivoa, kieleni enem-
min liarjauntunneen tässä Osassa, ja puhistunneen
niistä virheistä, jotka löytyrmöönensimmäisessä *).
Mutta koska tätä synnytettiin yhfaikoa kuin toista-
kin, niin tuli samallaiseksi arvoltaankin,ilman mi-
tään kielellistä vointumista. Vähä ennen kirjan lo-
pettua on Suomesta laitettu, Otavaan pantaviksi,
muutamia somasti tehtyjä lauluja, jota kiitoksella
mainitaan, ja toivotaan tämän Suomalaisen Kallion
vielä vastakin päin toimittavan tähän käsitekojansa;
muiden kehoitukseksi ja yllytykseksi.

Viimeksi tuloo minun tässäkin ilmoittoä syyn,
minkätähen ne toiset multa so vuonna iB>.s päälle-
larjotettaviksi nimitetyt kirjat, eivät vielä ouk u-
los annettu **), Minun varattarnuus hei jän paino-

*) Paihti muita virheitä, «len nyt perästäpäin keksinyt,
minunkin puheessani, paljon Ruohtalaisuutta, joka oli
jo niin kielellemme takertunut, etten minäkään ollut
hyvä tuota oivaltamaan. Kielen virheeksi tätä ei juu-
ri saatak sanoa, aiiioasti muukalaisuueksi puuees-
samme.

**) Minä tahon tässä käsken puheen nimittää niitä käsite-
kojuni, jotka oisi mulla painatettaviksi, voan joihen
paino-kustentamisehen minun ei yltyk varani, siinä
toivossa, että jos löytyisi.Suomessa mies, joka tahtoi-
si nieta heijän kustentajaksi, eli joka rahan lainuulla
tahtoisi auttoa minua, heijänpainattamisessa,niin tch-
taisimmö tätä sillä eholla, että haan saisi niistä hä-
nenkustennoksella painatuista Suomalaisista kirjoista,
niin; monta kappaletta, jotta hänen maksut tulisi sil-
lä suoritetuiksi, joita, kirjoja hänellä öisi lupa ensin
myyä kirjan-kaupoissa, kuittataksensasillä kulunkian-
sa" Mitkä jäisi tähteiksi, pitäisin minä työstäni ja
vaivastani. Eli toisellakin tavalla: että haan panoo
rahat,minä — työnja vaivan; voiton eli vahinkon pan-
naan kahtiaan. Itemä tahon huolta piteä painamisesta
ja paino-ojenusten lukemisesta (Olli UmttUYtn). Va-
litetaan kyllä, ei meissä löytyvän Suomalaisiakirjan-
toimittajoita; voan luulen suuremman syyn olevan,
paheksia, ettei Suomessa löyv.yk kirjan kustentajoita.
jäämät minun käsikirjoitukset ovat, niin kuin täs^u
seuraa:
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luistcntamisessa on ollut mulleu esteheksi. Luulin
muka, peäilenkirjuttamtsella, soavani tarpeheksein

i) Otava. Toisen Osan toinen puoli, niin myös
Kolmaas Osa, jota aattelisin painuttoo monessa pienes-
sä, nuon6:en tahi arkin kokonaisessa siteessä,
että tulisivat Ostajoillen huokiammiksi, eivätkä tun-
tuisi minullcnkaan kalliiksi.

i)Lapin Otava, eli tii/ustuksianiistä Venäjäs-
sä löytyväisistäSuomalais-suvullisista kansakunnista,
heijän kielestä, m. m.ynnä kuvauksia heijän voatteen
parista, m.m. Tässä ymmärretään ne 181:11a, iB-2:ll^
ja 226:11a puoliskolla mainitut kansat, johon myös
Lappalaisetkiiv kuuluu, ja näihin ehkä puolittain Sa-
mojedilaiset, jos ei kielestään, niin elämästään.

3) Matkustamus,vuonna 1517., Dalan, ffelsin-
ginmoan eteläisissä, Vestmanninmoan ja Vermlannin
pohjos-puolimtnaisissa Suomalaisissa; ynnäKartan
kanssa.

4) Malkusiamus, vuonna 1821; Vermlannin
luoteisemmissa- jaNorin-Suomalaisissa,ynnä kar-
tan kanssa.

5) Koarle XII:nee.?,' ja hänen sotoamisesta,eli
Suomemruxan Tarinamus vuotesta 1700 vuoteen 1720.6) Vaiaistaja, eller Handlingar till npplysning
t Finlands äldre Historia. Häitä alg» monta osoa. Peä-
kh'jutos (tetten) on milloin Ruohtalainen, milloin La-
tinalainen, miltom Saksalaineivkin; mutta ne minulta
teiiyt muistutukset ja valaistukset', ovat kirjutetut
Suomeksi.

7) Lukulasku, eli kirja joka toisen opéttamatak
neuoo Suomalaisia luviinlasketella. Tarkoitettu sekä
i'arsin>taisccn että Vissinnäiseen Luku-laskemisehen
(meb affeenbe få m<ti 8 ien vcvta fom till<Stnp<«>e §lrit-'
Iliettfetl) selvällä johtauksella, toimitettu hyväksi
nuorillen että vanhoillen.

8) Kuus ensimmäiset kirjat Eitkiideksen Peä-
toteista, eli hänen esi-johtattamus Meärä-laske-
misehen, Suomennettu opiksinuorukkaisillen. s:nessä
kirjassa olen minä uskaltannutrnuistutuksissani luvun-
laskemisenkin keinolla johtattaa hänen toisttiksiansa.

9) Försök att förklara (Taj. Corn. Taciti omds^
men ofwer Finnarnc; jemte en öfwersigt af deras förd-
na lvidsteppelse. Ämnadt sasonl ett bidrag till upplys-
ning t Finnames Historiffa ForNhäfder.

10) TittsörlitllgaUnderrättelser om be frän äldre ti-
der sedan t Swerige och Norriqe bosatte Finska kolonier,
jcmte i ämnet upplysande handlingar. Ett bidrag till
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lieijanpainattamiseksi; muttane heistä kootut vahat
eivät yltyneet - ei kymmenekseenkään. Minä pa-
nin hei jät sen tähen Otavaan, tein häntä isommak-
si, toivossani hänen osteltua soavani varoa, näihen
painattamiseksi; multa valkia teki vahinkon. Kui-
tenkinkirjat joutua pitää, jos suinkin elän, ja neuot
muuten maksaa. Tästäpä minä nytkin neuctittclen,
Tukhulmissa,Juhannus alus-viikolla, vuonna 1802.

C. A. Gottlund.

famttbetlS IjijlodiU Näitä tulisik monta Osoo,ynnä
kartioin kanssa.

11) Soldatens wid f- d. Generalen ©rcfiue Ad. ?udv.
kewenhaupts Tremänningsßegemente iEn£ Dahlgrens
DaF<'Bok unber Carl XII:s fälttag, aren 1700—1709,
fortsatt få wäl under fångenjlapen iMostwa, som under
kampanjerna i Rostagen 1714— 1720; jemte en Samling
af Sånger och Psalmer, författade under fångenj?apen i
Ryhland; äfwensom afstrift af atstilliga Officiella Hand-lingar, mcd afseende S Swenska Arm6en. TänäänDahl-
ylenin omaa käsi-kirjutostakäsitin mina jovuonna1817
t.alonmieheltäLassi Kavialta Rynkan kylässä (Ruo-
tiksi Kroktorp) Järnan Suomalaisissa Dälan-moassa, ja
on senpuolesta meitä Suomalaisiakinkoskevainen, että
tamaDahlgren, joka vietoin telitiin Sotaherraksi, seu-
raisi Léwenhauptin on,netointa sota-rahvasla, kussa oli
enin osa Suomalaisia Rykmenttiä-

-12) TiijustuksiaKuninkaanKoarleIX:sännentäyn-
nöstä Suomenmoassa vuonna 1697 ja 1599.

Että tässä luettoo muita pienempiä käsitekoja oisi
joutavoa, niin myös minun Isä-vainajanSuomennoksia
Roamatusta. Ajat eivät ouk hnitenkaan sen-näköiset,
että taitaisivat heistä hyötyä. ]N:o 3, 4> j* 5, aattelin
minä ensin painuttoo Otavahan; mutta tulivat siihen
kovin viljaisiksi. N:o 9 ja 10 ovat jo joksikin nelille-
tarjoitetut. Muutamia näistä ovat jo olleet valmiiksi
kiikutetut vuotesta 1820; vaikkaen ouk ollut mies soa-
haneidit painetuiksi, joka toistaa kehoituksen Suomek-
si kirjuttoo vielä olevan varsin kehnon. Minun olen
sen tiilien täytynyt monestin mainita(tit(ra)heijätkä-
si-kirjoituksenna.
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OTAVA.

Non omnes delectat patriut sermo,

Cicero.

lViitäs kuuluu kultaiseeni,
Mitäs -virkaat nyt veikkonen

Käistä Otavan osista,

Kärsehestä tämän kirjan?

Monet juoksoovat jo tarinat,

Käypi nyt kylässä huihku;
Yksi kiittää, toinen moillii,
Jokainen jotain sanoopi

Olennosta tämän Otavan,

Jos ei muuta — niin muotosta!

Ensin luultihin olevan
Varsin vallatoin valkia,
Tulta tuiskuva Turilas;

Kiietlellen kipunoita
Ympäri koko kylän,

Korsun kuhunkin katolle
lOtava II.
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Viskoava häijyt kekäle t.
Moni miesi mielestänsä

Luuli polven jo polttaneen,
Puahtunna perä-pakarat;

Tämän tulen tuikkamatak,
Varomatak pahan valkian.

Siitten luettiin, lausuttiin:
"Mitähään tuo merkkinööni,
"Salajaa nämät Sanat ?

"Ei sitä ykskään ymmärä,
"Eikä arvaa toinenkana

— —
"Totta täss' on toiset neuvot,
"Toiset sanat salaistunna!

"Paras ois panna tuon pakana
"Rautaisen lukon takana,

"Ettei lapset tuon lukisi,
"Eikä nuokaan nuoret kansat."

Oppineet j, jotka olivat
Muita muka viisaampia,

Hyökin ottivat ohessaan
Tutkiakseen tuon asian.

Muutamat muka varoitti,
Epäilivät tätä Miestä;

Sanoivatten varsin olevan
Ilman taijon taipumataj
Ilman kouluta kokenut.

Muutamat siitäkin murenti,
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Tttci haan, niin kuin kaiLXi muut,
Tointunut vanhoin tapoin,
Elänyt niin kuin hyö ennen.

Paheksivat sitäkin paljon
Kuin ei kirjan kiijuttaissa

Ottanut heiltä oppia,
Isfouvattaakseen heijän neuvoja.

Toiset taas toisinpäin totisti;

Sanoivat sitä Mieheksi
Jok' ei kule niin kuin muut kurjat,
Astu muihen astumilJen:

"Annas tuon koiran kokea
""'Vehkeitä oman väkeensä,
"Tuskantua omaan työhön!

"Niin on muutkin rr.uikareet,
"Kuuluisammat kirjanmiehet

"Tullut tutuksi monelta,
"Tehnyt polvipäivinänsä."

Piättivätpä vielä sen piällä;
Häpiä muillen monellen,

Jotka halpana pitäävät
Meijän suloista Suomea,
Käyttämistä oman kielen;

Että tämä nyt tekiä
Oli heitä häveisynnä,
Työnätellyt heijan työhön.

Soisit joka Suomalaisen
Ajavan saman asian;
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Että yhteeksi hyväksi,
Kansan kaiken kunniaksi,

Koroittais kotikielemme
Oppineillen jo omaksi.

Muuta, muut taas mainihtivat.

Jotka olit olevoinaan
Varsin VanluU ja Valaisnut,

Imuroivatten navskahteli;
Pitivät pilkka-puheita,
Suotta suutaan suihlclivat.

Irvistellen ikeniään
Toinen toiselien sopotti:

"Tämä on laitos lapsellinen,
"Mielettömän miehen työtä,

"Suattaa Suomessa sanoja
"Joit' ci tunneta Turussa,
"Eikä osata Oulussakaan,

"Vielä siitten kaikkin hulluin,
"Ruvetak Runon-tekoon;

"Vuatia vallasväiltä
"Talonpoikaisten tapoja."

Olipa tok' joukoss' joku,
Joka pisti puheen siihen:

"Ei ois hullu tuo asia,
"Jospa kävis kerran toteen,

"Että saisimm' Suomen sanat
"Suussamme oikein sovitut,
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"Puhtaina muista puheista.
"Mutta tämä Sanan-scppa

"Sepittää sanat sekaisin,
"MuYlnapi puheen murretkin.

"Voi häijy! kuin ej tuo turka
"Ottanut meiltä opinsa,
"Suuhussansa meijiin sanat;

"Onliaan nuo muulloinkin otettu,
"Ennen olleet otolliset,
"Kelvannut vähä kulienkin."

Sitäpä pojat Pohjanmualla
Karsahasti kahtelivat,
Ihmetteli aivan isosti;

Sanoivat Savon puheita
Pantuna aivan paksusti,
Näihin lehtiin liitettynnä'.

Hämaläistenkin näkiät
Ottivatten ouvoksensa

Ett' on Suomessa sanoja,
Puheita heijän puheessa,

Joit' ei Hauhoilla havata,
Eikä tavat Tammelassa.

JoiL' ei osaa oppinutkaan,
Oppimatoin ei ollenkaan.

Turkulaisetkin turkaiset
Kiivastui jakiroillivat,
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Sanoivat: "Sen saakeli!
"Mistä lie näitä tuotuna,

"Kannettunna näitä kaikki?
"Joit' ei ouk kuultu kuumia pänäi

"Parahalta meijän Papilta,
"Lujimman Lukkarin suusta.

"Miksikäs sjitt' tämä heittiö
"Juuri nyt häpäisi heijät,

"Niin ylpiästi ylönkahtoi?"

Niin nyt kesken kiskottihin,
Juhla iltana juteltiin,
Arveltihin tästä asiast.

Yksi yhtä, toinen toista
Siihen pani — ja pakisi. — —

»

Tulipa nyt Savosta sankari,
Mies korvesta kotoisin.

"Olkaatte veikoiset vaiti,

"Poika-miehet puhumatak!"
Sanoi partasuu-uro
Tullessansa hei jän tupiin,

"Heretkee nyt helsinkissa
'■"Joutavata juonitella,
"Pilkata sitä jot' ei pitäis!

"Työpä tyhmät, jotk' ej tyyty
"Siiheen mitä annettaneen,
"Kannetaan kärsänne eteen,

"Jos on puratos jossa kussa,
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''Virheitä tahi vikoja;
"Niin mvistakaat miehet sitä,"
J'Ett' ei ouk teissäkään tekiätä

"Jota kuta täyvällistä.
"Ilman sitä niin nimitän,
"Muistuttelen vielä muuten,

"Ettei ouk kieltoa kelienkään,
''Välttämistä sitä vähemmin

"Tehä paremmin jos taitaa;
"Tehköönparemmin

—
vuan ei pahemmia!"

"Eikö työ nyt tuota tunne,
"Arvoo tätä asiata?

JTuo haan tuo on Otavainctl,
'Sininen tähti-sikeri;

"Joka paisto pakanoillen,
"Paisto Puavin palvelioillen,

"Paistaapi vielä pakana
"Juuri ineijän silmissämme*'*

"Ei siit* o' tulet tulluna,
"Valkia vielä vaipunaj

sitä pelata pitäis
"Jok' ei ouk pahaksi pantu,

"Tullut kennen turmioksi.
"Jospa vajuisi hänen valonsa

"Palamasta, paistamasta,
"Loistamasta kaiken yötä;



8

;JNiin pilvet meitäkin pilaisi,
"Syöttäisi meijan syvämmet."

"Sillapa tämä tähti rukka
"Väijyy pilvien valiten,
"Kiiltelee kuin kirkas kivi

"Yönpimiän piiroksessa,
"Peittähässä meiltä päivän;

"Ettei puhkeis silmät meijäu,
"Eikä solkenaan sokelituis."

"Josko nyt tämä kirja y

"Talii muihenkin tekemä
"(Oppineiten alinomaisest)

"Tuottaisi teillen tuon tähen,
"Näytäisi hänen näkönsä;

"Niin kostakaatte konnat häntä,
"Mielyttekiiut sitä miestä

"Joka sen teillen tekööpi,
"Osotteloo tuon Otavan.

"Sillä siit' on luvut lähteneet,
"Opit monet otettunna,

"Alkaneet monet asiat.
"Siitäpä vielä toivottaneen

"Selkiän säteen tulevan,
"Kuntarna vähä kulienkin."

G—-?ld.



RILVALAN HELKA *)

Xvilvalan kylä Sääksmäen pitäjässä Hämeessä on
kuuluissa ympäri koko Suomenmuan,sen peräti vaa-

*)Mina luulin jo vuonna 1814 cnsimaisen kerran pu-
huttavantästä RilvalonHelasta, ja olen siitt.cn tiius-
tellut,sekä Sääksinäkiläisiltä että muilta Hämäläisil-
tä tästä heijän Juhlanpitäinisestä , voan eivätpil hy&
tuosta tainnut antoamullen sen selvcrnpöötietoa, kuin
eitäse oli yksivanha pakanallinen Juhla, jonka vaimo-
väki rajuttivatj ja jossa hyö lauloivat, vanhoja Runo-
ja, joita eivät itekkään eneä ynimärtännu. Nfiihiin
tiiustuksiin emuina tainnut mitenkääntyytyä, joske-
lmit tivät minua enemmin tastit kuullostella* Minä
kulutin jo ironisten Sääksmäkeen, (jossa mulla oli
tuttuja miehiä), ja pyysin heitä panemaan paperillen
ja minulle lähetteä näitä vanhanaikaisia lauluja. Lupa
tuli hyvä kyllä, vaan se on vielä pitamätli. Minä kul-
jeskelin jo tt«kkin Hämeenlinnan kautta, kuin läksin
Turusta kotiin, muttasatun aina liikkua,sillä ajalla kuin
ei ence Helkoa huvettu.

Vasta v. iBa4> koska minä läksin Äijin asioillen
Lammin pitäjäseen, niin peätin mina että tästä lähtea
Sääksmäkeen soahaksein tästä jotaik perustusta.

Sinä i5p. heinä kuulla tulin minä myöhääniltai*
sella Syrjäntaan Kestkiivariin;pitelin siinä väliäyötä;
ja tulin toissa pänä hyvällä ajalla Rilvalan kylään.
Minä pistiin Lautamiehen Heikki Öitin luokse, joka
oli ymtnertäväisin ja toimellisin mies kylässä. Kuul-
tua minun asiaini> seuraisi hän minua samassa niihen
tyttölöihin luokse, jotka haan tiesi parraittain taita-
van näitä laulella. Yhessä ihmettelivät hyö, että mi-
nä olin lähtenyt niin pitkän matkan taakse, varite
Vaste näitä hakemaan.

2OTAV 4 IL
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han ja merkillisen tavan suhteen, joka vanhuntcstn
tässä kylässä on pietty, ja jot' ei mokomata mei-
jän tiettyviksi oo muualla kuultu.

Kiitä oli kylässä monta, jotta taisivat näitä vir»
siä virittää, mutta yks nuori akka oli kaikista hil-
pein. Hänen suusta minä kirjutin näitä ninoja päpe-
rillen; ja panin häntä muutoinkin toimittamaan mi-
nullen koko tämän Juhlan pitämisen. Mutta koska
se oli minusta tarpeellinen että soaha nähäksein hei-
jän käytöksiä,niin minä hyvillä puheilla yllytin hei-
tä", että ens pyhunä huutoo Helkoa, vaihka se meärät-
ty aika oli jo ohitten. Jota hyö suusanalla lupaisivat.

Tästii läksin minä Lottilan moisioon, Laintutkian
Blafjeldin. luokse, jonkan kanssa minä olin tuttu.
Tässä kaunissa Herran hovissa viettelin minä koko sen
päivän, ja vielä toisenkin; ja läksin vaskasunnuntaina,
iltapuollapäiveä,yhenhänen Herrojen kanssa> nimelle
Bergström,Rilvalaan. Myö tulimmo vähä ennen sinne
päivän laskua, ja näimrnö ison joukon nuorta väkeäis*-
tuvan raittein ristillä, halkopinoloilla.Miehet kahtoi»
vat niin vihaisesti ja niulisiivat silmiänsä rneijän peäl<-
lämme, josta arvaisin että hyo olivat vasten näitä lai-
toksia. Kuin rupeisin Tyttölöiläpyytämään tähän ta-
valliseen juhla pitoon, niin olivat jo jäykistynneet, ja
pojat vetivät kaikellaisia verukkeita (frocpjfdl) ja kiel-
sivät piikoja kovasti tähän puuttumasta. Kuin hyvin
kiusaisin niitä joita olin jo ennen puhutellut, niin pi-
tivät lupauksensa, ja siliä sain minä viimein kaikki
Tyföt houkutelluksi että vasttn miesten tahtoa tfupec-
maan parviloihin ja näitä laulelemaan. Sillä lailla
sain minä nähä mitankä hyö tässä kauttäitivät,ja olen
sitä myöten myös tässä toimittannut tätä asiata. Näil-
lä sanoilla, olen minä tahtona vakuuttoo, että jos öi-
sin missä paikassa erehtynnyt, niin oijaskoon muut,
jotka ovat olleet tässä juhlassa suatuvilla. Ne Soriam-
niat ja hilpiämmät neijot joukossa suattovat lauluil-
lansa kuin peämiehet niitä toisia, joista oli mainitta-
vat: Kaisa Mikkolaj Hedda Yrjöntrlär_, Kerttu Ju-
hanantjtarj Tiina Eerikkiiitytär ja Maija Nikki-
lä, m. m.

Että jollakin tavalla kostoo heitä, tästä heijän
taipumisesta ja mielen nouattamiscsta, lahjoitin mink
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"Mainitussa lyiasiä pieUiän yksi Julila, jokaon
"nuorukaisten 110-Juh!a, ja nu erinomattain luet-
"lava nuoritn Neitosten. iYiiDouka se ensin on al-
"kunsa suanut, sitä ei fiiii ykäkään. Puhe käypi
"että se oli muailman alussa. Niitä Runoja joita
"tässä lauletaan sanotaan myös olevan Alkukielellä*
"eikä näissä eneän ouk ykskään joka heitä varsin
"ymmärtääi sillä ehkä hyö ovat Suomalaisia, niin
"ej hyö kuitenkaan ole tehtyt tään muan kielellä."

"Papit puolestansa, ja. niin myös ruuniin pal-
"veliat, ovat monesti, erinomattain vanhoina ai-
koina, tahtoneet poishäyittää tätä Juhlan pitämis-
"tä, ja pakottanut tämän kylän asukkaita poisluo-
"pumaan näistä joutavista, vanhanaikuisista tavoista.
"Mutta eivät ouk vielä. Rilyalan asukkaat hyljän-
"neet esivanhempiensa asetuksia, ja. siättyjä; ja sa->
"notaan ennen muailman hukkuvan, ennen kuin
"Rilvalaiset heijän lavansa heittää." Näin juoksoo-
pi puhe poski kylissä, sanotaan sanaksi muissa pi-
täjissä, ja näin on asia ensin tullut kuulluksi mi-
nunkin korviin.

Mikäshäu s.e sitt' on? eli mikä JuhlaMinen pilot

on saattanut SääksmäcH kuuluisammaksi muista pi-
täistä Hämeessä?

Se on Rilvalan Helka, jonkan rajoiltami-

heitä, niillii Pienillä Runoilla, jotka olin Upsalassa
painattamia.
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sesta tahikka pyhänpitämisestä myö tässä lyhykäi-
sesti tahomme teliä tietäväksi.

Helkatuorstaina kello 6 iltaisellaalkaa jokavuo-
si tämä Juhlallinen käyttäminen, josta se myös on
nimensä suanut. Se seisoo siinä että kylän Tyt-
täret, mainittuna iltana kokounluvnt yhteen vissiin
paikkaan keskelle kyleä, joka kuhiltaan Raitten
ristij ja josta hyö siitten laulain lähtoovät kieret-
telemään kyleä; ja viimeisellä kylän läviten tultua,
astuuvat Helka vuorellen _, joka on vähän ulko-
puolella kylee.

Tämä tapahtuu sillä tavalla, että koska Ril-
valan Naiset vähää ennen päivänlaskua ovat toisian-
sa kontanneet Raitten ristiltä j ja johon vanhuuesta
ei sallineet miehiä tulemaan, niin ne Tytöt joilla
on heleä eäni, ja jotka parraittain taitaavat näitä
Runoja laulella, asettaavat ihtiensä rinnattain vis-
sissä juonissa; neljäNeitosta kussakin. Samatenaset-
taaksen myösmuu Vaimoväki, sekänuoret että van-
hat, neljä kussakin juonessa*). Nykyisin suavut po-
jatkin olla joukossa, vuan kuitenkin kulkoovat hyö
aina erikseen jälelfäpäin.

Ilman sitä että Rilvalan kylä on itestänsä ai-
van suuri ja väkirikas (sillä siinä luetaan 32 vero-
taloja) niin tähän kokountuu paljon rahvasta, ei
ainoastansa likimäisistä kylistä, vaan myösmonesta

*) JuoniA led, ställda pä ett led.
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niistä lähimmäisistä pitäjistä, niinkuinPälkäneestä,
Hattulasta, Tyrvännöstä,Hauholta, Lempälästä ja
Kankasalasta, josta tämä Rilvalan Juhlasuaap suu-
remman arvon ja kunnian. Ej ainoastansa Talon-
poikainen siäty, mutta myös pitäjän Herrasväki,
on moneistin ollut tässä suapuvilla; niin että Ril-
valaiset sanoovatmuistavansa, toista kymmeniä vau-
nuja ja kiesiä useen olleen peretyksin, heijän kylän
raiteella. Niin koska nyt tämä väin paljous lähtöä
ristkavulta liikkeelle, niin on arvattava, että hyö
marsitessä teköövät yhen pitkän junon. Ja sano-
taan toisinaan viieltä satoo henkeä näinolleen yhes-
sä jatsakassa *).

j\"e Piijat jotka kulkoovat eissäpäin alottaavat
silloin laulella:

"Huvetkaamme, rohjetkaamme
Eikös eäntämme hävätkö.... j.n, e,

Mitä näihin lauluin tuloo, niin ne ovat monesta
syystä aivan merkilliset. Ej ainoastansa siitä, että
hyö ovat Runoina laulettavia, joka laulun Juatujo
lauvan on näistä paikoista poishävinnyt, mutta
myös, että hyö ovat tehtyt tässä muassa äkkinäi-
sellä kielellä. Heitä lauletaan myös erinomaisella
tavalla, monenkertaamisella **), kertaussanoilla ***),
ja omalla eänäntaipumisella »J*). Nimittäin sillä

*)Klunga. **) Mcd recitatif. ♥*♥)Mcd Refränger,
t)Med egen melodi, modulation.
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tavalla, että kuin Tytötniissä kaliessa ensimaisissä
juoneissa ovat sen ensimäisen sanan laulaneet, niin
ne Likat jotka käyvät niissä kaliessa jälkimäisissä
juonissa kertoavat saman sanan; samaten teköövät
tuas vuoroistansa ne Piijat jotkakäuvät niissä mo-
lemmissa jälkimäisissä parvissa näihen perästä. Sil-
lä tavalla kerroitaan joka Sana monta kertaa, ai-
na sitä myöten kuin tyttölöitä löytyy, jotka ovat
näitä lauluja harjoittaneet. Siitten toas, alottaavat
ensimäiset juonet toista sanoa, joka käytetään sa-
malla tavalla. Näin nämät Runot ulosvenytetään
aivan pitkiksi, liioitenkin koska laulaissa joka Sana
vielä siittenkin pitkistetään. Tämä monenkertoami-
nen, joka ensimäisestä parvesta hajoittaaksen aina
kauvemmin, antaapi Sanoillen isommanmielen vai-
kutoksen, ja kuuluu aivan hyvälien, ikään kuin
vuoret ja korvet kaikumisellansa vastaisi näiten las-
ten lauluja, sinnek astikka kuin iäni enemin jaene-
min helviää, ja viimein ilmassa poisvaipuu.

Tällaista laulamista kuhutaan Helan huiita-
miscksj ja tapahtuuHelkatorstaina, niin kuin äsken
sanottiin. Mutta ei se lopu siihen. Sitä jatketaan
ja lauletaanmonennapyhännä perityksin, Helkators-
laista aina Juhannukseen, tahi Pietarin päivään.
Sillä tavalla, että joka pyhä lauletaan näistä Ru-
noista yksi sipale kerrallaan; Välittäin lauletaan hei-
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tä myöskin pyhiin uattona, kuin öj varoita olevan
pyhiä kyllä. Ne jotka tahtoovat kuulia tätä He-
lan huutamisiaj laittaiksevat tännek Helluntain py-
hinä, koska näitä päiviä pietään vielä muita juli-
lallisempiiinä.

Vuan ennen kuin myö näitä Runoja laveam-
*nasti tutkimme, niin käykämme takaisin Raitteia
ristille johon myö heitimmömeijän Piijat, ja seu-

ratkaamme heijiin askelia! Kyynäspiästä toisiansa
taluttavia lähtööväthyö ensin käymään pitkin si-
tä tietä joka viep' kirkollenpäin. Se koottu kansa
seuraa heitä kuin Lammas-lauma, kuunnellen pys-
tyn korvin heijän laulujansa. Kuin hyö ovat vä-
hän matkoo käyneet tätä tietä, kiäntävät hyö ta-

kaisin, ja mänoövät Haunan tahi Montolan tietä
myöten aina Kurjan Orjan ojille. Tässä hyökiään-
täitövät toas takaisin, ja poikkeiksevat Dniurolan
tiellä; josta hyö kolmaisti pyöräistäiksen takaisin,
ja mänoövät halki kylän Helka Vuorellen> jossa tä-
mä merkillinen käyttäminen lopetetaan. Vuan kui-
tenkin ennen kuin Vuorelle noustaan, samoavathyö
sen sivuihten Ison hauvan piuhaan_, josta hyö koh-
ta kuitenkin palajavat vuorellen takaisin. Vuorel-
len tultua lauletaan ja tansitaan tulen ympärillä,
] >nka Pojat tähän tarpeiseen ovat eiltäpäin val-
mistaneet, ja jossa näitä Runoja viimeiselläratkais-
taan. Lesken juoksemisella, ja muilla senkaltaisilla
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leikiilJä ja ilahnttamisella viettaävätnourukkaiset täs-
sä aikansa; ja ne vanhat isännät ja kylänvannhim-*
mat kahtoovat leppeillä silmillä näitten nuorteia
iloja, muistelessaan ile omia vanhoja aikoja ja mui-
noisia huvituksia. Päivä on jo aikojaan ollut mail-
laan,kuin kansa häviä, ja katoa niin kuin hajottu
pilvi pois vuorelta. Hiljaisuuella, ja tyytyväisellä
syvämmellä kukin yön syvämessä painatteleekse ko-
tiin; Vieraat arvellen keskenänsä, mitä tämä' kaik-
ki merkkinnöön, ja tytöt vanhemmiensa nojalla,
suloisella mielellä jos heijän lauluinsa ovat tulleet
mainittuiksi ja kultuiksi. Ainoastansa pojai jotka
ei kaho yötäeikä pimeyttä, seisahtuuvat tässä vielä
kauvan, jahiilein riihtyissä pakiseevat keskenänsä,
puhuttellen heijan vanhoja, satujansa ja kokkai-
siansa.

Hauk-ja Kyntö-Rastaat ovat jo kauvan kielel-
lensä kiiruhtaneet päivän ja kevään tuloa, ennen
kuinnämätVeikkaiset vaipuuvat pois juttelemisestan-
sa; ja moni Tyttö on levotoin näihin tautta, kai-
ken yötä tyhjään kokottanut kultainsa.

Näin huutaavat hyö vuosittainHdkoa Rilvalas-
sa, ja näin on jo monta satoo aastaikoa häntä huvet-
tu, eikä ykskään kylässä vielä ttiä minkäneistä hyo
näin teköövät,eli kuka heitä ensin pani näin huu-

tamaan.
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tamsan. Sitä kylän väki ainoastansa totistaa, että
lieijän esivanhemmat monessa miespolvessa ovat
kertoineet, tämän tavan olevan niin vanhan, ettei
hyö, eikä toas hei jän esivanhemmat ouk kuulleet
milloinkaan, tahi mistä syystä se ensin on alkunsa
suanut; mutta ovat ainoastansa sanoneet ja keske-
nänsä peättäneet, että Rilvalan vainiot ja pellot
lakkaapi kasvamasta ja hetelmiä antamasta, silloin
luin kansa näihiin kyllästyypi, tahi tämän vanhan
tavansa heittää.

Mainittava on myös, että ovat ainoastansa
Tytöt ja Likat jotka näihin Runoin ihtiänsä har-
joittaiksen, ja jotka oppiivat näitä toinen toisiltan-
sa. Se on myös heijän tähen kuin koko tämä juh-
la pietään, josta syystä se on monelta irvesham-
paalta, pilkan vuoksi, kuhuttu Pakoin leiri. Ilman
heitä ei kylässä löyvy yhtään, satikka miehistä,
joka taitaisi näitä laulella. Syy tähän taipumatto-
muuteen, onepäilemätä, että nämät Runot ovat te-
liyt kolmesta Neijosta, joihen erinomaista elamätä
liyökuvaelevat,janiinmuotoin ainoastansa ovat t.yt-
tölöihiinkoskevia, sillä tavalla että hyö, näyttäis— ;

sä näiten kolmen Neitoisten tapoja, osottaisi heille
esimerkin, mitenkä hyö ihtiänsä pitäis käyttämän,
jos tahtoisivat suaha oman onnensa suotuksi. Koska
nyt näitä Runoja ei lauleta muulloin kuin näinnä

3Otava 11.
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vlssinnä päivinnä vuuessa,niin se cl ouk ihmeeksi
sa»ottava, jos ei miehet ole heihin puuttuna,
erinomattain nykyisinnä aikoinna, koska ei eneän
muut Runot heitä mielytä, kuin huonot kelvot-
tomat remputokset.

Näitä Runoja jotka tässä Helan kunniaksi lau-
letaan on ainoastansa neljä; joista yksi kuhiltaan
Alku-Sanat, ja joka ei sisällänsä pitä muuta
kuinkeskinäistä kehoitusta, että vastoin panetteliai-
ten ja kieltajöihen tahtoa, kukkien ja mataroijen
kanssa valmistamaan ihtiänsä näihin Jumaloihin
männäksensä*.

Tämä Runo lauletaan aina joka ilta ensiksi,
jonkan perästä Tytöt välillänsä keskustelevat, mikä
niistä toisista laulettaneen, Inkerin, Annikaisen
vainko Matalenan Runo. Käistä kolmesta ei lau-
leta muita kuin yksi Runo aina iltaisella; TJseemit-
tain sillä tavalla, että ensimäisena iltana lauletaan
Matalenan, toisena iltana Inkerin, ja kolmantena
Annikaisen Runo* Näistä alku-sanoista nähään sil-
miinnähen että hyö jo muinon ovat kieltäneet hei-
tä näitä pitämästä, ja se näyttää ikään kuin Tu-
rusta tulleet ovat erinomattain olleet näitä lau-
luja vasten, koska Runossa luvataan: Ruotin rua-

koisten puheilla„ Tarun urvut Uikkajoillen.
Toinen Runo nimitetään Matalenan-Runo

#

Se lausuupi siitä, että yks Neito jolla oli tämä ni-
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mi, eli suuremmassa hehkumassa ja rikkauvessa^
käytti ihtiänsä kopeasti ja ylpiästi, ja oli olevoi-
nansa puhtaina ja parraaina Neitona, ehkä haan
Vainioista oli se pahin ja suurin häväisty. Haan
oli jo salassa synnyttänä kolmet lasta, vaan suat-

tana heitä henkettömäksi, ja murrhalla peittänyt
pahat työnsä. Niin tapahtui kerran että haan ma-
ni vettä noutamaan lähteeltä kultavarrella kupilla.
Sinne tultua näki haan lähteessä kuvansa aivan
ouvoksi ja hirmuiseksi. Peläten tätä rupeis haan
päivittämään ihtiänsä, sanoillen: "OhJiominua Nei-
to parka jpois on muoto muuttununncij kauniitkar-
vaini kavonna." Jesus lähestyi häntä silloinPaime-
nen huamussa, tulevoinnaan varvikosta, rukoillen
hänellä vettä juuvaksensa. Mutta haan sai häneltä
vihapuheita, vuan ei vettä. Jesus sanoi hänellen:
siksikö minä olen sinun puheis alainen, josma il-
moitansinun ilkeyttäis? "Sanok kaikki mitäs tii'åt!J

'

vastaisi tämä sovaistu vaimo. Silloin sanoi Jesus:
*J'kussa kolmet poikalastais ? Then luiskasit tuleenj
toisen viskaisit veteenj kolmannen kaivoit karkeise-
hen. Sen kuins tuiskusit tuleenj siit ois Ruokissa
Ritari,' sen kuin viskaisit veteenj siit olis Herra,

talla muulla/ sen kuin kaivoit karkeisehen _, siit olis
Pappiparas tullut" Nyt vasta puhkeis Matalcnan
syvän. Itkin ja syntiänsä katuin, sanoi hän: JJlte-
piis lienet Herra Jesus!" Lankeis muahan polvil-
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lensa, pesi kyyneleillänsä Vapahtajan jalat, ja kui-
vaeli heitä hiuksillansa, suostuva siihen rankais-
tukseen jonka Vapahtaja löysi hänellen hyväksi *).

Kolmas Runo kuhiltaan Inkerin Runo, kos-
ka siinä puhutaan yhestä Tytöstä sillä nimellä. Hä-
nestä mainitaan että hääu vielä oli aivan pieni, ja
kätkyessä souatettava, kuin Lalmanli iso Ritar*
kihlaisi häntä hänen kauneutensa suhteen. Vuan

*}Jokainenkyllä oivaltaa ettei tämäouk mikäänpakanain
Unen juhlat muttayks johtatus Poavilaisilta, jossa ne
ovat aivan ouvolla tavallayhteen-sotkinect ja vetloineet
asioita, joista Raamatussapuhutaan,niinkuin heijänoil
tapa tehä, sepittäissä vanhoja satujansa (gamlfl munS*
leg enbet). Koska Vapahtaja oli ristiin-naulittuhirsi"
puuhun ja näki ystäviä ympärillensä» niin se pyysi
lioilta juuvaksensa. Maria Magdalena oli yksi näihen
joukossa, joka silloin ojensi sienen hänellen imee,
(Joh. 19, v. a5). Haan oli myös muihen Vaimoen
kanssa soapuvillakoska asettivat Vapahtajan ruumiin
hautaan (Math. 27, v. 56, 61. Mark. i5, v. 47) j*
oli yksi niistä joka ensin läksi voiteilleen sunnuntain-
aamtinna käymään hänen hauvallen (Math. *jsB, v. I.
«ttc, Luuk. 34, v. 10, etc. Maik. 16, v. 1, a.) hääa
puhutteli silloin Jcsusta, vaan piti häntä ensin ruo-
histon vartianna (SråbgSrbémSflatO ennen kuin hän
hoksaisi ihtensä (Joh. 30, v. 1, r(\, i5, 16). Tästä
vaimosta oliVapahtaja jo ennenpoiskajottannutseihte-
men pahan panemista (Mark. 16, v. 9.) Toisessa pai-
kassa puhutaan Raamatussa yhestä toisesta vaimosta»
Mariasta, Latsaruksen ja Marthansisaresta. Hänestäsa-
notaan että haan olisuurinsynnintekiä, vaan ettähaan
syniiänsä katuin kylvettcli Jesuksen jalkoja kyyne-
leillänsä, pyyhki heitä hiuksillansa, ja roiteli hei-
tä hyvillä hajuilla, josta haan myös sai rikoksensa
anteeksi annettuksi (Luuk. 7, v. 37

—
50. Mark- 14.

v. 3. Math. 26, v< 7- Joh. 12» v. 3).
Näitä kaikkia on Matalenan Runossa yhteen

Tcitty, ja siihen vielä lisätty RuohinRitaria, Suomen
Sulhaisia, ja muita niitä näitä lausumia.



21

Lalmannille tuli lähtö sotaan kauvaks vieraillen
mailien, ja sanoi lähtiissä Tytölle, että haan piti
vuosikausia häntä kököttämän, vuan JJkuinsa kuu-
let kuoleheinij ota Uro parempij eliössäpahempa-
tairiij elossa parempataini

—
ota muuten muolohit-

teis!JJ Lalruanti läksi, ja oli monta vuotta poikes-
sa. Sillä välillä Inkeri kasvoi suureksi ja ihanai-
seksi. Olipas siitt yks vähä Ritar"* nimeltä Eerikki_,
joka JJvale-kirjan kannatteli' Lalmannin kuolleen,
ja tahtoi viekkauvellansa Inkeriii kihlata. Mutta
Inkeri ej häneen mieltynä, ehkä sukulaisetkin hän-
tä kyllä kiusaisivat. Kuitenkin veivät hyöhäntä vii-
meisellä JJväkisin vihkitupaan> väkisin kihlat annel-

tiinj vuan ei eneä väkisin vihillen suatu,JJ Hiät oli
jo viikkokauven juotu, piot päiviä pietty, vuan ei

Inkeriä vielu vihillen suatu. Suruissansa istui haan
tallin ylisellä, '"sekä istui että itkij kahtai itään,
kahtoi länteenjkahtoi pitkin pohjoiselien. Näki kyk-
kdrän merellä, (lausui): jossa lienet lintuparvi_, niin
se lohet lentämään; jossa lienet kalaparvi_, niin se
vaipunet mcrehen;jossa lienet] Läimäiltäni_, laske
purjeis valkamaan/JJ Hiä-väki vannoi silmä kou-
rassa hänen luulonsa olevan joutavan, erinommat-
tain Eerikki, joka häneltä kysyi: J''mistäs tunnet
LalmantiisiV Siihen Inkeri vastaisi: "Tunnen nas-
tan*),, tunnen purteetj kahen airon laskennosta _,

*) Nasta j, toppen af mafUt»/ éfwerfia fpetfeiw
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Toinen puoli uuttapurtta> loinen säkiä sinistäS Silk-
ki Inkerin kutomaj kauvan Neijon kaireltiima"
Haan käski veljensä nuorimman kesken kiiren jou-
vuttaimaan Lalmanlia vastaan ottamaan, joka sa-
massa tultuansakysyi hänellä: JJkuinkaInkerielääT"
Suatuansa asiat kuulta, jouvutti haan askeliansa,
ja tuli paraaseen aikaan morsiamrnensa kanssa vi-
hityksi *).

Neljäs Runo kuhiltaan Annikaisen-Runo.
Tässä mainitaan että Annikainen Neito nuorij is-
tui Turun sillan pcässäj kailti kaupunin Kanoja,
neuvoi Turun Neitoisia. Tämä toimitus joka suat-
to hänen elämatänsä tyyvennössä, ei kauvan py-
synyt hänen onnellisessa majassa. Meren takoa mo-
ni vieras mies tuli aluksellansa Turkuun; Annikka
piti heitä hyvänä ja kestinä. Vuan tämä oli hä-
nen onnensa surma. Sillä ilman sitä, että ne

hävitti hänen talonsa, hävitti ne myös hänen yk-
sinkertaista elämatänsä. Ne suattovathäntä poisluo-
pumaan omista vanhoista tavoista menoista javuat-
tein parista. Vietellen häntä uusilla villityksillä
ja houkutuksilla, vierasteli hän viimeiselläkin van-

♥)Tämäasia näyttää luonnostansa, ikään kuin se oisi
yksi niistä monesta kesti-ajan Sankarin tarinoista
le tnSnsa mebclttbené 3?tbbare:S?orcancer), koska tässä
puhutaan Riddariloista, uskollisuutesta, ju scittyisistä.
Mutta jos on asia tapahtunnut Suomessa, tahi muu-
alla sitä ej lauluista selitetä. Eikä m^jfcj mikä mies,
ja mikä virka Lalmantilla oli.
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hoja ystäviänsä, ja tuli myös heilläkin hajotetuksi.
Kuin olivat häntä suaneet hyvin ostamaan heiltä
heijän koreuksiansa ja kauppa-kalujansa, purjehti-
vat hyö jälleen pois omillenmailleen, niin ettei
heitä eneä kuuluna eikä näkynä, jättäin häntä
niin kuin narriksi vanhoin ystävien parveen. Mut-
ta se näyttää kuin hänen halunsa äkkinäisiä nou-
vattamaan ei oisi sillä tullut täytetyksi. Sillä vaik-
ka Runo joka hänestä puhuu on monessa paikassa
puuttuva ja vajoava, nähään kuitenkin, että hääa
viimeisellä joutui naimiseen yhenmuukalaiseH kans-
sa, joka vei hänen pois omaan muahaasek. Silloin
vasta (ehkä myöhään) haan havaihti, että hänen
syntymäpaikkansa oli muita parempi ja onnellisem-
pi; ja juohtuissa mieleen sitä paikkoa jossa haan
lähtiissänsä isänsä-muasta viimen juotti Poronsa *),
ruikutteli haan: Siihen kasvoi tuomi kaunisj tuo-'

meen hyvä, hetelma; karkais siihen kataja kau~
nisj katajahan kaunis marja/ joka siitä oksan ottij
se otti ikuisen onnen,joka siitä lemmenleikkais jse
leikkais ikuisen lemmen **).

Nämät ovat ne Runot, joita lauletaan Helan

*)Tämä osottaa ikään kuin jota kuta Lappalaiset elä-
mätä, tahi muistuttaa nieillen,peri vanhoja aikoja.

**)Tämä laulu osottaa jota kuta Turussa tapahtunutta,
ja on sen eistä Suomalaiseksi luettava. Vaan site sel-
vempce tietoa hänestä ei soaha. Ainoastansa että yk-
si totuus ja tapaus> malttaa tässä niin Luin toisessakia
olla pcrustettunna.
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huutamisessa. Kuka löytää heissä mitään pakanallis-
ta,mitäänepaluulemista, mitäänsiveyttä vastaanso-

tivata käytöstä? Sitä vasten hyö osottaavat nuo-

rukaisillen ylpäyven ja suastaisuuen, uskollisuuett
ja Rakkauen, kevytmielisyyen jahuikentelevaisuuen
palkan. Hyö opettaavat heitä ylenkahtomaan Mat-
Jeenoo, että Inkeriä rakastaa, ja Annikaista sur-*

lvvittella. Onko se ihmeteltävä että näiten kolmen
Neijoisten esimerkit ja luovut *), hellästi pai-
naiksen Tyttölöihinsyvämmiihin, ja ettähyölaulel-
lessa heijan tapojansa, kukin muistutteloo omoovas-
tatulevaisuutta **). Se on sen eistä meijän mieles-
tämme ei ainoastansa yksi luvallinen, mutta yksi
kiitettävä tapa, että näin juhlallisesti vuosittain
muistutella ja varoitella nuoria Naisia, niistä vir-
heistä javillityksistä, jotka useemmittaintahtoo hei-
tä vietellä, niin kuin ylpeys, huikentelevaisuus ja
kevytmielisyys; niin myös kuin että toisin puolin
osottaa heilien ne hetelmät jotka heilien uskollinen
rakkaus kantaa.

Myö toivottaisimme ja syvämestämme mielel-
lämme soisimme että tämä kaunis tapa,näin muis-
tutella Nuoria vaimoja tutkistella ihtiensä, aina
oisi pysyvä ja voimassansa, eikä milloinkaan hä-
■viäis Rilvalan kylästä! ja vielä siittenkin että ne

*)Luotut,Jbem
**) Vasta-tulevaisuust ftamtib.

nuoret
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nuoret käyttäisivät tämän heijiin esivanhemmiltansa
heiiie heijän hyväksi asetetun juhlan, omaksi on-
neksensa ja kunniaksensa. Näio tähen, näkisimme
myökernaast sen vanhan puheen uskottavaksi, että
kylän, vainiot lakkaisivat kasvamasta ', kuin känsä
tämän katiniin lavansa heittäisivät,-

Myö"ei;taiJa olla puhumäta , että se Salencyri
kylässä, PicaiVJien muakunnässa, Frankriikin RH-*
kissa, piettävä juhla, joka mainitaan Ruusu-juhld
(ja joka on aivan kuuluissa ja merkillinen) on pal-
jon yhteenverrattava tämän Suomalaisten Helan
kanssa. Tämä Salencyn Juhla pietään sillä tavalla
että kaikki kylän Tyttäret kerran vuuessa yhteen-
kokountuvat; se joka käytöksensä puolesta, jakun-
niallisuutensa suhteen, on luettava heistä parra,ak-
si ja ylistettäväksi, kaunistetaan silloin juhlalli-
sesti Ruusunkukkaisilla , että sillä osottaa hänellen
sen palkinnon ja mielisuosion kuin haan on kaikiU
ta ansaitseva. Salency on se ainoa kylä lako
Frankriikin valtakunnassa, ja ehkä koko mail-
niassa, jossa joka vuosi semmoinen merkillinen juh-
la pietään vaimoväin kunniaksi. Kaksiloistakytn-
mentä satoo aastaikoa on tämä juhla tässä jo piet-
ty, ja sitä pietään siinä vielä tänä päivänäkin.

Verratessa rläitä molempia juhlia keskenän-
sä, myö ei muuten taija, kuin pitää Suomalaisten

4Otava IL
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juhlaa parempana ja soveliampana. Sillii Fmnkka«
laisten kukka-juhlassa, yks Tyttö kyllä palkitaan
vaan monta jääpi palkihtemata. Se on arvattava
että Tyttölöistä on monikin joka luuloo ihtensä
ansaitsevan saman kunnian, ja joka nyt paheksii— "

ehkä myös katehtii sitä joka on kukilla lahjoitettu.
Sillä tavalla, tämä muuten kaunis ja ylistettävä
juhla, mielyttää yhtä ja murheuttaamonta} ja taitaa
ehkä suattaa kateusta Tyttöluihen välille. Siihen
"vielä tuloo luettavaksi että se on varsin vaikia
jutikosta löytää ja ulosvalita sen parraan, ja
tetä monet vanhemmat ehkä keskenänsä silmen-
nylkiin pyytäävät suahaksensa lapsiansa tähän kun-
niaan; ja josta siitä ehkä kylmäkisko ja vihat syn-
tyypi naapuriihen välillä. Näitä kaikkia kahtellessa
myö täytymme piättää, että jos tämä Rimsu-juhla
monessa silmässä näyttää hyviä vaikutuksia, jakil-
voittelemuksia hyviin tapoihin, niin se myös toi-
sin puolin kahottu, teköömonessa syvämmessä le-
vottomuutta, murhetta ja mielikarvaisuutta. Ja jos
niin tapahtuisi, että häntä joka on näin kunnialla
merkitty, vasta jälestapäin löytäisivät puheen alaai-
seksi

—
mitäpilkkaamista ja nauramista eikösem-

moinen juhla ja juhlanpitäminen matkaan sua»
ta! Ilman sitä niin se ei oo totiseen siveyteen *)

*)Siveys, (ärbarhet, anständighet) qwinlig dygd; Kel-
(duglighet) manlig dygd'; /h^^'^(godhet)
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sopiva, että ulkokiinnialla häntä palkita ja kau-
nistella. Hänen suurin palkinto on omassa ilomie-
lituntemisessa *), ja hänen luonnollinen luatunsa
on, että yksinäisyytessä ja ilman niuihen tietämatä
harjoitella hyvyyttä. Se on kohtullinen ja myös
kiitettävä että hyvyys ja siveys nautitsee ulkonais-
takin kunnia tv;ei ainoastansa hänen suhteen joka
sitä harjoittaa, vuan erinomattain, (niin kuin esi-
merkki) muihen suhteen; vaan minä pelkään että
Salencyn nuoret Tyttäret, kilvoitellen keskenänsä
tala kunniata, hakeevat hyvyyttä ja hyviä tapo-
ja, enemminkunniansa suhteen,kuin ilehyvyytensä
suhteen.

—
Olkoonpa asia miten tahaan, niin on

hyvä, kuin hyvin laittaa.
Kuitenkin pitämme myö Rilvalan Helkoo siinä

asiassa parempana, ettei Piioista yhtä ylistetä,
toisia alenneta. Tässä hyö kaikki suavat tilai-
suutta että*mieltänsä myöten joukossa rehvastella,
mutta kukin kantaa mitä haan on kylvänyt. Näis-
sä Runoissa löytäävät ne hyvät piiat esimerkkinsä,
niin myös kuin ne pahatkin. —

Heitä kyllä tässä
ei kukaan kiitä, sen vähemmin toru ja nuhtele,
vuan ne kantaavat kukin povessansa, riemunsa ta-

hi murheensa. Kuin hyÖ laulaavat Inkerin tahi Ma-
talenan tapauksia, niin se vaikuttaa heissä enem-

dygd t allmänhet.
—

*) llomieli-iunteminen, sjelftill'
fredsställelse.
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min kuin että lausua heilien ilosta tahi surusta.

Sillä puhuttaissa Inkeristä ja hänen käytöksistänsä,
muutteloo ne nuoret Tytöt oman mielensä tietämä-
töinnä hänessä, tahi toas häntä omassa mielessän-
sä. Ja sillä tavalla tämä nuorukainen ja Inkeri ei
eneä ouk toisista erinäiset, voan yhtä olentoa. Minä
oon nähnyt ihe Rilvalan Tyttäriien näitä laulaissä
itkevän; muutamat vuotattivat ilon kyynäleitä,
muutamat surun.

Vuan mitäs myo eneä puhumme tästä Helan-*
juhlasta/ Myö olemme jo nähnyt sen suuren ai-
votuksen kuin meijän esivanhemmat' ovat tahto-
neet sillä osottaa, Meijän tuloo tätä niin kuin mui-
takin heijän jäännöksiä, kunnioittoo ja arvossa pi-
tee, ei pilkata ja ylenkahtoa.

Niistä jotka enemmitten oval tahtoneet suat-

too tätä juhlaa hävitöksen ala, luulessaan tässä ole-
van jotakuta pakanallista ja epäjumallista palve-
lusta, tahiyhen siemenenpahuteen ja epäluuloon, oa
Sääksmäen ennen muinonen Rovasti Forsselius, joka
henkellisessä Papin-neuvoittelemuksessa etesvetikan-.
telemuksia Rilvalaisia vasten, tästä heijän käytök-
sestänsä. Koska asia oli moa-oikeuessa tutkittu
ja sieltä lykätty Gonsistoriumin koettelemuksen ala,
niin annettiin siinä sellainen piälös, ettei Pulva-
laisia kielletä Helkoa huutamasta, ainoastansa hyo
kertaus-sanoistansa poissulkevat sen sanan Ju-
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mala (?). Tätä tekivät hyömyöskin, ja kuinennen
vanhuutessa ovat laulaneet: "Jumal" on kauniissa
joukoss " niin laulaavat nyt ainoastans: JJkauniissct,

joukoss *),"
Toisin päin ovat töas Muaherråtkin puolestan-

sa kieltäneet heitä valkeata pitämästä Helan vuo-
rella siinä pelvossa, että tuostakin taitais turmio
tapahtua; ehkä tämä vuori makaapi vainion kes-»
teliä kaukana pois mehistä ja muista kylistä. Tä-
täkin ovat hyö vaariin ottaneet, ja käyttäävät nyt
Helkoa vähemmällä juhlallisuuella vaan isommalla
yhtä-tyytyväisyyella **) kuin ennen.

Mutta koska myö nyt olemme kyllä puhunut
tästä juhlan pitämisestä, niin ehkä se ei oisi sopi-
matoin että vähä puhua kylästäkin jossa se pie-
tään.

*)Nain toimittivathyö kylässä mullen asian. Soahak-
sein tästä tarkemman tiion, olen minä kii juttannutTurkuun, Neuoittelemus-Kirjuttelian ((§onftftorte:9?os
tartcn) M.Hällforssin luokse, tiiustellenhäneltä jos ei
Papin-ncuoittclcmuksen vanhoissakirjoissa löytyisitäs-
tä jota kuta perustusta. Mutta haan on mullen vas-
tannut ettäainoastansa yksiJoh.Fonseliuksen nimellinen
Pappi, on ollut tässä pitäjässä Kirkkoherrana vuosien
1735 ja 1741 välillä; ja ettei tällaista asiata hänen
ajallansa löyvytässä ilmoiteltunna.MuutoinniinPapin-
neuoittelemuksenpaperit ei ole sen vanhemmat kuin
vuoteen 1681, koska hyö silloin paloivat poroksiyhes-
sä tuli-palossa. Sen tähen tämä asia mahtaa olla tä-
tä aikoa vanhempi, tahi ainoastansa moa-oikeucssa
peätätty.

Minä olen siitten myöskirjuttanna tästä Kihla-
kunnan Tuomarillen, mutta en ole soamit vastausta.

**) Yhtä-ljj tyväisjjsJ U?nojb£et.
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Rilvalan kylii on epäilemälu yks niistä vanhem-
mista kylistä Sääksmäen pitäjässä *); ja juuri sen
tienoilla vielä nähään jäännöksiäsiitä vanhanaikui-
sesta Hakoisten Linnasta , josta nyt ainoastaan yksi
kivi-raunio on jälellä **). Kirjoissa tämä kylä ku-
liutaan Ridvalla, vaansuusanallaRitvala) ja maan-
kielellä ***) Rilvala. Se näyttää ikeän kuin kylä
oisi nimensä suanut Ruotiin kielestä, ja josta oisi
arvattava että Ruohtalaisia ennen on tässä asun-
na. Silloin kuin Vallan-hallihtia »J*) Birger vuon-
na \iso rakensi Hämeenlinnan, ja siihen kuletti
joukkonsa, on mahollista, että muutamatkin hänen
Sankarista asuivat linnan ulkopuolella niissä lä-
himmäisissä pitäjissä; ja on uskottava että jokuu
heistä silloinkin oleskeli Seäksmäessä ja alotti Ha-
koisten linnoo; ja että Ridvallan kylänpaikka silloin
ainoastaan oli yksi kankasmaa tahi nummi, jossa
lieijän Sankarit ja Soturit (SKtbfcftt4e OCf> fdmpar) len-
nättivät hevoisiansa.

Vallan-mantie joka Hämeenlinnasta vicpi Täm-
pereseen kulkoo kylän läviten, jossa vielä toinen-

*)Tämä pitäjämainitaan jo i335 vuuenkirjoissa (Por-
thanin Chronic. :i^i p.) ja on nimen antanut kahelien
kihlakunnallen, ylä-Sääksmäin ja ala-Sääksmäin kih-
lakunnat

**)Gananderin Mythol. Fann. 8 P- Semmoisia Hakaisteu
kukuttavia linnoja, löytyy myöskin Janakkalassa ja
Hattulassa.

***)Maan-kieli, btalcf.t.
f)Fallan-hallihlaja,Siiföfcccftdllbarc.
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kin pitäjiin tie kulkoo ristiin; ja se on tällä ristillä
kuin piijat näinnä Helka-iltoinna, yhteen tunkeik-
sevat. Kylästä luetaan puolitoista virstaa kirkol-
len, vuan ei muuta kuin vii

-
staa Huittulan keskii-

variin. Kylä on jaettu kahteen suureen osaan, josta
yks kuhutaan Ylakyläksis toinen Alakyläksi. Yks
peltomoa eroittaa heitä toinen toisestansa.

Kaikki mitä tässä" nyt on puhuttu, on sanot-
tava Alakylästä_, joka Yläkylästä makoo etelään,
:a on luettava heistä seka vanhemmaksi että suu-
remmaksi. Yläkylässä rajoittaavat myös Helkoa,
vaan iteksensä toisella kohalla, kuhuttu Karjuve-
räjanmäiksi/ muutoin ne käyttäävät ihtiensä sa-
malla lailla kuin Alakylässä, ja laulaavat samojakin
Runoja.

Se on meistä outo kyllä, ettei molemmat ky-
länpiät yhessä pie tätä yhteistä juhlaa; vaan on
uskottava että hyö vanhuutessa ovat olleet yhessä,
ja oisi toivottava että hyö myös tästäpäin yhessä
täyttäisivät tämän kauniin juhlan. Jos ei muuten,
niin sillä tavalla että kaikki lapset kokountuisivat
yhen valkian ympärille, jos kohta hyö kävisivät-
kin sinne, kahessa joukossa.

Tämä jo monaisten mainittu Helka-vuori ei
ouk mikään oikea vuori, vuan yks harju-tahi se-
länne-rnua, joka pistäiksen Alakylän etelä puolelle,
ja jonkan toisellapuolella Vanajavesi ynnähänen mo-
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nen snarensa kanssa puahtaa kuin vesipata. Helka
f^uorcsta on jo suurin osa tehty peltomuata, ja
mikä hänestä on jälellä kasvattaa paljaita kataja-
pensaita ja kanarvoja. Siihen missä valkiata ennen,

piettiin,, on äskettäinkin kaivettu tervahauta, niin
että se juuri näyttää niin kuin kylän Helka jo ot-

taisi Ptilvajasta eronsa. Se on paha kyllä, että ky-
län asukkaat eiparemmin korjoo yhtä paikkoa, jos-
sa heijan esi-vanhemmat monessa miespolvessa ovat
Tyttölöihen ja Ystäväitten keskellä viettäneet niin
monta suloista ajan kulua.

Myö tahomme myös nyt tässä jälestäpäin ju-
listaa ne,Runot josta myö jo olemme puhunut, ja
joihen laulaminen on.luettava niin kuin Helan suu-
rin pyhyys. Myö tiemme tala sekä heijän sisäller
pitonsa suhteen, sekä että myös Tulevaisillen säi-
lyttäisimme meijän esivanhempien vanhoja juolm-
tuksia *).

Kuitenkin täytyy meijän ensin muistutella,että
myö heijän tutkiissa olemme löytäneet heijän ole-
van aivan puuttuvaiset **) ja vian alaiset ***).

Myö ei ouk uskaltanna mieltämme myötenpa-
rata näitä virheitä, vuan tahomme lukioillen toi-
mittaaheitä aivan senkaltaiset, kuin niitä tällä haa-

*)Juohutus, Dikt.
—

*+) Puuttuvaiset, Bristfälliga,
defecta , fragmentarista.

— -
***) Fjfcn-alauet, cor»

rumperade.

valla
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valla Seäksmäissä lauletaan, luuleissamme että ku-
kin mieluisammasti käsittäisi heitä, lieijän omassa
vanhanaikuisessa, joskohta alaistomassakin puvussa,
kuin että suaha heitä jatketuksi, parsituksi ja pai-
katuksi tämän ajan tilkuisilla*

Myo olemme sen eistä pitänä sitä puheen-
murretta hyvänä, kuin tässä kylässä puhutaan> ja
josta hämätkin Runot ovat osansa suaneetj ja olem-
me kirjutanneet heitä hiin katkaistunna ja murret-
tunnrt, kuin ovat, että silläkin säilyttäisimme hei-
jän omat vanhan^-aikuiset ja 'hailien paikoillen var-
sin tunnettomat sanat *) J joista myökään emmo
kaikkia käsitä. Kuitenkin oommo myö kokenut
että muistutuksillamme heitä jokskin selittää. Vaan
se tuli meistä pahoin tehty, ettei myö'silloinmuis-
tana kirjuttoo heijän latilamusta (mctobt) muistiin,
mutta toivoomme vastapäin silavan tätäkin toimit^
tanneeksi.

*)_) Se on epäilemiitä,ettei nämlltRunot ole nliilla tie-
noilla synnytetyt, ja ettei näissä 15yvy mitään paik-
leoa jonta piiillen hyö tarlottaisi. Ei ies Helka-vuo-
restakaan kuulu mitään sellaista erinomaista puhetta.
Yksi Vanha ukko tässä Rilvälan kylässä, sanoi muista-
yansa kuulleen puhuttavan, etta ne asiat joista Runois-
sa mainitaan ovat tapahtuneet Virossa tahi Inkerin
muassa. Mutta mikä kieltää ne vanhat, valetta kuu-
lemasta, niin hyvin kuin ne nuoretkin? Merkillinen
on kuitenkin että kieli ikään kuin totistaa tätä.

5Otava 11.
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I.

ALKU-SANAT *).

Ruvelkasme j, rolijekasme j

Kaunissa joukosJ!
Elkas eantamme hävetkö

Kaunissa joukosJ/
Vaikk' on Lapset laulamassa ">

Kaunissa joukosJ!
Pikkuiset pirisemässä _,

Kaunissa joukos3!
Heikot Virret heittäjälle 3

Kaunissa jbukos1/
Annas mun kajen kukata3

Kaunissa joukos*I
Mcrihelmet helkytielläs

Kaunissa joukosJ'/
Saksan pehkineet sanella - - -

Kaunissa joukos*f

*)Nämat alku-sanat osottaavat iltaan kuin Helan-huuta-
jat oisivat tällä käyttämisellä poisheittäneet kansan
vanhoja tapoja ja opetuksia, koska pelkäisivät tulla
pilkan ala. Ja koska lapsetkäyttäävät tämän Juhlan,
ja on arvattava, että ne nuoret olivat enemmin tai-
puvaiset kuin vanhat, luopumaan vanhoista tavoistan-
sa, ja antamaan ihtiänsä ristitä, niin on uskottava,
että tämä käytöson luettavaksi siiftä ajasta, kuinPoa-
vilaiset levittivät Ristin oppia meijän maissa. Sillä
heijän eil tapa pitämään tällaisia kävelemisiä (ptofeé»
ftönet) ja laulelemisiä (cf)sret» anbetiga fSngcr) kuin
tahtovat jonkun pyhän juhlallisestikäyttää.
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Ruotin makoisien puhelletj
Kaunissa joukos'/

Turun Urvut uikkajoille _,
Kaunissa joukos' f

Väätty"Vasken vaikkajoillc >

Kaunissa joukosJ/
Käykäm* Siukukset sinellej

Kaunissa joukas'/
Mataroille morsiameks,

Kaunissa joukos"/
Tuokamf sieltä seulan täysi _,

Kaunissa joukosJ/
Mataroita markan vakka3

Kauriissa joukos'f
Tehkesme sinistci siltaa^

Kaunissa joukos\f

Elkäsj t. eikös,clkce,elkeä.
—-EäntämmeJoisipi-

tänyt olla "eäntännc; tahi järkeen: "elkäämmy eän-
tämme hävetäk.'*

—
Heittäjä., affälling f den som skii»

jer sig frän de andra, och äfwensä af dem blir öfwer»
gifwen. Taitaa myöskin tässii m. y. k. laulaja, tahi
"virren heittäjä."

— " Mcri-helmet,koraller, fandper-
lot/ ovat tulleet niin kuhutuksi koska heitä tuotiin
meren takoa; tahi oikcemmittain, koska heitä haet-
tiinmerenpohjalta,— Saksan pehkineet^ utländska Nlp»
per och grannlåter*

—
Raulwisten puheella^ ''mcdräa,

Plumpa,grofwa uttryck," kan äfwen fä betydelse af
"kraftiga ord." Mutta on myös mahollista että oisi
luettavanapuhella* joka oisisamassa taivutos-loukkaassa
(samma tempus och modus)kuineillimäiset sanat", "Sa-
nella ja helkytellä."

— UikkajaJ htgratarL, jämrare,
m.y.k. Vaikkuja, tadlare, beklagare, belackare. —Uv
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Uikamme punainenporras>
Kaunissu. JoukosJ/

Jumaloihiin fniinriäkscTnme j,\

Kaunissa /ou/wsJ/
Jumaloihiinpuhtaisiin^

Kaunissa fouko$J!

vid,, t, "urut;" oisi ehkä pitännyfc olla: "Turun ur-
tuin uikkajoillen." — Fäättf-vaski hamrad/ Utsmidd,
dragen koppar. "— ■ Sinelles

o,'»i ehkä soveliampi sa-
noa: "sisallön," liimitlUia tyt,tölsihcn parveen t.
piiriin, Muttei uskottavampi on, etta se ni. y, k. "si-
nisille;" sillä sitxi (hla) mahlaa olla vanha heitetty
sana, joka nyt ainoastansa tavataan liitettyissä pu-
heissa (i sammansatta ord), n. k, e. "sini-marja, si-
in-kello'J j. n. c.

—
Matalat t, ""mataran heinät/*

Galium Ferum (Jungfru Marie Sänghalm, Honungs»
gräs, Gul-Mara) kuin myös Lysimncliia Vulgaris,
(Lysing. spira). — - Tvhkesme sinistä sillaa j tai-
taa sekä merkintää heinillä pujotettunna ja kaunis-
tettunna," että myös "heillä iheltä koreistunna," (jos
olivat muka sinisissä voatteissa).

—
(likamme t. nik-

kaamme, huilatkaamme, ruikuttakaamme. ■
—

■ Käjen*
t. käen (Gök)

Ruotixi kielelJä oisi tämä laulu arvaten näin:
Lat of börja, låt of wäga,

—
Blygoms ej för

\t)sra stämmot' — Om som unge an nu sjunga, —
Höja tcåra späda röster! — Swag 'är den förgätnes
wisa.

—
LHt min Sångmö lyran stamma,

—
Mina

perlor sakta klinga , —
Mina Tysta smy/ken tala

—
Mcd be Swensses härda termer!

—
Hbo orgor åt

dem som kälta, — Messing^pipor &t dem som knota!
Stigow syskon pä det bläa, — HonungHgräset

fsfpm brudar! — Hgmtom berifrån ett fåll fullt,
—

Utaf Spir-gras full en wacfa 5
— Vindom deras grön

en matta.
—

Sj«naom rosor på wär,gångstig,
—

Da
wi ga till warq Gudar,

—
< Titt be rena, trogne

Mldar!
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II.
MATALENAN-RUNO *).

Matalena Neiro nuori- Kauvan se kotona kasvoi _,
Kauvan kasvoijkauvas kuului _,
Tykona hyvän Isiinslij
Kanssa annahan Emonsa,

Polki jpolki permannolta.
Hänen korko-kengillänsä,
Rautaisen rahin kulutti
Astioita pestessänsä_,
Kulman pöyvastä kulutti
Hopiapäällä veietelllinsii_,
Hirren kynnystä kulutti
Hänen hienoa-helmallansa j
Toisen hirren päänsäpäältä 4

Hänen kultakruunullansa.

Matalena Neiro nuori
Mani vettä lähteeltä

*)Tiima tarm.i löytyypi pian yhcllä taValla \t'oimitcttu
ranhanaikuisissa Ruohtalaisissa lauluissa, jotka vielä
lauletaan erinäisissä muakiininssa. (-(Stt)tfnfEia' Solfltt*
for af Geijer och Afzelius>--a ■D.,p. 229.

— - Tittet*
boms Poet. Kalend 1816/ p 20). Jos ci Ruohtalais-
tc« laulu o Suomesha kiäiwietty, niin ei Suomalais-
tönii»an ouk Ruohtal-'usesta,

Tämä ja ne seuravaisetRunot lauletaan samalla ta-.
Valla kvin'alku-sanat, nimitäin etta jokaisen sanau
poiiicitii lauletaan aina: "Kormissa JQukosJ.JJ.
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Kulta kiuluinen käressä _,
Kulta korva kiuluisessa s
Katteli kuvan siansa - - -
JJOhhoj minua Neiro parka/
JJPois on muoto muuttununnaj
JJKaunis karvani karunna/
JJEipä kiillä rinta-kisko j
"Eikä hohra paii-hopeeni f

Jesus Taimena pajussa j
Karjalaissa kaskismaissa j
Anoi vetta juoraksensa.
J'Ei o mulla astiataj

"Ei o kannuini kotona f
JJPikarit pinona vierit,
JJKannut halkona,kaalsit.

JJPistlipas, pivon täysi*
JJKahmalon täysi kanniksclla/

"Mitäs puhut Suomen-sulha.

Neiro,t. neito.
—

Korko-kengät, ©fot tttcb tyoga
ftactcst, —

Hirren päänsä päältä jmerkihtce: "Oven
piälystä."

—
Muuttununnaj t. muuttunna.

—
Karun-

naj t.katonna, kavonna,eliehkä: "karanna." —
■ Rin-

ta-kiskojt. solki, risku (brtfS)f ;
—

Hohra t. hohta.
—

Peä-hopeetj fciabem/^ ftlfmer*btnb(ac, fom bru!a§ fring
f}&ttt* — Pajussa j merkihtce että haan istui puussa;
paremp oisi ehke sanoa:"pajukossa."

—
■ Karjalaissa_,

m.y.k. "karjan-alaisessa;" sillä cihään tässä lie puhe
"Karjalasta.-;*

—-
Pikaritpinona vierit„ merkihteeettä

hänellä oli niin paljon pikaria, että haan pani heitä
pinoon,eikäsiinäkään pysyneet, vaanmaahan vierivät.
-rt Kaalsit j m. y. k. "kalaai, t. kalisi, t. kalahti'-1
(ifcamlflbß).;

— " Pivo, t. "kopra." ■
—

Kanniksellaj\>\~
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'''Suomen-sulha _, Maire.n-örjaj
JJJsäini ikäinen paimen3"
'Ruoti ruorolla elänyn.,

*''Kalan-päillli kasvatettu
"Karjalaissa kaskismaissa."

"Siismci lienen Suomen-sulha
J''Suomen-sulha jmairen-orja _,
J'lsäis ikuinen paimen
*''Ruoti ruoroilla eldnyiij
"Kalan paillå kasvatettu
J~'Karjalaissa kaskismaissa _,
"Ellemme elkias sanelen?

JJSano kaikki mitäs tierat!
"Kussas kolmet poikalastais ?
"Yhren luiskasit tuleen
"Toisen vethaisit veteen_,
"Kolmannen kaivot karkeiseen.
"Sen kuins luiskasit tuleen
"Siit olis Ruotissu Ritari,
"Sen kuins vatkaisit veteen
"Siit olis herra talli maalla

täis vissiinkinolla:"kanneksele," (b&t %\t
—

"kanna
tänne"), tahi jos merkihtennöön:"kannellaisi" (mcb
Ijroab bu båt, tahi: meb locBct),

—
MairenJ t. "mai-

hen."
—

Ruotij, t. "ruoti-vaivainen."
—

Ruorolla* t.
"ruovoilla, kalan ruojilla (ben:?notOt)/ taitais myös
merkihtäa "ruojolla," (botg» flfif rap)t ja saattais ol-
la; "Ruojin-ruojolla elänyt."

—
Elänyn, pitäis olla
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JJSen kuins kaivot karkeisehen j
"Siit olis Pappiparas tullut.JJ

Matalena JYeiro nuori

Hupeis vasta itkemään.
Itki vettä kiulun täysij
Pesi Jesuksen jalat>
Hiuksillansa kuivaeli.
J'ltepäs lienet Herra Jesus
JJKusmuin elkeeni sanelit/
JJPane minua minkäs tahrot _,
JJSoihin maihin portafiiksij
''''Jaloin päällil-käytavaksij
""Joka, porton käytäväksij
JfJoka tuulen turfotella_,*''Laaja lainen lartUa"

"elänyt."
—

Ellemme elkiäs sanelen jos en ilkiäis
sanoa (om jag ej wärdade mig om att saga) mutta el-
kiäs taitaa ehkä tässä, niin kuin jälestäpäin myösmer-
kihtee "ilkeyttais." —

Tierät> t. tiiiit.
—

Yhren > t.
yhen. ■

—
■ Kavkeisehen., t* kankaisehen, multaan.

