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Taitawalle, perään ajattellewalle ja Wijsaal-
le Lukialle!

kaltaiset Sadut, kuin täs3 ulolannetaan,
ei mayda ketään pahendaa. Ne owal ainoa,

siansa mijsastm mertauzet/ joisa kielettömätkin tule»
wat opettajixi ia totuutta puhumaan.

Ne owat »vanhasta olleet täwslliset, ja omat mtl-
keitläin, saman laatlliset, kuin se wertaus, wuaa Jo»
thami,Duomareil» kiri. 3 Lug, v. 8' 16. s«noi 3lche»
min päämiehille:

Puut menit kerran yri mielisesti Voitelemaan heil»
lens Kuningasta, ja sanoit Hliu«puulle: ole meidän
Klminga«mll»e. Muna Olly»puu wastais llirä:pitääkö »uinun luopuman UhHwuudestani,
malat ja ihmiset minula kltnniottawat: la menemän
jakorottaman itseni puiden ylitse.

Nun sanoit puut Fisuna «puulle: tule sinä i« »»le meidän Kuningaamme: mutta Filkuna>puu sa
noi heille: pitääko minun luopuman makeudestani
ja parhaasta hedelmästäni; ja menemään ia korotta»
ma», itseni puiden yzztse?

Niin sanoit puut, Wijna-puulle: tule ssnä ia ole
meidän Kuningaalnnle: mutta Wijna »puu sanoi
heille: pitääkö minun luopuman miinastani, joka se«ta Jumalat että ihmiset (suuret ja pienet) iiahuttaa;
ja menemän ia korottaman itseni puiden ylitse?

Nijn sanoit kaikki puut Onan«tappuralle: tule ss»nä>a ole meidän Kuningaamme. Ia Orjan »tap»
pura sanoi puille: ongo se tosi, etts te tahdolta mi,
nuawoidella teillenne Kuningaafi? nun tulkaatja
lewätkäat minun »varzoni alla. Mutta josei, nijn
lälNekiä», tuli Orian» tappura pensaasta, ja poltta»
toon Cedrin vum Libanonna. » « » »

hnödnms, silmä mäara ja päälle tarkoitust>smän»kaltaisilla mertaus» saduilla on, sen nsytt<l
Donor MartinUs Lutheruö, Esipuhtesansil ttimmö.
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W satuin: josta, tHmckn suuren ja julki lumallh»
Miehen Esipuheesta minä tähän, ne merklUisilUMcit
sanat kirjotan Hän sanoo:

Tämä Satu!en<kokous, on »Ujtttn kaikkem oroi»
neimbain tykönä maan erinomattam
nain seasa, oUut yfi suuresti ylilietty ia todelta
sanoin, niin en nnnä mielä tiedcl monla
kirjaa, kuin hyidytyren »vuon sijnä el W, n
ft, olls parempi ja emisampi tätä, kuin «Mautta la
ym»Nllrr»)si< katsellaan en<iä kuin kehumista ja sanain
kerjfautta.
.> SjllH <zss löytiHn, yxinkertaisten sanain ja tarau-
sten alla, ne lujimmasti perustetut oeetuzet ja »varot»
tMt, mumot, jotka n.nMiwat, kumaa rkdei' pnH
kotkia talosausa elämän, ja kuinka esiwallan za a,
limmaisten pita käyttämän itsiw»a toinen lomai-sa
kohtaan / taitaazenla taitamasti ja raudaliiseui e!>«l
pahan elkisten ihmisten seasa tasa pabaso ia retol!l»esa
maiknasa. , < « Minä sen niin luulen, nännit
Sadut omat usiammaldataitamalda miedclo: oimoit,
tain tokoonPandut. »»» Se suuri ia rarkka fr.
jain<tulkia Qwi>ttilianus luule ia on sijlä aiotl-re»
sia, ettei Esoopus, waan joku oppinut za Gi esa,, fie»
les hnlvin lunumies nijlikuin Heslodus, eliiokumliu
semmoinen, on näitten niekka. »" Nämät ntinfiiinwnsaat ia klookit miehet, omat sen yhtenen l'nssy<
tyfen tähden tahtoneet saatla kirjan otoliisszi f»'i>kenlaisllie ihmistue. Silla' me hamaiMmme, f'iHlapset «a nuoret kemiDi ja tälkiästi aijiailsemat
stillitick satuja,,a niiden kautta huonMtemata saate,
taan »viisauteen, ia larpellisten oppl.en masuun.» » » Mutta ei ainoastaan lapsshin maan wr/s

A ' Rllhli»
*) 3a«a Esipuhet löytaan >en sat, -koko, xcn sdeila kuin Q.L-utheruxe,, ai'a«a, Mathesiufen ja A, Ch,lräuzci»

owutla llykislo ul»l«>nett!,n, j,lta wtelä usiamm, 5. S<lo»,
lv - ,a !aj:cn« Ulilla »„>iu ei «alra>i«n>'a lapstt,waan mp« i)älll!c»m.äl saawat ymmälMeu.



Vtuhtlnoihln ja Herroin el totuus taita paremmin fi»
sälle saatettaa, kuin toikatelwottomat vöyhkiöt an-
netaan se edespanna: stllck sellaisia he suohtewat ja
kuulemat; mutta että kuulla totuutta eteensä lasset»
taa zollakulta wijsa«lta ja ymmärtälväiseltä mieheltä
sitä ei he taida eikä enimmitten tahdo sallia: ja, ko»
ko mailma wihaa totuutta, tuin se pernaa satuttaa,
eli arimpata kostee.

Seurawaisesti owat sentähden senkaltaiset wijsaat
miehet ylösajatellehet Satujapa antaneet sen yhden
luondokappaleen loivansa puhutella; nijntlun he o<
lisit ftnoa tahtoneet- hywin kyllä, kosta ei kukaan
woi kuulla eikä suahde totuutta jailman sitä ei kui-
tengaan taita olla; niin »ne tahdomme kaunista hä-
nen ja pukea häntä lystillisten Satuin ihanaan wa-
o«pukuun: ja kost ei tenaään tahdo tuulla häntä
hmisten suun kautta eteensä pantaa,nijn mahdetaan
e kuitengin kuulttaa järiettömäin eläinden ja peto-
en suusta. Kosta nyt siis luetaan saduisa kuinga se
yri eläin sanoo toiselleen, yfi jusi toiselle, totuuden,
tapahtuu se usein, että se sadusa nimitetty susi eli kar-
hu nizn eläwästi maalaa la edeskuwailee sen »ikian
kari jalkasen suden, eli jalopeura,», että se sama tun-
tee ittensä; jota,kuka ties ei yxikään «nuu, olisto se
Pappi eli maalinen wijsas, ystäwä eli wiholiiuen,
muutoin tohtts eli rohkenis tehdä. Samoin taitamyss yri kettu saduisa, nijn nuhdella ia läryttää y-
lös yhtä ktttua ihmisen muodosa, että hän hikoileeja palamiin tulee»- ja suumltelee; »' sillä ej mi-
tään enemmän maan päällä wihata, kuin totuutta., > - Totuus pitä sentähden puetettuna, ia ei alasti,ehkä kuinga ihana se olis mailmalle, näkösälle pan»
taman. Sitä owat wauhat comoedioilla, lustispeleil»
lo leikeillä, ja saduilla tarkottanehet;ia senkawaisillaopeturiila ja kuwaurilla enemmän usein parataan,
luin sadattelemiin»la ,a kowulwM. Lue sijs näitä Satuja huwires» ja
hywafell. ilHristsw Gsn«vye»



1Satu
Ahestä LMsta ja Nukosta.

Aukolle tapahtu kerran se kswa lykky, että hän
joutni Kissan kynsijn. Tällä oli tosin hywi

halu syödä hänen lihaansa, mutta ei hän tahto'
nut lahdata häntä ilman edes annettua syytä.
Kuulesta, jano hän: mixi sinä, jokaikinen yö teetsemmoseu menon ja huudon, ettei yrlkään tasa
ftudusa saa nuttua finulda? Kukko kaunisteli a«
siansa ja fanoi: en minä ikään herätä ketään, en»
neukuin aika on mäelle ylösnosta työhönsä. Tu<
le, tule, ilman muita estelemisiä, sanoi Kissa:
nyt on minun aikani elnehteä, ja sinunpttä tie»
tämän, etteiKisiat elä pakinatta, jasillä samal.
la kääkistt hän hänen, ja lopetti setä Kukon, et-
tä tämän sadun.

Oppi tästä.
loll' on halu koiraa lyödä, kyllä se aseen löytck.

Ei lyönMH ajetta puutu. Viattomuus ei «uta
yhtä hillimätsndä w<lkiwaltaa wastaan. Kuitengin
pysy»at kohtuus la oikeus ja omatunt» ssins arwo«
fa ettcl se suuringin pahuus pyyt<l peittä ttsenftl nijt»
ten marjon ja peiton alla.

2 Satu
HhestäKaupungin <Rotasta jaybesich

Maan - Rotasta.
Vrl wanha satu sanoo, että yrl Maan«Rotta

kuttu tygönsä yhteen maa pitohon/ hänen kau«
pnnZisa asutvaisen sisarensa; uälft kuttulft ei
mitään säästetty mitä hänen huoneesansa löpty

sulllgm,
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sumaM, nijntut» homehtuneita leipä palasia,
koilta raiskatulta iuston kuoria, nukalta tulewia
jauhoja, härffiä läffiä, ja muuta senkaltaista.
Tätä kaikkea, oli se sijwoMnen ja hywin ylösras.
watettu Kaupungiu Nouwwa hywäniwä; kut>
tcngln sanoi bän wilwoin ; kuin hän ensin oli
monella korffalla sanalla sijben lupaa anonut:
minnn rakas wähä siukkuscnl! miri sinä tahdot
olla nijn surkiasa tilasa, koffa siuä kuitcugin tai»
talsit paremmin elää? mlri sinä tahdot nijn yxi-
nälsesä ja waiwaloisesa elälnäsä waiwata ja ra-
sittaa itjeäs, toffas kuitengin taitaisit murhe»
totnna nauttia kaikki ne buwitmet ja ylönpaldi»
sudet, tuin sttn sydämmes ikäuans tolwottais
itsellensä, ainoaftnnza sina seuraat minua Kau»
pungljn, ja asut siellä?

Tämä oli yxi kiusaus, jota ivastaan Maan»
Notta ei woinuut seisoa; he annot itstnsä sijs
molemmin matkalle, ja paljon kahlaamisen jäl'
teen enlmtit »vihdoin puoliyön aikana fiuue tv«
hun he aiwoit.

Kaupungin. Notta näytti sitten ystawällm«
ruoka huoneet, rvara» aitat, köökit ja kellarijt ja
muut ruoka»paikat, joihin hän oli koonnut wa«ransa- sitten »ei hän hänen yhteen eteiseen/ jo»sa jäällöria yhestä nykyisin pldetystätl.
lalliststä/jälillä pördällä.

Kaupungin-Rotta pani matka tomerilleen
mitä hän parahitten halaisi, sixi kuin he tvihdoin
teit itsellensä sisar muoteen yhteen sammetti.läskyyä.

Se
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Se waiwainen Maan,Rc>tta hämmästyi ko«

koilansa mjn oudon bvwan elämän yli, ja rv«
peis jo pisamäan ttsiäusäkorkiastt onnelllsna bä«
nen elämä kettanza mnutoren tähen,kuw kaikexi
onnettonmderi tapahdui, jotta owet kiiruustl a»
»attijn sedällensä, ja yri joukko kiljuwia junk<
kareita heidän huowi huorainsa kansa, koirain
m pstellien kansa sisälle astuit.

Silloin sait ne wmwaisetRotat kirppuja kor«
wjjnja, hatälmnnit, jaei tienneet kuinka he lva-
padtaint nadkansa; erinomattaln se wieras, jo»
ka cl ltänansa ennsll ollut olln jenkaltaisesa lei»
ttsä:kuttcngin ulalttoi hän mielensä sen wcrran,
että hän haki tilaa 3ontataxensapois jalymytä it-
sensä yhteen loukkoon, josa hän pelroolla ja wapt.
semaisella sydämellä odotti,siri kuin melstetseisah'
tl, ja luljaiselnmnxi tuli, jatämä joukkomeni pois.

Nijn pian kuin Mensa kaikki tmoneesa ty.
weui ja maiti oli, sanoi hän sille toiselle: minun
ficwä ja sijsti sisareni! jos sinun Kaupunki »etusi
orvat silta luonnosta, kuin nämät, niin tabdon
mi» a kobta mennä takasin minun maa»majaa»
ni ja syödä minun homehtunutta juustoani; fil»
la minä tahon paljon tärkcimmin ilman pe!wo»
ta ja l>enqenwaaraa maata minun pijlosani, ja
kalwaa ydtä k>>waa leiwän kuorta/ kuin alino»
maisen murheen ja ylinaikusen lewottomuuden
Mu, olla koko mailman Drottningi.

Oppi.
Tasa nävtetHän, mikä eroitus on Howi »ia Mal-

ien maan elämän «aih«ll«; j<, ftn jälkimäisen hw
»4 «itNlet,
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wlluxet. wiattomuus ja wakuus rinnan pannaansen edellisen tawattomuuden , lewottomuuden ja
waaraliimuden kansa.

3 Satu
Mesiä Aasista ja SuudestH.
Aasi oli terran saanut nbden orjan tap«

puraisen okaan jalkaansa, ja kosta ei hän tain»
nut saada parempata Palperia eli Fältffäriä,
nijn hän pyysi yhtH sutta sixi, että hän hampail-
lansa wetas sen ulos. Nijn pian kuin se tapah»
tv, ja Aasi paafi olaasta, nijn hän sillä terweel«
la jalatta potkals nijn Fältffäärlään waiwa«
staan konvalle, että hän nmmistynna kaatukU
moon/ ja fillä lamalla juoxi hän ttte pois.

4 Satu
Ahesia Hewoststa ja Jalopeurasta.

V« wanha nälkäinen Jalopeura olis mie»
lellänsä tahtonut syödä yhden bvwänpalan He»rvosen lihaa, jonga hän norast; »nutta hän pel»
tais, että le nuori ja )alo Hervoncn jaloillansa
«vapauttaa tttensä, hän ajatteli sijs konstilla ja
wi<ttaudeila saada saalista ja nijn palkita jal«
tatnsa hitautta. Hän puki sentahden päällensä
ftnkaltaiset »vaatteet, kuin Toktoreitta elt 3aä«
kärella plaa olla; ja antoi itsensä ulos koko Me»
stariri läatitys tonstlja, koika mailma nij» mie«
lellänsä taht»o sitä.

Tasa muodosa antoi nyt Jalopeura sananjuosta ympäri, hänen lääkäri konstistaan ja su»wästa tiedostaan.
Mutta Hervonen haivaltfi kelmistykin, ja ha«

»elle
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nelle jeutahti mieleen sijnä silvuja yxi juoni/jol-
la hän aikoi tehdä Jalopeuran yrityren mitat»
tölnäxi. Kuin niinä ellen, sanoi hän, juoxin
pensasten läpi, nijn yri orjan tappura pisti mi-nu« jalkaani/nijn että minä sijtä nilkutan.

Ei yhtään waaraa, wastais se uusi Toktari,
sijhen millä tulla awun saatan; nosta ainoastans
wähä ylös sinun jaltas. Jalopeura asetti it»
sensä sijhen ruumijn kulnmarruxeen, kuin tämä
toimitus waati, tehdäxensä wirkaansa; muttase votiwa oli wilttaampi lääkäriänsä; sillä nijn
pian tllin hän sat lääkärinsä sijhen kummar»
rureen kuin t>m tahtoi, paiffais hän Jalopeu»
raa ottaa wasten nijn wärewasti, ettäjelangeis
seljallensa maaban.