—
Kiulun täysi pitäis olla "kiulun taviin."

—
Kus-

mUin; t. luinsmun. *- Elkeeni> t. "ilkeeini, ilkeyt-
täini."

—
Minkäs* t. mihinkäs, — Tahrot,t. tahot.

—
Turjotella^ t. heilyttella twa.gga af och an).

—
Laa-

ja lainen larella> pitäis olla: "loajan laineen laella
(stöljasöfwer) t. ajella (wräkas fot winden).

TIT.
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III.
INKERIN-RUNO *).

Inkeri ihahen Nciro
Varas se vakuhun nais
JLalmanti Iso Ritari
Anto kiittä katkyå
Ison kimpun kihla]elit
Suuren sormuksen lunasti.
JJKokotteles vuotta, viisij,
~>JV^uotta viisi> vuotta kuusi>
J>Kanssa kaheksan keseäj
JJYnrid yheksän suven_>

*)Tiimakin tapaus kerroiletaan vanhoissa Ruohtalaisissa
lauluissa, vaan toisilla nimillä. Siina Inkeriä kuhu-
taan Lilla Rosa/ LalmantiakulliltaanHertigen, jaEe-
rikkiä, Grefmen. (Sw. Folk»Wis< i» D./ p. 116/ 120
och 123) tiihän tarkoittaa myös yk» toinen laulu, ku-
huttu, OwäntadBröllopsgäst, (2 D., p 3/ 212). Se
näyttää vähän vahalta, niin kuin asia oisi tapahtunut
Suomessa tahi Virossa, jaettäseRuohtalainenlaulu olisi
kiänetty Suomesta. Tama onsiitäkin uskottava, koska
muutamissa Ruohtalaislen muakunnissa alotetaan täl-
lä versyllä: Det war twä sata wänner, som höllhwar-
annan kär; den ena for till (frän) Finland, ifrån sin
fästemö.

Varas se vakuhun nais,pitäs ehkäolla:"varraain
sen vaussa nai."

—
Lalmanti* tuikähäan nimi tämä

liene? LienöökohäänSukunimi, vaan Virkanimi,niin
kvine. m. Vallevan (yks vanha Sankari josta vie-
lä nytkin paljon lauletaan), t. Vallerman (Pilgrim),
tahi ehkä Lagman?

—
KätkyäJ pitais olla "kätkyvce-

hen, t. kätkyheesen, t. kätkyysen."
—

Ison himpun,
ett stort smycke.

—
Kihlajell,t. Kihloojallen.

—
Lv-

(iOtava 11.
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''Vuosi-kausi kymmenettä f
"Kuinsa kuulet kuoleheenit
JJOttakos uroa parempif
JJElkbssä pahempataini_,
JJElkossä parempatainij
"Ota muutoin muotohitteis/"

Erikki vähä, Ritari
Valeh-kirja, kannatteli.,
Valeh-kirja kiiruhulta;
JJLtdlmanieis on sorissa voiftiij
JJPantu maahan paimen luissa"

- - -
Inkeri ihanen Neiro
Väein vietiin viintupa^
Väein kihlat annettiin
Väcin ei eneä vihillen saatu,

Ei miehin eikä miakkan _,
Eikä ui]öisten uroisten}

Eikä vaimojen valittelic
Eikä neitien Tiauneuven.

Znkeri ihanen Neiro
Istu se lutim solassaj
Sekä istu että itki>

ndsti;muka rahalla, t. osti.
—

Ottakoos _, t. ota siit-
ten, t. otapa jos. "— Muotohitteis,t. muotoscis, eftCC
titt ttydfe.

—
Sorissa j t. soassa.

—
Voit'tu> supistet-

tu (conttafyeratit) pitäis olla "voitettu."
—

Vilein, t.
väkisin, väkiselt.

—
Viintupcij t. vihkitupaan.

—
Mi-

akkän, t.miekoin.
—

Lutti, t. luhti (loft)ylinen, par-
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Katto itäänj katto länteen„
Katto poiki pohjoisehen.
Näki kykkiirän merellä":
J~'Jossa lienet lintuparvij
'"'Niin sä lähre lentämään/
J''Jossa lienet kalaparvi _,*JNiin se vaipunet mereen/
J''Jossa lienet Lalmantiini j
"Laske purtees valkamaan/JJ

Erikki vähä Ritar."
JJMistäs tunnet Lalmannikseis ?JJ

JJTunnen nastaj tunnen purte&i,
"Kahen airon laskennosta_,
"Toinen puoli uutta purtta _,
J~'Toinen silkia sinistä/
~"Silkki Inkerin kutoma _,
JJKauvon Neiron kairekti/na.'J

"Minun nuorin Veljykkciscn_,
"Ota ohrilta oriisj
"Irulta ikä-lihanen .»

vi.
—

Jossa lienetlintu-parvij niinse téhrä léHtemåan,
nämät sanat luetaan myös yhessä toisessakin vanhas-
sa Runossa (Topeliuksen kootuksessa atsessa Osassa
6:11ap:lla).

— " Silkki., ftbcn.
— Kairehtimcij, t. kuto-

ma, nnrßab t ftrobetab. — " Veljytikeinent tämk sana
näyttää olevan Viron kielestä, jolla se on velleken-
ne ja vellikenne (veikköinen).

—
Ota ohrilta

oriis s tag bin %inss ifrSn fobret*
—

Irulta, taitaa
merkihtee"itciltä"(fcån grobben).

—
Iku-lihanen,ku-
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JJMaata-jalka maltaliilta j

JJAja vasta Laliuantia!JJ

JJTerve j, nuori Naeraniiehein f
JJKuinka Inkeri elää?"

"Hyva Inkeris elää _,
JJ'Viikkokausi luuta' juotuj
JJToinen /ahjoja larcltu.,
JJKolmas annettu anteiniaS*

VI
ANNUKAISEN-RUNO *).

Annukainen Neiro nuorij
Istu Turun sillan piiassa;

hutaan vanha Hcvoinen. *— Maata"jalkaj. t. lyhyt-jal-
Uninen. — Nacra-mies taitaa m. y. k. Linkomies. "—
Lareltuj, t, lavottu, jaettu.

—
Nasta, t. nappula.

*)Tästä Annikaisesta, ja hanen vieraan toivomisesta
mahtaa myös se Runo puhua» jota kuulin Juvalla lau-
lettavan, ja joka alkaa: JJAnnikka soria Neito, istui
saaren sillan piässä, sekä istui että itki, uoti miestä
onnellista, lykjllislä lyyretteli. Kulta mies merestä
nousit" j. n. e. (Lue: Pieniä Runoja, Upsalassa 1818,
I. O. VI. josta se on uuesta painettu t). @d)tsterin
Finnische Runen p. II8) samasta neijosta lausuupitoi-
nenkin Runo, jota lauletaan Arkangelin liäuissä, ja
joka alkaa: Annikk* oli soarén neiti j, se oli paukkujen
pesiä, voatehilten valkaisin, j. n, e. (lue: Topeliuksen
Vanhanaikuisia Runoja, 2. O. 6. p>). Tästä arvaamme
tiimiin asian tapahtuneen Suomenmaassa. Mutta Ruoh-
talaisissakin vanhanaikuisissa lauluissa, hoastctaan sa-
mun tarinata, yhcssä laulussa kmn kuhutaan: lung-
fl'U=?6pi vaikka siinä ci nimilelä hänen nimeensä.
(Swenss.Folk-Wis. I.D. P. 92). Merkillinenonmyös
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Kaitti kaupungin Kanoja>

Neuvo Turun Neiroisia.

Nousi pilvi luotehestci;
Toinen lännestä läheni/
Se kuin lännestä lähenij
Se muutui Neiren haaksi;

Se kuin nousi luotehesta,
Se muutui kestin haaksi.

J'Jo mun kesti kerran petti _,
"Hukutteli huoran poikaj
JJSb'i mun syötetyt Sikainij
J'Joi mun joulu-tynnöriini. - -
"Minun pieni pelto-paitain
JJ'Tahto verkaista hamettaj
"Minun verkainen hameeni
''Tahto vyötä kullattua _,
"Minun vyöni kidlaluini
JJTahto raskaita rahoja j,

""Minun raskaat rahaani

että Saksan, Hollannin ja Englannin maissa lauletaan
yanhuuesta, väestäprinsessastaniineltä Anna_, jokaniin
ikään sala-kähmessä vietiin pois vieraillen mailien, ja
jota luultaan olleen yliön Englannin muinosen Kunin-
kaan tyttären, jonkaveivätMeklcnburgiin. Oisikohaan
namut Suomalaiset runot hänestä puhuvia?

Kaitsea, wärda, hindhafwa. — Kaupunniii Ka-
noja, Stadens Skönheter, unga Damer. — Kesti,
gäst, fremmande. Muutamissa paikoissa se merkihtee
myöskin "loisi, koturi," inhysning.

— Pelto-paita,
taita mcrkihtcc selluista aivinasta tehtyä mekkoa, jo-
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"Tahto nuorta kauppamiestä*
JJ'Minun nuori kauppamiehein
J''Tahto manna muillen mailien_,
"Muillen mailien vierahillen.

JJPuhui purjehen siaana

"Kantoi kahteen kalunsa. - - -
JJHikoisJ Hirvi juostuansaj
JJJoi Hirvi janottuansa_,
JJHerantiestci tähtehä.
"Siihen kuolansa valutti _,
JJSiihen heiti haivenensa>
JJSiihen kasvoi tuomu kaunis y

*'Tuomuun hyvän herälmäns
"Karkais siihen kataja kaunisj
"Katajahan kaunis marja/
"Joka siitä oksan ottiy
"Se otti ikuisen onnen;

"Joka siitä lemmen leikais _,
"Se leikais ikuisen lemmen.
"Jesuksen jätän siaanij

"Maaria hyvä majainij

ta Hämeessä mokataan.
—

Herantiestä lahtehå, "He-
ra" kuhutaan sellaista pientä vesi-juottia, joka juok-
soo kuikeroitteloo. Merkihteeköhään siitten ettäHir-
vi oisi juonut koko lähteen vesisestä tiestä, tahi että
hään joi"Härän-tieltä lähteestä"(tfrän kallan inwid fås
ledgen.)»

—
Haivenet, t. hapenet, här.

—
Siihen kuo-

lansa valutti, siihen heiti haivenensa, osottaa ikään
kuin Hirvi kovasta juoksusta ja janosta, oisi juonut
ihtiensä kuoliaksi, —

Tuomu, t. tuomi. '
—

Lemmen,
lycka, wälgäng. —

Joka siitälemmen leikkais, den som
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""Hyvä on toisten tullakseeni,
"Parempipalatakseeni
"Ennen tchruillen teloillen,
JJAluttoillen anluroillcn.
JJKennenklis on telat tekemät?
J''Kennenkds on anturat alornat?
JJJesuksen on telat tekemät/
JJ'Maarian on anturat alomat/J

deri fkar sm lycka»
— Tehruillen, t. telttaillen.

—
Te-

la, t. rakkineet, botten, underrede, grundställning.»»
Aluttoillen, pitäis olla Mutetuillen.

G-—nd*



VANHOIN SUOMALAISTEN AJANLUVUSTA.

Ahmiset on jo vanhoinna aikoinna löytäneet tar-
peelliseksi, että jollakulla tavalla meärätellä ajan
kulua. Se on ollut päivällä kesäsinnä aikoina, kuin
talvisinna

—
niinnäpitkinnäöinnä,tarpeellinen että

selittää ajan ja päivän juoksua. Jokainen kansa on
eri-tavalla kokenut tätä toimittaa, ja omalla loa-
vullansa nimittannyt näitä ajan muutoksia. Ennen
kuin kellot, tunti-lasit *) ja tuntipassaat **) tulivat
tietyiksi, niin oli melkein vaikia ja ehkä mahotoin,
että tasoittaa ja luettaa tunninkulumista. Kuitenkin
ovat ne vanhat Suomalaiset,ilman näitä tarpeita,
tässäkin asiassa melkeen ymmertännyt tarkoitella
sekä hetken ***) että tunnin miärät; niin että niil-
len vielä nytkin ei ouk kellosta tarvista, eikä huolta
tunnintuikkareista ►J*). Päivä on heilien niin kuin
muillenkin ollut se johtattaja, joka osotti heilien
ajan-juoksut, ja josta hyöparraaittain taisivat ajan-

*)Z\mQlaé*
— *♥)Sinnrifate.

—
***) Nuoruuvessami-

nä kyllä kuulin vanhat sanovan, kuinka monta het-
tee luettiin tunnissa, mutta nyt se on minulta juoh-
tunut pois piästäin, kosk en silloin ymmertännyt pan-
na muistiin. Hämehessä ja Turussa,on hetki ja tunli
yhtä merkittävä.

"i)Tunnin-tuikkari J SSorbftufare- Vielä nytkin niin on
Savossa ja Karjalassa harva kylä kussa löytyy kelloa
talossa.

luvut
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luvut tarkoitella.

—
Päivännousun- paivänlaskun-

ja syvänpäivän-aikaa eroittaavähäkukin,kuin myös,
ettäpäivä vuorokauven piästä loistaa eqtisellakohal-
lansa: mutta että tasoittaa tätä vuorokautta yksis-tä '

:

sä meärättyis,sä ja yhtäläisissä osissa, siihen ei pys-
tyk joka miehen kynnet, ja onkin ilman kellota
varsin n»ali«toin ta. Eivät Suomalaisetkaan osan-
neet kellon puuttehessa tätä toimittoo, mutta ymär-

sivätpä kuitenkin jakaella vuorokauttensa vissiin
erilaisiin osiin, joita ne aivon hyvin tiesivät toi--

■ ""-■ " } . " ■. . vi. i
sistaan eroitella; ja tulivat silla aikaan,koska heili*.....ei ollut toista parempata.

Se on uskottava, että se roaka ihminenkin en-
sm hoksaisee, että aurinko jonkun vissin ajan peäs-

■■■■■■■- ...
ta, paistaa taivaalla sillä kohalla kuin ennenkin,
tahi että se aina vuorollansa kulkoo omia vanhoja
polkujansa.

Koska haan oli näin yhen vuoronsa xnailiaa-
sek tehnyt, niin Suomalaiset kuhtuivat ajan, joka
oli siltä '-välillä kulunut, Vuorokausi*).

Tämän vuorokauven jakoivat hyö siit|ten kah-

*)Se on merkillinen ettei Lapin eikä Viron kielessä
löyy jotakuta sanoo jota irierkihtis Vuorokautta;v sil-
lä Lapin kielellä tätäkuhutaan peiwe akten ija\n(päi-
vän ynne yön), ja Viron liidellä:öödja päwad(yöt
ja päivät);, ei paremmin Saksank. s£ag Un69lad)tj ja
Latk. integer dies curn nocte.

7Otava IL
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teen peä-ösaan, joita hyö 'kiihtyivät "Ajat," ni-
mittäin,päivän- ja yön-aika.

Pclivä t. päivä -kausi *)y kuhtuivat sen ajan
kuin päivä paisto, ja olivat toimessaan;ja

Yo t. yo-kaud **}, silloin kuin oli pimiä, ja
liyo lähteneet levollen.

Mutta koska päivä ja yö ei iullut perätyksin
ja järjestään, vaan verkkaisella ajan kululla, niin
tuntuivat sitä aikoo, joLi oli heijan 'välillä, ja'' . .jkään kuin eroitti heitä tomen toisestansa, "oamu
ia ilta/*

Ofimu t. huovien **) % mevkihtee päivän alkua
ja yön loppua, tahi sitä aikoo vuorokauvessa joka
oli yon ja päivän välillä; ja

:>)Piuvifs Vironicielcllä,pääwj päiw _, ja paiw; Lapin-
kielellä: peiwe;Ungerin kielellä: nap. ,

**)Yö
J Virk. ö;Lripk. ija; .IJngk. ej^eijel; Samojedin-

}.V Vrigulin-kielcllä: ji,- Votjan-kfielellä:liiduin; Per-
miiiTkielcllä: på,', Syrjän-kielellä: woi; Morduinin-
kiélellä: wei;Tsclieremisin- kielellä:Jyt; Turkin-
kielellä: ei; Ostiakiiirkielqllä (Wassjuugan virralla)

01/ Kiinan-kielellä: je_, ö;Vogulin-kielellä (Berezor
\vaii tienoilla) e«i; Tartarin-kielellä: soey-j tjel.

***)4amUj huomen,, Virk,homme, home, hommen 3 ommuk;
Laj)k. iddiet (joka mahtaa olla sukuisin Suomal. iän
kanssa) ja are.t (joka näj-ttää oleva sanasfa are, jota
nterkihtee sitä puolta puuta, kussa on paksuintakuor-
ta; niin kuiri Suoxnal. Ovat koarnästa soanc;et koarna-
pohjoneri). MuutoiH niin kaari Suomk. ja kaar Virk.
'merkihteeyhenosari kehänpiiristä (en titttbbå'st), use-
lemmittain sitä taivaaii piirtä jota niämme %tt
tntfp()cccn, fdftet/ ftcmamtntet). Estin kielelläkin
niin hommiko kaar _, t. kare pool, merkihtee itäisen
päinT, iän flma, iän kohta; siitä vessi kaar (länsi) J4maa kaar C^ä)

—
Ungk.. honap.
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Ilta t. ehto *)j merkihlee yön alkua ja päivän
loppua, tahi sitä aikoo jokaolipäivän ja yönvälillä.

Päiväkauvensa jakailivat hyömuuten kolmeen
osaan, nimittäin:

i) Aamusta päivee t. oamupuol-päivee_, jota
luettiin päivän noususta oamiaiseen asti; kesällä 6
tuntia, talvella ei yhtäkään.

a) Syvän-päiväj jota luettiin oamiaisestamur-
kinoiden asti, eli 6 tuntia.

3) Ilta-päivä j t. iltapuof-paiva, **) jota luet-
tiinmurkinastapäivän laskuun;kesällä 7 tuntia,tal-
vella ei yhtäkään.

Kuin tarkoittivat työn aikojansa, niin jakoivat
niinikään päivänsä kolmeen osaan, joita hyö kuh-
tuivat rupiamias t. rupeema_, koska hyö silloin ai-
na uuvesta rupeisivat työhöön; tahi ruokavatia _,
koska näillä ymmärrettiin niitä aikoja, jotka olivat
ruoka aikoin välillä ***). Nimittäin:

*) Ilta, ehto, Virk. öht,ohto, öddang(yön-tanko)kos-
ka ehto ottaa yötä vastaan, ikään kuin tanlolla t.
hankolla. Lapk. ekked., jota taitaa olla tehty puheesta
ekewe (ikuinen) koska päivä aina iltaisella on ikäi-
nen, mutta Lapissa (kussa sitä nähään kaiken yötä)
myöskin ikuinen. Ungk. östwe_, estwe _, estej Vo-
gulk. (Jugurin vuorilla) etc _, et; Samojedini, ja Vo-
gulk. (Verchoturjin maakunnassa) iti; Vogulk. (Ohin
suvanolla) cdi;Ostiakink. (Berezovan ympärillä) etno,
jetno; Ostk. (Juranjen kymin taakse, ja aina Obin ja
Vassjungan vesillen) itua.*+) Virk. sanotaan myöskin öhto-ppliß j öddango-polest.

***) Ylicn tunnin hyö kuluttaavat syömisessä, ja yhen vet-
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i) Oamu-rupiama j jota luettiin hdjät) ylas-
nousemisesta oamiaisiin, tahi siihen kuin söivät
eineensä, tahi kelio nuon 3:sta ja 4:stä aina kello
B:aan ja f):'iän,eli neljä t. viisi tuntia.

2) Puolpäivän-rupiama j jota luettiin oamiai-
sista murkinaan, tahi kello B:asta ja grastä, kel-
lo 2:hteen ja 3:meen; eli kinis tuntia.

3) Ilta-rupiamcij jota luettiin murkinoistailtai-
seen, tahi kello a:sta ja 3:sta kello B:saan ja
g:siiaaj eli kuus tuntia.

Yöt jaettiin niinikään kolmeen osaan, nimit-
täjn:

1) Ilta-puoV yötäj, t. Uta-y'6j jota luettiin kel-
lo nuon io:estä ja n:estä kello isrteentoista, tahi
yks eli kaks tuntia.

2) Syvän yöj t. syvän-yön aika j jota luet-
tiin kello i2:nestä kello i:hteen, eli yks tunti.

/ 3) Oamustq-yö t. oamupuot yötä, jota luet-
tiin kello i:stä kello ahteen ja 3:meen, tahi yks
eli kaks tuntia.

Tämä jakaminen oli erinomattain kesäisinnä
aikoinna luonnollinen, koska hyö silloin nousivat
ylas päivän nousulla, ja mänivät moata päivän
laskulla; mutta syksyn puolla, ja alinomattain tal-

justelöövät hyö siitten vielä pitkallänsä, uiin kuin
muka leväläksciisä.
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vella, kosita päivät olivat lyhymmillänsä, niit) tä-
mä jako ei eneä ollut seisovainen, koska hei jän
silloin täytyi jo pimeyvellä sekä yläsnousta, että
toimittoo työtänsä. Eli toisin sanottu: koska oa-
mut ja illat olivat jo venyneet niin pitkiksi, etta

Lyö itestään jo synnyttivät ajan-kausia.
: Nämät ajat, jotka valvantonsa puolesta luet-
tiin päivään, ehkä heitäpimeytensäsuhteen,eieroi-
tettu öistä, kuhuttiin puhteiksj koska silloin Hiuk-
sesta puhuttiin ylös valkiata, ja valvottiin kunnek
päivä piti puheta *). Näistä puhteista, kuhuttiijj

yks onmu-puhe j toinen ilta-pulie. Heitä luettiin
sitä myöten pitkiksi, kuin oli vuotia kulunut. Ei-
kä heitä muuten jaettu, kuin sanoilla, "kukko
oli jo niin ja niin monta virttä laulanut," tahi:
"laulanut niin ja niin monta hetkee" (ffttnber, Vahfc
(CC **). Mutta tämä oli aivan puuttuvainen, sillä
toisinaan hyö laulaa illan pimitessä, toisinaan par-
ras-puuhun noustessansa, toisinaan yön syvämmil-
lä, toisinaan päivä» vaietessa, j. n. e. sitä myöten
miten ovat nuoria tahi vanhoja;eli sitä myöten
miten ovat kunnollisia tahi kunnottomia.

Kesäisinnä aikoinna, koska yöt ovat lyhym-

*)Virk. sanotaan myöspuhte ajal, joka merkihtee toit-to-aikaa; koskapuhteheillä merk. aamu-ruskoa, t.päi-
vän koittoa.

**)Sanotaan e. m. kukon laulun aikana (Virk.kukke aeg);
kukko oli Ja kahesti laulanut — kukko lauloikolmaan-
nenkerran (Virk. kukke lauldes kolmat karda), j. n.c.
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millansä, niin ei löyvy ollenkaan näitä puhteen-
aikoja, eikä heitä silloinkaan mainittu;mutta syk-
syllä ja keväällä, vaan liioitenkin talvella,koska on
yötä liiaksikin, silloin puhteetkin olivat yhtä pit-
kät kuin rupeamat, tahi nuon melkeen yhtä pitui-
set, kuin talviset päivät. Sillä oamu-puhe luettiin
Joulun aikana k. 3:sta

—
k. g:sään, tahi 6 tuntia;

ja ilta-puhe k. 3:esta
—

k. g.sään, eli 6 tuntiaj ja
päivät luetiin joulun alla k. g:stä

—
k. 3:meen,

eli 6 tuntia. Yön tahi makuun aika, olisi ollut
tämän luvun perästä myöskin 6 tuntia; vaan kuin
veitään pois iltaisen ja valvomisen ajat, niin s» ei
buk jos ainoastansa 4 tuntia kaikkiaan.

Näin jakailivat hyö nyt vuoro-kautensa ensin-
nik neljään osaan, nimittäin päivään ja yöhörij
iltaan ja oamuun; tahi neljään peä-aikaan, nimit-
täin päivän- ja yon-aikaan j ja oamu- ja ilta-puh-
tehen. Mutta koska hyösillä eivätkuitenkaan osan-
neet tarkoittoo niitämonia erinnäisiä ja pienemmäi-
siä ajan kuluja vuorokauvessa, joita myökelloloil-
Jarame toimitamme, niin hyö toisella tavalla koki-
vat niitä tapailla.

Päivällä niin aurinko auttoi heitä valollansa
näitä miärätellä,yöllä täytyi heijän ottoo oppia
muista merkkilöistä. Koska nyt päivä näyttäikse
taivaalla erikohalla erinnä vuosaikoinna, ja päivät
eitä yöt sitä myöten lisentyyvät että pimentyyvät,
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niin tuli tämä heijän ajan-laskeminen *) aivan puut-
tuvaiseksi ja muutoksen alaiseksi. Heijän täytyi sen
eestä tehä Kahta tällaista ajan-lask.ua, joista yksi
kelpais kesäisinnä aikoinna, toinen talvisinna. Mut-
ta nämät ovat kumpaisetkin vähä vitaisi.a ja vuot-
ta myöten vajenevaisia,koska päivä jo puolessakin
aastajassa välittää kulkuvansa, Se on sen eistä
tarpeellinen, että ensin tuntea mistä vuuen ajasta
on kysymys, ennenkuin ajan-kulkua vuorokauvessa
selitetään. Niin myös on erotus pohjoisemmista ja
eteläisimmisistä paikoista; myö oommo tässä tar-

koittannut keskellen moata, ja arvaellut mikä oisi
sopiva suuremmallen osallen moastamme.

Että tarkemmin tuntea tätä, nimittäin miten-
kä meijän vanhemmat ovat ajan lohkoineet ja ni>-
mittänneet, on sekä hauska että ehkä myös mo-

nestin tarpeellinen tietä, koska ajan luvussa vielä
nytkin harvoin mainitaan tuntia;kaukaisemmissa
moakuunissa, ehkä

—
ei milloinkaan.

Ne nimet jotka tässä mainitaan, ovat Savossa
tavalliset, muualla ehkä ruukataan muita, joita
eimö tunnetak.

a) Kesäisinnä aikoinna
Oamu-puoV'yötä,,sanotaan kuin kello on i

y»llä.

*) Ajan-lasku, tideräkning; ajan-laskeminen j, sätt att
räkna tiden.
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Ennen päivän koitetta
—

nuon k. \i. Virk.
koido ccl.

Väheeennenpäivännousemista_, sanoovat silloin
kuin on taivas iässä punainen, ja koska ' jo rupia
tuntumaan millä kohalla päivä nousoo. Sanotaan
myös elta päivä silloin ruskottaa

—
k. i.

Päivän-nousun aika_, t. päivännousu _, sanotaan
silloin kuin ikään päivä on nousemassa,nuon k. £3'
Virk. päwa tousmisse aeg.

Jälkeen päivän-nousuj t. päivännoustuaj (Torn.
päivän noslua) vähäikkystä myöhämpi

—
> kuin on

jo päivä yläälJä —
k. fS.

Päivä on sylen ylyyella*; sanotaan kuin on
nuon sylen verran nousut ,k. |3.

P. onkahen sylen ylyyettä_, k. 3.
P. on kolmeii sylenylyyelläj k. 3^.
P, onennen surus-palojay k.5; (talvella k.6, 7).
P. on surus-paloilla*Jj silloin syövät hyösuu-

ruspaloo tahi eineensä, kuin ovathetkcse työtäteh-
neet;leikkuun aikana aina k. iG.

*)Suuruspnloilta luetaan 3 tuntia oamiaisiin, ja ennen
suuruspaloja ovat hyö jo kahta tuntia tehneet työtk,
eli vähä enemmin. Mtmlainissa eivät syö tStäkiiän
einettä, vaan ovat aina oamiaseen syömätä. Pohjan
maalla pitäis heijän paikkapaikoin, Ruohtalaistent«f al-
la, syyvä jo ennen kuin lähtöövättyöhön, jota hyö
kuhtuuvat ettonetta. Viipurin tienoilta merkihtee tä-
mä $ana sitä lepoo kuin. uouclaaii syötyä.

P. on
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P. on puof-aamiaisissa _, e. puolJ-aamvisissa,t.

puolJ-aamiaisen aika jk. 6.
P. on vähä, ennen oamiaisiaj t. oamiais-päiviä,

e. aamus-päiviä> k. 7:
P. on oamiaisissa> t. aamuisissa,e. Oamiaisen

aika (Torn. einehen aika), k. 8.
P. O/i korkeissa e. myöhäisissä oamiaisissa j

*.19-9-
P. ore /uz/Ai' ruoan *)j k. 10; muutamissa sano-

taan, että päivä silloin paistaa vesi etelältä (?) t.

Aa/Ai ilman. Virk. kesk-hommiko t. en/ze luonat.
P. on puolen rinnassa,., t. puolen päivän rin-

nassaj sanotaan kuin kello käyp kahtatoislkymme-
netta —k. 11. Virol. kuhtuuvat tätä noor lou-
na atges.

P. on puolessaj t. puolen päivän aika. Silloin
sanotaanmyöspäivän olevan korkeimissaan — k. 12.

Virk. louna aeges (?).
P. on jäleliä puolen_, t. yli puolestaj ikään

kuin se siitä pyörähtää —
k. 1. Virk. kesk pawa

aegesjkesk-lounatj pool-lounat (?).

*)Tämä sana on otettu siitä, että koska selanneet kul-
koovat kaikki yhänneppäin, nimittäin luepohjoisesta
ite-etelään, niin päivä nyt paistaaheijän halki,t. pit-
kinpäin,

—
yhestäpeästä toiseen. Ne sanoovatmyöskin

Savossa, että se tuuloo halki ilmanj joka meikihtee,
etta se tuuloo lounaita luoteseen,tahi luoteesta lou-
nallen.

8Otava IL
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P. on poikki-moan *), t. aikaisissa murkinois-
sa

— t.i,silloin sanoovat myöskin että päivä al-
kaa jo paistaa kontti-kuusen peallä t, kontti honkan
peälla **), joka raerkihtee että se jo paistaa sen
honkan peällä kussa kontti t. ruoka-laukku riippuu;
joka toas toimittaa, että oisi aika muka ruveta jo
ruuallen; sanotaan myös että se paistaa linnun ra"

too koht, ja linnun lennosta ***).
P. on liki murkinata

—
■* k. i\.

P. on murkinan rinnassa
—

k. }3.
.P. on murkinoissa _, silloin syöpi työrahvas at-

riansa, t, murkinansa (Savol.>J«)-. Lotinansa (Karjal.)
päivällistänsä(HämäL) puolipäivänsä (Turkul.) — k.3.

P. on väha-vitaisissaan
— " k. 3^l

P. on alaisissa murkinoissa} t. myohaan mur-
kinoissa

—
k. £4- Virk. pärrast lounat.

P. on vitaisissaan -\--\-) — - k. 4> sanotaan myös
että päivä silloin on lännellä.

*)Silloin paistaa päivä poikki selanneihin. Kuin pyö-
rähtää puolesta poikki, niin sanotaan että se alkaa
Aäjvä poikki moan.

**)Tätä sanovat aina kuin ovat mehtä maissa työsiöil-
länsä.

♥**)Tällaisiä outoja nimitöksiä ruukoovat crinomattain
syvänmaan miehet, jotka puista ja päivästä ottaavatmerkkinsä. Hyö sanoovat myöskin: nyt tuuloo päi-
vänalta j t. lirutunletitämästäj t. linnun lennosta, kuin
tuuli on etelestä.

f)Viipurin känissä kuhutaan oamiainen murkinaksi _, ja
Torneossa sanotaan sitä lounaksi.

ff)Päivä sanotaan olevan vitaisissaan_, kuin se keantöö
paistamaan vitalikkoon selanneita koht; tahi tekoöhei-
tä vasten yhen 45 mittuiscn polven (450 n>inJ«O»
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f P. on aikaisissa, saunanpanoissa

—
k. 5.

P. on saunan pannoilla
—

k. 6 *).
P, on myöhäisissä saunan panoissa— k. ±f.
P. on kolmen sylen ylyyella.
P. on kalien sylen ylyyellä.
P. on sylen ylyyella.
P. on puihen latvoin tasalla

—
§\. Virk.paäw

on metsä, ladwus.
Vahaa ennen päivänlaskua

—
« Is. 9^. Virk. enne

påwa mahha-minnemist.
Päivän laskun aika

—
k. 9^. Virk. Päwa we-

retamisse aeg. Päwa mahhaminneminne.
Päivän laskettua t. [asettua — k. 10.

P. on jo ollut aikojaan maillaan
—

k. Jn **).
Ilta~puolJ yötä,k. v.
Syvänyönaika_, t. yönsyvämmelli* k.12 (sil-

loin kuin ei linnut laula).

b) Talvisinna aikoinna*
Aamupuof yötä — - k. 1.

*)Syvän kesällä lämmitetään saunoo jo k. 6:en aikana»
mutta syksyn puolla aikaisempana; ja talvella pan-
naan jo k. 3, tulennokset uuniin.

**)Savossa sanotaan ettäpäivä mänöömailleen;pohjosessa-
päin sanoovat, että se mänöömajoilleen; meren ran-
noilla sanotaan, että se laskekseen mereen; ne jotka
ovat olevoinaan muka hyvin jumalallisia, sanoovat että
se mänöö Jumalan nimeen t. haltuun. Virk.päiw lät
allaj t. mahhaj e.pääw katsubmetsä ladwa> päiw lah-
häb loja\, t. jumala valda^ t.Maria valda* t. junia*
lidekätte c. loja katte.
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Kukon laulu-aika,— k. 2. Silloin alkaa Qa,-

mu-puhej jota luetaan aina kunnekka < tuntuu päi-
vän-piiri. Ne jotka myöhämmin nousoovat yläs>
lukoovat puhteen aikaa vasta k. 3, t. 4»

Ylösnousemisen-aika -— k. 3 *).
Päivänpiiri, sanotaan tuntuvan,kuin ei muu-

alla tunnu päivee, ainoastansa yksi pikkiriikkinen
juova, joka pouta ilmana paistaa moata vasten
iässä. Sanotaan myös että päivä silloin vähäisenhii-
luu. Virk. kuhiltaan sitä koido piir **).

Päivän karva j sanotaan silloin koska piiri on
jo vajunna loajenimäksi, ja taivas rupea 'tule-'

*)Heijän nousu-aika on erilainen eri moakunnissa. Sa-
vossa, niin ne talonpojat jotka ovat muita ahkeram-
mat, nousoovat talvella ja kesällä jo k. 2, vaan ke-
väillä, nuon maalis-kuussa, kuin heili* on vähemmän
työtä, niin makoovat aina k. /j:een ja s:teen. Las-
keaisesta eteen-päin, ne makooA^at siihen, kunnekka
valkenoo päivä. Mutta kuin heili* on mitä erinomaista
työtä,niin kuin loahtia (teuramistä) riihen puimista,
ja semmoista, niin silloin nousoovat jok. 1, toisi-
naan yönpuolessa, että saaha tätä tehtyksi pois luo-
taan ennen päivän koitetta.

**)Tätä ja niitä jälkimäisiäaikoja,ei mainitakkesällä,kos-
ka silloin on valo kaiket yöt. Näinät sanat ovat hyö
soaneet siitä, että vanhoilla ajoilla ei ollut heillä
muita kuin lautaisia ikkunoita, ja koska tiiustelivät
joko päivän piti tuntuman, niin avaisivat aina lauvan.
Se joka kahto toimitti siitten niillen toisillcn, siinä
pimeessä tuvassa, mitenkä päivä oli joutumassa. Tästä-
pä ne monet nimet, joilla eroitetaan ja tarkoitetaan
ajan välityksiä, ja joita erinomattain mehtä-miehet
tapailivat. Että kellolla tarkoittoo näitä aika-kau-
sia, ei käyp mitenkään, sillä hyö ovat pikkuruikkui-
sia ja päiviämyöten vajenevaisia.
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maan harmoon talii haliakan näköiseksi. (Tala sa-
notaan eiinomattain pilvisenä ilmana).

Paivan koittoj on heti samalla ajalla ehkä
vähäisen myöhämpi. Virk. koido aimj koido aeg.
Lapk. iddietes rawenij (oamu-rusko).

ffamärä-päivä t. Päivä-hämärä j silloin alkaa
ikkunasta vähä kussakin paikassa tuvassanähä, että
päivä on valkenemassa. Virk. ämmarik.

Harmoo-päivä (vähä myöhäisempänä) silloin al-
kaa jo tuassa selittää yhtä ja toista.

Aamiaisen-aika
—

k. 8.
Päivän nousun aika

—
k. g.

Päivä on halki moan
— —

k. 10.

P. on tuvan lämpyyllä,t. tuvan lämmitöksen
aika, silloin kuin .panoovat tupiansalämpiämään —

«

k. io, \U *).
P. on puolen rinnassa

—
k. 11

P. on puolessa — k. 12.

P. on jälellä puolen — k. 1.

P. on murkinoissa
—

k. 1**).

*)Ei ouk mikään niin kaunis kahtoa, kuin koska lal-
visinna oamuisina tyynennä ja pakkaisinna ilmana
tullaan tällä ajalla Suomalaiseen kylään. Silloin uou-,

soopi savu joka lakasta taivasta kohti, ia asettaa
semmoiset kynnet eli lienet, jotkapäivee vastenpaistaa
kuin hohtavat hopeet.

**)Savossa syövät hyö murkinansa, talvella aina k. 1,
ja Icesellä k. 3, mutta muissa paikoissa kuuluu hyö
toisinaan syövä jo k. i2:uen aikana.
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P. on illan suussa
—

k. a~.
P. laskun aika

— —
k. |3.

Ilta-viuruj t. illan vihhij silloin kuin panoo-
vat sikojansa kiini *). Pohjan perälläsanoovat myös
illan myra. Virk. viddevikj Lapk. peiwe <widdo~*
taken lii

—
k. f-3.

Ilta-hämärä
—

k. £3.
Saunan Idmmitöksen aika. —k. 3. Ilta-puhe

alkaa nuon k. 3, ja kestää aina k. loineen.

Päivän salo **), sanotaan vähä vietä tuntua
nuon k. 3|. Pohj. P.kaju.

Kylvyn aika
—

k. 8.
Iltaisen aika — k. |g

— g.
Asetoksiin aikcbj t. maatappanon aika

—
* k. 9.

Valvonto aika
— k. 10.

Ilta-puolJ yötä
—

k. li.
Syvän yönaika^ t. yönpuolessa — k. 12.

Näin jakovat hyö vuorokautensa myös pienem-
missäkin aika-kausissaj joita hyöpuheissansa tar-
koittivat, kuin tahtoivat nimittää näitä pienempiä
ajan juoksuja. Jos tahtovat e. m. tuumata k.
jjälken puolta päiviä, niin eivät milloinkaan sa-
nonneet: kello puof välissä kolms mutta sanoi-

*)Minä kuulin kerran piiatkotona huutavan: "pankee
pois siat kiini, ilman Hukan poika tuloo illan viu-
russa, (vihissä)

—
niin viep' jott' ei tiiäkkään.

*■*)Päivän salo merkihtee iltaisella sitä .samoa kuinpät-
vän piiri,oamiiisella.
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vat (kesällä) että päivä oli milrkinan rinnassa _, ja
(talvella),eitä päivä oli,laskeiksefhassa;ja samalla
tavalla, jos tahtoivat e. ra. tarkoittok..3^ iltaisella,
niin sänoittiin kesällä: että päivä oli vaha vitaisis-
saarij, vaan talvella, että päiviin salo vielä tun-
tuij j. n. e. . :

Mistä ajasta ne vanhuutessa lie vuorokautena
alottaneet, on tietämätöin, mutta arvattava ois,
että se oli oamusta-puol' yötä, eli siitä kuin päi-
vän piiri rupeisi tuntumaan, koska hyö ehkä luki-
vat vuosiansakin siitä, kuin päivä rupeisi mei-
jän maita lähestymään *).

Jos vanhoinna aikoinna taisivat jakaella päiviä
viikkokausiin, on tietämätöin**), koska se sana Viik-
ko ***) selkiästi näyttää olevan ohettu Ruohtalaises-
ta sanasta tvecfa, tahi Saksalaisesta SBocfte, ellei—
me tahtoisi piättää, että nämät ovat soatut Suo-
malaisesta t. Lappalaisesta.

Samaten ovat myös ne seithemet päivät vii-
kossa nimitetty Ruohtalaisten kielen mukaanj ni-
mittäin:

*)Siitten kuinpoavilaiset tavat tulirat tänne, niinnäyt-
tä kuiu SuomalaisetJwudalaisten tavalla, oisi alotta-
neet vuorokauven k. 6 iltaisella, koskaneuseinpitivät
juhlan aatot isommassa arvossa, kuin juhla-päivät
(59r. sanal.)

**)Merkillinen on että Lappalaisilla on eri nimet joka
viikolle vuuessa.

***■)Ftikköj Lapk. wakko; Virk. Näddalj jota on otettu
Venäjän sanasta Nedell (viikko) Ungk. heith t. hit*jota merkihttfe seihtemen. Samojediak. säti.
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l) Maanantak t. Maanantai (sD?ånbag *}{ Virk,

ees piiiw (ens-päfvä) ja esmas-p'd'dw (ensimäinenpäi-
vä) Lapk. Manotag.

i) Tistak t. tiistai (StSbrtg **);Virk. teisi-päciw
t. iöisi-päiw (toinen päivä); Lapk. Tisdag.

3) Keskviikko (jDnSbag "#*); Virk. kohna-paiw
t. paäw (kolmas päivä) ja kesk-näddai/ Lapk. kas-
ka-vakko > nämät nimet ovat kaikki otettu siitä,
että se on ikään kuin keskellä viikon (2)?ittn>ocfy)
Ungk. Szereda.

4); Torstai, t. torstai (Thorsbag ; Virk.
neljapäiw t. pä"dw (neljäs päivä) Lapk. Tuoresdag.
Ungk. csötörtök.

5) Perjantak t. perjantai(%üb&Q, ', Virk. re-
de t. re^i"/ Lapk. perjedagj t. perjetak.

6) Lauantak t. lauantai (Sorbag "H"f")j Virk.
7au-p'ä'äw jpool-päiw. Ungk. szombat. 7)

*)Mändag ((/;'« lunce), näyttääsoaneensa nimensiitä että
se oli ensimäinen päivä kuussa *— " nyt se on eiasimäi-
nen viikossa.

**)Tisdag (dies Martis) pitäis merk. Thyrs«t. Disas«dag.
***)Onsdag(diesMercurii) onyhteen veiN/ sanoista Odins»

dag.
i)s£&orébag {dies Jovis) merkihtee Thors»bag.

Fredag, (dies Venevis) luullaan olevan yhteen veitty
sanoista Freys bog t. Freyas-dag.
Lördag(dies Saturni) mcrk. loget t. löge«dag. Tämän
Suomal.: nimi näyttää tulleen siitä, että hyö en-
nen aikana mänivät lauvantaina Herran ehtollisellen,
tahi kuin se silloin kuhuttiin: "lauvallen" eli J'pöy-
vällen." Tätä tekivät hyö chlcä sen tautta, että Va-
pahtajakinasetti atriansa juhla oattonna. Viron kie-
lellä kuhutaaa vrelä nytkin sitä ihmistä joka käypi
liinallen» laua-rahwas (lauta-rahvas).
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rf) Sanniiniak t.sunnuntai (@3on£>ag *)} VivV.pyh-
ha-pädWj pyhhapäne-padw_, pyhhdplaw. Lapk. Ai-
Itk, aikkes-peiwej sodno-peiwe **).

Ehkä Suomalaiset eivät näillä nimillä eroit-
taneet päiviänsä, niin se näyttää kuitenkin kuin
oisivat rajoittaneet vissiä päiviä toisista, koska hyö
kuhtuivat muutamia:

Arkiloita ***) t. arki-paiviä (fofnebagar,f>Muba*
%<Ht),joita hyö pitivät työ-päivinään. Virk. argi-
pääw>j arripäiw. Lapk. argj arga-peiwe pargo-
peiweija toisia:

Pyhiä <j*)j t.pyha-pliivia (Söndagar, helgeda-
gar), joita josta kusta syystä, piettiin isommassa ar-
vossa. Virk. Pyhha j pyhhäj t.pyhhads Lapk.
passe-\--\-) t. passe-peiwe. Isommat näistä kulmttiin:

*)<§>onbfl(W Sakat, ©otttifag (eMes solis) on tullut näin
kohutuksi aurinkoa kunniaksi; ja pietäänlepo-päiyäuä,
viimeiseksi viikossa.

**)j4iles m. kokonainen, ehkoinen, eheä, koskematoin,
rikkomatoin, josta siitten Ailekes m. pyhä. Sodno,
merk. häntäj sinua; josta sodno-peiwe saattaisi iuerk.
HänenjSinun (Herran) päivä.

***)Arhi. Suomenkielestäon jo emä-sana (ftflltltOVbtt) hä-
vinnä; vaanLapink. niin pargo vielä merk. työtäj ja
Vironk arrima merk. laittaa parantaa, käsittää.

tyPyhä. Tämä sana on ehkä siirtynyt sanasta puhas*
koska heijän silloin pitiollapuhtaat, voatteissansa että
syvämmessänsä, Niinon Kuoh. sana t)tlis $ ensin eh-
kä siitä venynyt, että silloin piti olla eheissä (^flfl)
voatteissa.

ff)Passe. Tämä sana on ehkä vajunut sanasta passat (pes-
tä), koska heijän silloinpiti ollapestyti tästä tulisiit-

9Otava 11.
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Juhlia *) t. Juhla-päiviä (.SpogtibSbagav), j» Joi-
ta koko kansa piti suurimmassa kunniassa; ja jois-
ta myö kohta tulemme enemmin puhumaan. Virk.
kallis pyhha. Ilman tätä päiväin jakamista, arki- ja
pyhä-päivihin, »iin eroittivat heitä muutenkin lu-
kemisellansa. Sillä ehkä Suomalaisilla ei ollut nai-
ta 7 nyt nimitettyä päivee viikossa,niin hyöoli
heillä nimitettynnä toisilla nimillä. Hyö rupe-
sivat aina lukemaan heitä siitä päivästä, joka
heillä oli käsissä, ja joka aina oli tietty **). Tätä
tekivät hyö sekä eteenpäin että taakseppäin, ja
siitä saivat toisetkin nimensä. Tätä tehtiin tällä
tavalla, että se päivä joka paraillaan oli kulu-
massa, kuhuttiin!

a) Tämä päivä t. puheissaan tänä pänäj e.
päivänäj tänään (bcnKÄ bag)* Virk. tänna päwanij
täämbäj, t. täämbätse päiwani. Lapk. tan peiwai*
Ungk.enapmij mä.

b) Huomenenpäivä j t.huomen j, huomenaamut*
Qonbagcn). Virk. homiko t. omikoj hommiko t. om-
mikoje. hommung. Lapk. idten. TJngk. Honap>

holnapj hulnap. Ostiakink. kulaengatlh.

ten passotet merkihtemään pyhittää. Vaan oisikohaan
tama sana sukuisin Morduiniläisten sanan paasto kans-
sa, joka heijän kielellä merk. Jumalala?,

*)Juhla; mista tama sana lie lähtenyt, liekköhään se
-..tullut sanasta jul (joulu),tahi lie tama sana tullut

juhlasta?
bestämd.
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c) Toinen-päiva t. toissa pänä t. päivän takooj

päiviin peästä (oflttctmorgon). Sanotaan myösRuoh-
talaisten tavalla, ylihuomena. (Torniolaiset, tois
huomena). Virk. tumia hommejylle hommen. Lapk.
mangal idtatjen (huomesen perästä), Ungk. holnap
utan.

d) Kolmas-päivä t. kolmanna pänäj t. toisen
päivän takoo e. perästä (bagen cftcc ofwcMiovgon)..

e) Neljäs päivä t. kolmannen päivän takoo j e.
peästä e. perästä («nöta bagen efter ofwcrmorgon),
j. n. e.

Tällä tavalla lukivat läviten koko viikon;mut-
ta se näyttää kuin ne eivät oisi lukenna kuin kuu-
si päivee, tahi ainoastansa arkipäivät, ja heittäneet
pyhät pois näihen luvusta,koska heille oli jo oma
nimi annettunna *). Pyhät eroittivat viikot toinen
toisistaan, ja heitäkin luettiin samalla tavalla, ni-
mittäin: tänä pyhänäj ens-pyhänäj, taissa-pyhanä _,
Aolmanna-pyhänä, j j. n. e. Että asian laita oh

ollut näin, on siitäkin arvattava, että Virolai-
set vielä nytkin heijän päiviin luvussa ovat pi-
täneet tämän vanhan tavan, heitä näin nimitel-
lä. Torstakia hyö vielä kuhtuuvat neljänneksi pai-

*)Jos oisivat uuvesta joulusta aloittaneet luvunsa» niin
se näyttää kuin oisivat jo kuuen päivän perästä sen
lopettanneet,koskakolmenkuninkaan päivä tahi 6:ues
päivä Tamni-kuussakuhutaan loppiaiseksiy (mutta täs-
tä kohtsillään enemmin).
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vaksi, vaan perjantai joka oisi pitänliyt olla viies
päivä> sai jo Saksalaisen nimen, ja sillä hätnmäntyi
koko heijän vanha lukunsa *).

Samalla tavalla kuin lukivat eteenpäin, niin
lukivat myös taakseppäin;nimittäin:

a) Tämä päivä (denna dag).
b) Eilinen t. tuloinen_, t. oyloinen päiväj t.

eitä, oylöin (gårbageit); Virk. eile_, heila, heila.

Lapk. ektas peiwe (ehto-päivä**). Ungk. tegnap;
Tscherernink. tengéscha. Samojedink. lej.

e) Toinen päivä _, t. toissa pänä **#) _, t. päi-
■vän takoo (andra dagen, förgår, en dag tillbaka);
Villi. turma- t. ylle-eilej eilatse, heilätse_, sanoo-
vat myös: minnewal päiwal t. minnewatsel päiwal
(männyt päivä) ja päwa tagga_, (p. takoo). Lapk.
Autel ektat/en (ennen ehtoisen, t, ennen ehtoista
päiveä/.

cl) Kolmas paivä_, t. toisen päivän eitä. e. pa-
ripäivee siittai (ttebje bagcit,c* taenne bagar tiK-

*)Sillä tavalla on monet muutkin kansat ennen ltike-
jioet päiviänsä Niin tekivät ne vanhat Ruomalaiset-
kin, kunnekka saivat toisia nimiä. Vaan hyö alotti-
vat aina Sunnuntaista, jota kuhtuivat dies primahel>-
domadis; mananlai dies altcra, j. n. e. Se näyttää
vähä vähältä kuin se Ruolitalaiuen sana Stébag t °i*i
otettu siitä Suomal. sanasta tois-pänä (tois-\}<xs).

**)Ektas peiwe. Tämä on tullut näin kuhutuksi, koska
Lapissa kesällä päivä ei määkkään mailleen, vaan ai-
noastaan alentaiksen. Siinii ei oukliaan silloin öitä,
ainoastaan ehtoja> jotka eroitfaavat päiviä.

***)Samaten sanoovatmyös toisiltana, toisJoamuna* j.n.«
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baUi b. w. f. bagen forc -fåf^Sr); Virk.ylle tunna
tilse (yii-toinen eilå).

e) Neljäs palva j t. kolmet puivee siitten (fjct-
fce bagen tiU&afa), j. n. e.

JXäin nimittivät hyöpäiviänsä, ja kuin tahtoi-
vat heila toimittoo, niin eivät hyö milloinkaansa-
noneet e. ta. tule keskviikkona tahi torstaina meillerij

vaani tule kalien eli kolmen päivän takoo j meillen_,
j. n. e. Multa näihen vanhoin luvun laskuissa on
kaks merkillistä puutosta, ensinnik, että ne yksillä
nimillä nimittivät sekä sen jo ohiten männyn että
vasta tulevan ajan *), ja toiseksi ettei nämät ni-
met ollut pysyväiset. Sillä mitä tänä pänä kuhut-
tiin päivän takoo kuhuttiin jo aamulla, huomeneksi.
Mutta mikä päiviä pysyttelöö? hyöjuoksoovatkuin
kosket, ja vaipuuvat uneuksiin.

Mitä siihen ensimäisen tuloo, niin puheesta
eroittivat jo samassa, jos puhe oil männyistä tahi
tulevista ajoista, sillä sitä selitettiin jo toimitus-sa-
nasta *")> e« ni> h^11 tvl00 tänne kalien päivänpe-
ästä (t. perästä, t. takoo) ja haan kävi tässä kalien
päivän takoo.

Toiseksi on kyllä tosi, eitä nämät nimet ovat

*)Sc on merkillistä että. muihen kansoin Kelissä löy-
tyy sama vika; sillä tavalla e. m. quondam ja olim
Latinan kielessä, merkihtce sekä männyttä että tule-
vaista.

**)Toimitus-sana,»ettet/ ttbö«orbet.
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meijän nykyisen pulu* n tavalla aivan puuttuvaiset;
vaan jos Virolaisten tavasta saattaisi peättää, että
ne aina rupeisivat lukemaan maanantaista, jakuh-
tuivat sitä ensimmäiseksi päiväksi _, niin silloin tu-
lisivat kaikki muutkin päivät paikoillensa tarkoite-
tuksi; ja tämä heijän lukeminen olisik silloin niin
toimellinen kuin tämä nykyinenkin, vieläpähiukkaa
parempi, koska nimet silloinyhtaikoo toimitti, mo-
nesko päivä se oli viikkossa.

Ikään kuin hyö oivalsivat, että aurinko yö'n
ja päivän pcästä paisto taivaalla entisellä kohalla,
niin havaihtivat ehkä myös, että se talven jakesän
peästä, nousi taivaalla entisellen korkeuellensa. Ja
kuin kuhtuivat sitä aikoo jok oli kulunut raoan
keännellessä päivee vasten, vuorokauveksi/ niinkuh-
tuivat nytkin sitä aikoo, jolla se oli päivee kiere-
tellyt, vuosii-kauveksi *) e. vuueksi t. ajastajaks
e. aastajaksi **).

*)Mistä se sana vuosi liene otettu, on sanomatoin;
vaan se näyttää, kuin ne oisivat sanoneet, että ai-
ka vuoti t. vuosi (juoksi, kului), ja että vuosi kausi
merkihti kaiken sen ajan kuin oli näin vuotanutt
ennen kuin päivät rupesivat toas lisentymään. La-
pinkielelläsanotaan kuusta vielänytkin, kuinuusikuu
on syntymässä mano vvuotja (kuu vuotaa).

**)Sana ajastaika> näyttää kuin se oisi yhteenveitty sa-
noista ajasta (yks) aika; Virk. aasta> aast _, ajastaig.
Li-apk.jape_, t. jake jotkaovat ehkä saatut sanoista aike
(aika). Ungk. assta> esztendö., eztendeii. Vogulk. (Ju-
gurin vuorilla) ita^ idö, ideje; joita sanoja Tschu-
lim kymin tienoilla asuvienTatarilaisten kielellämerk.
aika jota myös Ungk. kuhutaan i^ö,idöj Suomk. ikä
(atber), aika (tib).
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Niin kuin hyö' jakoivat vuorokauven kahteen

peä-osaan, niin jakoivat myöskin vuosikauven kah-
teen osaan, joila hyö" ajoiksi nimittivätj nimittäin
kesäiseen aikaan ja talviseen aikaan.

Kesii *) t. kesä-kansi e. Suvi **)_, kuhtuivat
sen ajan jona ilmat oli lämmät, ja maat sulat,
tahi oikeemmittain

— niin kauvan kuin roavat ja
eläimmet kävivät ulkona mehissä. Tätä luettiinKe-
sä kuun alusta aina Loka kuuhun, tahi 4 kuuta.

Talvi**"'") t. talvi-kausij kuhtuivatsen ajan jol-
lon ilmat oli kylmät, moa kohmettunna ja lumella
peitetty, tahi oikeemmittain

— niin kauvan kuin

*)Kesäj suvij Virk. suwwij suwwej sui. Lapk. kese;
Morduink. kiase. Ungk. kies_, nyar;Mongolilaistenk.
näräj njara;Kalmukkiläistenk. navan.

**)Suvi merk. Savossa kuin on suojat ja nuoskafc ilmat
talvella, t. kuin lumi on tuoresta;Hämeessä, kesä, ke-
vät kesä; Turussa kaiken Icesee, ja Pernajan miehiltä
kuulin minä tässä Tukhulmissa jo syksynkin näin ku-
huttavaksi.

***)Talvi; Virk. talwe, talw,talli; Lapk. talwe. XJngk.
télwe j télbej teli } teel. Tatark. teili. Nämät nimet
ovat suvussa sen sanan tuulen kanssa, jolca useemmissa
Suoraen-sukuisissa kielissä on pian yhtä kuuluvainen,
e. m. Virk. tiiutjLapk,. pjäggj Ungk. szél j szélvesz;
Tschuvaschink. szil,, szial;Syrjänk. tel; Permink, til;
Votjank. tel _, tyél _, toi; östiakink. tilj tel; Ta-
tarink. (Kasanin ympärillä) silj eil; Tatarinlc. Ufan
kuuluvilla, el; Batschkirink. el; Tatarink. Tobolskin,
Tsatzin ja Tschulimin scutyvillä, il_, gil. Samalla
kielellä toisella puolla Jenisei virran, tsil; ja Obin
ja Irtyszin kymiin välillä, dii* hil;Kangat.ink. Tom^
virran varrella, ja Kirgisink. Aral-mcrestä itäiseen
Kuban kymiin saakka, d'sil; Chivink. pohjospuolla
Aralin meren, ja Turkomannink. Kaspin meren ran-
noilla, el; Jakutink. molemis puolen Lenan kyiaiaai-
na jiiä-mcrehen, tjél.
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reki-keli kesti. Talvi luettiin Marras kuusta Tou-
ko kuuhun, eli 6 kuukautta, t. puol' aastaikoo.

Mutta koska kesät Ja talvet ei tulleet perä-
tyksin ja järjestään, vaan verkkaisella ajan kululla,
niin kuhtuivat sitä aikoo, joka oli heijän välillä,
ja ikään kuin eroitti heitä toinen toisestansa: ke-
vät ja syksy.

Kevät *) merkihtee kesän alkua ja talven lop-
pua, tahi sitä aikaa, vuosikauvessa, joka oli talven
ja kesän välillä, kevättä ei luettu jos 4 viikkoakaik-
kiaan, tahi ainoastansa Touko-kuu **"); ja

Syksy *##) merkihtee talven alkua ja kesän
loppua tahi sitä aikaa joka oli kesän ja talven vä-
lillä. Syksyyn luettiin Loka-kuu tahinuon4 viikkoo.

Kesä kauvensa jakailivat hyö muuten ikään
kuin päiväkautensa kolmeen osaan, nimittäin:
i) Kevat-kesä3 t. kevät-puol' kesee ►£) _, johon

luettiin kesä-kuu, t. 4 viikkoa.

*)Kevätj Virlc. kåwwäjctj käwwäi_, kewwadej köwwaig;
Lapink. kidda; Ungk. tawasz _, tawai; Tatarink.towij
Valesink. (Valliserlandin rnoassa) tovai} Ostiakink.
Berezovan ympärillä, towai _, tauerij Vogulink. Bcre-
zovasta aina Obin kymiin, toja.

**)Kuin lumi kerran rupea Suomessa salaamaan, niin
silloin se jo mänöökin tipotiehensä; niin että vaikka
olisi minkälaisia hankia tahi lumen nietoksia, niin
lainehtivat jo useemmittain neljän viikon peästä vein-
vuahenna pohjan meressä.

***)Syksfj virk. syggise, syggisij sy&gisj siggis; La-
pink. tjaktja. Ungk. ösZj eylss; Venäjänk. oszcnf
Ostiakink. Berezovan kohalla szrz.

jakaavat kesänsä niinikään kolmeen osaan,

a)
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a) Syvän kesh'_, johon luettiin Heinä- ja Elo-

kuu, t. 8 viikkoa *).
3) Syksy-kesä t. syksy-puoli kesee'-j johon luet-

tiin Syyskuu t. 4 viikkoa.
Talvet jaettiin niinikään kolmeen osaan, ni-

mittäin:
i) Syksy-talvi _, e. syys-talvi t. syksy«-puoli tal-

veej johon luettiin Marraskuu ja Joulukuu **), t. 8
viikkoo. .■. , ;

: !

2) Syvän talvi Xvsyvdn-talven aika_, johon
luettiin Tammi-kuu ja Heimi-kuu -***)" eli niinkuin

joitahyökuhtuuvat, liidda-kese(kevät-kesä), kesc-qwou:-*
tel (keslci-kesä) ja tjaktja-kese (syLry-kesä).

*} Nämät kuut eroitetliin siliä y ehta Heinä-kna ainaku-
Anttiin hcinänteJio-aiha>ja Elo-kuu leiklmun-aika.*+)Etiiä riiimäh kiiut jo vanhoina ail:oina luettiin talTek-
si,näriin siitäkin,.pltä Marras-kv v vielä nytkin Vi-
ronk.kuhiltaan fnlwekiij ja Jonin-kuu tälwisiaprhha
kiij, ehkähyösielä etelässä-mahtaa ollamontä.suojenimat.
Lappalaiset kuhtuvat tätäkin aikoo tjaktja jyelgsf, (syk-
syn puolla), jolla ne evdittaajat' sitä -syksystä; 'syVäa
talven kuhLiiiivat hyökin talwe qwoutel (^«»^i>,t3lvi^.

***)Nämät kuut kuhiltaan vielä nytkin 'syvän kSui\ 1,05-
-ka silloin palikaiset oya(;. kajkkijn.,paJiinjniat -^ ;erin,~
omattain päivän noustessa. Tästä on se Vironpuheen
parsi:-suwive siima tälWe hamba '(suven silmä,' talven
hammas). Tästä kovasta talvesta ne Suomen sananlas-
kut: Takana Joulun talvi kaikki; ja:'KéscéfiekfaVri,,
syystä jouluun siilien vasta talvi' taksa^ppa^^jSlw^-
toin käyp näistä syviin kuista yksi vanha puhe, joka
kuuluupi näin: "Pieni Tammi sanoi isoilen Tammel-
len: Jos minä öisin sinun siassaisj niin kyIn'iäisin Tai"-
san hevoisen vattaan* akan kait taikinahan,sian ja-
lat tantereesen; mutta jos yölläiJähiikilistäikiertt Utin
minun toinen silmäin vettä vuotaa, ''

rt
10Otava 11.
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heila ennen kuhuttiin: Iso- japieni-Tammi "; t. 8
viikkod. ■

3) Kevät-talvij t. kevat-puoV talvee s johon
luettiin Maalis-kuu ja Huhti-kuu, t. 8 viikkoo.

Ne ajat, jotka oli talveksi luettavat, koska oli
lunta moassa, mutta myös kesäksi verrattavat,
koska ilmat oli suojat ja lämpöiset, niin että se
lumi mikä oli, ei keatänt eikä kantant, vaan oli
pelimyksi vettynyt; tahi toas ne ajat, jollon. moat
oli [paljaat kuin kesällä, vaan ilmat kovat ja kyl-
mät kuin talvella — kuhuttiin rospuutan t. roskuu-
tanajat*). Joista yks kuhuttiin kevat-roskuutat j toi-
nen syksy-roskuutaL

Näin jakoivat hyönyt vuosi-kautensa neljään
osaan, nimittäin keslidn ja talveen^ keväiseen ja syk-
syyn','. tahineljäänpeä-aikaan,nimittäin:kesäiseen ia
talviseenaikaan j jakeväiseen ja syksyiseen aikaan.
Mutta koska hyö sillä eivät kuitenkaan osainneet
tnrkoittoo ne monet erinnäiset ja pienemmäiset
ajänkufut vousikauvessa, niin heijän täytyi toisella
tavalla heitä tapailla, Kuin hyö tarkemmin tah«i
to^at toiinittoo jonkun vissin ajan, niin tarkoittivat
aina sen lähin olevaisen muuttumattoman juhlan **),

■

-;*sJ $&éw t- rospuutot jt. rospuuttajroskuutta(mtX\\ fore)
kuhutaaa myöskin Pohjaa-maallakelin-rikko, t. ke-
lin-7'iket.

**) Mi&kunMtain juhla,ofsrSnbctlig, QtfoliQ fefl.
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tahi jonkun toisen heiltä tietyn päivän, ja läksivät
siitä lukemaan sekä eteenpäin että taakseppäiu *),
e. m. tällä tavalla: viis viikkoa ennen Juhannusta■+

joka merkihtee s. iylttä päivää Touko-kuussa 5
—

kolmet viikkoa Mikkelistä,, joka merk. s. 2o:ttäpäi-
vää Loka-kuussa

—
Joulun alus-viikolla_, joka

merk.s.Ji7:stä —
23:neen päivähän Jouhi-kuussa;—

Viikautta ennen Vapon {Varpulin)paiveej jokamerk.
s. 24:ttä päivää Huhti-kuussa

—
Helluntai pyhinäJ

joita aina luetaan 7 viikkoaPeäsiäisenperästä, j.n. e.
Sillä hyö eivät milloinkaan sanoneet e. m. sinä
s:näpäivänä Tammi-kuussa, tahi sinä ig.näpäivänä
Marras-kuussa s vaan sanovat silloin aina: Loppiai-
sen Odttonnaj tahi puol kolmatta viikkoa Käyristä,
j.n. e. jasillä tavalla hyÖ ainian vielä nytkin meä-
vettelöövät aikojansa.

Tästä nähään miten tarkka ja tarpeellinen se
on, että ne vanhat nimet pysytetään meijän alla-
koissa paikoillansa, eikä viskoitak tännäk eikä tuon-

nek. Sillä heistä se yksinvakainen kansa lukoopi
vuuen ja ajan juoksut, ja on heitä sananlaskuillansa
muistoonsa ikuistanneet, ja mieleensä tarkoittanneet.

*) Silloin nimittelivät kuin mones päivä se oli ennen
tahi jälkeen tätä mainittua juhla-päiveä; eikä sa-
nonneet kuin toanon, kuin mones päivä se oli
siitten_, pcästä _, perästä t. takoo (niinkuin nimitti-
vät koska läksivät lukemaan siitä kulkevastapäi-
västä.)
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Ehta se kyllä muuten oisi yhtä kaikki millen pai-
■vällen meijän nimet allakoissa pantaisiini, talli jos
heitä ollenkaan heissä löytyisi, niin nähään tästä
heijän lapsillisuutta, jotka kosk eivät taija muuta,
niin muutteloovat ies ne vanhat nimet, ja asettaa-

vat heitä toisillen päivillen *).

Meijän nykyiset nimet ja Juhlat ovat kaikki
(muutamia ehkä nimittämätä) annettu meillen Poa-
vilaisilta; mutta uskottava on että meijän raoan-
vanhemmillen oli muinon joitakuita muita, j^oita.
Lyö pyhinnä pitivät, ja jostakusta syystä rajutti-
vat muista päivistä **). Se näyttää niin kuin muu-
tamat näistä oisivat vielä nytkin meijän allakoissa
säilytettyrmä, ehkä siitä" syystä, että hyö taramai-
sivat samoillen ajoillen kuin nemät Ristittyihen
juhlat; tahi siitä, että Ruohtalaiset meijan mielen-
nouteiks, eivät varsin tahtoneet hävittää kaikkia
meijän vanhoja muistojamme. Mahollinen on myös,
ja ehkä uskottavammin, ettei Suomalaiset tahton-
neet ristittyiksi tultuaankaan heistä luopua, ja etta

näitä vasta myöhäisempinnä aikoinnä pistettiin mei-
jän Suomalaisiin allakoihin.

Näistä Suomalaisten vanhoista Juhlista, on

*) Erittäin on toas,mikä on seätty esivallalta, ja jjeta
ei ykskään saata moittia. —

■
—

**) Swensk Litter,Tidnlng 1817; i». 296, 297.
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t) Jouht kalliin luettava *). Siitten ehkä
2) Kayrij kijyri t.höyry,e.kcuri t.kekri,Virk.

pyhliade hingede p'aåiw t. kige pyhhidehengedepaiw
(kaikkein' pyhäin henkein päivä).

3) Laskiainen ***), Virk. vatsla (fafKdg) c« tehha
heite t. heitmisse aig (lihan heittämisen aika►£«).

4) Loppiainen Virk. kolme kunniga pyhha
(kolmen kuninkaan pyhä).

*)Joulu (Lapk. jouloj Virk. joula). Joulua käytetään
nyt meijän Vapahtajan syntymisen muistoksi, mutta
muinon sitä piettiin vuuen (tahiAurinkon) syntymä-
päivänä; jostapa tällä juhlalla on tätä omoo vanhoo
nimee. Hyö ovat monella lailla tiiustelleet mistä
tämä nimi on ensin otettu (Ganand.Myth. Fenn.p. a5).
Eiköhään niyö puolestamme saisi luuleskella että se
saattaisi tulla sanastayoufu(joulu)*koskauusi vuosisinä
pänä on joutumassa. Mainittava on myös että Sui-
das sanoo Greekkalaisilla olleen juhlan nimellä

ICÄtlötJ ja Scapula nimittää että se kiitos-virsi kuin
■vuuen lopulla laulettiin Cerckscn kunniaksi,kuhuttiin
cvAoq t.ixAog.

**) Kekriiij on Viipurin muinonen Piispa Mich. Agricola
(ilman mi! ään peräsiusta ja toistusta) kuhtunnutKar-
jalaisten Roavain-Jumalaksi (Bång, Prise. Sveo-Goth.
Eccl. p. 206). Samaten ovat myös monet muut, jotka
lukoovat Jumaloiksi niitä vanhojanimiä joitavanhoissa
runoissa kerroitaan,saaneet tästä karjan-kahtojan (Ca-
stren-, SSejfrtfn. ofroee (Sajaneb. Sån/ p. 76; Ganan-
dcr, p. 37; Renvall, Suomal. SanakirjaIO. p. 177).

***)Laskiainen } on saanut' nimensä siitä että ne sinä pä-
nä laskivat mäkce, ja koittelivat talvista keliä.

"f-)Loppiainen, on niin kuhuttu koska se lopetti vanhoin
joulua (lue tästä p. 81).

"TT) Runttu t. vuoten-alhaisetj t. takainen (Savolaisten
uutiset), kuhtuivat niitä pitoja kuin piettiin syksyllä,
koska olivat tehneet leikkuunsapois luotaaa, ja soan-
neet viljojansa katoksen ala.
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5) Runttu t. Vuotcn-alkaiset., ja muita sellaisia.
Ilman näitä nyt nimitettyjä päiviä, niin oli

heillä muitakin, joista hyö ottivatten merkkinsä
vuuen ja ajan luvussa. Näitä hyö eivät rajuutta-
neet, eikä minnaan pitäneet, ainoastaan tarkoit-
tivat näitä muistellessansa vuojen aikoja. Sillä hyö
keksivät päiviä vuuessa olevan monellaisia, nimit-
täin pitempiä että lyhyvempiä, ja häväisivät että
hyö kerran vuuessa olivat pisimmillänsä, ja kerran
myöskin lyhimmiHänsä, Näitä aikoja kuhtuvatten
hyö Päivän palaaimisia t, palauksia*), koska päivä

*) Päivän-palaus on meijän nykyisissä Suomalaisissa
allakoissa (vuonna 1824» viimeinkin) kuhuttu päi-
vän-seisoukseksi (?) jolla sanalla tavoittanoovat Ruo-
hfksi ©olflånbet» Muutoinkin niin on tässä alla-
kassa keväisen päivän tasaus pantu t\ päivee aikaisem-
maksi kuin pitäis; mutta syksyisen päivän tasaus toas
2 päivee myöhämmeksi (??)

Päivän-palaus kuhutaan Virk. päiwa känikj t.
Tiäänj t. kähij t. käände (päivän kääntö), sitä sano-
taan myöskinpöri-pääw ja päwa pöri-pääw (päivän
t.aurinkon pyöri-päivä), koska päivä silloin ikään
luin pyöräistäiksen takaisin. Muutoin nimittäävät
sitä lyhintä päivee vuuessa,lutsna-pääw (Lusin päivä).
Sanoovat myös silloin päiw om pessan (päivä ompi
pesässänsä). Lapink. kuhutaan kesäisen päivän palaus
tiukkimus-peiwe (pisin t. kaukaisin päivä). Karjalassa
ja Pohjan moalla sanotaan myös talvisen päivän pa-
laaimisenaikana, että päivä silloin onpesällään jkos-
ka se oli heiltä kateessa. Hyö olivat silloin aina
murheessa ja surun alaissa. Vaan ikään kuin se taas
tuli nähtyvillen, niin ihastuivat ja iloittelivat toivo-
essa toisillensa hyvee onnea, koska pisimmän yönpi-
meytessä synnyteltiin heilien yhlä uutta vuotta. Täs-
tä syystä on Joulu jo aikoa ennen Vapahtajan synty-
mistä, muista juhlista isoinna piettykaikiltapohjosessa
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silloin palaisiin heiltä poisij lähi palaisi taastakai'
sin heijiin luoksensa.

Tämä tapahtui kahesti viinessä nimittäin lal—
vella, s. 22*.nä päivänä Joulu-kuussa, jotasen eistä
kuluittiin talvisen päivän palaaiminen t. palaus
(silloin päivä palaisi heijän luoksensa); ja toisen ker-
ran kesällä,s. 22:näpäivänä Kesä-kuussa, jotakuhut-
tiin kesäisen päivän palaaiminen.., t. palaus^ (silloin
se palaisi pois heijän luotaan).

Koska nyt kesältä päivät kerran rupesivat ly-

henemään ja yöt toas jatkumaan, niin oli arvatta-

va että hyö kerran piti toisiansa tavata, tahi kum-
paisetkin tulla yhtä pitkiksi (tämä tapahtuu syk-
syllä). Samaten koska päivät talvelta, rupeisivat
pitkistymään ja yöt häviämään niin hyö toas ker-
ran piti joutua yhtä pituiseksi (tämä tapahtuu kcr-
väillä). Tämä heijän yhölläisyys tapahtuu niinmtio-

toin kahesti vuuessa, nimittäin keväillä ja syksyllä.
Näitä aikoja kuhuttiin päivän-tasauksia*), koska
päivät ja yöt silloin olivat yhtä tasaiset, tahi ko-
ska vuorokauvet silloin oli pantu kahtia. Näistä
yksi kuhuttiin keväisen-päivän tasaus^ joka tapah-

asuvilta kansoilta. Ja rajuuttamme vielä nytkin sen
vanhan tavan, että joulu päivänä toivotella toisillem-:
mo hyvää onnea.

*) Päivän-tasaus;Virk. suur pöripääw j (suuri pyöri-
päivä).
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tmi s. sta&äpaiv* Maalis-kuussn;ja toinensyksyisen*
päivän tasausj joka tapahtuu s. 22:nii päiv. Syys-
kuussa.

Ilman näitä nyt jonimitettyitä päiviä, niin on
vielä yksi, joka kuhiltaan karkaus-päivä *), joka li-
sätään aina kolmen vuuen peästä, tahi joka nel-
jäs vuosi, ja josta se vuosi on kuhuttu Karkaus-
vuosij Virk. aasta lia piivaga (aastaika liika-päiväi-
nen),ja Lapk. saskad jape (hyppy-vuosi). Mutta
siitä päivästä eivät vanhuuvessa tienneet mitään.
Sitä vaston niin oli niillä vissiä muita päiviä joita
kuhtuvatten tähti paiviäj Virk. täht-paiWj joistaot-

tivatten vissiä merkityksiä, ja joista ne myös läk-
sivät lukemaan aikojansa. Näitä rajutetaan vielä
nytkin Virossa. Siinä kuhiltaan myös yksi päivä
vuuessa kynni paäw (kyntö-päivä), jolla tarkoitetaan
Tiburtiuksen-päivee. Näistä ja muista tällaisista,
nimistä nähään että heillä oli vanhoinna aikoina,
ei ainoastaan vissit omat juhlat, mutta myöskin
vissit erinäiset päivät, joista ne ajanluvussansa läk-
sivät lukemaan.

Mistä ajasta, tahi mistä päivästä ne ennen ai-
kana lie vuosikautensa aloittanneet, on tielämätöin,
mutta uskottava on että se oli Joulun alla, tahi
siitä päivästä kuin aurinko rupeisi meijän mai-

*) Karkauspäh>iit Virk. liig-päuvr (Uika-piiiyä).

tamme
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tamme lähestymään, ja jälleen valaisemaan pohjan
pitkee peree, joka tapahtuu Joulu päivänä, eli sinä
25:tunä päivänä Joulu-kuussa*). Yksi vanha ver-

*)Se näyttää ikään kuin ne oisivat aloittaneet vuoten-
sa, siitä aSmestä päivästä Joulu-kuussa, tahi vanhasta
joulupäivästä, koska uuven-Joulun päivä -vielä
nytkin Lapin kielellä kuhutaan kaktsadpeiwe (kahek-
saas päivä), ja LoppiainenRuotin kielelläScJttOtl*
bogen (kolmtoistkymmenees päivä) ja Nuutin päi-
vä (Ruohiksi), Sjugunbogcn (kakskymmenees päivä)
joka kaik tarkoittaa että ne alottivat luvunsa vanhas-
ta joulusta, tahi että vanha Joulu pilivä luettiin en-
simäiseksi vuuessa. Ne vanhat Suomalaiset lopettaa-
vat vielä nytkin Joulunsa ja Itikulaskunsa Loppiai-
sella, joka on i3:nees päivä vanhasta Joulusta, ja jo-
ka osottaa että hyö vielä mielessänsänouvattaa-vat tätä
vanhoa luvun-laskua; Ruohtalaiset loppettaavat Jou-
lunsa ja" luvunsa Nuutin päivällä joka on i3:nees
päivä uuvesta Joulusta, ja joka osottaa että hyö jo
silloin nouvattivat tätä uutta luvun-laskua. Mutta
minkä tähcn se kolmas-toistkymmenees päivä piti
sekä vanhassa että uuvessa vuos-luvussa olla se vii-
meinen, tahi hcijän lopetus-päivä, ja minkä lähen
sitä kansaltapiettiin Juhlana? Tiesi hänen! Merkil-
linen on, että juuri se i3:nes päivä ensiniäisessä kuus-
sa vuuessa, lanltiaaRuomalaisten iduksen päälle tässä
samassa kuussa, jota ne muista päivistä rajuuttivat ja
pyhänä pitivät. Se.oisi arvon ansaihteva että tarkem-
min tiiustella jos ei Ruomalaisten ajan-lasku oisipoh-
joisessapäin asuvissa kansoissa ollut tietty. Senäyttää
piamittain kuin oisi muka syytä näihin arvelluk-
siin; niin e. m. kuhuttiin ennen aikana vissiä päiviä
"katehen t. katet-päiviä., jotka piettiin juuri vaaralli-
sinna, ja joillaeivätuskaltamia toimittoo mitään erinäistä
työtä. Heitä rajutettiin Suomessa ikään kuin Ruo-
missa välitettiindies nefasti. Ja jos tarkoitammemillä
tavalla kussakin paikassa jakoivatten ajankulut vuoro-
kauessa, niin tavataan siinäkin ikään kuin jotakuta
yhtäläisyyttä. Sanotaan Ruomalaisten jakaineen yuo-

IXOtava 11.
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tkvis jokaiiuuluupi ttäin* koulun viirtieisstipyhannä*),
paivli on jo kanan askelta pitempij osottaaettähyö"
sflloin jo eroittivat päivän olevan kasvamassa**) ja
sitä myöten uutta vuottakin kulumassa.

Että jakoa vuotensa vissiin kuihin ***) sitä eivät

Yökauttansa näin i) Media nox (syvän yo), 2) Gälti"
cinium (kukon-laulu), 3) Conticinium (levon aika),
4) Diluculum (koitto), 5) Mane (aamu), 6) Tempus
antemeridianum ("ennen puolta päivee), 7) Meridies
(puolipäivä), 8) Tempus pomeridianum (jälkeen puolta
päivee), 9) 'Solis öccasus (päivän lasku), 10) Vespera
(ilta), il) Crepusculum (ilta-hamärä,), 12) Pri-
ma fax (ilta-puhe), i3) Concubium t. concubia nox
(makuun aika), 14) Ihtempeslina nox (syvän-yö).

*) Joulunviimeiseksi pyhäksiluettiin neljäs päivä, tahi
s. 28 p. Joulukuussa.

**)Tätä tekivät sillä tavalla, että vetivät veitellänsä
viivan tahi kuurnan ikkunan lautaan, kuhun päivän
paisto kävi kbrkeimttnllaan, josta näkivät ettäpäivän-
paiste oli jo neljän päivän takoo Valunut ylemmäksi.

***) KUuj civil månatiKuukausi periodiW msnad. Myö
tahomme näillä nimilläheitä ei-oittoo. Näistäkin tulem-
me kohtsillään puhumaan. Romuluksen Ruomin vallan
perustajan sanotaan ensin asettaneen kullien lukua,
tahi jakaneen Vuuen vissiin kuihin; mutta haan
ei lukenä trfuuta kuin io kuuta aastaijassa, joita haan.
nimitti vuoroansa myöten, ikään kuin Virolaiset päi-
viänsä, nimittäinMaalis-kuusta (SOtarttUé) jokasilloin
luettiin ensimäiseksi, aina Joulu-kuuhun (2)fCembtt)
joka sillbinkin luettiin viimeiseksi, ja joka oli halien
luvussa kymmenees, niin kuin vielä riytitlh nähään
hänen ninlCstänsä. Mutta koska tämä asettaminen ei
luonistuttna kuun- eikä päivän-juoksuun, niin tapahtui
Talisten että syvän-talvi tammaisi késäkuillen, välisten
taas kesä-kuut, keskellen tälvee. Auttöaksensa tätä,
täytyi Numa Pompiliuksen, joka Romuluksen jälfcstä
peäsi hallitukseen, jollaik tavalla oijaistaa tätä villi-
tystä. Haan lisäisi sen eistä näiflen io:nillen Romu-
luksen kuiilen 2 uuttaj nimittäin Samiariug {Tammi-
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hyö tainneet, e-llei hyö taitana jakoa heitä viikko-
kausiin. Tätänahään siitä, että ehkä kulienkinkuul-
len on jo aikoa siitten annettu Suomalainen nimi.,

kuu) joka silloin pantiin ensimäiseksi, ja $e6ntariuB=
{Helmi-kuu), joka viskattiin viimoiksi, kunnekka s«
siitten Apollonin pappeilta (Decemviri Sacrorum) —
joihon virka vaati heijaa varjelemaan Cibylliset kirjat
ja pitämään huolta vuuen juhlista —

tehtiin.toiseksi;
Sillä tavalla syntyi nyt vuuessa ia kuuta, joista niil-
ien B:sallen ensimäisillen annettiin toisia, nykyisiä
nimiä; mutta ne 4 viimeiset pitäävät vielä nytkin sen
vanhan Romulukselta heilien annetun nimen.

Mutta papismiehet (pontifices) joihen. velvollisuus
oli pitämään ajanluvusta vaaria, olivat sekä ymmär-
tämättömyyellänsä että saastaisuuellansa (LindhergsAntiqu. Lexic, p. 66) saattaneet tämän Ruomalaist.cn.
vuosluvun semmoiseen hämraenykseen, ettäse eroittiia
67:e11ä päivällä vähemmin kuin oisi pitänyt. Tämä
pakotti Keisari Julius Caesaria että jollakulla tavalla
oijaista tätä puutosta. Tätä tehtiin 4$ vuotta ennen
Vapahtajan syntymistä, GreekkalaisenoppineenSosige-
nuksen avulla; sillä tavalla, ettäsinä vuonna luettiin 14kuuta, jotavuottaseneistä kuhuttiinhämmenös-v vosi
{annus confusionis). Peätettiin myös että tästäpuoliu
piti vuuessa luettaman 365 päivee ja 6 tuntia.
Mutta näistä kuuesta tunnista syntyi aina kolmen
vuuen peästä, tahi joka neljäs vuosi, kokonainenvuo-
rokausi, jonka tähen se vuosi kuhuttiin karkaus^vuo-
teksi, ja piti 367 päivee.

Mutta Caesarin kuoltua, niin papit tekivät taas
samankokkaisen, sillä hyölukivaterhetyksessä36rnes.sä
vuuessa joka kolmannen vuuen karkaus-vuoteksi, josta
olivat tällä ajalla soaneet 12 kackauspäivee,ehkä oisi
ainoastaan pitänyt olla 9. Macrohius kirjuttaa että
Keisar Augustuksen täytyi toas tätäkin vikoo oijaista,
sillä tavalla» että niiata i2:nestä seuravaisiata vuosis-
ta ei luettu yhtään karkaus-vuotta; sillä lailla peäsi-
vät pois näistä kolmesta liijoista päivistä. Ja, ettei
vastapäin pitänyt tapahtua tällainen sotkemus, niin
haan antoi käskyn että pitikupari-tauluin piiritettä-
män sitä asetusta mitenkä karkaus-vuuet piti tästä-päiu luettaman.
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niin niitä vielä nytkään ej tunnetnk joukossamme.
Sillä jos kohta ne kirjaan tottuneet heitä eroittaa-
vat, niin määppäs syvänrnoan-miehiä puhuttelemaan

Tämä Caesarilta toimitettu vuosluku, jota kuhu-
taan Julianuksen ajan lasku tahi vanhavuosluhu
(gamla ftil«n) nouvatettiin ja kahottiin hyväksi lähes
is»o aastaikoa hänen perästä, kunnekka Paavi Gre-
gorius XIII vuonna isBa paranteli tätä sillä perustuk-
sella, että olivat tarkemmalla luvunlask.emisclla. ha-
vainneet, ettei vuuessa ollutkaan täyttä 365.päiveä
ja 6 tuntia, mutta ainoastaan 305 päivee, 5 tuntia, 49
pientä (minuter) ja j.6 pikkua (fefunbrr). Hyö olivat
sillä tavalla vuosittain lisänneet, ro pientä ja 44 pik-
kua, jotka yhteen-luetut Nicaein kokouksesta (jota
pieliin v. 3a5) kdhotti g päivee liikoo, jai6tuntia,
33 pientä. Näihen pois otettua ampui tämä,uiifz vuos-
luku (nsa ftilen) jokamyöskuhutaan Gfegor iukscn
ajan-lasku, lälies io päivee takaisin., sitä kulunutta
aikaa (eli io päivee ennen, sitä kulumatointa). Tätä
oijaistiin sillä, että se s:ees päivä Lokakuussa mai-
nittuna vuonna iSSa kirjutettiin is:elsi, ja josta taas
tapahtui että keväisenpäivän tasauspeätyi sinäai:nenä
päivänä Maaliskuussa, niin kuin se oli,ollut, Nicaein
kokotiksen ajalla, ja niin Jkuin se Dionysiukscn, Exi-
giii,sen v.&a5jälest.Vap.synt. löyvetynpeäsiäs-pyöräis-
tykscn (cyclus paschalis) jälkeen piti tapahtua. Se
oli tämän ereyksostä, josta jo kauvaan, oltiin arvok-
sissa tämän ajanlaskun olevan vian-alaisen, ja jota jo
400 vuotta ennen Gregoriusta mainittiin. Mutta se
oli yhen uuven tähen tarkoittamisellaCa.ssiopaean täh-
ti-sikerissä,josta tämä vika tuli selkiämmäksi, ja huo-
kiammaksi muka auttoo. Kuitenkin ei Gregorius
uskaltamia puuttua tähän muutokseen, kaikkein Poa-
vilaisten hallitusten kuulustelematak, jotka sanoivat
siihen muka suostuvansa. Silloin synnyttivät tätä
uutta vuos-lukua erinomattain kalien kuuluisan Las-
kelioihen (mat^fmattÉeré) avulla, nimittäin Alysius
Liliuksen ja Christopher Clauiuksen. Ne vastaan-peä-
tetyt Hallitukset peättivät vasta Herroin-päivillänsä
Regenshurgissa v. 1699 että myöskin oijasta tala van-
boo viallista ajanlaskua, jonka kautta heillä oli jo 11
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tokkohaan ymmärtänriöön hy<> näitä nimiä? Sillä
niin harvoin kuin Ruohissa sanoovat ©OJC \A Sf)ot:3:
IXlånab, niin harvoin sanotaan raeijän pisiminissä
Helmi ja Tammikuu. JNamät. nimet on heistäpian
yhtä ouvot kuin jos sanottaisi gcbtUAti ja 3fl»Uat't-
kuu; mutta nimihteppäs syvankuut _, niin tietäävät
vainenkin niistä on puhe. ,

Että näinät nimet ovat myöhäisempinnä aw
koinna synnytetyt, selitämme myöskin siitä, ett

eivät ouk Viron ja Lapin kielillä yhtä-kuuluvai-
set, jota kyllä muuton oisivat jos heilien jo van-
huuvesta oisi näitä nimiä arinettunna.

Nykyisin nimitetään meijän kuut näin:
i) Tammi-kuu (^anuatu mårtab *). Kuhut-

taneenko häntä Suomeksi niin, koska se on kovin
kuista, niin kuin tammi on puista kovin.

— Vi-
ronk. ne'dri-hu (tttySrS^ttiattab) t. vastse ajastaja ka

liikoo päivee, luettu Nicein kokouksen ajasta; jotka
luetut tulevan ajan peällä ampui 11 päivee eillepäin.
Tätä oijaistiin sillä tavalla, että se i<):neespäiväHelmi
kuussa v. 1700, kirjutettiin siksi i:&eksi päiväksi
Maalis-kuussa. AinoastaanGreekkalais-uskovaisethyö
eivät männeet tähän uuteen lukuun, vaan nouattaavat
vielä sitä vanhoo, josta aina soavat 140 vuuen peästä
yhen päivän liikoo, joka luettu muihin lykkää heitä
yhen päivän taaksemmaksi. Tämä vuos-luku jota seu-
rataan Venäjän moassa, eroittaaheitä nyti3päivee
muista myöhemmäksi.

*)Tämä kuu tuli näin kuhutuksi Januksen muistoksi,
Italian ennenmuinosen avullisen kuninkaan.
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(vasl-aastajan kuu). — Ungk. bodag azzon havva:
Siihen luetaan 3i päivee. ii

■2.) Helmi-kuu (gebruart manab*), Henököhään.
nimensä soannut siitä, että lumi1 päivän paistolla
sulaa, vaan illan tultua hyytyy, ikäänkuinhelmiksi
tahi jää-kalkareiksi. Tätä kuuta kuhtuivat vanhat
myöskin Kaimalo-kiiUjkoska pukkaiset silloin kui-
vailoo ja kajailoo. — Virk. kyynla t. kyyndU-ku
(Kyntteli-kuu) ja hunti-ku (huntti t. hukka-kuu)'—

i Ungk. beuth eleil-hoo. Tähän luetaan karkaus-
vuosinna 29 päiveä, vaan tnuuteii ainoastansa 28.

3) Maalis-kuu (Startit -ntånqb i:*) Mistähän tuo

lie Suomeksi nimensä soannut? Jos ei se liene
mahalaslaj jota Lapinkielellä kuhillaan malCj, ja jo-
ka ehkä lopulla tämän kuun alkaa joutua.— Virk.
pactsto-ku (poasto-kuu) ja ange-ku (hanki-kuu).

—
Lapk. njuktja mano (Joulstenen-kuu) koska Jouhte-
net silloin tuloovat linnun lentämästä. Tähän lue-
taan 3i päivee.

4) Huhti-kuu (April manad W*)* Se kuuluu

*) Februarius j sai tämän hänen nimensä puhistos-
juhlasta (Februa, 9fentngé*feften) joka piettiin tässä
kuussa, ja jota Numa oli ensin asettana. (Silloin lu-
ettiin tätä kuuta viimeiseksi vuoessa).

**)Martius_, tehtiin Marsin nimelliseksi, jonka luultiin
olleen Romuluksen Isä.

***)Jprilis,sanotaan saaneese nimensä Aphroditiltäi.Ve-nukselta, Rakkauen Emoisclta. Muutamat ovat myös-kin aprikoineet, että se on tullut sanasta apricus
(avonainen) koska se oli ikäänkuinaurinkollenavattu.
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ikriän kuin se olsi soanut nimensä Huuhtasta (ftVCÖ)
koska synkät honkikot ja kuusikko-raehät silloin jo
luikattiin kaskeksi, erinomattain vanhoilla viita-
mailla. Mutta uskottavampi on, että se on tullut
näin kuhutuksi huulitamiscsta,j koska virrat rupea-
vat jo silloin maita huuhtelemaan, ja pakkaiset vä-
listä kuoloovat, välisten toas lyövät puut huutee-
sen.

—
Virk. mahlo-ku (niahalan-kuu) ja Jyrri-ku,

(Jyrin-kuu). — Lapk. wuoratjis-mano (Varis-kuu),
koska Varikset silloin kokountuuvat.

— Ungk.zenth
geicrgy-hava (santa Yrjänen kuu). Tähän luetaan
3o päivee.

5) Touko-kuu (Wta\ mSnab *) kuhutaan niin
koska sen lopulla jo ruvetaan toukoja tekemään.

— "

Virk. lehhe t. lehti-ku (lehti-kuu). — Lapk. Qwed-
det-mano (kanto-kuu) koska Porot silloin poikiivat.— Ungk. ponkosd hava. Tähän luetaan 3i päivee.

6) Kesa-kuu (Suni incmab %®) t silloin alkaa

*) Majusj luullaan näin tulleen kuhutuksi vanhoin
muistoksi, ja Junins kunniaksi nuortein, sillä Ro-
mulus oli jakanut koko Ruomalaisen kansan kahteen
osaan,Vanhat, (majores) ja Nuoret (Juniores). Toi-
set taas aprikoivat että tarkoittivat tällä nimellä Ju-
piteria, joka myösMajuksi kuhuttiin, liioitenkinTus-
culumin kaupunnissa; toiset taas että ne tällä nimellä
tapailivat Majaa,Merkuriuksen äitiä.

**) JunitiSj ne jotka eivät usko että Romulus tällä nimellä
tahtoi kunnioittoo Ruomin nuorta kansoo, ovatluulleet, että tätä kuuta nimitettiin Junon muistoksi,
joka oli Jupiterin sisari ja puoliso. Toiset ovat taas
arvanneet,että tällä nimellä kunnioitettiin JuniusBru-
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Suomessa jo kesä.
—

Virk. jani-ku (Jaani t. Ju-
hannuksen kuu). Tähän luetaan 3o päivee.

7) Heinä-kuu (^V.lx txiånab*), silloin ruetaan
jo heiniä- tekemään.

—
Virk. haina t. heina-ku.

Tähän luetaan 3i päivee.
8) Elo-kuu (XllQUéti måttflb**), kuhiltaan niin

koska silloin peäsöövät jo uutiseen, ja suatua uutta

eloa syntyy heilien ikään kuin uusi elämä.— Virk.
Mädda-ku (Mätä-kuu) ja leikusse ku (leikkuun-kuu)
ja poimo-ku (viljelemisen kuu).

— * Lapk. Mäska.
rnano (mätänös-kuu). *— Ungk. szent-yakab-hava (st.
Jaakopin kuu). Tähän luetaan 3opäivee.

9) Syys-kuu ((September månab "*"), silloin on
jo syksypitoli kesee. — Virk. mihkli-ku (mikkelin-

tusta, joka lopettikuninkaan-vallan Ruominhallituk-
sessa.'

*)Juliusj tätä kuuta kukuttiin ennen Quintilis (viies
kuu), koska se oli viies vuuessa, Romuluksen kuun-
luvussa. Mutta Consulin Marcus Antoniuksen voati-
muksella,niin muuttivat nimen kunniaksiKeisarin Ju-
lius Caesarin^ joka oli syntynyts. 12paiv. tässä kuussa.

**jAugustus, tätäkin kuhuttiin muinon sextilis (kuueens
kuu) koska se Romuluksen luvussa oli kuues vuuessa;
mutta Consulien peätöksellä muuttivat nim^n Keisar
Augustuksen muka muistoksi, koska haan tässä
kuussa sai sen kuuluisan voiton Antoniuksen ja Cleo-
patran yliten.

***) Septemberj tämä ja ne jälkimäisetkuut ovat vieläpi-
tänneet sen vanhan nimensä kuinRomulus heilienanto.
Tätä nimitettiin heijän sanasta septem (seihtemän),
koska tätä laettiin seihtemänneksikuuksivuuessa,luet-
tua Maalis-kuusta; nyt se on yheksääs.

kuu)
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kttii) ja 'syggis-e-ku- fsyksy~kuu'') X; syggischc-hc (syk-
syinen-kuu)>> Lapk: vakad ?nåno (rakkaus t.kiio-
kuu)j\koska Porot silloin ovat hiirillään.

—- Ungk.
szctit*/tmha{y~hava (st. Mikkelin kuu). Tähän lue-
taan 3o- päivee.

ro) Lokakuu (ÖftO&ec mattat) *) on. tullut näin
kahlituksi, koska silloin usseenamittain on liiaksikin
sekä likoö että löhoo.

— Virk, roja ku (rbjo, ruoja
t. ropakkoTkuu) ja ryhhe ku (ry ta t. ryyhä-kuu)
koska järvet silloin ryyhtyyvät. Kuhtuuvat sitii
myöskin vina ku (viina-kuu), koska silloin poltta-
noovat viinoo.

—
-. Lapk. kolkon/nano (kelkkailuin),

koska -Porot sillom ovat kitattuansa kyhnistynneet
ja väikistynneet. — Ungk. Mindzent-havvct. Tähäu
luetaan 3i päivee.

Ir) Marras-kuu (9lott)cm6cr månat) *") on ehkä
siitä soanut niinensä, etta silloin niakoo jo kaikki
kasvut martona ja murluncenria,

— Virk. talve-ku
(talvi-kuu) ja marti t. uicirti-ku , (Martin-kuu) t,
mlirtna ku (Martirmksen kuu). Tähän luclaai» 3a
päivee.

*) Octobei' j merkil^eckahelcsaas kuu, ehkä se on kyra-
nicncos mcijän luvussa; se on nimi tettynnäsanasta' Octo

i (kaheksaii).-*'Y)Nove>nhei's joka mcrkihtee yheksääs kuu, on nytiyks-
" i toistkymmenees, ja on soauut nimensä sanasta- novem

(iyueksän).

I?.Otava 11.
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t-?.) Joulu-kuu (Sec-cmftcr m«nat> *),. kuhut.inn

niyös Vironk. joulo ku ja lalviste pyhhä-ku (talvi-
nen pyhä-kuii). — Lapink. joula mano ja passaten
mano (pyhä- t.pesätös-kuu**) tähän.luolaan 3ipäivee.

Kuin Suomalaiset tahtovat toimiitoo .jonkun
vissin vuucn, niin rupeisivat lukemaan kuinka mo-
nes se oil Asiiiä nykyisestä, ikään samalla tavalla
kuin koska hyö tarkoittivat päiviänsä. Tätä teki-
vät -hyö sekä eteenpäin että taakSeppäin, nimittäin
tällä tavalla:

Tilmii vuosi t. tänä vuonna t. tama' ajastäika e.
aastaikdj (bttta Sr, iÅt)

—.Virk. tämmo _, tämmo
tiastcij tammodcj tcinimöde aasia j tdnnawoi ■*— Lapk.
tan Jaken.

Ensimäinen t. tuleva,t. nou&eva vuosij t.ens-

*) Deccmbei-j on tullut näin kuhutuksi sanasta decem
(kymmenen), koska se ennen luettiin kymmeneneeksi
kuuksi; nyt se on kaksitoistkymmenees.

.**)Täinii tapa jota tavataan kaikissa kansoissa, nimittäin
etta pestä ihtiiinsä jouluksi, on varsin vanha. Ruoma-
laisclkinraukaisivat jo että vuuen lopussa tahi vii»
meisellä kuulla vuuessa, pestä ja puhistaihtiänsä, soa-
haksensa silla. Jumaloiltansa rikouksensa anteeksi.
Hyö tekivät tätä juuri juhlallisesti, ja sauvuttivat ih-
tiänsä pihkalla ja tulikivellä. Tästä kuhuttiin myös
tätä viimeisiä kuuta puhistos kuuksi (Febrnarius).
Suomalaiset, peseiksevät vielä nytkin jokapyhä aattona,
tahi viimeisellä päivällä viikossa. Ja se näyttää kuin
TUuihtalaiaetkin ennen oisivaf rajuuttanneet tämän ta-
van, kosta /auantaina vunhuutessa kuhuttiin £6g<!t*
bogen (pesu-päivä). Sillä jos eivät enneahään ppsen-
nect ihtiänsä, niin pesöövätvielä nytkin voatteitansa
ja ikH^ncitansa.
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vuonna,y tulevana vuonna (första är, följande år,
nästa ai-).

Toinen vuosij t. toissa, vuonna., t. viinen takoo^
e., ■nuueii pccistli t. perästä (andra aret, ett ar här-
efter, d. w. s. aret efter nästa ar).

Kolmas vuosi t. kolmanna vuonna_, t. loisen

vuuen peästäj perästä t. iai^oo (tredje aret, twä är
härefter). "

Neljäs vuosij t. holmen, vuuen takoo, e.peästäj,
(fjerbe ätet, tre år Varefter) j. n. e.

Samalla tavalla läksivät myös lukemaan taak-
seppäin, nimittäin:

Tämä vuosiy t. toria vuonna (bettfl av, iåt)»
Viimeinen t. männyt vuosij e. miinnä vuonna_,

(ftfltt året, pfllebne år, i fjol).
—

Virk.mullo ♥).
— .

Lapk. tibma.
Toinen vuosi t. toissa vuonna t. vuotta siitten

(anbta året, förra året, förlcbne år, ett ar tiU6afa)*— Virk. tunna mullo (toinen mullo).
Kolmas vuosi t. kolmanna vuonnaj t. kaks aas-

taikoa sätten _, (ttrebjc åfct^ tnjemie år tiUöafac» fcbait)--— Virk. takka tunna mullo (toisen mulloh taaksee).

*)Mullos tämä sana ei eneä löyvy Suomenlcielessä, vaan
uskottavaon, että se on ennen löytynyt,koska mulli_,
ja mullikka,, merkihtee (Hämeessä) yhen vuuen vanhaa
varsaa, ia (Savossa) yhen vuuén vannaahäfkä-vasikkaa.
Sanoomnre myös muulloin (muiloii)' joka meikihlcf;
männyttä aikoo (muinou), ehkä silläei tarkoitetak täiä
viimeistä vuotta.
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Neljäs 'vuosi t. kolme vuotta siItien,, (fjcfbc h

Ut,tte åt fcban). — Virk. ennen takkatunnit mtillo
(ennen toisen mallon takoo) j. n. e.

Kuin puhuvat muinoisista ajoista, ja sillointah-
tovat tarkoittoo jonkun vissin vnueir, niiir eivät
lähteneet meijän tavalla lukemaan Ristuksen
syntymästä, vein paisum uksest a, tahi
Ruomin rakennoksesta, vaan tarkoitt-ivät1sil-
loin aina sitä lähimmäistä sota-vuotta, tahi jos ei
sellaista löytynnä, niin ottivat jotakuta toista mer-
killistä vuotta, jota kaikki hyvin tunsivat, ja
leksivät siitä lukemaan tuonemmaksi tahi lännem-
mäksi, sitä myöten miteukä asia voatii. Tällä ta-

voin lukoovat liyö vielä nytkin vuosiansa,niinettä
harvoin saat kuulla heijän.sanovan c. m. vuonna(jäl-
ieen Vapahtajan syntymästä) yksi tuhatta, kaheksan
satoo ja yheksenj vaan sanoovat silloin aina vii-
messii sota-vuonna.

Samalla tavalla sanoovat hyö e.m.kolme vuot-
ta jälkeen Lappeenrannan tappelusta*), joka merkih-
tee vuonna 1744 '1 vuotta ennen Kyröntappelusta**)
joka merkjhjtee vuonna 1713; Suurinna pakko vuo-
sinnaj joka merk. vuuvet 1695, 1696 ja 1697.
Rutto kesänä j joka merk. kesällä vuonna 1711.

*)Lappeenrannan tappelu? pietiin 8. 3. pliiv. Syysk, v.
l?^>l ' ,

**) Kyrön tappelus pietiin 3. i!\ patv.Maaliskuussa.v »714
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Toissa sota aikana, joka nierk. vuuvet 1788 jt 1789.
j. ». c. *).

Kaikki namat ajah-luvut on alustajaih luettu
päivän kulusta, tahi vuudn juoksusta. Se oisi tyli-
iTiästi luulla vanhoin Suomalaisien cj oltaneenkuus-
takin jota kuta merkkiä, jonka liyö aina päivän
peustä silmillänsä käsittivät, ja josta hyövielänyt-

kin ajan-luvvissansa pitäävät suurta mahtia**). Ei
: ■ tniniu

*) Mainittava on eitä mina juuri näinna päivinä satun
lucskcnteleniaaai yhtä vanhoa juttelcmustaannettuErik

rCastrenilta, ja painettu Turussa v. 17.54» nimeltä:
Historisk och oecvnomifk 6'effrifning öfwer Cajaneborgs
län» Siinä luetaan ya p.. etta talonpojat Paltamossa
lukivat muinon aikojansa nalli. Haulia vuosi, joka
mc:j'k. vuonna i^.n;Pouta-kasa^ v. iy^o,. 1'ksinäinai
halla-vuosi_, 1j31;Kcmiläis-lalvi> v. 1742 (koska Ke-
min-komppania silloin asetettiinRajanaan, rajan v;ujcl-
lokscksi); Kasakka-talvi, v. in!\?> (Hollon Venäläiset
viimeisen kerran näitä "maita val)o'Lieli). Siinä maini-
taan myös,,että muinonen Rovasti Joh. Frosterus, jo-
ka niinnä

* aikoinna oli Kirkl<olierrana K.ijanassa, oli
tavanut,,.yliessä vanliassa virsikii-jasia kannella näin
kiikutettuna: v. iGco, hyvä olki-vuosi;v. 1608,Johan
Otin. pojan maapcro-jianonincii (jorbtefntnci);v. 1611,
ensimmäinen karku-vuosi;\.1622, matkusti kuninkas

■' Gustav /Idolfjh SarasJniähr, " Kitkilahtéu ja Siiiesnienuin
kyliin kautta; v.1656loinenkarhi-intosi;v. f66a,vaikin
vuosi; v. 1673— if>77> Kalftii o/TzT^onjanmaalia;v.1070sito-vuosi (silloin vietiin miehiä tästä Juntin sotaan) ;
v. 1687, 1688 katovuosia ja kallis aika Pohjanmaalla;
V. lOrp; 1696, l6()7 ;inah.oltöthtitnidka-vuoe.t; -V. 1712,s-
i3p. Maalis-kuussa kånkas sota; v.1716,3. i4P- Helmi-
kuussa olclliin KajananUunoa.

**)Ei a>öastäån ajan luvussa, mutta muissakin maatli-
»issa t( imi fuksissa, niin kuin e. m. kalustamisessa, lm-
liu.staiiiisessa , kyh iimisessii ,' j. n. <■ rajuultaavat pal-
jon jos un /ice 'tahi'ala -puu} fcuuUt
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Qiik mikään kansa niin typerä ettei ouk hoksanna
kuun välisten paistavan, välisten toas pimenevän;
ja että se vissin ajan peästä aina kuumottaa enti-
sellä kohalJansa. Tätä aikoo jolla kuu oli moata

kieritellyt, ja jota luetaan 27päiväksi, 43 pieneksi ja
7 pikkuksi, eli lähes neliä viikkoo, kuhtuivat van-
hat Suomalaiset kuukauveksi (ett penoöiff måttab).
Mutta jos ne ovat näitä vuuessa lukeneet, tahi
erinimellä nimittänneet, sitä emme saata vissisti
sanoa *).

Ikään kuin hyö jakovat vuovokauensa kahteen
osaan, päiväiseen ja yön-aikaan, tahi niin kuinhyö
jakovat vosikauensa kahteen osaan, kesäiseen ja
talviseen aikaan, niin jakovat myöskin kuukauensa
kahteen osaan, nimittäin kuutaman ja kuuttoiseen
aikaan.

Kuutaman ajan jakovat hyö taas, ikään kuin
päivänsä ja kesänsä, kolmeen osaan, nimittäin:

1) Ylä-puol (Sav.) t. ylä-kuu (Häm.) e. ylä-
kuun aikcij )oka merkihti sitä aikoo kuukauvessa,
kuin kuu näyttimeil|en oikeimman puoliskonsa, tahi
niin kauan kuin se oli kasvamassa, (ne kahet en-
simaiset viikot).

2) Täysi-kuuj t. täyvenkuun aika t joka mer-

*) EUii vanhaf ovat heitä ennenkin luencet, tarkoit-
tajssa niitän kauan eläimät käyvät tihiectma, oommo
jo nähnyt (OtavaI.O. 181p)
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kihti sen ajan kuin.haan näyttäiWn mcillen koko
rirtsn, joka tapahtuu i/jUenä piina hänen syntyä.

3) Ala-fMöf $iis.) t. Ala-kuu (Tläm. Turk.) e,

/lln-kiiim nikcij joka odotti sitä aikoo, kuin liään
näytti meilleh vaseimman puoliskonsa, tahi niin
kauvari kuin se oli' katoajassa (tie kahet viimäfeét
viikot). i

Kuulloin aika, jota luettiin täyvällisin 28 pänä
kuun syntyä, tahi viimeisennä päivänä kuitkäu-
vessa, ei jaettukaan.

Näin jakaelivat hyö nyt kuukauvensa, ikeän
kuin vuorokauvensa ja vuosikauvensa neljään osaan,

nimittäin Ylä-ptiofcen_, täysi-kuuhun j Ala-puoleen ja
kuuUoinattomaans talvi neljään peä aikaan, nimit-
täin Flä-kuun-j tayven-kuun-j Ala-kuun- ja kuuttöt-
secn-ctikaan. Mutta koska kuutoin aikasynnyttiuutta

kuuta, ja tayvtn-kuiinaika toimitti vanhoo kutt*-
ta, niin kuhtuivatten kuun ajan-kauvet näin:
uusi-kuu j yläpuoli vanha-kuu 3 ala-puol. Mutta
koska hyö sillä eivät kuitenkaan osanneet tarkoit-
too niitä monta pientä ja erinnäistä ajan-kulua
kuukauvessa, niin hyö kokivat eri-nimiila niitäkin
tapailla. Kuin hyö tarkemmin tahtoivat toimittoo
jonkun vissin ajan kuukauvessa, niin nimittivät sen

sitä myöten mitenkä kuu heijän silmissänsä oli va-
junut suuremmaksi tahi pienemmäksi. Tästä ovat
syntyneet nämät sanat ja puheen parret:
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Kuti. \ynlyy, sariötnan-sillfdn kuin ikään itusi

kuu BÉMia. i YivV.ku luakse (kuu liuoksen *).: Lapk,
»lasso yuotj.a (kuu vuotaa); imen wäivä kussa.

/^l/ll o/i, s/yntynlij sario.ta.qn, kpska jo uutta.kim-
.ts»,i rupia tuntumaan. Virk. ,ku,on laihal,,(kwh,
lwtu),;t MjMjkukW MÄ^ um kwiva-kuu> t..a:pen
ja 3:mas päivä.

Uusi-kuu j kukutaan koko ,sitä ensimmäistä" ■■" , ue 11
viiklioo kuussa (ensimmäinen neljännes,**).
Villi, noo/' ku (nuori kuu), Lapk. åddå mano (uusi

kuu) t. siitä. i:slä siilien 7:mäun p. .
fnr,i Kuu kasvaa, sanotaan kuin se enennpo, ja,ji-
■säyty^.Yirk.ku.kasvafa fciis ja- s:es ■ p. *t^sJiaii»i

Kim'on kasvanutj sanotaan kuin se on fo vajo-
nut suuremmaksi j j6:es p.

Yliipvolj t. ylifnipl kimtc^Y), sanotaan kuin se
ow ensimmäisen kerran puolilJaan jota nähään tay—

,*);Jjapiirkiclcllä. sanotaan, toas päivästä, ficiwe Iweje* \\\i)\
se iltaisella rupiahämärtämään, ja synnyttämään tois-
ia piiiveä

**jTurun puolella sanotaan jo Ruahtalaisten tavalla, en-
simmäinen kortteli; ioincn kortteli (första qwarteret,
andra,) j. n. e,

***)Kaikki näinät tarkoittamiset vissiin päiviin on otetta
■' "■ htion arvolla (pä höft, gistningswis) ilman tarkempata

tiiustelemista.
f) Hcfeka Tcuu kahcsti kuulcauvessa oli puolillaan, tahi

näytti puolta pohjansa, niin kulit uivat yhtä jlä-jmo-
leksi j loista cua-puoletisi; mut ta nssoeirimiMain mcr-
kihtee jHä ja alapuol yhtä fouin ylä ja ala-kuu.

välisi
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välllsin s. B:na p."hänen syntyä. Vir^.ktiom tassa
(kuu on tasainen) yfri-puoloksi kuhi.itaran' koko tätä
toista viikkoo, (toinen n,e,jjännes);7:ä&täV,siihen
rupeen p.

it
_. Yla-kuUj , kuhiltaan koko sitä ( puplta kuuta:

kulu:se on kasvamassa, (hänen ensiiprnäipenpuolisr
ko) jota luetaan 2:ksi vy^.k.o-rk.aueksi, di i:sestä p.
siihen i4:neen.

rr i . iKuu täytyy j sanotaan kuin se on puolestansa
tåyveksi tulemassa. Lapk. mano tiewa (kuu tayves-

:, ."..,'■
tyy);suta qrsesta siihen X2Cneen p.

Kuu on täytyneej sanotaan tuin se on jo tav-

veksi tulluna; s. i3:nes p.
Vanna-kuuj t. Taysi-kuu _, saiiotaansuloinkuin

se on jo varsin tayvelhnen, el^ kmn yla-kuu lop-
puu ja ala-kuu alkaa". Virk. vanna Uii (vamiä kuu)

täis t. täys-ku. ~La\)\.' tiewa t. tewwa mano (täysi
kuu); s. l/j^iies päivä. Täyven-liuun äikcij kuhiltaan
koko kolmas viikko (kolmas neljännes), t. sii—

■ ... ....... j>il»ii
ta linestä siihen 2i:neen p.

Kuu keäntyyj sanotaan kuin kuu keäntyy^/^-
-kuusta äla-kuhuns s. is:nes p.

Kuu on 'keäntytiyt _, ' sänbtaan Sé yÖTi jo
keäntynyt vähemmäksi;'s.' 'iÖ.-rfés i$ H<n rfo

Kim on kaavattu_, sanotaan" (Torneossa) kuin oh
kuusta ikäivn kuin palainen jo pois kulunna.'"Vir^

13Otava IL
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ku on tattcrgunne (kuu on syrjäinen, fantiQ, latuk-
kainen); siitä laesta siihen 2o:neen p.

" Alet-puoli-, t. ala^puof kuuta^ sanotaan kuin
se on toisen kerran puolillaan, jota nähään täyvél-
lissä s. 2i:hä p.hänen syntyä. Ala-puoleksi ku-
liutaari koko

'
neljäs viikko (neljäs neljännes);

tS s. hiistä siihen 28:tieen p.

Ala-kuu _, kuhutaan koko sitä puolta kuuta,
kuin se on katoamassa, (hänen toinen puolisko),
iota luetaan 2:eksi viikko-kåueksi, eli is:nestä sii-
hen 2q:neen p.

Kuu katoa, sanotaan kuin se vähenöö. Vnk.
hi kahheneb. Lapk. mano qwuosgna (kuu sotkeun-iv.x£ai ' .«j m, '

.' . .
tuu)t; s. a2:nestä siihen 25:neen p.

Kuu on kavonaj sanotaan koska kuu on la-. ■ " ? . .....
kanut kuumottamasta; s. a6:nes p.

Kuun pqhjaj, t. perä (t. Torneossa jama), sa-
notaan koska on kuuton aika. Virk. vannakupoh-... ..... '
hi (vanha kuu-pohja);siitä21rnestä siihen 28:neenp»

Kuu .pn kannallansa* sanotaan kuin on vielä
vähä"jtileilä tätä vanhoo kuuta; s. 2^:nesp.

.'■ " ">■<

0: rJLuuff, vailyet,t. yjiiheus* kuhutaan sitä aikoo,
luin on kalien kpun välillä, tahi sitä joka kuluu

siitä^.kuin vanh,a.-kuu on loppuna, ja ennen kuin
ujisi kuu alkaa, eli Jtuin kuu keäntyy ala-kuusta
ylä-kuuhun. Lapk. mano kaska (kuu kesken).
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Naitäk nimitäk, sanotaan myöskin:

Kuli onpaan satikallti3 ktiin se on sankan nä-

köinen, niin kuin se mönestin näyttääksen nuon
ylä-kuun alussa, eli itsenä ja 2:sena päivänä, siit-
ten kuin se on tullut näkyvillen.

Kuu on mahallaan_, (Torneossa,Sian inaiiallä) f
sanotaan kuin ei hänestä nävyk muuta, kuin se
ylimmäinen piii'i, eli kuin"se on vempelen näkÖ-
nen. Joka myöskin toisinaan tapahtuu yläkuussa,
nuon 3:mantena t. 4:)antena p«

Kuu on selällään, sanotaan kuin ei hänestä nä-
vyk muuta kuin se alimmainenreuna, ikään kuin
alaspäin pantu luokki. Joka välisten tapahtuu liuon

24"nä p. ala-kuussa.
Kuu on kfkiliinsäj sanotaan kuin ei hänestä

nävyk muuta, kuin yks hänen sivu-reunoistaan. Jo-
ka tapahtuunuon s:enä p. ylä-kuussa, ja ifcenä. p.
ala-kuussa.

Kuu riippuu kynsistäänj sanotaan kuin se on
alaspäin makoava vaan ei kuitenkin varsin seljal-
lansa. Joka jollonkullon tapahtuu nuon 6:na p.
yläkuussa, ja 25:nä p. ala-kuussa.

PystÖ-kinij sanotaan kuin se on ikään kuin
korva pystyssä, vaan ei kuitenkin täys puoleltaan.

Laiiku-kuUj kuin se näylläiksen alas-päin kal-
listuvan, ikään kuin se riippuiskynsistänsä,ja jonka
sanotaan toimittavan pahoja säitä.
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Kuun kelliij t. kuu on kehässä._, sanotaan sita

liinamaista piirtä, joka toisinaan Jevjttelek&en kuun
ympärillä, ja joka toimittaa tuulisia ,t,ahi .rajuja

Kuu syöpyyj t. kuuta syyvään _, t. kuu pime-
nee,j sanotaan kuin kuu vaipuu mqan pimenökseen.
Virk. ku sywwasj ku syakse.

Kuun pimenösj. sanotaan kuin kuu- on na-oan
peitossa,. Vjrk. kupimedus, X. pm/xmqsiy.^ ,ku w^
jotaminne. Lapk. manon ■pavrelcm (kuun pureie-
minen *).

Mxy\^, se ,ei ojlut ainoastaan kn\{ta ,ja pMvyii_,
joita ne vanhat Suomalaiset tievusjtelivat **),, sitä

*)Äuumct, Maivaloj hmlftma t. kuntain kulmiaanJanin
paiste. Virk. hi valgej t. valio; Lapk. Marto tepe;

—
<

latu kuumottaaj t. kuuluu., saiioovat kuin se paistaa
kunlakka.sti. Virk. kn aimoke.

**)Meijän tdtmpojat ovat. jjäivän ja ajan timtciriiscssa
niin tarkat, etla jos heila pantaisiin vaikka mihin
äkkinäiseen paikkaan, niin kuin vaan kahtöbvat tai-
vasta telit: tahi ■ympärAlliinsä,niin tuntoovat samassa
ilman-kaaret (waberft.cctfen)tuulet ia ajan-kulut, Pait-
ti päiväsiä, jcista hyö _ tarkoittaavat aikansa, olfaa-
vat hyö merlJviänsä rnuislakinpaikoista..Etelän,tun-
toovat siilä, ella oksat ovat. puussa aina sillä puolla
tihjämmät, ja kuori paksumpi, miiit. ja rinteet oval
myöskin sillä puolla aina lihavammat ja puistosemiuat.
Pohjoinen tunnetaan siilä, että oksat, ovat sillä puolla
harvat ja kuori ohut, mäifc laihat, ja puut vaivaisia,
Iloavassa juoksoo kuoren pcällä yksi musta juovapoh-
jos puolla; ja kusiais -pesät ovat aina sillä puolella
jyrkät, vaan loitot ja viettävät etelän puolella. Tyy-
lienä ilmana tiiusteloovat tuulen henkee. sillä että
I:a'stcloövat nuolu-soraien suussansa, ja pitclöövät sitä
ilmassa pystyssä, jollon se luulen puolla yiluötcloo.
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on jo ennen sanottu etteivät ":olleet tahtiin Jfna-
temisessa varsin typerät *). Sillä että heillä oli
omat nimet isoimmillen tähti-sikeriUgn, totistaa jo
paljon, ja os.ottaa että. ne heistä, toivottivat.soaltak^
sensa jota kuta oppia. Se oli ejinomattain nielin
miehet, jotka kulkiissansa meren aukioilla syksyi-r
siä öitä, taisi heistä hyötyä, Myö tunnemme mai*
jän tarinamuksestamme, että Suomalaiset ja Viro-
laiset jo vanhoinna aikoinna purjehtivat vieraita
vesiä, jollonkompassia ei vielä tunnettu. Päivillä ne
taisivat joten kutenmailien, tuntemisesta ja päivän
kulusta aprikoija kulkuansa, ja ajan juoksua; mutta
syksyillä, niinnä pitkinnä öinnä, silloin Oli Otava.
ja Pohjan-tahti he')']'du- -parraat soattajat Heistä
ne vielä nytkin arvoavat matkojansa, ja tiiustaa-
vat miten paljo on kulunut yötä; ja ovat van-
hoissa sananlaskuissa muistoksi jälkimmäisille!) toi-
mittanut tietojansa. Näistä heijän puheen-parsis-
ta on e. m. Otavan häntä on miehen peällä-_> jo-
ka merkihtee, että yöon jo hyvin puolessa. Sa-
notaan myösKekrin aikana hänestä, että on yläs~
noustessamnie sarvet petillä_, joka merkihlee että
Otavan sarvet ovat mi«hen peällä nuon ylösnousun
aikana, eli kello 4 aamuisella. Puolen yön aika-

na sanoovat, että ne ovat miestä vasten pysty$"

*)Otava i,O. p. 78, 162, 182,
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sä*.). Yks toinen vanha sanallasku on hänestämyös-
kin: Kehrinä kcsheen _, ja Jouluna poisjoutuu_, joka
tarkoittaa tähtiin kulkemista vuotta myöten **), ja
toimittaa että Otava Keurin aikana nähtiin kor-
kein taivahalla, ikään kuin meijän peämme ylit-
ten, mutta että se jo Joulun aikana oli laskeutun-
na loitommallen tahi aiemmaksi.

Ne vanhat Suomalaiset tunsivat ja erinimel-
lätisä tarkoittivat 9 erinnäistä tähteä ***) nimittäin
seuravaisét :

1) Pohjan-tahti (Sforbjljenian)* Lapink. tjuolds
(seiväs, napa).

2) Otava *J-) (Karlwagnen,stora björn).Virk. tae-
wa wanker (taivaan vaunut}. Lapk. Sarw (Hirvi),

*)Sc onmerkillinen että vanhoilla Greekkalaisilla oli
juuri samallainen sananparsi. Anakrcon kirjuttaa kol-
mannessa laulussansa: MtoovvxtlovS Tl-o^' vjQaiS,otqe-.
qisrai Öt* J/qxto? rtSrj ytatä y¥ slqa m]v JBoojtov (Otava
kcännäiksen jo yön syvämmellä miehen (Boutin) vas-
taan). Greekkalaiset tarkoittivat näillä sanoilla mie-
hen- eli kyntäjän- tähteä taivaassa; vaan Suomalaiset
tavoittaavat sanallaskuliansa miehen t. ihmisen maassa.

*'*)Otava I. O. 73 p. 40 n.
♥"+*)Egyptiläiset jotka ensin ja enin harjoittivat tähti-tie-

tomusta (2Cftronowit) ei nekkään Ptolomaeuksen ajalla
tunteneet usseempaa kuin 21 tehti-sikeriä pohjosessa
taivaan-kaaressa, johon siitten ovat lukeneet ao uutta.

"f)Otavaj mitä tämä sana alustapäin on toimittanut, on
arvamatoin, ja oisi tarkka tictäksemnie. Totta se on
merkinnyt yhtä eläintä, koska tähet a ja 6 kuhiltaan
sarvet; §ja y, pursto; ja s, £> t], häntä. Muutoin
kuhtuuvat Lohen verkoakin Otavaksi.
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3) Lapin-Otava j t. Väinämöinenaiavaij t. Ve-
näjän Otava ({ilffl 6jom?).

4) Väinämöisen miekka j t. Väinämöisenviitak-
ke_, e. viikahtej (£st'ions fcålte) kuhutaan (Savossa)
Orionin Vyö ja se juova pienistä tähtiloistä jo-
ka vasemmalta puolelta laskeeksen itä-eteleen tahi
koakon kohti. Virk. wardq tähhed.

5) Aaronin sauvaj kuhutaan (Pohjan-maalla)
ne kolmet tähet Orionin pusakassa (vyössä).

6)Orjan-tahtij kuhtuuvat Suomalaiset yhtä täh-
teä, joka mahtaa olla tahti-puoli (planeten) Ju-
peteria. Virk. Orjatäht.

7) Ämman-rukki*), kuhutaan (Turun puolla)
yhtä tähti-sikertä, vaan en tunne mitä tähteä hyö
sillä tarkottaavat.

8) Seulajaisetj t. seulajaineiij e. Rian-seulaj
Venäjän t. Väinämöisen virsuj c. rysmäinen\..rys-<
mä tähti (fjuftjevnatt). Virk. söolj, sööla tahhedj
laiwa söggelj(taivaan seula).

9) Kolmuisetj t. kolmoiset (-Drion?) kuhtuuvat
myöskin yhtä tähteä, joka taitaa ehkä merkihtää
niitä kolmee kirkkasta tähtee Väinämöisen vyössä.

10) Koij t. koi-tähti (motgonjijerttfltt)* Virk.
koiUo tähtjhao täht (aamu tähti) hommogunne Jiao

*) Åmmän-ruliki j näyttää olevan sukuisin sen vanhan
Ruohtalaisen sanan kanssa gcj^aé tOCÉ , jolla ne tar-
koittivatkuuta.
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tähl (huomenknnnan aamu lähti). Lapk. idietes
naste (huomen tähti) ja r/uokso naste (koitto tähti)
ja Ahrudijus *) (koi).

n)
'
Ehto-tahti (flftOttfijentrttt)* Virk. ehha t.

■ ■ .
onha talit,t. Öddangunne hao talit (ehtoinen koitto
tahti).

■

Näitäk nimitä saattaa ehkä vielä löytyä mui-
ta joit ei myö tunnetak.

Pyrstö t. pursto-tahti (fomct)* Virk. sawwaga
t. sapaka tant (saparo-tähti) eli hannaga t. hännaka.

■
■ ■ ' ! i '

tillit (häntä-tähti) eroitettiinmuista, samatenmyös:

Linnun-ratas (ttnnfergatfllt)» Virk. linnurata;ja
Revon tulet t.Pohjonen palaa (Savossa). Ai-

na kuin isköö tulta, niin sanotaan että se vilahti
t. valahytti e. löyhahti. Virk, virmalissedjwehtleb3

wchhib j wirmalisse tappelevaa t. wihtlewacl, (vi-
lalitamfset tappelooval).

Tässä lopetamme myö" tätä meijän koittelc-
mustamme, tiiustellaksemme meijän vanhoin ajan-
lukua. Myö olemme ehkä monin paikoin ereh-

*) Äbrudijus j kuuluu ikään kuin se oisi sukuisin sen
Grcckkalaiscn sanan Aphroditekscn kanssa, joka siitä
vielä enemmin on arvattava, että Riiomalaiset kuh-
-1nivat tämän saman tähen (iltaisella) siellä Vcneris
(Afroditekscn tähti).

tynneet
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tynneet ja eksyneet, mutta olkoon tuo luettu meil-
len altiksi (tiU urfåft) koska meiliä ei ouk ollut
ketään johon turvataisimme. Niin kuin ensimmäi-
nen kokee tätä selittääksemme^ mahtaisi tämä ehkä
yllyttää muita, tätä muka oijaistaksensa, tahi
uuesta toimittaaksensa, joka oisi varsin minunmie-
lestäin, ja voitoksi meijän Suomalaisellen tarina-
muksellen.

G
—

nd.

x4Otava IL



HAAGA.*).
STNl'?B:ria PÄIVÄNÄ KESÄ-KUUSS4 7>. 1828 **).

F■A—* niminä soasta laulaj
Tappeluksista tiek tarinoos
Mulf on muutakin puhuas
Parempoa pannakseini.
Runoinaan mina rupian
Ilosta monen ihmisen_,
Luonnon laajan laitoksistas

Suloisuutta tämän suven.

Kuin sain minäkin kuulla:
JJEttJ oil Ruotiin jo joutunut

*)Haaga onyksikuninkaallinenhuvituspaikka ((uflflott)
3 virstaa Tukhulmisfa. Se jok 011 käynyt näissä so-
reissa Haagan puistikoissa, erinomattain kesällä pyhä-
iltoina, koska kuninkaalliset oleskelevat siinä, hään
taitaa ehkä paremmin, iltnan näitä puheitak, arvata
tämän asian.

**)Tämä ilta oli Josephinan ja Oskarin vihkimisen oat-
to. Monet tuhannet vallasväeistä vietteli tämiin päi-
vän Haagan huvitnsmdnssä, jossa myös ininä muu-
tamien Suomalaisien valtöin kanssa iloittelimmesinä
iltana. Minä heitän rvuohtälaisillenßunojoillen laules-
kella Juhlan ja Hiapaivän jaloisuutta, ja itc mieles-
säin muistuttelen tämän päivän suloisuutta,

—
minul-

lcn Vielä liiaksi. ,■
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JJJoSEPtiiNA joukkoinansa
JJTullut tännä /multa mailtaj
"Meijän mailien-miellymaani_,
jjOskarimmo ottamaanij
JJVahvistamaan mcijän valta.JJ

Niin läksin minäkin tuonek,
Tuonne Haagahan halaisin,
Kahtella tätä kaunoistaj
Tätä Neitoa nähtakseini j
Tätä. suloista snen tuloa.

Päivä paisto palavasti j
Kuumotteli Heinä-kuussa j
EttJ oil varista vaivaay

Tuska suuri tullessamme.
Kuin oil aurinko alenna_,
Päivän sappi laskeeillunna,
Niin tuli ilmakin iloinen _,
Aivan raitis rakkahilleiij
Suosioksi juur suloinen.

Haagan portiin piastyämme
Heitimmo hevoiset siilien\,
Vaunut moantien varrelle.
Ite työnsimmJ tylväkköhöns
Tepaistimmo tietä myöten
Kohti kuninkaan kotia.
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Moni miesj moni keväinen
Teissä toistaan kohtaisivat_,
Seisotteliin tien sivulla.
Väki kulki niin kuin virta j,

Niin kuin lauma lapsillinen
Toinen toista seuraisivat*

Kaunis oii tässä kahelia
Miehen monen miekkoisia A

Valjxipaitä vaimoinaj
Tyttoluita monen tuhannen_,
Jotk oil tulleet Tukhulmistaj
Kaiipunnista tannJ karana.
Kultahansa kurkistella_,
Nuoren nuorikon nähhakseen *).

Haavpn mehet mieluisammatj.
Hänen lehvakkaat lehot
Hajotti hyvän hajunsa

*)Mahotoin on ilman näkämätä, uskoa sitä paljoutta
vallasväin vaimoväkce, joka silloin tässä kuhaiii.Priu-
sitär (^Prinfffsatv) tuli jos. 12, p. kaupunin saatamaan,
vaan vanhan tavan jälkeen, häntäei laskettu kaupun-
kiin ennen kuin häntä vietiin sinne vihille». Häntä
johdatettiin sen ecstäDjurgärdinkautta Haagaan, (jos-
sa haan oleskeli sinnck asti, kuin häntä s. 19 vihit-
tiin). Kaikki kaupunkin vaimoväki karkaisi tännä,
kahtomaan heijän mielitietoansa. Se joka tuntoo sitä
levottomuutta, kuulustclemisuutta, ja utelevaisuutta,
joka heitä vaivaa, niin haan ei kaho paljoksi, jos
sanoisimme että kaiken tämän ajanoli jokapäivli 3 ta-
hi 4 tuhatta Naisväkeä Haagan melussa.
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Koko korven ympärillä.
Koivukkoot {jotk oil kortety
Suloiset tällä suvella)

Pitivät tätä pyhännä*
Juhlahanna jnlkimiiia^
Koska saivat sen kunnian
Säilytelia seittyisiä «

Suojella, tätä suloista*
Kalien rakkahan valellen
Asettaa tämän avion.

Hiljan kuuset kuiskuttivat 3

Miljan piattivät petäjät
Tosin käyvä toivoammej
Mielestämme meijän mielet.
Lausui Hoavat latvoiltansa
Lehet salassa sopotti
Onnea näitten molemmanj
Rakkautta Ruokissamme.
Lohet niin kuin lammikotkin
Soattoivat samat sanatj
Ilon ison ilmoittivat.

Salmehen sulassa veissä _,
Tyvennössä saarein tykönä
Jouhtenet veti juovia„
Sinisiä siivillänsä j
Punaisia purstollansa _,
Jaloillaan monenjuovikkaati
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Jotka kiarmeena kävivät3
Juovissansa juoksiyhteen.

Eistaas Sorsat soutelivat.,
Siiven kyiikat kylvittivät _,
Pesivät joka kyttiinsä _,
Joka purston puhtahaksi_,
Valkeeksi joka varpaansa.
Kunniaksi tämän juhlanj
Tähän päiväänpeästyänsä
Emät heilui heinikossaj
Riäkyivätten ruohikossai
Pojat pohjahan pulahtij
Pisleliivät veinpintaan.

Kalamies j joka kaloja
Oli käynyt ottamassa,,
Puoti onken onnellisen
Kitahan suurimmiinkaloins

Isoimihin vein isänniin.
Lauloi saalins saatuansaj
Lauloi kotiin tultuansa;
JJTäma iltapa iloinen/
Onnellinenj otollinen _,
Kosk' on kontti jo kotona
Täynnä punapurstoisia j

Täynnä kauniita kaloja/
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{Mutt* millis ma kontista puhun Jt

Kaloista k/tuvan juttelen).

Kuin tulliin Liniioa, likelle:_,

Lähes Hovin hoilajoita,
Niin oli kanfäa kauhiasti.,
Koottunna koko kummasti,
Koittomaaninäitä kahta.
Kaupunkin Naisväki
Tassa toistaan tunkeisivat,
Survaisi sekä sysäisi.
Oli armotoin ahistus
Väen suuren tiinkehissq.

Vida akkunoin alaton'
Merimiehet miehuisivat,
Talonpojat tappelivat
Piastäksensä piallen toisten
Lasia hyvin liihellen.
Moni kana Kaupunkista,
Moni hattupeä-harakka>

Jokapa joutuijoukkohoiij
Näihin velhuriin väliin,
Tuli kovin kohtatuksi.■_,

Tuli pahoin painetuksij
Kouralla juuri kovalla.
Viimein piasty pois käsistä
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Kiiti kyllä kynsiänsä
Kilin oil halut jo hajallaan/
Rinta-rievut reväistynnä _,
Helmukset 'Varsin helpoillaj
(josta pojat paljon naiiroij

Piiat ehkä vieU enemmiii)*

Hovin passarit parahat _,
Hovin kävyt käskyläiset
Sukissansa supittivat., '
Kenkissänsä käyskelivät.
Kortit köytätyt takana j
Jos oil juovat juotettunna_,
Jos oil viivat viitattunna _,
Koreistut monet 'koukerot.
Mikä kannun kannatteli _,
Mikä leivän lennatteli_,
Hatähesti herrain herkut.

Kuin oil ruuvat ruoskinunna,
Sukina kukiin suuhunsa.
Mitkä oil jälelle jäänyt_,
Tähteheksi tämän päiväns
Niin tuli sana jo samaten

"Lykätä venet vesitienj

Terva
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Terva huvat lainehillen" *)
Sutten korkea-sukuiset
Astui kauniisi kaukaloihin,
Joilla laskiil lahen taakse,
Tuonek toiseen valkamahan >'

Jossa nousi Nuorukaiset
Rannallen ite Rakkaus.
Siinä kavJvät koivukossaj
Leikitellen lepikossa,
Piiloitellen pihlakossa
Vaelsi itämät valitut,,

Kahet taivaan tapaiset.

Laitettiin lahjat takaisin
Lainehtimaan lahen peahatij
Ite käytän maata myötenj
Rannan teitä tietävästi.
Pitkin teitäjpoikki potkuin _,
Myötenuusia uroja.

*)Nämät oli kaks kuninkaallista soutokasta(flttpar) jot-
ka aina löytyy Haagan tarhassa, kuhuttu yksi ©alten,
toinen ©uggan. Ne ovat katoksen kanssa varuis-
tetut, ettei paljon selitäk onko heissä väkee tahi ei.
Kuninkaalliset mänivät nyt niillä Haagasta Vanhaan
Haagaan, josta Kuninkas ja Kuninkatar läksiTukhul-
miin, vaan Prinsi ja Prinsitär, ynnä koko heijän
seuransa, maata myöten takaisin linnaan, niin kuin
kohta luetaan.

i5Otava 11.
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Kuinpa kcäntyi keulat täknii'j

Kokat kotiinpäin tulivat,
Laivat omaan laiturikin_,
Silloin jouvultiin jokainen
Oskarinsa outtamaani ,
halittuansa varttumaani>

Mutta pettyivät perätin,
Jouten luonnek juoksuttivat.
Purjeet tyhjänä tulivat _,
Haaksel ilman haltiansa _,
Koaret kaunoista vajoolla.

Nänidt mokomat molemmat
Josephina Oskarineen
Maata myöten matkustivat*
Käsityksin kävelivätj
Ihaillivat tala iltoo j
Tätä ilmoo ihanaksi,
Parahaksi tätä paikkoo.
Nauroi vielä kuin näkivät,
Mitenk väet vehkaisivat
Mitcnk kansat katysivat,
Kuhisi vähän hikiin„
Kuin oilpoisi poijistansa,
Katchessa nämät kahel.

Juoni pitkä joukostansa,
Kävi jänkytli jalestä.
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Astuivat niin autuasti
Hoikkaisimmat hovin miehet j
Lihavimmat linnan miehet
Kävi lidhatti pcrästii.
iSomasti vanhat soturit
Kupeillansa kuljettivat
Hovin vaimoja valliten
'MitkJ oil soaneet soalihiksi,
Voitoksi monen voitelun.
Tytöt nuoret typittivätj
Kepein kenkin keikahtivat*
Hienot helmukset helisi.
Iskiin silmänsä sinisen
Muoillen nuorillcn uroilletij

Suloisillen sulhaisillenj
Jotka nauroi noama-suullas

Parta-viiksillä vihelsi.
Vaimot vanhat ne vaelsi
JViin kuin ämmät ähkyisillaän _,
JViin kuin vanhat voivuksillaanj
Mikä suutansa supisti^
Mika levilV leukojansa _,
Irvisti vanhat ikeneet.
Höyhenillä hÖyhettynnd,
Heinen-päillä peitettynnii,
Pää oilpurstoksi pujottu,
Heiluvaksi hännähäksi.
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Tullessansa linnan luokse
Oli keotj kankaat kaikki.,
Pihat piripintanansa
Täynnä väkiä paljon_,
Kansan kanssa kaikellaisen.
Minä mies poloinen poika
Seisotteliin matkan pelissä
Mäin tbyrällä kokotin.
Tyttäret *) minun turvissaan
Kaukoapa kahtclivat
Mitenk renkit rehvaisivat_,
Mitenk herrat lientyisivät
Piäslä Oskarin ohillen_,
Tiellen hänen tiettyvillen*

Kuin kulkivat kaikk ohitten_,
Siirsivät meijän sivuitten,
Prinsipian silmillänsä
Tapaisi meijät jo takana
Mehän luomia seisomasta.
Keänsiin kohta niin kevakast.,
Poikkeis poisi poluiltansa
Kohten meijänkin mäkee.

Kaikki kahtoi karsahasti A

Ihmitteli ite kukiin-

*) Olivat Ouluista äsken tulleita.
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"Mihinkä tuo nyt mänööpi
',

J'Viepi Neijon vieressunsa?
JJMéht'å'ånk'6 j vai mannykköhön.,
JiFaanko tuonek varvukkohon _,
Korven koreen korjuhullej
Sisään sinisen lepiston?
Tuopa tuli mun luokseinij
Kysyttelis kuulusteli.-
J*Milton tulimmo Tukhulmiin?
"Viivy'täänkö viikon tässä?''''
Lausuttelij lasketteli
Niitä näitä lausumia *).
Minäpuhuin puolestaini
Mitenkä oli asiatj

Minun kurja laitoksiain.
(Siinä saimmo kaikitekkin
Näitä kahta nähtäksemme j,

Kuuleskella heitä kukiin).

Väki että kansat kaikki
Jotka juoksivat jalestäj
Perkaisi heijän perästä,
Aattelivat JJkumma tuokin

*)Tällä kauniilla ja armollisellakäytöksellä tahto Haan
ikään kuin suosioitella ja kostoo minua siitä viiatto-
masta Polisin-tarinasta, jokakohtais minua pari viikkoa
sitä-ennen tässä Tukhulmissa, ja jota haan mielellään
oisi estellyt, jos oisi suinkin käynyt.
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{Oikein outo mielestämme)
Kuin. rupeisi luon puheille
Poika-michen pakinoillenf
Mistä se on?

—
Mikä se on >

Kusta tuokin lie kotoisin?
Jok oilkehno meijan kieleen>

Sanoissa/nm* varsin typerä.
Murtaisi kuin muukalainen
Mfiijänpuhtaimmat puheet
Pani tuo pakana pahasti."

G-^—nd



HELLAS.
Vuonna 1826.

PäHtur pax hello,

JLTjLikll nyt ylluillll jyriseej
Tapahtuneen taivahassa _,
Koska kuulua Ukon ccini
Pankkitavan niin pahasti^
Käyviin kovin korvassaini?
Ilissä on pilvetpirinät j
Paikkapaikoin pakahtuneetj
Kountuheet yhteen kohtaan/
Etelässä vielä enemmin.
Tuonck tulet tuiskuavat,
Leveyksel leimahtavat_,
Iskekseen itä-etelään.
Sinneppä myrskyt nyt mcinöovätj

liaukenoovat Jiämät rajut.

Päivä nousi petääkoslä}

Männykköhönmani alas}

VieV oli voattehét veressä j,

Silmät lepässä liehtynect.
Muutoin oli muoto musta x

Surullinen hänen syvän.
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Koska nyt kuukin katoisi _,
Taivaan tähet taukoisivatj
Otavat jo mailien manneetj

Sammunet joka sokeriaj
Niin rupeisi niin rutosti
Mustentumaan muualtakinj
Tuimentumaan joka tuuli
Joka reuna rietauntumaan.
Ukko jyryijyskytteli _,
Paukkui kovast pilven peästäj
Päiviin räystäitä räjähtij
Jotta taivaat rutisivat_,
Koaret kaikki vaikenivat _,
Ponnistuivat ilman pohjat.

SuurJ oi suru suvussamme\t
Kansassa iso kauhistus,

Luuliit Litojan luopunehen,
Kaikkivallan karmistuneen
Hyljänneen hyvät ihmisets
Kosk ei auttant armotontaj
Onnellinen onnetontaj

Pelastant tätä poloista
Kynsihistä kiroluihen j
Kourasta kovan kuoleman.

Miehet missJ on mielellenne 3

Kussa aatokset asunnoon 3

Kuin
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Kuin etten tule turvahoksi3
Jouvuk jo tähän hätähän ?■
Jo on monta, muokattunna _,
Tuhansittain turmeltumia
Mitk* on rouvat raatellunnaj
Mitk" on nälät neänyttännäj
Mitkä moolia murhattunnaj
Mitkä menetyt merellä.
JopJ on kauvan jo kohottu _,
Nähty kyllä kyyneleitä;
Lasten parkain parkumista _,
Vaivoja monen vanhemman>'

Kuinka urot surmataans
Vaimo-rukat valiotaanj
Piijat joutuuvat pilailen.
Hirvittää minun hiviäin^
Syväntaini syytelööpij
Kohtaapi kova luontoini
Muistellessa tämän murheenj
Meijän aikuiset asiat.

Mutta kohta kuu kohennoo _,
Päivän hoaret valkenoovat j
Hälviää nämät hämärät.
Tulipäivä sen perästä,

IbOTAVA 11,
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Aamu toinen jo aloitti.,
Joka oli onnellinen .,
Lykyllinen yltä-ympärin.
Pouta, paisto pohjosessa,
Hyvä, ilmakin iässäj
Lännessä että luvessakin
Selkeni joka sätehe.

Nytpä ilmistyi iässä
Niemen maitaj saaren maita
Keksittiin meren keskellä.
Taipalet näiten takana_,
Jossa viinat vihoittivat j
Onnen puut jo punoittivat,
Loistivat hyvät hetelmät.
Jossa ihmiset itekkin _,
Tiijoillansa _, taljoillansa j

Harjoittivat ja hakivat
Soaha kukiin kunniansa _,
Onnesta oman osansa*

Mikä maaj mikä mantere
Nosti noukkansa niin nopeestij
Ylensiin näin omin voimin?
Se oil Hellas, hertaiseenij
Moa Achaijoin vanhuuesta_,
Jokapa viimein nyt viskaisi>
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Heitti hävyt helmoillansa/
Oli ollut orjuutessaj
Palveluksessa pakanani
Aastaikoa monen saan
Ollut armonjo olaten.
Mutta nyt _, aivan nykyisin
Katkais kovat köytehensä,
Aivan sitkiät sitehet
Ratkaisi rauvan nenällä,

G—nd.



SANAN-SALAUS *).

JLKaskauSj aina kevenee/
Kankeus j aina usseemmin

Sulaapi.

Voimaj oisikkin itestäån
Tullut tyhjäksij, armohois

Avutak.

Kauneusj aivan itekseen j
Kamala. Karvainen., ihmisen

Ajatus.

G—nd.

*) Sanan-salaus* Achrostichis»
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KEÄNNÖKSIÄ

A NAKREONISTA.

*£J.nakreon j viinan ja rakka uv en kuuluisa
Runoja, eli 500 aastaikoa ennen Kristuksen synty-
mistä, ja 4°° aastaikoo Homeruksen jälestä. Teos
kaupunki Jonian moassa, vähässä Aasiassa oli hä-
nen syntymä-paikkansa. Hänen sanotaan olleenkor-
keasta siävystä, ja samasta suvusta kuin Solon ja
Kodrus. Parthenion luetaan olleen hänen isänsä ni-
mi, ja Aetia hänen äitinsä. Persalaiset, jotkahänen
nuoruuessansa hävittivät Jonian maata, kajottivat
häntä pois hänen koti-kylästänsä. Haan muutti sil-
loin majansa monen muamiehensä kanssa Abdcran
kaupunkiin Thrakian muahan, että sillä välttää
vihollisten vallattomuutta. Polj-krates _, Samoisten
hallihtia, sai häntä tässä tunteaksensa, ja ottihän-
tä kanssansa, kotiinsa. Hänen hovissansa lauloinyt
Anakreon runojansa, Viinan ja Rakkauenkunniaksi;
ja Kuninkaskin piti häntä parraina ystävällään.
Mutia luulo heijän välillä lais viimeinkin rikkoa
heijän rakkauen; niin että Anakreon läksi tästä
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mänemäari Alhéniin jossa Hipparchos silloin oli ite-
valtias, ehkä muutoin yksi oppinut jahyvä-tahtoinen
mies. Haan otti tämän nuoren Runojan ilolla ja
mielisuosiolla vastaan. Anakreon viipyi hänenkin
luonna jonkuun ajan. Vaan koska Hipparchos oli
pois-heitetty istumeltansa, niin Anakreon läksi ta-
kaisin omaansyntymä-moahansa, Teoons jossa haan
vietteli aikansa mielen-huvitoksilla, tuttaviensa ja
ystäviensä joukossa. Haan kuoli 85 vuuen vanhan-
na. Puhe kävi että yks larrin eli viinamarjan sie-
men (ruftttjfdcna) oli juuttunut hänen kulkuunsa,
ja hänen tukeuttana.

Teos pystytti hänelle yhen muisto-pylvään hä-
nen nimen kunniaksensa, ja koko Greekan-moa
piti häntä suloisimmana Runolaulajana. JXiin hän-
tä ylistettiin jo vanhuutessa, ja nykyisetkin kansat
kiittäävät häntä, niin kuin viinan ja vakkauen
paras Runoja.

Hänen laulut jotka kaikki ovat laulettavia,
(Spnfffl) on erinomattain mainittavat heijän luon-
nollisuutensa, kaunukaisuutensa ja vilpittömyyten-
sä suhteen *). Suurin osa heistä on jo ajan ku-

*)Senpä tautta hyö myöskin ovat kcänelyt muihin kie-
liin,ehkä hyö ussein ovat tulleet kehnosti käytätyk-
si. Koska Suomenkielion vielä minullakinliiaksi kan-
kea, ja tähän laulu-loatuun aivan sopimatoin, niin
olemme myö toimittaaksemme ottaneet, yhtä työtä,
joka ei suinkaan ouk kostoa ineillcn tuottava.
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lulla vaipuneet uneukseen ja kavotukseen, niin eitä
viiestä hänen kirjastansa ei ouk muuta jälellä kuin
ii laulua. Kaikista hänen jälkeenjäänneistä R.u-
noista luvetaan vielä 68 laulua, jotka olemme kä-
sittänyt; ehkä se on tietämätöin, joshyökaikki ovat

hänen omiansa. Hyö ovat mittauksensa *) suhteen,
kirjutetut erinomaisella tavalla, josta tämä värsyn-
mittaus, on hänen nimensä perästä tullut Ana-
kreontiksi kuhutuksi, ja eroittaaksen muista,
siinä, että hyö ovat tehtyt kolm-nivelisistä Jani-
liloista **), yhen jatkauksen ***) kanssa; eli hyö
ovat syntyneet uupuvista neljä-nivelisistä ►£"). Herr-
mann on mittuuttana heitä niin, että se on soanut
heistä yhen suuren Jonicus aloittamuksensa "J-Jy
kanssa; myö tahtoisimme heitä (erinomattain niitä
joi11' onkolmetpolveeensimmäisessä nivelessä) lovis-
taa»J"^»^) ,niin kuin oisivat kaks-nivelisiä Ditro-
chaeit *); että sillä soaha heitä meijän kielellen
sopivaisiksi.