Sillä tawalla pääsi Hewonen ehijättä na-
halla, ennen kuin Jalopeura taisi aikomustaantäyttää. .

Oppi molemmista sdellifistä Saduista.Jolla on paha mielesä, sille pahoin käypi. T-lmHon yhteen sopilvainen kohtuullisuuden ja koston yh«
teisten perustus ja ojennus nuorein kansana »välistäseon oikein, ettäpetollisst samalla myntillä mafetaan.

5 Satu
Abestä jaAasista.

Muinain, kosta Hnvostt wielä puhuit Vre»
kiffata ja Latinata, ja Aasit taisit aprikoida,
nijn syttyi kerran maan tiellä rijta yhden ylpiän
bywin ruokitun Hetvosin joka tänwe!<
rawis tuli juosten tietä myyen, ja yhden Aasiraukan »valheella, joka hiljaxeen ja niekkallce"

A- täwell
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täroeli tietä lnyöen raffan tarakan alla, ja kul-
ki juuri sitä samaa polkua, josta Arvosen piti
tulla. Huiugas on asia? sano Semonen, et.
tös näe minun koristetusta satula neumoistani,
kenen minä olen; ja ekkös tiedä, että koska mi«
nun Herrani istuu satulasa, nijn lepäjä koko
maan onnellisuus minun sääellanil mene pian»
ginpois tieltä,stnä häpeemätöinkuorman kama.
ja,muntoin tallaan minä sinun likaan! (rapaan.)

Aasi meni kohta tieen silvuun, mutta kateus
saatti hänen salaa näihin ajaturijn: mitäs ea
Minä antais, jos minä saisin waib<tta täuiän
onnelliftn juhdan kansia i näistä huomioista et
hän pääsin lvapaaxt, ennenkm» se jonzun ajan
peräslä tapahtui, että hän jai nabdä samantvosen w?lälnasäyhtä sontt kuorma ja
lnasa tpös^.

Kninaas nyt on asia, minun ystäwäni, sa»
noi Aasii mistä tämä suuri ja kamala muutos
on tullm?
' El mistään muusta, wastais Hewonen,,
htjn soW tapaurefta: sitlä sinun plta tietämän,
että minä oltu yhden Upscrin Hemoncn ettAatju, jaettä minun Herrani wet lninun sota
kedolle, jösa minäpakoin ammuttiin, haawoitet«
tWW tulin lilviy oman; ja ssjta tulee tämH
vknetoin roaihehdus ja muutos minun elamasä»ui, kuins uvt näet Mnais edclä.

Oppi.
T 'ss Vadufa meille vlper»den ja ynley»

Ven Muus ja towa lytty,» edespäin nijn o<ote»
taan
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taan meille, kuinga hirmuisesti ne Mt<iwät itse»si,
jotka hakemat onnellisuuttansa iosaan, jonga he ke-
wiNi taitamat kadottaa. Viikdojn nijn maalataan
meille se suloinen la toimon täystmapaus, kuin meil«
la halwasa jaalhaisesa tilaA onaldisna nautittamana.

6Satu
Vbestä Suesta ja Retusta.

Pri Susi jota rakasti hywlä panviä, oli ft-
laa hywm eteensä kattonut ja koonnut ittelleM
kaunijn ruoka kasan Manhan päimän Marati, ja
vysvi kotman aikaa pesäsään ulos lijkkumaka.

Mutta kerran sanoi yrl Kettu hänelle - 'kmn«
gas jarat ja woit elää minun Nepaam, Weik«
toseni! emme me ole muutamaanpalwään näh«
ncet sinua ulkona jabdisa?

Mukoma Sairaloisuus, wastais se toinen on
minua kohdannut, joka on waatiunt Minua to»
tona pyjymään; ja niinulla on se uffallus silnm
tyköss, ettäs rukoilet nnnun terweydeni edestä.

Kettu luuli saamansa bänen poisotleiaan
maistaarensa suden marojaz mutta kuin hän uyt
näki, ettei tämä neuwwo onnestanut, meni hän
kobta närkästynynnä pois yhden lammas «pm»
menen luore, ja antoi sen tietä, misähäynyt
huomaktemata talsi tawata suden, D hänniju lystäisi.

Tämä ojensi itsensä Remn tietä antami.sen iälktcn ja tarpoi suden.
Nettu joka «yt luuli olemansa likimaiden pe»

rillisen, mcm kohta suden pesään eli luolaan, ja
omisti hänen jälkeen jäänebetwaransa.

Multa hänen ilonsa jijta saadusta zaalistaa el
kauw«»
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tauwan päälle seisonut; sillä wähä aikaa senjälkeen, teki paimen Ketun kansa samoin kuinhän 01l tehlwt Suden kansa.

Oppi.
Pahan juomsille ja pahan «ikisille pettäjille se ta»

pahtuu samoin kuin hauweille: he syöw<lt toinen toi»sensä kuin markaatwalinsckei yhteen sowi,
niin on lysti ntlhdi, tuinga se yri Temanti leikkaasitä toista, se on, kuin se «ikälmi toiseltasaa palkkal«sa.

7Satutvattasia (Mahasta) ia muista ruumijn
_. jäjemsta.

Porwarit Romisa (eliAchenasa) aloit ja
nostit kerran yhden kapinan Raadi Herr>ja wa«staan. He annoit julkisesti tietä, ettei he tahto»neet weroansa eli ulostekojansa maxaa, eikä an«taa waana itssänsä sotaan lähtemään, jaMott,
että ston alimmaisten järklnäistä tvapautta wa-stam, että wäkinäi<esti tvaatia heitä sijben. Ka«pina jauppiniskaisuus tuli, lyhyesti sanoen, nljnsuurexi, eträ se näkyi mabdottomari sitä hillitäja pidättää, ennen kuin Mennius Agrippa,seurawaisen sadun juttelemisen kautta sai por-
warit ja alimmaiset, täysi järkiscen perään
latuxeen.

Kädet ja jalatnostit kerran rbden lvaaralll-
M za wahlnaoittawan kapinan vvattaa, wa«
ftaan. He siinolt, ettei he tienneet Maan syy.
ta/ mixi hänen yxin piti rauhasi, makamnan jalihoman tvvörystymättä heidän tröstänsä. Helanmit wieläpäällisexi, että ies eiMahaHs) tahdo ynnä heidän kansaan roxottaa ja^yö.
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ta tehdä, nijn ei hckän tauweunnln tahdo asta»
reita toimittaa, ja ylöspitää hälltä.

Tämän olewaisen javaälle seisowaisenrijtai«
suden alla/ annoit he wattan nijnkauwan olla
ruata, firl kuin kaikki jäsenettunsit siitä wam«
man, riuttlmisen, puutoren ja «vasymvxen.

Silloin tunnustit tuttenaln kädet ja jalatwih'
don heidän wikansa ja wäarln tekemisensä, ja o»
ltfiw«t jälistä päin mielellänsä lvaarln ottaneet
heidän welwollisuudestansa; mutta se oli nyt
myöhän ja hiljain, ja se pitkällinen paasto ja>
ruattomuus oli nijn turmellut tvattau, ettei se
enää woinut ruotaa wastaan ottaa eikä sulattaa
ja keittää.

Iok<» heille johtuitäydettiftrl oplxi, ettäwah-
tan (Mahan) ja jäsenet pitä yhdesa elämän
toinen toisensa kansa, jayhdistyllä ivoimalla yxi»
mlelisestl työtä tekemän/ ja kuoleman lvlhdon
toinen toisensa kansa.

Oppi.
Z)xi yhteinen Maldarmman kansa »elando, »n

niinkuin yri ruumis, iosa hallitsia on p<lä: ionga
tähden lokainen jäsen joka tieltä päällepaltvellnfensa,
ei ole parempana pidettamä/ tuin yxi pettäjä, joka
licknen welwollisuudensa laiminlyömisellä on syy
fthen,että muitten onne'Nsuuswähenee ja perstaupi.

8 Satu
Ari Rettu ja sairas Jalopeura.

M wGLeijona (eli Jalopeura) joka olt
olewanansz» sairas, wwmhti, etla kaitlsta Ntet»
tän Rapeista oli Nerm st ainoa, joka ci
Nyt hantch eli mllut häntä kattamahan: zentah-P«3
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Den antoi hän hänelle kirjallisesti tietä, kuinga
sairas hän oli, ja kuinga paljon ja suuresti hän
ivanhan tuttawuuden ja ystäwyyden wuoxl, t-
bastuts hänen läsiäolemisestausa.

Kettu antoi jälle takasin edespantaa hänen
nöyrimmän kuumania osottamisen, tuhannilla
toiwotuxilla, että Leijona pian mahtais saada
entisen terweydensa; mutta mitä hänen welwol'
liseen sinne tulemisten sowei, ntjn rukoili hän,
että hänen poisslemisenja, arlllollisestl, ei pa»
hoin päin nlösotettaisi; sillä, sanot hän, minä
löydän että koko joukko jalkkiä eläimistä eli mct«
tän itikoista on tcidan Majestettlnnä majaan,
mutta ei yhtäkään nijstä/ jotka sieltä olis pa>
lalnnehet.

Oppi.
Tcksts on se katinainen sananlasku: VeNiZia m^

teilentjnam, nmnlg intros!um, nulls retsorlum.
te viv2z,f2ci2ni, »llenZpericuli» c,umm. Pahan retki»
sten ia petollisten ihmisten ulkokullmnen nst«lwyl)s
pitcka meiltä misusti tutkittaman/ ennen kuin me sij»
hen luotamme ja uffaljamme.

9 Satu
Hhestä Trompeetarlsta, joka otettijn fangixi.

Kosta kerran yri Armeija, eli sotajoukko jooa»sa rroltettljn, nijn tuli kaikkein muitten scasalnyös M Trompetari fangixi teddyri. Kuin
nyt tvihollisen sotannehet hänen ympärins pijri»
tit, ja tahdoit maaban hakata hänen, sanoi hän:Minun Herrani! mixi te tahdotta tappaa fitä, josa
ei jongun muun werra oleko ulockvuodattanut?

Smun töptyy sen plkemmln tuolla, tuln si-
vt
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nä olet sellainen kelwotoin mies, jMttteett toh»
n»i tapella, jcl tuitengln ylös kchottat multa tap-
rclemaan.

Vppi.
Se joka yllntM ja keooitta« joista psZaan, e»

niin hptvin pahoin teki.l, luin se wka ice tekee pahoa.
Se on mies joka minun tappaa, ja ei aftt, eli kiwaH>
ri, joka on jyytöin wälikappale hänen pahaan aito»
nusecnsa.

10Satu
Fxi rvanha ja Rotta.. In wmcha NarppH, jok, jooli melkein v*

toswäsy:u>t bljriä pyytälnään, tott petoxella ja
wiktkaudella sitä toinlittamaan/ johonga hänet»
K» ei ennä nmutoin ollut tvotmaa. Hän pant
iltenja jaubo tynnertjn maata, että hljret olisit
tulleet hänen lnoxeen, kosta et hän ttte enää woi>
nun ajaa beitä takaa. He tulit myös totiftstt
joukottatnsinne/w senusein. Muttakuinj?ä luuli, että se nijn aina tapahtuis, nijn yxi
wanha knwin kokenut Rotta, joka jo ennen tä-
ta oli maistanytja ulos paasnyt monesta jadasta
eri laudasta, loukkaasta jakiUeröstä, kolo tämän
asian ilmoitti, ja jaatti turhaxi kaiken Nar«
PHn maijymtsen.

Oppi.
Jossa ei ole halua, eikä woimaa kunniaNisella ta»

lvalla edesauttaa maitmasa, ne noudattamatenimmitte», zvilpviä, kamoluutta za petosta, ja sil»loin eläwa't he mmtertaiet ia typeriin kululla, mcl»
keittäi» kuin lukki eli hämnlohättt ksrnMM; mut»
ta aika jokakaikki ilmoinaapi, ilmi saattaa myös wil>don Heidin koiruudensa la sen hapiä.n» tuottamat.

i< «cl,.
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Ahestä Akasta (Hmmästä) ja lihawa-sta Kanasta.
Phellä wanhatta Eukolla »li yri jo»

ka jotapäiwä muni hänelle yhden munan; nyt
luuli hän, ettäAana jos se saa rnnsammin ruo>
taa, taltais munia kari munaa pättväsä: sen-
tähden hän myös toki tätä jaruokki hänt<i nlön.
paltlsesti l nmtta Nana tuli fijtä llhatvaxl, ja
«i enää muninut luonnan.

Oppi.
Jolla jo on paljon ja enemmän tahtoo, se ei ulfoettä hänelle on ikään kyllch ennen kuin han saa kaik»

ki, joka kuitenzin on mahdotoin. Sentähden pitä
meidän lasseman »vihit raja määr<lt meidän haluzem,
me ja pyyndöjemme eteen, ja tytymän sijhen tarpeel»
lisen kuin meillä on, ette«me mistais la käslstamms
kadottais, sitä kuin meillä on.

12Satu
Nhestä Lääkäristä ja Sairaasta.

Kutnga te ivoitta, minun Herrani i sano yrt
Cohrari, Sairaalleen i minulla on ollut,
tvastais, hän ylönpaldmen hikoileminen. Iaso, sano Lääkäri, se on sangen hywa merkki.
longun ajan perästä tuli Tahran jällen sinne
ia kysyi hänen ruumljnft» tilaa. Act! «alittise Sairas, nyt juuri tuosa paikas oli lnwuUa
wilu jaVäristys. Se on kaikki hywä, ja tofiase paras tuin me itänänsä säätömme totröottaa,
sanoi Lääkäri; st on merkki yhteen erinomaise»
sti wätewaän luontoon. Kuin hän kolmannen
kerran et<el eli oppei häntä, ylös tertei hän sa.

Ml»

»e
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Man kysymyxenj se wuoteen omanen wastais:
minä oon yli koko ruumljn pöhöttynyt/nijntuin
Minulla olis wesi tauti. Tämä on se paras
tunnusmerkki kaikista, sanot Cohtari, ja sillasamaa meni hän pois tiehensä. Näpisti oli hän
ulos lähtenyt/ ennen tuin yxi senpotiwanystawi»
sta tuli finne, jak»W samoin, kuingas wott inijn
hywin, sano se Sairas, ettän kaikkein hywam
merkkein alla taidan kohta tuos paltas kuolla.

Oppt.
Ettck kuollo,wuoteeUa ket<län kaunistella/ on s«suurin petos. ' .13Satu

Zri Poika ja hänen litinsa.
Pri Gkoulu.poika toi kerran totia Altck

lenfti yyoen kirjan, ionga hän oli warastanut
koulu - tumppaleiltansa. Hän oli pelmnä > että
hän olis nuhdellut häntä sijtä, ja ylöskcboiM
uijn hänen pehmeydellään häntä usiampi)n war»
taurijn Kossa hän nyt tuli nanhemmarl wh-toi hän tätä käsityötä taMjmmis asiols
taa,siri kuin hän wihdoin tulikijnni oteturi, japi-
tl kärsiä lwwtn ansaitun rangaisturensi». HH«nenAltlnjajeurais häntä sitten ulos hirsipuun-
laplle, josi, hän käMmsiltä sai luwan pnftna
Muutaman sanan Äitinsä kansa. Sen päälle
hänjolvitti suunsa hänen kermaansa, jakuinhanoli kuissuttelewanja hänelle jotain corwaan, pv»
raisi stn kokonansa pois.

Tämän ilkiän ja ihmisen luontoa birwittäs
wän wöN tähden, luhistui wi<lä jokaiueusitä e>
nämmia häneen. B Mutta
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Mutta hän sanoi silte liki seisomalle

minun yftawäni! te naettä nunnsa nhden est
merkin sekä synnistä ja/en rangaistmesta: «-Mutta tämä minun Hireni on se, joka on mizmn tähän saattanut; sillä jos hän olisi kaunij
fii «itsoilla hosunut minua sijta kirjasta, jongc
minä lapsuudesa warastin, nijn en uunä olifmiehuudent ijäsä tanvinnut kuolla hirsipnusa.