*)Mittavs* Meter.
**)Jambia onkaks-polvinenniveli, jonka ensimmäinen pol-

vi on lyhyt, vaan toinen pitkä, e. m. kasniin^ ajaa>
j. n. e. Kolm-niveliset Jambit, tre<taktige jamber (ver-
sus jambicus ternarius).

***)Jatkaus tahi Liitto-polvi, kuhiltaan yhtä liikoopolvee
jokaliitetään versyn loppuun.

t)Uupuva neljä-nivelinenj bristande fyrtaktige. Qua-
ternarius mutilus t. catalecticus.

Tt) Aloittamus_, för-slag, optakt, Anacrusis.
\\\)Lovistaas skandera.

*}Ditrochceusj kuhiltaan sitä neljä-polvistaniveltä,kus-
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Sillä Suomen kielessä ei löyvyk yhtään sanoo,
joka oisi kunnolliseksi Jambiksi kuhuttava; sillä jos
kohta jälkimäisessä sananpolvessa oisi pituus *),
niin on kuitenkin into**) aina ensimäisessä, jon-
ta karaistamisella paino ikään kuin pois-vaipuu
toisesta polvesta, niin ettei hänestä paljon lukua
pietäk josko haan on pitkä eli lyhyt. e. ra. pa-
taan ***), joka oikeutta myötenolisi Jambi vaan
on lovistettava kuin yksi SpondeuSj sillä jos innon
ottaisi pois ensimäisestä polvesta,niin sitä ei yksi-
kään Suomalainen ymmärä, vaan jos taas ottaa

painon toisestapolvesta, niinettä se luetaan Iyhem-
mäksi, niin sitä ymmärtäävät kaikki. SilläSuomen
kielessä on karkaiseminen enemmäksi luettava kuin
painaminen. Ja myö niämme sen eistä myöskin
heijän vanhoissakin Runoissa, pitkiä polvia jotka
ovat lyhyvinä laulettavia, jota aivan hyvin soattaa

tehä , ainoastans intopolvet ovat kohallansa. Myö
olemme näitä kiännellessä, niin paljon kuin ma-
liollinen on ollut, sovittanut tätä, niin kuin asia
myöten antaa, ja erinomattain tarkoittanut että

sa löytyykaks Trochceit e. m. Suomen-maata_, mieli-
suuven.

*)Pituus t. Pamoj lue Otavan 1. osaa, 238 p.
**) Intoj lue sam. paik.

.***)E. m. "Pantiin tähään pahaan paikkaan," oisi e. ra.
yks jambin versy, vaan ei se kuulu Hiilienkään, jos ei
alkupolvia hyvin karaistak; ja se kuuluu siittenkin
paremallen että lukea häntä kohasten toisin-puolin
CtltJertom) niin kuin Trochceit.

saaha
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saalia into-polvet paino-polviinpaikoillen;että heitä
sillä saisi karaistuiksi; ja jonka tähe meijän useasti
on täytynyt sovittaa ne pitemmät polvet lyhyisten
siaan.

Merkillinen on, että jos Jambiset värsyt lo-
vistetaan takaperin, niin hyö käyvät meijän ru-
noin tavalla, ja ovat luettavat kuin neljä-niveliset
Choreuksetj joihen viimeinenniveli on yksi Spondeus.
Näin heitä soahaan muutetuiksi, jos ensimäinenpol-
vi niissä 7 polvisissa värsyissä, jonkun vieraansanan
jatkamisella tahi liitettämisellä tehään kaheksi
polveksi. Ne taas hänen lauluista, joihen vär-
syissä löytyy 8 polvee entuesta, (nimittäin 3 ensi-
mäisessä nivelessä) niihin ei tarvihte pistä mitään
liikoo sanoo, ainoastansa ensimäinen niveli luetaan
kuin yks Amphimacer *), tahi jos sanat lovistetaan
kuin oisivat muka neljä-nivelisiä värsyjä, joka
syntyy sillä tavalla, etVd se ensimäinen polvi te-
häänpitkäksi, ja leikkaukset pannaan niin, että kaksi
polvee luvetaan kussakin nivelessä, josta hyökaikki
muuttaiksen paljaiksi Trochaeiksi eli Choreiksi,ja o-
vat Suomalaisina Runoina laulettavia **).

*)Jmphimaccvj kuhiltaan yks Ttolmpolvinenniveli, kussa
ensimäinen ja viimeinen polvi ovat pitkät, vaan kcs-
kimäinen lyhyt, e. m. juotavoOjpiikaisuus.

**)Tällaiset ovat W:o 111, IV, V, VI, IX ja X; mutta
niissä värsyissä kussa ainoastaan löytyy 7 polvee, ei
käy muuten lovistaminen, kuin Jambiloin tavalla.
Semmoiset ovat W:o I,11, VII, VIII, XI ja XII.

17Otava 11.
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ANAKREONIN VÄRSY.

Bröderin mittaamisella:

Overbeckin mittaamisella:

Herrmannin mittaamisella:
>_,

* > *

Meijän luettamisella:
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I.
KANTELESTANSA.

imen Ode*).

jtVtreidist' tahon laulaa,

Kadmosf viritin viritäin
MuttJ kielet kantelessani
Suloista suovaa soivat,

Ma muutin äsköin uuvel
Kaik" kielet kanteleesein j

*) Tässä ensimmäisessä Odessa, ilmoittaa Aaakreou
aivansuloisella tavalla»mitenkä halin niinkuin muutkin
kuuluisat Runojat oisi mielestänsä laulanut soasta
ja sota-uroista; vaan että haan ei soana muita
soittoja taipumaan kantelelleen, kuin rakkauen ja
he11eyen.

Ode, kuhtuivat Grcekkalaiset sellaista laulua, jota
kantelen soitlaissa laulettiin. Hyö lauloivat heiLa väin
joukossa, hauskaksensa jahuvitokseksensä.

—
Alreidit,

kuhuttiin Atreyn pojat Menelaus ja Agamemnon (lue
1Osaa, p. 245); jolla sanalla tässä tarkoitetaan"Tröjan
sotaa", KädtnoSj olikuninkaanAgonorinpoikaPhcenici-
asta,jokaensinperustiKadmeantahi Thé b enkaupun-
kia Boeotianmoassa. Vaan tässä ymmärretään sitä so-
taa, jota piettiin tässä kaupunnissa 35 vuotta ennen
Troijan sotoo, veljeisten Polynikon ja Etheoklen vä-
lillä, jotka olivat Kadmon pojan-poikia. Thében ja
Troijan tappelukset olivat ne kuuluisammat soat en-
nen vanhuutessa, joista Greekan muinoiset Runojat
ovat lausunncet lauluissansa.

—
Suova _, mcrk. <junffc#

jjnneji/ mutta myöskin fåttja, tränat/ !ärl«fétrånab.
Tämä sana ei ouk nykyisessä Suomenkielessä varsin
tavallinen,kuitenkin sanotaan sitii vielä yhcssä tai-
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Ja öisin työt Heralden
Laulanut.

—
Mutta soitto,

Se raikui rakkautta.
Hyväst siitCj JJrot uljaat!
Mun harppu ainoastaan
Nyt helkyy helleyttå.

pumuksessa, nimittäin (tuin puhe on noaraista): J'Se
on suovallaan/' tahi "se- on suovakas." Koska meijän
kielessä ei löyvyk muuta kuin yks ainua sana joka
merkihteerakkauttaf EPQq} ja sekiinonkarkia ja
aivan roaka puheessamme, niin olemme löytänyt,
sekä tarpeelliseksi että myös otolliseksi, että muilla
someimmilla sanoilla, täyttää tätä puutosta meijänkielessämme, niin kuin e. m. sanoilla: suova, hel-
leys, mieloisuus, suloisuus, ra. m.Rakkauttaku-
lmiaan Viron kielellä, arm ja armastus, josta
meijenkielellä armo ja armollisuus ovathaettavat.
Lapinkielellä sanotaan kereshwot.

—
Heraklés t.Her-

kulesj oli Zeuksen poika Mycenan Haliittaren (2)rott*
ning), Alkrnenen kanssa', ja on verratoin hänen väke-
vyyvestänsä ja voimallisuuvcstansa. Ilman moiita
muuta hänen urhollista työtä _, on ne erinomattain
kuuluisammaksi luettavat, jotka haan teki ollessansa
lumen sukulaisen Eurysthein hovissa, ja jotka kuhut-
tiin hänen 12 suuremmiks vehkeiks. Näitä hänen
töitänsä ja tekojansa ylistivät Greekkalaisten Runon-
laulajat ja virren-virittäjät.

—
Uroot "uljaat t. "sanka-

rit", jolla ymärretään Troijan jaKadmeansotioita, niin
myöskuin Herkulesta ja hänen riita-toveriansa.

—
Hei-

kyy helleyitii, on yhtä kuin toanoineu "raikuu rak-
luutta."
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II.
NAISVÄISTÄ

s.nen Ode *).
Tl

JL JLarat ne saivat sarvet _,
Hevoiset kavioitaj
Jänikset jalon juoksunj
Ja Karhut tora-hampaatj
Ja kalat uima-neuvot
Ja linnut lento-keinot_,
Ja miehet saivat mielenj
JYohj jaikö vaimot ilman?
Ifyösaivat kauneuutta.
KaikJ kilvet kiskoittaapij
Kaik" keihlit kcikuttaapij
Tulen ja terän voittaa
Hyö kaumuellansa.

*) Tässä puhuupi Runoja mitenkä luovut saivat kuluin
aseitansa toisiaan vasta,paitsi vaimot. Hyösaivatkau-
neuen aseheksensa, joka oli muita voimallisempi.

Saivat,nimittäin"Luojalta."— Karhut.Perustus-kie-
lellä seisoo:AtöUtff? j°ka merkihtcc "Jalopeurat"(Le-
juonat);vaan koska tämä sana on Suomeksi niinpitkä
ettei sitä saahak sopimaan värsyyn,niin olemme ulos
vaihtanut sitä kafrhuksi, joka on meijän Jalopeu-
rana, ja joir qX hyvät kyllä hampaat että kynnet.

—
Uima-neuvot t. ujmukset, uistimet, evät. .— Lento-kei-
not, t. Ifiiinättimet, löybyttiraet,siivet,
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III.
RAKKAUS.
3.-mas Ode*).

\^/likerran heski-ybltaj
Koska ohta Otavaisen
Kateen kiannäiksen Boiitin,
Kaki kaikki väsyksissä
Oli uneen uupununna.
Eros silloin äkkiästi
Kolkutti koan ovelien.
"Kuka pieksää poriin piälleV
Kyseilin„ "ja unein viepi?"
Eros vastais;"Avda oveis!
JJOlen lapsij elä pelkee/
"Sateet soattoivat mun maräks t

"Kaiken yötä kuljellessa."
JYaitä kuullen mielein taipui>
Iskin tulta hiiluksesta _,

*) Laulaja lausuupi tässä Runossa,mitenkä Rakkaus lap-
senhoamussa, terranpyysi yö-sioopiian vuotchella; ja
suatuansa tätä, hivuitteli häntä niin kauvan himoil-
lansa, kunnekka se sai piikillänsä hänen syvämmeensä
pislänneeksi. Yksi rertaus jotaehkä moni tyttösaattaa
toeksi sanoa.

Koska ohta Otavaiserij t. "koska pohjos pohjinensaJ>;
jolla tarkoitetaan tähetOtavassa. Boiites (Juhtan-hoit-
taja) tahi Arklöphylax (Karhuu-vartia) oli yksi toioeu
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Avoin oven;löysinlapsen,
Joll' oil jousi kainalossa_,
Siven-kynkät _, nuolen-kontit >

Panin pankolf istumahan_,
Kourat oli kohmellunnaj
Niitä lämmitin omiUain»
Veinkin viansin hiuksistansa.
Kuin läks kylmä kynsistänsä j
Niin hän lausui.' "koitelkamme
"Jos on vannet vaipununna3

ojannet veissä vetkistynnä!"
Taivun virittij ja povein
Pistipiikinsäj kuin piru.
Hyppäis poisj ja nam'O-suulla
Huusi." JJVieras^ kiitos olkoon*
"'Eip* ou vannet vahinkoitJtu>
JJKivut sinuun kiini käyköön!"

tähti-sikeri, joka oli heti luepuollaOtavan;kuinsano-
vat että Otava "kiännäiksen Boiitenkätehen," niin semerkihtee, että se "laskeksen luoteeseen," joka taastoimittaa, että yöoli jo hyvinpuolessa.

—
Siiven-liyn-liätj t. "pienet siven ripalet." —

Nuolen-kontti (fogcr)
oli yksi tuppi jossa nuolet piettiin, ja joka kannettiin
selässä.

—
VetMstynnä> t. "vetynynnä,venynnä."

—
Kivut, merkihtee tässä ne "vammat" jotka sikiävät
rakkautesta.

—
Eros t. Cupido, merkihtee rak-kauttakuvaeltu pojan hoamussa, kantava kourassan-sa jousen nuolineen.
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IV.
I TESTÄÄN.

4--'ds Ode*).

Jj/jLyrtin heinill' hienoisillas

Lotoin pehmidisten piälld_,
Muatessain ma tahon juuva.
Eros Qiameell' kartiolla
Niiniinkanssa, nivotlunna)
Tuokoon viinaa viipymata!

—
Sieväst aika sinkoileekse _,
Niin kuin vaunu pyörillänsä.
Tomuks tulemme ja tuhkaksj,

*) Anakreon muistuttaa meitä tässä, meijän lyhyvestä ja
tietämättömästäelämästä, kehottainmeitäettei joutavilla
juonilla kuluta aikoamme, mutta vietellähäntä ilossa ja
riemussa, viinan ja tyttölöihenturvissa. Haan
totistaa ettei se maksa mitään, jos kohta meitä kuo-
leman perästä ylistettäisiin, jos myö eläissämme
olemme surussa ja murheen alaisia.

— Mjrli-heinä(jo-
ta Eestiläiset kuhtuuvat "sinniko-vardet"), on yks
pensas joka kasvaa eteläisämmissä maissa, ja jonka
oksat että lehet ovat aivan kuin meijän puolukanvar-
ret. Tämä puu joka oli Venuksen pyhittämä osotti
jo vanhuuestasyvämmenrakkautta, jaonvielä tänä päi-
vänäkin tätä merkihtevä. Ne vanhan-aikuisetpitivät
hänen marjansa pippuriksensa.

—
Lotos on (niin kuin

Myrtikin) yks lehvakas ja hyvällen haiseva puu-laatu,
joka kasvaa Aasian ]a Aflrikan maissa. Hänen hetcl-
mistä puserretaan viinoa, ja hänen oisat (ioisellen an-

Luita
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Luita luista luopuneita.
Miks* siat' hautain haisuttaisit?
Mullan mustan lahjoittaisit?
Parempi oisi elaissäini
Hajut.- hukat kulmilleini
Pujotaj ja neionouva/
Ennen kuin ma tuonek mänen
Tuohon Tuonelaisten tanssiin,
Tahon huolcin huojennella.

nettu) osottaavat ystävyyttä rauhallisuutta ja
me lisuosiota, tahi (vieraillen) t er ve-tuleinista.
■"
—

Niiniin kanssa nivoittunna. Juvenalinpuheenperästä,
niin orjat ja palkollisetsolmuttivat hameensa Papyruk-
sen niinillä hartiallenssa , koska olivat jossakussa
työssä eli toimituksessa. <

—
Sinkoileekse t. "luiskah-

taaksen, vicretäksen."
—

Hautain haisuttaisit^ Home-
rus puhuu että tapa oil, hyvillä hajuilla ja voiteilla
voijella ystävien ja tuttavien hautakiviä, kuin myös
että heijän muistoksensa ja kunniaksensa uhrata heijän
hauvalla kaikellaisia antimia, niinkuinviinaa,hunajaa
jo maitoo, jotka vuotatettiin mullallen;ne köyhemmät
lahjoittivat, myös vettä ja vehnä-jauhoja.

—
PujotOj

ttnra, infläta ifrtng ttntnngatne.

Otava IL i8
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V.

RUUSU.

S.-ees Ode *),

11antakaamme Eron ruusut
Viinan Dionysiukseilen,
Ruusut kulta-karvoin ensa
Pujotkaamme kulmillemme j
Juokaamme ja iloitkaamme.
Ruusu_, kukkista mun kultain/
Ruusuj kevliän kauniin karva/

Ruusutj rakkaat Jiwialoillen.

+) Että suuremmalla hiivitoksella ja mielisuosiolla pf-
■ ice ilojansa ja juominkiansa, niin Ahakreon rukoilee

lianen jnoma-vcikojansa, c'!ä jivp Ilitiissm-pannoilla
(meb rofenfranfar) ja kiikari-sankoilla (meb bfomfhr*
girtanbet) kaunistaisi ohimuksensa, kosta viinan ja
Rakkauenkin jumalat'pitivät näitä heiniä muita mie-
luisampana. Nallikukilta koristettu, tahtoisi tämäRu-
noniekka Bacclmksenpyhityksissä Soittaakantelettansa,
juva pulloansa, iloitella ja tyttölöitäpyöritellä.

KantakaammeEronruusut Dionysiukse.lle^ m. kaunis-
telkaamme häntä Ruusun sankoilla;joka taas merk.kun-
nioittakaamme sekä viinan että myös rakkanen
Jumalat.

—
Dionysios t. Bacchus_, oli Zeuksen ja Se-

melen poika. Haan oli ensimmäinen olven-seppä, ja sa-
notaan hänestä, hänen ensin osanneen viinoa valmis-
tella, ja saattaneen ihmisillenkin tämän jumalan vil-
jan, jonka talien häntä kuolemansa perästä kunnioi-
tettiin ilon ja juomisen Jumalana.

—
Kultakarvdinensa

t."kauniskarvoillansa,"— Puj'olkaamme.,t."sitokaamme,
kuvoitkaamme,puetkaamme." —

Kypros ((Sljpern) on
yksi suari, keskimercn itäpuolimmaisessa lahessa^ Syy-
rin rannan kohalla; joka onnjaiaittavii hänen onnel-
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Kyprin poikaj kuin hän tanssii
Kaunein Chariteisten kanssaj
Ruusut piänsä peittelöÖvät.

Kaatakaamni' siitt' kantelemme
Viinan mailien vihityillen s
Ruusuin kanssa kaunistetut
Siiriä pyoryttelltisimme
Ndrifiakkäitä. neitoisia.

Lisen, Luontonsa suhteen, sekä maan viljelemisestansa,
eitä ilman-lämpey tcstänsä, ja kaikellaisesta avaruu-
testansa. Vaanvieläsiittenkinkuuluisammaksion tämä
saari tullut siitä, että Venuksen tahi Aphroditeksen(joka
«il i'hanaisuuen ja faunenenLuonnotar) sanotaan
merivuahtena tulleen alloilta ajetuksi tämän soarén,
cteläisiminään rantaan; Jonka tulien uumat paikat lu-
ottiin hänen asuma-majoiksensa, ja olivat kokonansa
kanelien pyhitetyt. Venusta kuhutaan sen eistä toisella-
kin nimellä Kypris, koska se oli Kyprosta kotoisin.
Amathus' Kythyra ja Paphos oli ne kaupunkit tässä
saaressa, jossa häntä erinomattain rajutettiin ja kun-
nioitettiin; ja jossa ne julkisemmat juhlatpiettiin hä-
nen muistoksi. Tästä häntä välistenkin kuhutaan A-
mathusia, Kythércja ja Päphia. "

—
Charit&ijat*

Hattaret (Graserna) olivat ilon ja riemun tyttäriä,
jotka kulkivat aina Venuksen seurassß, ja jotka suo-
jeli kaikki mitä olihäneltä tehtykauniiksi ja koreeksi,
erinomattain vdimoväin ruumiissa. Hyö olivat aina
liisnä ilopaikoissa ja leikinteoissa, liioitenkin tyttö-
löihin.likistellessä ja nauraissa. Vaan tässä kohassa
ymmärretään ylikyntcen, hyvänäköisiä ja iloisia nei-
toisia. —^sa.??a!/<««/,</«l^ i&Liit* kantelemme>m. y.k.'^oit-
takaauim*siitt' kantelettamme."

—
Viinan mailien vi-

hityillen> m. niitäpaikkoja, jotkaolijatDionysiokselle
pyhitetyt.. —

Kaunistetut^ omkransade, bekröntat
smyckade, utsirade.

— Nännäkkuilä neitoisia (tackbar<
made tärnor) "■> Reijot joilla on pienet nannat, nuon
kouran-kokonaiset mukurat.
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VI.
RAKKAUS.
y/das Ode*).

TT
XLyacinthieistcn varrclf
Eros Kxrltt' miia kovasi',
Löis —

ja käski minun käyvä
Koskein kuohuviin la'piisent
Läpi sotken^ tåpi rnaihen:
Hikoilinma hiihtliissäini,

*) Anakreon osattaa tässä vertauksen kautta , että
Rakkaus voatii mielen taipumista, kärsimistä, ja kes-
kinäistä rakastamista; ja jok' ei siihen taivuk, tahi
joka kahtoo tätä vaikiaksi

—
olkoonhaanpois tytöstä-

rnasta,sillä hänessä ei suinkaanlöyvykrakkauenainetta.
Hyakinthos (Hyacinthi) on yks kukka, jota luvetaan

Lehmärikiel-heinäistensukulaiseksi, ja jonka kasvatta-
misesta, puhe oli tämmöinen: Hyakinthos oli yksi
hiipiä nuorukainen Lakonin maassa, jota Apollo
rakasti hanen kauneutensa suhteen. Niin tapahtui
kerran, että koska hyö olivat kahenkesken leikkiä
tekemässä, ja viliikissoa (kierukka, trifja) viskoamassa,
niin Zephyrus (Etelätär) jokamyöskinolipoikoalikistä-
mässä,otti tämänhänen rakkauensa Apollonia kohtaan
vihaksensa, ja tuulellansa käytti asian niin, ettäkissa
ampui Hyakinthokscn ohtaan, josta haan kuoli. A-
pollo surkutteli kyllä paljon tätä hanan kultansa
kuolemaa, ja kasvatti hänen vuotatetunverensäyheksi
kauniiksi kukaksi, jonka haan pani Hjacinthinnimel-
liseksi. Tämän kukan kuvussa (t bejj blomftona)
vielä nytkin nähään valkoisia juovia, jotka sanan ai!
piirittäävät, joka on merkihtevähänen voivotustansa,
Atterbom on hänen 1812 vuotisessa Kalenderissa p.
(\i, ottanut tämän asian aineeksensa, puhuissaan
kukansynnyttämisestä.

—
Hiihtäiisäini,t. J>kuljes»aiui
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Syvän kasvoini kajahti,
Luulin kurja kuolevaini.
Eros siivill' silkisilld
Minun jaähyttij ja sanoi."
J'Et sie taija rakkaaks tulla"

käyvässäini."
—

Syvän kasvoini kajahti., mcik että
ma olin jo niänyksissä, ja henkestymässä, nimittäin
uupumisesta ja liian paljon juoksemisesta.

—
Luulin

kurja kuolevainij t. "milt*en luuli kuolevaani." c
— "

Silkisillaj, in. pehtuät ja hienot, kuin oisiyat muka sil-
kistä tebyt.
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VII.
RAKKAUTESTA.

, id-nees Oye*),
Utf\%MJLrÄ.a sois_, et rakas oisuu ■—"<

Eros mun tuohon 'taivuit'i
■

MuM* mulf oiljäykkä midi,
En totellut ma lulnlci.
lian jousensa jo jannitt*_,
Ja kualsi kulta-kontini
Mun tahtoi tappeluhan.
Ma olalleinmyös otin
Mun varjoin_, kuin Achilleys,
Mun kiiveinj ja mun "keihäin,
Ja varusteliin vastaan.
Uan ampui "— piäsin pakoon;
Mutf kuin oil nuolet kaikkij
Hän suuttua suhahtij

*) Runoja rukka ikävöipi jo ite tässä Runossansa, ettei
hääri jo aikoa siitten oltu ottanut Hakkailenncuvoituk-
sia korvihinsa, vaan niinkauvan sotinuthäntävastaan;
sillä viimein, niin Rakkaus kuitenkin häntä voitti,
ja soattoi häntä sualikscnsa. ■

— Ett' öisinrakasj tn.
<-Itä olisin tullut.

— Koahin., jag grep efter, grep till— Kulta kontin,, (det gyllene kogret) kussa haanpiteli
nuoliansa

— Varjo, pantfut, br^nja, oli nahasta tahi
ravasta tehty paita, joka pujotettiin peäliä rinnan
vafjelokseksi.

— " Kilvet,oli myöskin tehtyt paksum-
masta härän nahasta> johon ei miekka pystyjinä. ■

—
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Ja lensij niin kuin lempoj
Ja kiivi keuhoin kfåfiéfas
Ja minun ruumiin raukeis.
Mitasma kilvee kannan?
Ei aseet mitään aida^
Kuin tulipoveinpolttaa.

Lempoj fnctfrotllen, Ijtn fjåfetl.
—

ruumiin rttukeisj t.
tuli hervottomaksi. — Tuli _, in. Raltlcaueri Kamt. A-
nalreon lausunpi tässä, etla se on muka tyhjä yritellä
rakkautta vastaan niskoittelemaan, kuin on jo kerran
ilmau tunna syvämmessä.
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VIII.
KULLALLENSA.

20.-nees Ode*).

J\L.oskJ Tantalonkin tyttö
Tuil Phrygin kiveks* tehty j,

KoskJ Pandionin neito
OilPia'skysenna nähty/

irV/n — Jos sun peilis oisinj
Ett* näkisit mun aina/
Jos oisin lietmukseisij
Ett? kantaisit mun aina.
Ma soisin veteeks tullaj
Ett' pesisin sun ruumiis/
Ma soisin Myrrhan* olla*
Ett' hiukseis haisuttaisinf
Ma ndnna-riepuis oisin

— "
Ja helme kaulassaisi/
Ja virsuis olla voisin_,
Ett' vajuisJn varpaaltaisi.

*) Niin lyhykäinen, kuin tämä laulu kohta lienee, niin
selvästi se kuitenkin osottaa miehen niieli-viepahta-
misen tyttöänsä toivottaissa, tahi hänen nyöryytensä
hänen tahtoansa mielen-nonattaissa. Tämä pieni ja
soma laulu, on siitäkin merkillinen, että se ikään

kl?
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8.

EisKóqijv.

x´'Jlåij.

'H Ta.VTo.Xov reor toti]

klfros (f>()vyojv tv oyftoust

tttCl TTCUS Tro?' OQVIS eitXl]

Jlavdiovos xtliSmv.
'Eyo) S" toonTQov tiyv,

07IOJS dsl (tXi-TTJjS /US,

iy/v %it(uv yevoiprft,.
OTTO)? dsl (fOQftt flt.
vScoq StX(o ytvia&ai,
oTico? as yQiÖra Xovoaj.

(.ivqov, yvvtti, ysvolfit]v,
otcqj? i.yoj a uAsiipoj.
y.al Tcurii] St /naaroiv,
xal /uaQyctfwv TQayjjku),
Ka) cävSalov yivoi/Mjv,
(Mivov TtOGiv ndrei /tl.

luin tavoittaa sanoin tointumista (rim, attifteroi*
tton)> inyö olemme sen öistä pernstus-fcielellansä hä-
net tässä liitteneet. — Tantalon, tyttö, t. "tytär,"hä-
nestä ne Greekkalaiset toimittajat puhuuvat', että Ni-
öbe oli Tautalou ja Taigéten ty täi-, ja Amphionin ri-

19Otava 11.
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IX.
OMASTA TYTÖSTÄNSÄ.

aB:nees Ode*).

-x-*-iiuks j, Maalari mckoma/
Tiepäs tietävä tekiä_,

koisa puoliso. Kauneutensa ja lapsiinsa suhteen pov-
histeliin haan Jumaloitakin vasten, josta Latona
niin suuttui, että haan yllytti Apollonia nuolillansa
ampumaan hengettömiksi häneni4lapsensa. Niöhe
pelasti henkensä sillä että liään muuttui kiveksi tahi
yheksi marmoran pylvääksi, joka seisoi (Apollodorok"
sen toisfnksella) Sipylumin nimisellä Phrygin vuorella."— Pandionin neito _, hänestä olipuhe toas, ettäProkne
ja Pliiloméla olivat Pandionin tyttäret, Athénistä.
Thråkian kuninkas Tereus oli nainut Prognea, joka
synnytti hänellcn pojan, nimellä Itys. Koska siitten
Terens kerran läksi Athéaistä noutamaan kälyänsä,
niin {»ään tiellä otti häneltä väkisen, ja siitten peit-
tääksensä muka pahat-työnsä,leikkaisi häneltä kielen
suusta, ja salpaisi häntä vanhaan linnaan. Kuitenkin
sai sisar tätä tietäkseen, yhestä kaulavaattecsta johon
Philoméla oli kullalla kuvonut tämen tapauksen ja
onnettomuutensa. Kostoaksensa tätä tappoi Progne
oman poikansa, ja keitti hänestä lientä isälle. Isä syöpi
ja kiittää. Kuin oli syönyt,kysytteli ukkopoikoansa.
"Ompa se lähempi sinua kuin luulet," vastais akka.
Missä?

—
■ "Mahassais"! ja silloin viskais haan pojan

peän, jota hän kätki helmassansa, isän silmiin. Viha-
päissänsä karkaisi ukko hänen peälle, häntämuka tap-
;)oaksensa, mutta siihen liittoon muuttuiProgne Peäs-
Lyseksi, ja lensi tiehensä. (Tästä on hänen kaula
vielä nytkin verinen). Nyt kiiruhti Tereus Philotne-
loakin murhataksensa, c^aan hänestä muuttui Yö-sir-
kuinen (en nåftergal) ja peäsi sillä pakoon. (Haan
laulaa vielä nytkin yön syyämmellä, surkutellen on-
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Konstin Rbddin harjottaja'_,
Tie mun Neitoin _, näkemätäk;
Niin kuin mie sun muistuttelen.
Ensin hiukset hiukistele
Mustatj villan villaisemmatj
Ja jos taijat taivaltaisi_,
Tie myösmyrhan haisuviksi.

—
>

Ohtaa valkoista varusta
Tukan mustan kappyrill&p

jnettomuuttansa). Anakreon puhuu tässä heistä, ja sa-
noo, että koska hyö taisi näin muutella ihtensä, niin
haankin muka soisi muottaimaan tytöllensä peiliksi,
hameeksi,.p<;su-veiksi, helmeksi m. m.ainoastaanhaan
saisi häntä käsitellä 3a likistellä.

Myrrlia-puu,on korkeueltansa yksi 5 kyynärän pi-
tuinen pensas, joka kasvaa liioitenkin Arabian maissa,
ja josta lähtöö yks mehu tahi mahala, heinäpäinen
karvaltansa, ja maultansa katkera, joka kuhutaan
Myrrhaksi, ja joka on siitä luonnosta, että koska
kuolleita sillä voijellaan, niin heijän ruumiit ei ikä-
xiäns matane. Kuivattunna niin Myrrha on vaksineli
pihkan- näköinen. Tästä tehään cteläisimmissä maissa
hyvinhaisevaijia voiteita, joilla vaimoväki voiteloo
liiuksiansa,soahaksen heitä kiiltäviksi ja hy.vänhaisu-
viksi.— Nännäriepiij (forfctt)onyksi semmoinen pieni
riepu, jolla tytötpeittelöövätrintojansa (fcftaletO*

— '
Virsu, ©anbat, fotfåla. Vajuis^n, t.vajuisin e. vaipuisin.

*) Tässä niin kuin myös seuravaisessakin Odessa, onA-
nakreon sillä suloisella ajatus-juohtumuksellansa ku-
vaillut miehen että vaimon täyvcllistäkauneutta, ruu-
iniinsa puolesta. Tätä haan toimitti sillä tavalla,että
haan oli käskevänänsä yhen maalarin piirittämään
liänen pois-olevaisen tytönsä kuvaa, hänen muka pu-
heensa peällä. Tätä tehessä, niin soapihaan sillä vä-
lillä tilaisuutta että ite (puheellansa) kuvailla kul-
tansa. Se on meistä varsin vaikee sanoa, pojan
■
—

vainko tytön kuvan, haan tieti kauniimmaksi.
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Puna-poskilta kdhoova,

Elä yhtii eikä kahta
Silm'dn-v'dää vetele/
Olkoon,niinkuin kanelinakin,
Pikkuruinen piiramatak

—
Silmän karvan karvallista.
Siltnan-terätj tietävästi
VaIkiasta valmistele s
Siniseksi ku/n Åthenen ,
Laupiaksi kuin Kytheien,

Mutta so» meillen oisi lupa jotaik muistuttoo, niin se
on mdjän mielestämme merkillinen, ettei Anakreon
mainihte niitäpaikkoja, jotka meijän luultaksemmeovat
ne kaikkiin kauniimmat, neijoisten jäsenistä, nimit-
täin neidin nisut, ja nannat. Ninaan hampaitakaan
nimitä, eikä monta muuta paikkoo, jotahaan vastapo-
jan ruumiissa hoksaisi.

—
Tietävä,snillrik, genialisk.

— '
Tekiä, K» '!^när,Artist ■

—
Rhodos oli yks Soarimaa

Kypron soaresta luoteeseen, jonka ensimmäiset asuk-
kaat, sanotaan olleen Apollon lapsia. Rhödilaiset oli-
vatniinkuuluisat heijän maalaamisensa,piiriitämisensä
ja kuvailtamisensa kautta, että heitä luettiin sil-
rnän-keäntäjQiksi. Senpä tautta Anakreon kuhtuu
maalamista, Rhddin konstiksi;koska se oli sieltä i-
käan kuin kotoisin. -— Näyttämätn , t. näkemätä. 'lä-
nia on kahappäin otettava; siliä Anakreon tahtoi
että Piirittähän pitiTyttöänsä tietäinätöinnä, ja hänen
pois ollessansa, valmistamaan hänen kuvansa; ja että
tyttökinpiti olla tietämättömyytessä tästä hänen pii—
rittämiscstänsä. Molemmat eivät,soancet niinmuotoin olla
toisen nähtyvissä. "— Taivollaisi, t.konstillaisi.

—
Va-

tusta, omhwälf krinqgjut bejjugga.
—

Käppyrä, e.
kakkara, kähärä, lock. Ruotiksi niin oisi: bestugczll
THfti mörka lcckar. ben, från de rodnande kinderna,
höghwälfdc,, micllhwitll ,pandan.

— Elä yhtä, eikä
kahta Himan väliä vetele, on mcikiiilevä sitä, ettei
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Tiepäs nenä j että kasvot _,
Maitokaisct _, ruusukkaiset.
Huulet Peitohon mukaiset /
Suuta suinkin tahtovaiset.
KäyköönChariteijat kaikki
Pehmehellci laivallansa,
Kaulallansa kauniillansa.
Peitteleppäs muutoinhäntä
Puna-purpurin hameella*
Että pinta pilkistaiksen j

hänen pitänyt vetämän hänen kulmakarvojansa aivan
yhteen, eikä taas liiaksi heitä toinen toisestaan eroit-
too, vaan että tämä heijän väli piti oleman, niin
kuin tytölläkin: pikkuruinen piiramatak, smätt, cha»
teradt, lätt bessuggadt

— eller (efter orden) att blott
ett litet ställe »Ote obeffugqadt.

—
Silmän karvan kar-

vallistaj af samma färg som ögonbrynen.
—

Athénellä,
eli Minervalla sanottiin olevan mustat, tahi harmaan-
sinisiet silmät, sen tautta häntä myöskin kuhuttiin
yAoCVKCdWItf (sinisilmä).

—
Kythäre _, t. Venus.

—
Peitho (t. Ruomalaisten Suada) oli mieliviettelemisen,
syväntaipumisen ja hyväpuheliaisuuen jumalatar; joka
onSuomalaisten 8 mieleen verrattavana. Tässä
on puhe: että Piirittäjä tekisi kuvallensa, hunajasta
huulet, ikään kuin Peithollakin, että hänen suussa
0181 sanan suloisuutta ja puheen laupeutta; ja vieläsiitenkin, että haan tekisi heitä niin ihannaiksi jamielenvietteleväisiksi,että hyöei ainoastansa oisik suu-
ta houkuttelevaisa fkysitäcka) mutta myöskinsuuta tah-
tovaisia (räckande sig efter kyhar) "— yks verratoin
vertaus. Peittele, öfwerholj,kasta ö^wer henne, neml.
mcd lätta penseldrag.

—
Punapurpurin hame, en siir

fEarlaJEané-flåja, en purpur»robe.
—

Etta pintapilkis-
täiksen J att hermes hy/ eller hull, ffulle liksombryta
sig bertgenom / d. »♥ s. genomffina.

—
Olkaan/ Häll!

hällUPp! nog nu!
—

Keksin t. äkkäisin, oivalsin, för«
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Jho ruumiin ruskottaisi.
Olkaan/

— jo ma häntä keksin/
Koht' on kuva kielellissä*

märka, hastigt blifwa något warse, och att derwid lik»
wäl igenkänna det.

— KohiJ on kuva kielellissä, t.
Kobla 011 kuvakin puhuva.
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X.
B ATHYLUKSESTA.

2^.-nees Ode*).

KJ.\.uva kultaisen Balhyllon
Tiepäs häntä kuinma käsken/,

Tiepäs hiukset kiiltäväksij
Juuret mustahan mukaiset _,
Pcatkin päivän säistäviksi.
Anna muatcfmieltans myöten
Hiuksiin niin kuin haiveniinkin j
Palmikoillen panematak.
Kulmat ohtahaan kuvaile

*) Tässä ci ouk kysymys» että kuvailla yhen täys-kas-
vanneen miehen; vaan yhen morukaisen, nuon14vuo-
tisenpojan. Se onkaikillcn tietty, ettei Greekkalai-
set pitänyt nuoria hyvänäköisiä poikia, tyttölöitä
halvempana. Hyö rakastivat kauneutta, ja jäsenien
järjestystä(proportion lemmarne emellan, ffona former)
sekämiehessä että vaimosia, ja näiten verrattaissa, pi-
tivät aina pojan ruumiin täyvellisempänä ja kauniim-
pana kuin tytön. Seluettiin heissä kunniaksi, että olla
tällainen nuori mielenvietteleväpoika, kuinmyösettä
häntä hyväillää ja mieluisteila. Batlijllos> oli yksi
tällainen poika, jonka ihanaisuus ja nuoruus mielytti
Anakreonia.

—
Ei suinkaan muuten, kuin koska myö-

kin järähtämätä ja hervottomat seisomme kuvoo kau-
nista kahellessamme.

—
Piätj, m.hiuksen-päitä; —

Säistäviksi;ffjerngnifiranbc, glånfanbe, jlråfanbe.
—

Palmikkoi/len panemmatak,t. "ilmankonstinkoitama-
tak"; sillä haantahtoi, että hänen hiuksensa pitimaa-
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Kasteheesen kauniheeserij
Niin kuin kiärmeet kiännellcssaan.
Silmät mustat jauhkuvats
Lausutkohon laupeutta;
Viisi Marsin mahtavainen_,
Toinen Kyprin kyynö-siltnii,
Että yhtä pelattaisiin
Toista toivon taottavaksi.
2'iepiisposketkin punaiset j
Uutuisetjniin kuin omenat.,

ta omassa mielivallassansa. — Niin kuin kiärmeet
kiänneilessäänj t."Maonmustanmuotoisia, kasteheesen
kauniheesen", som ett par smarta drakar, utsträckan,
de sig t den stöna daggen (som lag utgjuten öfwer hans
panna) — Romal. Mars c. Greekal.Aresj olisoan-suo-
ieliÄ ja julmuuten jumala. Häntä sanottiin välisten
Zeuksen pojaksi, välisten toaas Krönon. Anakreon
tahto että kuvantekiän piti tekemän silmät, yhlhaavan
sekä tuliset ja uhkavaisct (kuin Marsin) kuin että
niyös leppeet ja mielittäväiset (kuin Venuksen). —

Ky-
pris t. Kythéreija.

—
Untuisetj t. utuiset _, fjuniga,

haan tahtoi etta posket piti olla punaiset kvin Ruu-
sut, mutta kuitenkin piti heissä löytymänpieniä peh-
meitä karvan-juuria, joka toimittais etta hanessä oli
miehen luontoa. — Punakkaat_, med hög rodnad, ro'
fenröda.

—
Aidös (Rom. Pudorj t. Verecundia), oli

iainuus ja kainustaminen, kuvailtu piijan kuvassa.
—

Peltmiammatj,t.puheliaiset,mieluisammat.
—

Kieletöinnii
kielellissä, ehuru mållös, likwäl talande.

—
Adonis

oli yksi kaunis nuorukainen, joka oli niin sulomen,
etta Venus itc suostui häneen. Vaan koska hääa
mieluisasti miilusti metässäpetonpyytämisella,niin Ve-
nus usein varotti häntä kavahtaaksensa tällaisiasiivot-
tomia ja henien-vaarallisia huvitoksia. MuttaAdonis,
joka oli Hippaa hilpiämpi, ci ottanutkorviinsa tällaisia
kuiskutoksia, vaan hiiskuiti aina synkioissä, Italian

Tiepäs



153

Tiéppas {jos sa tefia tdijät)
Punakkaat kuin kaimin Aitlmu
Mutta huuletj cwnli tiijä
Mifenk1 niitä tehtdneéni.
Tie lieit' Peithon pclimiainmät. -—
Sanallaj niin olkon kuva.
Kieletöiriä _, kielellistä^

parran }aitumil!a. Niin tapahtuipa kerran^ etiä kog-
ka hääri keihäällänsä oli pannut Karjun (Mjfib^fhffn)
kellelleen, niin haan ajattcJcmattomuutesf.ansa (af
oeftertånffamfjft) lähestyi häntä, niin että tämä aika
yötyr, joka jo oli henkensä vähällä heittämässä, sai
häntä torahampaillansa loukanneeksi Kuultua tätä j

lennätti Venus sinnek hänen avuksensa, vaan hänen
kultainen oli jo kuolemallansa. Eukko kantoikahma-
loillansa sulhaiscansa kukoisto-pnikkaan, jossa vuohen-
kukkaiset tulivat punasiksi hänen verestänsä. Näistä
ryvetyistä heinistä, kasvatti Venus hänen muistok-
sensa ne kukat, jotka vielä nytkin kuhittaan Adönit.
Että lepyttää Jumalat Adonista vastaan ■, lupaisi haan
puolen siitä soavusta siasta Zeuksellen, ja toisenpuolen
Proserpinalien, joka oli Tuonen neito. Köstoakscnscl
tästä hyvästä työstä, lupaisi Jupiter ettäkoska Addniri
sielu olipuolen aastajan manalassa möanut,piti hänen
piästättämän häntä Olympiineli taivaiseen. Mutta >
jos Adonis lopetti päivänsä näin ouvolla tavalla, niiii
nään alotti elämätänsä vielä ouvommalla. Sanotaan
että Myrrha, kuninkaan Kinyran tytär Kyprih saa-
resta, oli ollut sekä hänen äitinsä että sisarensa^
Sillä ehkä monet kosiat kävivät häneii luonna^ niin
tämä nuori neito ei heihin mieltynyt. Syyn tähäii
taipumattomuuteen ilmotti haan viimeisellä vanhal-
lensavartiallensa ja imettäjällensä, (amxtlå) sanoissaan
muka lapsen tyhmyyessä, että hänen oma isänsä oli
hänestä rakkahin. Kuultua tätä hämmästyi ämmä,
ja uhkaisi ja peloitti häntä poisluöpumaan näistä ha-
iien turhista ajatuksistansa. Josta tyttöniin pölestyi t

äoÖtAvä Hi
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Kasvoin alla olkoon leuka.
Eljin luuta valkoisempij
Kauniimpi kauniimman Addnin.
Tie hänelle Hermen rintay

Kalien kdtensakkin kanssa.
Reijet niin kuin Polydeukon }

OIlimmatj kuin Dionysion.

että haan oli hirttce ilitensä. Että jälleen lepyttää
häntii., taipui tämä vanha Vappo luinen puoleesek, ja
täytti asian niin, että isä pimenpiiissä likisteli omoo
tytäx*tänsä. Mutta koska liään viimein sai tämän tie-
iäkseen, niin haan vihapäissähsä tahto lastansa tappoo.
Mutta Myrrha piäsi karun-jalalla pakoon Arabian,
jossa haan unvuksissa tästä pitkästä kuljeskelimiscs-
tansa, jakatoavasyntiänsä, rukoiliJumaloi!a, ettähyö
tekisivät häntä yheksi järjettömäksikappaleeksi, ettei
lianen rikoksensa kautta muita Vainutettnisi, ei elä-
viä eikä kuolleita. Jumalat kuulivat hänen anomuk-
sensa, ja muutti häntä yheksi vaivasek*si kasvavaksi
pensaaksi, joka vielä nytkin hikoiiee tuskansa, javno-
tattaa kyynäleitänsä, joita k:iiveltiinna pihkaksi vielä
nytkin kuhutu.m myrrliaksi;ja josta jo ennen onpu-
huttu j). 1/J7. Vaan ilääiikaiu hääholinnm!tumassa, niin
silloin haan myöskin oli synnytl ämässä, ja syiinytti
Adonin, tämän suku-rutsaukscn sikiän.

Hermes, t. Ruomal. Mercui-ius, oli Zeuksen jaMaijan
poika, ja viekkauen ja sukkelaisuncn jumala, jonk.i
leilien häiiiä myös piettiin kanppateon ja käskvnkäy-
misen esiniiehenä. Häntä kuvaeltiin uuorra miessä,
jonka ruumiissa ei vielä ollut uron ulikeuita, eikähiie-
hen miehullisutitta, %aan pojan kauiieulla ja vireyttä.— PcHydtukos, t. Pollux. HäUa ja KastOif olivat vel-
jekset ja kaksoiset. Heijän äiti oli Leda, kuninkaan
Tyndareon tytär, jonka Jupiter oliJoithtenenhtiärriussa
rnakuuttanna. Lapset olivat kumpaisetkin aika sötiat,
Vaan Kastor liehui hevoisillansa, ja Pollux poluisti
jaloillansa — eihään hänellä silloin niahtanaolla keh-
not reijet? Heistä sanotaan että hyu oliyat keske-
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Tieppas reijet péhmiaiset _,
Tullsetj ja ylemmäksi
Kaimulimatkin kaunukais&t/
Venus heitä halajaapi. —
Sulfr on konsti kohtalainenj
KoskJ et saata selkeä tthai
Sepä- paras paikoistahan /

iiänsä niin rakkaat, että koska ainoastaan Pollux las-
kettiin taivaiseen, vaan Kastor sysättiin Tuonelaan,
niinPolluxrukoili Jumaloita, että hyömolemmat tuo*
rottelien piti suaha olla ylien päivän taivaassa, toisen
tuonelassa; johon Jumalatkin suostuivat. Heijänmuis-'
toksi niin yksi tähtisikeri kuhutaan heijän nimellä,
Castor ja Pollux e. kaksoiset.

DionysioSj t.Bacchus„ josta on jo ennen puhuttu,
kuvailtiin, niin kuin yksi nuori jarikoisamies, jonka
ruumiissa nähtiin yhfaikoo sekämiehellistäkauneutta,
että vaimollistapehmeyttä; erinomattain peässä, rin^
liassa, mahassa ja ohimnksissa, jotka olivat melkeen
kuvaillut kuin tyttölöillä.■

—
Still* on konstikohtalait

nen. Näillä sanoilla Åndkreon ikään kuin moittii
seliä kuvantäkiätä että hänen konstiansa, koskahyöei
taitaneet osottaahänelle Eathylluksen selkeä. Nämät
hänen puheensa ovat aivan viekkaat, sillä kyllähän
tiesi, että se oli muka mahotoin yhella puolella ku-
vaella sekä selkee että kasvot. Minkii tähen hään
kiitti selän paikkoo parraaksi, on sanomatoin.

—
Puiviin kuvajmerk. Apollonin, kuvooj joka oliPhidi-
akscn tekämä, japiettykauniimpanakaikista, jotkaoli
ihmisten käsistä lähtenyt. Yks toinen kaunis kuva A-
poilosta seisoi hänen temppelissä, Palatinuksen mäillä
Ruomissa, ja oli tehty Scöpalta. Näillä sanoilla tar-
koittaa Anäkicon, että Bathylluksen kuva kuitenkin
hänen mielestä oli monta parempi. "— ■ Samos oli yksi
saari Aigajin meressäEpheson kaupankinkohaila, Jo-
nianrannalta luoteeseen, josta tämä Bathyllus oli ko-*-
-toisin, ja jossa myös Apollo t. Phoibos (sillä hänellä
oli monia nimeä) palveltiin ja kunnioitettiin. Sinnekö
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Vieläkös jaloistJ nimitän?
Ota maksuis mieltäis ir-yötenf
Kuuppa kainooii. päivän kuvct,*
Pane BathyHuskJ siacni.
Ja jos Samohon samoisit_,
Tieppäs Phoibos .kuin Bathylios.

kiin Anakreonkiiski tämän kuvantckiiin samoamaan,
j;i siellä maahan hakkoaioayn Jumalankuvoo, ja pannaBarliyliuksen, liänen siaajisa, niin kuin.Liiuen mukamielestänsä, parempi.
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XI.

PIÄSKYISESTA.

33:necs Ode *).

C
LJt iepieni piasky kulta_,
Kuin tulet kesäll" tänne _,
Ja pescis tiiusletet s

Vaan talveksJ mänet jälleeny

Niilen ja Memphin luokse.
Mutt Eros sytämineini
Pesänsä aina panee.
Jo halu yksi lentää,
Yks'' munaksi kohta -joutuu,
Yks" kuiskaa kuoressansa.
Vk-sJ kumu ainakuuluu
Voijiltapiiskuwilta.

*)Tässäkin tunnet Anäkreonin suloista Runosukkeliiutta
ia kielen-mieloisuutta, laulaissa rakkanen ja haluijen
hautoamisesta, ja sikiämisestä. Ne joihen syvämmet
ovat sytytetyt, ja joihen povet rakkauskerranonpolt-
tanna, hyö ehkä paraittain tunteevat temänéron sikiä-
misen-

Niilij on yks niistä suurimmista kymistä meijän
maailmassa 5 kulkessansa Egyptin moan läviten, son-
nittaa haan, ja tulvallansa tekööviljakkaksi kokoval-
takunnan. Hänessä löytyy myös ne Krokotiiliksi ku-
hutut kun^mat mercn-kapeet, joista jo Juonaskin pu-
huupi. INäissä maissa nähään piäskyisiä kaiken vuo-
sikativen, vaan liioitenkin ja koko kummasti, silloin
kuin talvipakkaiset panoo pohjoisia maita. Tästä on
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Ne vanhemmat Erotit,
IlyÖ nuoret kasvattaavats
Ja jotkJ on kasvanneitaj
Jo hautoavat loiset.
Mitäs ma telici taijan?
SilF sellaisiiErotu
En saata hajotella.

jo vanliuucsta se puhe tullut, että meijänLin peäskyi-
setj muuitaavat talveksi Niilon lienoillen.

—
Meni-

yiltis, oli yks suuri ja kuuluina -kaupunki Niilinkymin
korvalla, eli siinä huarukassa tahi pohjukassa,kussa
hään hajoittaakscn kahteen suuhun. jNvkyisin kubu-
{^an liäntä Alcayrum.
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XII.
OMISTA NIMIKOISTAAN.

(32:Jiccs Ode*).

Ts os puussa kannat kaikki
Lukea uskaltaisit _,

Jos Lujat tainneen teitli
Merellil miärätelläy

Niin tien sun tietäväksi
Minunkin Nimikoistaiiu

*) Ei ou vielä Teijon Laulaja lakkanutlaulamasta! vielä
haan meitä ilahuttaahänen moncnkokkaisclla ja sulo-
suottaiseila (fgdmtfamma) lausuttamisella. Tässäkin
haan antaa meillen tiJaisuutta, että käsittää hänen
monenmutkaiset ajatokset, ja hänen aina ilolla ja rie-
mulla täytetyn syvämmensä. Se näyttää ikeän kuin
(tytöt oisivat kiusanneet häntä ilmoittamaan heilien >
kutkakaikkihiiän oli eläissänsä likistänyt ja saattanut
saaliiksensa (eråfrat). Piästuksensä heijänkysymyksis-
iänsä; ja tiiustajoihen silmiä ja kuulusta joihen kor-
via lumotaksensa, oli haan heilien ilmoittavoinaait
iiäliä-tuolta tuttaviansa. Näitä luetessa anto haan
heijän tietee, että hänellä löytyi kultaisia ympäri
koko maanpiiren, kussa vaan nuoria neitoja liene.
Näin losLijansa lasketessa, saivat hyö kukin pitää to-
tena mitä tahtoivat; ja Anakreon näyttii heilien ir-
vistämiscliänsä ja pilkka-pucillansa, että hyö olivat
kaikLi muka yhtcläiset, jos otti heitä Grcekasta tahi
Persasta.

Kannat j merkihtce 33lehenkunnat".
—

■ Miävätel-
läj, m. y. k. luetella.

—
Nimikko, t. mielentieto»mielcnvietto, mielenhauta (åljjacinna)» ■

— Atliéiiai „
oli yks kaupunki Ättikan niemellä Greekan maassa,
jolla oli oma hallitus ja asclus. Tämä kaupunki ou
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Jos aiotat Aliienisf, "

Niin suat kaksJkymmenettä>

Ja lue iriis'toistJ siihen.
Kokoo siit' Korinthist',
Yks joukkoj jok on siellä/
{Sep1 on Achaijan muassa,

JossJ on valitut vaimot).
Lesbosf luveppas siitteu j,

Ja Jdniibati astij
Ja Kariaan ja lihoJoon,
KaksJtuhattJ tuttavia.
''Mitäs'"?

— Lueppas i)itlä!

monestapäin kahottava* kuuluisampana kuin on eh-
kä muailmassa ollut. Tästä läksivät, ja tässä syntyi-
vät ne miehet, joita oppinsa ja viisautensa puolesta*
meijän vielä nytkin tulee kiittää, että hyö ovat saat-
taneet valistuksen moailmahan. Tästä ne taitavam-
mat taiturit, kavaltajat ja maalarit, joihen töitä ja
tekoja meijän vielä nytkin täytyy ihmitellä; tästä ne
nhoimmat ja urholiisemmat sotasankarit, joihon nimet
saattivat Persan ja Aasian valtakunnat vapisemaan,
Sanalla sanottu: Ailien oli se paikka, jessa Oppi,
viisaus, tieto ja taito harjoitettiin ja saivat alkunsa.
Ja josta hyö siitten ovat levinneetympäri kokomaail-
man, ja yläsvalaisnut tätä ihmisen sukukuntaa. Ké-
krops oli tämän kaupnnkin perustaja, Solon sen
Lajnlaittaja, ja nimensä haan oli suanut Pallas-
Athc neliä, Viisauen Luonnottarelta.

—
Korlnthosj

oli myöskin yls niistä kauluisammista Greokan \-aw-
punkiioista, se oli piäkaupunki Acliaijassa, ja kaup-
pansa ja rikkaisuutensa suhteen aivan mainittava. —
Lesbos oli yks saari Aigajin meressä, Aasian puolella5,
ja Ajblian rannan koliaila. — Jania ja Karia oiivat
maakuntia vähässä Aasiassa. ■

— Mitäs! m. miläs jou

Ei
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Ei ouk viel' Syyrit hifussa*
EikJ kanaiset Kandposf,
Eik' Rietasta ,kuss' Eros

Kyllhuiskaapi kylissä _,
(Jossa suat mieltais myöten).
Tokkf luvetatkos vielä
Gailin myös tuolla puolla _,
Baktriosta ja Tndist',
Kuss'' on mun kaltaisia7

tavia! (on joku hänelle sanova, kuulessa hänen loruja
■
—

■ vaan Anakrcon lausutteli ehtimiseen). Syria oli
muinon yks kuuluisa valtakunta, Keskmeren itäpiio-
limmaisesta lahesta itäiseenpäin, johon Phsenicia ,
Palrestina, Juda, Samaria, ja monet muat maat
oli kuuluvia. ■

— LiSussUj, t. luvussa. -^ Kanaiset,,, t.
neitoiset, jotka olivat muka hänen nimikot.

—
Kanö-

poSj oli yksisaariNiilin virran suussa, Egyptinmaassa.
Muutoin oli yks kaupunki samalla nimellä, jostapuhe
kävi että hänen tytöt olivat miehiin taipuvaisia.

GädeSj oli yksi saari joka makoa heti ulkopuolia
Gibraltarin salmce, ja josta Cadiksen kaupunki on
nimensä suanut. Greekkalaiset eivät olleet käyneet
tätä paikkoa etemmäksi luoteeseen, ja pitivät sitä sen
eistä maailman kaikkiin iarimmäiseksi rajaksi luotee-
seen. Bäktros oli yksi kymi Schythian maassa, josta
Bäktran kaupunki ja maakapale ovat nimensä suanect.
INTämät. ja Indian maat olivat toas ne viho-viimeiset
maan-eäret, jotka iässäpäin olivat heilien tietyt. Sillä
muotolla tahtoi Anäkreon julistaa, että hänellä oli ni-
mikoita ja kultaisia ympäri maailmata. Silloin sepu-
hui leikkiä, vaan nytpä tuo toeksi käynöön, koska
2000 aastaijan kuluttua, löytyy häntä rakastavaisia

—
m}'ös Suomessakin.

21Otava 11.
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S ANAUS.

{"NOS S ILTA*).

v.* terasj jos Snpphoa riähäkseis soisit _, Chariteisten
kukkaa

Jfi"a)'' jVlityleneen, kauniimmaan kaupunkiin asf;
Sano, ett' Lokreisten nioa myös synnytti hänelle

Siskon j
Nimellä Nossis; Runojoin nimikko.

—
Maa!

G—nd.

*)Nossis, oli yksi neito Greekkalaisissa, jokaolikuuluisa
Runon-sepitär (po?ti{Ja). Hänen elämä-kerrasta ei
tunnetak muuta, kuin mitä haan ite on meillen il-
moittanaj ja joka on aivan vähä. Haan oli syntynyt
Lokrin maakunnassa, joka makais Aitolian ja Phökin
välillä. Hänen äitinsä oli Theophila Kleochan tytär/
vaan isästänsä haan ei puhuk mitään. Haan eli nuon
noissa Olympiadissa, tahi 3i2 aastaikoa ennen Kris-
tuksen syntymistä. Hänen Runon-teoistansa ei ouk
muuta jälellä, kuin 12 Sanalista.

Mityléne j, oli peä kaupunki Lesbon soaress», jossa
Ajolinen kansa asuskeli. Tämä kaupunki on kunluisa
niistä monesta oppineista miehistä, jotka oli hänessä
syntyneet. Nimittäin Pittakos (yksi niistä seihte-
mästäGreekkalaistenpeä-oppineistä), puhelia (reetori;
£em) Diophänes, tarintaja Theophanes,tievustaja
Theöphrast os,j sotia,, Runoja Aikaios, ja ne mo-
lemmat Runottaret Erinna ja Sappho. Tässäkin
Epikuros asetti opistonsa 32 vuolta vanhana, ja
tässä oli Aristoteleskinkaksi aastaikoa asuskellut.
Nykyisin kuhiltaan tämä kaupunki, Mele/ino.

—
Ru-

noja _, Sångare, Säxgersk^i Rurtrtjoin nimikko ., Mu»sernas älskling.



KIÄNNÖKSIÄ

S APPHOSTA.

l^f e vanharvaikuiset kirjasepät ja opinkäsilläjal
oval kilvoltaiu kiiruhtaneet, että ylistää ja kunni-
alla osottaa Sapphon kuuluisaa nimeä*), eikämei-
jän aikuisetkaanole laiminlyöneetettä juohtclemuk-
sillansa johtattaa hänen muistoa, ja hänelle uhrata
kiitoksen ja rakkauen lahjoja. Niin kuin Anåkreon
oli rakkauellansa, onnellinen, niin oli Sappho rak-
kauessansa varsin onnetoin. Tämän tulen-tuiinuus
ilahutti yhen syvämmen, vaan poltti toisen. Hä-
nen laulut lausiuivat meillen laupeuellansa siitä
raskaasta rasituksesta > jolla rakkaus runteli hänen
mummiinsa, ja järskytti hänen jäseniä; joihen vä-
syt täissä häätv oli veikistymässä ja henkestymässä,
ja joka viimeinkin suattoi häntä kuoleman porta-
hallen. Mutta merkillisempi haan on siitä suloi-
sesta runon-sukkeluuesta, siitä varsin valitusta aja-
tuksesta, joka joka paikassa hänen runoissa on sil-
min nähtävä. Hänen runon-töissänsä ja laulun-

*)ErinomattainPlutarchos. jaSträbo» jotkasanoovat,ettei
moaillmassa, (niin kauvaii kuin hyö muka muistaa)
ouk. löytynet sellaista vaimoa, jota Sappho oisi taitana
kuhtua vcrtaiscksensa,
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liitoksissa ovat sanat ainakin hyvin sovitetut, j*
puheet pujolut.

Sappho eli nuon 70 vuotta ennen Anakreonia,
tahi lähes 600 aastaikoa ennen Kristuksen synty-
mistä *). Haan oli jo nuorena Neitona lahjoitettu
niillä antimilia, joilla haan hiipiämmällä i'ällänsä
tuli moailmasba mainituksi. Haan oli syntynytMi-
tylenässä, Lesbon suaren piä-kaupunkissa. Hero-
doton ja Ailianon puheen perästä, niin hänen i-
sansa nimi oli Skamandronymos _, ja hänen äitinsä
Klcis. Haan tuli jo aivan nuorra naituksi Kerkolau
kanssa, yhen rikkaan asukkaan Andron suarestä,
jonka kanssa haan synnytti tyttären, jonka haan
pani äitinsä kaimaksi. Mutta jos Sappho avios-
sansa oli onnellinen, niin haan myöskin sen perästä
tuli monta onnettomaksi. Haan joutui jo nuorena
leskeksi; ja otti silloin opettaaksensa nuoria neitoi-
sia ja vailasväin tyttäriä, joita haan neuvomiselfa
ja taivuttamisella tahtoi suattaa julkisempaan va-
listukseen, kuin tavallisesti oli laita. Tätätehässä,
harjotti haan heitä myöskin runontaivuttamisessa
ja lauluin laulamisessa , joka näissä maissa oli aivan
suuren arvon ansaitseva. Vaan sillä välillä häiin
itekkin tuli kuuluisaksi hänen runonteoistansa ja

*)Eli liäiin eli nihinä aikoina, kuinNebukadnézar oli ku-
ningas Babilöniassa, AlyaUes Lydiassä, Tarquinus
Prisciis Rudmissa, ja jollon Sölon julisti lakinsaAthé-
nissa.
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lauluin laitoksestansa, jotka levitteessään teki hänen
kunniansi aina kuuluisammaksi, ja hänen nimensä
juuri julkisemmaksi. Mutta se tapahtui hänelle niin
kuin monellénkin, että siitä sikisi vihat ja vainot.
Moni oli joka katehti tätä hänen kunniatansa, ja
vaimon-kateus on kaikista kauhiin. Monet moittivat
häntä, monet myös soimaisivat ja panettelivat, ja
haan tuli jo viimeinkin kotoonsa kajotetuksi. Suuri
oli suru tuokin, vaan hänen murheet tulivat vielä
mustemmaksi, koska rakkauskin rupeisi häntärauk-
koo rankaisemaan. Pliaon oli yksi nuorukainen,
jonka nuoruus ja ihannaisuus oli jo monelta mieleu.
viennyt, eikä Sapphokaan ollut hänestä varsin va-
pa. Tiesi hänet mikä häntä lie häneen niin sy-
tyttänä, sillä siitä päivästä hänellä ei eneä ollunna
yön eikä päivän rauha. Mutta Phaon ei meltynyt
häneen, vaan läksi purjehtimaan Siciliaan. Kauvan
koitteliSappho että hellällä kirjultamisellansa, pu-
heen suloisuuellansa,ja lauluin-laupeuellansa vietellä
ja houkutella häntä sieltä takaisin; mutta kaikki
hänen rukoukset ja Pumon-ruikuttamiset*) kävivät
tyhjäksi. Murhe ja kateus, suru jh luulo sytytti-
vät nyt hänen syväntä, ja haan oli aivan hellä-
luontoinen ja pehmyt-syömminen, että kärsiä hei-

jän vaikutoksia. Hyö löivät häntä muahan juuri

*) Runon ruikuttamisetj Elegier, sorgeqwäden»
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martahasli; ja hänen vihamiestcnsävihat, ynnä maa-
miestensä manaukset vaikuttivat välttämätä lässä
vaimo-rukassa, hänen onettoinuutta. Murheissansa
mani haan mehtään, ja Leukadion korkealta vuo-

relta heitliin meren syvyyteen; ja lopetti näin ou-

volla tavalla sekä murheensa että elämänsä. Nyt
vasta rupeisivat hyö häntä kunnioittamaan hänen
koti-kylässänsäkin, ja Lesbon tyttäret kilvoittelivat
kiitoksellansa häntä ylistämään. Hänen kuva pan-
tiin kaupunkin rahoin pialle, ja häntä palveltiin
niin kuin saaren emäntee (on» fffybfcxmmia). Haan
oli ollut mustakulmainen, pieni ja hoikka, ja hä-
nen palavat ja viekkaat silmät ovat tuiskuttaneet
tulta ja rakkautta. Jos kohtakin haan ei ollutkorea

ja ihana näöltään, niin hänen tavat ja taijot teki-
vät häntä, sekä hänen käytöksissä että toimituk-
sissa aivan suloiseksi. Sekä näistä hänen menois-
tansa että siveyestänsä, mutta erinomattain hänen
Runon-teoistansa ja sukkeluutestansa, on haan tul-
lut kuhuluksi siksi kymmeneneksi Piunottareksi *).
Ja jos haan rakkauessansakin oisi jollon kullon
viheliäiseksi joutunut? niin eihään se ollut ensimäi-
nen, eikä taas viimeinen, jonka rakkaus on rauais-
sunna. Se oli tämä hänen halaus ja helleys, joka
teki häntä kuoltuansakkiin kuolemattomaksi. Hä-

*)Runotarj fllalbinna, fanggubbtnna, en af OTufcrna»
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iiellii sanotaan olleen kolmet veljestä Lariclios, Eu->
rygiosj ja Chardxes;joista ne ensimmäiset ovat

hiinen lauluissansa tullut ylistelyiksi, vaan se vii-

meinen moitituksi ja nuhteltuksi hänen käytökses-
tänsä, koska haan mielytti ja piti portonansa yhen
Naukraton kaupunkista otetun hyvänäköisen tytön,
nimeltä Dorika. Nämät Sapphon nuhtelemukset ,
kuin myös hänen omatekemät laulut, jossa ei suin-
kaan mitään siveyttä vastaan sotivaa pitäis löytyä,
ovat otetut toistukseksi niitä vasten,jotka kelvotto-
milla puheilla ja soimauksilla ovat tahtoneet häntä
alentoa.

Haan on kirjuttana 1) 9 kirjoo MfcAtoV AvpiKGoV

{Veisuja — lyriska sånger), ja ilman sitä 2) "hTTldoc^lX
{Tiiä-laulu]a —

brudsånger) 3) r/xvoj{Kiitos-virsin— lofsänger) —
4) 'EAeytToc {Suru-runoja , Ele-

gier, sorgeqwäden). — 5) 'i.iriy^^aroi (Sanauksia,— Epigrammer). — 6) MOVSyootJ {Erinnäisiä-lauluja
v«rianta sänger) —

7 )
'
ix[x^oi {Jambiloita). —

8) l'^lchol {Arvotuksiaj Charader) — g) ja ehkä monta

muutakin.Nämät kaikki ovat kaonneet ja hukkaan
joutuneet, jaheistä ei ou muuta jälellä kuin kahet
Odit ja muutamia sanauksia, jotka muihenkirjoista
ovat käsittäneet, ja joita usseemmittain liitetään
yhteen Anakreonin lauluin. Hanan sanotaan myös
ensin tehneen ja valmistaneen ylitäerinomaisia kan-
telelta, joka siitten hänen maassa pietiin parhaina
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soitto-neuvona.Niinmyosonhäan runontöissänsävar-
teen ottanut, ylitä äkkinäistä ja erinäistä luatua
varsyn mittauksessa, joka hänen perästä vielä nyt-

kin kuhiltaan Versus Sapphicus. Hänen värsyt ovat
muka viis niveliäiset ? joihen ensimaisessä nivelessä
on Trochceusj toisessaSpondéus _, kolmannessaDac-
tylusj ja neljännessä ja viiennessä taasTrochaeukset.— " Se on aivan työläs ja ehkä mahotoin että so-
vittaameijän kieltä tällaisiin mittauksiin. Myö olem-
me kiäntäissämme tehneet heitä nivelittäin ja pol-
vittain Sapphon mukaiseksi, vaan lovistamus*) on
toinen tykkänään. Meijän kieli vaatii että heijät lo-
vistetaan Dactytlittains tahi piamittain kuin kuus
ja viis-nivelökset. Yhteen Sapphoiseen vaihokseen
luetaankolme Sapphon värsyä, ja yksi Adonikon**).

Muutoin on yks toinenkin tyttö Sapphon ni-
mellinen, elänyt hänen ajallansa Lesbossa, joka oli
Eresiastakotoisin. Ei sekkään ollut Runontöissä tai-

pumatoin. Hänen luullaan olleen kevyt-mielinen ja
huikentelevainen luonnostaan; josta moni on ehkä-
nykyisin luullut sitä sanottavaksiMityle'nenSapphosta
jota puhuttiin muka tästä.

*)Lovistamus „ jfannon*
**) Adonikon värsvssä luetaan kaks unelta, joista ensim-

mäisessä on yksi Dactylus; toisessa }'ksi Choreus.

I,
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1.

APHRODITEKSELLE.
HYMNI.

jyjLutuas Vaimo j kaiklialtias taivaan/
Taivahan Lapsia moniviekkainen Venus/
Avuksein hauvan / iSV suruks*3 ei murheeko*

Kiännä mun mielein/

Tuleppas tänne _, ja Runojäin kuule/
Kuulahan muinon

—
koskJ luoksein mun tulit/

Heittäin sun isäis ihaista majaaj ja
Kultaista kotoo.

*) Hymni j kuhuttiin Greekkalaisissa kiitos-runo
Jumaloillen, tahi yksi virsi jossa heitä ylistettiin ja
kunnioitettiin. Avuksensa huutava rukoilee Sappho
tässä Hymnissä että Aphroditcs mahtaisi taivuttoo hä-
nen pojansa mieltä häntä kohtaan; ja sytyttää hänen
syvämmeen halua ja rakkautta. Venus tuli vaunuillan-
sa, valjaillansa ja varpuisillansa, tiiustelemaan mikä
häntä vaivais. Suatua tätä tieteksensä, lupaisi haan
hänen mielensä myöten pakottamaan hänenrakkahansa
häntä rakastamaan.

—
Dionysios Halicarnasseos, pu-

huttaissa Grcckan kielen suloisuuesta ja kauncucsta,
on esimerkiksi ottanut tämänkin Sapphon tekemän
runon, joka sillä tavalla on tullut kavotuksesta pe-
lastetuksi.

—
Kaikyhaltias je. kaik'haUihtia> kuhutaan

22Otava 11.
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Valjaissa^ varpuseis vetivät vaunuis,
Siivilläns 3 pimeitä pilviä myöten

Tulivat taivaastaj kitaten ilmoo—
Ikään kuin nuolet.

Lensivät tiehens/
—

vaan autuas vaimo,
Nauroit niin laupias?,sulalla suullais;

Kysyit niin kiivaasf: JJmikäs nyt vaivaa/
Koskas sa huusit?"

Kaikk* ? mitä kurjaj mun mielessä'in mieltyi.-
Ketä?ma viereini viettalisJn vielä?—

iPanisin pauloihin? —
o Sappho f sun

Murlieiseks' muuttua?"

Venus siitä,että haan sillä vaimollisellalcauneuellansa
vallihti setä taivasta että jumaloitakin. Myö ci olla
tahtona kuhtua häntä kaikvaitioksi _, koska myösillä
sanalla kunnioitamme mci jän Jumalalamme.

—
Tai-

vaan lapsij m, y. k. Jumalan lapsi;vaan koska mei-
jän maassa ihmisiäkin mainitaan tällä nimellä, niin
olemme myö kahtona tätä toista paremmaksi. Että
taas kuhtua häntä Zeuksen lapseksi_, niinkuinperustus-
kielessä tehään, niin silläkin nimellä ei ouk mitään
J"umalisuutta meijän korvissamme. Toisinaan kyyh-
:yiset, toisinaan Jouhtenet, toisinaan toas Var-

puisetkin valjastettiinVenuksen vaunuin eteen; sillä
hyöolivat kaikki häneltä omistetut. Farpuiset heijaa
himonsa suhteen,koskahyöaina ovatniintahtovaiset;
Jouhtenet heijän kauneutensa suhteen; ja kyyh-kyisetheijänrakkautestansa. EhkämyösSapphojokaitekkinnyt oli varsin ottamaisillaan, ja rakkauen hi-
moissa tuskaantumassa, varitenvastenyalihti Varpuisia
valjastaksensa (HU fttt Qtiäfpan), Äoska heilläkuvail-tiin tällaisia tuimiahimoja.
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JJPavossJ jos liene? — Koht kiäntaköön tänne!
JJLahjaisj jos laittaa*)?

—
Niin laittakoon toiset/

*'Jos se ei taivukJ
—

sen taipua pitää—
"Tahtonakin vasten"!

Tule mun luokseinj ja murheini muutak
Iloksi jälleen/ ja mitä mull* puuttuu,
Ja mieleini halaa,täytä/ ja taivuk

Piikahais puoleen/

x) Laittaaj t. moittia, förakta, firsma.
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2.

YHÖLLEN RAKASTETULLEN
TYTÖLLEN.

ODE.

C*
k-^e miesion miekoinen mielestäin vielä _,
(Hääti ihteslik Jumalan julkiseksJluulee)
Kuin vieressais istuuj ja keviälf kielell*

Kultansa kuulee.

Suullais ja naurollais vieltelet mielen.
Sytämein syttyyj ja mieleinimuuttuu!
JYahten sun silmais

— niin katoa kielei/ij
Ja puheinipuuttuu.

*)Myö olemme koittaalcsemme ottaneetettä Saomentais-
sa tämän Laulun, sovittaa, ja kielellämme omistat.
ei ainoastaan hänen Greekkalaista Runoiltapa, mutta
olemme myöskin tavoittaneet Ruohtalaisteri ja Suoma-
laisten Runon-taitoksia; ja ylitä hyvin muka sisällä-
pionkin nouattanut.

—
■ Tämä syvänliikuttamisensasuh-

teen aivan merkillinen laulu, jonkaLoogius onmeillen
säilyttänyt, osottaa aivan julkisesti vaimon mielikarvai-
suutta, koska häiin toisen rakastamista katehtii. Ma-
hotoin on ehkä ollut miehelle tätä näin kuvailla —
ainoastaan vaimot, hyö sen. paraittaintainnoon!mutta
ci heistäkään muut ehkä kuin Sappho. Puhuva rak-
kauen suloisucsta ja mielen-huvitoksesta, nähtyä ]Nei-
jon viettelävän aikansa pojan kultaisen sylissä, —

ru-
pcisi hääri rutosti surkuttelemaan omaa onnettomuut-
tansaj muistelossansa muka mieliviel teliänsä. Vaan
haan ei valittanut vaivaansa kujertamisella eikä rui-
kuttamisella. Tuntiissaan tämän tuskan tuhneutta,
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Mun eäni se vaipuu — jo taipuu munpia!
Tulet ne tuimentaa silmäin ja luuloin;

En ketäänma kuule j en ketään ma niä/
Korvian on kuuro.

Tuima on tuskain,ja murheet mun muokkaa>

Raukaisoo ruumiin
— jo tahtokin taipuu/

Helpe kuin heinäj viet henkeini huokaa_,
Kunnek se vaipuu.

tuli haan ikään kuin mieli-hurjaksi; vaankohta peräs-
täpäin vaipui niin hervottomaksi, että hän pyörtyi,
ja oli mänchtymässä. Jota kaikkia haan onvirressänsä
somahirmnilla sanoilla sovittanut ja kuvacllut. INiin
antaapi haan meillen tiion, siilä raskaasta murheesta
joka syöpi petetyn piian sisukset; ja on sillä ikeän
meiltä kuin anteeksi anova, jos haan jolla oli lopen
paljon syvämmen-lempeyttä ja mielen-helleytlä, tuli
tuskassansa pahoin käyttäneeksi.

Monet ovat myös koittaneet, että kielellänsä tehä
tätä laulua laulettavaksi. Cat ullus on Latinaksi
häntä käytcttänyt, Boilcau ja dc LilleFranskaksi;
Ramler, Ov|erbeck, Grevi a Stolberg paitsi
muut, Saksaksi; Paykv 11, Trancr, Resné r ja
Rctzius Ruotiksi, j. n. c. p.

Koko ehsimäisessä värsyssä, ja vielä ensimäitcssä
sanassa-toiscssakin, kehuupi Runotar tytön tuttavan
huvitusta, hyveä hyväilessään, ja rakastansa rakastais-
sa. \7aan siittenpä haan kohta rupee puhumaan omas-
ta mieli pahasta, koska juohtui mieleen niitcukä haanoli
hyljätty pojaltansa.
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PIENIÄ SIPALEITA JA KATKAISTU-
NEITA KAPPALEITA,JOTKA OVAT

SAPPHON RUNOISTA TULLEET
SÄILYTETYIKSI.

I.
YHELLEN RIKKAALLEN, VAAN OPPIMAT-

TOMALLEN JA RUNOIN TAITAMAT-
TOMALLE VAIMOLLE*).

%^/ot kuin oisit kavoltelius
Eikä vastakaan sa muistaj
Ettäs olet oleskellut.
SiW et ollut kuunnapänli
Pindin kukkaa käsittänyt.
Riensit tuhma tuonelahan.
Etkä Manalankaan moasta _,
Taivallista sa tavannut.

*)Pindusj oli yksi vuori Thessälian maassa, jota eroitli
Akarndnia Aitoihin maasta, ja joka oli Apollollen ja
hänen rnno-ncijoillensa pyhitetty.

—
Pindin kukka j,

m. y, k. "kunnollinen runo", joka olisi Apollollen
otollinen. Perustus kielellä seisoo Pierin kukka
(qoSov ut niSQiaZ) joka meijän kielellä kuuluu
ouvollen, vaan-merkihtee yhtä. Sillä Pierus oli myös
yksi aivan suloinen vuara Thessäliassa, joka kantoi
Makedoniahan päin, ja joka niin ikään oliRuno-niek.-
koillen omistettu.
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II.

TYHJÄ UOTTAISSA *).

Jt\.uu jo ompi mailien männyt*
Rian-seulatj syvän yön jo_,
Kohta hetki kohta/aapi/
Yksin muka valvon vielä

—

III.
VENUKSELLEN**).

TJ- ule Venus veikkaseim _,
Julkisellen juhlalleini/
Ja mun kulta-kupistaini
Mehu juota mieluiesti
Tuttavillen tultavillenj
Seka sulien, että mullen.

*)Neito viettelee tässä yöiänsä yksinään ja kahtoo sitä
pitkäksi, koska hänen mielitietonsa ei ollut yönsy-
vämmessä häntä kohtana, niin kuin rakkain tapa on;
Ikävöissään kaipaa haan, että hänen levottoina piti
näin yksinänsään vuoteella vullotella. Hephaestion,
on pulmissaan sanoin mittamisesta, saattanut meille»
tämän Sapphon sanan.

**)Sappho rukoilee että itekkin Kypris tulisi hänen juh-
lalisellen juominkillen, ja hänen tuttavaisten joukossa,
olisi pullon pullistaja ja viinan virvottaja. Athenaeus
«n kymmenenessäkirjassansa tätä kirjuttanut.
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IV.

ÄIJILLENSÄ *).c ÄIJILLENSÄ *).

j±iti munkulia/ miksen ma taijaniinsomastisoittaa
Ett* Tyttömun toivooni taipuis —

se viipyvä Venus.

V.
NUORIKKO ja PIIKUUS**).

NuORIKKO.

JL iikuus/ Piikuus/
—

miksi minun heitit?
P11KUUS.

En tule luokseis ennee
—

en tule enneef

*) Toiset ovat lukeneet tämän Sapphon sanan, näin:
jyJiti kulta!en nyt taija kunnollisesti kutoo j
Sillä Venus poikihiin haan vietteli mun mielpin."

**)Tamä pieni ja aivansukkelastitehty pakina,koska pii—
kuu» on jää-hyväisiä tytöllen heittämässä, luvemmc
Dcmétrion Phalereon kirjassa, puheliaisuutesta (o'tt
wältaligheten) i" on siitäkin arvon meiltä ansaitseva
koska se on tytönkin oma tekemä. Tama, kvin myös
se Vll:es ja VIII:as sipale ovat lohaistut (Excer-
pterade, utplockade) Sapphon hiä-lauluista, joita
Lesbon tyttäret aina laulelivat häissä ja hiä-pioissa.
Vaan jotka varsin suureksi vahinkoksemme, ovatynnä
muitakin hanen laulujansa, joutuneet hukkaan. Näistä
hanen hiä-vcisuista, onTheokritosehkäpuhuna,koska
hän Helenan häistä sanoopi:

"Tärnorna sjöngo,och stampade takt tillsangen med
snörda

''Fötter: ett donupphof sigisalen af brudligasangen.
(Tranér.)

VI.
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VI.

RUNOJALLEN*).
7?JL \.uno}ankin kotoa

Murheet mustat muttakoon/—
Eikä minuunpuuttukoon. — "

VII.

SULHAISELLEN**).
T

J— Janko kuita/ hiäs on juottu —
pivots pietty

Piijan olet suanut,jok' oil suita tietty, -—

*)Sappho rukoileenäillä sanoilla,ettei Jumaloitiin pitänyt
painaman murheita hänen syviimmeensä; siilä maail-
man surkeutta ei ollut luotu Runojoillen osaksensa.
M. Tyrio on tätäB:ssa puheessansa säilyttänyt meillen.

**)Tämii lyhyt palainen, on yks lykyntoivotus sulhai-
sellen, Sappholta. Hcphaestion ja I)ionj'sios Halicar-
nasseus on tämän meillen toimiltana. Lanko a. Fiivr,
m. tässä Sulhainen.

Otava IL ;
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VIII.

TULIAISET*).

S\.oroita katto ja orret

Panke myös paremfnat parret/
Ylkämies tulee kuin Ares.
Uhomp' kuin uhkiat Urot.

IX.
MAAKYLÄN TYTÖSTÄ *).

XJL\.uka on tuo hölmöj /oka
K'åypJ ja nauraaj e/ka iiictj
Hamettansa lasketella ?

*)Hephaesilori ja Dcmetrius Phalereus, ovat iertoinect
nämät Sapphon sanat, jolla hääh osottaa sen hiärän
ja hälinän (ftoj odf> Buller) kuin hiät matkaan saattaa
inorsisrntnen talossa, jossa ei mieä ne vanhat katokset
kelpaa; vaan kaikki pitäis olla uutta ja kaunista.

—
■

Lysti tm kahtoa mitenf ihmiset kaikkina aikoina ovat
olleet yhelläiset. Yhessä Virolaisessa runossa toimite-
taan tätä tyttölöihenhelinätä sulhaista nähussään, ai-
Van somasti,sanalla:

JJNeitsit j neitsit peigmees tuileb!
*'Laas tullaj laas tulla!

**) Sappho tiaurahtaapitässä ja irvisteleksenmaan-tytöllcn
joka kaupunkiin tullessaan avo-suunna ällisteleksen,
eikä muista hämmästyksessänsä laskea helmojansaalas,
jotka haan kantoi kainalon alle kääritynnä. — Sillä
se oli Herroissa ja kaupunkiloissa tapa jo niilläkin,
ajoilla, että piikäväki piti pitkiä, aina kantapiahän
ylettyväisiä helmuksia, mutta talonpojissa pitivät ly-
hexta körtiä, ja vielä siitenkin niin panivat heitä pa-
peloillen vyötäisiin asti5 kuin läksivät mihin mat-



179
X.

TULEVALLEN TUTULLENSA*).
TJu ide kultain tänne.''
Ilmiks* tulkoon ilo
Sinun silmistäisi.

XI.
KALARIN PELAGON
IIAVVA N

-
XIKITELLE

T.JL iissJ mcikoo kalamies Pelagos:
Meniskes murheessansa_, pojan muistoksi
Jlaän tänne verkot toijJa kaliet vanhat airot

kaan, ettei lioista pitänyt olla heilien vastuksia|
niin kuin violä nehään meijänkin talonpoijissa. Athe-
naeus ja Eustathius oa meillcn tjitii toimittanut. Tai-
taisi myösolla:

Kulia on tuo tyttö hupsuj
Joka nauraa eikä laske
Hamettansa alemmaksi? (t. kantoin asti)

*)Sapplio rukoilee että hänen mielihautansa piti ies
unessansa hänellen ilmistymän; ja pyytää, etiä haan
seisahtuis pikkuisen hänen nähtyviinsä, niin ettähaan
inahtaisi ihastua hänen silmästänsä. (Atheuaeus Xlli
kirjassansa),
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XII.
MUATESSANSA*).

TT%»s nessainijKyprin kanssa kuiskuttelen.
G~nd,

*)Aivan lyhykäisesti ja somasti) sanoopi Sappho tässä,
mitenkä haan oli onnellissa olevoinnaan, koska haan
unessamakassiVenuksen vieressä; ja hänenkanssakuis-
kutteli, (/iephaestion on tämänkin pannut muistiin)?
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Virolainen.

Reikine Pitäjästä Hüomealta.



KEÄNNOKSIÄ

VIRON KIELESTÄ.

kJe joka tahtoo oppia tuntemaan Suomen kieltä,
hänen täytyy myöskin joksi kuksi tuntea hänen si-
skon-kielet, tahi ne kielet jotka ovat siitä synty-

neet, eli jotka ovat puolestansa synnyttäneet mei-
jän. Ainoastaan sillä tavoin, ettähai joitammo näi-
täkin tunteaksemme, niin soahaan selvempi tieto
meijan omastamme; sillä suuri joukko meijän sa-
noistamme ovat heistä siirtyneet, niin että liejjän
muka juuret ja emä-sanat (jlattPOrb) ovat niissä ha-
ettavat. Tällaisiä siskon-kieliä ovat erinomattain
Viron-kielij Vatjalaisten-kieli_, Aunulaisten-kitli,
Iskhorilaisten-kielijNiihen Venäjässä löytyvienKär-
jalaisten-kielij ja niiten Ruotin ja Norin rajoilla
asuvien Suomalaisten-kieli s jotka kaikki ovat var-
sin suomalaisia, ja suurin osa ainoastaan luettavia
erinäisinnä puheen-murrena meijän kielestämme.
Vaan ilman näitä löytyy vielämuitakinkieliä, jotka
ovat kaukaisempana meijän kanssa sukuisin. Namat

ovat Lapin ja Ungerin-kielet _, ynnä ne Venäjässä

asuvien Syrjäläisten, Permiläisten, Votjalaisten,
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Vogifåilaislcn,Tschcreniisuliiistaij Tschuvassilaisten,
Ostiakilaisten _, Morduinilaisten, ja Tepterilaisten
kielet, ja ehkä monen niuihen,näihen kaukaisem-
rnihin kansoin.

Siinä toivossa,että minun jnoamieheini mielel-
lään soisivat soaliaksensa jonkun tieon näistä lieijän
siskona-kielistään, olemme aikonut että jollon kul-»
Jon antoa näistä kansoista ja lieijän kielisiä niitä
tietoja, joita olemmeheistä soaneet; luulessamme tä-
inäu paraiten sillä syntyviin että myö ynnä keän-
nöksemme liitemmeperustus-hielenkin.

Mitä Viron kielestä erittäin tuloo sanotta-
vaksi *), niin se on muista tarpeellisin lxieijän tun-
tea, erinomattain koska ovat Virossa nyt äsköt-
täinkin ruvenneet ylös-harjoiltamaan oraoo kiel-
tänsä ja oppimustansa **). Mitä heijän oppineet
siellä harjoittaavat lieijän kielen kunniaksi, niin se
on luettu meillekin voitoksi, ja mitä myö toas työs-
käntelemrae, niin se on heilienkin hyvaksi.j Sillä

*)Käistä heijän toistu ja toimista tulemme vasta-päin
antamaan selvempää tietoa. Ja taijamme nyt ainoastaan
nimittää, ettii hyö ovat, ruvenneet enemmin kuin myö
harjoittamaan kieltänsä ja omaa puhettansa.

**) Viron-kieli on vanhuucsta ylitä kieltä kuin meijän
kin,ehkii se nyt ajankulullaon joks'- kuks'osaks* erka-
nul;Sitä kuhiltaanvielänytkin meijän moassa, Viron-
suomea. Että tuntea Suomen kieltä vaan olla Viron
kielestä tiätämätöin, oisi yhtä kuin e[!ä kirjasta tun-
tea suuret neiiat (puustayH) vaanettei eroitto pieniä,
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tavalla taijamme kiitettävällä ahkeruuella jakilvoi-
tuksella kehoittaa ja oijasta toisiamme, ja yläs-
anttoo tätä meijän yhteistä kieltä, siihen kuntoon,
johon jokainen kunnollinen ja valaistu kansa on
vaativa, ja johon jo muut Europan kansat ovat
joutuneet. '
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I.
MEHTÄ-MIES *).

K^Jli mina muista nuorra niiessät

Oli mutta kolmet koirukastas
Yks oli Irvi,toinen Ervi,
Kolmas Murrig musta narttu.
Ne sotki mulle suota-moala _,
Ite mä marsin niehta-maata;

Ne toi mull' tuhat tuuva UntiiUj

Sala pient' jänistenpoikoo.
Afa panin liliat kuivamaani_,
Ma panin mahat hautomaanis
Vanha Kass* oil kiimas-silmä.,
Vanha Kass* oli loaja-kämm'än>

*)Tämän ja sen jälkimäisenlaulunkirjutiiiminä Virolai-
silta meri-miehiltä tänä kevännä, tässä Tukhuimissa.
Hyö sanoi olevase orjia (?) Kattein Ungern von
Sternbergin alla, Hiiomaaltä (frän 2)agfr ett). Mi-
tä heijän kielestä tuloo, niin se oli melkeen yhel-
lainen kuin meijänkin, niin että ymmärsimme toisi-
amme hyvin molemmin puolin; ehkä muutama sana
meitä eroitti. Jos muualla Virossa puhuttaneen samoa
kieltä, on tietämätöin. (Thomas Piritson joltaminä tä-
män laulun kirjutin, sanoi oievaase kotona Räkäisten
kylästä, Reikin pitäjästä, Hiiomaaltä). Koska minä
en varsin tunnek mitenkä Viron kieltä kirjutetaan,
piin minä kirjuttelin tätä, niin kuin puhuivat. Nä-
mät laulut ovat sanoistaan ja luonnostaan varsin mei-
jän Runon tapaiset; heijän laulamus ei ollnt sen pi-
tempi kuin 8 polvea kaikkiaan, jotka laulettiin nel-
jässä nivelässä; mutta vaihettiia sillä tavallaettä koska

PYSSi-
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(Viron kielEllä).
PYSSI-MEES.

[imina muista nuoru mieste»
Oli mull kolmu koirukeste;
Yks oli Irvi,teno Erve,
Kolmas Muru musta litsn
Niet söitsetmole suota-maata,
Ma isse marsi sen määtä-raaat&;
Ne toi mull tuhat tui lintu,
Sata santti jäneksä-poika»
Ma pani lihat kuijemaa,
Ma pani maut mautlemaa:
Vanna kass oli kiimas siima»
Vanna kass oli laija kämmä*

värsyssä oli 10 niveltä (niin kuin usein olikin) ntia
silloin kukinpolvi, ensimmäisessä nivelessä, laulettiin
kahesti. Herra Soiton-johtattaja (Director Musices)
ja K. kirjuttaja Drake oli kyllä hyvä-tahtoinen pistä-
mään heijän laulamuksia pnperillen; ja Herra Stötn-
mer kuvailemaan heijän muotot ja voatteen-parit.

LitSj, merk. "imisä koiraa, narttua, naattua',
napiaa, naviaa,"

—
Söitmdj,m. "manna, samoa, mat-

kustoo."
—

lise j t. isii _, m. "ite, itse, ihe, itte,"
muutamissa paikoissa Savossa, niin kuin Juvalla ja
Mikkelissä, sanotaan myös,"ise."

— " Tvij G. tuie,
t. tuikenne_> tuike> tuvvikerine., m. "kyyhkyinen, tuu-
va" (iDufttJa).

—
SantjG. Santi} m. "huono, hieno,

heiko,pieni."
—

Mctutlema jm. että liäänpani heitä suo-
laan; muutoin tämä sana ei löyvyk Virolaisissa sanaa
kirjoissa.

—
Kiim } G.KiiniOj m."kiima, himo, halu."

a4Otava H.
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Söiminun lihat kuivamasta _,
Soi minun mahat hautumasta.
Ma löinKassii käpälän peälle;
Kassipa karhais kaivolioni.
Läksin mct kyläst miehii ajamaan,

Mies ja köys joka talosta/
Saaren-vallast' sata miestäj

Viron-vallast' viisi miestä*
Mitäs s"iitJ sain Kasin jälétiä?
Nenän peälf sain neij'on-ktnkätj
Peänpa peälV sain sulhais-saappaat,
Kaulan peälf sain KaisaW pieksut,
Käpälän pääW sain Kertulf pieksut,
Selan päätt* sain sota-soappaat j
Kohun alt* sain kovat rahkeet _,
Hännän paultJ sain kärjen juhtiti

Käpj G. kfipa^ "kynsi, jalka, käpälä, käpy, kä-
pälÖ."

—
Pihta j "peälle" (?)

—
Eka,, t. iggcij "jo-

ta/'
—

PerrUj "peru, maa, pohja, pcräkunta". — "
Saare-valla t. sare-maj m. Öselin soarta.

—
Ninna,

"nenä."
—

Pei8> G- pejOj t. peigmees, pejoke^, m.
"snlhainen, ylkä". — Kaij t. katri,trino > kat.s^ kaddoj,
kaddij triin, "kaisa, katrina,

—
Vanukaj m* "pieksu*
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Soi minun Uhat kuijemast,
Söi minun maut mautlemast.
Ma löin kassi kappa pihta;
Kass läks karates kaivosn.
Mina läksi kyläst mehhi ajamaa,
Eka peräst mees ja köisj
Saare-vallast sata meest,
Viro-vallast viis meest.
Missiis kassist jälest sai ?
]NT ina päält sain neijo-kingat,
Pää päalt sain peiju-saapat,
Kaula päält sain Kadulle vanukat,
Kappa päält sain Kertulle vanukat,
Seljan päält sain sö'itu<-saapat,
Kohu alt sain kövast röhmat,
Ennä päält sain arja jöttaat.

kurppoinen, lapikka." Ei tämäkään sana löyvykHup-
pelin Virolaisessa sana-kirjassa.— Söitit.söitja-saapat,
"ratsa-saappaat,"rtb-ftcflar. -r-Kätrva,"kova,^vahva."—

Röhmaj "rahkeet."
—

BändJ G. hänna> "häntä."
Härgs G. härja,"härkä." ■

—
Jöttaat> t. juhtme-

köisij m. semmoisia pahasta tehtyjä hiihnoja tahiköy-
siä joilla häret ja juhtat sioitetaan ikeeseen.
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II.

SOTA-MIEHEN LAULU.
TJLjäksin minä kiikkuun kiikkumahan *

Tammen latvaan, laulamahan*
Tulimulle soasta sanomat ."

Jiuka meisf tänäin sotaan lähtee ?
Lähtee meist1 aitJjvai lähtee meist'' toaf*
Vai lähtee meist J kaikkiin nuoriin veikkof
&Qta-leivät sotkematakj
Vaino-fyikut kastamatak.
Eld ala sotia soan eissä A

Elä ala sotia soan takoo/
Eissä on miekka-kolinat j
Taakana on pyssy-parinat;
Keskimmäiset kotiin tuleevat.

— —
«.

Hyppää Hallij karkaa KörviA
Hyppää yli isän pihans
Hyppää Hallij, karkaa Korvi^
Hyppää yli Emon pihan.
Emo tuli ulos» ei tunnek poikoot

Hyppää Hallij karkaa Körvij,

*)Kes, G. Hellej kenki,"kulta, ketä, mikä."
—

Tanna
t, tärinä j"tänäin, tänäpäivänä, tähän."

—
TaatjG.

tadej tadij "isä, toati." — " Vendj G. venna, "veljä,
veiko.'*

—
Vain, &. vaino_, "viha, vaino."

—
Akka-

ma, t. hakkama, "aikomaan."
—

Kuju* t. kojo, "*ko-
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(Viron kielellä).

SÖA-MEHHE LAUL.

I "
JLJåksi ininä kiike kiikelerna,
Tamme latto laulama;
Tulli mulle söasc sanomit:
Res meilt tänä sötta lähhep?
Lähep mci eit, vei lähep mci taat,
Vei lähep mci kiiken nuoremp vent ?
Söa leivät sötkumatta,
Vanui kakkut kastamatta.
Ärra akka soita söa ees,
Ärra akka soita söa taka \
Ees on möoka kolinat,
Taka on pyssy-parinat;
Keskmest kuju tulevat,

Hyppä Halli, karka Körvi,
Uyppä yle isa öuve;
Hyppä Halli,karka Körvi,
Hyppä yle emo öuve.
Emo tule välje, —

ei tunne poika.
Hyppä Halli, karka Körvi,

tiin, kotiisak."
—

Tässä mahtaa olla muutamat varsyt
poisheitetyt,koska poika jo tuli soasta kotiin.

—
Hai,,

G. Halli j "harmoo hoale." Halli, kuhutaan sekä
Suomessa että Virossa yksi harmo-karvainen koiras-
kape, e, m. koira, hevoinen (fdötmmel).

—
Körbj G,
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Hyppää yli veikon pihan;
Veiko tulee, ulos

—
ei Uumek veikkoa.

Hyppää. Halli„ karkaa. Körvi_,
Hyppää yli siskon pihan.
Sisko tuli ulos _, ja tunsi veikon.
Kuinka, sa minua veikko tunsit?
""Verkair^ on. sim mi(un reuapis* v
J'Ompelus sun vaatteis eäres".
''Onkos spassa nainen armas*''?
Eip* ole soassa nainen armas.
J'Onkos soassa koaso kallis**2.
Eip' ole soassa koaso kallis.
Hankia henkij fa kankiapeii hevoinen/
tSoass* on niin paljon miesten ruummiit,
Kuin on tnetsäss' puita paljonj
SoassJ on niin paljon miesten päitäj
Kuin on suossa mättäit* paljon;
Soass* on niin paljo miesten neniäj
Kuin on kaivossJ koukun neniä;
Soass' on niinpaljo miesten silmiin
Kuin on tähtiä taivaasJ paljon;
SoassJ on niin paljo miestenkorviij
Kuin on krouvissJ kannun kvrvfi;

knrbi_, kuhutaan Virossa ylesi ruunilcarvas heyoinen
'brunte), koska ei meillä ouk siihen sopiva sana, niin
otamme hoijän.

—
Ouc„ t. oue, piha, kartano.

—
Välje t. vctlja, ulos.

—
Odde> G. 6e_, sisari,sisko. —

U/tits-tuirj "voatteen-kaista,Uepi (Sldbf«sliji)t
" — Kuuh
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Hyppa yle venna ouve.
Verit tule viilje," —

éi tunne venta.

Hyppa Halli, karka KöYvi,
Hyppä yle noo öuve.
Hota tuJe välja —

tuntes venna.
Kaitas sa meut wenta tuhtsit?
Ultus on su kuuie eeres,
Palistus sa rattiku eeres.
Kas on söas naene armas?
Ei pole söas naene armas.
Kas on söas kaasa kallis?
Eip ole söas kaasa kallis»
Kankehink, ja kanke-peaka hopunen!
Söas on niin paljo meeste kehaset,
Kui on metsas puita paljo;
Söhs on niin paljo meeste päitä,
Kuin on suos eest mettut paljo;
Söas on niin paljo meestea nenaset,
Kui on kaivu kouku-nenaset;
SÖas on niin paljo meeste silmi,
Kui on lähtä taivas paljo;
Söas on niin paljo meeste körvi,
Kui on kortsu kannu-körvi;

G.laiuej,"nuttuj takki."
—

Pallistus_, "ompelus, piär-
mäys. — Rättikö G. rättikö, "voate, huivi, riepu,
rätti. "— Kas, "kos"; Suomalaiset panoovat sitä sa-
nan lopulla.

—
Annas j, G. armasa, "ralcas, suloinen,

armas" (sisko kysyi jos händl' oli akkakin soassa). ■
—
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Scass' on niin paljon miesten käsii,
Niin kuin pinossa puita paljon/
Soass' on niin paljo miesten sormii,
Kuin on räystäss* ruokoi,paljon/
Soass* on niinpaljo miesten jalkoij
Kuin on aijass* seipäät paljon/
Soass1 on niin paljon miesten varpait',
Kuin on vanhan variksen varpait'/
SoassJ on niinpaljon miesten ty...
Kuin on karhissJ piitä paljon/
SoassJ on niin paljo miesten verta,
Kuin on meressä vettä paljon.

NaenCj G. nae.ié\ "vaimo, avio vaimo."
-—

Kaas,G*
kasaj "akka, puoliso, toveri" (lastit lie ehkä Suoma-
laisten sana koaso virunut).

—
Kehha_, t.kahhä^ "ruu-

mis, roato."
—

Körtsj G. körtsi, "kapakka, krouvi,
juoma-paikka, juotto-pöytä" (ffanJ).

—
Rog.. "ruoko,

Soas
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Söas on niin paljo meesle kassi,
Niin kui pinnss puita paljoj

Söas on niin paljo meeste sormi,
Kui on reestas ruoku paljo 3
.Söas on niin paljo meeste jalku,
Kui on aitas teiput paljo;
Söas on niin paljo mieste varput,
Kui on vana varesen varpu;
Söas on niin paljo mieste. .. aset,
Kui on äkeisies piitä paljo j
Söas on niin paljo meeste verta,
Kui on meres vettä paljo.

pilli, kaisla.
— Jk, t. äkke, äkki> äggel> hclggcl,

karhi, äes. Syy, minkä tehän sanat Vironkielessä ovat
niin erinäiset ja moninaiset, on se, että kirjutetaan
kumpaisellakin puheenmurrella; sekä Dorpatin että
Räävelin. Myö tahomme eroitto heitä nenillä b. ja C.

Otava IL a5
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III.
YHEN ARMOTTOMAN NEIJON

SURKUTTELEMISTA*).

]$/£inä yksi niin kuin Tetri /
VieV on teurilV toinenpuoli ."

Minä yksi min kuin Viaaky.'
VieV on Piäskyll* pe/dvanhintåj
Minä yksi kuin tuo Kurki/
YieV on Kurvit kuucnncksi;

Minä yksi niin kuin Sorsa/
VieV on SorsalV miesparinsa,

Mina, aina aivanyksi/
Midi' ei ouk oma Isdini,
Miilf ei ouk oma Emäini;
Susi on mun snuvattanut j
Karhu on mun kasvattanut,
Mehtasika suositellut.

KaikJ Kullat lahtuöviil kotiinsa/
Kuhun idlien mina Isätti/
Kuluen lähen minä E/nätii/

*) Tämä Viron laulu on oiettu /o/,, Henr. Jftosenplänte-
rin Beiträge zur genauern Äenntnif} der Ehstnischen
©pradje, n:slä osasta, p. i/>'>,. Se 011yksi niistä kau-
niimmista Virolaisten vanhoista Riinomuksista, erino-
mattain hänen murheellisen j;i lapsl-rakkaalliseo luon-
tonsa suhteen. Herra Rosenpläiiter on ansainul moa-
miehiltänsä eriä muilta oppineilta ja kansoin tiiusta-
joiltäsmrrinnnan kunnian ja koston sihtä hänen kiivau-
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(Vironkielellä).

VAENE NEITSI
MURRETAMINNE.

M'■

inna iiksi kui se tedd t e

Weel on teddrel teine puu!
Minna iiksi kui se päso,
Weel on päsul pcavvauucur
Minna iiksi kui se kurg
Weel on kurred kuekesle.
Minna iiksi kui se part,
Weel on parti1 parimeesi.
Minna ikka ainoiiksi \
Mul polle omina issada,
Mul polle omma emrnada;
Sussi on mmd suisulanud,
Karro on miiid kusvalarutd,
Metsä mära miingitatuid.

Keik kullad lalnvad kyyt
Kuhho lalilien tniuna i»sata !
Kuhho lähhen minna etnrnata!

testansa, jolla haan on ahLcroitannut tapleWiraifl tut-
kistella ja harjoitella Viron kieltä ja vanlioo lune-
musta. Se ]o\n tahtdO tuntea näilun mcijän noajmiil-
tein oppimasta, niin ostakoon lälä hänen äsken mai-
nittua kirjoa, josta jo iG osoo on nlos-annoltu (ensim-
mäinen v. iBi3, viimmeinen v. iHi(J). Kukin osa <>n
nuon 8 arkkia kokonaisuueltaan, ja makvia 5 Brtiplaa
paperissa, hankioillen; mutta niin kuin haan <>n ite



196
Kuhun vitryn veljctbinnä/
Kuhun astun auttajata/
Kiven juureen _, kannon juureen,,

Puun juureenjpetäjän juureenj,

Lepän lenkohon sylikin3

Koivun kalliin käsihiiij

Hoavan harmaan helman alle!
Kelien raikkaan kurjat mielet
Kelien vaivaani valitan/
Kelien viskonma vihaini?
Kivellenko kirkkotiellä ?
Pnelien Papin pellon pelillä?
Kivi korkia — eipuhukkaan/
Poasi paksuj eipajata.
Kivi ei muista Neijon kiellä'
PoasJ ei Neijon palvellusta!
Kujerran kulta-kukiIlenj
Ankerheinillen valitans
liken nuorellen ruohotien»
Kulta-kukat kellaistuuvaty
AnkerJ-heinät hualisluuvat*

minullen kirjuttnnut, niin halvenctaan"tätähintoo sillä
tavalla, että se joka ostaa koko kootuksen, niin sille
annetaan puolella huokiamalla , ettei kieliin eikä kan-
soin tiiustajat mahtaisi säikälityä siitä korkeasta hin-
nasta, johon hyö nyt jo nousoovat.

Kuin se. Se Viron kielessä ori yhtä kuin "sie,
sä, sa", moijän kielessämme, mutta Virolaiset tar-
koittaavat sillä myöskin articulus defmit. Samaten aa-



197

Kuhho weren wennafagij
Kuhho astun audujatta!
Kiwwi jure, känno jure,
Pu jure, peddaka jure,
Leppa sirgee siilleje,
Kasse talli kaendelaie,
Hawa halli ölma alla!—
Kellel kurdan kurwad meled,
Kellel haigeed hallatsen!
Kellel wihhad weretan!
Kiwwile kirrikotele,
Paele pappi wälja peälä?
Kiwwi körki ei könnele,
Paas on paksa ei pajata!
Kiwwi ei moista neio keolta,
Paas ci neio palweeida!

—
Kurdan kullerkuppudele
Hallan angervaksadele
IVuttan norele rohhole?
Kullcrkuppud kolletawacl,
Angerwaksad hallitavad,

nolaan toisinaan Suomessakin, c. m. "jokos-.se hevoi-
ncn tuli"?

—
Part, r. t. parts _,b. "sorsa, vesilintu";

3Cnfa/'Cinb. ■
—

■ Ikka^ t. ikke, ikj r. ikkéSj b. "aina,
ainiian, ikuisesti." — Polle (yhteen vcitty sanoista
ep olle) "ei ole." Se on muistettava että kieltäräisiä
toimitus-sanoja (verba negäiiifa) taivutetaan Vironkin,
kielessä toisinpäin tykkänään kuin myötistyväisiä {af~
jirmativa); ei ainoastaan silla, että hyö eroitaiksen
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Ruoho nuori notkisluupi
Minun kultain ku/crmssain.
Minun hanhcin vnlilcssaiu.
Myöpä kaksi orpo-lasta_,
Lahhemme pyhänä kirkkoon!
Valkcct rievut piässa _,
Valkeet rievut käissä
Itku-kirjat riepuhussa.
LähkemJ FZntän hauvan pelille_,
Lahkem' Isän hauvan peälle/ -
Äiti hauvasta puhuupi.-
JJKuka liikkuu hiekan pelillä?
JJKuka astuu hauvan piälläJJ? .—
Minä kuulin> vastaisen vastaan:
Tytär liikkuu hiekan piällä
Tytär astuu hauvan peälläj*
Nouse ylös Emoseiui/
Nouse ylösIsoiseeni/
Nouse munpiätä sukunaan j.

Jalan alle harjarnaani_,
Anto-vakkaa valmistamaanj

taivutolcsissaan, vaan silläkin että nenä /> yhistetään
heihin eteeen. — Melsa-muur„ t. maar„ »fiqgarj t-
hä/wj mötsikj b. "mehLä-sika." Se näyttää kuin tä-
mä sana oisi sukuisin nieijän sanan "rajkrän t. myy-
rän" kanssa; joka taas Viron kielellä on myt, rot >
niui, r.myggnr, myrk, milter.j niig^er^ rnyyla,b.— Mängima, "soittamaan"; inäiigiiniuiii- , 'silittämi-
nen/'

—
Sirg-j t. sirgej "suora." — Kask., G, kasse,
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Rolihi nori nöYgastellel),
IVliinio kuilu knrfedessri,
Minno lianne lialladcssa! —
Meie kaksi waeste lasta
Läh'me pöhbapä kiiriko,
Walgeed rättikiid peassa,
Walgeed rättikiid käessä,
Niitto kiijad rättikussa.
Lähme erama hana peiile,
Lähme issa halia peiile! —
Eitä havasta könncles:
Kcs sé ligub peäle liwa?
Kes se aSttfb peäle hana ?

—
Minna moistan, kostan ivasta:
Tiittar ligub peäle liwa,
Tältar astub peäle hava!
Touse iilles emmakenne!
Touse iilles issakerme!
Touse mo pead suggtraa,

.Talla ailaje harrima,
Ande wakka walmistama,

"Koivu."
— ' Bcfthtstania t. haltestama, "kujertella,

valittaa-, ruikulclla. —
■ Väljaj uierlc. ei ainoastaan

"nios, ylös, "mutia myös xn\\'j, on ulkona, niin kuin
"vainio, piha pello."

—
Kämieicina t. könnelmaj

"puhua, hoastoo, lausua, paldnoijn, virkaa." — Paja~
lama j "puhumaan, soarnomaan." Tästäpä se Suomen
snna "paipatfaa" mahtaa olla kotoisin, jota sanotaan
kuin puhutaan yheslä asiasta kovan paljon. — Muist-
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Kirstun kanta kimittämään/
Emä hanasta puhuupi:

"Ei voi nousta Tytär rukka/
"Ei voi noustaj ei havaihla!
"Murto kasvaa mullan peälla.,
JJ'Heinä harva hauan päälläS
"SilmilV on sininen metsä,

"KulmilV on kulo punainenj
"JaloilV on /alava metsän
"Piä-lailla on niini mehtä.
"Jumala sun piäs sukekoon,
"Moaria vakkais valmistakoon3

"Kirstun kannet kiinittaköönj
''''Jalan alla hariatkohon"/

Minä aloin itkemaäni:
IVoiise kuitenk äitiseini/
"Ei voi nousta j, Tytär rukka/
"Syötä murtoo mullikalle _,
"Heinä harva härillen /
"Murrosta mullikat väkevät_,
"Harva-hemilt' harjat suuret"

ma j t. moistma "ymmärlää, osata"; tästä se Siiomen
sana "muista," (Virk.mällestania). —Kullerkuppud^m,
yhtä heineä t. kukan loatua, ja taitaa merkintää niitä
joitamyökuluimme "kelta-kukkiks"(Callha Palustris);
joita saisimme Suomeksikin kuhina "kulta-kukkia, t.
kulta-kupuja." — Angervalimd> on yks loinen heinä
laji, joka taitaa merkilvlee sitä, mitä Suomessa kuhil-
taan, "ankervoa t. ankerias-ruho" (Spinva Uimaria);

Kirsto
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Kirsto kaanta kinnitama!
—

Emma hanasta könneles:
Ei woi tousta tiittar waene!
Ei woi tousta, ei ärrata.
Murro kaswand peäle mulla
Arro heinä peäle hava
Silmil on sinnine metsä,
Kulmul on knlJo puuna,
Jallul on jallaka metsä,
Pea lael on perna metsä.
.Tummai so pea suggego,
Maria Wakka walmistago,
Kirsto kane kinnitago,
Jalla allaje harrigo!

— "
Minna hakkan nuttemaie:
Touse ikka eidekenne!

—
Ei woi tousta tiittar vvaene!
Söda murro muJlikale
Arro heinä härjadele.
Murru] mnllikad wäggewad
Airo heinal häfjad sured.

—
eli jos liene yhtä, kuin mitä Virolaisot kuhtuuvat
Angerpistj t.angerpistid(SpirceaFilipendula)'

—
Vaene_,

"vaivainen, armotoin, katala."— Nut _, G. nutto> "it-
ku, parku, poru."

—
Li'iv_, t. liva "hicka,lueta;" tä-

stä ehkä Suomen sana "lieto."
—

Arro> J'hieno, har-
va, kova.

—
Kullo t "kulo", sellaista vanhoo heinee,

jokaon toist' vuotista, -r- Jallai> t. jallaka pu_, e.jal-
laja piij, b. Jallakasj r» "jalava", (allllstrdb) kvn-

26ÖT AV A 11.
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Olisko hiekasta lunastamista.
Hanasta eroittamista»
Toisin linnasi' hieka-seulan .,
Hakulista harva seulan3

Torilta iuli-punaisen»

Millä, seulaisin somerot.,
Milla hiekan liikuttaisin _,
Kiven-mujut kerittäisin,
ViskosJn mullat muillen mailien,,
Kivi-murut kirkko-tielle _,
SuattaisJn hiekat linnanpuolien,
Mutt' eiou hiekasta lunastamisiay

Eikä hanasta eroittamista_,
Kuopasta ei kaivamisia/
Kuitenk' mullassJ äitiseini/ -*—

neppää (Virk. hynnarpäj hynnapä pv); merk. myös
"voahteria" (lonn). — Periij 'Mclimus, niini-puu (linb)—

Akkamaj "rupeamaan, alkamaan/' —
■ Lin r. Liin

tv G. linna j, merk. ei ainoastaan"linnoa"muttamyös
"kaupunkia."—

Allev^ "hakuli, esikaupunki'' (forjlab/
T^adÉelttJCCl),

—
Turgj, G. lurro _, "markinat." Tästä

ehkä lie Jurun kaupunki nimensä soanut; jota Viron-
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Olleks livvast liteminne,
Havasta airotaminne,
Tooksin linnast liwa sööla,
Allcwista arwa sööla,
Tumilta tullipunnase,
Misga sööluksin sömmera,
Misga liwa ligutaksin,
Kiwwi krusi keritaksin,
Wiskaks' raulia nmile lnaile.

Krusige kiirikötele,
Sadaks liwa linna pole!

—
Agga ei olle liwast liteminne
Ei havasta arrotominne,
Kabbelist ei kaebaminne!

—
Ikka mullas eidekenne!

kin kielellä kuhutaan Turroj turru, turru Un > t.
turro liirij b. '— 'KiuusjG. Kruusi _, ""muru, muju,
mujuja", ©me.

—
Anto vakka^ puhe on tässä siitä

arkusta, joka hänellen oli antimiin kanssa tuleva>
koska haan joutui morsiammeksi. Tällä tavalla ku-
yaillaan aiyan somasti hänen lapsillistamieltä.
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IV.
KIIKKU-LAULU *).

X ksi laulaa:
Lähkeni1 kiikkua katsomaan f

Yhteisesti:
Kiikuta.

Yksi laulaa:
Tokko se kiikku kantaa meitä?

Yhteisesti:
Kiikuta.

Yksi laulaa:
Kilin se kiikku meit* ci kanaa,

Yhteisesti:
Kiikuta.

Yksi laulaa:
Ota kirves ja raivo kiikku/

Yhteisesti:
Kiikuta.

Yksi laulaa:
Ola tuli japolttele kiikkuf

Yhteisesti:
Kiikuta.

G—
nd.

*)Tämä pieni ja soma lanlu
—

jossa kuvaillaan yhtä
paikkoa kussa nuori-väki pyhä-iltana kiiku ttamisella
viettelöövät aikansa,' ja joihen joukossa muutama ky-
lan-vanhin keskusteloopi välillänsä, mitenkä saattai-
sivat tätä heijän vaarallista huvitosta hävittää; vaan
joiheopuhestaainoastaansilloin-talloinsanaaselitetään,
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(Vironkielellä).

KIIK-LAUL.
vJL ks laulab.-

Lährae kike katsuma!
Yhte-laulminne:

Kikcle.
Yks laulab:

Kas se kiik ka kannab meid :'
Yhte-laulminne;

Kikele.
Yks laulab;

Kui se kiik meid ei kanna,
Yhte-laulminne.■

Kikele.
Yks laulab:

Wotta kirves, raiu kiik;
Yhte-laulminne.-

Kikele.
Yks laulab:

Wotta tulli ja pölleta kiik.
Yhte-laulminne/

Kikele!
B.

tässä nuortein riehumisessa
—

löytyy painettu Rosen-
plänterin Beiträge zur genattem Äenntnifj ber Ehst<
nischen Sprache, i:sessä osassa p. 12; nimellä: Schau»
kellied; ja alakirjutettuna nenällä B; joka merkihte-
nööuKirkkoherra Brockmannia Auderman pitäjässä.



KEÄNNÖS.

VATJALAISTEN TAHI TSCHUU-
DILAISTEN KIELESTÄ.

r at/alaiset oli ennen aikana yksi merkillinen
kansa, siitä" yhteisestä Suomalaisesta suvusta j ja on
nyt yks niistä meijän suku-kansoistamme, joka on
jo piamitlain perätin poiskavonna joukostamme.
Kuitenkin löytyy heistä vielä nytkin yksi vähäinen
jäännöspois-salattu synkissämehissä, kaukana muis-
ta ihmisistä. Näin heitä tavataan vielä tänä' päi-
vänäkin itekseen asuvina Peipuksen ranoilla Inkerin
maalla, kussa hyö asuskeloovat yksissä kylissä me-
ten korvessa5 erinomattain Kattilan pitäjässä*). Ne

*)Meijän tulon kostelemaan ja kiitoksella mainihtemaan
niitä miehiä, jotka ovat saattaneet meillcn sitä vähee
tietoa,joka meillä muka on näistä Vatjalaisista. Näi-
stä on erinomattain mainittavat oppiva Herra Ludolf
And. ZeträUSj joka oli niillä paikoilla syntynyt, ja
joka tarinoi näistä,meijän Porthani vainoollen (lue
Äbo Tidning, vuonna 1802, N:o 65); ja Narvan mui-
nonen Pappi Herra Fredr. Ludolf Trcfurl, joku va-
liten vasten kävi heijän kylissä, heitä tiiuslelcmassa
(lue GadelmschinVersuchtlin der Livländischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. I.B. V. Stuck), Yks
minun tuttavistani ja opisto-kumppalistain (Akademis
kamrater)HerraGriindstroem,onnairinä viimcisinnä-vuo-
sinna ollut pappina silleen Suomalaiselleascuiakuunal-.
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sunr/immaf, jäisiä heijän kylistä, kuhiltaan yksi
Kolkan-peli *)j toinen Babina.

JNämät Vatjalaiset eroillaikscn niistä ympärillä
asuvista Venöläisistä ja Inkrikoista, sekä kielessä
ctlä voattein parissa, kuin että myös tavoissaan ja
uskomuksessaan. Venäläiset niin myös Saksalaiset,
että Virolaiset kulituuvut heitä Tschuudiksi tahi
Tschuudiloiksi **)., ja luuloovat heijän olevan sen
viimeisen perun niistä vanhoista Tschuudiloista,joista

paljon puhutaan vanhassa tarinamuksessammej vaan
hyö kuhtuuvat ihtesek Vatjalaisiksi j ja sanoovat
heijän kansan inuinon olleen kuuluisan ja voimal-
lisen. Heitä tnnnetaan jo myöhäisempiinkiin,aikojn

tarinamuksessa nimellä Sorttian&rtfe, SSejJet*; jaheijän
moa joka vielä silloin eroitettiin Inkeristä ja Viron
moasta, kuhuttiin sßat(anb (Vatjalaisten maa3 tahi
Vcdjan-moci ***). Että tämä vanha Valland _, joka

Len, lässu samassa Kaitilan pitäjässä; minä olen joka-
ticstilddnkirjuttanut hänellen, pytäin häneltä, muuta-
Baiå tiiustnlcsia näistä Vatjalaisista, ja heijän kielestä,
vaan en ole soanu niin vastaustakaan.

*)JuvanpitäjässäSavossalöytyypimyöse.m.yksi ky^lä jota
kuhutaankolkon-peaksi; ja toinen taas, koikon-iäipa-
leeksi;josta selitetään että heijän kylännimetkin ovat
varsin Suomalaiset.

**) Tällä. Tschuudin nimellä, nimitetään Suomalaisiakin
Venäläisiltä, jo.ta moni luuloo olevan yhtä, kuin
Scliyythit vanhassa tarinamuksessa.+t+)Se näyttää ikään kuin Lappalaisetkin oisivat ennen
vanlmulessa tunteneet näilä Vatjalaisia, ja tulleet
luilla rasitetuiksi ja pahoin käylätyiksi, koska heijän
nimi (ijude, vassjolals) vielä nytkin heijän kielenä
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makais Suomen-lahen pohjukassa, niillä paikoilla
arvaten kussa Koporien kaupunki onrakettu, vielä
iiäinnä viimeisinnä vuos-satoina ei ouk ollut" varsin
kuulumatoin,näbään siitä että Poavi Gregorius
IX:nees kirjassansa annettu sinä gtnä päivänäTam-
mi-kuussa vuonna 1230 Upsalan Peä-Piispallen ja
Piispallen Linköpingissä, kehoittaa ja keskee heitä:
ut inhibeant _, ne cjuis Christianorum pdganis in Ka-
reliaj Ingria j Livonia et Vatiandia ferrum ar-
ina vei ligna dcferat aut apportein quo eoriim cru->
delitas in Svecos avertatur (että kieltäsivät, jottei
vksikkään pitänyt tuoman tahi kuljettaman rautoa,
sota-aseita tahi puita, niillen Karjalassa, Inkerissä,
Virossa ja Vatlandissa asuvillen pakanoillen, jotta
sillä vältettäisiin heijän julmuutta P«uohtalaisia vas-
taan *)

Nämät Vatjalaiset, joihen tavoista ja elämästä
myö vastapäin tullaan enemmin puhumaan, ovat

kaikki Greekan-uskoisia, vaan varsin valaistamat-
tomia ja joutavihin uskovia. Heitä kiitetään ava-

roiksi

merkihtee Vihollista. Muutoin on myöskinmai-
nittava, että se sima Vatjalainen on pian yhtä-kuulu-
vaincn kuin Vatjalainen (votjak, votjäk) yks toinen
Suomalais-snkuinen kansa, joka asun Vätskin Kasan-
skin, ja yhessä osassa Orenburgskin Kuvernissa, Ve-
näjässä, ja josta vasta, enemmin.

*) Lue Juustehin Chvonicon Episcopor. Finl, p. 103.. ja
140.
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ja hyvatahtoisiksi vieraillen; ja heijän vaimot saa

notaan olevan kauniit, ja paremp'-näkoiset kuiri
Venäläisten ja Suomalaisten. Hyö ovat kaikki orjia
Herroin alla, ja uskomuksensa siiliteeri kuuluuvat
Venäläistenkirko-kuntaatt, jossaheijäu täytyy Venä ■

jän kielellä toimittoo Jumalan palveluksensa; jota
tieltä harva heistä sanotan ymmärtävän, vaimoista
ja lapsista ei ykskään. Hyö tuloovat seneistä Useem-
mittain siihen Kattilassa löytyvään Suomalaiseen
kirkkoon, koska hyÖ kuitenkin heijän kielestä ym*
märtäävät jottaik; ja ihastuuvat ja pitäävät hy-
vänä niitä Suomalaisia, jotka yhtyyvät Leijan kyliin
hm, ja joihen kanssa hyö taitaavat puhettansa vaih-
too. Heijän kieli on yksi Suomalainen puhe *),
kussa löytyy Hiontaakin omoo sanoo **), ja kussa
taas moni sana merkihtee toista kuin meijän kie-
lessäme ***); ja jossa ehkä myös joskus tavataan

*)Etlä se monessa sanassa eröittaikseri yhellä eli kähelUnenällä on arvattava, e.m.Metriinne ("ihminen, imei-
nen, inhiminen*5, — Vironkielellä, "inniminne,inni^
n cnne55)mess ("mies",Virk."mccs55)potjo("poika^SVirk.
35poeg, poig, poisI',1', — Lapk. "påitja, patja") trät*C tytär",Virk."tyttar,tyttär,tyddar, tytrukka") j.n.e.*+)Tällaisiä heijän kielessä löytyviä omia sanoja, on e.
m. järky(tuoli), pellduschka(korvarenkas).Riikka(yksi
voatte^ jotavaimoväksiotteloo peähäansä; "pide t.rie'\merk. taas Vironkielessä "liinaisia vaimön-voätteita").Kolttana (punaisia sarkakaistojaheijän esliinoissa) m. m,"**)Niy» e. m. merltihteeMorsianVatjalaisenkielellä lap-
se tointa vaimoa, niin uaitua kuin naimatointakiiii

27Otava IL
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Venäläisiä ja Saksalaisia sanoja sisään tunketuifa.
Ikään kuin Aunulaisten,Lappalaisten ja niihen Ve-
näjässä asuvien Karjalaisten kielessä, niin tavataan

myös näihen Vatjalaistenkin eänös sch j erinomat-
tain missä rayö meijän kielessämme sanomme s ta-
hi ss *). Tämä Vatjalainen kieli kuuluupi aivan
pehtniällen, ja on sohiseva ikään kuin Venäläisten

jrnutta ei sila, mitä morsia Suomessa; tahi marse La-
pissa; ja morsja t. mörsjctj Virossa. Vatjalaiset kuh-
tuuvat tuvansa tahi pirttinsii riihi., jolla.myöymmä-
rätään sitä huonetta, kussa puijaan viljojamme. Sa-
malla tavalla kuhtuuvat Vermlannin, ja Sollöerissa
Norissa, asuvaiset Suomalaiset, tupiansa, saunoiksi;
joka toistaa mitä olemme jo ennen sanoneet : ettäSuo-
malaiset eneen vanluiutcssa sekä kylpivät että tappai-
sivat riihtänsä asuma-huoneissansa (lue gocfoS att for*
?(ara Saci ti ombomen öfw>cr ginnacne). Virolaiset
kuhtuuvat tupiinsa tubba (tupa) r. ja pird (pirtti) ja
tarraj t>. (josta meijän sana "tarha" on otettu). Lap-
palaisettaas, jotkaeivät asuk tuvassa, vaan koassa,
kuhtuuvat näitä asuma-huoneitansa kate (kota); josta
se Suomen sana "koto" onlähtenyt. Pirtin kuhtuuvat
hyÖkin täppe ja stäpe. Se oisi meillcn Sttomalaisillen
varsin suloinen ja hyolyllineh> niin kielen kuin kan-
san tiiustajoilien, jos kerrantehtäisiintarkan tutkiste-
iennsksen näihen Lapin, Viron ja Suomen kieliin vä-
lillen, josta meille moni tieto selvisi meijän kieles-
tämme. Se on merkillinen ettei ouk vielä yksikään
tähän asiaan puuttuna, joka näyttäis meistä niin luon-
■nollisellenja tarpeellisellen.Siittcnpävastanähtcisimme
mitenkä sanat ja heijaa merkitökset ovat toinen toi-
sestaan vajuncet, ja kuinka hyö ovat ikään' kuin su-
kuisin yhestä kielestä toiseen.

*)Se on mainittava, että koko meijän Suomalaisessa
kielessämme ei ollenkaan tavatak eäntä schj ehkä
sitä kaikissa muissa mcijän suku-kielissämme tavataan
liiaksikkin. Samaten sanottiin että yksi suku-kunta
Hebreankansasta, eivät olleet hyvät sanomaan[Q (sch)j

Vaan sanoivat silloin aina tf) (*)< (Tuomar. kirj. 12. 6>
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kieli siitä että missä myö pietään nenee k, siinä
hyö panoovat tschj e. m, tschartano (kartano),
tschuule (kuule), tschäy (käy), pit&cliä (pitkä), pänt-
schi (pankki) j. n. e. *)

Mitä heijän lauluihin tuloo, niin nähään jo
tästä pienestä sipaleesta, jota myöolemme tässäliit-
täneet, että hyöovat oikeita Runoja, ja ehk'emme
tunne mitenkä heitä lauletaan, niin on uskottava
että heitä laulettaan meijän Runoin tavalla.

Sekä näistä Vatjalaisista, ettämuista Venäjässä
asuvista Suomalaisista kansoista, toivotamme myö
tästäpuolen soahaksemme selvempöö tietoa,koska
Herra Oppia A. J. Sjögren — joka nyt Suomen
hallituksen kustennoksella, on näillen mailien mat-
kustanut, variten vasta heitä kuulustelemassa i

—
kerran on sieltä kotiisak tuleva **).-

*)Merkillinen on että h muutamissa Ruohtalaisissakin
puheen-murressa puhutaan niinikkään, nimittäin kuin
tj erinomattainHelsingin maassa e.m.brutjet (btVlltt)/
myttje (mtycfe) m. m.

**)Rään läksi Pietarista jo kesällä v. 1824 pitkin Lado-
gan rantoja pohjoiseenpäin, ja on nyt jo lähes koit
aastaikaa oleskellut Aunuksen ja Archangelskinkuver-
nissa. Hanan viimeisessä kirjassansa, annettu Kargo-
polin kaupunnissa Aunuksessa, s. 18 p.nä viimeisessä
.Loka-kuussa, kirjuttaa hääu meillen näistä hänen
matkoistansa.Mitenkähänen _, rospuutan tauttaj täytyi
syksyllä v. j825 viipyä 3 kuukauttaSoanlijlässä_, jossa
haan sillä ajalla opctteliin Lappia. Tästä läksi liään
siitten Utsjoen kautta Varangerin-suvannoller&j, kusta
haan keänsiin Kantalahteen tahi Koolan kaupunkiin;
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YKSI TSCHUUDILAINEN LAULU.

Laulettu jheltä Tsclumdiu tytöltä Babi*
lian kjlästäj, Kattilan pitt'ijässä _, Pci*

pukseu rannalla^ Inkerin moassa*

4JljLuUi minua armalointa _,
Toinen sanall\, loinen toimclV!
Kuin minä tulen toiseen paikkaan A

t?ipJ on mulla vanhempias
Toiset toisin minua ppeftaapi„
Eip* on /nulia kekä minun oikeen o-peltaapi,
Mie istun kuin lintu pui]en petillä4

Ja mie glen kuin lammasjmetsään kcäiityt^t*

iosta haan tuli ArchangehkiinA ja sieltä Meseniiri'
Kuin haan tästä oli keäntämässään takaisin Archan-
gelskiin,niin haan Touko-kuussa v. 1826 kclintyi tau-
tiin Piiiegassq.j ja täytyi kaikeks siks kesäks jaahaAr-,vointuamiseksensa. Siinä kirjutti haan.
sillä ajalla "tiiustuksiansa niistä Reinin Lapissa löytyy
vistä Suomalaisista Seurakunnista", joita haan Elo-
kuussa lähetti painuttamaan. Syksyllä (Loka-kuUssa)
haan keänsiin polijoisesta eteläiseen, ja oli silloin pa-
raillaan mänemässä Bieloserskiin j kusta haan siitten
toas aatteli lähteä pohjoiseen ja itä-pohjoiseen päin.
Bielosei'skissa varoi haan soahaksensa jotaik tietäksen-
id, koska tämä kaupunki oli jo lahes 1000 aastaikoa
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(Vatjan tahi Tschudin kielellä *).

jTx-yvita minnu armatoita,
Teehen saenad, tsclien toisell!
Ku mihall tuhae toisae poika,
Ac boui millä vannopat;
Tschet tschen minna opaetap,

Ac boui millä then minnu okkoi opaelap,
Mae isson kui lindo puen pael,
Ja me olaen kui lammas, metsae Itaent.

vanha, sillä niin kuin tiijätään , niin RurikinveliSi-
neus piti siinä asumasiansa; ja Nestori taas kirjuttaa
että se Tschuudalainen (t.Suomalainen) sukukunta Vesj
piti tässä peä-asuntonsa. Vielä nytkin asuu tässä ym-
perillä Suomalaisia kanosja.

*)Tämä laulu on paperillcn pantu Narvan papiltaFredr.
LudolfTrefurtiltaj kuin senäillen paikoillenmatkusti,
ja löytyy painettu Gadebuschin: 25erfud)e inder Livläns
dischen Geschichtkunde und Rechtsgelehrsamkeit. I.B.
V. Stuck p. 13. Itään sanoo itekkinci ymmärtuneese
hei jän kieltänsä, vaan kirjuttaneen sitä myöten miten
hään taisi kuuniellessaan sitä käsittää. Uskottava on^
«Ntt sanat sillä tavoin ovat tulleet virhen alaisiksi.

G—nd :



KEÄNNOKSIÄ

LAPIN KIELESTÄ.

.tVoska Lapin-kieli on kuuluva siihen yhteiseen
Suomahiis-kieliloatuun

—
ei ainoastaan siitä, että

kaks kolmatta osoo hänen sanoistaan, on Suomalai-
sia, tahi Suomeenpäin vetäviä; mutta myös sii-
täkin, että kokohänen kieli-rakennos (fpråfeté Qva\t\:

mattfaliffa tnjgcjnaö) on varsin meijän kielenmukai-
nen, ja ikeän kuin perustettu samoilla anturoilla.— niin tahtoisimme mielellämme moamiehillemroe
toimiiloo jotakuta tietoa siitä; ja jos ei muuta, niin
jolla kulia esimerkillä osottoo heijän runomusta

ja laulamus ta. Vaan tästä heijän runonteoistaan
tunnetaan niin vähä, että tuskin juletaan siitäpu-
hua t liioitenkin koska ollaan heijän kielessäkkin
varsin äkkinäisiä. Kuitenkin tahomme me kerroit-
taa sitä, mitä olemme kuulleet muilla, ja mitä
myö ite olemme jo osittain tulleet tästä kuulemaan.

Mitä ensinnik heijän lauluin laulamuksesta
tuloo sanottavaksi, niin se kuuluupi meijän korvis-
samme varsin pahallen, että olemme epäillykses-
sämme, jos sitä kuhuttaneen laulamiseksi vai
uina rniseksi, Ite kuhluuvat hyö lätä juoiket t«



Lappalaisia,

Oviikin voarasta Héden Kirkko-
kunnasta Herjedálissa.

&/*iva iiOSO/220.JU
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juoikctstallet. * joka merkihtee "loilotella, hyrräillä"
(tralla, gnola fom Sapparnc); että meijän tavalia
Jaulella, kuhtuuvat hyö luulotj luulotet* veiset.
Tästä tuloo, ettäkuhtuuvat omaa lauluansa juoikem,
vaan vieraista lauloinj laulotesj iwuöleJ veisa.

Että peättää heijänlaulamuksesta jotaik, ilman
että ensin siihen tottua, oisi yhtä sopimatoin, kuin
että puhua yhtä asiata jota ei ymmäretäk; silla
heijän laulut ei ouk arvattavia rueijän nykyistä
(mobcftta) soittamustammemukaan, vaan kahotta-
vinna varsin omalla tavallaan. Kuin ensin kuulin
heijän laulavan, niin se kuuli minusta pian ikään
kuin tuuli oisi syvämrooassa vanhoja honkia puis-
tellut, jotta antoivat ainian sitä yhtä ja samoa nar-
kuttamista. Meärättyjä tahi täyvellisiä eäniä ei
paljo selitetäk missään, vaan yhtä naukumista tahi
räykyttämistä, joka yksi-eänäliisuutensa tautia kuu-
luu kyllä rumasti. Vaan kuin usseemmin heitäkuul-
tiin f niin keksittiin että ehkei näissä ollut vissi ja
meärättyjä eäniä, niin oli heissä kuitenkin jotakuta
järjestystä tahi lomausta, joka yksiniukaisuutensa
suhteen, ei ollut varsinilman merkityksetak, koska
se sillä kuvaili sen ra'an ja alaistoman luonnon, jossa
elivät, ja anto meillen ikään kuin ymmärrystä, siitä
liarjottamattomasta ihmisen eänestä, joka ei ouk
vielä koroittanut ihtesek oikeeksi lauluksi. Ettei
nämät heijän loilottamiset mahak olla varsin ilmaa
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mieluisuveta heijänj muka korvissansa, arvaamme
siitä, että hyö heitä laulaissaan, leppyyvät jamiel-
tyyvät.

Mitä tästä Lappalaisten Jaulamuksesta vielä
tuloo muistettavaksi, niin luulen minä keksinein
jotta joka erinäinen sana yltyypi jo yksinään koko
heijän laulamukseen. Nimittäin silla tavalla, että
ikään kuin tässä meijän nykyisessä soittamukses-
samme voaitaan laulamukseen kokonaista värsyä,
(tehty monesta erinäisestä sanan-juonesta, rabct* *),
ja niin kuin vanhoin Ruomalaisten ja Greekkalaisten
lovistamiseksi ei vaaittu muuta kuin yhtä sanan-
juonta (sepitetty monesta yksinäisistä sanoista **)f
niin tarvitaan Lappalaisten joikkimiseen, ainoastaan
yhtä yksinäistä sanoo. Tahi hyö viruttaavat koko
laulamuksensa yhellä sanalla, sillä tavalla että jos
se oisi lyhyvempi kuin pitäis, niin hyö sitä viivyt-

*)Tahi nykyisissä runomuksissa tahotaan ainoastaan sa-
noin-sointumista kunkin sanan- juonen viimeisissä sa-
noissaj tahi sanan polviloissa; meijänRunoissa voaitaan"
toas sanoin tointumista kussakin sanassa yksissä sanan
juonissa; mutta ei viimeisissä., vaansanoin ensimäisissä.
polviloissa., jokaonmeillen paljon luonnollisempi;koska
myö puhuissamme karaistamuksellammeaina enin tar-
koittamme sanan ensimmäistä polvea. Tällainen sanoin
alussa tointuva runomus., on myöskin ennen aikanaol-
lut se vanha Islandilaisten ja Göthilaisten.

**)Tämä Runomus-laji, kussa yksi sanan-juoni jo luettiin
värsyksi, mahtaa olla niistä kaikkin vanhemmista.
Tällainen on meijän Suomalaistenkin Runo-soitto, ei
sekkään vanhueltaan ouk yhtä sanan-juonta pitämpi;
ehkä sitä nyt puoltajan kertoamisella tehän kaheksi.

tää
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tää ja venyttää, ja jatkaavat siihen usseemiltaia
polven läj joka heijän kielessä merkihtee yhtä kuin
vakutos-sana (adverb, affirm.) paj päf meijän kie-
lessämme, että sillä muka soaha sitä pitemmäksi *).

Ne Lappalaiset, joita olen nähnyt, ovat kaikki
laulaneet varsin yhellä tavalla. Soatua vähä viinoo
piähänsä, istuit hyo lattiallen niin kuin heijän on
tapa*»), ja rupeisivat kyyrysillään virsiänsä hyr-
räillemään, ja koska joku synkä sana tuli heijän
suuhun, silloin aina koroittivat eäntänsä, ikäänkuin
meijän velhot, koska haltioissaan pureiskeloovat
hampaaitansa. Minä olin tuttu yhen Lappalais-
Oppivaisen kanssa nimellä Fjellmr, joka minua
aikana oli Upsalan Opistossa, ja joka oli syntynyt
varsin Lappalaisilta vanhemmilta Jämt lännin
Lapissa. Haan oli ehkä se ainua ja ensimmäinen
peri-Lappalainen, jokaoli tässäOpistossa opetustansa
harjoittanut. Hää-n sanoi Lappalaisilla ei olevan
oikeita lauluja tahi veisuja, ainoastaan kolmet tahi

*)Niin tekivät ne Lappalaiset, joita ininä luulin. Kokoheijän laulamuksesta ci selitettä muutakuinkaks ääntäja heijän välillä yhtä rönkynustä, sellaista piamittainkuin on porsailla. Jollon-kullonVätivät tätä eanta ai-van pitkäksi, ikään kuin silla oisivat polven kannat-taneet.
**)Myö olemme jo ennen maininut, että Suomalaisten ta-voissa ja voatteen parissa tavataanjotakuta, joika ikäänkuin muistuttaa, että hyu ovattulleet iastappain(Otava\l P- 23); tässä nähiiän että Lappalaistenkinlaitok-sissa on jötaikj joka tarkoittaa sinneppäin.

5.8ÖTA-V4 /5,



218

neljä peä laulamusta (f)ufrous-'melot>tcr) Vankiaan ♥)

joihin soittaavat ja lauleloovat mitä tahtoovat, sillä

tavalla että sanat veitään ja venytetään näihen soit-
toihin, ilman minkäanlaisetak muutokseta. Tahi
heijän laulut ovat sanoistaan joka-päivällistä pu-
hetta, joka laulettaissa virutetaan tällaisihin joikki-

misihin.
Haan sanoi heillä kyllä olevan muutamia lau-

■lun-sipaleita, vaan ettei heitäkään missään eroi-

tettu puheesta, ei sanoin-tointumisella eikäpolviin

polkumisella, eikämiliääk muulla sellaisella puheen

tahi kielen-harjoittamisella. Niin haan muka toi-

mitti mullen asian, liekköhän siiten oikeen sitä

yrnmärtännyt? Ilman hänetäk niin oli minun

ajällaih Upsalan Opistossa muitakin Oppivaisia La-

pin moasta, nimittäin veljeikset Lars L. ja Vei.

Laestadius**), jotka olivat syntyneet (Ruohtalaisilta
vanhemmilta) Ar jep 1oginkirkonkunnassa Åselen

Lapissa; ja H. F. Björkman, joka olikotoisin Gel-
livaaran pitäjästä Luuleon Lapissa, heitäkin

*)Naista heijän laulamillesista, sano haan yhen olevan
tehyn iloisillen asioillen; toisen, suruisillen ja mur-
hcellisillen.

**)Näistä Laestadiuksista,, niin se ensimmäinen (jokanyt
on Kirkkoherrana Kare-suvannossa) on jo hyvin tun-

nettu hänen harjoituksistaan Heiniin-Tietomuksissa (t

SSotaniffn), jasiitä hknenkirjastansa, jotahaan jo Oppi-
vaissa ollessaan painutti, nimellä: om $Jlbjlist)tUn OCt)

gfirbelen af allmänna uppobtingar t gappmarfen.
©tocf|>. 1824. Toinen heistä tehtiin tänä vuonna Tie-
tous Öppiaksi.
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minä usein kysyttelin tästä heijän kielestä ja ru-
nomuksesta, vaan eivät hyökään sanoineet Lappa-
laisilla olevan muita lauluja, kuin tällaista joikki-
mista. Jos nyt tätä verroitetaan siihen, mitä K.
Linnan-Soiton-Johtattaja (Kongl.Hof'Kapellmästaren)
Hiijjner kirjuttaa Lappalaisten lauluista (lue Swea,
IHaft.Uppl. 2,p. liv) j joka kehuu heitä varsin so-
miksi ja kauniiksi, niin emme tiiä itekkään mitä
uskottaisiin. Kyllä kaikitekkin Hajfner paremmin
Imaisi heijän soittoon, kvin ykskään muu; mutta
on myös mahollinen etteiväthänellen laulaneet hei-
iän omia vanhoja remputoksiaan, vaan muita ny-
kyisempiä lauluja, jotka heissäkin löytynöön.Taitaa
ehkä myös olla, etta erinäisissä Lapin-maissa lau-
letaan eri tavalla, ikään kvin heijän kieli ja pu-
heen-murret ovat varsin erilläiset, niin etta tuskin
ymmärtäävät toisiaan.

Sisällepiostaan kuuluu heijän laulut usseemmit-
tain olevan heijän Poroista jaPeuroistaan, tahihei-
jän peto-pyytämisestään ja mehtään manoistaan;
jollon-kullon myöskin heijän naimistaan ja tytö'n-
kaupoistaan. Harvoin, ja ehkei koskaan, puhutak
heissä salauksista talii vanhoista ihmeistä ja kum-
mituksista *).

*)Sitävastoin lausutaan' heijän vanhoissa savuissa ja lo-
ruissa paljon vanhoista Jättiläistä j jotka hyö kielel-
länsä kumuavat jättenesj staloj slourakj ja jolka liiti-
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I.
PORO-LAULU *).

1/V oala s Vasa j Poro
Vaeltaa kahta kalmee tietä_,
Mylvii moness J horvess* ja holvistoss" _,
JVoustuaylösj paneiksen [moata] vuaranharjunpetille.

jän pohjoisessa vanhimmassa Tarinamuksessammeusseen
ilmoittaiks£n. Lappalaistenpuheenperästä., niin olivat-
ten muka mainion isoja ja voimakkaisiaihmis-kapeita;
muttavarsin tuhmiaja ihmis-syöpäläisiä;kuitenkinvoitti
meijän sukulliset heitä aina viisauellansa. Hyö sanoo-
vat heijän asunnecn heitä lähellä mehissä ja korvissa,
ja kantaneen Lappalaisillen sala-vihoo. Näistä luonnot-
tomista ihmisistä., joista Suomalaistenkinvanhoissakan-
san-pakinoissapaljon puhutaan, tuloo vastappäin ehkä
enemmin puhuttavaksi.

*)Tämä Lapinkielinenlaulti, kirjutin minä yheltä Lap-
palaiselta pojalta, nimeltä Anders Olavs _, joka kävi
tänä kevänä tässä Tukhnlmissa, isäntänsä kanssa, yn~
riä hänen tyttärensä. Hyö sanoi olevase kotoisin Ovi-
kin-vaarasta (från ObtFenö fjåtl) Heden kirkon-
kunnasta Herjedalin Liänistä, ja tuonecse tänne
kolme Poroa, joita yks Herra viimeis kesänä, heijän
maita matkustaissa, oli heiltä ostanut. Ehkä tämä
värsy ei ouk sen pitempi kuin 4 sanan-juonta, niin
tahtoipa kuitenkin Anttia hämmentyä,heitä laulaissaan.
Milloin unohtu häneltä yksi sana, milloin toas toinen.
Samatenpa se oil laulamus, ei sekkään aina ollut
yliellainen; toisitiaan haan kaniiiitti yhtä polveaj
toisinan toas toista. Koska minä ite olen vielä var-
sin äkkinäinen Lapinkiclcssä 3 niin kirjuttelen minä
sitä, ikäänkuin hyö sillä puheen-murrellansasitä pu-
huivat. Mutta muistutuksissa!)] (i noterna till UV'
ten) olen minä nouattanut, sitä Lappalaisissakirjoissa
tavallista kirjutosla. Herra G Barkcnhom^ SoilturiK.
Soiton-Rahvaassa(äJJufihlé lrib Äongl. RcipeUft)koitteli
kyllä panna tätä heijän Laulamusta polvillensa (p5ViOtfr) 5 mutia sanoi Uiman olcvnn \arsiuinahotiomaib
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(Lapin kielellä).

PÅTSO-JOUIKEM.

AjTJLltan miesche ronlja
Viälka kiechten kulman sierkcn,
Kraukjen motljem riide puoiltum
Tscbautesta beijessä vuaren tschorrai nille.

koskei croitettu sclveä eäntä missään,ainoastaan yhtä
sanoin räyhkymistä. Kuvat jotka teniin liitetään, ja
jotka kuvailee tätä ennen mainittua 17 vuotiastapoi-
koo joikatessaan, ynnä sen 16 vuotisen tytön, seisova
hänen eärässäiin, ovat tehty Herra M. V. JVrigthiltä*
joka on osottanut mullen sen hyvyyven., että piiruttaa
heitä sekä paperille että kivelle.

Aido, "vaaliin"; Renklo, SBaija.
—

"vasa,
Peuran vasikka"; Ren-kalf.

—
Rotik, t.r&ntjoj "veto-

Poro, Härkä"; formen, ak»Ren. — IVuolget t. Wuol-
ketj "'vaeltaa, poislähteä."

—
Qwekt _, t. qwektej ""kak-

si."
—

Kolinj t. kolina^ "kolmet".
—

Sierken pitäis
merk. "sivu-teitä, uroja, polkuja, jotka eroittaiksen
sillä isolta tieltä"; ja taitaa ehkä tulla sanastasiratet,
"eroittaa, hajottaa'^; tahi sanasta siivet, t. särretet,
"'särkee; säveltee." (Tämä sana ei löyvy Lindahlin
ja Öhrlingin Lappalaisessa Sanan-kirjassa).

—
■ Ruoket>

"kaivata, haukkua"; josta siittenruouket,merk.myi-
rämistä, ammumista., pylvimistii"; tahi sellaista huu-
tamista j, jolla voahit kuhtuuvat vasansa laoksensa.

—
Riide "risukko paikka, korpi(?) —

Puoiltum., "koi-
visto, koivukko-paikka(?) Tätä jaeillimmäistä sanooci
tavata^ Sanan-kirjassa.

—
Tjautet,"vlös-liantaa, ylös

nousta. Waren nai tjautet,kantoaylösvuoren peälle,
nousta vaaralle; tjautasattetj dimin. frequent. ja tjau-
legätet; inchoat. — " Piejet,panemaan. — Vare> "vuori,
voara"; vare~sabmelatjeh_, "vuori-Lappalaisia", fjSll«
lappar. Muutoin sana fjäll (tunturi) Onnutaan Lapin
kielellä tuoddar„ kaise, gwrulel.