Oppi.
Meidän ylöskaslvatufesamme tulemmame, taikkcuhywm c!i pahoin ylöskastvatetun, iasaa seka koko lvaltakunnat. että erituiset talon.mdon

huomata. 14 Satu
Nhestä wanhastaMlchesia jalalopeurastc»

Kerran joukahtiyhdelle jalolle miehelle unesase ajatus, että hänen ainoa poikansa, jokaoli M
pulska nuorl>lnies ja arwanawasti suuri jahti-
clt metsä'mies/tuli yhdeltä lälopcuralta tuo-'
lian renutyri. Tämä um baäiyl nijnkauwan
isän aiwosa, että hän wihdoin antoi raketa po»
jallensa yhden ihanankesä-huonee»,warjellaren-
sii häntä sijnä kaikesta ivaarasta, jaei säästänyt
tvanvaa eikä kulua, että se mahtais tulla juuri
otollisexi ja suloiseri asun siaxi hänen pojallensa.
Tämä huonet, oli, sanalla sanojen, nuorukai«sen sankt'huynes/ ja isä itte oli hänen tvahtime-»
starinsa. Nyt oli sen seinittä kaikenlaisia kutvia
ja maalamia, ja nytten seasa myöe yxi lalopeu-
ran kuwa.

Kosta Nourukainen sai sen nähdä, nijn tajah»
ti se hänen päähänjä/ lnitä hänen Isänsä oli v»

nexu*
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nexunut ja tuinga hän nyt, paljaan isän luulon
tähden sellaisesta eläimestä, täyty olla fantina;sen yli kauhistui hän ja fttttui nijn wäkewästt,et»
ta hän sijna kijwaudesaan löi nyrkillään kuwaa.

Mutta, että hän nyrkittään rokais eli tapais
yhden terätvän naulan, joka oli seinään lyöty,
nijn sai hän käteensä sen kaltaisen haawan, että
hän joutuinhteen määrälliseen tautijn, zosa ban,
el kauwan sen jälkeen ylönandoi henqensa. Nijn
muodon et tainnutGn edellä katsomus estää, et-
tei poika kuollut olls nbeltä Jalopeuralta.

Ihminen taitaa lvckhäN/ eli lijan armon panna u«
nien päälle; sillä muutamia unia on todella, wi!ia
on lftku merkitys Mutta ylipaän on kuilengin ast«tämä: jotaVähemmin me unista lukua pidämme senparemmin me teemme: D<l ios laa» i tyhmä luuls
kerran on ybden houkion päähän siansa saanut/mmon tauti parantamatoin

15 Satu
Zhestä Hannärrömästä Ketusta.

M Nettu oli kerran tarttunut loukkaaseen e.li rautoin (eli Remn sankoin) ja oli isonen, et-
ta hän pääsi sieltä hengisä, waikka hänen tänty
jättää häntänsä merkixi. Mutta se näytti kms
tengin oudolta jakummatta ulos,että yhdenKe«
mnpMkäymän sännätsnnäz ftntähden myös
itse sen muistutus jaatti hänen snutuxijn ela:nä«

erinomattain win wahtngo oli paran tama«
toin. Kuttengin, että hän täniän hapkw oiissaanut jotensaan peitewri> alkoi hän MOMu.della yttvnM jalvaatta kaiMa muita Ketm.

B « i".
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ja, että myös antaa poikki»hakata heidän han>jtansä; ja fijnä päälle tartoitures kuhtu hän koi
toon koto kettujen'seuruuxen, ja yhesä oppineesi,
puheesa edes lateli heille, kuinga waiwalolnen,
kelmotoin ja häplällinen asia se olis, että Aetut
tantawat pitkiä häntiä.

Nijnpian kuin hämn pnhemsa oli päätetty,
ylösnousi yri wiekas repo hänen kansa kmnpva.
teistänsä jakuutioistansa, ja rukoili ennen kaima
saadarensa tietä, jos se arwosa pidettäwa jäsen
fijtä tumallisesta keMn.seurunresta, joka nyt oli
nljn suurellapainolla puhunut häntäin kantami-
sesta, anuoi sellaisen neuwon, nijlle hywäri, joil-
la hännät olit; eli jos se kukaties tapahtui pal-
jaastaan sijnä aikomuresa, että nijtten haplä la
onettomuus jotka olit Hännätä, mahdettaifinsillä lailla pelttttää ja taunistettaa.

Oppi.
Jolla on, tahi luonnosta, eli pahasta onnesta joku

lvirhi, pyytäis kaikkia kaltaisereen.
16Satu

Axi Isä ja hänen poikansa.. M maan mies, joka kunniallisella työllänsä
ja uutteruudellansa auttoi ihtensä hywin läpt
mailman, olis suonut mielellänsä/ että hänen poi-
kansa olisit sijnä asiasa noudattaneet hänen esi»merkkiänsä. Kosta hän nytmakais wijmmeilel»
laän, sano hän heille: Minunrakkat Lapseni!
minä olen welwolliuen teille janomaan ennen
kuin minä kuolen, että yri suuri tawara eli aar»
mkättö, mataa kätkettynä minun wljna-tarha»

Mt.
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fani. Sentähden kaiwatat ja hatekaat wiriästi
ftn perään, sitten kuin minä olen kuollut. Isätuoli: ja pojat perit sen wijna -tarhan: he kai»
wott sen ylönalasin, nstin rastin, jamullistit nu»
rin koko maan, ja et kuitengaan löynneet rahoja;
mutta se runsas »voitto kuin heillä oli toisnawuonna, wijna mäestä, makuutti heitä koko I-san tarkoituxesta.

Oppi.
Ari hywä neuwo on se paras Testament», jonga

yxi lättää lapsilleen, ja on se sen parempi jos sesaatta halun jakijlvauden sitä täynsä.
17 Satu

Ralasiaja jahänen pillinfä.
<M Kalamies, joka paremmin ymmärsi pil»

liä soittaa,kuin kalastaa, istu yhden joen törmä!»
le japuhu pillijnfa;mutta sillä et tullutyxitään
tala hänen tygönsä. Sentähen pani hän pois
pljppunsi»/ lasti ulos nuottansa, ja wett onnelli-sen apajan. Kuinahan nyt näki, kuinga kalat
nuotasa hypit, sanothän. Mitkätyhmät kuhat te
oletta, jott' ei tahtonet tansia, tuin mwä soitin
japelasin teille; janyt te tahdotta tanfitnruweta.

Oppi.
Kaikki mailmasa pits tapahtuman lvissein ojemuls

nuorain ja jälkeen. Sentähden pysykäckn
jokahinen wirasansa,jonga psslle hän ymmärttckä,ia
johon hän on kuttuttu, ja ölköön sekaantuko toi»
fijn asioihin.

18Satu
Nxi Lääkäri ja sairas kipeillä silmillä.
Mi Tohtari ottipäällensä, ettit parantaa

Bt Yhtä
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Yhtä Rouwaa jolla oli kipeät silmät, sillä ehdol-
la, että jos ei hän tainnut häntä parata, nijn ei
hän tarwlnnut palkkaakaan maxaa. Hän woi»;
teli sitten hänen silmänsä kokonansa yhella sakeal'la silmä »voiteella; ja kuin hän mjn oli umpi sok-
kona, otti hän, jokakerta/ tum hän poislaxl, jon-
gun hopia» lusikan, maljan, eli jotatuta muuta
totihin myötänsä, hänen huoneestansa. Wihdoin
nijn Nouwan silmät rupeisit paranemaan, ja
jota paremman tuin hän tuli, ja jotaselkeemma-
ftt kuin hän altot näkemään/sen wähemmän hän
päiwä päiwältä näki eli jätillä naroaitfi huonee»sansa. Wijlnmeln tuliLääkäri hänen tngön»
sä ja sanoi: minunFromvani! minä olen
mitä minun tullein: teidän silmänne owat tay»
dellisestiparattuja terweet,scntähden myös
wa»navta meidäl» »vältpuheelnme jälteenmaxaazmiilulle minun waiwani. Ack! minun Herra»
ni! wastais hän: »nina olen nyt pahemmin ulos
joutunut,kuin minä olin sinä ensimmäistä minu»
tina, knin nnnärytin teidänkäfijnne ja teidänhol-
houxenne alle: Mä aina sijhen silakka taisin mi»
na »»ahdakultaiset jahoplaastiat, setnawaatteet,
tuwat ja muut kallijt kappaleet minun huonee»sant; »uutta nyt minä olen sijhen tilaan joutu.'
nut, etten minä näe lupi luonnan mttäna.

Harmat toisten hywäl etssw<lt, waan omak
parbastanla. 19 Satu

Axi Marakatti (Apmia) ia Kettu.
Koffa nminain yxi Jalopeura oli kuollut, tv.

lit
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l»t eläimet eli mettään kapeet kokoon, ja tuddoit
walita ittellensä Kullinkaan sen siahan. Moni
tllli waalijn; mutta muutamalta ei ollut sitä
näköä, kuin yhdellä Kunlngaalla pitä oleman,
tnmttamalla ei ollut sitä ymmärrystä, eli sitä
woimaa,kuntoa jakelwolliftmtta, kuin olis saat»
tanut hänenrakastetnxi jaarmoon eli jotain muu-
ta puuttui; mutta wihdoin edestuli se lyftillinen
Marakatti ja Hänen kummain ilweittensa ja
täytöstensä kautta sen matkaan saattoi,että hän
sai muitten rinnalla edun, ja en tiedä kuinga
monta ääntä eli wootumia enemmän.

Rettu, joka oli itte puolestaan waaastt asi-
oinut ja ajatellut saadarensa tämän kunnian,
paharni sitä surkiasti, kosta hän näki, kuinga ta«
mä anomus päätyi mastoin hänen ajatustaan.
Sillä wallllä arsinoi hän yhtä kalmit rekiä, ja
kuiffntti kohta sitä nykysin ulostvajittua kuntia
gafta korlvaan/ että hän salaa taitals tehdä bä«
nelle kelwoxen palwelluren. Kaikkein ,arMoM<sm Herra, sanoi hän, millä olen ylös MlMimK
yhden salatun aarnehen yhdes paikas; mutta se
on jotain lemmosta, kuin on omisttttapaTeidält
Majestettllenne, ja sentään en minä oie tahtolM
rikkoa bäntä wastaan. Sen jälkeen johdatti
chan Marakatti» ottamaan sitä samaa ylös,
yhden syötin lnoxe, jokaeli pantu yhteen ritaan
eli kuoppaan.

Marakatti eli Apima tarttui sijhen rohkia.
sti,Wutta samalla loutkas langeis,ja kuristi ha«nen jalkansaeli käpälänsä. Moi simlaskujchel-

B 4 lincn
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Unen ja petollinen kGni, huusi Marakatti.
Woifimws sinä kelmotoinjataitamatoinKu»

nlngasihuusiNettUttahdotkosssnä houkka ollcu
toisten hallitfia,ja ei sinulla ole sen werran micl.j
ta, ettäs otat waarin räpylöistäsi (käpalöistas)^

Oppt.
Korsia wirka, korkia ymmärrys. Ei kaikki kv-,

ningaaxi keloa. 20 Satu
Fri Seppä ja hänen Roiransi». l

Pr! Rauno, eli Seppä hmvaitfi/ että ha.nen!<olrania nuttu yhtä päätä, ntjnkanwan
kuin isäntä seiso työsansä ahjon edesä; mutta nijn
pian tuin murkina eli puollpäiwä alotettijn oli
Noira walweella(hereellä) jatuli kans saaputl»
le. Kerran kysy sentään SeppäKoiraltaan,
mitä syy mahta olla tähän hänen elämänjä;
kuklga minä sen ymmärrän ja ylös otan, sanothän, ettäs aina alinomaa nutm jakuorsaat,
kuin minä seijon alaistmen luona; mutta kuin
minä saan jotain haukataxeni, nijn finä kohtatahdot olla kansani?

Nuktumijella on aikansa, tvastals Noira,
walwomisella on myös hänen aikansa; ja jokai»!
nen asia tulee hywtn tolmltetuxt, koska se alta»nansa toimitetaan. Dppi.

Kaikilla irujamilla on heidän pckä aikomurensa,
kuin owat watsaansa täyttäcl ia sukuansa lisätä.

21 Satu
Hhen Jalopeuran naimisessa.

M Leijona (Jalopeura) tuli terran ylös
Htytetyrl Vftttandesta yhteen Talonpojan Tyt-

tikehen,
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tärehen, ja anoi hänen Isänsä suostumusta saa»
darensa häntä puolisoxensa. Se »vastaus, jom
ga Talonpoika/ sen päälle annoi oli melkein tör»
kia (krouwl) hän ei tainnut millään muotoa sij«
hen suostua, että hänen tyttärensä pitais tulla
naidun yhden pedon ja järjettömän luondokap.
palen kansa. Jalopeura näytti sen yli julmat
kastvot, joka saatti Talonpojan paremplju aja»
turiln, nijn että hän tvlhdoin suostu tähän nai»
miseen/ kuitengin sillä ehdolla, ttta Jalopeu-
ran piti ensin antaman ulos temmata ham»paansa japoikki hakata kyntensä 5 sillä hän sanoi,
että tyttärelle se on mahdotoin että nijtä kärsiä.

Jalopeura lähetti kohta yhden Palperin eli
FalMrtn perään, joka toimittais kaikki namat,
silla mitäs ei rakkaus woi ja waikuta,ja mihin-gas hulluuteen ei se saata i sitten nljn pian kuin
työ oli tehty, tuli jätte ftiari, eli tämä ylkä/ ijän
tygö, ja muistutti hänelle hänen lupaustaan.
Mutta kuin Talonpoika näke, että Jalopeu»
raUa ei enää ollut warustettu, sai hän moodia
ja rohkeutta, ja yhella wahwallakangella alkoi
senkaltaisen leikin, jongakautta ftiari (ylkä) jät«
ti pian koto naimisen päälle ftlsomisen ja ano»
muren.

Oppi.
Vxi sokia ja hullu rakkaus ei kysy elämä», eitt

omaijuden perään, ei huoli kunniasti» ei arwosta;
waan uhraa haluinsa himoille kaiken sen kuin yxi
taitama ia kunniataan rakastama ihminen suurna laarwosa pitää.

N 5 «Scktts
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22 Satu
Vxi wanha Jalopeura sairasna, neuwo«

poikaansa. V
M wanha iso ikäinen jariutunut lalopcu.

ra jokaaikoi pian jättää tämän mailman, tah»
toi »vielä wijmmeisellään ncuwwoa poikaansa
ja antaa sille isälliset mulstuturensa, nmnaurewsa jawaroiturensa, taitaaxensahywin ia wijsacn
sti elää täjä waaralliscsn lnallmasa. Hän kuö
suipotkansa luolansa suulle, Vuoteensa tviereett
ia alkoi näin pubua.. Sinä tiedät, minun poikani! että meidänIa»lo sukumme on kaikkein eläinten pelko, ja me o»
lemma kaikkein mettän elainden ylimmäiset hal«
tiat. Sinä tiedät, millä tvljsaudella, ja woi«
malla minä olen taliänkorkiahan tkahan ennät»
tänyt. Minun rohkcudeni ja jalouden: on tai»
tille tuttu. Kaikki alimmaiset täyty sen tunnu,
sta, jotkapeltvolla ja kunnioittamisella owat sml«
ta antaneet minun tvaldikkaalleni. Sama ja«
to weri kiehu sinun nuortja suonisasi. Sinä o«
let rohkia, mutta nuori ja wieläkoettelematoin.
Et sinä oletkokenut nijnpaljonkuinminä; et sinätiedä kutnga lvaarallinen tämä mailman waelK
lus on: kuule sentähden sinun wanhan Isäsmuwoa, ettei finun nuoruudes rohkeus ja tietä»
lnättömyl)s jostus sinua saattais tvahinkoon.