—
Tjärro, "''kulma",

ware-tjärro> "vuaran-harju"; fjäll»rygg, öswerstaspets.—
iXal s t.nilj nalct,peälle.

—
Fätsoj Poro;Juoikcm, laulu»
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II.

LAULU PIENILLEN LAPSILLEN *).

JL\.usiainen kultaj kusiainen kulta,
Tulej tule/

—
viej vie/

Lasta järveenj
Hiuks-dhjaksellaan /
Viäna j viana /

*)Tämän ja jälkimmäisen laulun sain minä (Lapiksi)
Oppiaiselta Pet. Laestadiukselta; joka oli kuullut Lap-
palaiset Arjeplogin ja LykselinLapissa laulavan
heitä. Ne ovat myös sen eistäkin heijän puheen-mur-
rclla kirjutettu. Että heijän Suomal. keännökset, ja
selitykset ovat minulta, tahon minä sen puolesta ni-
mittää, että mikä heissä lie viallista, ei mahak tulla
hänen syyksf. Tämä ensimmäinen laulu, mahtaa olla
yksi Laps-tuuvitos-Virsij, jossa häntä peloitetaan itkä-
mästä.

—
Jöijuhtahta t. juoikem "laulu, veisu." Uhtje

Herjedalin Lapin puheen-murrella, on yhtäkuinuttje
t. utsesj, "pieni."

—
Manaj "lapsi."

—
Piijel j t. pai-

jcl,"ylitcn"., (josta ehkä tulee se Suoni, sana "peälle'J
■
—

Korkojt.katkaj katk^ kätakesj"kusiainen, muuram-
en";katka pessej "kusiais-pesä." — GradnCj t.kradnCj
hradiia/'kumpfnli,toveri,puoliso",pohjossapäinsanotaan
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(Lapin kielellä.)

JÖIJUHTAHTAUHTJE MAANAI PIIJELN.

-P^orko graddnam, korko graddnam!
Pätheh,patheh

— keseh, keseh
Manav jaurai,
Wuobtalabtjijn'!
Wanah, Wanah!

raana. Kractnatjam pate} raerk. "tule veikkonen"!
—

■
Paietj, "tulla"; påte teke, "tule tänne." Pätestet j
dim. "tulla vähittäin"; pätegaiet_, inchoat. "alkaatul-
la." Patelet:_, frequ. "tulla■ tuuhatteloo, tuihakkaasti,
vik evästi";patelastetj dinihi. ja patelatjetj inchoat.

—
Kc.set j "vcteä"; kese.stei _, dim. "vetäillöö";hesajet t.
keiegätett inchoat. "aika vcteä" kesatetj "pois-veteä";
kesetattjelj "taitaa veteä"; kesetet, "kulettaa." Kese-
tästetj dim. "kuletella"; kesetatjet inch. "alkaa kule-
tella"; kesatalletj frequ. "tuletella." Tästä vielä,
kesot _, kesatjet jm. m. ■

—
■ Jaurej "järvi."

— " fVuopt,
wuoptaj "hitiksi"; wuaptist keset> "hiuksista veteä."

'— —
Laitje} ohjas. ■

—
IVanat j "veteä"; wanatetj "ve-

nyttää; wanatastetj,dim. "venytellä"; wanatatjetjinch,
"alkaa venvtlää"; wanataliett viruttaa* pitkäksi ve-
rtyitää* ;
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III.

KARHU-LAULU*).
T/V uoren-ukko _, vuoren-ukko j>

JVouse ylösJ nouse ylös/
Lehti on suuri kuin
ffiiruiscn korva.

*)Minä en varsin tiia, jos tämänlaulunpitaisnostattamat!
Karhua, keväillä pesästään, tahi jos sillä ainoastaan
pieniä lapsia tuuviteilaan.

—
Bire * * Karhu, ohto, kul-

takämmen, m. m. Piwld_, "mäki, rinne, töyri." Se
näyttää kuin Suoni, sana "pelto" (Lapk. päldoj Virk»
■pöld)oisi tästälähtenyt, koskaSuomalaisetennen van-
huutcssa usseemmittain tekivät peltojansa ja halmei-
tansa rinteillen.

—
Aijcij "ukko, ukkoincn, pitkäinen",

farfar ,morfar / å1?a. Tästä ehkä Suom. sana "äijä"
(<lsub&C, fctft/ jlor) ja Vir, sana ai , ai _, öi("appi",
Lapk. wuopp), "Anoppi" on töas Virk. ämmäj am>
öinij joka sana Suomk, merk, gumma j Tästä nähään
mitenkä sanat näissä Suomen, Viron jaLapinkielissä
ovat yhteiset, mutta märkityksetusein erinäiset,
'Tjodtjot t. tjuodtjot j "seisoa"; josta siitten tjodtjos-
tet j dimin. merk. '^seisoilla"; tjodtjogälet., inchoat.
"seisauttua"; Tästä siitten tjodtjatet:., t, tjodtjetet >

merk, "seisahtua"; ja tjodtjetastet,dimin. "scisahtel-
la"; ]a tjodtjetatjet ., inchoat. dimin, "seisauttella."
Josta siitten tjoatjotet _, permiss, merk, "seisottoa";
jja tjodtjotatjet j inchoat frequ. "peällä seisottella38»
begynna yåftåi ja tjodtjalastetj "vastaanseisoa." Kus-
ta siitten tjodtjeletJ t. tjuodtjelet m, "nousta, ylös-
nousta; josta toas tjuodtjelastetdim,merk, "nouskella15,

nIINKA-
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BIJERN-JÖIJUHTAHTA.

Xuoltajam, puoltajani,
Tjoddscheleh, tjoddscheleh!
Lasta la stuores koh
Snjeralscha peije.

ja tjuodtjelätjet,inchoat. "nousua", bCfltytttia fliga upp;
tjuodtjaldattjetj t. tjuodtjaltattet,perrniss. "nosloo";
tjuodtjcladdet _, frequ. "nostella, nostatella'*; tjuod-
tjalastet > "vastaan nousta"; tjuodtjadattet, merk.
"eteen asetella". Tästä sanoin synnyttämisestä vä-
hään, ettei Lapin kieli ouk niin köyhä, kuin moni
ehkä luuloo. — Last,lasta, "lehti";

—
leb ., "olen,

on", e. m. mon leb nuora,, "minä on nuori". Tämä
sana taivutetaan Lapinkielellänäin:(Sing.) leb _, olen,
on; lehj olet, out, ool; le, on, ou,oo; (Plur.) le-
pe,olemme, oumme, oomme; lepet, oletten^ outten,
ootten; leh t. läh,olevat ovat; (Dual.) len, myö ka-
het ollaan, t. oumme; lepete t. läpet, työ (Vahet.) o-
letten, t. ootteen; lepa t. läpah, hyö (kahet) ovat.
Tästä Lapin sanasta) mahtaa Suotu, sana liene (joka
merk. "taitaa olla t. mahtua olla") ja Vir. sana leeb,
(joka merk. yhtä) tullut .synnytetyksi, koska heillä ei
löyvyk näissä kielissä emä-sanoo (ftani^orb). Sillä
e. m. le-kus (Lapin-kielellä) sanotaan Suomeksikin
"liek-kös" j. n. e.

—
Stuov,stuorak , stuores, "suuri

iso"* — Ka y "kuin".
—

Snjära, "hiiri"; snjarutSj
dimin. "hiiröinen". — Pelje, "korva"; pelje pele,
"korva-puoli";peljats, diaa. "korvaiuen".

G— nd.

29Otava 11,



TIIUSTUKSIA

NIIHEN VENÄJÄSSÄ LÖYTYVIEN
KARJALAISTEN*)KIELESTÄ.

iVlonessa lohin Venäjän moassa* löytyypi vielä
syvämmaissa ja synkissä mehissä itekseen ofevia yk-
sinäisiä Suomalaisia kansoja, jotka viljeloovat
niitä mehtisiä, kivisiä, ja liallaisia maita, jotka ei-
vät ouk Venäläisillen kelvanneet. Heitä kuhiltaan
yhteisellä nimellä, Karjalaiset, koska nain kuhtu-
noovat ihtiänsä. Näitä ei so-a sekoittoo mullien Suo-
malais-sukuisten kansoin, joita myös löytyy
äijä paljon Venäjässä, ja joita jo ovat enemmin
meistä vieraistuneet **). Näihen Karjalaisten oman

*)Tällä sanalla ei tässä ymmärretäk niitä Karjalaisia,
jotka asuu Suomessa, molemmis puolinsitä vanhoara-
joa, ja joista yks osa on Greekkalaisia; mutta niitit
Venäjiin maan perillä asuvia Suomalaisia, jotka asuu-
vat siinä Venäläisten keskellä, synkissä mehissä, ja
joita Karjalaisiksi kuhutaan, koska hyö ennen vau-
huutessa ovat Karjalasta lähteneet. Heitä löytyy ihq-

nessakin kohassa Venäjässä, vaan liioitenkinl^verskin*
Nischneinovogorodskinj ja Pleskovskin Kuvernissa.

**)Näihin luetaan ne jo ennenmainitut Syrjalaiset_, Per-
miläisetj Votjalaiset* Vogulilaisetj Tscheremissiläi.iet,
Tschuvassilaiset _, Ohin-Ostiakilaiset Morduinilai-
se.t ja Tepteriiiiset_, jotka kaikki ovat ehkä ulos-
siirtyneet UigurilÖistcij tahi siitä yhteisestä vanha
Tschuudalaisesta kansasta, jokaVenäläisten puheen pe-
rästä on emien aikana valloittanut näitä muita.
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puheensa perästä, niin hyöoval muinön vanhoina
sotä-aikoina tulleet otetuiksi koko kylitläin, ja vie-
lyiksi Venyjän moahan, jossa ne sitten ovat levit-
teneen ja .suviansa lisänneet; osittain ovat myös
Herrat, inisen oli annettu tässä isot hovit ja pitä-
jät, muuttaneet näitä kansoja Venäjän moan pe-
rillen, että sillä söaha maitansa raivatuiksi ja vil-
jeltyiksi. Myö ei tunneta, jos hyö itekkään oireen
ticnuqön,mistä paikasta Suomessa hyöovat tulleet,
ja jmiiloinkaf hyö ovat lähteneet. Mutta koska
livo ovat kaikki Greekan uskoisia, niin se näyt-
tää, kuin oisjvat jo Suomesta poismuuttaneet, en-
nen kuin Poavin, eli se Vastaan-peätetty uskomus
oli löeijäa.niaihjn> tuotettu; tahi että oisivat miika
)o" Suomesta!icrkauneet niinnäpakanallisinna aikoina;
ellei peätettaisiin,että «»Hivat, niitten muka hyljä»-^
tieet uskonsa, ja'ottaneet toisen. Sillä ne.nvlcv«itti
meijän i»ais,s,a, .Jöytyy.äiset■,6icekkeilaiset uskon-tiun-i
nustajat ovat niin harvat, etteisuinkaan,ouk myhol-1

linen, jotta nämät kaikki oisivat heistä ulos-siirty-
neet. INämät Karjalaiset tahi Suomalaiset tunnetaan
jo samassa j^sekä heijän kielestä, että heijäii tavois-
taan ja näöstään. Hyö' eläävät meijän tavalla
halmeillansa jamehtien viljelemisellansa, asnuvatniin
kuin myö savu-tuvissa tahi piritiloissa 5 ovat valkia-
verisiä,sini-silmisia,jakella-hiuksisia.Sanalla sanottu,
heissä löytyy kaikki:|Suomalaisten Juonnon-merkit.
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Sitä vastoin niin ne toiset kansat, joila luetaan
tiukempana meijän kanssa sukuisin, ja joita ta-
vataan monella nimellä, hajotettuna ympärinVenä-
jän moata, hyö eivät harjoita maan-viljelemystä ,
eivätkä sen eistä pysyk yhessä kohassa. Hyö kui-
koovat niin kuin Lappalaiset ympäri moata, ja
clältäävät.. henkensä linnun ja kalan pyyvyksillä,
astuivat maan kuopissa, joita kaivaavat siihen mi-
hin yhtyyvät, tahi kotissa eli mehtä-majoissa, joi-
hen tarpeita ja rakkineita hyö knlettaavatmyö-
tensä yhestä paikasta toiseen, ja jälleen asettaavat
puikoillensa kuhun seisahtuuvat. Nämät kansat
joihen kieletkin ovat jo niin pois-vierastuneet, että
heila tuskin Suomalaisiksi sanoisimme, ovat kaik-
ki Venäjän tahi Greekan Uskoon kuuluvia. Heitä
hietaan Venäjän moan kaikkiin vanhimmiksi asu-
jamrniksi, jotka ovat jo asunneet siinä aikoa en-

nen kuin se Venäläinen tahi Slavdnilainen kansa jou-
tui sinne *). Tässäkin eroittaiksen hyönäistäSuo-

*)Moni on ehkä luullut, että nämät kansat oisivatpuo-
littain jo Venäläisiä, tahi alustapäin vanhoja Suoma-
laisia surullisia, jotka oisivat jo poissotkettu Venälai-
ston ja Tarlariiaisten kansoin joukossa,mutta Opettaja
Bush J joka äskettäin on matkustanut heijän maissa,
heitä tarl emmin muka tiiustellakscnsa,toistaa etteivät
out ollenkaan näihin kansoin kanssa i.tiliänsä hämmen-
täneet, mu)la eitä hyö vielä nytkin asuuvat itekseen,
eikä lainkaansuvainté toisia luonnaansa, sen vähämmin
m<m;i hcijäu kanssa naimisiin (lue Sffinemofytu ,1821
p. 371). Tällainen merkillinen yhistys keskenänsä,
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meluisista tahiKarjalaisista, jotka vasta myöhäisem-
pinnä aikoinna (monet ehkä varsin näinnä äsköi-
sinnä) ovat sinne muuttaneet Suomalaisista maista»
ja jotka ovat istutettu ikään kuin itekseen, rauihen
keskelleu.

Näistä Venäjässä löytyvistä Suomalaisista kan-
san-istuttamuksista *) ei ouk ollut meillä mitään
tietoa, ennen kuin varsin näinnä viimeisinnäaikoina,
koska tulimmo yhistetyiksi tämän yhteisen Venä-
läisen vallan kanssa. Vieläpä muistamme miten
kummaksi kahoimme, kuin ensin näimme yhtäkir-
joa Venäläisillä nenillä painettu Pietarissa v. 1820
niihen T verskin Kuvernissa jaBeshetskin itä—
pohjoisimmassa maan-kappaleissa asuvien Karjalais-
ten kielellä; ja koska ruvettiin tätä lukemaan

—

ja jiiykkäys muihin puuttumasta, tavataan yltä-kyllä
Suomalaisissa kansoissa, ikeän kuin heijän kielessä,
jota ei vielä missään tavatalc muihin antaineen, tahi
muihen kieliin kanssa velloittuna. Sillä missä se vai-
puu, siinä se poisvaipuu omassa puhtautessansa, vaan
eipois-sotkimisella, eikä toiisiin kieliinsevoittamisella.
Tätä merkillistä esimerkkiä löyvämme, ei ainoastaan
niissä Suomessa löytyvissä Suomalaisissa ja Ruohtalai-
sissa kylissä, jotka jo monta sata aastaikoo ovat noa-
puruksissa asuneet, eikä vielä ymmärrek toisiin puhet-
ta, tahi ovat toisisek kanssa ihtensä sevoittaneet;
mutta myöskin niissä Norissa ja Ruotissa löytyvissä
Suomalaisissa, jotka jo monta aikoo salpattupoisomas-
ta moastaan j ja suljettu näihin vieraihin kansoin,
eivät vielä ouk heittäneet tavansa,eikä kielensä, ehkä
heitämonesti onjokovastikuritettuomistaanluopumasta.

*)Kansan-istuttamusj folont.
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nähtiin, että se oli punastaSuomea *). Se oli Kei-
sarillisen Pietarissa olevaisen Bibla-Toimituksen an-
sio-.Ua.; ja, toimituksella, ja sen henkellisen: Synodin
Isyvällä suostumuksella, jolla näihen Karjalaisten

ella mainittuna vuonna painettiinPietarissa Ma-
theuksen Evankeljumia Venäläisillä kirjoituksilla **),
että" sillä saattaisivat näillen Suomalaisillen jokuu,
tietoa heijan autuuen-opista, ja selvempätä ym-
märrystä heijän Jumalan-palveluksestansa. Totta^
kaikki tämä Keisarillinen H. Synodi ei tuntenut,
etta näihen Karjalaisten kieli oli selvee Suomea,
mutta luuli ehkä, että se oli yksi niistä mo-
nesta erinäisistä ja äkkinäisistä kielistä, joita Ve-
näjässä löytyy, koska hyo toimittivat sen painutta-
mista Venäläisillä nenillä. Tästä on tapahtunut,
mitä Oppia Sjögren on aivan selkiästi meillen toi-
mittanut, puhuttaissa tästä kirjasta, Mnemosy-

*3 Tiistä on arvattava, että näitä Karjalaisia inahtaa olla
äijä paljon,koska variten vasten rupeisivatheijänkie-
lellä kii-joja pamuttaniaan.

"'**)Tämä kirja kuuluisi -näin, jos sitä kirjtiittaisimme
■'" mci jän nenillä: Herran mijän Schyndy-Ruohtinan.

SvätoiJevangeliMatveista_,Karj'alan kielellä. Petscha-
tnijhi Svaleischago-"Pravitelstvujuschtschago-Sinodan
käschschcnnäschtä., Venijän Bibleiskoiu kanscha-kunnan
elolla. Pijtcri 1820. 96 p..nälj.; joka meijän kielellä
rnorkihtäis: "Meijän Herran VapahtajanPyhä Evanke-
"ljumi, MatheukseLta (kirjntettu). Karjalan kielellä.
"Painettu-HenkcllisesH-AfalvottavaisenSynodin.suostu-
'muksr-lhu. Venäjän Biblu-Toimitiiksen kustenoksella,

"Pietarissa 1820/'
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i'Å 'Toulo-lui&ft 'vy iSäiii nimJttam:(lé:t(ä' r

«iuaisefc vastuksetj1'Kairaukset, hämnierittokset ja
virheet ovat Leijan kielessä syntyneetsiitä, cr^äsii-
hen oii

'otettu näitä heijän kielessä'vieraita he
eikä sitä saata mitenkään autetuksi, sillä tama vilie-
liäisyys Vajuttpi aiVaii näihin nenien puutumatta-
jnuuesta toimittamaan Suomalaista puhetta. Mutta
etta muuten Herra S— nin tavalla, paheksia täta
Bibia-toimituksen laitosta (näitä muka nenien suh-
teen *), tahi moittia keäntäjän keännöstä ja kirju- "

tosta **) siihen ci myö" millään tavalla antaitek.
Sitä vastoin myö osotamme kiitosta ja kunniata
tästä Keisarillisen Pietaiissa olevaisen Bibla-toimi-.
tursen hellasta huolenpiosta näistä meidän suku-

*)Hään sanoopi: "se ensimmäinen ja isomp'arvattavana
nuhtclemus, jotameidän täyty sanoa tästä keännöksestä,
on meijän luulossamme ■

—
että se onpainettuVenäjän

nenillä". <
—

Aivan niin! mutta jos eivät tienneet, että
tätä kävisi paremmin Suomalaisilla nenilläHrjutta-
maan

— " niin ei oukj heitä nuhtela eikä moittia.'
Muuten se näyttää meistä ouvollen» että koska Herra*
S. niin paljonlausuu tämänkirjan virheistä ja puu-
toksista, ettei se niin sanalla mainihte hänen mo-
Siesta ansiosta ja hyvästä aivotuksesta, yksi
asia, josta oisi meijän mielestämme ollutmuka tai-
Ikemminpuhua.

**)Hään alkaa jo että tämänkeännöksenkehnouen tantta,
sillen sovittaa, närnät Ennustajan sanat: "mi &£b]e ef«
ter ljus! Si, sa warder det mörker;

—
efter sten.Och, ft t»i wandre itökno; ja lopettaa etta puhua:

om författarens öfwerrassande wördslöshet.... ochotillräckliga kännedom af Finska språket i allmänhetoch Karelska isynnerhet. Yksi syyttäminen jonkape-
rustus kohta tulooni meJjän koittcleinuksnmme alla.



232

tunnistamme,että myös kiitollisuutta Henkell. Sy-
nodin suostumuksesta *)} ja olemme siitä vakuu-
tetut, että koska hyö kerran ovat tulleet tunte-
maan,että Suomalaisella kirjutoksella tahi paineil-
la (tppcr) kävisi paremmin heijän kieltä kirjutta-
maan, niin eivät suinkaan mahak laimin lyyä, että
sillä heitä hyötyttää,hakiissaan heijän parasta **).

*)Tässä asiassa on se Henkellinen Synodiosottanut yhtä
kauniimpata käytöstä, yhtä valaistettuampata mieltä
ja yhtä Jumalallisempata ja rauhallisenvpata syväntä,
luin yks osa siitä Verinlannissa Ruotissa löytyvästä
papin-juokosta, joka ei ainoastaan ouk pitänyt
näitä heijän moassa löytyviä Suomalaisia pilkan ja
kovan kurituksensa alla, mutta estänyt heitä soamas-
ta Suomalaisia henkellisiä kirjoja, jott* eivät heistä
saisi mitään tietoa Jumaluutesta omalla kielellänsä.
Ja kuin olemme Keis. Suomessa olevaisen Bibla-Toi-
mituksen hyvyyvellä hankkinut heilien Suomalaisia
Biblilöitä ja"Uusi-Testamenttilöitä aivan ilman mitään
maksutak, ja tuottanut heilien omalla kustennoksel-
lamme muitakin henkellisiä kirjoja, niin kuinSuoma-
laisia Virsi-kirjoja, Katekismuksia, Aapis-kirjoja m.
m. niin ovat nämät heijän papit, ci ainoastaan pa-
heksinneet tätä, ja pahoin soimaneet; mutta myösvii-
meisissä Hcrroinpäivissä paljon juönittclleet näihen
Suomalaisten anomuksia vastaan, joissa muka rukoili-
vat Kuninkastansa ja Valtakunnanyhteisi jä siätyjä soa-
haksensa omalla kielellänsä, ja omalla kustennoksei-
lansa yhtä Pappia ja Jumalanpalvelusta,, heijän henkel-
liseksi ravinnokseksi.Kuitenkin meijän läytyy Ruohin
yhteisen papis-siävyn kunniaksi sanoa, että hyö., ynnä
ne toisetkin valtakunnan siävyt^ pyysi yhteisesti Ku-
ninkastansa juuri hartaasti _, että haan ottaisi näihen
Suomalaisten asiat armollisemmaan huostaansa. Tv-
levaisuus osottanoon mcillen mitenkä nämät asiat ovat
tulleet toijnaitctuiksi.

**)Sillä jos heitä kerran opetetaan tuntemaan Suomalais-
ia painia, ja Suomalaisia neniä, niin tailaavat sill*

Mitäs
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Mitäs taas Keäntäjään tulee, niiu myo tässä
tahomme kahestin häntä kostella, sekä hänen vai-
voistaan, että hänen kauniista keännÖksistaän, ja
somasta kielen kilkutuksistaan. Ja luullessamme etta
royö sillä paraittain osotammesuostumuksemme tal-
len tunnettomallen kielen-käsittäjällen, jos muka
näyttäisimme hänen toimensa toeksi, niin tahomme
tehä tätä juuri hyvällä mielellä, liioifenkin koska
myöpitämme sitä meijän velvolJisuueksemme, että
harjoitlaa asiassa totuutta, ja osottaa oikeutta kul-
ienkin.

Kuin ensin piätimme , että Suomen kielen kir-
juittaissa seurata ainoastaan kahta lakia (ttvenne
rc^tot)> ensiksi "että hivjuittaa ikään kuin ptihu-
taanJJ'/ ja toiseksi, JJetlä noualtaci sitä puhetta_,
joka oli meistä. parasJJ/-— jakoska myösen eistä jo
v. 1817 aloittimme painatloo toista Suomea, kuin
oli tavallisesti laita *);nimittäin sillä, että pi-
timme Savolaisten puheen-murretta muista parera-

lukea Suomalaisiahenkellisiä kirjoja varsin rentonaan
(obf^tnbrobt) josta piästäisiin siitä vastuksesta, että
varsin heijän tautta kustentamaan japainuttaraaanSuo-
malaisia kirjoja Venäläisillä nenillä.

*)Lue meijän Tutkimuksemme (Sleccnfton) Riihsin kir-
jasta: oå) bff tnmanarc/ painettuUpsalanTie-
tomus-Sanomissa (t Upfala Sitter. Ätbn. )vuonna1817,
2Sf:o 19, 22, 24> 25, 26» 49> 5o ja 51; meijän Jutte-
lemuksemme: dePioveibiis Fennicis. Upsalics I8l8»' ja
Pieniä Runoja, Upsalassa 1818,

3>of)'srAf4IL
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pana, ja kiijuttaissa tätä, seuraisimme kaikissa mei-
jän ensimmäistä lakia, josta moni on kylläouoistel-
lut ja irvistellyt

—
niin emme oisi ikään uskonut,

että se ensimmäinen joka nouattaissamoatapoa,oisi
yksi Suomalainen tahi Karjalainen kirjan-toimittaja
Venäjän moan perillä. Eli oikeemmittain ehkä sa-
noa, että piti muka löytymän yhtä toista miestä
Aasian rajoilla, joka jo v. 1820 aivan iteslään ru-
peisi Venäläisillä paineilla juurisamalla tavallakuin

myö kirjuttamaan tätä Suomen kieltä; sillä se on
tuskin aateltava, että haan oisi soanut tietoa
näistä meijän kokeistamme *).

Jos se seneistä oli meistä ensin äkkiasti kuulla
että löytyiSuomalaisia niin kaukana Venäjässä; ja
outo muka nahaksemme, että heijäri keili toimitet-
tiin Venäjän nenillä } niin se oli siitten meillen su-
loinen tietäksemme heijän kielen-toimittajansa seu-
raanneen varsin meijän tapaamme, kirjuittaissa tätä
kieltä; ja sillä ikään kuin jollakulia suostumuksella
tätä vahvistanut ja turvanut. Myö tahomme nyt
meijänkin puolestamme pitää hänenpuoltaan, koska

*)Myö soamme vastapäin kuulla että v. 1821 kirjutet-
tiin jo Norissa ja Ruohin Suomalaisissa, niin ikään
tällä tavoin. Josta nähään että tämä Savolaisten pu-
heen-murre puhutaan ei ainoastaan muualla kuin Sa-vossa, mutta paljon laveammasti luin ykskään muu
Suomalainen puhe; ja että kuin sitä kerrankohoitet-
tiin kirjotus-kieleksi, niin sitä tehtiin R"uijan Tuntu-rista aina Aasian rajoilleri, vähemmälläajalla kuinnel-jällä vuuella.
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häänki on nyt vuorostansa tullut toiselta soimatuksi
jaluulemme meijän sillä

—
että otamme tarkempaan

tutkistelemuksemme ala, nämät heijän moittimiset—
levittävän parempoo tietoa tästä Karjalaisien

kielestä, ja sillä— lailla yhfaikoo tarkoittoo "yhtä tie-
tä, kahta asiata." Mutta tahomme jo alustapäin
tunnustoo, ettei meillä ouk mitään tietoa tästä
Karjalaisten kielestä, paihti sitä mitä olemme soa-
neet, tästä heijän kirjasta, ja ettei meillä ouk vielä
ollut niin paljon aikoa, että oisimmeluenneet tätä-r
kään ki-rjoa läviten *);myö oisimme silloin ehkä
taitaneet antoo parempoo tietoo tästä heijänkieles-
tä; jonka tarkempata tutkistelemista meijän nyt
täytyy heittää toiste. Häpiäksemme sanoa,niinem-
me ole lukeneet paljoa enemmin sila Jukua,
jota nyt otamme tässä toimittaaksemme, vaanolem_
me siitä jo soanneet niin paljon tietääksemme kuin
tarvitaan, että kohtata näitä Tutkian (JHecenfetttené)
muistutuksia, haettu niistä s:stä ensimmäisistä Ju-
vuista; ja joista suurin osa

—
ellei kaikki

—
ovat

tyhjät ja joutavat.

*)Syy tähän hitaisuuteen on ollut, osittain nämät äkki-näiset nenät joilla seonkirjutcttu, osittain myös, etteitunnetak Venäjän kieltä, josta tämä keännös mahtaaolla tehty; mutta erinomattain,että olemme näinnäaikoinna olleet muista töistäniin ahistetut, ettemmeouk. hen joutaneet näitä tarkemmin tiiustella Taitaapa
moni nyt jo kahtoa liianpitkiksi näitä tiiustelemisiä.(otettu yhestä luvusta);miten sanoisivat siitten jos oi-
simme koko kirjan ottaneet tutkisteluksemme
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Ensinnik, niin näissä moittimisissa tavataan
kolmet suurta vikoo,nimittäin: ensiksi_,ettei Moit-
ta ja tunnek si tH kieltä, jota ha a n tahtoo
moittia, tahi jonka kirjutosta haan on muka oi-
kaisevanaan; toiseksi, että hään voatii, jotta
se pitais kaikissa olla Suomenkielen mu-
tainen; ja kolmanneksij ettei hää n tunnek
Suomeakaan *). Kukapa meistä siilien panisj
"kummaksi, että näin toimitetut, suurin osa näistä
hänen moitlimisistaan vaipuuvat itestään, ja kiän-
tyyvät tyhjiksi **).

*)Ne molemmat ensimmäiset näistä syyttämisistäonhaan
ite perästäpäin antanut myöten, luulevansillä sanallaan
olevansa vakuuteltukaikista nuhielenniksisla. Muttaei
niin! Kuin ruvetaan mitään moittimaan, niin pitäis
siihen tok' olla jotaik perustusta ja syytä, erinomat-
tain kuin pietään sellaista tora-puhetta,niinkuin täss*
on tehty. Sitä kolmatta syyttämistä on jo tehty toi-

milta ennenmeitä (lue: Ueber Erwartungen tm Betresse
der sinnischen Sprache und ihre Litteratur, »on Solju
Strahlmlllin. €st- Petersburg, 1822.) Myö tunnem-
me aivan hyvin että Herra S.onsyntynytvarsinSuoma-
laisista vanhemmista, ja pitäis seneistä osata Suomea
paremmin kuin mitään muuta. Myöuskommemyöskin
ettäse taitaa Suomea paremmin kuin myö,nimittäin
Hämeen Suomea; vaan toisin puolin emme saata
laisea, ettäse on Savon ja Karjalan puheessavar-
sin äkkinäinen (jota hänen puheetkin toistaa); ja ny-
kyisin tarvitaan Suomen-kielen tuntemiseen, että tun-
tea nainenkinpuhetta, ilman ompi tämä rneijän tieto-
mus, varsin vajoava ja puuttuva.

*+)Koska ei yhessäkään kirjanpajassa tässä kaupunnissa
vyk niin Venäläistä neneä, niin täytyy meijän hä-

tävaraksi ottoo GreeikaJaisia; josta y merkihteeh;'^ F,' He/t / >/», lit^.
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Haan alkaa muka, näyttää mitenkä se on ma°

Iloloin, eitä Venäläisillä nenillä kirjuttoo Suoma-
laista kiellä j ja antaapi sentähen asian-koskevillen
sitä neuvoa, että vastapMin ottoo Suomalaisia ne-
niä täksi tarpeheksi. Siitten rupiaa haan nimitös-
sanoja perkamaan; ja sanoopit "se ei ouk muka
laitollinen, että nenä y oh pantu merkihtemään .h,"

Mutta, kali miksikäs ei? Sillä koska Venäjän kie-
lessä ei löyvyk yhtään nence, joka mei'kihtee tätä
seivee hj niin täytyy meijän toimittoositä jollakulla
toisella; silloin mahtaa y ollaniin otollinen kuin yks-
kään muu (erinomattain koska g toimitetaan tässä
toisella nenällä, nimittäin %

— ellei tehteisiin yhtä
jälkiään uusimuotoista nenee) ja vielä otollisempi,
koska se on (eänensä suhteen) lähin tätä hj jamuu-
tenkin, jo muissakin kielissä soanut monenaisia ja
erinäisiä merkityksiä *).

Siitten sanoopi haan:
—

"kuitenkin samoa h
toimitetaan toisellakin nenällä %, eli yhtä eäntä

*) INiin e. m. kuuluu g toisinaan Venäjänkin kielessä
kuin h tahi eh, e. m. sanoissa noga, nogi. Ruof.in-
kielcssäkin sillä on monta eäntä; milloin muka kuuluu
kuin k, e. m. sanoissa $%tr lDtflt/ pli(Jt; milloin kuin
/, e. m. sanoissa (evg, bWCia, QQXCI, milloin toas kuin
v, e. m. sanoissa, jtttga'/ fileet, j. n, e. toisinaan kuu-
luu selittämättömänä, arvaten kuin ng,e. m. sanoissa
tllléf filtnga, dng. Muissa kielissä tehään tätä neneu
vielä luonnottomaisemmaksi, e. m. Franskan kielessä
kussa kuuluu toisinaan kuin sch, e. m. gage, génie,
loge; toisinaan kuin j, e. m. George, campagne, corn-
pagnon, j. n.e. ja tätä huikentclavaista sanan-ncneä,
jonka oikea pemstus-eäntä Suomalainen ei taija kuo-
lemaksikaansuustaan sanoa,sovitetaan väkisekkin hei-
jän kiclesehcn, meijän kielen muka murtajoilta.
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kirjutetaan kahelia erinäisellä tavalla." Mutta tässä

on Tulk. erehtynyt; ja juuri niillä samoilla sanoilla,
joilla haan on tätä muka toistavana, niillä tahom-
me osottao, että heijän välillä on suuri eroitus, ja
että £ merkihtee ch_, tahi yhtä koverapoo karais-
tettua h_, joka ussein pannaan siihen,kuhun Suoma-
laiset panpovat «_, erinonlattain Mihin-Loukassct
(i Casu Penetrativo) ja Tehlavissci-Toimitussanoissa.
(i Verba. Passiva.) JNiiil e. m. kirjuttaa haan t^t*
jota Tutk. lukoopi tcihtij vaan pitäis vissiin luetta-
man tdchlij t. taahli; layioixziy^ joka ei ouk luetta-
va lalijoittihj mutta laltjoiitich t, lahjoitihh ("lahjoit-
tiin"); a'/taya% (ahhlaliahhj ei ahtahah) "ahtahan";
TBAdi% IsQvoaXipax [tuldich Jcrusalimach

—
mutta ei

tuldih Jerusalimah) "tultiin Jerusalemiin" j. n. e.
Tällä tavoin on se Karjalainen Toimittaja tahtonut
tarkeemmalla kirjoituksella nouvattaakielen hienom-
piakin eännöksiä.

Siilten sanoo Tutk, "niin varmatoin (ofäfer)
kuin Toim, on, koska haan kirjuttaa hj niin tietä-
matoin on haan myöskin,milloin haan lurjuttaisi sitä
Suomalaista 'a* (eihään täss' oukpuhettakaan E.uoh-
talaisesta!) Vaan tässä toas osottaaTutk. tietämättö-
myytensä Suomen kielessä, eli oikeemmittain Savon
puheessa, sillapa häntä voitetaan tässäkin omilla
sanoillaan. Niin e. m. luuloo Tutk.että se on viä-
rin kirjutettu, koska Toim. kirjuttaa nifueyqty (pi-
mieschschä) ja thj (clii); ja tahtoo että pitäis
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olla pimiäschscha j, lila. Haan ei tunnekkaan että
se on varsin Savon puhe sanoa: "pimeessä, elä",
ja että se siinäkin eroittaiksen litinpuheesta *).

Samaten syttää haan T.n ei osanneen aina oi-
keen tomittoo i_, tam että sé sitäkin merkitti mo-
nella tavalla **). Vaan siinäpä se on luettava liä-
nellen ansioksi, ettähaan muka eritavallatoimittaa
eänen erinäisyyttä *4*). Tämä joka meijän mielest-

*}Että muutenTutkian tavalla pelätä, että syntyisi kie-
lessämme muka hämmenys, jos kirjutettaisiin kahta
sanaa yhellä tavalla — niin luin e m. tässä elä, l&tbli!(KäskevässäLovessaPuuttuvaisestaToimitus-sanasta
elä,iImperativi Modus, of Vcrbum Definitivum elä,
älä); jaelä, Iff!(Käskeväisessä LovessaSyntyvästä Toi-
mitus-sanasta elän)

—
on yksi turha luulo, sillä jos

eivät hämmenek meitä puheissamme, niin eivät myös-
kään hämmenäk meitä kirjutoksessamme. Että eri-
tavalla kirjuttoo yhtäläisiä sanoja, jotta sillä raukaeroittoo heijän erinäisiä merkityksiä, on yks tyhjä
neuo, joka ei maksak mitään, vaan ainoastaan mat-kaan saattaa liikoo vaivoo tätä mieleen juohuttaissain-
me. Eihään se pieni sana leb , jolla on Ruohin kie-
lässä io erinäistä merkitystä (nimittäin, veräjä, m-veli, suku-polvi, tie,juno,ilkiä,joutui,kärsi,taluta)
ja jota kuitenkin aina kirjutetaan sillä yhellä tavalla,
ouk millonkaan tehnyt heijän kielessä villitystä.

**_) Eipä myö Suomessakaankirjutamme tätä neneevarsinkannallensa;Myökirjutammej (mykkänään) sekäpit-källä että lyhyvellä i, e. m. ja,ai, ekkä eännös on
varsin samallainen. Että kirjuttaa häntä erillä nenillä
sanoin lopussa, erillä heijän alussa, on meijän mieles-tämme yks joutava laitos. '

***)Koska meillä tässä ei ouk Venäläisiä neniä niinemme
näillä puuttuvaisilla Greekkalaisilla taijak tätä toi-mittoo. Mutta kyllä kaikitekkin ott (ottJ) roifiiTT(toimittJ).xoipXXa (koiralla) on niin selvee kuin "otti,toimitti,korilla (nimittäin jos * merkihteeyhtä lyhyttä
tahi puoleksi katkaistu i). Samaten sanotaan Savossa
sekä "pojan, piian, ajaa" että myöspoijan, piijan,
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ämme on yks ansio, Jukoopi Tutk. yheksi vi-
aksi; erinomaltain jukkii haan paljon niistä mo-
nista pienistä liitto-paikoista (accenter) joilla Toira.
on tahtona merkittää karaistamuksia, ja paina-
muksia sanoissaan, tahi heijän into- ja paino-
polvia. Ja jos se joskus paikassa löytää tämänpie-
nen merkin pois-olevan (joka usein katkiaapi paina-

Aijan (ehk cl Tutk. sano tätä jmmärhiväsek)
—

■kura-
paisetkin ovat oik.cc!. Niin ikään erehtyy Tutk.kuin
haan moittii sitä, että Toim. on kirjurttaput llmsQit=rj
{pillerissä) ja sanoo etta se on varsin sotiva Suomen
ticlen luontoa vasten, ja etta ois pifänyc muka oleman
Piitarissa. Mutta tumapa vasta sotii kielemmevasten.
Sanonoovallian hyo Hämeessäkin "liiterissä, kinke-
rissä", j. n. e, ja koska Tutk. tahtoo soaha täta sanaa
oijastanneeksi, niin silloin oisi hänelle ollut s urenapi
syy muistutella Turun Fiiho-Sanomien Toimittajaa,
kosta se viisancssansa rupeisi lellissänsä kirjuttamaan
"sanomia Pyhästä Pietarboris t a." Samalla ta-
valla nuhtelee haan häntä varsin syyttömästisiitä,että
haan kirjuttaa viiva TCtjivtva (niinä päivinä), ja tahtoo
että se pitäis muka olla "niinä päivinä.' 5 Mutta ken-
nea liialla haan vaatii että kaikki pitäis olla kirju-
tettu Suomen kielen perästä? eihään se siitten oisik-
kaanomoo kieltä, jos ei ois jossaik eroitus. Jos Tutk.
oisi väheekkään tuntenut Viron-Suomea, niin oisi haan
muka löytänyt, että tämä Karjalaisten puhe taivut-
taiksen Viron Suomeen, kussa a ja a usseen tavataan
yksissä sanoissa, ja varsin tässäkin puheessa; "päivä"
on Virk. pävn, ja "niinä", niinä. Savonkin puheessa
sanotaan "tällainen, tämmöinen" j.n. e. (liitettyissäsa-
noissa'). Tutk. soimaa sitäkin että Toim. välistenkir-
juttaa■'yty (nm 3, 8) välistän toas viiv (niin 3, 15.)
Tämäpä toistaa ettei haan pia yhtä puhetta toista hal-
vempata;puhuuvatpa ne Suomessakin tätä sanaa sekä
pitemmin ettäJyhcmmin,sekä niinettäninjikäänkuia
hiirij että haun; inc, että mjö,j. n. C.

tessä) ,
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tessa), tahi istuvan kaJieellaan., silloin se jo lukoo
tätä pientä painon-virhettä, kauhiaksikieJen-rikoksiJ
ja rupia siitä jo telmamäan Toimittajan huolimat»
tomuuesta ja ymmärtämättömyyestä. Tiennöönhä-
net, minkä tautta Tulk. tahtoo kaikkia näin saat-
taa pahimmaksi? Mutta saahanpas kahtoa mitenkä
liään ite kirjuttaa Suomeansa, jos ei siinäkin loy-
vetäk vikoja? Se joka näin moittii muita, mah-
taa iteolla moittimatakja ilman puutokseta. Tutk. ei
ouk ite kirjuttanut toista kymmentä Suomalaista
sanoa, ennen kuin heissä jo 16'yvetään virheitämo-
nellaisia, ja kaikellaisia; paino-virhei ta *),
kielen-virheitä**) ja keannös-virh eita ***).
Se joka on niin tarkka toisenkanssa,että hään,niin
kuinsanottiin, Jukoopikkuruikkuisia painon-virheitä
viaksensa, sellaisia joit a ei toinen oisi viihtinyt ni-

*)Paino-virheiksi luemme c.m. sitä, ettähaankirjuttaa
@Üb. kuin pitäis olla ljub, j.n. e.

**)Kielen-virheiksiy luemme sitii, etla haan p. 152 kir-
juttaa rnurhelliset,kuin pitäis olla murheelliset (ja
vieläpä kiittääpi tämän sananhyväksi).

♥*.♥)Kiäniws-jvirheiksij luvcinme sitä, että haan toimittaa
sanan kuuntelee Ruotiksi, sanalla fcan li^bec; ehkä se
merkihtee fyan f)bvets ja kaatua (falla) on haan toi-
mittanut sanalla förfjunfa (hukkua) ., j. n. e. Muttaei
sillä kyllä, eipä haan ou aina osana oikeakaan lukea
kirjasta, koska haan kirjuttaa hiään^ kussa Toimilla
on yirjV (hiän);ja piiiälläSj kussa Toim:lla <>n 7tirj?Ja/a
(piälläs);paakkoavaisille,kuin on TTUMiZiaGblla (pak-
kojasilla);äljgää; kuin on rjVyiri (alJgiä); koiryilla,
kuin on «otQikXa (koirilla) j. n. e. Sellaistapa myö-
kin kuhtuisimiae huolimattomuwteksi.

3iOtava 11.
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mittaakaan, se joka nuhteloo siitti, että sanat ovat
painatessa vajuneet yhteen e.m. iUchepid'åjån_, luin
pitäis olla itsche pidä/an (p. i46); tahi että ne ovat

yhteen-liitetyt e. m. jogo-kukkan (p. i55) kuin ne

hänen mielestä oisi pitänyt olla erinäiset jogo kuk-
Jsaiij,— hänenkirjutoksissa ei piek löytyä semmoisia
anteeksi-annettamattomia virheitä, kuin se äsken
mainittu ©u b (kuin pitäis olla ljub) p. 144*

Mutta luetaanpas vielä! Tutk. lausuu: "Ehkei
"lukia mahak älyä kaikki ne monet vastukset, jot-
"kaovat tässä kohtaneet Toim.aa, pitäis hänen kui-
"tenkin havaitseman, miten huokiaksi haan on
"luullut tätä työtänsä, ja sitä muka huolimatto-
inauutta, jollahaanon tätä asiatakäyttänyt; ellei—
"me luettaisi muka syyksi hänen taita m a t tomuut-
"ta Suomen kielessä, liioitenkinKarjalais-
"ten puheessa. Että asia mahtaa toin-perästä
"olla näin, siihen uskoon lähemme vielä huokeem-
"masti, koska paitti hänen puheen-virheitä (ortOoCft-
ftjfa fcl) vielä kerran kahotaan millä tavalla haan
"muka käyttää kielensä, taivotuksissaan ja piiroksis-
"saan;" (jolla Tutk. ymmärtänöon kielen-virheitä >

gcammattfaUffa fcf)- "Tässäkin taas tavataan sovit-
"tamattomia *) ja oiitoja sanantapoja, joita en tiia
"itekkään mitenkä niitä selitettäisiin. Niinpä on e.

*)Sovittamattomuus* moffittbtgfieÉ/ infonfequens*
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m. hänen piiheen-karaistamus *) varsin outo ja vas-
ten Suomen-kielen Juontoa." (Nyt tuloo haan kaikki
totistuksineen)."Niin e. m. kirjuttaa haan fåljflé. {m'd-
né) %88vdalb (kuundalé), jota Tutk. lukoopi JJmäneej

kuundalee* j ja!? joka hanen mielestä pitäis olla m'dne_,

kuundale. Samaten kirjuttaa Toim. TöliXla
{tulella)TöAéT {tulét) KBOvdthl (kimndéH), jota kaikki
Tutk. moittii, luuloo villiksi, ja sotivan meijän ki-
eltämme vasten. Mutta tässä taas osottaa haan
omoo taitamattomuuttansa, ja juuri näillä sanoilla
toistaa toisen tarkautta, kielensä kirjuttaissa. Sillä
kennen Juvalla Tutk. lukoo näitä into-polvia,
paino-polviksi? Sanassa kuundalé hään neä
hyvin kyllä minkälaiset paino-merkit ovat; mitäs
haan siitten Jukoo mänee_, kuundalee _, kuin pitäis
lukea maneJ

j kuundale"'_, tahi mancjkundalé ? Onhaan
se että tahallaan toisen puhetta sotkia **). Jos haan
nyt väheekkään tuntoo Suomea, niin haan selittää
että juuri tässä samassa Lovessa ***)_, nimittäin
Käskeväisessaj kuin myös kieltäväisissä puheen-
piiroksissa (i nefflttbc tatcfatt) karaistetaan Suomessa

*)Puheen-karaistamusj äCCPtttUOtiott.
**)Tällainen halu, että pahentaa kaikkia, on viettellyt

Tutk. että sotkia ne juuri selvimmät paikat, niin e.
m. kuin seisoo: "syntiin j«a<Waor (kavoneita), niinhaan
tahtoo että pitäis olla "syntiin kaatuneita-"-", ja luette-
loo viaksi, ettei Toim. ouk näin muka kirjuttana.***)£,««#> modus, Käskeväinen j, Imperatiyusj käskeväises-sa lovessa^ iimperatiyi modus.
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aina tätä. viimeista nenää, ja jos kohta kirjutetnan

mane j niin sitä kuitenkin puheissa sanotaan mäne*

Tätä tehään muuten monella tavalla, nimittäin sillä
lailla, että Hämäläiset ja eteiaisemmät Savolaiset
sanoovat miinehs muttapohjoisammat, ja Karjalaiset,
mänek; Pohjalaiset taas, mänetj j.n. e. Samaten
sanotaan tulella (siinä on into kummassakin polves-
sa). Ei myökään oisi tätä ennen hoksana, ellei
me oisi siihen tulleet johtatetuiksi tämän Karjalaisen
tarkoituksella. Samaten myös tule j t. tulehj tulekj
tulet. Kuin Tutk. on ensin näin nuhtellut Toimit-
tajan kirjotusta tahikirjoitus- tapaa, niinrupia hää»
erittäin ruotimaan hänen keännöstä. Haan voatii
häneltä ei ainoastaan, että hänen (joka on iho-en-
simmäinen näissä aikeissa, ja joka nyt enskerta toi-
mittaa kielensä kirjallisesti) pitäis jo tekämän sitä
niin tarkasti ja täyveflisesti kuin Suomalaiset, jotka
ovat jo kirjuttaneet kieltänsä 300 aastaikoa *), tahi
että hänessä yksinään pitäis löytyäsitä toimetta,jo-
ka meissä yhteisesti; mutta haan voatiipi vielä e-
nempi, haan voatii myöskin että hänen keannukset
pitäis olla niin luonnolliset ja taijolliset kuin mei-
jän, jotka on jo monelta piispalta ja papilta lue"
tut ja oijaistut (vähäppäs se vaatii!). Mutta ei sillä

*)Se ensimmäinen Suomalainenkirja, jota tunnetaan,
on painettu v 1544» ja kuhuttiin: liucouskirja Bib-
liasta.
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kyllä: bään voatii ei ainoastaan etla hyö' pitäis
olla perustuskielen-mukaiset, vaan että hyö myös-
kin pitäis nouattaman Venäjän ja Pvuotin keän-
nöislen somaisuutta. Sen eistä hääti venottaaheitä
ei ainoastaan perustuskielen kanssa, muttamyöskin,
milloin Suomalaiseen *), milloin Venäläiseen keän-
nÖkseen ; ja vetää milloin yhen, millointoisennäistä
keännöksistä hänen nenänsä eteen, ja kiittää heitä
hyviksi, että sillä haisuttoo tämän Karjalaisen ruk-
ka **). Ensin haan kyllä muka sanoo (p. 143) -
"että Biblan keännöksetpitäiskaikenmokommin olla
"selvät heilien, joillen niitä aivotetaan; siihen tar-

vitaan ei ainoastaan, että keännös on tehty perus-
tetuilla tievoilla, ja sen kielen luontoa myöten
"jolla se on tehty,muttaettämyösse ulkonainenpu-
"heen-piiros ja puku pitäis tehtämän jasovitetteman
rsaman kielen tapoja myöten." —

Mutta tokkos
haan nyt tällä tarkoituksella tutkii tätäkirjaa,kuin
häänsiittenp.iso rupiahänen keännöstämoittimaan?

*)Niin kuin Tutit, ilman mitään perustuksetalc moittii
kaikkia tässäKarjalaisessa keännöksessä, niinhaan toi-
sin puolin kiiltää kaikkia meijän Suomalaisessa kciin-
nöksessämme (niin kuin luullaan) myöskin ilman pe-
rustuksetakj (ilman asian koitteleinatak.)

**)Moni luuloo ehkä, että nämät keännöksetpitäis kaik-
ki olla välillensä yhteläiset, koska hyö kaikki toimit-
taavat samatasiat. Sen hyö ovatkin kyllä asian puo-
lesta, mutta kielensä puolesta, tahi tavat mil-
lä tätä asiaa toimitetaan (sanat ja sananparret) ovat
erinäiset— erinomattain, josuskaliaisiin(Tutk. luvalla)
seurata kunkin kielen luontoa ja puheen-piirosta.
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Ei ikään! Haan ei tiia itekkään, mitenkä haansaat-
taisi sitä hyvin alentoo. Sen eistä haan verrojttaa

häntä kolmella kielellä ja kolmella erinäisellä pu-
heen-piiroksella.

Haan alkaa taas alku-lehestä, ja moittii että
Toim. on ottanut sitä Venäläistä sanaa Gvqrot
(svatoi)merkihtemään "pyheä".Tässä hänellä onaivan
oikee, sillä ei pie peseensä hieroa. Mutta eihään
tämä ouk Keäntäjän syy? Nämät Karjalaiset ovat

jo ennen häntä soaneet tällaisia sanoja kielehensä,
uskomus-opistaan. Koska heillä on Venäläisten
oppi, niin ovat myös sillä soaneet muutama Venä-
läistä sanoo, puheessansa; myöolemme Ruohtaiai-
sista nouvattaneet kymroenesti enemmin. Sanota-
han meilläkin Santti Fr/änli (<3anfte (Borcttt). Eikä
pylid (meijän kielessämme) ouk soveltuva semmoisiin
paikoin , elleime Turkulaisten tavalla rupia sano-
maan "Pyhä Pietarbori." Mitä niihin muihin Ve-
näläisisiin sanoin tuloo, tahi siitä Venäjäntelemi-
sestä (JJhijjifcran&e) josta Tutk. monesti puhuupi,
niin ei myöouk löytäneet sitä muualla kuin alku-
lehessä; eikä Tutk.kaan on ollut hyvä muita pai-
koja nimittää *). Sitä vastoin olemme ihmittellyt

*)Sillä jos semmoiset sanat, kuin prordka (Propheta)
rijächki (synti) j. n. e. ovat otetut Venäjän kielestä,
niin ovat samat sanat meijän kielessä taas otettuRuo-
tiri kielestä, ettei siitä piek suuttua. Se oisi toi-
vottava, jos heitä soataisiinSuomalaisillavaihtaneeksi.



247
tätä heijän kielen puhtautta, ja keksinyt että Toi-
mittaja on varsin harjoittanut oman kielen tarkoit-
tamusta, ja siinä aivotuksessa sepittänyt uusia
sanoja, joihen joukosta myö e. m.luemme Schuuri-
schyndyj jota Tutk. löytää moitittavaksi, koska se
ei varsin toimitakGreek.sanaaTiaidlOV (lapsukainen}',
ehkä Toim. aivan tällä sanalla tahtoo eroittoo tätä
Jumalista lastamuista lapsista, osottain hänen ylhäi-
sestä syntymistä. Siitten toas lukoo Tutk. näihen

keännös vii%hein joukkoon,pieniä -painon-virheitä*
että niillä muka hyvin lisetä niitä toisia. Ilman
että tuntea näihen Karjalaisten puhetta, niin haan
moittii että kirjuttaavat aita polta *)jpalka kaiki,
kuin pitäis (meijän puhemme jälkeen) olla aitta._,
polttaaj palkka j kaikki. Jos Tutk. tahtois näin tar-
keemmin tutkistella meijän nyt äsköin (vuonna ißig)
painettua Suomalaista Raamattua, jota haan kiit-
tää hyväksi; niin haan löytäisi tuhansittain sel-
laisia, ja suurempiakin virheitä (ikään kuin hänen

*)Toisessa kohassa kirjuttaa haan tätä sanoo aivan oi-
keen,kahelia t^ nimittäin 3^ J2.7To?arav(polltav).Kos\a.
tässä nyt on tullut puheeksi Suomen kirjuttamisesta
meijän Biblan-keännöksissä, niin tahon muistutella
että juuri tämä sana, tässä samassakin paikassa,
on viärin kirjutettu meijän omassakin Suomalaisessa
Bibliassa. Siinä seisoo: "mutta ruumenet poltta hän
sammumattomalla tulella"; meijän luulomme jälkeen,
oisi tämä näin: "mutta ruumeneet polttaa haan sam-
muttamattomalla tulella."
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omassakin kirjnituksissaan *). Siitten sanoo haHn
toas: "yt{vdi]% (händah — sic!) on yks iso kirjutos
vika, (joka raerkihtee hauteen

—
ifroattfett) kuinpi-

täis muka olla hända
— t)onomJJ**). Mutta se ei ouk

(sic) kuin Tutk. lukoo, vaanse on häfidäch/ eikä se
pitäis olla hända (Mikan Loukassa) vaan se pitäis
olla häntä t. hänet (Mitan Loukassa, Yksinäisyyeu
Luvussa ***) —

Niätsä nyt taas mitenkä oikastaia
iteeksyy, ja eksytteloö vielä muita. Nyt on moni
Loukas (fafu6) Suomen kielessä yhteinen, e. m.
MinkänLoukas(Yksinäisyy enLuvussa)sisellänsäsuljee
sekä Genetivus että Accus. Totalis; ja (Moniaisuuen
Luvussa) Genet. Penetrat. et Instrument. Koska nyt
ei tunnetak Karjalaisten kieltä, kussa myöskinmah-
taa olla tällaisia yhtenäisiäLoukkaita niinse onvar-
sinymmärläm ätöin meiltä, ettänain julkisesti rupia
siitä riaveämäänilmanperustuksetak. «

—
Siitten taas:

nvyiTTljyvo (pyhättyö?) on yksi ei moitettava toi-

*)Myö ci lahoitak siksialcntoa mcijän omaakeännöstäm-
me

—
sillä se on mahollinen että erehtymme. Mutta

sillit tarkoituksella ja ymmärtämyksellä, jolla myökä-
sitämme kielemme, niin oisi harva värsy,joka ei tar-
vihtis oijastamista.

**)Luulookohaaa Tutk. Suomalaisessa Bibliassa kuulua
paremmallen, kuin luetaan (Makknh. 7, 24) "Koska
Antiochus sen kuuli, luuli hiin hänen haudansä ka-
zovan ylön" {Sic!) Pitäis olla: "luuli haan hänen
pilkanneen häntä".

*+*)Oikeempi ehkä oisi sanoa hänen (Minkän Loukassa)
jollon sana käskynsä (joka on pois-hcitätty) siiheri ym-
mär taisimme. iNiin en myös Suomal. Raamatnssa.
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mittaminen Greekal sanasta vt]G£VCac (puastettua)—
Sepä oil kumma, että Tutk. tok löysi yhtä sanoo,
joka "ei ollut moitittava".

"Eiköhään Karjalaisten kielessä löytyisi muuta
sanaa, joka merkihteis katto (tai) kuin katosj (Gen.
katoksen), joka Suomenkielessä merkihtee, ett fiber"»
Mutta katos ei merkihtekkään meijän puheessamme
yhtä lii&eriå, vaan ett ffjuf, ttt tal, fom dr uppfatt
for tillfallet, ja sanotaan useemittain pienistä mök-
kiläisten hökkelistä ja torppa-tölhöstä.Se on sen eista
meijän mielestämme tässä paikassa hyvin sopiva.
koska tässä puhutaan siitämajasta kussa Jesus syntyi.

"Tokkos Quyvaycup(rahvahasch) taitaamerkihtee
ihmis-kansoa,pakanoita, ja Synagogoa?"
Jos mukapakanat ovat "ihmisä", ja josrahvas mer-
kihtee "ihmisten kansoo"; niin miksikäs se ei siitten.
taitaisimyösmerkihteeyhtäpakanallistakansoo? Yhtä
paikkoomissärahvasmerkihteissynagogoo (Juudalaista
opetushuonetta)ei löyetäkmissään;muttaainoasti,että
se yhessä paikassa (4,23)pistetään tämän sanansiaan,

kosk' eivätKarjalaiset ymmärtänneet mitätämävieras

sana merkihti. Sentähen kuin meijän Raamatussa

luetaan: "Ja Jesus vaelsi ymbäri kaiken Galilean,
ja opetti heidän Synagogisansa"j niin Karjalaisella
on: / käveli Jisus kaikie Galilejoa-myötj iopascht
rahvahaschscha;joka merkihtee: "ja opettelirahva-

3aOtava IL
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hassa t. rahvahasta." Sanokoon lukia mikä keän«
nös näistä on selvin , ja jos rahvas siks merkih-
tee f^nagoga, jos se tarkoittaa niitä ihmisiä, jolka
kävivät synagogissa?

— * Siitten moittii Tutk. taas

ettäToim.Ua onJJvoimattomat"
'_,kussa lueijänkeännok-

sessä on "sairahat"; mutta meijän mielestä on voi-
mattomat parempana arvattava, sillä se onlaveam-
pi merkityksestään, ja niin kuin tunnetaan, niin
toivat Vapahtajan luokse ei ainoastaan potilöisia
(sariaita); muttamyösvanhuueltansa voimattomia*).

"Se kaunis vertaus 6:ssa värsyssä s:ssä luvussa,
joka Greekan kielellä kuuluu: 7CfIV(pVT€G Y.v.i di-
ipWVTSG Tt]V åI%(XIOGVVT]V (vanhurskautta nälkäisiä
ja janoovaisiaj,on tykkänään kavottu, näillä Toi-
mittajan vai'sm tyhmillä sanoilta: tahtojat ja suvat-

siat." Multa totta kaikki Toimiltaja paremmin
kuin Tutkia häväisi, ettei se mitenkään käy Kar-

jalaisten puheessa sanomaan "haan juop rakkautta,

*)Meijän mielestä on kolo tämä värsy paljon parem-
min toimitettu Karjalaisen keannöksessä, kuin mei-
jän Suomalaisessa, jos on muka kysymys, mikä heistä
on selvempi,, ja meijänkielemmemyötenluonnollisempi.
Suom.Bibliassaseisoo: "Jasanoma kuuluihänestäkaik-
"keen Syrian maahan. Ja ne toit hänen tygönsä
"kaikkinaisia sairaita, moninaisillataudeilla ja kivuil-
"la vaivatuita, ja Piruildariivatuita, ja kuutautisia ja
"halvatuita:Ja hän paransine,"

—
Karjalai=essa on: /

kaikie Sirijoa-myöt rubei hiän kuulovilla olomach:
ituodich hänen-luökaihivoimattomat,kaiken-ualasissa
(kaikellaisissa) tavdiloisa ikivuloisa venyjät, ilém-

hölaset _, i kuun-muuttéila piekschiätschiät, «' her-
mattamat- i hijät tervehytti.
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tahi sybp oikeutta/'' ja sentehän tässäkin seuraisi
sitä Tutkialtakin jo julistettua lakia, eitä erino-
mattain tarkoittaa kielen luontoa, ja hänen ulkon-
naistakin piilosta. ''Ko {ko) eli se Suomalainen liit-
to-polvi {particula enclitica) ka, ka,ei pie olla
eroitettu sanasta £1 {ei) johon se kuuluu." Niin
sitä kyllä Suomessa aina kirjutetaan, vaan ei ouk
sen eistä kieletty olemasta toisin, muihen puheessa.
Meijän aatoksemme perästä, niin tämä pienisanaei
ainoastaan on liitettävä yhteen eillimäisen sanaa
kanssa, mutta myöskin jälkimäisen, e. m. "eikos-
hadn tule"jeikä ainoastaan:"eikös haan tule"Että
asia mahtaa olla semmoinen arvataan siitäkin, etta
Suomen-sukuiset kielen-kirjuttajat ovat olleet ka-
happäin arvellukisssaan, mihin sanaan hyö liittäisi-
vät näitä liitto-sanoja, eillimmäiseenko vai jälkim-
mäiseen sanaan. Suomalaiset ovat liittäneet heitä
aina lopulla, eillimäisen sanan; vaanVirolaiset ovat
toisinaanki liittäneet heitäallulla jälkimmäisensanan4).

*) Niin e. m. sanoovat hyö ei pole,kuin myö sanomme
eipä ole j j. n. e. Eivätkä tyyvyk siihen, hyö eroit-
taavat toisinaan näitä liitto polvia, sekä eillimmäisestä
että jälkimmäisestä sanasta, ja iirjuttaayatheitä var-
sin itekseen; ja (joka on vielä ouvompi) hyöalottaavat
toisinaan värsynsä tällaisella liitto-sanalla,e. m. ■'■'kas
on söas naene armas" (Otava 11, p. 191) jollon myö
sanoisimme -"onkossoassa nainen armas." Sen eistä ei
ouk Karjalaisen kirjutosta nuhtella, jos häänki kir-
jultaisi tämän liitto-polven erikseen. Samaten te-
köövätmyösLappalaiset, hyö kirjuttaavat tämän sa-
nan sekä toisen lopulle, kuin Suomalaiset e. m,
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"Anto-paloja *) on ehkä myösollut toisellapu-
'heen-piiroksella toimitettava, kuin TiccmtöaiGiXÄa
"(pakkoaisilla)j kerjäläisillä." Mutta eipäTutk.osa-
na jtekkään toimittoo sitä sen paremmaksi; eikä
haan nyt tainutkaan osottoo meitäSuom. Bibliaan,
kussa seisoo almut (!) tehty Ruohtalaisten sanasta
fllmofor, ja Saksalaisten almofen.

"Tokkohan vu(p(paw{viischasch) "viisas"myöskin
taitaa merkihteeyhtä velhoista (ffrpmtarc)"? Taitaa
kyllä veikkonen! Sillä viisas merkihtee ei ainoas-
taan yhtä oppinutta tahi tietävätä miestä;
mutta se merkihtee liioitenkin yhtä noitaa ja
poppa-miestä t, tietäjata, koska hänellä luul-
laan ojevan enemp tietoa kuin muilla. Koska
nyt nämät ovat usseemmittain suuria velholoita,
niin se sana viisas ei ainoastaanmerkihtee "velhoo",
mutta siitä onmyössyntynyt sanaJJviisastella",joka
merk. että "pettää, laitteleita, koirastella."

Tässä nyt Tutk. lopettaa moittimuksensa, ja
tässä myökin jo lopetamme meijän rauistutuksiam-
me. Että hyö ovat olleet pitkälliset ja joutavat,
tunnustamme itekkin;mutta se on tullutsiitä, että

päta-kus (tulet-kos)sekämyösitek s een,kuinVirolaiset
e.m.tietah kustodn (tiiätkossinä). KylläSuomalaisetkin
sillä sanalla taitaisiikäänkuinVirolaiset alottoopuheensa,
mutta hyö voatii sitä silloinkinliitettynnä, e.m.JJtok-
kos tutet". Samalla tavalla, koska Lappalaiset sanoo
vat ko tjatse (kuin vesi) niin Suomalaiset sanoisivat
mielellään (liitettämisellä) JJnun-kuin vesi".

*)Anto-paloja, oltmefoc.
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Tutk. on kerroinut paljasta jonni-joutavata. Nyt
maha vähä kukiin löytää, mitä myö jo alussa-
päin sanomme, että suurin osa näistä hänen muis-
tuttamuksistaan ovat tyhjiä jurritamuksia, jotka ovat
siitä syntyneet, ettei Tutk. ollenkaan tuntenut tätä
Karjalaisten kieltä, että haan voatii, jotta se pi-
täis kaikissa olla meijän puheemme mukainen, ja
ettei haan ilekkään aina tunnek meijän puheen-
mutkat. Kaikki ne virheet, jotka haan niin rauo-
toin on käsittänyt, ei ouk muita kuin pieniä
paino-virheitä; ne toiset ovat kaikki, Karjalaisten
puhetta, jossa se eroittaiksenmuihen puheesta. Sen-
eistä kuin Tutk. valittaa siitä Länen "isosta vaivas-
taan", kaikkia näitä virheitä haetessaan, niin mei-
jän täyty sanoa, että kaikki hänen vaiva on män-
nyt hukkaan; ja että se näyttää, kuin oisi haan ai-
noastaan ottanut tämän vaivan peällensä, tätä kir-
joa muka soimataksensa, vaan ei hänen kieltänsä
tiiustellaksensa *).

Kuin olemme nyt kerran toimittaneet,etteinä-

*)Se on juuri haikialla mielellä, kuin meijän ontäytj-
nyt näin kiivaastikohtata näitä hänen muistutuksia,
sillä muuten myömielelläänylistämme hänenhartautta ja
rakkauttaSuomenkielentiiustamisessa, jauskomme että
meilläon syytä häneltä vastapäin toivoa parempia tii-
ustuksia näissä asioissa. Myö olemme siitä vaku*-
tetut, että jos haan ite nyt jälestäpäin lukisi näitä
hänen omia lausumuksia,niin haan löytäisiheijän ole-
van pikaisuulessa ja kokemattomuutessatehtyt, ja k>ih-
toisi hyväksi, että myö olemme nuoita oikoma.
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mat hanen moittimiset maksak mitään, niin ta-
homme myokin vuorostamme jotaik sanoa tästä
kirjasta. Nimittäin ensinnik hänen kielestään, ja
siitten hänenkeännöksestään.Koska eimeilläkään
ouk muuta johtausta heijän puheesta, kuin tämä
kirja, niin emme taija varsin sanoa, jos se kaikissa
toimittaa sila oikeen, vai ei. Mutta jos saisimme
peättää sitä myöten mitenkä meijän Karjalassa hoas-
tetaan, niin se on merkillisellä tavalla nouattanut
kielen henkee, luontoa ja puhtautta. Myömainih-
timme. jo toanon, että myö ihastuimme kuin näim-
me, lässä äkkinäisessä kirjassa, meijän omoopuhet-
tamme *).Nyt tahommemyösnimittäämissäse meijän
puheesta eroittaaksen. Meillä ei ouk suinkaan ollut
tilaisuutta laveammasti tätä kirjoa lueskentella
mutta siitä vähästä joka olemme siitä tiiustellut,
niin se on erinomattain,seuravaisessa:

i) Usseemmissa paikoissa kussa meillä on s.,niin
heiliäon sch, e. m. schanoj"sano", ja missä meillä
on ts j siinä heillä toas on tschj e.m.kutschun,"kut-
sun." TkUä tavalla puhutaan jomeijankin Karjalassa,

*)Niin e.m.kirjutetaanhänessä JJuaJJ
j kussa muualla Suo-

messa sanotaan aa,- ja "iä"^ kussamuuallasanotaan da,
e. m. mua (maa) työ (te) myö (me) hiän (haan) iäni
(ääni), piällä (päällä) j. n. e. Mutta tätä sanotaan
heissä ei ainoastaan ensimmäisessä ja viimmeisessä sa-
nan polvessa, muttamyöskinkeskimmäisissä, niinkuin
meijän jäykkiimmissä puheen-murrcissa, e. m. Jsruae-
lin (Israelin), Meilläkin sanotaan Isroaelirij ja /*-
-raaelin.
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vanhalla voitto-moalla (i gamfo Smfanb),Hioiten-
kin niiltä Venäjän uskoon kuuluvaisilta.

s) Kuin sanatmeijän kielessämme Tehtävissä
Toimitussanoissa *) aina lopettaiksen polvella aan>

Hän (Olevassa Ajassa **), ja polvella Un (Olleessa
Ajassa), niin hyöheijän kielessä lopettaiksen Ole-
vaisessa, achj äch, ja Olleessa ich _, e. m, riähtich
(nähtiin). Samaten teköövätmyös Tekei vissä Toi-
mitussanoissa, e. m. oschuttich (osoittiin, osottiin).

3) Toivovassa Lovessa ***), niin lopettaavat sa-
nojansa polvella itdje.m.schanokkuaj tiijuschtakkua„
jota meijän Karjalaiset ja Norin rajoilla asuvaiset
Suomalaiset peättelöövät nenällä oa _, e. m. sanok-
koa, tiijustakkoa, ja Savolaiset polvella oOj sanok-
koOj tiijustakkoo/ Pohjalaiset nenällä aa^ sanokaa

*)Tehtävä, "Passivutn"; Tehtävä-Toimitussana., "Ver-
bum Passivurn"; Tekevä* "Activum"; Tekevä-Toimi-
tussancij "Verbum Activum"; Tekeivä., "Ileciprocum
v. Medium"; Tekeivä-Toimitussana., "Verbum Reci-
procum v. Medium"; Syntyvä t. Tapahtuva, "Neu-tram"; Syntyvä-Toimitussana _, "Verbum Neutrum".

**)Oleva t. Olevainen, "Praesens"; Olevainen Aika t. Ole-
vassa Ajassa,"Praesentis temporis"; Olleen _, "Prjeter-
itum"; Olleessa Ajassa, "PrseteritiTemporis";Tuleva
t.Tulevainen, "Futurum"; luulevassa Ajassa, "Fu-
turi Temporis." Ttfämät ovat peä-ajat; muuten saat-
taisi sanoa Tultu-Aika t. Tultus-a Ajassa (i Imper-
fectum), Oltunut Aika t. Oltuneessa Ajassa (i Plus-
quamperfectum) y n. e.

***)Lovet,(modi) ovat seuravaisetNimittävä(Indicativus),
Käskevä (Imperativus), Vaativa (Conjunetivus) tahi
Toivova (Optativus),Nimittäin (Infinitivus).



256

tievustakaa;Turkulaiset polvella a,sanoha,tierustakuj,
Hämäläiset polvella kai_, sanokai_,tielustakai. Viipu-
rilaiset, kee j sanokeej tiiustakee _, j. n, e.

4) Samaten lopettaavat Mitan lonkkaansa Yk-
sinäisyyven luvussa polvella tia j e. m. kuningudj
kussa meijän Karjalaiset ja Ruijan Suomalaiset sa-
noovat oaj e. m. kuninkoa^ t. kuninkactj e. kunin-
kasta.

5) Yksi varsin merkillinen sanan-tapa tavataan

heijän kielessä, siinä, että hoastaavat tahi toimit-
taavat yhtä ymmärtämystä kahelia tavalla,nimit-
täin (niin kuin inyo) Mikä-loukkaalla ja Tekevillä
Toim-sanoilia (genom ttomtttatttx* ocf) t>er6a a!tit)ö)/
tahi Mikä-Loukk.Talla ja NimittämättömilläToimi-
sanoilla (gcnom nominatiöa ocf) t»er6a impetfonalia)
(joita pannaan heijän sialla) ja jota näyttää varsin
oleva heijän puheen loatunsa,e. m.hyökuuneldich
(hyö kuuneltiin) hyo schanottich (hyösanottiin) kuin
jncijän puhemme jälkeen sanoisimme "hyökuunte-
livat, hyö sanoivat." Mutta ehkä tämäkyllänäyt-
tää ouvollen, niin se on uskottava, että ennen
meijän puheessammekin on näin sanottu. Savolaiset
sanoovatvielä nytkin usseemmittain JJmyökuultiin?*
kuin muualla sanotaan "mekuulimme", ja J''my~ösa-
nottiin'', kuin muuallasanotaan "myösanoime". Tä-
mä on varsin sama sanantapa; mutta tämäeisano-

tak
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tak Savossa muuten kuin ensimmäisessä mainoksessa
monaisuuen luvussa (uti förftaperfonenipittralté nu*.

Itierué) siHä minä en muistak kuulleeni heijän mil-
Jonkaan sanonneen "työ (U hyö) kuultiin" (toi-
sessa ja kolmannessa mainoksessa) voansanoovat sil-
loin aina (toisten Suomalaisten tavalla) "työkuu-
Jitten" ja "liyökuulivat," Enkä ouk myöskuul-
lut heijän yksisessä luvussa*) sanovan: ''minä (t.
sinä, e», haan) kuultiin;"mutta ainai"minäkuulin,
sinä kuulit, haan kuuli." Jos nämät Venäjässä asu-
vaiset Karjalaiset puhuuvat samalla tavalla yksisyy-
enkin luvussa, kuin puhuuvat monaisuuessa> en
taija varsin sanoa; voan että ne mahtaa näin pu-
hua muillakin sanoilla kuin vara-sanoilla (prOHO-
litittä) arvataan siitä että e. m. aoinenessä värsys-
sä 2:sessa luvussa seisoo: "Kuoldihh hänen hengen
ctschtschiät" (kuoltiin hänen henken etsiäl) jola mei-
jä-n puheella ei käypi mitenkään muuten sanoa,kuin
?'hänen lienken etsiät kuolivat."

Tästä näyttäisi kuin oisi heillä paha rauka toi-
mittoo tehtäviä ymmärtämyksiä koska käyttäävät
tehtäviä toimisanojansa, yhislettynnä vara-sanoilla
eli nimitys-sanoilla ? mainimattorninna toimi-sanoina,
toimittaaksensa heillä tekeviä ymmärtämyksiä **);

*) Yksisjys on parempi saua ehkiikuin yksinäisyys,mer-
kihtemään Gingularis.

**) ToimitettuRuohtiksi, oisi tUiuä sana-juotos: "^>israf jTlit*
33Otava IL
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tnutta Savolaisten puheesta jo havaitaan ettei siitä
ouk vastusta palloakaan. Sillä kuin mainimattomil-
Ja toimitus-sanoillaan tahtoavat toimitloa Tehtä-
viä ymmärtämyksiä, niin sovitteloovat heilua
mllä-loukasta (adfufat. parttalié) ja kuin sa-
moilla sanoilla tahtoovat toimittoo Tekeviä ym-
märtämyksiä, niin sovittaavatheihin mikä-lou-
kasta (nominatimté). Niin e. m. "myö vietiin siu-
nek" (roi förbe bit) sanotaan Savossa, kuin muual-
la sanotaan ''me Veimme sinne," joka merkillinen
puheenparsi toimittaa tekevätä ymärtämystä, ja sa-
hasta sanaan merkihtisi: Jllrtll förbe tt)i bitj muttaJ

"meitä vietiin sinnek" (wi förbeå bit) eli sanasta
sanaani "infltt förbe 0$ bit," sanotaan aina tehtävissä
asian laitoissa. Tämä toistaa ettei Suomenkielessä
ollenkaan (toin perään puhuttu) loyvykkään teho-
sanoja jos ainoasti mainittomia, joitakäytetään
VUorottain, milloin tekosanoin*) milloin teho-
sanoin toimittamiseksi **)*

le det synas som hade de swärt att uttrycka passiva
begrepp (begreppet af ett .Pahwum) emedan de begag-na sig af sina Verba Patzioa t förening med Suominaeller pronomina/ säsom Impersonella Verber för attgenom dem Uttrycka aktiva begrepp (begreppet af ettAktioum).

*) Teko-sana (aktIVUM) supistettu sanasta "Tekevä toi-
mitos-sana." Teho-sana (pa^lvttM^ kurnittu sanoista
''Tehtävä toimitos-sana," vältteämiseksi erinnäisyyttä
ymtnärtämyksessämme.*+)Muualla Suomessa säilötään kuramaistakin, (e.m. yksi-
syyessä) sekä "mina piiskataan" (jag piskas —

tehtä-
vänä toimi-sanana) että "minua piiskataan'' (MM pi'



259
6) Niin kuin tneijän puheessa, niin on myös

Jieijänkin puheessa jälki-sanoja (pojtyofttioncr) kussa

fftU* Hlt<} "-^ mainittomana toimi-sanana) ilman erotta-
matak. Sillä ehkä kumpainenkin puhe toimittaa yhtä
asiata, on ymmärtämyksessäkuitenkin iso eroitus, siinä
että toinen heistä enemmin tarkoittaa sitä jota piiska-
taan, toinen toas

—
■enemmin tätäpiiskuttamista. Vaikka

jo monta vuosisatoja tämmöisiäteho-sanoja ja tehtäviä
ymmärtämyksiä ovat sekäkielellemme ettäkirjoihimme
sisääntunketut, niinvielä nytkinkorvat selitteesanan-
parren "minua piiskataan" olevan (kielensä puolesta)
sclvempee Suomea kuinsanat "minäpiiskataan"; johon
muukalaisuuteen (batfeöfifllt) Savolainen ei mielellään
puutuk. Ja jos toas tarkoitetaan sanat (merkitöksensä"
puolesta) niin löyvämme siinäkin eroitusta, nimittäin
sama eroitus kuin tavataan mitan ja minkan lou-
kaisten välillä (emellan affttfah parttalis od) totalis)
koska miku-loiikasta tällaisissa sanan-tavoissa käyte-
tään minkän-loukan varaksi.

Jos käytettäisiin samat sanatmonaisuiienkinluvussa,
niin havaintaan että "myöpiiskataan" on kylläkielen
puolesta selyee Suomea, mut fa merkihtee Savossa tois-
ta tykLenään, ja juuri vasta-loatuista, kuin "meitäpiis-
kataan" (muualla Suomessa merkihteevätyhtä). Sania-
tek näissäKarjalaisissa,kussa "hyB piiskataan" ja"työ
piiskataan"sanotaan, kuinSavossa sanotaan ",hyöpiis-
koavat'* ja "työpiiskoatten." Koska nyt merkitöksensä
suhteen, sana "minua piiskataan" ei toimitak juuri yhtä
ymmärtämystä kuin sanat "minä piiskataan" (joka pu-
heenparsi,muutoinkinkielensä puolesta, ei ouk kunnol-
lista Suomea) sillä minä ja minua tarkoittaaeri ymär-
tämystä, niinSavolaiset jaKarjalaiset, jotkamielellään
tavoittaavat puheellansa käsitteäksensä pienimnuiäkin
ymmärtämyksiä, eivät ouk tahtona olla näistäkään
vajoplja. Se näyttää kuin oisivat variten vasten täksi
tarpeheksi synnyttäneet vara-sanoillensa uuven louk-
kaan, jota ei vielä yksikään meijän kieli-kirjuttajois-
famme lie hoksanut, ja jolla Suomeksi toimiltaavat
sitä mifä toiset kielen-sortamisella hakeevat teho-
sanoillaan. Sentähen kuin muualla Suomessa sano-
taan (yksisyyen luvussa) "minä piiskataan, sinä piis-
kataan, haan piiskataan (jfICJ ptj?aé> btt p'lsas, fiaiT
ptfPrtö), joka sanantapa ei ouk Suomalainen, niin Sa-
vossa sanotaan: "minut piiskataan, sinut piiskataan,
hänet piiskataan" (joka on juuri parasta Suomea). Sa-
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muissa kielissä on esi-sano}a Oprevofttioucr); multa
ei ainoastaan sillä että panoavat heitä jälellenpäiu,
hyö liitteävät heitä vielä kiini siihen eillimmäiseen.
sanaan, niin kuin liitto-polvia tahi liitto-puheita
(dictiones encläicce) ja katkaisoavat heitä (ehkä sen-
tähen) lyhyemmiksi, sillä että heitteävät pois liit-
to-sanan viimeistä polvee, e. m. "tiedii-myöljHii~
rodan-hiOj, Muarieii-kercij jota meijän puheella sa-
nottaisiin "tietä myöten, Herodeksen luokse
(luomia, luota?) Muarian kerällä," j. n. e. '

7) Monessa paikassa kussa meijän puheessamme
on ei tahi ie_, kaks-eänöisennä(fåfoiH CIX blftOUQ) niin
Karjalaiset heitteävät e pois, ja asettaavat } siahan,
e. m. "hijHt" *) (heijät) Jisus (Jesus.) Piiterissä (Pie-
tarissa) j. n. e.

8) Heijän vara-sanojansa (berrtg ly-
.henteävät hyö toisella tavalla, toisella tavalla myä,

mateli, sanotaanmy'6s (monaisinicn luvussa) "meijät piis-.
Ivataan, teijat piiskataan,heijät piiskataan" (yo\ piskas<
J piskas, de piskas) kuin muualla Suomessa sanotaan*
"me piiskataan, te piiskataan &c. Niin kuin taivu-
tellaan olevassa ajassa, niin taivutellaan myösolleessa
ajassa "minut piiskattiin, sinut piiskattiin" <Scc. Sitii
vaston niin sanalla "minua piiskataan, sinua, piiska-
taan" (man piskar mig, man piffar dig te.) on Sa-
vossa sama merkitys kuin muuallakin; niin että jos
sanotaan "minua piiskattiin" niin silloin minua ei lyö-
tiin niinpaljon, eikii niin kovin, kuin koska sanotaan
"minut piiskattiin." (Tästä ja. muutamasta toisestaen-
nen ei keksittäneistä sanan-loukaista puhutaan vasta
enemmin). Pulmissamme NorjanSuomalaistenkielestä,
olemme kohta löytävinniivielämerkiliisemman tapauk-
sen puheessamme, nimittäin:hänessä alustapäinei myös-
kään löytynnccn teko-sanoja, jos ainoasti mainitto-
mia; eliettämeijän nykyiset teko-sanat, alustapäinei-
vät olleet muutakuin supistetulta mainittuun», joita sil-
loin käytettiin, ilman taivuteltamatak, varsin mainit-
tominna toimi-sanoina.

jjTässä se lähestyy Lapinkieltä, kussa sanotaan mije
(myö, mie) mijeii (meijän) miji (meille) j. n. c. Muu-
ton niin, tästä Karjalais-kielen vcnäjän-loatuisesta kir-
juttamisesta, en saatak oikcen sanoa luetaanko sitähi-
jät, hiejät, vai fiieät.
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sillä kuin meillä pois heitetään nenät irij niin et-
tä e, tai sanasta minun (minkän lonkassa) syntyy
tniuij niin Karjalaiset ainoasti heilteävät pois n*
josta soavat mivn t. miuii.*)

9) Eänillisiä tahi avonaisia sanan-neniä vaih-
teloovat hyö toisinaan toisappäin, toisappäin myö.
IViin e. m. sanoovat omit lapsic kuin myösanotaan
"omia lapsia" j. n. e. e. m. loyvatta (meilläkin sa-
notaan tätä monella tavalla: löyvättö,löyvätlä, löy-
dätte, löyvätten). Käytös-sanojaan (ftna participer)
Jopettaavatusseemrailtaiupolvilla o ja Öj (meillä us-
seemmittain polvilla a ja a) e. m. avaltuo (avattua)
novschtuo (noustuo) schanottuo (sanottua) kuolduo
(kuoltua) niandyö (mäntyä) riahlyö (nähtyä) j. n. e.
Mille-loukansa lopettaavat polvilla lla ja llci e. m.
Hänellä (hänelle) mivla (minulle) schivla (sinulle),

" Mitä nyt näihin keännöksiin tuloo, niin meijän
täytyy häpäksemme sanoa; että jos heitä verra-
taan meijäniSuomalaiseen keännöksehemme, tahi sii-
hen kovin kiitettyyn Ruohtaiaiseen, niin ovat mon-
ta paremmat kuin ykskään heistä, ja, noutain Suo-
menkielen somaisuulta ja pulitautta, käsitfnävät
wierkillisella tavalla perustus-kielen sekä henkellis-
tä että sanallista ajatusta.

Antaaksemme lukioillen tilaisuutta ite perusta-
maan tästä aatostansa, tahomme panna kaikki nä-
mät kiännökset rinnallen peruslus-kielen kanssa, sa=-
nokoon siitten ihe, mikä heistä on paras.

*) Vatjalaiset taitaa tässä loukassa heitteli polven un,
jostasyntyy min, heijän puheessa; Virolaiset lyhenteen
yät kovin paljon, hyö sanoovat »20 (ja minno). Sama-

, ten teliöövätLappalajset, jotka pohjoisimmissa Lapis-
sa sanoovat mo ja mci, voan eteläisimmissä mun.

—
Niinikeän sanoovat numät Karjalaiset millen-loukassa
(t bClttöeU)mivla, t. miula;Suomalaiset, minulle, mul-
/ey Vatjalaiset, mille; Virolaiset, mulle, mul» min-
nule, mintiid; Lappalaiset,munji, mun/en, i. n. e. Sil-
iä tavoin sanoovat Karjalaiset myöskin schivn, schiun;
Suomalaiset,sun,sinun; Vatjalaiset, schin; Virolaiset,
so, si/mo; Lappalaiset, to, j. n. e.
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(Perustus-kicli.*)
JITjrFEAIONnata

MATOAION.
Cap. 2.

1. Ter $t '/?;aoy fövvt]&&-*
ro? tv Bq&fetfji tris 'iäSalaSt
tv Tjfi^aiS 'llqvjSov tov fia^
ciX&ujs, ISu, fiäyot ano dva-
ZoXmV TMtQUytVOVTO iIS 'iSQO-
cvlifia, liyovrss'

'1. tiv se*v o rex&ds fia-
eiXsvS Tcoj/ 'itsSatojVj El'-

(Ruohtalainen Kiannns. **)
MATTHEI EVAN-

GELIUM.
2, Capitel.

1. När Jesus war född
iVethLehenl t Judiska lan?
det, iKonungHerodis tid,
si, dä konnno wise män af
österlandcntillJerusalem,
och sade:

2. Hwar dr den np-
fydde luda Konungen?

*) Kirjasta 'HKaivr] Jia&rjxfj, päin.Strengnäsissä1758. 4 P-
*+) Jota luetaan kirjassa "Nya Testamentet, mcd stäendestilar. Andra Upplagan. Stockyvlm, 1817. 2 p.
Iv. Kuin schyndf, oisi Suomnksi ehkit parempi sanottu

sanalla "synnyttyä" (yevvrj&tvros).
—

Karjalainen on
usseemmittain heittänyt yhistys-sanat ja ya.Q suo-
mentamatak, koska heitä perustuskiclessä käytetään
arvoltaan niin kuin liitto-polvet pa ja pa meijän kie-
lessämme, ainoasti puheen-tavaksi, ilman erinomaista
tarkoitusta. Tästä on hään soanut keännöksensa so-
maksi, meijän puheella, ja Greekan kieltä lyhyvem-
mäksi, ilman asian muuttamatak.

—
Linnaschscha.

Tämä sana, joka näissä Karjalaisissa ja Viron-suo-
mella mcrkihtee"kaupunkia" eikä löyvykperustus-
kielellä, onpantu tähän selitökseksi, ikeän kuin on
tehty 3:nessa värsyssä Ruohtalaisessa keännöksessä. "

—
Päivinä (tv on toimitettu sanasta sanaan,
ja soveltuvampi kuin "aikana"!, joka saattais merk.
Herodeksen silloin eläimeen muissa maissa.

—
Suomal.

keännöksessäluetaan
"Herodexen aikaan", joka sana-

parsi ci sovik tähän. Siinä sanotaan myös Vapahta-
jan syntyneen maalla, jota ci luetak perustuskielellä.
"Juudan maalla" luulisi moni ehkä merkihtävän /ziW-
ll« maalla(DaNMark).

— 'JTa(kah!). MeijänSuomente-
lemisessa kuuluu "katzo" varsin ouvollen, ikeän kuin
käskettäisiin meijät muka tätä "kantelemaan".Jos tätä
perustuskielen ISov pitää Suomeksikin sovitettaman,
niin on parempi Karjalaisen tavalla sanoa hah! joka
silloin eännös-sanana(fåfom tN interjektion) innollansa
tulvittua oatoksemmo (keskust. ia ja 19 yurs.)

—
Tul-
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(Suomalainen Jäännös.*)
MATTHEUXEN E-

VANGELIUMI.
1. LtJKXJ.

t. Koska siisJesus syn"
dynyt "oli Bethlehemisä
Judan maalla, Kuningas
Ilerodexen aikaan, kalzO)
tietäjät tulit idästä Jeru-
salemiin, jn sanoit:

1. Kusa on se syndy-
hy tJudalaistenKuningas?

{Karjalainen ReanuosJ
MATVEISTA JO-

VANQELI.
r. Toin Piea.**)

1, Kuin schyndy Ji-
ms Judijan Linnasch-
scha Ville''emaschschaku~
ninjahan Irodan paivi~
ncij ka tuldihh päivän
novschuölda tiedäjät Jé-
vusalimahhjipaistihh."

1. Missä, on schyndy"
nyt JudcjÖin kuningaseh?

dihh iiédäjäi (tietäjät tultiin) Karjalainen sanaparsi»
inerk. tietäjät tulivat, joka puheen loatua näytteli
olevanikeänkuin sukuisin Suomalaisten ja Greekkalais-
ten tavan kanssa,puhuakäytös-sanoilla.

—
Päivän nov-

schuöldaonkaunis Suomentamus sanoista utcodvazolwv,
ehkei juuri varsin tarkka, sillä se saattais myös merk.
ettätulivat"varhain oamuisella e. oamusta päiveä." Sitä
suomenetaän sentaheii seuravaiscssa ja g:nnessävärsyssä
tarkemmalla, mutta syrjäiaemtneliä, puheella (ftone UT*
fiintloflttiort) sanalla: päiväsen novschu-rannalda. Vi-
ronkin Suomeksi sanotaan "päivä tössengt. tösse-
minnc." — i(ja) on vanhoin Vatjalaisten kieltä (sa-
notaan sitä Venäjänkin kielellä).

—
Paistihh, taitaa olla

yhtä kuin mitä meillä sanotaan "pakisi," joka sana
mahtaa olla Lapin kielestä lähtenyt, kussa "pako"
merkiht.ee"puhek, sana," ]a."pakot," "puhua." Vi-
ronkielellä sanotaan pajatama, josta lie lähtenyt Suo-
malaisten sana paipatiaa.

*) Suomalaisesta Uuesta Testamentista, painettu Turus-
sa, v.1820. 1p. ("Suomen Biblia-Seuralda toimitettu.")

**) Pieät "luku" (Ruomalaisten Caput). Tämä Karjalai-
selta sepitetty sana toistaa jo, niin kuin monet muut,
mitenkä se uusiin sanoin synnyttämisellä on tahtonut
vältteä käytteä Venäläisiä, eli muita v^eraan-kielisiä,
puheita

—
Karjalaisessa kielessä.

S v. Karjalainen on tarkos-sanan(getlOtn flfttfful) o pois-
heittämiselläantanutSuomentamuksellensa(fut§jnj?fl6f-ttJevfdtttliUQ) toisen (ja ehkä veärän) merkitöksen;sillä
erittäin on kysyä: "missä se on syntynyt;" erittäin;
"missä se syntynyt on" (oleskelee). Mutta jos tutäYär-
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Bofiw yuQ aiitou tvv uGiQa
tv ry dvuToXfj > vat ?jhd~o{itv

3- 'stations Så HqojSijS o

fiuGiltvS iraQay&Tj, xal ttoi-
va

'
isQooöXv/ia fi£t' alrov,

4- Kal Gvvayaywv nävrai
tovS u(JXiSQi7s y.al y^afifia-
rs~tsrouÄaou, titvv&dvsro 7ta(S
avrujv, rtov 6 X()i?d? ysvvarat.

Tpwl f;afwe fett Hans siikl^
na iösterlanden, och are
fomne,att tillbedja honom.

3.NärKonungHerodes
det hörde, wardt han be-
dröfwad,och hela lerusas
lems siad med honom:

4. Och lät församla al-
la de ofwersta Presserna^
och Skriftlärda ibland fol-
fet,och frågadedel!?, hwar
ChristuZ ftulie födas.

syä tarkoitetaan4intecnA'arsyyn,tussaHerodeskinkuu-
lusteli "missa Ristus oli syntyvä", (ei "missä, se oles-
keli") niin näyttää kuin oisi Karjalainen asian keksi-
nyt; paremmin kuin ykskään muu.

—
■ Hänellä kumai—

dwktschemahh (nQoaHvvtjoai, avtcu) on Karjalaiselta var-^
sin oikcen toimitettu, sillä tulivat liäntä kunnioit-
tamaan, voan ei rukoillemaaneikäkerjäämäänniinkuia
luetaan siinä vian-alaisessa Ruohtalaisessa, ja hänen
kumppalisessaSuomalaisessa, keännöksessä. Sama virhe
tavataan heissä n:nessä värsyssä. Mutta B:ncssa värsys-
sä, kussa Suomalainenonpoisheittänyt rvkoiliemis-
tänsa, tavataan isomman virhen vielä siittenkin, kos-
ka sanotaan Herodeksen tabtomieen "kumartoa lasta"
(bl\sa, boja Barnet). Norin Suomeksi sanottaisiin tätä
soreesti, sanalla "hänellenkumarraittelemaan" (for att
fn5&DJa ffg infor meillä sanottaisiin hänelle
kumartaimaan."

3v. Kuuluschtahuö (äxtioas) t. "kuultuan" on sekä kau-
niimpi sanoa Suomenkielellä, että perustuskielen mu-
kaan luonnollisempi,kuin Suomalaisien tavalla seurata
Ruohtalaistcn puheenparsia.

— ''Eta^ä%&i] on Karjalai-
nen sukkelasti suomentanut sanalla hädävdy, jo-
ka toimittaa vähempee "hämmästymistä" ja enempee
"tointa" kuin löytyySuomalaisessa kiännöksessa,sanas-
sa "hämmästyi," sillä paha on ymmärteä lapsen tai-
taavan "hämmästyttää" Kuninkaan. Vielä ouvommal-
len kuuluu Ruohtal. keännöksessä sanat. "tiXXXbt 6e*brofttKlb/" jotka ovat veärin toimitetut. Sanan Kuninkas
(o fiaGtfovs) on Karjalainen jättänyt sanoamataik, vält-
teäksensä liikaa jJivhctta.

—
Hänen-kera (ftsr'almt) eli
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sillä me näimme hänen
Tähtensä idäsii, ja tulim-
ma händä kumarien ru-
koilemaan.

3.Koska Kuningas He-
rodes senkuuli,hämmäs-
tyi hän, ja kaikki Je-
Vusalem hänenkanssansa.

4. .Ta kokois kaikkiy-
iimmaiset Papit, ja kuI-
janoppen«t Kansan sea-
sa, ja kyseli heildä kusa
Christuxensyndymänpiti.

riäimli niy'6 hänen tuhcn
päivazen novschu-ran-
naschschcijitulimahänel-
lä kumardwktschemahh.

3. Tämän kirfduschta-
huöIrodahadåvdy,iha~
nen-kera kaihi Jérusa-
lima.

I\.Ikjeräi kaiki van-
hemmat pappilissoschta,
darahvahaschlakirj-amié-
hetj itoimittihjeildähh:
missäschjndjvHhristos?

niin ktiin meillä sanotaan, "hänenk-eralla". Tästä
puheesta nähhään näissä Karjalaisissa vielä löytyvän
sanan kera (mikä-loukassa, —

keskust. n värs.) jota
on meijän puheessaheitetty, kussa sitä ainoasti tavataan
mille- millä- ja m iltä-loukassa.

4 v. "Koettua" (ovvayayoiv) oisi ehkä soveltuampi sanoa
kuin Karjalajsen"kjeräi"; ja Suomalaisen"kokois."

—
"Vanhemmat papillisista": be ftWfa af prej}e*j!Snbet

jota Karjal. kielellärnerkihtee "te fonidltt*$fl" (lue tästä muistutuksiammes:ntoen värsyyn) on ym-
märtämykseksi yhtä, mutta kielen käyttämisessämme
luonnollisempi sanoa kuin "ylimmäiset papit", jo-
ka on sanallinen (Derbfll/ Ol*ba<srClli) SuornentamusRnoh-
tal.^sanasta "åfroerjfaprefiertia.'*

—
Rakvahasektn (tov

Åaov) onKarjalaisen koännoksessä sekä oireen että pa-
remmin toimitettu kuin "kansan seasa'% Suomal,
Jteannöfcsessä; sillä eihään se kokoillut heijät kansan
"seassa;" mutta kansan "seasta." —Da (ja) on Ve-
jiäjätä.

—
Toimitti, merk. Karjalankielessä "tiijuste-

li,kuulusteli" (kaho 7 värs.) joka merkitys ei löy-
■vyk tällä sanalla meijän kielellä, ja näyttää lähteneen
Lapin kielestä, kussa tahdo merkihtee "tietoa." Kar-
jalainen on sentähen toimittanut tämänkin sanan pa-
rempi kuin Suomalainen, sillä invv&ävtTO ei merk.
"kyseli"; voan "tiijuste li."

—
Missa schyndvv',

"missa syntyyvi, t. missa on syntyvä" (nov yevvavai)
on kaunompata Suomea, ja taijollisempi keätty, kvin
"missa syntymän piti;" sillä

— < eihään sitä synnytet-
tiin Väkipakolla.
Otava //. 34
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5. Öl Se thtov avT(7>- 'Ev
£?]&Xs£fi riji 'lovSaiat' O"-
TO) yd(> ylyqanzai Sid, t»

(JTXOCpTjTOv'
6- Kal au Btj&Xslfi, yy

'lovSa, ovSa/iws ila%L<iri si
tv rott i/ysfiéoiv 'lovSa,' 'Ett
aov yaQ i^sXevozrai yyolfis-
vas» osts iroifiavst rot1 ?muv
ftov rov 'loQai]Xt

5.Och de sade honom:I
BethLehem t Judiska lan-
det; ty bet ärsa strifwitge-
nom Propheten:

6. Och du VcthLehcmiludista landet,äst ingalun-
da denminste ibland ludaFörsiar;tyutafdigstallmig
komnm den Försten, som
öfwer mitt folk Israel en
Herre wara ifall

5 v. Prorokaschta 011 Venäjän-kielinen sana. Suomalaiset
kielen-käyttäjät ovat ottaneethyväksi Ruohtalaisten sa-
naa ■ profet/ vaikka meillä on Suomeksi sopiva sana
kyllä, "ennustajassa." Mainittava on, Karjalaisen,
tarkalla puheen-eroittamisellaan,ei kirjuttaneen Pro-
rokalta, jollon saattais ymmärteä Ennustajan "omia"
sanoja,ei "Jumalan". Sillä koska Herra puhuu ennusta-
jankautta (Std tov TCQOcpjjTov) silloin se puhuu ennustajas-
ta (Ui* profeten) (kaho i5värs.) ikeän kuin meillä e.
m. sanotaan: "se puhuusarvesta." Tämäpuhekon kyl-
lä kahtamoinen,sillä se merk. myöskin "otitpi'Ofetett/'
mutta

—
niinpä se on Suomalaisessakin keännöksessä,

sillä sanat "Prophetankautta," ei ilmoitak Prophetan
ite kirjuttaneen; mutta kuuluu kuin oisi toiselta kir-
jutettu,Prophetankautta.

—
Suomal. ja Ruohtal. lisän-

täävät ne joutavat sanat ]a ja maalla, jotka ei löyvyk
periistnskielessä.

6 V. JY/ 'iLSa, on Karjalainen oikeen toimittanut sanalla
"Judan muä.;" Suomentaja on Ruohtalaisten tavalla
pannut "Judan maa sa."

—
'OvSafiuJs (ei suinkaan)

on Karjalainen toimittanut sanoilla "ni millä," jotka
lie tehtyneenSaksansanastariteinälé. Vironkielelläsano-
taan"eiilmas (eiikeän); Suomeksiyhistetään molemmat
sanat, ja sanotaan "ei ilmossa ikänä."

—
Piénembi

t. "pienin."
— *Ey toi? 7}yB[i6ow 'iuSa, onKarjal. Suo-

mentanut sanalla "Judan Vanhemmilla" (meillä sanot-
taisiin, "Jiidan Vanhemmista", joka puheenparsi ikeän
kuin toistaa Suomalaisissa kansoissa peä-vallan ennen
vanhuuessa olleen uskottuneen niillen vanhimmillen
kansakunnastamme,koska vielänytkin v anhuuen ym-
märtämyksessä ymmärretään jotakuta mainittavata peä-
toimitusta, ja kansanhoitellusta. Tämä tuikkiminenon
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5. Ja he sanoit hänelle:

Bethlehemisä Judanmaal-
la: sillä niinon Prophe-
tan kautta kirjoitettu:

6. Ja sinä Bethlehem
Judan inaasa, et sinäole
suingah vähinJudanPää-
Ruhtinasten seasa: sillä
sinusta on tuleva se Ruh-
tinas, jonga minunKan-
saani Israelia pila hallit—
zeman.

5. Hy'6schanoltihh hä-
neltä.' Judejan Ville'e-
maschscha. niin on pro-
rokaschta kirjuihttu.

6.lschiéViile JemaJu-
dan muåj nimillä et vo
piénemßi Jadan vanhem-
milla.-schivschta lähhtöv'
vanhin,kumbanepaimen-
nuttav* mivn inchmizet
IzruÅelin.

sekä kielellemme että ymmärrykscllemme sopivampi,
kuin kuhtua kaupunkia "Pää-Ruhtinaksi", joka
Suomeksi kuuluu kamalaksi, liiaksikin koska Vapah-
tajaakin tässä paikassa mainitaan samalla nimellä,
veärin Suomeneltu sanasta ?jys/u,wp , joka merkihfec
"hoivauttaja,hoittaja,peämies,peäparas" (f&rfle,fDmdllljle)
voan ci "Ruhtinas"(gtjrjte, ©torSurjlp- Näitä sanoja
Suomennettaisiin ehkä parhain näin: "et ole suinkaan
vähin Judan kuuluvista, sillä sinusta on lähtevä
se mainio, joka hoittelee minun rahvasta,Israelia."

—
'Ex oov i^skevasrat, on Karjal. paremmin toimitta-
nutsanalla "schivschta lähhtöv'",kuin SuömaLsanoil-
la "sinusta on tuleva," jotka ilmoittaa ite kaupun-
kin muka Ruhtinaksi tulevan, joka villittäa", liioittcn-
kin koska tätä jo toanonnäinmainittiin.

—
Jloifiavit on

Karjal. oikeemmin Suomentanut sanalla "paimenuttav'"'
(saniallaisella sanalla kuinperustuskielessä)sillä Vapah-
taja oli tullut tänne, meitä onnistamaan ja hoittele-
maan,soattamaan meitä autuuen tiellä (ikeän kuinpai-
mentain lampaitansa) voanei haan tullut tänne Valti-
aksi eikä Hallihtiaksi, niin kuin luetaan tässä vihcliäi-*
sessä Suomalaisessa kcännöksessä, tehty Ruohtalaisen
mukaan, kussa sanotaan: "fom oflUe»' tllttt fotf dl Jp£C*
re (paremmin ois sanoa "[}et'bc") VUXXd (fall."

—
"Kum-

bane" CoGtS
—

"joka") mahtaa olla Karjalaistenpuhet-
ta, koska 9:nessäkin värsyssä oy (jonka)Karjalaistetaan
(Dfroerfsttes på Äareljla) sanalla "kummasta." Kum-
painen (Suomeksi) kumb (Viroksi) ja käbba (Lapiksi)
merkihtee sekä "kuka" (p\V\lte\\Uta) että "joka" t.
"jokainen" (fttMVberä) ainoasti koska puhutaan mu-
ka kahesta.

—
Sanat "minun Kansaani" Suomal. keän-

nökscs«ä villittää meititj jos kohtakinKansa kirjute-
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5. ?v!« '//c«'^c ).«'Z-(i« ««-
?Jous tovS fiayovi, yxgifiojoe
7i«(/ avTiov rov %qövov tov

8- Kai ■xtfiipa.i avtovS u£

Bii&Xee/Mj serts' JloQsv&htsS
a.xQc(iwi t-t,STaaats tisqi rov

TtatSiOv' *Etio.v Sé svqjjzs,«-
nayyslXaré /toi, ottojs xayu)
ll&OJV TCQOOXVVI)(i(J> aVTto.

9. 'Ot, de dxovoavrt-s tov

fiaoiXitos, tTTOQtv&qaav' Kai
idov, 6 «»>/(>, vv slSov tv T7/

7. Dci kallade Herodes
lönligende wisa niännerna
till sig, och besporde gran-
neltgen af dem, hwad tid
stjernan fl;nte6,

8. Och fände de»n sätill
BethLehem, och sade:Farerdit, och bejpörjergranneli-
gen efter barnet;ochnärI
det finnen,sä sägermig det
igen, att jag kan ock kom-
ma, och tillbedja honom.,

9.När de hadehörtKo-
nungen,' foro de Dad, ochsi, sijernan, som be sett ha-
de t ösierlanden,gick för

fann isolla Ä", sillä sitä ei saatak ymmärteä muuten
kuinettähääii, yhessä Ennustajan kanssa, piti hallitta-
man Israelia.

—
>

7 v. Pjeitokkali, joka merkiVit.ee "sala,-kähmässä" t.
"saloapäin'% mahtaa toas olla Karjalaista puhetta,
sepitetty Suomal. emä-sanasta "peitös".

—
Suoma-

laisessa keännöksessä on, Ruohtal. keäjinöksen tavalla,
tähän pantu 'Visusti" (flrattutlitjett) ja i6:nessä rär-
syssä "tarkasti", joka on liika ja joutava sana, eikä.
löyvyk perustus-kielessä;

—
"Kuhun aika,an tähti

osoittiin, on selvee Savon puhetta; mutta "millä
ajallas',jotaluetaan meijän keännöksessämme, ei ouk
selvee Suomeakaan.

8 v. *AvxovS, on Karjalainen oikeen Suomentanut sanal-
la "heijät;" Suomal. kiännöksessä luetaan "heijän'*
joka hairauttaa ymmärtämystämmc, ikeän kuin oisi
lähättänyt heijät he ijän, vaan ei mcijän, Beth-
lehemiin.

—
■ Työndähyö, t. "työnättyä, lähätettyä"

(né/jtrpat, dnoZslXat) on myös sanasta sanaan, ja so-
mempata Suomea kuin: "ja lähetti" (kaho 16 värs)
"Työntäiksen" ja "syöstäiksen" sanotaan meilläkin,
vanhoissa Runoissamme, arvolla samaan tarkoitukseen:— 'Endv, on Karjal. paremmin toimittanut sanalla
"kuin," jota sanotaan (ikeän kuin sanotaan jos) koska
puhutaan epäiltävistä eli tietämättömistä (niin kuin
tässä); sitä vastoin "koska" (Suomal. keUnnöksessä)
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7. Silloin kutztii He-

rodes tietäjät salaa, ja
tutkisteli visusti heildä,
millä ajalla Tähti il-
mestyi.

8. Ja lähelti heidän
Belhlehemiin, ja sanoi:
mengät ja kysykät vi-
susti lapsesta: ja koska
te löydätte, niin ilmoit-
takat minulle, että mi-
näkin tulisin ja kiimar-
laisin liändä,

9. Koska he olit Ku-
ningan kuullet , menit
he matkaansa, ja katzo,
Tähti, jonga heolit näh-

<j. Schilloinn Iroda
hutsclitschupjeitokkalilie-
da/ät jitoimittihjeildäj
kuhhaigahh tähhtioscliut-
tihh.

8. / työndahyo hifitVitle'emahh,schano:män-
gijä työ, iliyväzeschti
tiijuschtakkuå schyndy-
lihh-nähä: ikuin työlöv-
vätta hänenj schanokkud
mivla,itnié lahen* h'ä~
nellå kumarduÅtschenn.

9. Kuånneldihh hyo
kuninguå i lähhtjeihh.-
-i ka tähhti;kummasta
nähhtihh päiväzen nov~

sanotaan kuin oisi jo tietty (epäiltämiitäk) heijän löy-
tävän häntäsiinä.

—
Löjvättä(kaho 261p.)

—
Tiijusch-

talikuk, "tiijustakoa, tievustelkoa" (^irdaatt) on. myös
oikeemmin kuin "kysykäät" (befpofjer); sillä heijänpi-
ti ei ainoastaan "kysellä," mutta myös '"kuulustella,"
eikä silläkään kyllä, Herodes tahtoi jotta heijän piti
soaha oikeen nähhäkseeh lapsen (schyndyähh-nähä)
nim knin Karjal. tässä selittee, jott' ei heitä petettäi-
siin puheella.

—
'dTtayysilaré, ei ouk "ilmoittakat"

mutta "sanokkoat," sillä haan tahtoi soaha heitä ite
puhutellakseen, "Ilmoittoo" hänellen tätä, oisivat saat-
taneet, toisenkin kautta.

qV. 'Axtsoavtss xov paortéoji, oisi Suomeksi sanottava:
"kuultuaan kuninkasta (kuninkoa) läksivät"etc.
Sanat "he olit kuullet" (kuulleet?) ei ouk Suomea.

—
JlgoyysV)onKarjal. Suomentana sanalla "schiirdi/älié-tschilih," jota luultaisimmo Venäjän sanaksi, ellei se
lie lähtenyt Suomal. sanasta "siirteli," jollon tämän
Karjalaisen keännös ("tähti siirteliin, väiste-
iiin") on luonnollisempi kuin meijän Suomalaisem-
me, kussa (Ruohtalaisten tavalla) sanotaan "tähti
kävi" (kulki?)

—
< eihään sillä jalkojalie ollut?

—
Aurat

tr "kuin" (kahoi3värs.) kumpaistakin kirjutetaau
1 ja 8 värs.)

—
Eit ouk raerkihtäy» "se" t.
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<xvaTo/J/, TTQorjyev avtovi, 'e_
(OS tX&WV bit] tTlävOJ OY ijV
%b naiSiov.

10. 'iSuvtss Se rov dztqa,

11. Kai tX&övrst sh r^v
oiMav,evQOv to naidlov fis-
Toi MuQiaS TT/S fiijtQOS av-
tov' Kai TtffoVriS ttqosixv^
VTjaav avTw' Kal dvoi^avxst
tovS -&ijaavQovS avtwv, ttqos-
rjvtyxav clvtoj dujya, xQv°ov,
xal kifiavov, xal oftvQvav-

-12. Kai '/QTjfiano&tvrst
v,ax 'ovag fiT/ dvaxd/LHfai TtQos
'llqojS^v, SI akhjs oSov d->

beni, få langehon kom och
hlcfbeständande öfwcrbet
barnet war.

o.När de sago (tm-
nan,wordodeganska glade;

11. Ochgingoin t huset,
och funno barnet med Ma-
ria des moder, och föllo
ned, och tillbädo honom,
och uppläto sina häfwor,
och stänktehonom guld,rö-
kelse, och mprrham.

12. Sedan fingo de up-
penbarelseisömnen,att be
skulle icke komma igen till
Herodes: och foro få enan-

"haan." Tätä pitäisimniö painovirhcksi,ellei sitä ker-
rotettaisiin i3:nessä värsyssä, tussa kirjutetaan en (il-
man h

—
ei hen) jossa pitännöönolla "haan"

—
lie-

nöönkötuo Karjalaista puhetta?
— 'JEl&iuv, on Karjal.

pikeen toimittanut sanalla "tulduö" (tultua); mutta
Suomal. keännökscssä sanotaan toas "edellä käy-
tlen" (joka on veäria, eikä löyvyk pereustus-kielessä).
Se tahtoo juuri väkisinkinpannatähteänsä"käy mään."

10 V- iSövrss, on toas somempi keätty sanalla "nähty-
ään," kuin "koska he näit" (näkivät); mutta mitä
pietty merkihtennöön en tiijä, ellei merk. sitä mitä
scheizavdun eillimmäisessä värsyssä, jolloin se oisi
tähän pantu selitökseksi.

—
Ylen äijäldi. Meillä

sanotaan "äijä-paljon5' ja ''äijältä/' Lapiksikin
sanotaan "ila ädnak" (ylön äijältä) joka merk. "ko-
vin paljon"(kaho 16 värs.) Ruohtal. keännöksessä,"nåt'
befSöo jtjerncm, rcorbo (biefroo?)be gmtffa gtabe," kuu-
luu kuin oisivat,kuninkaasta tultuaan,olleet vähä roh-
teimmillaan.

11 v- *EX&ovt&s, on oikeemmin toimitettu Karjal. sanalla
"miintyö" (tultua?) kuin Suomal. sanoilla "ja ma-
nit."

—
Muihh-schwk (ehkä painovirhe?) t."muåttuä,"

supistettu sanoista "rnoahan laskettua" (TtsaövTSS) Suo-
mal. "maahan langeisit" ja rukoilit händä (lue muist.
2 värsyyu.)

— Takat, mahtaa olla Karjalaistapuhetta,
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net idäsä, kävi heidän e-
dellänsä,niinkauvankuin
hän edellä käyden sei-
sahti sen paikan päälle,
josa lapsi oli.

io. Koska he Tähden
näit, ihastuit he sangen
suurella ilolla.

n. Ja menit huone-
seen, löysit lapsen Äitin-
sä Marian kanssa: maa-
han langeisit ja rukoilit
händä: ja avaisit tava-
ransa, ja lahjoitit hänel-
le Kuldaa, ja Pyhäsau-
■vua, ja Mirrhamita.

\l. Ja Jumala kielsi
heitä unesa Herodexen
tygö palajamasta; Ja he

schii-rnnnascJischajhijan-
iiischscliä scliiirdijälié-
tschihhj kuni ei tulduo
scheizavdun schen pai-
kan-pijällii j missa oli
Schuurischyndy.

io. Nähhtyöj, tälihti
piettyj ylen äijdldi i-
haschtuttihh;
ir.Irnändyöhuonehuk-

echehh, nahhtihh Schud-
rischynnyn hänen miui-

mon
-muarién-kera _, i

muåhh-schuå hänelläku-
mardifktschettihh,iaval-
tuo hänellä omat takat,
lahjuttihh händä kullal-
la,luådonalla,ivoidiélla.

12. / unissa olih/eila.
sclianoltiijeimanna arel-
lähh Irodan-luoj ihyii

merk. rovs ■ftqaavQOvS(fotfSb/ ffrltt). TulleenTco Lapin
sanasta tuks (vara, tavara) vai tahko (teko)? Sano-
taan meilläkin vielä puheen-parressa "se on hänen ta-
kana", joka merk. se on "hänen varassa, t. varjossa";
Vfeikka kuuluu kuin arveltaisiin: "lukon takana"; e.m.
"toisen (lukon) takana."

— "Lahjoittivat häntä
kullalla",on selvempi Suomea kuin "lah jotit hä-
nelle kuldaa", joka lie Ruohtalaisuus puheessamme.—

LuAdonalla, mahtaa olla Venäjätä, merkihtävän,
"sauvutosta t. saavuttamista {Xifiavov) ellei se lie su-
kuisin sanan "löylyttämän"kanssa. — (fniårjrt?)
onKarjal. Suomentanut "voidiclla (voiteilla) jota ehkä
ymmärretään paremmin kuin mirrhamita, jota
tuhma talonpoika luulisi ehkä olevan yhtä kuin niar-
liaminta, (parempi oisi sanoa "mirrhammia".)

12 v. Arelläh, t."erällä." Heitä kielettiin muka mänemästä
sillä erällä (tiellä) joka kantoi Herodeksen päin; mut-
ta käskettiin mänemään toista tietä, jotta ei haan kä-
sittäisi heijät. Muutoin ärra t. ärrä on Viron-suo-
messa paljon tarkoittava sana,kussa se, yhistetty mui-
hin sanoin, merkihtee arvolta yhtä kuin tiuqu, yh-
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vv/jiiQ^aav tlitrjv ywoav al~
ti!)1'

13»
''
Avct%o)(>rjOavvu)v Seav-

twv,18ov, ayysko?Kvqlovipai-
ytxat, vmt ovaq %m Iojoy(p,
Åtyojv' 'Eytgftsls rtaqalafia
to TiotiSlov xal ti)v fj,rjrt(ja
avzov, xal (ptvys si? AXymt-
tov' Kal l'ad~i txål 'töjs av
siTto) aol' MiXXei -/äg 'Hqoj-
dtj? KtjTstv to itaidiov} rov k-

Tco/.taai avrö.
14- 'O Se iyeyfrtls tcuq^

/«/k to naiSiov mal rr}v {iq-*

nan wäg heltt, isitt land
igen.

13. Nar de «ord bort-
favrte, si,dä uppenbarades
Herrans Ängel Joseph i
sömnen, sägande: Statt
uppoch tagbarnet, och des
inödertill dig, och fly inuti
Egppti land, och blifder sä
längs jagsäger dig till: ti)
det kommer dertitt, att Hes
rodes stall söka efter bar-
net, till att förgöradet.

14. Han stod upp, och
tog barnet, och des moder,

teen-liitetf.yissä Greekkalaisissa sanoissa (Uenekköhän
yhtä sanoa.)

—
Merkillinenon ettämo a (j)%u')()d) Karja-

laistetaan sanalla "randa'', josta näyttäisi kuin oisivat
ennenmöihon olleet rannan-asukkaita:tahi niiten vie-
rain kansoin (joihen kanssa heillä lie ollut tekemistä)
tulleen toisilta rannoilta. Tästä puheh:"päivää
nousuranta"; tästä Virolaistenpuheenparsi.-"randaaja-
mav (artf<snb(l)- "He manit omalle maallensa'*
(Suomal. keännök.)ei ouk oikeensanottu;ikeän kuinoi-
sivatainoasti sinneppäinmänneet. Karjalainentoimittaa
selvempi: "läksivät omahan rantaan." «*3 v. 'jtvaxcogrjodvrojv Se avtwv, toimittaa Karjal. "heijaa
(pois) lähtyöön," Suomal. "mutta koska olit mennet
(männeet)pois". Mikäsana näistä onSuomeksisomempi?
Minkätähen Karjalainentassa, is:ssä ja i<):ssä värsyssä
lie löytänneentarpeelliseksiSuomentamaanKvqlqv (her-
ran) sanalla "Jumalan" on tietämätöin;mutta (palva-
tut, tasa is;nessä ja icjinessä värsyssä, on oikeemmin
toimitettu sanalla "o soittiin", kuin "ilmistymi-
sellä," sillä ilmistyttää saattaa monella tavalla, ja il-
man näyttäilemätäk,(UtdU <\tt fjelf JDtfa jt^"lmutta osoit-
teleita (mifa jt'g fjelf) ei käypitoisen kautta. Sanat il-
inistyt "Josephille" on Ruohtalaisuus, Suomeksi sa-
notaan "Juos ephilla"; niin kuin luetaan Karjalaisen
keännöksessä. Suomentajansanat:''ota lapsi äitinen-
sä tygös" ei ouk Suomea, eikä myöslöyvyk perustus
kielessä, mutta saattu Ruohtalaisesta kiäunöksestä "iafc
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«lfinit toista tietä omal-
le maallensa.

13.Mutta koska he o-
Jit mennet pois, katzo,
tiiin Herran EngeJi il-
mestyi Josephille unesa,
sanoden: nouse ja ota
Japsi Äitinensä tygös, ja
pakene Egyptiin,ja ole
siellä siihen asti kuin
minä sinulle sanon:sillä
Herodes on etzivä Jasla,
luikuttaksensa händä.
l4' Niin hän nousi ja

ottiiapsen Äitinensä yöl-

litlihtjeihh toisia tiedä"
myötomahk randahh.

13. Uijan lahhtehyöj
ka Jumalan Angeli o-
scliuttihh Ossipalla unis-
sa ischano: novschlno
ota Schu\lrischyndy i
hänen muÅmo* i pa-
géné Egiptaiili,, i olé
schié'laj kuni en sehano
schivla: tahhlov' Iroda,
etschtscJiié laseittaihän-
da tappuÅ.

14- Novsclituå otti
hijän Schuiiriscfoynnyn i

barnet och des (bef) moder till dig" (parempi oisi sa-
noa: "Web 2)t(]"jsillä«olikaan lapsi jo hanen luonnaan).
Sama virhe Suomalaisessa keännöksessä (mutta Karja-
laisessa, ansio) tavataan i/Jmessä värsyssä; voan so:nessä
ja 2i:nessä värsyssä on Suomal. je löytänyt hyväksi,
jpois-heittteä sanan "tygonsä." Mainittava on, etta
nieijänUnessa Testamentissa monessa köhinkirjutetaaa
tätäuuttasanan-lonkasta, jokalopettaiks«npolvella:nsa
(erinomasella halulla kirjutetaan: handiinsa e.m. If! v.
ehkä toisinaankin vahinkossapannaan:/«i «e«.?«, e.m.16
V.) mutta aina veäriinpaikoin, niin etta selkiästi näh-
■hään,heijän, jotkaovat tätä lviiinttäneet,ci tunteneen tä-
tä puhetta; sillä minä uskaUaisin, ett'ci niissäkään Suo-
messa sanotak: (tuskin ymmärrctäk) "ota lapsiäitinensä
tygös"; sillä tahi sanotaan: "ota lapsi, ja hänenäitinsä,
tyköösi";cli:"otalapsi tyköösi,äitineen";cli: "ota lapsi,
äitineen, tyköösi''. Tämmöistäkielenroatelemista tava-
taan yltä kyllin kussakin Luvussa, meijän henkcllisessä
peäkirjassamme.

—
'AnoXtam(turmella,hävittää)onKar-

jal. paremmin toimittanut sanalla "tappoa"^ kuinSuo-
mentaja, sanalla "hukuttaksensa" (hukuttaaksensa)
sillä merellä "hukkuuvat," voan moalla "tappaavat."
Parempi oisi e!ikä sanoa '"hukataksensa" (<)6r(l flfl ftfMcd)myö sanoisimme;: ''häntä surmataksensa." Mistä-
hänRuohtalainen otti sanansa: "det kommer dertill"?

l^ v.
'
Arey.WQ-qoev (poikkeis, väistiin) drog sig lllzdan, on

Suoraai.Suomentanut sanalla "pakeni"(f(pl)l)e) samal-
Otava IL 3G
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tigä aitoo vntzoi, Ma) ars-
yuj^ijatv éh AXyvrcxov

15. Koi ?/v iiisi> *wff 7-?"?
ttfovrtjs'HqojSov' "ivanly-
(Jl')&fl TO (ttj&h1V7IU TOU Kv
(>!ov Sia, rov npocpr/rov, Xtyov-
vot' 'JS| Alyimxov ixäXsaöt,
xuv vluv [aGv.

16- Tors 'HqojSijS i§o)v'oti

td-vfioj&i] Xlav' Kai drtozsi-
Aas dvtiks nuptas rovt <xat-

om natten tillsig, och flyd-
de in ntiEgypti land;

55. Och blef der intill
Herodis död: pa tet att
fullbordas ssulle> M fom
sagdt \va\° afHerranoin ges
itont Propheten> som sade:
Utaf Egpptcn hafwer jag
kallat niin SöN.

NätHerodes nu
att hatt war beswikenaf de
wisamait> blefhan ganffa
wrcd, och sände ut,och lat

la sanalla kvin (pttyt, eillimmäisessä värsyssä; mutta
tama tarkka Karjalainen on tässäkin ymraärtännyt hei-
tä eroittoo. Miten somaksi eikös hään Suomeksi toi-
mittaa o Så iysQ&sls TcäqéXäfis, sanalla: "noustuoon otti
i»ään." Suomal. venyttää toas, Ruohtal. täVallä, monta
sanoo, ja kirjuttäa: "niin hän nousi jå otti."
i5V. Ei siinä kyllä, etta Karjal. on tarkasti Suomentanut

perustaskielen, ja ymmärtänyt, kielemme mukaan so-
vittöo joka hanen puheen-mutkansa,hään on monessa
köhin.somemmin, kvin Gfeekan-kielellä, toimittanut
Suomeksi perustuskielenpuheita,käytös-sanoinkäytet-
tankeita (genom begagnande

E
af parttctpier)niin kuin

tassa, kussa «uc rys TsXeiitqS 'HqojSov on Suömenettu
sanalla: "Irodan schutmahhtuå," t. "kuoltua." Sillä
surma, joka Moisin kielellä merk. luonnotointa tahi
onnetointakuolemaa, merk. Karjalan ja Viron kielellä
"luonnollistakin".

—
'Ana liév, mahtaa merk. ''että oi-

si," koska "olin"Lapiksi sanotaan tieb; (sanaa ana, ei
tunnetak). Tassa köhin on Karjal. kyllä paljon poi-
kennut poisperustuskielensanaallisesta toimittamisesta,
kussa seisoo selvillä sanoilla 'iva, nhjQOj&jj ro grj&bv v-
-7c6 xdv Kvqiov Std zoo Ttgotpytov, kiyovros (etta peättyisi
Herran sana, toimitettu Ennustajalta). Suomal. keän-
täjä on to»8 tapansa myöten Suomentanut ne Ruohta-
laiset sanat: "pä bet att fullbordas (Fulle, det som sagt
juai' af Herranom genomProftheten, som sade": "että
täytetäisin (täytettäisiin) kuin (niinkuin) sanottu oli
Hcrralda Prophetankautta, joka sanoo.'' Tämä sanan-
juoton häiiauttaa sanalla "taytetäisin" (att )ag skildslåta fylla/ uppfylla) eikä selviä sanalla ''täytettäi-
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la tygönsä ja pakeni
Kgvptiin,

15. Ja oli siellä Hero-
dexen kuolemaan asti:
lellii täyteläisin kuin 82-
Xio.ttu oJj Herralda Pro-
phetan kautta, joka sa-
noo; Egyptistä kutzuin
piina poikani,

16.Koska Herodes nä-
ki hänensä tietäjiidä vie-
tellyksi, vihastui hän
Sangen kovin; ja lähetti

hdnen muivnon, yöllä i
(aksi Egiptahh;

15. / oli schiéld lro~
elan schurmahh~tuÅ: a-
ncf, liév Jumalan scha-
nun-myöt_, prorokaschla
schanottuo; Egiplaschla.
kutschuin oman poi-
jctti.

16. iSchilloin nähhtyö
Irodajjottotiéddjät han-
del vain nagrokschi otet-
tihhjylen äijäldischijän-

sim" (attmatt fltttle UJjpfylta)
—

pitännöön olla "täy-
tettäisi", t. "täytetty isi". (Sama vika tavataan
23:nessii värsyssä)

—
Tov viuv /iov,on Karjal. oikeem-

min toimittanutsanalla "oman poijah," silla peä-arvo
tässä, tarkoittaiksen sanaan onaaan. Suomal. keännök-
sessä, kussa luetaan "poikani," kuuluu kuin puhe
saaltais olla jostaik muustakin pojasta: ci omasta.
j6V. Tors onoikeen toimitettu sanalla ichjlloin;mutta veä-

rin, sanalla "koska," saatu siitä viallisesta Ruohta-
laisesta keännöksestä, joka erinömattain tässä värsyssä
on varsinpuutteen-ala.inen. — *lB(>Jv, on "nähtyään,"
voan ei "nliki." —

-r Mitä Suomal. keännöksessä lue-
taan: "'koska Herodes näki hänensä (ihtesäk) tietäjildä
vietellyksi'* on veärin sanottu, sillä eihijän ne viette-
livät (forforbe^ totfabe) häntä, mutia pettivät puheel-
lansa, josta häntä "voan nauroksi otettiin",'niin
kuin Karjalainen selittää puheenparrellansa.

—
'schi-

jändy(suuttui?) lieneeköse Lapinkielestä, kussa sjärt
merk. "vihaa," vai lie Venäjänkielestä?— AvtlXt on
"tappo,hävitti", ei "tappamaan"; %ut itouSas, Suo-
mentaa Karjal. sanalla "lapset", ilman eroiitainatak,
että tässä köhin ymmärretään ainoasti "poikalapset."—

Suomeksi luetaan, että tapettiin "kaikki poikalap-
set Bethlehemisä ja kaikisa sen äärisä" joka on
kyllä sanasta sanaan keätty sekä Ruotin että Greekan
kielestä, mutta veärin toimitettu Suomeksi; sillä ei
se tappana kaikki (Judalaistcn) lapset Bethlehemissä
(eikä sen eärissä) jos ainoasti Bethlehemin lapset, jota
Karjalainen kyllähoksaisi,koskakirjutti: "tappo kaik-
ki lapset "Bethlehemist-ä" ja hänen ympäri-



276
SaS tovi rv Bij&?.££ft, nät tv

Tiaoi rots oQiois avTTjs r ano

dbETQVS nai xatwtiqo), aava,
roy '/qÖvov ov tj-ieqifimoe 75«««

xvtv (idyov.

17. Tots Mthr}Q<a&3] to '"Qtj-
■&/V vno legsfttov tov tcqo-
fj-ytov, Ätyovros'

18. Ghoi») tv 'Fapöi Tjxov-
odtj, d-yijvos xal idav&fios
Y.v.l oSvqpos TtohvS, 'Pay/jl

itä ihjäl alla swendarn i
BethLeheul, och ialla des
gränsor,be som twägga 8*
ra, och der förnedanworo,
efter den tiden, som han
hade granneligen besport
af de wisa män.

17. Da blef fullkoln-
nadt det, soin af Jeremia
Propheten fast war, när
han sade:

18- Ihögdenwardthörd
en röst,stor klagomal, grät
och mpcken skrän: Rachel

stöltä",t.kuuluvilta.
—

Kal, on hulluusti Suomenta-
miscssamme toimitettu sanalla "taikka," joka ere-
yttää ymmärrystä, niin kvin käsky oisi ollut, tappoa
lummin-tahhaan, "kaksivuotiset,taikkanuoremmat.'*

—
KcLTonigoi (alempana) joka (puhuttaissa i'ästä) tassa on
merkihtävä "nuorempana,'* on oireen toimitettus«-
kä Suomalaiselta etta Karjalaiseltaf mutta Ruohtalai-
set kielenkäyttäjät, jotka muulloin eivät ouk olleet
sanoistaa-n juuri tarkaat, ovat tok' tästä sanasta pitän-
«eet paljon, josta heijän, Suomessakin ylistetty, keän-
jiös,on tässäkin mälkeen. ymmärtämätäk, ja kuuluu,
värsynlopulla, näin: "och sände Ut (?) och lät fl8 ihjäl
alla swenbarn (go§e.'bmn

—
puhutaan Judalaisista lap-

sista) t BethLehem. och t alla des (de§) gränsor (kan
mansia dem t gränsorne?) be som twägga ära (tn-ariga)
och der förnedan (dernnder?) mor», efter den tiden
(tid?) som han hade granneligen besport (noga efter-forstat?) af de wisa (wise?) män." Nejotka hyviksi
kehuu meidän Suomalaisetkeännökset,iloitkoon tästä
Ruohtalaisesta!

17. v. Työläs oli meillä ymmärteä, mitenkäKarjalainen
is:nessä ja 2.3:nessä värsyssä Suomentaa iitXygw&r],sa-
noilla "ana liév mutta vielä työlemmästi 011 selit-
teä, mitenkäsamaa sanaa tässä köhintoimitetaansanalla
"tuli." Meijän tietämättömyys hänen kielestään kiel-
teä nieijät täta selittämästä. Koska ållet (Suomalais-
ien ''oli"?) Lapissa merkihtee "fullborda, fllllkoMNa,"
niin 011 myöskin mahollinen etta "tuli" näissä Karja-
laisissa merkihtee yhtä, jollon hanen keiiuiiös oisi
varsin »elve ja soma.
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tappamaan kaikki poi-
kalapset Bethlehemisä" ja
kaikisa sen äärisä, jotka
kaxivuotiset olit taikka
nuoremmat sen ajan jäl-
keen, kuin hän oli tar-
kasti tietäjildä tutkinut.

17. Silloin se täytetlin
kuin Jeremialda Pro-
phetalda sanottu oli, jo-
ka sanoo:

18. Rhamasa on ääni
kuulunut, suuri valitus,
itku ja isoi parku: Ra-

dyj ityöndahyo tappo
kaiki lapschet Vitlié-
maschtajihänen ymbd-
rissaldd kakschivuodizet
inuoremmat, schidd ai-
gtia-nryötj kvin toimitti
titdiijistä.

17. Schilloin tuli pro-
rokan Jtremjein schct-
naita;

18. Jani ku\ilu Rur-
maschta, itku,iohhkanda,
iryngymineschwiri:Rah-

i8V. 'Pajua, on sekä Suomalainenettä Karjalainen pitän-
nytkaupunkinnimeksi;mutta Ruohtalainen, "ilmaksi."
Saattaa olla kummintahaan, mutta uskottavampion,pu-
heen olleen moasta (ei taivaasta) kussa nämät turmiot
tapahtui, jonka tähen myös tätä nimeä perustuskielellä
kirjutetaan isolla alku-nenällä. Miten voimakkaisilta
sanoilla eikös Karjalainen toimittaa tätä kauhistusta,
■ja kansan valitusta, ikeän kuin kuulisimme lii jänäh-
lymistä ja voihkumista korvillamme. Sitä vaston toas
Suomentaja, jokaSuomentaaijtitio&t]- sanalla: "onkuulu-
nut," yj.aiovaa,sanalla: "itkee", ja ij&cP^s, sanalla: "tah-
tonut3

'(yhessä sanan-juotoksessa) toimitta tätä kansan
surkuttelemista varsin veltosti. Muutoinkin ovat kie-
lcututkistajat olleet arvelluksissaan, mitenkä heijän pi-
ti oikeen ymmärtämään näitä Evankelistan sanoja.

— "
Kai ax Yj&iXs TiaQayJtf&tjvcu, 'ött ovx siol,onKarjalainen
paremminehkä selittänyt, ja toisappäin tykkänään toi-
mittanut, kuin luetaan Ruohtalaisessa ja Suomalaisessa
Iteännöksessä, jossa TtaQaxÄTj&rjvai Suomenetaan sanalla
"lohdu tetta(ilahuttaa?);" mutta jotka välillänsä ev-
kanoovat siinä, että eri- tavalla selittelöövätsanan ott
(Suomalainen, sanalla "jotta;" ja Ruohtalainen, sa-
nalla "sillä"). Karjalainen, joka tässä sanassa veteä
ylitä Suomalaisen kanssa, erkanee hänestä ja Ruoh-
■Jylaisesta, siinä että Suomentaa rtaQaxXTj&rjvai sanalla
"itendieå" (luoksensa kuhtua,ilmin-antoa). Sanokoon
lukia ite, jos on mies ymmärtämään tätä omoo puhet-
tansa, jota Unessa Test. luetaan: "jaei (eikä) tahtonut
bandänsu (ihtesiik) anda(antoajlohdutetta(lohtutella) et-
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yXalovöata ttuvaavzt/S' Kal
ovx i'jfrsla TiaQanfojdrjyat,are
ovk Eiair

19- Ta^svrijaavtos Ss rov
tllQo'jSov, iSov, äyys).os Kv-
ptou nar' oraQ tpaivsrav ra»
Iw,oy<p tv Jliyii7i%<p,

20- Atyow' lJEy£^&£iS 71a-

qulape to itat,§lov xal rt/v
[irjTiQa, avTov, xal Ttogtvov
{le y?jV '/spar/Å" Ts&vijxaao
yuy vi, rtjv ipvyr)v
rov irai&ov,

21- 'O St tyeQ&ds nagå-
)m{}£ to TtaiSiov x«! n)v {a.t}~
riga airov, y.al ijX&sv tis
yijv 'ioQaijl.

22- *A%ovaas St oti
* A$-

gråter sina barn,, och Wlt
icke lata hugswala sig; ty,
het war ute teb de»n.

19. Wien när Herodesrvardöd,si, d^uppenbara-
des Herrans Hngel Joseph
isöinncn,iEgypti land,,

20. Och sade:Stattupp,
och tag barnet, och desmo-
der till dig, och far in i
Israels land: ti) de äro
döde, som foro efter bax-
Ms lif..

21. Han stod upp, och
tog barnet, och des moder
tia sig, och for in uti I-.
sraels land.

32,. Men,när. hall. hör?.
tei he ole".(??) KarjaL aajjoq, (jos oikeenhäntä ymmär-
rämme)"jaei (eikä) tahtona heitä ilmoittoa, jottapa hei-
tä ei löyvyk" (t. ei ole) tämä Suomenlamns on kyllä
sanastasanaan; ymmärtämys on kuitenkin kahtalainen.
Haanymmärtää, asian niin, että. vaimot, kunlluaan tätä
lasten surmaamista, piiloittelivat poikiansa, ja "itkivät
heitä" (murehtivat, oli heistä huoleessaan) eikä tahto-
neet kuhtua heitä luoksensa,(soahaksensa heitä ilmin)
jotta (luultaisiin muka)heitä "eiolleen" (ei löytyneen.)
Myöuskottaisimmo perustus-kielen selkiävän, jos, scu-
rattaissa Karjalaisenkeännöstä, Suomentajsimjrno oti sa-
nalla "sillä." Jollonpuhe oisi, että sanottiin äitiein ei
tahtonneen ilmin-antoalapiansa,"sillapa"heitä ei eneä
löytynä(oltuna). —

itendieämahtaa olla yhtä sanaakuin
ittet t. jitfet Lapiksi, joka merk. ijmauntua,näyt-
tcläitä.."

—
> evle, liemiöönyhtä kuin ''ei ole." —

"Jani on kuulunut" (kuultuna?)
—

millä korvalla?
jg v. Ttkevrrjaavtoi on Karjalainen, nouattaissaan sekäpe-

rustus- että Suomen-kielenhenkellistä että kielellistä
luontoa, oikeen Suomentanut sanalla"kuoltua'';Suo-
mentaja tavoittaaainoasti Ruohtalaisuutta.

äo v. 'JEytQ&ele on Karjalainen tässä ja i3:ncssä värsyssä
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ehei itkee lapsiansa, ja ei
tahtonut händänsä anda
lohduleUa, eltei he ole.

19. Mutta koska He-
rodes olikuollut, katzo,
liiin Herran Engéli il-
mestyi Josephille unesa
Egyptisä-,

Ja sanoi:Nouse ja
ota lapsi Äitinensä ja me-
ne Israelin maalle: sillä
tie ovat kuollet, jotka
lapsen hengea väjyit.

I\.Niin hän nousi ja
'otti lapsen Äitinensä, ja
meni Israelin maalle.

22. Mutta loska hän

hilii ilki omié lapsdiiti^
iei tahliton hjeitieä iten-
diciij jotto hjeiäd evlh.

19. Irodan kuolduöy
ka Jumalan Angeli 11-

--nissä oschuttilih Össipal-
la Egiptaschschäj

20. / schäriö: novsch-
iu6 ola Schiiurischyn-
dy ihänen m\ia'nioj i
tnånt Izrunelin niuÅhh^
kuöldihh hänen hengeit
etschlschiäL

21. Hidn novschluo
otti iSchuiAfischynnyn>
ihånen muåmonj itu-
liIzruåelin muåhh.

21. Kutiluschtahu6,joi±

'oikeen toimittanut sanalla ''noustno"; Suomalainen*
sanalla "nouse ja.''

—
Eli yjjv 'laqayjX (tässä että

seuravaisessa värsyssä) ei ouk selvästi toimitettu sanal-
la "Israelin maalle" (joka ainoasti merk. että mä-
iiivat sinneppäin) mutta selvemmästi Karjalaisen sa-
nalla ''israelin raoahän," —

■ ZrjtovPtsi %i}V yv/rjv
'on Karjal somasti Suomentanut sanalla ''hengen-etsch~
tschiät", mutta Suomentajan sanat "jotka hengeii
väjyit", ei ymurräk ykskään*, silla vaikka kyllä sa-
na-kirjoissa kirjutetaan, 'väijytyksen merkihtevän sa-
laa- vaaraa (fotfåt) otettu ehkä tästä värsystä, niin
minä en usko väijyä muuta merkihtävän kuinväiste-
lil. /vältteä.

—
Kuöldihh(kuoltiin) t. "kuolleet ovat.'1

21 v. Hk&£v, onSuomal. veärin toimittanut sanalla "ma-
ni"; mutta Karjal. oikeen, sanalla "tuli". Voan
23:nessä värsyssä tavataan Karjalaisessa sama virhe,
Suomentaessaan iX&ojv, sanalla ''mäntyään" (oisi pi-
tännyt olla "tultuaan") jollon Suomalaisella toas
on oikeen: "ja tuli".

22 V. Axvcas on taiten toimitettusanalla''Kuuluaclitahuö'*
(kuultuaan). —

"Tuato" t. isä; Vironkielellä taat.—
Baethlu on kauniisti Suomenettu sanalla ''istui ku-
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Saiae dvtl 'HqmSov too na-~

vyöt avzov, i<fosi)#ri itts" «-

'ovaq, dvsxui^TjOsv tit in ué—
g?] rtjt FaXtlalat.

23. Kai i).&wv xaryy.Tjcev

sieTvvfov Xsyoutvrjv NaCaoir'
'1OrtO)S TtktJQOJ&jl TO QTj&tV
Std TtoV TC^OCf.TjTMV, OTI N<X-

de, att Archelaus mar vs«
dande t ludista landet,i
sin faders Herodis siad,
räddes hanfaradit,och fick
befallning af Gud isöm-nen, och for in uti Galilee
landsändar; '

23. Ochkom,och boddei
den staden, som heter Na-
zarct; att det stulle full-komnas, som mar sagdt
genom Propheterna: han
stall kallas Nazareus.

ninkahaksi", jota on oikeemmin sanottu kuin "oli
kuningas", sillä erittäin on ''olla kuninkas'', erit-
täin "istua kuninkahaksi." -^- Iröclanschialla onmyös
oikeen sanottu; mutta "Herodexen siasa" on pa-
hoin pantu, sillä se toimittaa Herodeksen vielä silloin
elänneen,koska toinen istui hänen,siassa. Näistä kielen
virheistä, jotka löytyy joka värsyssä, natinaan mitäu
kehnot Suomalaiset ne miehet lie olleet, jotka ovat
Jumalan sanan meillen toimittaneet; ja toisin puolin,
sen rehellisen Karjallaisen olleen selvän Suomalaisen,
joka hyväksi moamiehillensä oli yksinään uskaltanut
puuttua näihin kirja-töihin. Mutta, lopulla tämän
värsyn, tavataan kuitenkin hänessäkin kauhea virhe,
joka on syntynyt siitä että sana XQqfiaTio&sls on tyk-
könään jeännyt häneltä Suomentamatak, joka villitys
lie tapahtunut kirjanpainajan kautta, sillä muutoin si-
tä ei saatak ymmärteä. Tästä hänen Suomentamus on.
ei ainoastaan puuttuvainen ja vian-alainen, mutta kan-
taa hunnankollen, sillä siinä sanotaan Juosepin"unes-
sa männeen Galileaan" (?) Merkillinen on, Sjögrenin
ei oivaltaneen tällaisia vikoja, haan joka isolla vai-
valla haki heitä juuri halulla.

— " Mutta eipä se Suo-
mentajankaan keärmös ouk paljon kiitettävä, vaikka
se kahistekkinlisentää sanan ja, pulmissaan Jumalasta
ja hänen käskystä, joista ei mitään mainitak perustus-
kielessä. Suomeksi kuuluu tämä: ''Ja haan sai Juma-
laltakäskyn (minkän käskyn?) unessa japoikkeis Ga-
lilean eäriin". Sekin kuuluu kuin haan oisi unessa
poikkinut Galilean eäriin. Meijän puheella sanottai-
siin: ''Varoitettuaan unessa, poikkeis haan Galileaan
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kuuli että ArcheJatis öli
Kuningas Judeasa, Isän-
sä Herodexen siasa^ pet-
Jkäis hän sinne inennä\
Ja hänsaiJumalalda käs-
!kyn unesa, ja poikkeis
Galilean aaHiil.

23. Ja tuli ja asui
Kaupungisa, joka kut-
kutan Nazaieth että
täytetaisin kuin Prophe*
tain kautta sanottu O-
li: hän pitä JNfazareu*
xexi kutziittaman*

to Arhhelai istuihh ku-
ningahakschi oman tud-
ton Irodan schifalla Ju-
dejäschscha varai schin-
nje manna.' unda-myot
mani Galilejan randahh.

23. / fnandyo ruhei
eiämähh linnaschscha ni-
mié-myöt JVazariétasch-
scha: ana liév prorokan
schanatla; Nazorjeiksi
nimittijätschöv.

päin."
—

Varäi, mahtaa Karjalaisen kielellä merk.
"pelkäis." (Lapiksi sanotaan åm^o) saatu sanasta Vaard.

23 V. Ruhei elämähh t. lsrupeis asumaan.'*
—

Nimittijäischov
t» "nimitettävänäI*, on oikeenimin sanöttu> kuin "hän.
(häntä) pitä (pitää) kutzuttainan" (kuhuttaman)»
;
—

"Joka kutzutan" (jotakuhutaan)
—

"Nazareu-
-stexiiJ *-" eikohäanoisiparempisanoa

Perustus-kielen tutkiatj Jurnalan-sanail tomit-
iajat) Suomen-kielen harjoittajat ja joka Selvä Suo-
malainen otan minä toistajaksi —

<* mikä näistäSuo-
malaisista keannöksistä on paras? Mikä on perus-
tus-kielen mukainen? Ja mikä on soveltuva meijän.
kieleemme? Missäpä loytyypi tässä Karjalaisen suo-
mentamuksessa tätä Venäjäntelämista, tätähjuo-
limattomuuttaj ja kielen tuntemattomuutta,
josta hänlä syytetään ja häväistetään; ja missä ta-

vataan,toisin puolin, sila arvoa ja ansiota, joka oisi
löytyvä meijän keännöksessämme

— josta niin pal-
36Otjva H.
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jon puhutaan ja kehutaan3 ja josta moni ylpeilöö,
kuin Jausuu Suomen kielen kirjuttamisesta, *)

Tällä tutkimisellani olen tarkoittanut kahta
asita, kumpainenkin varsin merkittävä —

kielen-tari-
namuksessamme. Yhestä puolesta, olen pitänyt vei-
vollisuuekseni, tehä oikeutta tallen kunnioitettaval-
len,tuntemattomallen**) Karjalaisellen, soimattuvar-
sin viattomasti minun Ystävältäni ja Moamieheltä-
ni; ja luen kunniakseni, tämän kautta tulleen tun-
temaan miehen, joka sekä kielen kirjuttamisestaan
että Jumalisen sanan Suomentamisestaan, on, näinnä
aikoina, enin arvattava kaikista meijän kielen-toi-
mittajoistamme; ja jonka monet tievolliset ettäkan-
salliset ansiot, moamiehiänsä valaisemaan, levittä-
mään Ristikunnassa tietoa ja toellista Jumalan tun-

*) Lue c. m. #60 Tidningar 1778, p. 174; Mattk. Gott-
lunds Försöktill en omarbetad Finjk Tolkning af Apostl.
Sändebref, jemte anmärkn. öfwer nn brukeliga Finstaöfwersättningen, esipuheessap. IV.