Tama on minun yxilvakainen neuwwoni.Sinä et tanvihte finun jaloudes tähden peljätä
yhtään eläintä; kaikki sinä woitat wäkewyydel«
läs,ja kaikki on sinulle alamlmiset; luutta yxi

on/
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on, jotas mahdat wälttää jakawahtaa, ja ei i-
känänsä antaa itsiäs sen pariin ja pakinoille: st
on, ihminen. .

Se nuori Jalopeura,lähti ulos saalijn pyy«
töön ja wanhalle ruokaa hakemaan: HH-nen nuoruudenja woima teki hänen urbolllsexi,
robkiaxt ja pelkämattömaxi; ja että Isä kielst
hauta ihmisen pubeille menemästä, se ylytti e«
neillinän häntä, että sen pitemmin sitä eläindä
ihmistä ylös etsimään. Hän lari ulos, j! tuli
mehtolasta, yhteenkylään. Hän tuli kyntö pel«
lolle, jojahän ensin löysi, rookasi ja hawaitsi kyn«
nöxeUa lvaollansa setsowata taxi ikeen alla ole-
wata härkää: hän kyfti heiltä mirl tee tasa sei.
sotta, jotka oletta nijn wätewät ja isot harat,
kuka teidän on nijn sitonut i he tvastaisit: ihmt«
nen; kuka se on i ja mihenkä se on mennyt? sa.
noka minulle? minulla olis halu nähdä sitä, ja
koetella minun tvoimaani sen kansa: se mahtaa
olja wakewä, joka on woiunut sitoa teidän, nijn
suuret luondockappalcet, ikeen alle! minä ikawöin
fitä nähdä. Harjat wastaisit. . Se, nimit«
täin/mieseli ihminen, meni tästä, tuonne taloon,
eli huoneita kohden; siclläs hänen lyödat ja saathäntä puhutella. Leijona eli Jalopeura me«
nt taloa kohden, jaajatteli ittexeen ihminen mah»
ta olla wäkewä, joka on »voinut ja jaxanutsitoa
nijn suurta, kari härkääk mutta ei hän kuiten»
gMn, nmhda olla minua wäkewampi? hän las
hestpi taloa, josa hän näki/ yhden suuren helvoi»
ftn suitsi suusa ja tijnni sidottum

Uit,
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na, jota hän terwehtl, ja kysyi: kuka sinun nij
Jalon, pulstan ja kaunijn luondokappaleen o
näin kijnni pannut? Hewoinen tvastais: ilnnnen. Se Nuori ja ei lvielä mailniasa tokenu
Jalopeura sanoi: kuja st on? ja kuhunga j
eläin, ihminen on mennytz Hewonen wastaisse meni juuri tuos paikas, taloon,eli näihin huo
«elsijn; tlillä se sieltä pian tulee. Leijona, ej
Jalopeura sanoi, se mahta olla wäkewä eläin
minä tahtoisin painella ja taistella hänen kansaan, nähdäreni jos se on minua wätewämpi, j<
seisoi sijnä ja odotti ihmistä. Ihminen tuli wihdomfijhen: Leijona, termehtiihmistä, ja juttelee hänelle, kaikkl mitä hän ol
nähnyt härkäin ja hnvosen kansa, ja ihmetelle»<anoo: sinä mahdat olla ylön wä?ewä, joka nijlsuureteläimet olet minä tahdon kamp
pailla sinun tansas ja painia lyödä; sillä min<
luulisin kans olewant nijn wäkewän.

Ihminen tvastals: kohta sillaan; minä en
klella fijhen. Mutta enfin on minulla täsäraimteella yrl suuri tamminen pölkky, jonga nnnc»
tahdon halki saada; ja ole finähin nijnkuin kmu
lulsesti wäkewä minulle fijhen awullinen, nijn
itttn me pailUa lyöilnnä. Miesrupöis kirmeelia tammipöltyähalkaisemaan,ia löi rauta wawiat rakoon/ ja käiki Jalopeuran etu räpylöitä
ään eli kämmenittään tarttua Woon;mutta si«nä mles waajat pois/jalalopeu»

ratt kämmenet jäi tammipnun rakoon lujasti
tijnni, nijn ettei Jalopeura nijtä jaxanut lllos»

tvetaa,



29

wetaä, mies juonpois talohon, enemmän wä»
tia hakemaan/ kanqeilla jakeihäillä; mutta la.
lopeura joka näki heidän tuletvan häntänsä tap'
pamaan, retväisi tustasansa ja hengen hädäsä e-
tu käpälänsä että ne katkeis ja jäit tammi pöl»
kvn rakoon, ja juori kijruusti pois mehtään sen
wanhan liansa luolalle, ittein, kiljuen japahoin
veristen/ werisänsä.

Se wanha Jalopeura sanoi - misäs nytla.
lopoikani olet ollut i ja etu kämmenes mistanut i
minä olin ihmisen pakinoilla, ja jittteli isälleen
koko edellisen jutun; Isä antoi wielä hänelle ja
kaikille nuorille jotka owat lttestänss wtjsaat ole»»vanansa ja ei mitäänkokeneet mailmasa tämän
lyhyen Oppm:

Nun se kay kaikille jotka ei tottele lvanhain neu»
woa. G oppi oiahan kaada. Ihminen on ittesän-
sck se kel)«loin kaikista, mutta järki tekee hclnen wäke«
wämmäxi kaikista. Ittestansä on ihminen se waa«
rallisin warottawa. loh. v. 25.

23 Satu
Axi Nuörurainen ja pääff^nnl.

Kuin yri tuhlaaja nuori/ joka irstaisudesta olt
hutiloinut jamrrnyt vols waatteetruumijltaan,
näki kerran pääskysin lentämän, joka ennen ta*
ivallista aikaansa näytti ittensa kewäillä,nijn
hän aprikoi kesän nyt pian lähestnmän, ja että
hän sentähen ilman pelkoa, nnt taisi netin jätille
olewatwaate riepunsapoishunvitella. MM»
ta kohta sen päälle tuli mela kewat pobjaset ja
kylmät kolkot M, jotka setä päästvsen että tvh»

laM
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lajan pikalseM olisit tanklstaneet. Tasa tvlhe»
jäishydesä sanoi se nuori pövhkiä ittexeen.hullu pääskynen on syn meidän molempat»
perikatoomme. C>ppi. i

Z)xi Pääffynenei tee kenxittä eli suwia; jatawat»
tomat tapauxet luonnola ci johdu ojemius nuorari.
Paras on nuorra tehdä tyotck ia koota tvanhan pai<j
wän waraxi; sillä ei aina kesä ole, tule taimikin.

24 Satu
Hxi Koira jaKukko jotka ottt Matka.to.

werit (Reiju kumpalit).
M Koira jaKukkoi kuljit kerran ysidestl

yhtä mehta matka, jonga he taiwalstt kahden
mehtolan synkän läpitje. Mutta taipalella
tyhewän yötä pitää ja lewätä,Koira panl maai
tapuun tomuun, jaKukkoi istut sen oralle.
li yön aikani rupeis Kukko tawalllsuuden jas»!
teen laulaman,jottayrtKettu jokaoli sijnasa sai tllaan,että lähestyä puutaja tertvcbläa
ta. Koska hän sinne tuli, ja äkkäisi Nukon
hällä,nijn hän jo edeltä tattä nuoleMl mutaa!!,
jaajatteli ainoastansa. Kulnga hän ltcbaeottse.
tvilla ja makeilla sanoilla mahtais wietellä ban«
ta alas. Hän tvannoi, ettei hän ikään elälsän«sa ole kuullut nijn kaunista enkelin ääntä; j" o-
lis hänen ilonsa sitä suurempi jaulossanomatotn,
jos hän sais jvlijnsä ottaa sellaistn elämien, joka
hänelle on weisannut ntjn suloisen ehto wlrren.
Nukko antoi hänelle tämän päälle sen wa<
stauren: sano ensin portuvtvarttalle täAläal.
halla/ että hän awaa owen, ntjn niinä saan sen

huwi<
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huwituxen astua alas sinun tygös. KetM, nijw
luin täffettijn, mutta jamasauloshyppälsKob
ra ja puri hänen tuolttari.

Oppi.
Mailman tapa on, että yri wuoroin pyytHH

toistansa wietellä ja pettää.
25 Satu

Kxl Sana eli Raha ahnes joka kätki zakaimoi maahanrahansa.
Pri wW wa' alllnen, arverias jarlkas, mut«

ta jlmä siwus Saita mies, möl pois kaikki o«
maisuudensa, la käänsi kaikki rahaxi. Sitten
walol ja sulais bän ylös kaikki rahansa yhteen
töukkljn, hyrkolesehen eli klimppljn, jakaiwo sen
maaban; silloin hän mnösynnä nljnkuin lastia»
los sydammensa ja sielunsa raha.llppaaseen. Ei
Maan aamu puhdetta siwu mennyt, ettet hän
etsinyt tätä tulta«jumalataansa. Ia niinkuin
tämä hänen usein sielläkulkemisensa taisi ylöshe«
ratraa »nuutanlia fijra waarin ottamaan, nijn

yxi, joka oli usein tarkan tvaarin tästä otta>
nut, hänen tawaransa ylös yöllä ja wei len poiS.
Kosta mies toista päiwana sen haroaltsi, nijn
tahtoi hän pian tulla hullurija nöyrä pätserl sen
tawaralisa pois katoamisen tähden. Mutta kuin
»rt hänen snabooreista)näki hänen
yulluttmvat lllveensä sanoi hän ha,
nelle. Mihinga kelpaa kummtngin ftnkaltaiset
tmehet jamenot i sinulla ei ole yhtään rahaa ol«
lut, ja nijn muodon ei sinulta oletkaan mitään
pois mllm i M oot tähänasti ainoastans lmll<

lut,
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lut,finullas jotain oletvan, jaaiwan nijn kewiä.
sti taidat sinä lwt myös tuuletella itfiäs,
sinun rahasi owat tallella.

Sillä tarwihtet ainoastansa panna
yhden kilven fill? paikalla, kusa sinun rahanssmakaisit, ja fijnä fimuja tuuletella ja uskotella it»
siäs, että se kiwi on sinun tatvaras/ nijn sinualahasi on sinulle jälle.

Sinä et nauttlnu tatvarata, koffa se sinulla
oli; ja et sinä mahda pitää sitä pois tulleexi,
nijnkamvtvan kuin sinulla on se aikomus, ettei,
sitä nauttia hyödytyxexcfi japarhaxefi.

Oppi.
Se on paljoa parempi, että olla paitsi kaikkia o»

maisuutta, kuin tuUa waiwatuxi «a rasitetufi kaikil»
ta nilttä harmeilta/huoleilta ja mielipahoilta, kuilK
on niitten omisturenkansa yhdistetty,kossa ei imeiscUH
»le miek<l ja taitoa nijtä oikein nauttia ja wiljella^

26 Satu
3xi paimen ja nuori Susi.

Hripaimen otti yhden Suden pojan senmaltä,jokaftvatti sen ylös ynnäkoiratnsa kansiaSuden-poika söi, koiran «pennikkain kansa, jcz
tull tvihdoin isoxi, ntjn tuin bekin. Välistä j«
tapahtui, että jow ajettu Susi paasi pakoon
jakoirain täyty, ilman mitään palata kotia jaH
lenja; mutta tämä kastvattee, alju jakoto-sufilktjutttä aina juosta, firi tuin hän saawuttilaiseustl, ja kuin hän heidän luona oli saanut oisansa saalista, palaisi hän aina Me koltjn isä-l«ansa tyA;mutta silloin kuin mettä häntttmeh

km
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kein pysyit takaloilla; nijn se nuori Susi, ajoit»
tain näti tilan tappaareensa jongun lauhaan,
jongahän silla söi; jota bän teki usein, siri tuin
paimen sen ättals, ja hirtt aljo- sudeu.

Oppi.
Petolliset ja pahan elkiset ihmiset saadaan nifn wä,

ha rehellislfi, kuin lammas koiriz-i eli lalubu»
mxi: siliä' sukukulMittain miekas weri happal.ee ia
kiyisee suonisa. 27 Satu

Axi Nerru ja Susi.
Metsän Kuningas oli nyt tullut wanbari ja

kebnoxi,ja kaikki tapiolan joukko,oli nyt we!wol-
lisel! ylös.passmrensa tehnyt,pgitsi I^erm.

Susi jaRerru, olitM pari suurilnpla ka!-
misa ja pettajitä/ joka etstit aina soniasta tilaa,
faada tehdä toinen toiselleen jotain konnan )uon«
ta ja salmittMa ja nyt ottt Susi tästä tilasta
tvaarin, että Jalopeuran tvröna hymtn kyllä
leikkaamaan Artun etua. Hän sanoi sentah'
den metsän Kuninkaalle: minä taidan wakuut>
taa teidmi Majeftatiänne, ettei mikaän'in'.,u,
kuui ylpeys ja ynseys, ole syy sijben, jotteiKet»m nyt tule bolvijlNjaapuilje, nijn hywin rmn
hämn muut ?mnppalinja.

Nyt oli se Krmn onm, että bän oli siinä sel«nuxella,jasijnä seicusa siiapuilla ja kuuli tälnäll
kalkki; sentähdcn hänködta astui edes Jaldpeu»ran istuimen eteen ja,koffa ban hmvauss, hanmMielensä oleman kyllä wibasta kiehmvaisen, a.
noi ban alimmaiNldesa, että hänen MajeststiusH
tabtois antaa itsellensä aikaa kullaaxeen hänensyitanjä. C Sitten
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Sitten sanoi hän: Kaikkein armollisin Her

ra! minun kunnioittamiseni ja uskollisuudenTeidän Majestetiänne kohtaan, on nijn suuriettä minulla on syy kerffata itsiani sijtä, ja ota,
minä itelleni sen rohkeuden, että hänen korkiasiläsnä ollesanja makuuttaa, ettei se wäbintansakäan ole halmempl, kuin suingin jongun coistel
teidän alimmaistenna; ja, minä weikkaan, ettehe ynnä kaikin, myös tasa tilasa, ei ole nijn pal
jon murhetta ia ajatusta pitäneet Teidän Maje
stctinnä parhaaxi, kuin minä yxinäni. - » -Minä olen sittemisen kuin Teidän Majestetinns
tuli kitvulloiseri ja sairaaxi juossutsinne jatänne<>yli ympäriinsä, lbytäxeni jotainlääkitystä ja wai
likappaletta teidän terweydenne jällensa saamuscen, jonga minä myös nyt/ pitkällisen waiwat>
ja perään ajatuxen kautta olen löynnyt; ja on «i.ijn hywäri löytty ja koeteltu walikappale, ettH
minä panen hengeni ja taulani wetoon, että se»pita todella auttaman, parantaman za olema»
mvuri. Anna minun sijs se kohta tietä, san«Jalopeura,mikä tz olisi se, se on, sanoiAetttUettä yn elawä Susi malkaistaan, eli nyljetää»
elawaltä, ja hänen taljansa (nahkansa)kohta nij»
lamminna ja tuoresna kääritään Teidän
stetinna runmijn ympäri. z

Susi seiso silla alkaa nijn likellä, että hänen,
täyry kuulla kaikki; jongatahden myös Rettl»
naurain javilkaten annoi hauelle tämän larvn,
ettei hänen ikään tämän ajanperästa pldäis wt«!
haan kehottaman yhtä wallitsewaista alimmat.!

siaan
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fiaan wastaan,waan paremmin hywilla ja rau«
haan pään tarkottaw<ufilla neuwdilla lepyttää
häntä. Oppi.

Konvaan» kuissuttelenunen, on se ilkein kuje; kui»
tengin on se lysti nähdä; kuinga yzi kalmi toisen
saattaa langeemuxeen.

28 Satu
Zhestä tvaimosia ja hänen juomari-mie.

hestaan
M Waimo, jolla oli se kowa lykky, että ha»

nellä oli jnoppo»lallu miehenä, otti hänen ker»
ran,kuin hän oli päistään tuin sika, jakantoi ha»
nen luu karsinaan kuolluitten sekaan. Muuta'
man hetken perästä, kuin hän luuli hänen jo jo»
tain selwenneen jakohmelosta ja wijnasta kuljen»
Wnehen, meni hän sinne,ja kolkutti luu tarstuau
owen päälle. Kuka je on, hunsi se juopunut: se
vn Ml, wastais waimo joka kantaa ruoraa kuol«
leille. Minun ystäwäni sanoi hän, tno täuue
ennemmin jotain juomaa eli juotarvata; ja en
mtnä ymnlärrä, kuinga joku ibminen, joka tun»
de minun, taim tänne tuoda ruokaa ilman juo«
tawa/a. >- . Waimo meni sen päälle pois,
ia sanoi ittexeen: minä näen kyllä, että juopu.mus on saanut ylirattä hänen tykönään; minä
mahdaan nljnkernaasti lyödä peräti pois ajaturi»
stani, saada häntä sijtä pois.

Oppi.
Snmasti juurtuneet tawat awat, kuin toinen luon-

to meisH,la ennemmin ihmiset rikki runtellaa laitaan,
kuin MM' latM ja parata.

C 2 29.
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29 Satu
Kuinga yhm mustaa Murianiapesiijn

puhtaaxi.
Prt mies öli kerran ostanut ittelleen vbde

Nluriaanin sijnä ajatuxes, että sen musta nae
ma oli auringosta nijn mustunut, ja ei luonnö
staan, ja että sen edellisen isännän syy taisi fij
hen olla/ joka et ollut pitänyt häntä pudtamn
pana. Hän otti sijs hänen kotijnsa, ja koettet
kaikenlaisella pesemisellä jos el hän sais hänt<
walkiari, nnltta ei hän mitään matkaan saamttwaan teki ainoastansa sillä enemmän wayingo
ta, kosta se pitkällinen peseminen weti tvihdouMuriaanin päälle yhdenrassaan taudin, z

Oppi.
Luonnollisia taipumuz ia laitaan jotensakin hnwis»opin :a neuwwon kautta parata; mutta on nijtaluy

joita ei millään muotoa taita muutetta eikä uloi
juuritettaa. 30 Satu
Raxi Matka miestä ia yxi rahaKuin kerran taxi matkamiestä kawit yhtä tie
ta, kumarsi toinen heistä itsensä maahan ja otU
ylös jotain, sanoi myös jaliitäpäin towerilleenz
katso / mitä minä löysin, yhen kikk<iron
täynnä! ei, tvastals se toinen, kuin kari ystäwa>
tg yhdeskulkemat, nijn et sinä saa sanoa.-
löysin jen eli sen, waan, me olcmma löyuneet.
Rapisti oli nämät sanat janotttt,nijn kuulu suu<
ri melffet ja rähinä usiamluista persoonasta,
jotka tutit kijruhtain kijnni tapaamaan ybts
tvarkaan'seuraa/ jotka olit maan tiellä ryöstch

neet'
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neet. Ah! sano se joka löysi kukkaron; nyt mei-
dän taytnv tuolla. Mitä i wastais, se toinen:
sinun ci pidä sanoman meidän, waanminun tay/
NmkuoNa; sillä rost'enmmäsaa osaa sijta kuiM
löysit nijn et sinä myös tarwihte ajatella, ettcl
minä jäänpuolta hirsipuuta sinun kansasi.

Oppi.
Ne jotka tahtomat olla lijtosa seuruuxesa toinen,

toisensa kansa, niUtön pitä myös tafaiil osan ottaman
seka bywM että pahasta, sekä moötH etta tvastäkäy»
misestä 31Satu

Adcsta onnettomasta naimlsisia.
Kotuxui aikaa eli kauwwan sitten oli yxi mies,

joka oli saanut ybden suuren tora hampaan eli
willi wiha kissan, se on, juuri rijtaisen jasen wai«non, nijn ettei hän saanut yhtään rau»
haa huoneejaan hänen kansaan. Kuitengin tah«
toi hän tämän hänen onnettomuudensa alla teh-
dä nlitä hau saatti. Hän koetteli sentään ensin
sitä, että hän jort kuxi ajaxi lähetti hänen wan>
hempainsa tygö.

Kuin hau nyt tuli jongun ajan perästä ja tah»
toi häntä jälle kotia tuoda, sanoi hän hänelle:
minunsydämmeni! kuinga näwyijarawi sijnä
huoneesa eli talosa, jojasinä nyt olit i hän wa«
stais: siellä käy, en tiedä kuinga; mutta nijn pal-
jon taidan minä knitengin sanoa, ettei yrikään
p rhccstä woinnut kärsiä minua, ei kasakatkaat(wieras työ wäki,päiwämiehet) jotka ulkona ke-dolla työtä teit; minä näin sen heidän silmi-stään. Ah! woi/ minun akkani (walmoni) wa<

C 3 stais
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ftais mies: jos ne ihmiset, jotka warhain ulo«
lähtewät, ja hiljan kotia tulemat, ja jotka senr«waisestiwahin mmn kansas owat,ei kuttengaaVsaa rauhaa fiuulda mijä lviheljäises tilas ei si»ole sinun mies rukkas, jonga täytyy kaiken ikä»sa olla sinun semas.isi. H

Oppi.
Kuin mies ja tvaimo ei woi kymin kärsiä toistaa»niin tvelmoittaa milsaus sstil ybtck. ja sijivoUisuus Mta toista, elta' h? yrinäisyydes, salaa ja kahden kade»pMiamät plenet. torat?a sopimat toijensa kansa, nil>parhain kuin he taitamat. 1

32 Satu
Axi ahne Akka ja sen Kana.

Pn Kana oli, wka muni jokapanva yhelle
Akkalle tulta munan. Akka luuli, että kokoRana mahtaa olla paljaana ftlkiastä kullasta!seutahden tappoi hän Kanansa; ja eikultaa, eikä enää saanm kulta munia.

Oppi.
Joka tytny wckh<län, le ol« rikas. Mutta joka kul>taa alkoopuukolla wuo!.'a e!i leikata, se ei saa mitckäl»

33Satu
Fxi wanha Akka,st,l piiat, ia Kukkoi.
Entlftcn aitaan, ja silloin kuin ci lviclä joka

napakalla ollut plakkari uureja, ja jokauroollaseinä kellot pidettijnKukot huoncisa,
na ja ajan tietona. Mcllä wanhalla Hckallaoli myös senkaltainen herättäjä, joka lauloi ja
puoli yöstä ja sitten aamu puhteella. Akka y»
lösherätti pijkansa jo warbain Kukon lauluul»
ta, nijn että qamu Mhdet tuli heille kyllä mt.

käxi;
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kari; he pidit sentään neuwwon keffenänsä, että
tappaa Nukkon. Mutta koffa talo tuli kukot-
tomari, herätti emäntä heidän wielä waremmin,
ja wälistä ennen puolta yötä; sillä hänelle mjn»
kuin wanhalle ja unettomalle oli yö lijarl pitkä.
Pijan sait nyt katua tekonsa, ja olisit mielellan'
sä suoneet Rukon eläwän.

Oppi.
Tee pahoin eli hywm poikani, kylläs edestas

löydät. 34 Satu
tvarkaat, jotka marastlt yhen Rukon.
M martaan joukko mursi itsensä kerran yt>

teen l)uoneseen,mutt' ei löynnet siellä muuta, jo«
ta he olisit tainneet pois ottaa,kuin ainoastansa,
yhen Kukko raukan. Tämä, tvapahtaarensa,
edesantoi kaikki mitä hän taisi, mutta erinom»
mättäin huusi hän sen palwelluren päälle, kuin
hän aamu puhkeilla tekee, hcrättäisänsä ja kut'
suisansa tvatlä työhön. Sinä olisit tehnyt pal-
joa paremmin, sano yri wartaista hänelle, jos
oosit ollut waiti ien asian kaaran kansa; sillä si>
nun kiljumisesi, jotta sinä ihmisiä herätät, tur»
melee pois meidän tvömn«, ja juuri fijtä syystä,
me pääsemme monasti hirteen.

Oppi.
Se ioka yhdelle kuari kelpaa, on myrkky toiselle/

nijnkmn marasteil ylöshirttämmen johtuukunnialli»
sille ihmisille wakuuderi- M'i maromattomasti pv«
huttu sana taita kyllä turmella yhen hymHn asian;
ja on monella ihmisellä se paha kotva lykky, että hän
puheellansa saatta itsensä onnettomuteen eli hengei»

pois.
C 4 35-
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35 Satu
Ixi Kana ja päaffp.

Kerran yxt hulluilanen Rana, makais pesiW
ja lMto kl)y'kärmseu munaa, saahilxccn poikial
Pri rWy lensi sijm siwu ja hawattsi sen,jg ji»
listi Kanalle sen waaran kuin hänen hautomÄststaau oli: näillä sinollla: malta mielcs waha«sen, ja aiattcle mitäs teet bautouusettas, sillä
juuri sijnä samaja kuin siuäkuorit l)audotut mu«
nasi, nijn wedat sinä edes oman kuolemasi; sillä
tama sinun palwelewaisuudes synnyttä sinunperikatosi. Oppi.

Monella hmvsn sydämmellisellä ihmisellä on se
kowa onni,että elättää yhtä'lintua loka tvihdom
repi silmät paasia, maikka hän kuinga sitä malttaisi.

36 Satu
Fxi Äiti ja hancn kaxi Tytärtään.

Pri Lcski<rouwwa, jolla oli raxi tytärtä, mt«
stsis kuoleman kautta sen toijen, jouga hautaa»mtsehen hän toimitti wifiit itkewät waimot,joi'
denpiti käymän ruumm jaliM murhet mäkenä.
Se jälkijn jäänyt tytär ihmetteli kuin hän näki,
että wieraat jotk' ei olleet sukua ei syntnä, nijn
snrkiasti menettelit itsiäusa hänen siftrensa pois
eron yli, ja hänen likimmälset sukunsa annoit e»
des näkyä nijn wahä murehtimista. - - Hän
kysy sentään älliltään, Ulista se mahta tulla? Äi-
ti wastais: me, jotka olenlma sen edesmenchen
sukulaistt, jos me wielä paljongin itkisimme ja
parkuumme, nijn en me fta sen enemmän, jaa,
ei mitään? multa ne wicrat saawttt rawa eli
palkan waiwustansa. Oppi.
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Oppi.

Kuin sen kuolleen omaisilla ei ole halua itkes ia
murehtia, niin täyty toisten maxon edestä M tehdä:
wanha sananlaffu suomalaisilla on: Laulain Pappi
rahaa saa, ukein ulosandaa.

37 Satu
Rri Säästi (eli Hyrryneli) haastaa Jalo»peuraa sotaan eli tappeluhun.

Kosta kerran yxi Jalopeura kiljut mettäsä,
tuli yxi Säästi lentäin, ja istu hänen turpa
jouhiinsaSpartaan) jarupeis torailemaan eli rlj.
taan Jalopeuran kansa, haastain,kumpi heistä
molemmista olis kunniallisempi ja urholltstmpt
ulias ja sankari.

minä huolin sinun hampaistas ja kyn-
fistas sano Saasti, jotk' on waan semmoftt a-seet, jotk' on kaikilla hulluillakin ja tchnomlllaln
hilllujen cli waiwasten huonesai
Mutta mitä urhollisuuteen tulee,nijn haastan,

käffen ja manaanminä sinua ulos nyt kohta ta»
mun kautta, ettäs sen pian näytät ja koettelet.

Sitten puhallettijn sota tonvijn, ja ne loti»
wat käwit kohen ja toistenja päälle.

Säästi tunki itsensä Jalopeuran sieralyp
hm, ja pisti siellä nijn kauwan, että lalopeu»
ra omillaräpylöillään jakynsillään pahoin haa»
»voitti ittensä, ja Säästi ntjn muodon wijm-
mein tuli woittaiari.

Sitten puhallettiin ero, ja Sääski lensi sieltä
pojes. Mutta sitten tällä tvoittajalla oli se kowa
onni, ctta hän tarttui kijnni Hämmahakin wer«

C5 koon,
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koon, josa se sitten sen enemmän sulloi banen tt>däntänsä, japisti hänen pernaansa, että hän nä«
kt itsensä yliivoiteturi nijn kehnolta matelemau
ftlta, ko<fa hän kultengin ennen oli tullut
peuran ylitse woittaiaxl.

Oppi.
Onni taita waMä ha!wimpain ja ylön katsottu»

päin mälikappalten kautta maahan lyödä kaikkein
lvoimaliisimman ylpeyden, niin että yxi Säassi saa
lvoiton wirttä weisata Jalopeuran yli. Sentähden,
ei pidä yhdengäan, olkoon se suuri eli pieni, yhdeltä
puolen aiwan paljon luullareen, eikä toiselta puolen
peräti jättää asiata tappion ala.

38 Satu
An Jalopeura ja Sammakko.

Pxt Jalopeura joka kulki ympärimsi etseil
saalista, seisatm akista juorusimn, kuin hän sa
tuulla, yhden hirmuisen porinan ja ulniomlseHja hämmästyi sijta melkein. Tämä outo ta
paus ajoi tofifi ivähä esinnä hammäsnistä japel
koa häneen; mutta kuin hän katso ympärilleen
ja walmisti itfiansä kohtaamaan jotain suurtt
eläintä, nijn ei bän muuta hawainnut kuin yh
den waiwaisen Sammakan eli ojakonnan, jo«
ka tuli kontaten yhesta lammesta.

Eikö se muuta olluZsano Jalopeura/ jahar»
mistä ja mieli pahasta suuturija/puristi ja knri»
stl nijn kämmenellään sitä, että Sammakanjuoletulospurskahdlt siihen paikkaan.

Oppi.
EnsimmHises vä'lle karkcmxes on työläs wassaan

seisoa mielen liikutulta; mutta joss mesaamma aikai,
uMells
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ajatella päätämme ympäri, nijn taidamme me Me
tyysiyä za tytveneri tulla.

39 Satu
Rusiamen (Murahainen) jaßyhkynen.

Pri Nujmlnen laugeis tapaturmaisesti we-
teen, kuin hän oli juomasa ojan rannalla. Pximettä Ryhtynen, jota näki sen, surkutteli hän.
ta, ja heitti yhen pikkusen oran weteen, että se
sai sijhcn tarttua ja kyrvetä. Ia sillä nyt Nu.
slainen pelasti bengenst. Mutta »vähäsen jal»
reen harvaitsi hän yhen metsä miehen, joka lata»
fi pyMäan anipuaxeen pmaa Nyyhkäistä, jo.
ka nyt istu puusa ja nukkui. Nusiainen juort
sentään hilpiästi ja kijpels vuulnln, ja ptstämi»
sellaän ninkauwwan tykki Kyhkyijkä, että se
antoi itsensä lentoon, ia ffyttä jäi seisomaan ha»piällä. Oppi.

Kaikilla luondokappaleilla on kiitollinen tunto saa»
dmsta hymistä töistä. Ia joss joku siinä astasa on
laitettama, nijn on, ihminen: kuitengin Jumalanwalwowa edeskatsomus pitää sijta murheen, ettei ku-
kaan jääpalkihtemata osotettujen hywain töiden täh-

40 Satuden.
Mailman kijtoUisuutta hywin teklötänsä

kohtaan.
Prt iso Rärmes rookals kerran epähuomio,

sta tapaturmaisesti pudota yhteen tvuoren rot«
koon (luolaan) jakosta ei itte sieltä woinnut aut-
taa itttansa ulos, nijn huusi japarkui hän hir.mulsestl. Pri talonpoika, joka oli sijnä seudusa
ja sai kuulla tämän porinan, meni kohta retjäl»
le, ja kysyi mikä nyt on? Närmer »valitti hänen

suurta
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suurta onnettomuuttaan, jarukoili, että
poika ennen kaikkia auttais häntä sieltä ulos.