**) Tuntematoinse onkyllänimestään,muttahyvintunnettu
toimecstaan ja työstään. Ettähaun vi«la mahtanoonol-
la nuori ijältään* arvattaisimme siitä, että haan oi»
uskaltanniit hävitteä vanhoa tavattomuutta, ja yksi-
nään siellä-maisinhuvennut harjoittamaankielensä,kir-
jallisesti. Luultaisimmehänen varattomaksi, jos varak-
kaaksikin, silla, kummin-tahan, oisi hänellä ollut muu-
ten huolta kyliä

—
> ei puutuakirjan-töihin,eikätarvi-

nut Bihla-Toimituskunnan painonkustentajaksi. Ol-
koonpa tuo miten-tahan, niin on mies tehnyt työtänsä
uskollisesti, eikä rokottanutpaljaan palkan tähen (niin,
kuinmoni muu)eikä myöskunnian tähen, jota annettiin
sanellenMnemosynessä

— palkan-peälliseksi.Mutta tan-
toisimmo tuon arvolla tuntea

—
■ tämen hartaan, kan-

san valaistusta rakastavaisen, ja toellista Jumallisuutta
levittavaisen.miehen. Sillä, inquibus enim eadem studia,
sunt, eaederhquevolttntates, in his fit, utaegiie quistfUe
altero delectelur, ac se ipso. (Cicero, de OJf.)
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ternistä, ei alenek eikä tummenuk joutavasta jalai-
mattomasta panettelemisesta. Kaikkein Suomenkie-
leen halullisten moamiesten puolesta soisin minä,
Länen ei lakkavan työskentelemisestä näissä harjoi-
tuksissaan; mutta, että haan vielä" vastakin toimit-
taisi meillen käsi-tekojansa, ei ainoastaan näissä
henkellisissä,mutta myös muissakin tievollisissä ai-
heissa

—
tekeein tätä kielemme voitoksi, kansan

kunniaksi, ja yhteiseksi hyövytykseksi.
Toisestapäin kahtoin, olen minä, tällä tarkeem-

malla kielen-tutkimisellani,tahtonut tarkoittoo moa-
miesten mieltä yhteen asiaan, joka kussaik Ristilli-
sessa kansakunnassa on tarpeellisin, nimittäin hänen
henkelliseen mieli-valaistukseen. Jos muissa muka
kirjoissa kahotaan tarpeelliseksi, nouattamaan sel-
käyttä ja somaisuutta, sekä kielenettä asian puoles-
ta — miten tarpeellisempi eikös tätä siitten voai-
taan tässä Ristin Uskon- ja Opin- peä-khjassa, joka
on perustus kaiken meijän autuuen, jota mainitaan
Jumalan-sanaksi, ja kussa jokapuhe punnitaan,
ja arvataan joka mutka. *) Tässä ei ouk ollenkaan

*) Moniehkäsyyttääminua,olleenikovinkiivasnäitä tnt-
kittaissa, ja moittineen joutaviakin. Saattaa ehkä niin
olla! Sillä kuin toiset ovat kielestämme olleet varsin
huolimattomat, niin minua nyt kahotaan aivan tius-
kuvaksi. Monikin ehkä myösnuhteloo minua, näissä,
omasta kirjuttamisestain. Tiijän hyvinkin, monesti
kirjuttancin tavattomasti, jostamieleni karvastuu;mut-
ta eihään minun viheliäisyys vapautakRoamatun. Ma-
dollinen on myös,minun tässäkin jossakussa erähtyn-
neen; mutta jos voan puoletkaan,eli jos ies kymme-
neksen, minua moitteistani, löyätten perustetut, niin
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kysymystä hänen sjsällisestä Jumalallisesta arvosta,
meijän Uskomuksemme peä^toteista, m. m, heitcf
kyllä kaikittain arvataan ja tunnetaan5 mutta puhe
on ainoasti, millä tavalla tätä Jumalan sgnoa Suo»
meksi toimitetaan, kielellisessä tarkoituksessa, jott%*

siinä on teillä syytä kyllä toimittamaan toisen pa-*
remman Suomennoksen; sillä Jumalan sanassa ei piek
löytyä yhtäkään virhettä — meijän kautta. Mitäshän
siitten sanoisitten, jos kuulisitten minun julistavan,
meijän nykyisessä äsken painetussa Uuessa- Testaa
mentissä vielä löytyvän 5 tuhatta isompata kielen-
virhettä, i5 tuhatta keunnös-villitöstä, ja, paihtj.
tätä huonoa Turun-puolimmaista Suomea, lukemat-*
torniakirjoitus-vikoja. Työhämmästytten! Niinmoar'
ininäkin! Mutta, se on kohta havattu: sillä jos las-
ketaan lukua, niin kaikki nämät minulta tässä moi-
titut virheet tavataan jo kirjan ensimmäisen lehen
puoliskolla. Nyt löytyypi Uuessa Testamentissamme
320 tällaista viheliäistä lehen-puoliskoa; kuin tätä lu-
kua monisteitaan (llUllttpllcetae) näillä idillä multa
keksittyä virheellä (tarkoin luettu, ovat 47 Keännös-,
16 Kielen-, ja 5i Kirjoitus-virhettä

—
siinä on kyl-

lä, yhella puoliskolla!) niin syntyy 36,^80 virhet-
tä koko kirjassa. Sillä lukemisella oisi koko Roa-
matussa 136,231virhettä. Enkä ouk vielä siittenkään
niinmitäännimittänyt tästä vanhasta tavattomastakir-
joitus-tavasta,näistä muukalaisista kirjan nenistä,
näistä joka-paikassa Turun puheen-murella katkaistun
ncista Toimi-sanoista,näistä monessaköhinvallanRuoh-
talaisista sanan-tavoista, ja niistä hairauksista, jotka,
synnytetyt eroitus-merkkien tavattomasta käytettämi-
sestä, ovat tehneet monta monuista paikkoa selittä-
mättömäksi; jos vielä

—
heitäkin kaikkia luettai-

siin, niin ei oisi muuta neuvoa kuin kopioittoo koko
kirjan, teillennäytteeksi. Ja tätä kielen virheillä ja
villityksillä turmeltua kirjoa on jo monessa Herroin-
päivässä hyväksi kahottu, monelta Kuninkaalta vahvis-
tettu, monelta Piispaalta ja Papilta lävitek luettu ja
tulkittu, on jo monta mies-polvessakäytetty kaikilta
lasten- ja kansan-opettajolta,ylitek koko Suomenmoan,
käytetään vieläik tänä päivänä, ja tarjoitetaan tulevil-
lenkin ajoillen, pystytetyllä painattamisella. Ja kuin
lahotaan tätä paremmaksi, oijaistuneeksi ja uuestaan
Suomenetuksi, niin vastataan: "ei oleva syytäkyllä,
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ei tätä sanoa, joka on selkiä ihestään, tehtäisiin
selittämättömäksi,ymmärtämättömällä kielen-käyttä-
misellä

—
sekä Suomen että perustuskielen puolesta.

Valitetaan aina ettei luetak kyllä tätä henkel-
Jistä kirjoa, mutta ei sanotak syytä tähän vasta-
hakolisuuteen. Harvat meijän vallas-r-väestä ja ym-
märtäväisen kansan seävystä mieltyyvät semmoiseen
kirjaan, kussa meijän henkelliset asiat toimitetaan
kelvottomalla ja selittämättömällä kielellä. *). Yk-
sinkertaiset lukee, eivätkä ymmäräk. Koko papilli-
nen seäty, jonka asia on selittämään ja toimitta-
maan meiflen näitä taivahqn toteita r— mitenkä-
hän tätä tehnöön, kuin hei jän peä-kirjansa, jota
liyöhyväksi kiitteä, sekä kielestään että keännöksis-
tään on näin viheliäinen ja puutoksen alainen?
Merkillinen on että näillä ajoilla, jollon niin paljon
on tehty valaistuksen levittämiseksi muissa tieto-
muksissa, tehhään näin vähä näissä henkellisissä;
ja koko kumina, että kansan autuuen oppi ei ouk
tullut kielen puolestakaan korjatuksi ja paremmin
harjoitetuksi,kuin oli satakunta vuotta siitten **).

koska tätä kirjoa toella luetaan olevanniitä parhaim-
pia kielen-toimituksiaJumalan sanasta. (? !)

*) Luulisin minä että monikin miekusasti lukisi tämän
avullisen kirjan, jos oisi muka kauniisti toimitettu
Suomen suloisella kielellä; mutta nyt niin moni irvis-
hammas moittii ehkä asiata kielensä tautta, ja saattaa
sillä vielä toistakinepä-luuloon. Tätäpä minä tahtoisin
esteä:minä tahon piteä asian puolta

—
ei tämän keh-

non kielen.
**) Tässä ei puhutak paino-^virheistä, heitä ei-oiU^a

vähä kukin, ja oijaistelaan kussakin painoksessa; eikä
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Koska Englannin Bibla-Toimitus-Lunta ensin
rullallansa autti, ja kirjoillansa yllytti meitä, le-
vittämään Jumalan sananparempata tuntemistaSuo-
menkin moassa, uusiin Roamattuin painattamisel-
la, koska yksinnäiset että yhteiset rahan-koottamiset
tähän tarpeisehen tarkoittivat,niin lie hei jän mieli
ollut, soaha tämän opin-kirjamme oijaistunneeksi,
japaranctaksi, niistä kielen virheistä ja villityksistä,
jotka turmelivat Jumalan sanan meillen, ja jotka
löytyi näissä vanhoissa painoissamme. Tätä oi-
si monikin toivonut, liiaksikin koska tätä uutta

muka painamista ei ainoastaan aivotettiin hyväksi
tämän aikuisillen,mutta tulevillenkin suku-kunnil-
len, ja sen tähen tehtiin pysyvillä yhteen-juotetuil-
la paineilla (mcl? jlåenbc jltlflr). Korjoammehan myö
vuosittain huoneitamme, voatteitamme, ja muita
tarpeitamme, —

miksemme kielteämmekin korjoa,
ja näitä henkellisiä tarpeitamme, niissä kirjoissa
kussa heitä toimitetaanmeillen? Vai luultaneenko
niiten miesten olleen Ennustajoila, eli muita heijän
mokomia, jotka ensin toimittivat meillen näitä Suo-
mennoksiamme, jotta heijän muka suussa oisi jota-
kuta Jumalista, johon meijän ei sopisi puuttua? *)

myös kirjoitus-virheistä, joita tavataan tapansa
suhteen; mutta kysymys on kielen- ja keännök-
sen-virheistä

—
ne, ne villittää ymmärrystä, ja—

niitä heitetään oikaisematak. Ridiculum est, quod
est dubium, idrelinquere incertum; quodnemini dubium
potest esse, id judicare. (Cicero, pro Murenet.)

#) Jos tarkoitamme niitä miehiä, jotka ovat Suomen-
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Tahi uskottaneenko Jumalan sanan kavottavan ar-
vonsa ja voimansa, jos sitä toimitettaisiin selvem-
mellä ja kunnollisemmalla kielellä? Eli

— mila

taneet meillen Roamatun, niin ovat olleet Turku-
laisia, rantalaisia (flljtuOeiO ja Ruohtalaisia—

ilmankos se kielimaistaa siltä?
Turun muinonen Piispa Michael Agricola (synty-

nyt Pernajassa,Ruohtalaisesstipitäjässä Uuella-moal-
la) oli iho-ensimmäinen, joka, uskon-uuistamuksem-
me jälkeen, toimitti meille Roamatun kirjoituksia
Suomeksi. Hänen Runo-töistään (ehkä oijaistut
muilta) nähhään vieläik hänen olleen varsin kehnon
Suomalaisen. Jo Kouluttajana ollessaan Turussa, pai-
nutti haanv. 1048 Tukhulmissa Uuen Testamentin
Suomeksi, nimellä: Se UusiTestamenti tulkittu 6'o/ne/i
jTurws, vaan prentattu Stockholmisa AmundLauritzan.
poijalda. 1548,4-o> Haan ilmoittaa ihe kirjuttaneesek
Turun ja Porin iiänin puheen-murrella, ja jollon-
iullon, puheen puutteessa, ottaneen sanoja muistakin
puheen-murteista. Vuonna issi painutti haan, Vara-
Piispaana ollessaan, virriston (SJJfflttflf£11) eli Davidin
virret, Kuninkaan Kyöstin käskyllä, joitaTurun kou-
lu-pojat, Kouluttajan Paul Juustenin sanalla, olivat
Suomeksi tuikkineetkirjoitus-harjoituksissaan (K)ib ft*
tia llHofntligar).

— Niinpä se näyttää vielänytkin,mo-
nessa paikoin, kuin oisi koulu-poijilta Suoménettuna.
Samana että seuravinna vuosinna painutti tämä toi-
meellinen Piispa, ennenmainitussakirjanpajassa,muu-
tamia luvun-kappaleita,Suomeksi, Möseksen,Han-
nan,Samulin ja Tarinoin kirjoista, niin myös
muutamia lukuja niistä neljästä jaloimmasta Ennusta-
jasta, ynnä pienempien Ennustajoin kirjat, kokonaan;
mutta kansan varattomuus ja näihen aikoin rauhatto-
muus esti vielä kauankoko Roamatun Suomentamista.

Vasta Herroin-päivillä v. i636 ja i638 rukoili
Suomenmoan Papis-seäty Kuninkatarta Kirstiä, soa-
liaksensa tätä puutosta autetuksi. Luvattuaan tätä,
Itäski haan heijät välillänsä valittamaan toimeellisia
miehiä tähän työhön. Valittiin silloin Peä-Rovastia
(jota siitten Piispaaksi tehtiin) Aeschillus Olai Pe-
traeus (papinpoika Philipstaasta, Vermlannissa)
Greekan-kielinen Luettajaa (JJcftOVll) Oppia Marti-
nus Stodius (jota kaksi vuotta sen jälkeen jo käytet-
tiin laissa, ja syytettiin taikon-tekiäl<si) Maskun pi-
iäjiuiRoyastia Henrik Hoffman, ja Kirkkoherraa Piik-*
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uskotten syyksi tähäri puuttumattomuuteen meissä,
soalia tämän autuan kirjan kunnollisesti Suomeksi
toimitetuksi? Syy siiheti ori epaillämäläkj tämä

kiöissä Gregorius Maithaei, jotka työskentelivät silla
innolla, että koko tätä ensimmäistä Suomenkielistä
Roamattua painettiin Kuninkaallisella kustennoksella
v. 1642 ,puolenarkin loajuuella (lii folio);josta toimees-
ta paljon kiitettiinSuomen silloin olevaisiä Pea-Hol-
hottajata Greve Pehr Brahe<U Nämät oli ne miehet
jotka ensin toimittivatmeillen Roämatun, kussa Suo-
menkieltä ja kirjoitus-tapaa paljon korjattiin vaiihois-4
ta virheistään*

Vuonna iÖBS, eli 4^ vuotta myöhämpänä,toimitti
jo Turun sen aikuinen Piispa, Oppia Jok. GezeltUs (se
Vanhempi, sillä niinellä) KuninkaanKoarls XLsonkäs-*
kyllä ja rahan avulla, Uuven ja toisen painon, jota jo
painettiin Turussa Piispaan omassa kirjapajassa* hel-
jäs-osan arkin loajutiellä. Koska haan siinäkin sivussa
myös tahto kielen puolesta oikaista tätä vanhoa Suo-
tnen-keäntöäj niin pantiin siiheti. työhön Paimion
pitäjän Rovastia Benf. Florinus t joka toimitti tätä
niuihen Oppineitten avulla. Suomen kieli jakirjoi-
tus-tapa tiili silloinkin paljon parailetuksi$ ja kirjaa
Omistettiin Kuninkaallen. Tätä luettiin ja ostettiin,
sillä halulla j ettei ollut vielä 2o vuotta kulumitta, en*
nen kuin jo uttestaaii valitettiin tästä Roamatun puu-
toksesta. Mutta silloinkin sen aikuiset söat ja muut
onnettonlat ajat estivät tätä. Herroin päivillä v. t^4*Valitti Suomat papis-seatös Kuninkaallen tästä heijärt
tarpehestaan,niin myös Herroinpäivillä v. 1^44 » luut-
ta kuin ei siitä lähtenyt niin mitään, niiri TurUil Pa-
pis-Netioittelevnus keksi toisen paremman ncioii, jon-
ka hänen Kirjuttelia Ddvid Deutsch ensin äkkais';ni-
mittäin, että tätä luitta Roamatun painamista piti toi-
tnitettamf.ilSuomen yhteisten kirkkoinktistentamisellä.
Seurakuntojen kuultua, vahvistettiin tätä peättamis-
tä (fofjlflg) Herroinpäivillä v. i^4?- Huojennokseksi
näijenkirkkoloihen kustennoksissa, koottiin myös ra-
hoja yksinnäisellä peällen-tarjoamisella. Mainittava
011 että Venäjän piiolimmaisetkin pitäjät, kiitettävällä
tavalla, auttoivat meitä tässä toimeessa, niin e. m.
peällentarjoitettiinViipurin Papis-Neuoittelemuksen
kautta 411Roamattua, LappeenrannanPappis-Weu-
oittelemuksenkautta 186, ja Narvan Papis-Neuoitte-
lemuksca kautta 11 Roamattua, joistakaikista jo eil-
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meitä häväistävä huolimattomuus oraasta puhees*
tamme, joka sallii hänen moahaan sortamista.
3\Tiinkuin tätä ei kahotak miksikään muissa asioissa,

takasin maksettiin rahat, painamisen varaksi. Papis-
Neuoittelemus Lundissalähetti 124 Talaria kuparissa,
jotka siellä olevainen Moaherra Vilh. Lindensteclt,
Rouineen, ja KirkkoherraLavsLefgreenolivat antaneet,
lunastamiseksi sillä Roamattuja köyhillen,Turun leä-
nissa. Aiuoasti Hallitus puuttui vähin tähän asiaan,
eikä tehnyt muuta, jos suostui siihen,että kirjoitus-
paperia, jota Hollannista haettiin tähän tarpeisehen,
saatiin ilman Tulli-rahanmaksamatak. (lue &&Q j£ib s
ningar, v. 1778).

Soahaksensa sekä kielemme ettäkeännöksemmepa-
vemmin korjatuksi, oli Turun Papis-Neuoittelemus jo
v. 17/^9 kulko-kirjallansa (flCtlOHt @ttflllfa)kehoittanufc
Hiippakunnan papis-miehiä ilmoittamaan niitä vikoja,
jotka olivatten, kirjan luettaissa, löytänneet vanha-sa
Roamatussamme, ja johattamaan heitä omilla muistutuk-
sillaan. Mutta eipä heistä monta kuuluna! Ainoasti
juuri muutamat sisään-lähettivät muistuttelemisiansa,
eivätkänekään

—
jos varsin harvaat. Näistä oli Pöy-

täisten pitäjän silloin olevainen Kirkkoherra Oppia
Anders Lizelius, jota muista piettiin juuri aika-Suo-
malaiseksi. Deutschin anomuksella, käskettiin häntä
Turkuun jo v. 1754, painamisen aloittaissa, josta peä-
toimitns uskallettiin hänellen ja»■ Deutschillen. Heitä
käskettiin: i:siksi, oikaisemaan vanhassa Roamatussa
löytyviä paino-virheitä; 2:seksi, harjoittamaan yhtä-
muotoista ja tavallista kirjoitus-tapoa; 3:nneeksi, tar-
koittamaan Suomenkielen henkellistä luontoa, jotta
välttäisivät joutavoa sanoin katkaistamista, ja heittäi-
sivät tavattomia sanan tapoja, nouattaissa selvempätä
ja toimeellisempata puhetta; /p.nneeksi, parantamaan
julkinaisiakeännös-virheitä, ja selkiemmällä, ja perus-
tus-kielenkanssa sopivammalla, tavalla toimittamaanselittämättömiä, kaliappäin ymmärrettäviä sanan ta-
poja. Tätä uutta Roamatun painamista aloitettiinPiis-
paanBrovalliuksen (syntynytVest eråsis sa) ja Opet-
tajan Carl Abr. Clewbergin hoivauksen alla, ja lope-
tettiinv. 1758, Turun sen-aikuisenPiispaan C. F. Men-
nanderin (syntynyt Tukhuimissa) joht.attamisella.
Tästä Roamatusta painettiin 4>-^oo kirjan-kappaletta;
mutta mainittava on, ettäkahet kokonaiset värsyt pois-

37Otava 11.
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niin tätä arvataan, henkellisissäkin,halvaksi ja kel-
vottomaksi. Tuosta neätten jo esimerkin vahinkos-
ta, toisella puolla, ja voiton

—
toisella, tästä meijän

kielenpolkemisesta vai ylösharjoittaraisesta,kirjalli-
sessa tarkoituksessa. Tästä on selitettävä (jota muu-
ton oisi kamala ehkä ymmärtämään) että painettiin
uuestaan näitä kehnoja keännöksiä, vaikka meillä on
kahet (ellei kolmet) Piispaat, *) Neuoittelemuksineen

unoutettiinhänestä tykkänään, nimittäinSyrachin XIX
Luvusta 14 värsy, ja 1: Corinth. XVI L- »4 värsy,
joista toinen, jota ensin havaittiin, painettiin erittäin
irtonaisella paperin-tilkulla, ja ympärillen lähetettiin
jaettavaksi kulienkinkirjan ostajallen, kirjahan muka
kijni-liitettävaksi.

Ei ollut 20 vuotta toas kulunutta,eilnen kuin jo
kaivattiin tätäkin kirjoa, niin että sitä jo v. 1776 pai-
nettiinTurussa uuvestäan1, ja v. 1777 vielä Reävälissä-
kin, kumpaistakin neljääs- osanarkinloajuueltaan.Jos
sitä silloinkin toas kielensä puolestakoskettiin, entun-
nek; enkä myös mitä tehtiin näissä nyt äsken painet-
tuissä, Bibla-Toimituksen ulos-antamia. Mutta tästä
meiltä nyt tutkitusta Luvusta on arvattava, että oisi
vieläkin tarpeellinen perinpohjin uuestaan Suomenta-
maan koko Roamatun, kussa ei ainoastaan löyvykkai-
kellaisia poino-virheitäj kielen-virheitä ja keännös-
virheitä, multa joka teoltaankinon tykkänään Suomen-
nettu

—
ei perustuskielen mukaan, mutta Ruotin kie-

len mukaan; josta se on soanut ei ainoastaan tätäRuoh-
talaisuutta kielessään* mutta myös nouattanot Ruo-
tin keännoksen viheliäisyyttä, lisetty Suomalaisilla
kielen-puutteilla*

*) Tässä ei puhutak juuri näistä nykyisistä miehistä,
mutta jo mäntyistä: sillä eipä tiijä vieläyksikään, mi-
tä miehet meijän aikuiset aivoavat. Erinomattain tu-
loo meijän kiitoksella muistaman tätä meijän nykyistä
Peä-Piispoa, joka, sekä toimeensa että opinsa suhteen,
on kaikista mainittava* Hänen monet kansallisetettä
tievolliset ansiot, valaistamisessa meijän Tarinamuk-
aemme, hänen vehkeet tässä meijän Uuen Virsikirjan
toimituksessamme, m. m. tuntoo jokainen; eikä sek-
kään yksin jouvak kaikkiin paikkoin! Oisihan se raa-
hotoin voatia yheltä mieheltä, täryistä monentuhannen.
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(jemte ftlia jotka pitivät huolta hcijän
julkenemisesta. Tästä on ymmärrettävä, että vaikka
meillä on vähimmäksikin seihtemättä sataa pappia,
joihen virka voalii heijät toimittamaan, ja mejllen
selittämään, näitä Roamatun sanoja, joita vuosittain
luetaan ja luetetaan, niin eivätouk niinpaljon työs-
kentelleet tässä Herran viinan-tarhassa, että oisi-
vat ies kitkenneet ja pois-noukinneet ne takiaiset ja
orjan-tappurat, jotka tärväävät tämän henkellisen
laihon; mutta kiittäävät hyväksi tämän vanhankyl-
vön,peästäksensä tekemästä uuen, ja ylistääyät tä-
tä kelvotonta kielen-käyttämistä, jota kunnioittaa-
vat sitä uhommin, kuta vähemmin ovat miehiä si-
tä käsittämään. *) Tästä meijän vanhasta Suomen-
noksestamme, ja hänen puolistajoista, sopii —

niin-
kuin Cicero sanoo; JJQuod item in poematisj et

pietoris usu evenitj in cdiisque compluribuss ut

delectentur imperitij laudentque ea, fjuce laudanda
nonsunt, ob eanij credojcaussanij quod insit in his

*) Minun tekisi juuri pahat mieleni, jos minä näillä vi-
attomilla sanoilla öisin suututtanutmeijänkunniallista
Papis-seätyä, jotama kunnioitan, ja josta on montaik
kunnollista. Minä pitälen heijät arvossa, mutta pitäi-
sin vielä isommassa, jos yhistäisivätten taitonsa toi-
mittamaanmeillen Jumalan sanaaselvemmäksi. Luulen
myöskinkunkin totinen ja hurskas-mielinen heistä, pi-
tävän minunkanssani yhtä puhetta,halaissamme samoa
toivotusta. Sillä yhtä asiatahan myö ajamme, kan-
san valaistusta,henkellisissä että moallisissa. Työ
haetten tätä, viran puolestanne; minä, poika, ilman
palkatak.

—
Minä pien papit arvossa,liljaksikin Suo-

malaiset: minä annan kulienkin kunniansa; mutta ra-
kastan totuutta. Amicus Plato, amicus Aristotiles,
sed magis amica ver itas.



292

aliquid probij quod capiat ignaroSj qui iidenij quid
in unaquaque re vitii sitj nequeant judicare. *)

Paljastakseinme tätäkielenkehnoutta, ja avatak-
semme heijaa silmiä jotka eivät niäk asiassa totuut-

*) Toi' löytyisilloinkin Suomessa mies, joka yksinään
nskalsiin paneitanäitä aikomuksia vastaan. Se oli Ju-
van pitäjän muinonen Rovasti Matthias Gottlund,isä
vainooni,.Osallinen sekä meijäp. Suomalaisesta Biblaa
Toimitus-kunnastaettä Uuen Virsikirjan Toimitukses-
ta. Kirjassansa tallen Keis. Suoni. Biblan Toimitus-
kunnallen, kirjoitettu fcnä Moalis-kuussav. 1816,pon-
nisti haan juuri kovasti vastaan tätä Roamatun uutta
pai-nattamista, virheiheen, vikoineen. Haan sanoi:,jo»
aivoatten ailcoin soattaa tätä jaloa ja mainioilta tar-
koitusta, levittämään Suomessa- laveampata Jumalan
sanan tuntemista, Roamatun julkinaisemmalla lukemi-
sella, niin elkeätte hätäilkee! Tehkeemme tätä kun-
nollisesti, oikaistamisella ja tarkalla tutkistamisella
meijän Suomennoksemme, perustuskiclen kanssa. Le-
yittäkee tämän Jumalisen sanan selkiännä, ei selittä-
mättömänä; ja kylvätkee tätä punasta siementä

—
>

voan ei pujoja eikäohtakkeita. Asettakaammetoimeel-
lisia miehiä, jotka perin-pohjin perkaavat, ja unestaan
selvällä kielellä toimittaavat meillen, näitä Roamatun.
kirjoituksia! Siitten vielä vastaik meitä kiitettäisiin
ja siunattaisiin. Ainoasti sillä tavoin hyövytetään ja
valaistetaan kaasakuntoamme;mutta levittämisellänäi-
tä kunnottomia Suoinennoksiamme, mänöökoko lai-
toksemme tärviöllen.

Kejs. Suomen Biblan Toimituskunta otti näitä sa-
noja korvihisak, ja lykkäisi asian niolempahan Papis-
-3N[euoittelemuksehen,

—
heijät muka kuultaksensa. Ei

ollut aikoakaan, ennen kuin jo tuloo kii'ja Porvon.
Papis-WeuoittelemukseltaIsällen, kysällen: oliko hä-
nellä muka lupa moittia tätä vanhoa Ruotin Kunin-
kaalta, ja Valtakuntain Seätyiltä jo kerran hyväk-
si kahottua ja vahvistettua Suomen Roamatfua^ käs-
kein häntä havilla Neuoittelemuksellen julistamaan
niillä pakolla haan oli voativa tätä uutta tutkistele-
mista, vanhasta Suomalaisesta Biblan-keännöksestä?

Mutta Ukko ei puhnna tuuleen, eikä juoksut jou-
tavista. Haan oli jo, nuorraollessaan (Kappalaissa, Por-
vossa)Ruohiksiuuestaan toimittanut Esaiaksen ja muu-
tamien toistenkin Ennustajoin käsitekoja; ja siitten"
juuri nainnä viimeisinnä vuosiuna (KirkkoherranaJu-
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ta, olemme uskallanneet ottoo koiltelemuksemme
alle tutkittavaksi

—
yhen luvun,meijän äsken paine-

tusta Uuvesta-Teslämentistämme, ja valiten vasta

valla) oli haan jo kahteen tottiin Suomentanut, pian
koko vanhan Testamentin. — Sillapa haan hyvin tiesi
mitä vanhoa Suomchtamustamme vaivais. Päivällä liä—
nen oli tapa, pitämään huolta tämän ison pitäjän toi-
mituksesta; mutta yöllä, muihen liittäissä levollen,
työskenteli haan näissä henkellisissä harjoituksissa.
jVäytteäksensä Papis-Neuoittelioillen hänen ei lähte-
neen tyhjästä, lähetti haan heilien monet arkit, tä-
pö-täynneetmaineista(dfcUflttOUef) vianalaisesta kielen-
täyItämisestä Roamatussamme; ja, koitteeksi, toimitti
heilien myös uuen Suomentarnuksen 3:mcsta ensimmäi-
sestä Luvusta Poavalin kirjasta Ruomalaisillen. Papis-
ISleuoittelemuksen vastaus tämän peälle, annettu sama-
navuonna12:11apäivänä Loka-kuussa, on varsin mer-
killinen, ja kuuluu näin: jos kohtakin jotakuta löy-
tyisi Roamatussamme, joka tarvihtisi ehkä oikas-
t amista, niin Papis-Weuoittelemus ei kuitenkaan
käsittänyt semmoisia vaikuttamuksia(?) jotka
voatisivat paremman Suomentamuksen, liijoittenkin.
koska nykyinen Suomalainen Biblan-Keän-
nös toella luetaan olevan yksi niistä pa-
reinimista Roamatun tuikkimisista (? !) Kui-
tenkin ei ollut hånellen kieltoa, omalla kustannoksel-
l.uin painuttamasta moitteitansa ja Suomentamuksiansa
Kielen-tiijustajoillen tutkittaviksi; eli toisilla sanoilla:
hyö tahtoivat, että hänen (ainoasti koitteeksi muka
muillen) piti yksinään aikoin soamaan, ja omalla va-
rallaan toimittamaan, tätä yhteistä tarvista, johonko-
ko papiskunta ei tahtona eikä pystynä puuttua; ja
jota ci vielä niissäkään moailmassa (minun tietäksein)
on saatu toimeen yksinäisellä rahan-neuvolla (lue tästä
Esipuhettansa, kirjassa: g&rfH tili C\\ Omavß» StufC
£olfn. &c. p. IV.) Tätä annettiin hänellen kehoituk-
seksi tästä hänen laveammasta Suomen ja perustuskie-
]cii tutkimisesta. Kostoksi hänen aivotuksesta, soaha
Jumalan sanan selvällä kielellä toimitetuksi, ja pal-
kaksi monen vuotisesta harjoituksistaan, näissä toi-
mcissaan, syytettiin niitä tyhjiksi ja joutaviksi,kiit-
täin tätä vanhoa kirjotusta, joka ei parannosta tarvit-
tu.

—
Mitähän, jos oisivat oikeen ymmärtänneet

käytteä Ukon peätä ja tointa? Silloin se oli heilien
tarjoolla

—
ei nyt eneäfl.

Näyt-
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valinneet kirjan alusta, kussa on arvattava, kielen
iäyttäjöinenin toimeensa tarkoittaneen hänen Suo~
mentamisessa. Työ oletten löytäviä harvaat vär-

syt, kussa ei tavatak isoja virheitä ja puutoksia,
sekä kielen että keannöksen puolesta; ja ouoislut-

Näytteäksensä kulienkin selvällcn kirjanlukiallen,
hänen ei turhaan ruvenneen kehoittamaan parempaan
kielen-harjoittamiseen,julisti haan, aluksi, muistutuk-
siansa Apostoleitten kirjoin Suomentamisesta, ja so?
vitti tähän (ainoasti koitteen vuoksi) omankin keän-
nöksensä, ymmärtäväisiltä tutkittavaksi. Näitä pai-
nettiin Turussa vuonna 1821 (lue tästä Esipuhettamme
i:seen Osaan p. XIII);mutta hään kuoli jo syksyllä
samarma vuonna. Hään oli muutamia vuosia täta en-
nen, ilman itekseen, uuestaan Suomentanut ne nel-
jän jaloimman ja kahentoista pienemmän Ennustajan
kirjat; ja vuotta ennen kuoltuaan, suomenteli hään
heitä vielä toisen kerran, ynnä muita Vanhan Tes-
tamentin kirjoituksia,kirjuttain muistutuksiansa Kun-
kin kirjan lopullen. Mulla on kumpainenkin näi-
tä hanenkäsi-tekojansa, varsin puhtaanna, hanen omia
kirjuttamiaan, toinen71, toinen I^3, arkkia, paksuuel-
taan, Tämän toisenheistä oli hään jo v. 1820 lähettän-
nyt Turkuun, painattavaksi; mutta kuoltuaan noutin
mina sensieltä pois, koska merellisten varat ci yltynyt
semmoisiin kustannoksiin. Eikä aikakaan ollut vielä
lähestynyt, Suomenmoassa,matkaan saattamaan täm-
möisiä toimituksia, henkellisissä. Hyö olivat vasta sil-
loin (varsin asken) havainneet tarpeelliseksi, toimitta-
maan itelleen uuen Suomalaisen Virsikirjan. Puutok-
set Roamatussansa, eivät keksineet (eivätkä vielä kek-
si) ja puhua heistä piettiin Jumalattomaksi, milt*ei
mielettömäksi. Tämäkin miesi eli ennen aikaasek,
ja tunnetaan tuskin omassa moassa,kvin häntä muis-
sa maissa kunnialla mainitaan (lue e.m.Jiosenpläntärin
Beiträge zur genauern Kenntnitz der ehstnischen Sprache,
Esipuhettansa iB:neiseen Osaan, VII p.

Poisi on vanha jo vaipunut! Mutta joka peri
hänen verensä, peri myöshänen mielensä; ja jos koh-
ta minun täytyy tuosta kärsiä, niin en kuitenkaan
maltak olla innoittelemasta moamiehiäni

—
samaan

henkelliseen tarkoitukseen. Jos tällä tutkimisellanio-
len joksikin johattanut teijat tielle, niin se olkoon
minun mielen nouteenil
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ten ehkä" että, vielä näinnä päivinnä, Jumalan sanaa
pietään tällaisessa harjoitamatlomassa tilassa. Se
tuloo luettavaksi meillen häpiäksi,._£ttä tämä Karja-
Jainen,synkästä Venäjästä,on näissä asioissa osottanut
parempoa tointa, kuin myö Suomen-miehet; *) ja
meillä on tok' omat Opistot ja opin-laitokset, meil-
lä löytyy monet Biblan-seurat **) meillä palkitaan
\ariten vasta ison joukon Oppineita ja Opeltajoi-
ta varsin näissä perustus-kielissäkin — ja meillä on
vieläik Suomen-kielinen Luettaja, Opistossamme,
Suomen-kieliset Tulkit,hallituksessamme, ja — kui-
tenkin heitetään peäasioa toimittamatak; nimittäin
Jumalan sanan käyttämistä selvällä kielellä.***)

*) Niinpä se tahtoo usseemmittain olla, että miesi yksi
toinieellinen saattaa enämmän aikaan, kuin koko
joukko loiauttamattomia.

♥♥)Kuin kuulen Bibla-Seuroin selityksistä, vuosittain y-
lösluettavaksi, miten monta Suomalaista Bibeliä ja
Uutta Testamenttia ovat ympariin levittänneet, niin o-
len aätellut itekseen: voi toki,kuin ois tehty työtäkun-
nollista!

***) Minä tahon vielä kerranmuistutella, minun ei niin
millään tavalla moittineen Roamattua, jos ainoasti ta-
van millä lailla se on meille Suomennettunna. Jokai-
nen mahtaa ymmärteä, tässä olevan iso eroitus; sillä
erittäin on soimata Jumalan sanaa, erittäin ihmisten
ymmärtämättömyyttä. Jos viha-mies sanoo:minunkui-
tenkin näillä moitteilla tehneen tämän Jumalisen kir-
jan halvaksi ja arvottomaksi yksintapaisenkansan sil-
mässä;

—
niin sanotkee, että se on valeh! Minä on

antanut tälle kirjalle isomman ja suuremman arvon,
sillä että olen selittänyt, mitä hänessä löytynöönso-
pimatointa, ymmärtämätöintä, ja hulluusti toimitettun-
na

—
ei oleva Roamatun vika; mutta hänen Suomen-

tajoihen. Jos sanotaan: minun torunneen pappiloita,
niin enhään minä ouk muuta tehnyt, kuin päivittänyt
etteivät ole oikeen meille selittäneet ja Suomenta-
neet Jumalan sanaa. Paheksiihan sitä jokainen! Jos
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Tämä meijän Koamatun Suomentamus-jutlu

pois-juohutti meijät puhumasta näistä Karjalai-
sista, joihenkieltä olemme tässä tarkoittaneet.*) Hei-
jän olosta ja elämästä tunnetaan varsin vähä **).

tästä tallottaneen minua syyn alaiseksi — niin"olkoon
asia riitamies! Nopeemmin mä koston ja kiitoksen
luulisin tuosta ansainneen

—
■ ei vihan ja vainon.

*) Meiltä jäi äsken muistuttamatak, meilläolleensuuri vas-
tuus, toimittamaan tätä Karjalaisen puheen-karaista*
musta

—
hänen muka tavallaan, koska meijän kirja-

neniin ei löyvyk kiini-juotetut semmoiset paino-mer-
kit kuin tavataan näissä Venäläisissä. Tätä olemme
kuitenkin koenncet teliä aina ö'ss:näiseenpuoliskohon;
mutta siitä eteenpäin on meidän täytynnä ottoa toisia—

meillä tavallisia; niin että sitä sanoa jota ensin
(Karjalaisen tavalla) kirjutimmo e. ia. JCiuindéli,o-
lemme siitten (25^:stä puoliskosta eteenpäin) kirjutta-
neet Kuundéli. j. n. e.

**) Yhistettyä Venäjän kanssa, toivottaisimme soaha tar-»
kempoa tietoa näistä Venäjän moakunnissa asuvaisistamoamiehistämme, erinomattainkoskaHerra OppiaSjö-
gren variten vasta, tässä tarkoituksessa, on käynyt
heitä tiijustamassa Suomen Hallituksen kustannoksel-
la, jonka valaistuksia olemme jo kauan halulla uutta-
jiect

—
vielä mielelläkin,koska tunnetaanhänen mie-

len-hartautta tiijustamaanmeidän Tarinamuksessamme.
MonikinVenäjänsotaväissä olevainenSuomalainennuo-
rukkainenon näinnä aikoina kuljeskellut näissä mais~
«a, heiltäkin luultaisimmo soavaan jonkun tiijon näis-
tä Ischoriloista; mutta

— joutaako ne semmoisihin?
Minä olen kuulustellut moneltakin, kirjallisesti että
suullisesti

—
mutta turhaan!

—
Ainoa jokaheistä vä-

hä tiesi, olipitäjänmieheni Herra KatteinP. tt....r,
mutta ei sekkään muuta jos yhen kylän nimen. Josta
häänkirjuttaai3:näElok.iB23:"IföljeafBrors Önjfati
"att fä uppgift om några finska byar i Twerska Gou-
"vemementet, far jag härmedelst tillkännagifwa, det
"jag uti mina annotationer blott bar en fädan anteck-
nad; och det ar af den orsak, att mi, under wfamarcke
"endast en gäng träffade att ha nattquarter uti enFinsk
"by. Men jag will påminna mig, att der finnas flera
"byar med Finnar till innewanare. Denna heter Sa-
"schina, och ligger 3o>wirst frän staden JVesjagonsk n>i'D
"wäZeN ät Jaroslawl innpttl Twerska Gouvernementet."
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Joh. GottL Georgia joka jo v, 1770 matkusti Ve-
näjän moassa, kirjuttaä kirjassansa Bx'fcf)rei6ung des
RusilschenReichs (painettu Kömgsberg1798, 2 T.) p.
167, T v erinKuvernista:

""Isompi osaasu/ämmistä
""tämän Kuvernirij on jo kauan ollut Venäläisiä, *)j
ajßeschetzkissa _, ja muutamassa toisessakin moakun-
JJnassa(kretsar **) loytyypimyöspaljonInkermoan-
""laisia Suomalaisiaj eli Ischoriloita, kaik-
J'kij muutama ehkä mainihtamata^ ovat Venäjän
JJnskoisiä". Siitten puhuu haan (179 p.) varsintästä
Beschetzkin moakunnasta, ja sanoo; (ensin kau-
punnista) Beschelzk on raket tu Mologan kymin var-
rella. Tvérista luetaan tähän 121 (VeriäjänJ vir~
stoaj pohjan ita-pohjosehen. Tässä löytyy 4^9 ta~

Toinen moamies EvestluutnantiT ...1.... roli toas ta-
vannut paljon niitäPleskovinKåveriiissa löytyviäSuo-
malaisia, joista suuri osa 011 ollut Greve Zuwarowitt
alusväkeä, ja joihen luonna haan oli kauankin asu-
nut. Mutta koska haan oli syntynyt Uuella-raoalla, ei-
kä ymmärtänyt Suomea, niin haan ei taina paljon
tästä hyötyä. Kuitenkin kirjutin minä ylös hänen,
tietojansa; mutta ne paloi multa, ynnä muita kirjoi-
tuksia, tuli-palossa, toissa syksynä.

*) Mainitaan tietämättömillcn, suurin osan Venäjän moa-
ta muinon olleen asutettu Suomalaisilta kansoilta, en-
nen kuin Venäläiset heitä vallottivat. Ja vielä Ruri-
kin aikana,eli nuon vuonna 870, niin asuivatten sen
mainion ison moa-kappaleen joka Valkoisesta merestä,
pohjoisessa, ylettyy Mustaanmereen, etelässä; jaUralia
tuntureista, iässä, aina Itä-merehen, luotehessa.

**) Tverin Kuvernia jaetaani2.:neen maakuntaan, jotka yh~
teisesti pitäävät 1140 peitto-peninkuormoa,kussa kuhun-
kin luetaan 1,096 ihmistä, eli Anteeseen nuon i,250,000
henkee. (Tableaux Historiques. Chvonologiqu.es &C.

1 de {.''Empire de Rus.tie, par Alex. de JFeydemeyer.
St. 1828,

33PetersbourgOtava TI,
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loaj ynnii i52 fkauppa,-J puotiaj ja vanhoin Sota-
miesten elatos-kylea (eine 2fawalibenjlo&ob). Siitten
puhuu haan moakunnasta, ja sanoo: JJViimeisessä
J'väenluvunlaskussajlöytyitässä moakunnassa 38,i93
JJmiehellistähenkeäj ja 38,651 vaimollista^ eliyhtee-
JJsehen 76,807 asukasta *). Miehistä oli 205 Val-
J'las-vakeej 12,681 Herran- ja i^Aoi Ruunun-ta-
JJlonpoikoa (mitenkähän tämä lasku käynöön?) Suu-
J'rin osa talonpoijista ovat IschorHaisten sukua.
'"Tässä moakunnassa löytyy 71 kirkkoaj66 Vapaal-
JJlistaHerras-kartanoa,, 219 Herroin alastaj ja 3sj
JJRuuniin alasta,kyIce 1 Palttinan kutomus-paikkoa,
■"1 Lasin sulaus-majoaj 1 Vihtril-öljyn kiehutus~>
Jihuonettaj ja 2 pientä hcvoisten kasvatos-paikkoa.

Niistä NovgorodinKuvernissalöytyvistä Suo-
malaisista, luetaan p.i46: JJLeänin asujammet ovat
jo aikoct olleet isommalta osaltaan Venäläisiä j niis-
sä pohjoisimmissamoakunnissct **) löytyy myöspal-
jon Jnkerinmoanlaisia Suomalaisia, eli I-
schoria^, joista muutamat ovat vieläik Lutheriläi-
siä, voan toiset jo ruvenneet Venäläiseen uskoon.

Niistä Plesk ovin Kuvernissa ***) asuvista Suo-
malaisista, kiljuttua haan p.i35: "Asukkaat ftässa
*) Tässä mahtaa jossa kussa olla erähtys kuurraoin (jiflf*

ronieé) kirjuttamisessa, sillä tekisivät yhteen 76,843.
**) NovgorodinKuvernia jaetaan io:neen moakuntaan, jot-

ka yhessä pitäävät 2,300 p. penink., joista kuhunkin
luetaan 347 henkee,eli yhteisehen nuon 800,000.

***) Pleskovin Kuvernia jaetaan B:saan moakuntaan, jotka
piteävät ioso p. penink., ja 7/p henkee kullakin pe-
uinkuormalla;eli yhteisesti luhes 780,000 henkee,
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KuvernissaJovat jo kauan olleetenimmältä osaltaan
Venäläisiä;mutta löytyypi myöskinpaljon Ischo-
riloitaj luoteisemmassakin moakunnassa Leitilöi-
täkiri".

Mutta se ei ouk ainoastaan näissä, tässä nyt ni-
mitetyissä, Venäjän pöhjoisemmaisissa Kuvernissa
kuin löytyySuomalaisia,heitä kuuluu vielä löytyvän
muuallakin, vähä kussakin paikassa, hajoitetut ym-
päriin tässä laveassa valtakunnassa. Kuulin Köpen-
haminassa, vuonna 1824, Herra Opettajan Rask tois-
tavan, tavannesek välittäin aina Suomalaisiakin,
kilin haan; kulkeissaan läviten Venäjän möan,mat-
kusti Persiaan päin. Hyöolivat asunneet ilekseen,
omissa kylissään, erillään Venäläisistä, isoissa röe-
hissä,kussa, pulmissaan omoa kieltänsä, elivät mei-
jän moan tavalla. Muuta ei haankaan heistä tun-
tena. Tiijätään Tarinamuksestamme, tavan muinon
olleen, sota-aikoina, Suomesta ja* Virosta pois-kulet-
too paljon moa-rahvasta, jota vietiin Venäjäseen,
kussa hajoisi niin ettei tiijätäk

—
mihin lie joutun-

nut. Eivätkä myökään ouk paljon heisiä kysyneet.
Ei niinkään paljon, että oisinmio ies kuulustellut
näistä vanhoista moamiehistä, jotka ovat omaisiam-
me. Myö elämmö heistä samassa tietämältömyyessä
kuin tästä Ruohtiin,Noriin, ja Amerikkaanpois-jou-
tuneesta Suomalaisesta suvusta. Kuin käveltiin hei-
nän-karvoja, kova-kuoriaisia, ja linnun-poikia eitis-
kelemässä meren Mustan rannoilla, niin eihään luo
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oisi ollut poikessa, kuulustella naita, lien-- varrella
siellä löytyviä, Suomalaisia kansoja. Mutta niin se
on ainaik : sillä, jolla ois hyvä tahto, ei ouk vara
ja tilaisuus; ja jolla toas tätä löytyy, sillä puuttuupi
mieli! Myöolemme kirjoista kyllä hakeneet tietoa
heistä, niin paljon kuin suinnik mahollinen; mutta
sitä eisoa tayvallista, ilman siellä käymätäk.

Ensimmäisessä Osassammo luettiin jo oy^sellä
puoliskolla, näihen Suomalaisten 1718 vuuen pai-
koilla, olleen kaupaksi Tartarin ja Bucharin
maissa, Mustan ja Kaspin-meren tienoilla. Soahaaa
vasta kuulla, muutaman osanheistä,kulkenneen 80~
gin,Dnisterin, Fniihin ja Donauin virtojen poikki y

ja, ylitenBalkanin vuovia, tunkenneen Turkinkin
moahan; samonneenConslantinopeliin* ja sieltä, Bos-
phorin salmen ylitek vajuneet Aasiaan;kussa ha-
joisivat muihin äkkinäisten kansoin joukossa; mutta

joista vielä tavataan, Anatolian moassa, montakyIce
sei väitäSuomalaisia, Smyrnan lumpunkin.seytyvilla*

Mitä nyt näistä Venäjän eteläisimmissä maissa
löytyväisistä Suomalaisista tuloo sanottavaksi, niin
tahomme, lupauksemme jälkeen, tässä toimittoo nii-
tä tietoja, jotka olemne heistä käsittäneet»

Kuin Kuninkas Koarle Xlhnees v. 1709 raur-
taisiin Kasakan-moahan, niin oli silloinkin hänen
joukossa hänen Pappinsa, Oppia JÖran Nordbergs

joka siitten,Kuninkaan kuoltua, kirjutti hänestä an-
karan Tarinamuksen, luettavaksi 2:ssa aika kiija-o-
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sassa, Haan puhuu yhessä köhin nätsta Suomalaisis-
takin, joita silloin siellä tapaisivat koko suuret par-
vet, ja jotka haan omilla silmillään lie nehnyt, ja
puhutellut. Haan kirjuttaa heistä nain:

"Muuten olisurkuteltavanähäj sekä Pultavan
"moassaettä koko TJkränin eliKasakan-moassa,ta~

"tiipoloista Suomalaista ja Virolaisia rahvasta^ nuo-
"ret että vanhat_, kuntastakin puolesta_, joitaKasakat
"lienee ite vienneetmybtensä, tahiostanneet Venäläi-
y''siltä. Mikä voan miehenpuolta oli'_, ottivatRuohta-
"laiset jälleenjkussa heitä löysivät *). Nuoret poi-
"jatj jotka lapsuuessansa ovat tulleet pois-vietyiksi^
"ja vanhempiansa jo unouttaneet, erkausivat koval-
"la itkulla isännistään; muita sanoivatlenkuitenkin
"olevasek tyytyväisiä sen puolesta^ että tämä Ju-
"malan-palvelusy jonka näkivätten tässä moassa^ ei
"ollut yhtäläinen sen kanssaj jonka muistivat näh-

*) Selcä naista että seuravaisista sanoista, arvataannäihen
Suomalaisten jo kauan asunneen näissä maissa, koska
olivat tähän jo niin taipunneet ja.höystynneet, etteivät
eneän tahtoneet keäntäitä takaisin, omahan moahasak.
Myöarvelemme sen tähen: ellei nämät jo lie otetut Suo-
mesta Kuninkaan Koarle Xmäisen pälvinriä, jollon
Venäläiset, i650 vuosien luvulla, Zar Alexei Mikai-
lovitsch.in ijallituksen aikana, paljonhävittivätSuo-
menmoata. Vuotesta 1710 vuoteen 1720 ottivat niinik-
kääti Suomesta paljon väkeä, jota kuletettiinVenäjäse-
hen, Uijaksikin v.1716 ja 1717. Sillä kuineivät soaneet
muuta soalista, niin ottivat ihmisiä, koska tiesivät mi-
hin kelpaisivat. Niin nyt, koskaRuotin Kuninkas löy-
si heijät siellä,niin haan kahtoi heijät omaisuutenaan,
ja otti heijät pois väkisekkin, niinkuin tästäselitetään—

sillä hänellä oli miehen tarvista, sotaan. Myöhei-
iämmö kulienkin lukiallenaatellakseen,josko se oli oi-
teen häneltä Lehty, otioa niiehet pois vaimojltaan,
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"neesek kotonaan *). Monta jolka jo oli kastetut
"uneslaanj ja oli vanhemmat_, pyysivät soaha jeäha
"tähanjsanoinhei/an elämän-laita olevan paremman
"tässä kuin luulivat ollakseenomassa ruoassaan_,kussa
"ovat olleet Herroin kurin alla3 ja tulleet pietyiksi
"muunna luonlokappaleinna. Monta myös ilmoilli-
"vatihtesäk vapatahloisesti**)., ja rupeisivat sola-vä-
"keen, neHioitlenkinjotkaolivat asunneetyhessä, itek-
"see/ij että puhuivatfen ja harjoitivatten omoa kiel-
"tansli. Naista otettiin muutamat Virolaisten He-
"vois-väkeenjeli johon-kuhunSuomalaiseenRykmen-
ttiin,muutamat — Trossi-kasakoiksiArtellerihin,kus-
"sa joennenkin ison osa oli Suomalaisia tahi Eesti-
lläisiä (VirolaisiaJ. Muutamat heistä lahottiinKen-
"raliloilta eli muilta Upsieriloilta, Ison vastuus oli
"vaimoväeslä***Jy jotkakokousivat suuret joukotj ja
"päivittivät sitäj etteivät tainneet seurata armean
''kanssajeivätkä myös tienneet varman tienkulkeak-
"sensa omahan moahasak;hyö rukoilivat sentahen
"Kuninkaslaj soahaksensa tulla takaisin^ kuin haan
''kerran näistämaistaolipois-mänävöihään. Tiesivät

ja jätteä näitä, lapsineen, turvattomiksitähän äkkinäi-
seen moahan, koska häni-ssä ei kuitenkaan ollut mies-
tä saattamaan heitä kaikkia sieltä pois. Tätä tehtiin
vähä ennen Pultavan tappelusta, ja on uskottava, että,
vankitcltua Venäläisiltä, peästettiin heijät jälleen mä-
ncmään kotiisak.

*) Kyllähän toki! Tätäliä ne kahtona
—

minkcllaiset
muka oli — kirkko-menot.

**) Väkisinko ne mis^t. siitten otettiin ja ylös-ehittiin?
***) Eiköönne lie tulleet lapsiansa itkemään

—
toiset mie-

hiänsä, ja sulhaisiansa?
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"sitähän puhuajmonen het/Mn moamiehen tulleen i-
"särmillään ("jotka eivät tahtoneet olla heistä va-
"joollaj poislähätetyksi muuannek,ja niin salatuksi
"etta /lei/At tuskin eneän käiitetään," (Nordbergs
"Carl XII:s Historia,IDel. p. 906, 906.)

Lopuksi raainitaan raeijän tahtonneen mielel-
lämmö kuvittoo TeiJlennäihen VenäjänKarjalaisten
voatteenpariakin, josta olemme jo monaisten Pieta-
riin kirjuttaneet, ja jota on meille luvattu, ehkei
annettu. Kuitenkin olemme sillä välillä tässä toi-
mittaneet,meijän-moan Venäjän-puolimmaisia Kar-
jalaisia avki-voatteissaan.

G-nd.



304

ER ILLÄI SÄ LAULUJA.
NYT JA ENNEN *)

Ennen eli jokainen kuin asian oil laita;
Nyt on kuluin kelvot oin, ja itara, ja saita.

Ennen piti meijfin miehet kunniansa suurin;
Nyt on rahat rakkaammat, ja kallihimmat juurin.
Ennen oli miehen sana lujempi kuin rauta;
Nyt on lupa luikkia, ja valat tuskin auttaa,

Ennen miehet hikoilivat työssäkaiket päivät;
Nyt niin viina viivyttää, ja juoksuttaa nuo räivät,

Ennen joivat jonkun kerran ystävinsä kanssa; 1

Nyt niin juopi joka miesi yksin kotonansa.
Ennen löytyi aitoissamme pellavaa ja liinaa;
Nyt ei löyvyk talossa

—
kuin velkpa ja viinaa.

Ennen löytyihuoneessamme tarpeheita aina;
Nyt jos mitä tarvitaan, niin täytyy kohta lainaa,

Ennen sovun aviossa, toverit ne toivat;
Nyt ne toruu toisinaan, ja tappeloo kuin koirat.
Ennen seurais' akka aina ukkoansa myötä;
Nyt hän vieraan vuotehelia vieltelöökin yölä.
Ennen oli neijo t nöyrät, tyynneet tytöt vainoot;
Nyt on likat iikiät, ja ylpiät on vainiot.

Ennen kävi poika kerran tyttöänsä luokse;
Nyt hän muihin nauksihinkin yö-jalassa juoksee,

Ennen anto piika tuskin sulhaiselleen suuta;
Nyt hän muillen muikkarillen antaa vieläik muuta,

*;Lauletaan kuin: "Ei ole ajat,niin kuinoli ennen'*'&c.
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Ennen lapset kasvatettiin kuriirissa Herran;
Nyt niin kurittaa he vanhemmansa monen kerran.
Ennen oli Pappi paras ystävä ja tuttu;
Nyt on sillä laissa joka miehen kanssa juttu.
Ennen laulo Lukkair ite kirkossa ja häissä;
Nyt hääti toista laulattaa, ja ite ompi päissä.
Ennen tutki Tuomair aina mikä oli totta;
Nyt haan ensin taskun-pohjat tarkoin kaikilt' ottaa

Ennen oli Lautamieskin laissa hyvin norkko;
Nyt haan istuupöyvän-peässäkontallaan — ja torkuu
Ennen Vouti tilin teki veroista ja muusta;
Nyt haan heitteä rästiksi, ja panttoo kuslaikkuusta
Nimismies! ennenkin hän toimeessansa suitti;
Nyt ei vielä vuuen peästä hänestä on kuitti.

Ennen Mittair puikon pisti juuri rajan-selkään;
Nyt haan rajat rakenteloo tikkujansa jälkeen.
Ennen oli Kauppamiehet rehelliset vielä;
Nyt ei muuta luonistu kuin kielletyllä tiellä.

Ennen oli Sotamiehet tappelussa tuimat;
Nyt hyöpauhaa pavossaan, ja juovat niinkuinhuimat.
Virkamiesi ennen oli virassansa nöyrä;
Nyt on jalka jäykkä jo, ja selkä-ranko köyrä.
Mitenkäs siitt' minä olin?

—
Elinniin kuin Herra;

Nyt on kaikki kavonna, vaan
—

laulan vielä kerran:
"Joka kiittää vanhoja, haan nykyjähän moittii;
"Ajat oli kiistallaan, vaan

— vanhatpa nuo voitti.
G—nd.

Otava 11. 39
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SOIJIN.
Kulkiisäni vainiolla
Kuulin Annin laulavan,
Kuulin kuuset, takalolla,
Kalliotkin kaikkuvan:

Tulan, tulan tee, :|;

Suksutellén mehu miellä
Annin kurappaniksma jäin,
Sanoten: Ka' "laula vielä"!
Ja se armas laulo näin:

Tulan, tulan* tee. i|i

Niin hän laulo hymy-huulin%Sima-silmin, sulo-suin,
Hiljaan hengiten ma kuulin,
Enkä muista muuta kuin:

Tulanj tulaiij tee, :I:

Taivas leimahti ]a loisti,
Kuin hän istu vieresäin;
Suuta pyysin: "toisti, toisti!"
Västas hän. Ja laulo näin:

Tularij tulartj tee. :|:

Vapaus on rinnastani,
Kauha, riemu, rientänyt;
Yöt ja päivät korvisani
Soittaa sama ääni nyt....

Tuldn, tulan, tee, :11

KALT.IO,
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YSTÄVÄLLENI.

Muistan sua ensimmäisen
Leivon Jaulaisa laella,
Pouta pilviin povilla;
Muistan

— myöski ensimmäisen
Kullaisen tukan kuvasta
Lähteen silmäsä, sulosa

—
Millon muistelet minua?

MiIlon?

Muistan sua sulosimman
Ajan, armahin, ihanin,
Jon' ei öillään sammu' päivä;
Muistan

—
kukkuisa käkien,

Pikku lintuin livertäisä,
Haju tuomikon nenillä

—
Millon muistelet minua?

MiUon?

Muistan sua suhinasa
Haju-tuulten tuuvitlaisa,
Kellastuneita ketoja;
Muistan

—
kuin sekeenen taivas

Kuvauupi, kuutamolla,
Jäisen järyen iljanneisa

—
MiIlon muistelet minua?

Millon?

Muistan sua, koska korvet
Seisovat lumi sovissa,
Päivän mentyä pesäänsä;
Muistan

—
tuolla korkialla

Revon tulten tuprutesa,
Joski taivas ois tulesa

—
Millon muistelet minua?

Millon?
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Muistan sua kuun ikäni,
Päivän puolelle soiuisa,
Päivän puolelta soiuisa;
Muistan hengitettyäni

—
Muistan täällä, muistan tuolla
Tuolla taivaassa sinua,
Miilon muistelet minua?

MiIlon?
KALLIO.

SIRKKA.
Laulo Sirkka lystiksensä
Huviksensa hyräcli,
Mättähällä,mesikkoisa,
Sima kukkien seasa.

- -
Päivä paisto. Kukat kuuli
Auki suin, hyvillä mielin,
Kuin hän laulella liritti.
"Mitä laulat laiska roisto!
''Hullutuksia hyräilet?
"Teehän työtä

—
sill' ei vatta

"Täyvy* tyhjistä loruista.
"Raipat selkään semmoisille!"
Toru muuan muurahainen,
Tämä itara itikka,
Sirkkaa aivan syyttömästi.

Sirkka laulo lystiksensä
Huviksensa hyräeli
Mättähällä mesikkoisa
Sima kukkien seasa,

KALLIO
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RUNO.

Pois meni merehen päivä,
Poijes kullana keränä,
Läntisille lainehille;
Meni kevät, meni kesä,
Kukkinensa, kultinensa,
Meni linnutkin minulta
Muille maille laulamahan;
Jo menivät >

— —— —
Jo tulivat,

Kaikki tulivat takaisin,
Tulihan koilta ilman
'Päivä kahta kaunihimpi,
'Tuli kevät, tuli kesä,
Tuli ne iloiset linnut,
Tuli kultaiset kukatki,
Ei tule' syän alaini,
Ei ikänä, ei eläisä
Tule' mieli miekkoseni,
Toivottavani takaisin.
Veikko kulta, veli kulta,
Älä nuhtele minua
Josma sentähen murenin,
Tahi ryhtynen Painolle!

KALLIO.

OMA MAA.
Oma maa mansikkaf
Muu maa mustikka.

Vallan autuas se jok' ei nuorena, sortunu maaltaan,
Hyljetty onnensa kans' urhoin hauvoilta pois.

(Ei sopis miehenä näin mun nuhteita taivahan töitä;
Multa muu syömeni taas

— lahtoopi huokala ces.)
Kuin minä muistan sen yö'n7 jona rakkailta ran-

noilta luovuin,
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Nousevat silmiini nyt vielä'in viljavat veet.
Ei mun mielestä, ei, mcc pohjolan tunturit, joilla

Lassa ma kuuntelin kuin sampo ja katttelo soi.
Siell' eli toimesa mies, ja Väinöstä lausuvat ur*

hoot.
Poijat ja karhut puun juurellapainia löit.

Raittihit talviset seat; revon tult' ovat taivahat tay-
na,

Kauniimmat kattoa kuin aamulta alkava koi.
Oi, Te' pohjolan kesäiset yöt, jona aurinko loistaa,

Myötensä päillyen veeu vienosa taivahan kans'!
Teille jos' Onnitar sois mun vielä, niin tuntisin

kaikkJÉ Ik
Saaret ja salmet ja, myös' taivaalla tähteet jfl H

Siellä mun huuleeni on, ja siellä ne nmitiovil^H^K-to*7j—
Sinne mun kultani jäi, sinne mun ystävät

myös.
Huoleti kiitelkööt muut Alppein seutuja kauniiks',

Kauniimpi,kalliimpi anmulla
—

munsyntymämaa.
KALUO.

MEHTÄ *)
(Katkaistu isommasta Runon-aineesta, kuhuttu;

"Joitkkahainen" **).

Päivä olipilvessä,
Pimeytti tiellä;
Eikä kukan silmässä
Tuntui merkä vielä.

*) Lauletaan niin arvolla kuin: "Toinen oliTommi, ja
toinen oli Aatu'I'', &c.

**) Koottua Suomalaisia luulu -soitto ja, aattelin minä
ensin pysyjtteä heitä mieleherame kirjuttamisella sa-
noja heihin, soattain heistä lauluja. Siitten aivotin
kuitenkin näistä erinnäisistä lauluista synnyttää jota
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Tuuli horjui honkikoissa,
Fuistel' hiiren j)äitä;
Suet vuorten Jouhikoissa
Ulvoi myrsky-saita.

Hepo joilksi jouvusti — "

Suihtet valui suusta.
Hiisi hirvitt' ouvosti,
Kahto kustaik puusta.

Karjalainen välistänsä
Kiiruhteli Ruunaa.
llussOj hänen jälestänsäj
Lenteil tuppi-suunna.

'Jiusso huusi, huikkais:
"Herra! — mikäs tuota?
"Joka tuli luikkais',
"Juoksi pitkin suota?

"Syltä otti astussa! .. . (ja
"Rosmot liikkuu näissä)
"Puukko sill3 oil taskussa, ja
"Aseh kova käissä!

kuta kokonaista , eli yhteistä ainetta. Mutta koska
sekin tuntui yhtäläiseksi (Ctlfofnitgt) niin sovitin hei-
hin ja sevoitin kuvailevaisia Osotuksia (tCfltrflltjlfl tt
pvefentClttOUet')- Semmoiseksilaulun aineeksi tuli Jouk-
kahainen,muuannuori Karjalainen, joka 21 -yuuen
vanhana valmisteliin Piuohtalaiseen sotaan; ja läksi
Viipuriin, kussa oli Karjalaistenkokous-paikka. Kos-
ka haan oli vimpa ja vähä ylön-annettu luonnostaan,
niin pani äiti hänellen matka-toveriksi Huson nimel-
lisen orjan, joka toas oli aika pelkuri

—
suuri ja le-

vee-suinen, mutta vähä-syvainen, jotta hänen muka
arkanellaan hoivautettaisiin pojan rohkeutta. Joukka-
hainen otti parahan orhin; mutta Husolle annettiin
vanhan Harakan. Läksivätten sätten sota-kaluissaan
rantain,synkiä syvänmaita myöten, Viipuriin. Mutta
tästä Husosta ei ollut Joukkahaisella muuta, kuin
paljasta vastusta, pitkin tietä, niin kuin luetaan tässä-
kin laulussa, jota koetteeksi julistetaan. Heijaa kes-
kinäiset pakinat, tarkoitetaan erillä merkillä.
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♥'Tarkasiima sulia!
"Korvainkin on tarka

—
"Hyvä syvän mulla!
""Mutta varsin arka.. ,

"Tuolla tuloo aijan takoo!
"Hiirakkain jo karkaa....
"Lähkee Herra kulta pakoon!
"Lähe Herra parka!

"Häpiä ja huuti!
♥♥Onhaanmiessä meissä,
"Niinpä teköö"muuti
"Kuin on kova eissä!

"Herra Kiesus!....mikä Miesi!
("Silmät minun petti'!)
""Jänis oli

— — "Lempo tiesi"!
—

"Jo sen jalat jätti ...
♥'Hyväsyvän sulia,
♥'Mutt'ei ollut mieltä!
"Joutapalian tulia —
"Enkä mänek tiellä.

"Jos ois joussein — pirun pukki! —
"Minun tarkkaat nuolet ...
"Öisin pannut mahais puhki!
"Läpi perän puolet.

Päivä oli pilvessä,
Pimeylli tiellä;
Eikä Huson silmässä
Tuntu unta vielä;

Yö se illilt' silmillänsä,
Musta niin kuin pirko;
Hiisi vihcls' pillillänsä,
Mutt' ei mitään virko.
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"Hepo, kappas, minnek,
"Joko pyiit tieltäis?
"Viäla vainen sinnek.
Tekisi sun mieltäis?

—
"Etkös kuulek korvettava!
("Pahuus, kuin ei viänyk)
"Seiso, Susi! Karhun pala!
("Eipä juutas kiänyk).

"Herra kultas, malta!
"Jo nyt miestä viijään .. ,
"Autas!

—
"Mikä valtaa?"

"Hepo.... enkä tiijä.
"Noijat teällä ovat lässä,
("Joko liennöön sielläik?)
"Hepo hurja seisoo tässä,
"Eikä nousek tielle.

"Onhan suihteet suussa,
"Keppi miehen käissä!
"On!

—
vaan vikamuussa

—
Taikaus on eissä.

"Siottu on liuunain kiini.
"Seisoo joka jalka.
"Voahessa on varsain niini,
"Sepä Hiijen palkka!

"Nouse moahan lurjus!
''Mitäs minä taijan?
"Hepo seisoo. — Nurjus
"Kahtoo läpi aijan.

"Raon läpi meäräksi ois
"Pujkahtella tuonek.
'""Vetin sonnein veäräksu Voi!
" ♥ . "Pakottaapi suonet ♥

- "

"Niitty hyvä tiellä;
"Eikä suihteet suussa
"Kas pakana! vai vielä ....
"Murehtin jo muusta.

4oOtava IL
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**Hepo luuli: nelässäin, mä
"Tahon mahain täynnä;
"Lurjus, jok'on selässäin, tuo
"Oisi hyväik käymään.

Matka joutu välleen,
Jo oilpuoli verran

—
Mutta fJusso jälleen
Avais suutaan: — "Herra!

"Jo on kylä! — korvassani
"Kuuluu piska rukka. —
"Haukuu koira korvessakin,
"Kylä, kussa kukko!

Tuiskut kävi tuimasti,
Ryöpyi yhtä peätä;
Myrskyt riehui huimasti,
Heiti hyytä, jeätä.

Joukhahainert nuttuansa
Kiinitteli vyöllä*
Husso lopett' juttuansa,
Juuri syvän yöllä*

Parta oli hallassa,
Huuhtehessa huulet.
Sopat, lumen vallassa;
Turpa, vasten tuulet.

Satula oil sula eissä,
Takana oil ]eässä£
Keihät oli kunkin käissä 9
Rauta-lakit peässä.

G-~nd.
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KALEVAN TYTÄR. *)
Loilv **)

"Kuules mun Eraoini, kultasein
— " kuuleppas,

"Laske minun ketotien käymään!
""Vieläpä niin!
"Pie suus kiii>!

""Olithansa ketolla öyläin. —
"Kuules mun Emoini, kultasein

— kuuleppas,
"Laske minun kukissa käymään!

"Vieläpä niin!
""Pie suus kiin!

"Olithansa kukissa öyläin. — "

"Kuules niun Emoini, kultainen
— - kuuleppas,

"Laske minun marjassa käymään!
'"Vieläpä niin!
""Pie suus kiin!

"'Olithansa marjassa öylöin,— "

"Kuules mun Emoini, kultainen
— kuuleppas,

"Laske minun kaljassa käymään!
""Vieläpä niin!
"Pie suus kim!.

"Olithansa marjassa Öylöin.
—

"Kuules mun Emoini, kultainen — kuuleppas,
"Laske minun kylässä käymään!

"Määppäs jos! —
''Luuletkos

"Ettäsä kolihis Jöyät?
Piikapa läksi: ja ketollen hän kävi,
Ja pitkin Pohjan-maita hän juoksi.

*)Lauletaanarvollakinkuin"Yksipäivänytehtiiehloolle,
cimurheesta niistäkään tietään. &c.

**) Loilu, SMtab. Aineeksi on otettu tarinaa jota lue-
taan Ganand, MythoL Fenn. p. 3o«,
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Mitäs haan tei?
Ja mitä haan vei

Emonsa kultansa luokse?
Piikapa läksi: ja ketollen haan kävi,
Ja Karjalassa kauvas hän juoksi.

Mitäs haan tei?
Ja mitä hän vei

Emonsa kultansa luokse?
Piikapa läksi: ja ketollen haan kävi,
Ja Savon-maita samoi ja juoksi.

Mitäs haan tei?
Ja mitä haan vei

Emonsa kultansa luokse?

Piikapa läksi: ja ketollen haan kävi,
Ja Hämeen-maita hätin haan juoksi.

Mitäs haan tei?
Ja mitä haan vei

Emonsa kultansa luokse?

Piikana läksi: ja ketollen haan kävi,
Ja Uuen-moasta Turkuhun juoksi.

Mitäs hän tei?
Ja mitä hän vei

Emonsa kultansa luokse?

Löysi hän kyntäjän, ja Hevoisen ja auran,
Ja kaikki haan helmassaan peitti.

Kaikki haan voi,
Ja kotiisak toi:

"Kuules mun kultainen Äiti

"Mikäpä Herhiläinen lehossama löysin?
"Moassa se möyiäis ja möykkäis.

"Tarttui niin
"Karttuihin kim,

;'Ja tiu-vessa toukkais ja toykkäis»
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"Kuules imin Piikasein,kultasein — kuuleppas,
""Laske häntä mehtähän jälleen!

""Tännepä hyö
""Tuloovat. Myö

""Vaipumine pois tästä väileen»
Niinpä ne laulovat Kalevaisen lapset,
Ja minä lieijän voimansa kiitän,

Moasta ja soist',
Muuttivat pois,

Eik heit' ouk kuuluna siilten.
G—nd.

HULIVILI. *)
(Poika Joukkahainen laulaa Ukko Vilhuisen tuassa,

Tyltölöihenkuulla f*).

Minä olen poika, jofei surut paljon paina;
Vilpiä ja hiipiä — niin olen minä aina.

Mutta enrnä aikoin tulek, olla eneän teällä,
Sillä vaimot valehteloo paljon minun peälle.
Ämmät vanhat äykkäävät. Ja nauraa pahat naisetj
Ja ne nuoret vaimot ovat kaikki samallaiset.

Josma öisin jonkun kerran joukossakin päissä,
Siitten tuosta torutaan, ja akat ovat äissään.

Josma jollon korttiloissa onneani koitan,
Siitlen tuostaik torutaan -?— jos kohtakinma voitan.
Josma jollon ottaisini tyttöäin mun luokse,
Siitten tuosta pauhataan, ja puheet kylään juoksee.

*) Lauletaan kuin: Niputtelen, naputtelen, Likkaa luhtiin
pannaan. &c.

*0 Katkaistu ensimmäisestäNäytökäestä(©Ceueti) ensim-
mäisestä Käytöksestä(SlffeU) Joukkahaisessa.
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Mitäs minä tuosta huolin? Tuo mun viinain tänne!
Minä pulloin pullistan, ja elän niinkuin ennen.
Eihään siihen tullekkahan tekämistä kennen.
Piikoja ma pitelen, ja likistän kuin ennen.
Minä heitä Kuiskuttelen, muiskuttelen muuten;
Syläilen, ja hyväilen, kasilläin että suuten.

Tule tänne tyttö rukka, Jikemmäksi muutais!,
3Viinmä saisin suikutella sinun pientä suutais.
Josko mummu murahtaa, jos toruu vanhat naiset,
Sano heille että ne oil riuorra samallaiset.
Vanhatpiätäänpuisteloovat, muisteloovatmieltään.Mitäs siitten nuorten ilot toriltaan ja kieltään?
3Viin ne tuolla tekÖövät, ja niin ne teköö sielläik;Mia on ennen elätty, ja niin elälään vieläik.

G— nd.

TURUN TULIPALO.
(Sjys~kuUn k-nä ja s:nä päivänä vuonna 1827.)

Tuli on Turussa turmion soanut;
Vallatoin valkia, vahinkot suuret.
Kirkot ja kartanot, tornit ja muurit,-—

Kaikki on kosinut,

Tuulik'kin tuli, ja paiskaisiin paloon,
Tuiskutti tulta, ja riettaanna riehui.
Leimaus lensi kuin lempo, ja liehui

Talosta taloon.
Kulki kuin kulo, ja, kulmasta kulmaan,
Suojatkin suruumat suikkaisi suuhun;
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Kalliisi kiviä, puraisi puuhun,

Jumalan julma. -— "

Karsast' oil kahtoa turboa työtäKaupunnin kauhistus, armotoin suuri.Kauniimmat kavut oil poronna, juuri'
Raunioin myötä.

Voi tätä kauhea syksyistä yötä!Vaivaisten valitus,huuto, ja luulo —
itku, ja parku, ja kujerros kuuluuHantoja myöten.
Ei ollut majoa monella sa'alla!Vainioir vanhatkin kumoonsak koataaMurheissaan tuhannet panihin moataHoutalla maalia.
litoja j sun Jahjais ja kuriis on lässä -~
Ihet jos koroitat, alennat toiset!iarhaimmat pajarit, pahimmat loiset,J\ilkkuivat tässä.
Orjat ja Herrat ei eroittu joistaan.Tekivät sovinnon viha ja vaino.X Jpays tässä,ja tässä se kaino ——

Tapaisi toistaan,
Aura, kust' tieto, ja viisauen valo,Valajsi moata, ja iaveast loisti;Anjat — jotk' asiat vanhimmat toisti—

Kaikki ne palo.
Hovrätin seästöt, ja Oikeuen kätköt,Kaikki ne tuperoi tuhvaksi välleen:luli ei suvanna suojoa kalien.Hirmuisat hetket!
Kirkkokin kuuluisa (Suomessa suurin)~ Mokoma laitos, oot päiviäis nähnyt!11ui! jo mumonkin turmiois tehnyt)—

Hävittiin juurin.
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Tornikin, jota niin kauniiksi tehtiin,
Kusta jo kuparin sointua kuuliin; *)
Jota juur' vanhak' sja lujaksi luultiin,

Lieskana nähtiin.
110 se muuttuupi murheeksi vSlleen!
Muinoisat muistot! Voi autuas aika!
Kaikki on kavonna, Ainoast' paikka

Löytyypi jälleen.
G—nd.

*)Niinkuin muistammo niin soittiKellon-soittajakello-
ausa, tässä hirmuisessa Tulipalossaa kunnckka J'e
muuttui mustaasi tornin palatessa.
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