Mies wastais, ei <e ole uijn hvwä neuroo; silila silloin saisin minä epäileinätä häviän ja wa<
hingon, kijtorcxi, nijn muodon kuin semmoiset
tvahingollisct pedot cnimltten osottawat yhdelle,
pahaa, hnwän edestä.

Mutta Närmet oli itsepintainen ja harras a»
nomiscsiian, ja lupais talonpojalle senkaltaisen
palwel!uxcn edestä kaikki ne suuret palkat ja ei
dut/ kuin hän ikaäns jaxoi ylösajatella. Ia
nijnkum annit, lahjat ja.simret lupauxet nniös
wälistä sowaijewat ne lvijfainnnatkin ja kloo-
kilumat mailmasa, nijn ei ollut ihlnet, että ta»
lonpoika scnkautta antoi wietettä ja narrata it-
fiänsii,auttaman ylösKarmesia kuopasta (luo»
lasta) joka, ei nijn pian tullut pelastetnri wan«
geudestaan, ettei hän pikaisemmin tahtonut ylös
niellä pelastajataan.

Hlengo minä tosin tämänkaltaista sinulta an»
sainnut ja sopiiko tämä yhteen sinun Alpaurest
kansa i sm:oi silloin se waiwainen talonpoika.
Mnulla on kahtia halastu kieli, wastais Aar?
mes/ ja mailma ei maraa myös pareinmin hy<
win tektöilleen: jos cts tahdo uffoa minun sa.
naani tasa asiasa/ nijn se ensimmäinen joka tule
meitä »vastaan tiellä, olkoon meidän rijtamme
ratkaista.

Sitten he seurasit yhdes, ja tvähan betken
perästä kchtais heitä (tuli ivastaan) yri wanha
hewonen, joile he asian edespanit, Tamärij'

Dan
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dan ratkaista sanoin Minä ovn nyt wifitoista a-
jastaikaapalwellut yhtä äakaria,.ja huomenna
tahtoo hän jättää minun rakkarille ammuttaa
ja nyljettää: niin mailma mama ja palkihtee
hänennlfiolioita palwelloitaan sitten lyttäis ta-
lonpoira asiansa (apelleraasi) yhelle toiselle, ja
silloin sattui yxi wanha koira Duomarixi. Se
sanoin minä olen nyt io ajastaikaa jeurannut
minun Herraani mettäs ja kijnniottanut monta
kaunista jämstä jakettua: nyt on hän kästenyt
ampua minua otaan: mailma palkihtee nijn
uijtä, jotkahänelle tekemät pulwellusta.

Kosta nyt talonpoika tästä joutupiukkaaseett
jaoli snuresa tnstusa, murheisaan, nijn tuli vxt
kettu juosten, jollekra talonpoika salaa asiansa
illnMti/jalupais hänelle kaikki kmlansa, jos hän
taisi auttaa häntä sitä tMMkarmeesiä. Ket-
tumttoi itsensä ylivnhuteltaa fistien, ja sen jyyn»
tähden kasti hän rarmeen näyttää sen snwän
reijän, eli kuopan, josa hän oli ollut, nähdäxe.
hen, kuinga suureesil waarafa hän olis ollut, ja
mingä hywäu lyön talonpoika oli hänelle tehnyt.

Kuin he nyt lnolemmm tulit luolalle, menikettu sinne sisälle, jakarmer seurais häntä sin-ne, näyttämään sen paikan tiluria. Siinä sa»
ma.sa.hyppsis kerm ylös, ennen tuin kärmes
ennätti käätä itsiään,ja talonpoika, wälipubeen
jälkeenketun kansa, oli kohta lvalmis» wyöryt'
tämähän yhcn suuren kiwen rejjau suulle.

KoEa nyt talonpoika nijn oli paasin bärm
waaransil, njjn auoi kettu, että hän huomtsil<

taml
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tanajättäis hänelle kanahuoneenowenaukl. Talonpoika tuli kotijn, ja jutteli koko tapauxm emannalleen, ja mitä hän oli lulvannut ketull,
hänen tehdyn apunsa edestä.Mutta muori mastais, että kanat oli hänen,!>a miehellä ei ottu malta nijtä poisluwata kel-'lekkään; ja, hän antoi yöllä wahdata kettua «zkuin hän hvwäs uffalluxes tuli
ia sai hänen kijnni. .. . Silloin sanoionko tämä oikein tehty, ja maxaa, palkitseM
matlma nijn suurinta hywintekiätäanz tänä.päänä minä hengelläni janahallani sen todistan,että mailma nijn kijttää hywin tekiöitään heidänpalwelluxensa ja hywän tahtonsa edestä.

Oppi.
Mailman maron ja palkan eli kijtoxen tahen eimeldan pidä ikään mitään edes ottaman; ja ftn u»>stottomuuden ja kimämättömyyden tähden ei myös'mitään hylvää laimiu lyömcln.

41 Satu
Axißarhu ja senpuolisa (naaraskarhu)

Mcn perikunnan lvältllä, nhen Narhun ja
ien puolisan wälillä, ylös tuli kerran mi angara
tott-rijta, sellainen kuin plaa ylössyttyä yhen ja»
losti urhollisen isännän ja sen snuriwaldtaan jattte pintaisen walmon wä<illä: he tahdoit mo«lenunin omistaa lttellensä korkeinta waltaa huo-neen hallituresa. Uros karhu huusi sen oikeu»den ja edun päälle tuin luonnon laki tygöpanee
kaikille jotkaon hänenrotustaan (miehen puolille)

MuttaNaaras ell Sm6.kachuMwastaan
perusti
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perusti hänen puheensa jokapäiwäisen koettele»
muren päälle, edeltä tawattujen luulojen, jasuu»
ren paljouden estmerrien päälle, jotta todistit,
että setä eläimet, että ihmiset hänen rotustaan,
olit muistamattomista ajoista hallinneet ja wal-
linneet heidän miestänsä yli. Ia kosta tämä
riita jotakauwwemma sitäenämmän uloslewesi
kaikkein eläinden jeassa mettästa, ja ei taittu hy.
wällä sowitettaa japysäytettää; nijn päätetttjn
lvihdoln, enimpäin äänten eli wootumein kaut»
ta, että tämä asia piti laillisen duomio istuimen
edes sellwttettämän japäätettämän.

Pri Nauris, eli pukki otettijn tuomariri,ja
taxi Harakkata,yxi Uros, ja toinen Naaras,
joka ustottijn oleman ne linkimmät (llukahim»
mat ja siewimmat)Advokaatit (asian ajajat)
piti kohtuullisesti ja asian omaisestiedeslastemat»kvsnmyxesä olewan asiat.

Kosta nytasia monilla sanoilla ja suurella pv«
heen korsteudella molemmin puolin oli puhuttu,
ajettu ia toimitettu, jeifthti wihdoin pukki sev»raawaiseen tuomio «päätöxcen.

Uroxet lnuehen puolet) saawat tästees kulti
tahängin astt kantaa sitä nimeä, että he owat i«
sannat, miehet ja herrat/ kosta se heille tygötulee
za soplj luonnon lain jälkeen; - > Mutta, sitä
ivastaan Naaroille (eli waimowaelle) tygö o»
mistetaan toimitus ja ulos harjoitus sijtä, nijn»
kuin yhderi palkkion heidän hilpeydensä ja ka»
waluudensa tähden kosta he owat, nijn siewästl,
huomahttmata ja tatrawastl tienneet itselleni

omistaa,
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omistaa, sen, kuin ei heille tulisi, ja uroot, (kös
raxet, miehet) yhden pitkällijen waitt olemise»kautta owat antanehet sijhen heidän äanettömäV
eli salaisin snoftnmurensa, ja nijn muodon wan>
han tawan kautta oikeudensa poistuhlanneet. <

Oikeudenkäymisen kulut taltawat he nMnsälikuitterata ja sopiaparahitten kuin he taitawat^
Tämä tnomio ei tosin ollut kaikille mielen jän

keen, ntjn muodon kuin tuoznari nawyl melkel»
bsottaneensa toisen puolta pitäwaisexi; nmtt«
bost' ei hän täysillä ffääleilla eli todtsturllla tai»
tv sijhen woitettaa,ja hän ilman sitä asian oma»
silta oli tullut laillisesti tuomarixi säatyxi ja vj
lostvalituxl/ ntjn tämä tuomio filla erällä ja»
ftisomaiscri. Oppi. z
' Senkaltaiset rijdat saamat enimitten semmose»

pästöxen,kuin pukit ja harakat saamat halunsa Mpäänsä Meen asiata ajaa japäckttlä. «
42 Satu

Mi Sust jakaxi Koiraa.
M Susi seiso korkialla kunnaalla, kabtellcn

ympäriinsä, ja hawattsi sijtä, kuinga kari koi«
raa purit ja tapellen jalustit toistaan. Tästäsomaasta tilasta tahtoi hän ottaa tvaarin, ja
juorikohta lammas-lauman NM, otti pois sen
parahimman lampun kuin ban löysi, jajuoxi
silla vois. Mutta nijn pian kuin koirat sen ba<

iatit be pois heidän kesklnäiseu rtj:ansa,
juoritSudenperasa, tapasit ja samvutit hänen,
ja otit pois lampaan, ja purit ja reweit haneq
nijn pahoin, että hän wähis hengis pääsikasista.

M
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Pxi toinen Sust, joka sai nähdä hänen tasa
tllaja, herjais häntä, tämän hänen ynnnärta'
tnattömyydensä tähden, ja sanoi: sinä mahdat
olla y.ri suuri tomppeli, joka karkaat yhden lau»
man päälle, jolla on kari jaloakoiraa tvartio-
na. 3)linä petin itseni, sillä, sano se toinen,kuin
minä näin, että ne nijn wihasesti keEcnsä tappe-
lit, rewit ia purit toistaan. Sinä mahdat sijs
oppia tästä, sano se toinen edespäin, että koffa
kari ihmistä rijtelewat; ja owat pahimmillansa
toisijnsa suuttuneet, nijn he sopiwat sijnä paikus,
kuin he näkewät yhden rbteisen wihollisen, ja sen
päälle karkaawat yhdistelyllä wolmalla.

Oppi.
Mteisis parasta ja hvwää pitää aina ennemmin

etsittämän ja pyyttämän, kuin omaa ja erityistä.
43 Satu

Mi Susi ja Nili (wuohen poika).
Pxi Suji juori kerran yhcn talonpojan

tarha kartanon, joja yri pikkunen Kili ymvayti
hänen owen raosta, ja nionella tuhannella tansil»
la ja hppnlla teki pilaa ja narria hänestä. Si<
na rietta, sanoi Sujl,jos minä saisin sinun ulos
linnastasi ja warutturestasi, nijn minä kyllä o»
pettMn sinun hyppimään toisen nuotin ja pe«
lm jälkeen. Oppi.

Mi keltvotoin pelkurl teke liiman sssallck paljon
suurcmpata menoa, kuil' rri urhollinen sota sankari
mualla. 44 Satu

Nxi rvanha Akka ja Susi.
Koffa yxi Susi jnori ylnparijnsä häkein ei»

V nce-
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neestä nälkäiseen wattaansa,juorihan yhden toHlan elipöxän ohitse, josa yxi lapsi seiso owesa jc>
itki, ja yxi wanhaKukko toru sitä, sanoen: joa
ett sinä ole waiti ja lakkaa itkemästä nijn minai
annml sinun Sudelle. Susi kuuli tämän, ja«
seisahti hywäu hetken, toiwosa, että ämmä pt«
täisi sanansa; mutta kost ci lasta tuotti, juors
hän lomputtain pojes, pahoilla mielin. Illamtullesa juori hän jätte sijtä siwu, ja silloin löym
hän Akan weisaawan toisesta pillistä; sillä M
loin hän taputteli jahylvälli lasta, sanoien- se om
aiwan kaunis lapsi suloinen, hywä lapsi, ei se
nää itke, jos Susi tuli lapsen tygö, nijn min«
lyön Suden kuolliaxi. Sen kultua meni Sustsuuturtsa pois, ja ajatteli ittexeen: ei se ole pal«
jontvartti, eli hyödytä, olla jenkaltaisien parisa,
joilla ei ole meininkiä (täydellistä ajatusta) sillä
kuin he puhumat. Oppi

Enemmän pelko kuin rakkaus tekee hywi<? ihmjsiä/«
m nkuin hywia lapsiakin; ja kuin manauxet ja hy«
wät neulvot ei lvaikula mitään, täytu peljätyfelU
waatia meitä welwo!lisulldestamma waarin oita»
mahan. 45 Satu
Raxi xstarvara ja yxi Rarhu (kontio).

Kaxi ystawätä matkustit yhdcja, joilla oli sekowa onni, että tatvata yhden Narhun wa-istaansa. Ei se ollu mahdollinen että juostapois!
ja paeta, sentään yri keistä kipeis puuhun
neu heittäyn pitkärensä maan päälle nijnkllW
kuollut. Rachu tuli kobta sitä mmstimaan ja
haistelemaan jotamaan paatta makaisi/ panikuo<

nonja
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nonsa sen suuhun, sieramijn ja korwijn, ja
päätti tvihdoin, että se mahtaa olla kuollu
pnulnis ja meni tiehensä. Koffa nyt Rarhu
oli poislnennyt, astui hänen wmvpalinsa a»
las puusta, ja kysyi häneltä, mitä Karhu kui«
stutti hänen kermaansa? hänkasti, minun, sanothän, toisti waroa itsiäni, että mennä nijtten sev»
raan, jotka jättäwät ystäwänsa vxinänsä waa«
raan, silloin kuin parahitten tarvitaan.

Oppt.
Jokainen itsisnkl hoihoo: mutta Jumala kaikkia.

46 Satu
Rarhun pyytäjä ia Rarhu.

Pxi mies oli jo myynytkarhun nahan, ennen
kuin hän sen oli kiertänytkään ja tappanut, ja
MnNt sen hinnan ja rahan suuhunsa. Se,mies
meni nyt kumppalinsa kansa ulos mettään, josa
karhu rookais hänen, löi hänen kumoon käänte»
li häntä, nuusti ja haisteli häntää toinen mies
joka oli vuusa silla aikaa, kysyt häneltä, sitten
kuin karhu oli pois mennyt; mitäs Karhu si-
nulle sano? bän sano: se nenwo, ettet karhun
nahkaa pidä myymän ennenkuin karhu on/aatu.

47 Satu
Nxi hopero Akka, joka rvoitelee Täonla.

teitä.
M Akka oli joutunut oikeuden käymiseen>

joja hänen asiansa ei tahtonut hänen Nchmänpäänsä jälteen toiwon perästä juosta, edes käy-
dä ja hvtvaä päätöstä saada, jonga onnettomuu»
den, jttpitkällisen oikeuden wijwytt)xen ja asian

D 2 ylöö»
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vlöslykkäälnisen yli, hän kerran tuli puhuesam
zvalittamaan muutamille lain oppineilleAdwo
caateille jotka sanoit: oletkos woide!lutt sinä e
ole tainnut »voidetta herroja ja asian omaisiaota waari tilasta kuin he owar josam koosa. von
däsa rualla/ eli muolla nijn moitele.. - Akk<
otti sanasta waarin: Hankki ittellcen hnwin iso»
Woidct.sarwen, stmmoisen kilin lypsy-Aka
lehmijen utareille pitämät; otti sijwen/ ja tul
salaa asian omaisten pöydäs olleja, ja woitel
rastvallaan jokaisen tvaattcct turmeli ne hornaan kokonaan pois; josta he suutuit, encmmäl
kuin lepyit. Mutta Akka päälle jeisoi sutten
gin, että he tarrolhtit moidetta, nijn hänen a
siansa juoxls. > « > Oppi «

Moideltut kädet on liukkaat; ja moideldut ran
taat juoremat ja vuorimat kewiästi/ sen tietä hovera
Akkakin 48 Satu

Zxi wanha Akka ja Rilka (perkele).
Se on tmvalltuen,että koska ihmiset wetäwä

paolleen jongun onnettomuuden, uffoivat, jc
snyttämät he kilkaa, että hän on ollut asiasKerran se tapahtui/ että kilka sai nähd.ä yhdel
wanhan Akan istmvan yhdesä puuft, (omenc
puusa) ottakaa waari, sanoi hän nijile läM vle<
Wille, nijn tee näcttä, että kohtasillään Akk<
putoa maahan, ja taittaakänwartensa ja saaren»
sä, jasitten hän kohta huuta minua, ja snyttH
minua. Hytvat ihmiset! tahdottako te
etten minä ikään ole käskenyt banen sinne kijwe,
ta... . Vähän hetken päästä Akka tupsahti

maahach
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maahan, niinkuin kilka oli sanonut; ja Akka
sadatteli ja sanoi että kilkan työ se oli, hänellese olkoon häviän joka hänen sinne jaatti. Mut.
ta kilka puhdisti itsensä täydellisillä todistuirltta
ja stäälcillä, ettei hän ikään ollut sinne häntä
kässcnyt, eikä häntä puusta pudottanut.

49 Satu
Melanchtonin Muuriaani eli Trenki.
Oppineittengin kirjat todistajat, että silla

muutoin lvijjaalla phillppus Melanchtonil'la kolmatta sataa ajaftmkaa ennen tätä/ oli yri
melkein tyhnlä Mortam eli palwelia, joka ker»
ran otti puita eli halkoja pinosta alta päin/ ja ei
päältä päin järjestään, josta pinon tvälttämät-
tömasti täyty kaatua; mutta nyt ole kilea(piru)
kerran oman kunnia nimensä tähden nljn wäsy<
matoin ja uskollinen että hän koko eli kaiken yön
seiso ja ylöepiti vinoa, ettei se olis kaamnut, ja
kiloren tawallisuudcn jälkeen häntä sijtä si)ytet»
ty: mutta aamulla, tuli se »tyhmä ja typerä ren»
ti ja otti halkoja alta päin, ja kallismwa pino
kaatu hänen sonnilleen,Ma hän kiroista ja huusi
kllkaa: loka wastais, minä olen kaiken yön pi»
noa ylöspitänyt, ja yhtä hywln sinä tyhmä ja
tiukkunen mies teet sen minun syyxeni/joka o»
sinun oma syysi.

50 Satu
Zxi wäl)anen poika jaOnni.

Pri Poikainen oli nukahtanut joen törmälle/
juuri weden rannalle. Vnni tuli sijhen, ja he-
rätti hänen, sanoen: Hpwä lapfi, nouje ylös ja

Dz mene
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mene tiehcs, muutoin sinä wieryt jokeen ja Hu?
kut, ja silloin sanotaan että minä olen sijhen syy»
pää, eli, kowa lykky (Onni) sen sinne wei. - - ,
Oppi kaiteista kolmesta edellisistä SaduistaMe olemma malmit ja nopsat itsellemme omistamaan kaikki onnelliset tavauret matlmasa, mutta

pahoin kay, nijn »ne jo'lekkulle pahalle haltialle suu
tuttelemma. Sen me ileilemme kaappajam
me, la sen toisen me edn-katsomiselle tviari luem»<
ja panemme. 51 Satu

Axi poika ja yxi Maras.
Pri IVaras tuli yhden Pojan tygö, jokn istl

ja itki yhden kaiwon (lähteen) wleres, ja kysy
mitä hän parkui nijn surkiasttt ak! wastaispoi>
ta, minulta paasi ja käsistäni huilals yri hopia,
malja kaimoon, ja kuin minun piti tvetäman si
ylös, katkeis köysi, tvaras rijsui kohta kaikk,
väalrään waattebet, ja astut alas kaiwohon, ha«temaan hopia ffoolia; mutta, kuin hän wähatt
h?tken päästä tuli jälle ylös, ilman mitään, nijn
oli se poika koirus sill«ikaa ottanut kaikki hänen
Vaatteensa ia juossut vois.

Oppi.
Muutamat markaat on lvaremmin walmiit hir-

teen, kuin toiset, ketuilla ketut pyytikän. Ia wan»
ha Suomalainen sananlajku sanoo: hylkeen paHils
Walajkalat pyytään; ja waras warkaan petti.

52 Satu
Vxi Talonpoika jarvilli Metta-Sika.
D3Pelto-mies otti kerran laibostaan ktjnnt

yhden Mettä»Sian, ja lcikkais siltä poikki yh«
deskorvoan. lälle toistu kerran tapats hän

jaik
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jälle saman Sian, ja leikrals siltä poikki toisen
torwan, tuin hän nyt wielä kolmannen kerransen rookais samasti pellosaan, nijn hän wei jen
Howi-Herralle; joka antoi lahdata Sian, ja
kuin sen pää awattijmnljn eisijnä löytty yhtään
aiwoa (ajua) jotakaikki ihmettelit, ja puhuttiju
sinne ja tänne tästä kamalasta asiasta.

Armollinen Herra! sanoi talonpoika, jos täl-
lä eläimellä olis ollut joku aimo, nijn se olis,
kuin se molemmat ronvansa mistais, antanutsen johtua itscllsen waroltuxexl, ettei hän enää
ikään olis tullut minun laihooni.

Tämä puhet yheltäyxinrertaiselta talonpojal-
ta saatti toko seuruuxen nauramaan.

Oppi.
Mi lvanha Suomalamen Sananlaffu sanoo:

Neuwwo kullua, ei tule mieltä; keitä munaa, ei tule
liendck. la. wie Sika Saxaan, tuo sika SaMa/Sika, Sika ainain skummingin) on.

53 Satu
Rettu iaLeopardi. (Nisiä. Ilwes).

koreilt, pöyhisteli ja ylpeili ker«
ran, hänen kirjawan nahkansa yli ja monen pilk.
kunsa yli; mutta yxi kettu ruiskautti hänen kor»waansa, ja antoi hänen tmomahtemataymmär»
tää, että mielen ja ymmarryxen kauneus, ylitse,
lvoittaa kaiken ulkonaisen lnaalatun päällisen.

Oppi
Yri hywä ymmärrys on kalliimpi lahja, kuin kaik,

Kl ulkonamen koreus. 54Satu
Vxi Rettu jaIjliskottl.

Seurawalsella saculla saattoi kerran Esoo<
T>4 pue,
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pus, Saamuxcn luodon asujamet, jälle hiljaisuZ
teen, yben waarallisenkapinan jälkeen: V

KoEa yhden Retun piti kerran Uiman yhel
tzVtrran voikki. tuli hän rvirralda wiedyxi yh
teen pikkustcl» saareen josta hän ei tainnut mi
Helikään vaasta, waan täyty siellä maata, ja tv
li walwaturi yheltä birmuiftltä joukoltakärwä
itä, jotka pistit, purit ja imtt wcrta hänestä.

Sijnä oli myös yxl Ijllskottl faapujlla, jo
ta paljaasta kanh kärftwälllsyydestä tarjols it
tiäan karmälsiä pois ajamaan hänestä. Ei,sano Rerm, anna ne olla rauhasa; sillä ne o»
nyt jo ntjn werta täylnlänsa, että ne tahto hal
jeta za pakahtua/ ja eilvat taida enää paljon tch«
da minulle wahintota, enemmän, kuin jo tehnee!
vwat; mutta jos ne pois karkotetaan, ntjn il
,nan cp nleluata mi toinen joukko nälkähisia we<
ren imejiä tul?e hcldäu siaunsa, jotka ei taida jät«
tää yhtä weren pisartataan jälille koko minun
ruumiseeni.

Keijari Tiberius teki senkaltaisesta Sadusta
yhen soweljaan sowituxen olnan asiansa pääile,
koffakysymys oli; Tahi hänen piti wiraltapois«
paneman muutamia omaa heidän parastaan et»
tiwlä Läamn Herroja, sillä he rasitit yhteistä
kanfta, eli antaa heidän saada pitää heidän sisäl-lä olewaiset ammattinsa i

Keisari antoi silloin mailmallc tietä ajatuxen»!
ja talla semawaistlla Sadulla:

"Ott kerran yxi loka paboin baawoitet<
"tuna Mstkuis yhcllä maan tiettä, joja karmat-sek
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"set tuhansin lensit ja imit hänen haawojaan.
"Pri matkamies joka sijtä siwu kulki, lurkuttelt
"hänen tttaansa, ja paljaasta rakkaudesti pyysi
'poisajaa näitä nälkäisiä wieraita. Älä suim
"gaan sinlo se toinen; sillä kuin nämät owat
"pois ajetut, nijn täytyy minun otella toisten
"kansa nijtten siaan, jotka woiwat olla kahta kuu.
"hiammat janäitä pahemmat." Tämä on nayt«
täwä sano Keisart, kuinga se rawis lninuu a-
lilnmaisteni kans, jos minä muuttaisin heidän
walda miehiänsä. Vppi.

Yhella Sadulla laitaan »välistä paljon tomttet»
taa ja tvaikutettaa- 55 Satu

Zhden yxinkerraistn Akan rukous.
Mi Akka joka istu juuriWouwin penkinkoh.

dalla kirkosa, kuultijn aina rukoileman ja tol«
wottawan:eläköön meidän Woudikauwwan »»
Ab! >' antakoon hänelle pitkää ikää;muttakuol»
koon meidän Kirkkoherra pian! tämä oli Akan
alituinen tonvotus, joukatähen Wouti hänen
kerran kutsu puheelleen jakysyi, mirl sinä minut'
le pitkää ikää rukoilet, ja Pappis soisit pian
kuoleivan? Akka tvastais: Ennen teitä ar.
mollinen Herra, oli nieilla jotain.kowa «vouti,
ja teisa me saimma kowemman, mutta minä
pelkään, että joss te kuoletta, nijn wlelä towem'
pi ja kiukkaampi tulee sian: mutta mitä Pap.
pijn tulee/ nijn meillä oli hywä, ennen tätä, ja
joss hän kuolis, taitas wielä parempi pantaa
sialle. - . . Oppi.

Ota Oppi edellisestä Sadusta.
D 5 56.
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56 Satu
Axi Akka joka itki Lehmäänsä

Kerran tapahtu se kowa onni nbelle Akalle
että hänen paras lypsy Lehmänsä wajois w<
telaan suohon, jakuoli sinne; josta Akka taht
kokonaan tulla hoperori, itkiyöt ja paiwät ja acneensa loilotti ja walttti: woi minun Tuorikk
«li, et se enää ammoen tule minua ivastaan kili
minä huhoilen, ei Tuonkin ääni enää tutkaile
mettäs, ei sitä enää kaiu lvaftaa kankahilla. -.
Tätä teki se hopero Akka ja wielä kirkossnn itl
katkerasti, kuin Kirkkoherra messusi; ja sitä ha,
teki monta aikaa, nijn että häneltä wijmmell
Pappi kysy, mirl sinä itketkuin minä messuan .
Akka wastais: kuin minä kuulen teidän äänen
nä >. . Ak! .« . nijn minä muistan minut
Euorikkint «. . woi kuinga se oli -»«

Oppi.
On hulluja kylmckmatakkin.

57 Satu
Nxi Rotta (hijri) joka asui Ruoka »arkuja.

Pri Rotta joka oli elänyt ja rlöskaswcn ut
yhdesä ruoka»arkusa, ja jokakaiken clinkautensaolielännyt silla mitä emäntä sinne oli pamntt,
rookass kerran jleltä langeta (pudota) ulosta arkun syrjältä; ja kuin hän juorenteli ja kul-
jesteli sinne ja tänne, että jällepäästä
sopeus/ että hän löysi yhden juuri makian herkku
palan. Ei hän nijn pian ollut sitä maistanut,
ennen kuiti hän rupcis uloshuutalnaan/ woimi'
ka narri ja tolwana minä koko pitkän ajan oon

ollut,i
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ollut, jok' oon luullut, etteimualla koko mailma'sa olisikkaan onni ollut lönttäwä, wain ainoa-
stansa hänen arkusaan. C>PPi.

Mt tytymainen mieli ja hywa omatunto taita teh«
da yhden ihmisen onnellisen, misii ikänansa' hän on.
Ei pankolla kastvaneet jo koti laattian rikoMa ylös,
kastvatetut tiedä muuta kuin ylpeiila' likansa yli.
Mutt on sitä mailmata muuaUam,ia woi kuinga la»
lvia mailma on, sano Akka kuin sohi jakoetteli kep»
pillään pirtin aakkunnasta ulos.

58 Satu
Axi pääffynen ja Lukki (Hämähäkki).
Yri Lukki joka otti waarin päässyisen kär.

wasten°pyytämisestä, päätti kobta rebdä wal«
miri yhen werkon-pnytäarenlapaastylsiä; sil-
lä hän katseli paastosin lennon känvästen pe«
räs, kuin yhden esteen hänen luwallisesa omasaelatus keinosansa. Mutta tämä lintu mursi it-
tenjäilman waiwaa läpisen uloskebrätyn sijman
ja lensi poiskoko werkon kansa. Nyt lvasta mi-
nä halvaitftn sano Lukki, että lintujen pyytö ei
ole minun työni; ja nijn hänkäänsi ittensä taka.sm entiseen keinoonsa, nimittäin kutoman wert«
koja kärpäifitte ja säässille.

Oppi.
Vfi lvijsas ei ajjo mitään, ennen kuin hän wäli«

kappaleita uloslvaiitsee aikomiseensa ia vclälle tarkoi-
59 Satutukeensa.

Fxi Miss ja Joki.
Pri Maan. mies joka atko yhden Joen eli

winan poikki, mittais sen wwyyden uftammas
paikas, saadaxensa tietä/ nllstä kohdasta hän olis

tainnut
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tainnut kahlata sen yli; ja itte mittamisensa jH
koettelemistnsa alla, hän sen astailsi, että se ol«
sywln sijftä josa wesi juoxi hiljaxeen, mutta fitHtvastoin matalin kusa mwa paika oli,ja josa weisi enimmän paubais ja kuohu.

Oppi.
Mi maiti olewa, hiljanel, ja sisclllänsck pitawä wu

ba > mies on maarallisempi,kuill yxi joka menoaa.
60 Satu

Iri Rcttu ja waimowäen Rokouslpitou
I)riKettu, joka kerran von.seutuna waelss

yhen kylän läpi, hawahti siellä warpahalsia pi«
dettäwän,eli Pirtti'walmon pidot, josa w«raat
otit hywarcnjä yhen hywin hankituu Kana.so«!
pan (liemen). Ak! sano hän: Eikä tämä ole
mailma kumma? yri lviheljäinen wiatoin
tv raukka, saa naplsti kurkistaa sisälle Kanachuo»
nestetl, bakeaxeen sitä ainvastaan, jolla hän ben
kensa elättäis, ennen kuin te kohta koiranne Hu»
sulatte päälle.

Mutta kultengin te taidattä istua täällä ja l>
lönj)aldisestimwita watsanne katteilla ruilla tei»
Dan kanoistanne jakukoistanne/ paitsi muita, tei»
dan herkkujanne. Mltas sinä nasäwijsi repo vv«
hut! huusi yri wauha Akka? minä saan sen sul»
le sanoa että mc syömme omiakanojamme; mut»
ta mitä sinä syöt/ sen ssna tvarastat. <

Oppi.
Löytyy niin hywin hslveljätta ihmisiä/ kuin

dokappalcitakin; ja nijn kuttuttu saalis,
nen i saa niM kaunijn nimen/ kuin omistamat
oikeus.
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61 Satu
puitten Suoruudesta jaroaaryydesiä.

Mesa palkaja kerran istutettijn ja knltvettijlt
puita jotka tosin kaftvoit kaikki kaunihlri, suorixiza hirsinkeltvottisiri, paitsi yri lyhyt rapamäntt),
pka jäi tvaaräri ja eantturaistrl, ja näytty ka«
malalta ulos. Tälnän mettän isäntä tahto ra»
kcta yhtä huonetta, ja lähetti sentayden kirwes
miehensä ulos tätä metsistötä hakkaamaan ja
kaatamaan, ja hakkamaan jokainnan puun, kuin
suingin kelpais johonkuun huoneen rakennumi.
He teit kastyä jälkeen; ja silloin se wäärä ruma
puu yrin seisomaan. Oppi.
Kowan kuuluisat koreudet, omat Harmoinonnelliset.

62 Satu
NxiTalonpoika joka kunniasa.
Aki Upsalota asui menneellä sadalla vri äwe-

riäs jarikas Talonpoika jonga tykönä kulki useinsangen paljon suurta Herroja, joita hän kaikella
kunnialla »vastaan otti ja ittenja nijn kulutti, ct«
ta hän kokonansa köyhtyi: ja nljnkuin köyhydesä
ihmiset usein etsitvät wääriä wälikappaleita e»
destulemtseensa; niju myös tämä mies menette-
li itsensä, ja tuli kälmiri eli kolmen umrtan mie-
hexi; ia kosta hä»ellä ei ollut kumuina, nijn ei
myös enä kengaan tullut banen tngönsii, ja nlju
sai hän olla hywasä rauhasa: teki työtä maan»sa päällä, oli wirtä jauuttera, ja iälle muuta»
man lvuoden sisällä rikastui ja tuliwaralllsexi ja
lvahtvari taloxi. Hän rakensi myös nyt uuden
faxj lpooylnkisell pygningin,ntjn että hänen ta-

lousq
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lonsa ja kartanonsa loista kauwas kunnahMmaan tielle:Mä waelsi nyt mnutamanakesän<ltse Kuningas siwu, ja nähdesaän nijn kannijl
talon,kysyi, ruka siellä asuisi hänelle wastattijn
siellä asu yrnrolmen lnarkan mies, ei sen tyköni
nyt tähän aikaan ole kukaan käynyt. Kunlngas sanoi: Me tahdomme mennä sinne jakatsomaan sitä taloa; se mies taita olla ymmärta
iväinen mies, joka on nuoon kaunijnkartano»
rakentanut. Kuningas tarjois tälle miehelle
kunnian jätte; jonga edestä alimmaisuudesa tij«
ti, mutta kielteli wastaan ottaa; silla hän sanouTeidän Majestetinnä: nijnkauwwan tuin miinulla olikunnia ennengin,ntjn wieraita kulki vau
jon luonani ja minä köyhdyin, jota minä pahon
waroin eli pelkään tästäin edes. Mutta nys
nijnkauwwan kuin minä olen ollut kolmen ma«
tan mies, eli kunniata, olen minä saanut rauhaasa asua ja olen rikastunut.

Oppi.
kijkanainen kunnia, on puolexi häpicktckja hämiöfi.Min saadaan ruoka ja juomaa » «- :c. maantien

lparrilla, ilman mitHän annettaa, waiwa nähdä.« «
Ia wielä nöyrästi kumarta ia itänänsä kuin kiittääsen armon edestckettä mettä on kulutettuja köyhdy.

63 Satutetty.
Nälkä-kurki ja Jouhtenkuollo hetkelläan.

M Nälkä kurki oli lM eli »aapuilla,euin
yxi Jouhtenweisats sen tawallijen wijlnmeisen
laulunsa, ja antoi hänelle tietä, kuinka se oli wa«
stoiss luontoa, misM nijn sopimattomatta

ajallaP
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ajalla; ja tahtoi tietä, mikä hänellä oli sny sij-
hen. Sijhen on minulla oikia jyy/waftaislout.
ten: minä pääsen jaastun nyt ybteen tilaan, jo»
sa minä tästedes olen wapa ansoista, nuolelsta ja
luoetsta ja näljästä; mircn minä Njs olisi iloinen
senkaltaisen wapahduren yli. Oppi.

Kuolema on se lvijmmeinen hymästi jattämme»
kaikista niistä rafituMa, waiwoista ja waaroista,
kuin tätä elämM seuraa.

64 Satu
Zri Lessi «waimo lohduttamatoin.

Oli yxi nuori waimo, joka murheetta miehen*
sä sairauden tähden olis pian ennen aikojaani
saattanut kuoleman ittelleen; mutta hänen hv-
wä isänsä tekikaikki mitähän itänänsä tiesi, saat«taaxensa häntä tyystytewxi; Nakas lapsi, sano
hän, me olemma kaikki kuolcwaisetl ole rohtta,
minun tyttäreni; anna sen wljmmeijen pahan
tulla, tmnulla on parempi lnics sinulle warasa,
kvin tämän olet mistanut. Ah! minun isäni,sano hän, min nimitattä te toista miestä i Tee
olisia nijn kernaasti saattaneet pistä puuton mi«
nuun: ei, ei, minä en tahdo kaikkena elintaute*
nam enää ajatella toisen miehen päälle.

Ei kautvtvan sen jälkeen kuoli bänen sairas
miehensä, ja silloin hän tahto juuripakahtua sy-
tammen murheesta, tult liktmaarm nöyräpä!»
sexi, löi rinnoillensa, ulos repi hiurlaan, että jo-
ka mies luuli hänen tulleexi kokonaan hulluri.
Mutta kuin hän sai wähä päänsä ympäri aja-
tella/ Pyhki hän pois kyynneleet, nosti ylös sil-

MM
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mansa ja hunsi: tapahtukoon Herran tahto;
meni sitten isänsä tygö ja sanoi:Rakas isäni!>«
Entäs se toinen mies, josta te mainihtia, onko sq
kaukana? Oppi.

Satu antaa tietä, että Lestejn kyynnelet taitan ka
wi»sti pois pyhittää, la ettei se ole peräti mahdotoin!
ett.l hengis miehen kuoleman iäli
keen, ja kuinga mahdollinen se on, kaiken maahanpamas murheen jälkeen, lohdutta huwi»
turella kuin hänellä on olema toisen yljän jylisa M
käit«warslsa. 65 Satu

Ihden Lcffi.rvalmon naimlftn halusta.
M Lesti-tvaimo sano kerran hywM usta»luresa, hänen Nepaalleen: minä olen pian pG

ratt hukas, kuin ei minulla ole ja minä saa, yW
ta siiwollista ja raitista miestä, joka minun Hu»
neen hallitustani katsoo jaholhoo; ja tasa asia»
minä tahdon kaikkein ennemmin neuwwotellaMmm tansas,nljnkuin minun uffollisimnlan ysta»
lväni kansa. loss sinä tahdot tasa asiasa pa»
wella minua, nljn älä suingaan unhohda poi»
tätq parasta asian haaraa: minä olen nijn sijM
waimo, että minä oikein kyöläyxellä ajattele»
makauresta awio-wuoteesa. Minä palwele»
sinua mielelläni, lvastaisi Hall Nepaansa, ja nM
minä tiedän sinun mteles ja ajatuxes: mutta»
taita olla työläs löytäreni sellaista miestä, jollU
olis kaikki nämat olnaisuudet. Ia sillä sanallDmsni se hywä akka pois, mutta päiwallä seniäV
leen tuli hän jälle Leffen tygö,ctta hän oli löyn»
nyt yhden miehen joka oli juurihänen mieltääm
Myöden. Minä olen sinulle ulostatsonut ja u«

loh
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loslvaltnnut yhden miehen joka on uuttera ja
tolmellmen,ja joka juurta jarainymmärtä taik»
ti tarpeelliset työt; mutta ntjn totta kuin minä
elän, niin en minä tainnut löytä, kaikkein näit-
ten hywäin ommsuutten alla, yhtään joka olis
tainnut estää sinun kyöläystas, jostas puhuit.
Se ej tee mitään asiaan, tvastais Lesti, minä
tvihaan heikkoutta, mutta en minä taida hyljä»
ta hywää awua. Oppi.

Waimo«wäki owat kaikki yhen kallaisesta luonno»
sta/ »a enin osa heistä yhenfaltaisesta mielestä; jamilvaimo tuntee omisa suonisaan mitä toisen »valta suo»ni tykyttää, ja taita »vähällä waiwalla tulkita ja tie»
ta toisen illweistä ja puolesta sanasta mitä hän on
lvaiila. 66 Satu

Hijret ja Tammi puu.
Hijret luit <en aiwan waiwaloistri, että yhtä

päätä kijmetä ylös Tammeen, joka suupalan
tähden,kuin heidän piti saamaanruari tvattaan-sa, min että he kerran päätit, hampaillansa polk»
kl sahaamaan ja järsimään puuta, ja niin an-
taa Tammen terhot maahan pudota yhtä haa.
waa;mutta muutamatheistä oltttaitawammat
kuin toiset, jayri wanha hywin kokenut Rotta
kasti bcidän perään ajatcllq mitä he tekemät;
stUä sanoi hän, joss me nyt turmelemme ja ha»
«vitämmä meidän elättäjämme (ämmämme)
kuka meitä sitten tästäedes elättääpii

Oppi.
Että päättää jotain ilman perään»ja edellä ajatu-

sta on yxi ylpiä hulluus: mitä nhestä asiasta seuraa,
on se ensimmäinen jostaaina esmnä on waari otta.
Minen. E 67 Satu,
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67Satu
Narhu ja Mettiäisit.

Pri Karhu suuttu kerran niin kilvasti nhVMMettiätstn pistoresta/että hän juoxi kuin wil»
mattu Mettiälsien pesälle, jakäänsi ylön aID
fin eli mullisti kaikki ne mesi»kannut, kuin ha»
siellä löysi. TaMä ylellisyys jawäkiwalta jaaV
ti kaikki Mektlälset ulos lentämään, jotka ka«
km rupeisit häntä piftelemaän: ja wafta jälistD
päin tuli hän ymmärtämään, kmnga se olis os
fut parempi vlönkatsoa yhen wähän wastnxenZ
kuin tvetaa päällensä monen tudannen päät»
karkauren, yhden wähän hyödyttämän miele»
liikutuxen ja pikaisuuden kautta. ch

Oppi.
Parempi on antaa yhden kelmottoman Rietan, ko!

stamata antaa pilkata ittiansä,kuin yUyttä ia härUtitt! koko joukon häpemattömiäkonnia päällensä. ,1
68 Satu

Fri Jalopeura ja Rotta.
Vxi Jalopeuraoli joutunut langeta ja sisä»

le ktetoua metsä-miesten juoniin ja pauloin, j«
huufi yhtäRotta joka meni siitä siwu,että ha«
tahtois olla niin hywä ja auttaa häntä lverko»
sta/ wakuuturella,ettei hän koffaan tahdo unhoHtaß sitä hänelle osotettua hywa työtä. RottHjärsi japumi langan poikki; ja tuin hän niin o»
auttalmtlalopeuran irralle/anoi hän bäneHda saadareen sentytärtä tvaimoreenJalopeura oli ylön jalo,että hän olis kieltänyt
hänelle jotain:mutta stpahin oli, että juuri kuiH

Ft
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se uusi puoliso piti astuman morsian-wuoteese-
hen, niin hän huomahtemata rookais jalallaan
astua sulhasen päälle jarusensi hämn knvliaxt.

Oppi.
TWnäytetään kuillgawakewä yhden

toisen kiitollisuus on; ja yhden järjettömän
den hulluus, niin myös se wiheUisyys, kuinMiraa
Nijtä naimista, knin tapahtuuniitten persoonain w<t»
lilla, jotka owat erinkaltaisetja ei wertaiset.

69 Satu
Uxi Talonpoika, jokarupeis SotWiehexi.ja sitten Nauppamichexi.

Woi kuinka suuresa orjuudcsa ja wiheljäisyy.
dejä minä elän huusi kerran, mi Herran karta-
non työsti lvasynyt ja tussannut Talonpoika;,
silla minun täytyykuluttaa kaikki minunpäiwä-
ui ojimisetta, kyntamlsellä, sonnan tvcdolla ja
kylwamlsellä,ja enmlnä kuitenkaan lvlhdoin tv«
le muuxi kuin minä ole». Minä pysyn aina täm»
moisia. Sotan>äesä kuitepgm päästään kun'.
niaan, ja yxl cunon onnen taMis taitaa yhden
Miebenpattss ikuiseenkunniaan za arwoou. To»
tisesii linnun pitää parata tilani, toimitta ittel-
lLNi hemosen za jota aseet, ja koetteleman minun
onniani jodasa. Hän meni sijs pois, tMti at»
komuxcnsa, ja odotti sitte että jow sodan «tappe»
tus olis tapahmnut; mutta kuin hän ruveis a»
jattelcmaan, että hän siellä kukaties miMs kä--
tensa ja jalkansa,päätti hän jätte mennä takasin
kotia. Kuin hän niin käweli jongnn ajan ra»
Msna RiddaNn ajaturMa sai W toisen undelt

tz 2 M'
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joukahduxen päähänsä. Minä taitaisin, ajatte,
li hän, tehdä paljoa suuremman onnen, joss mi«
nä rupean Kauppamiehexi. Tämä ei niin
pian hänen mieleensä joutahtanut, ja sytyttänyt
halua sijhen, ennen kuin hän toimitti tttellensäaluren,wuottrais sen, ja meni merelle woito«
ja tappion päälle. Nythän jorakensi ajusaan
linnoja ilmahan, ja tuuletteli ittiään/ että banel,
la jo oli molemmat Indiat arkuijansa, enueq
kuin han oli hnwm laskenut ulos koti - rannalta.
Mutta meidän kauppamies sai pian katua
kauppojaan.

Prt wakewä myrffy tuli joka wei bänen a.
lurensa karille ja hieta riroeleille, josa kauppa»
mies, alus kalu ja kaikki tyynni onnettoman!
haaxt»rikon kautta hukuit ja pois tulit.

Oppi.
Huirendelewaisuus javmpärinsähäälnwä mieli oli

enimmitten meille ihmisille wahingollinen.
70 Satu

M Joki (VArra) ja Lähde.
Kerran ylös tuli yri rijta yhden Joen ja yh.

DenLähteen tvälilla, sijta, kuka belsiä olis etui-
sampi ja parempi toistaan. Joki ylpeili pal»
jonwetensa ja talainja ylt kuin hänellä oli; ja)
kehu kuinga hän paljon wettä wiepl mereen/pur-
jehtlwaistenhywäxi; ja että hänen rannoilleen
monet kaupungit, kylät ja huoneet raketaan, ja
että bänsekä ihmisille/että eläimille paljon hyö-
dytystä ja iloa matkaan saattaa. Wielä sanoi
tVirta, sitä lvastaan niinLähteettä on pimiä

wox«
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juorumaan kamaran alahitte; se maka niinkuin
peitetty lewan alla, ja niinkuin warrahin tulee
edes päiwän walkeuteen, ikään kuin hän häviäisinäyttämään päätänsä. >- - Tämän ylpiän ja
kowan häwäiswxen ottiLähde niin pahon ylös,
ja pahaxm niin suuresti sitä', että hän mietti ko-
stoa, ja tukki kaikki pienet ojat ia weden juorut,
ja niin esti weden walumisen Jokeen, niin että
Joen juopa wähän ajan sisällä rniwi jakureh»
m niin että kalat kuolit jamätänit mudasa, hy.
win ansilltuxi rangaistuxexi Joelle, joka oli itte«
stään terstannut ja ittelleen wgö lukenut sitä
kuin, alkulähteelle tuli josta hän sai taiten sen
siunauxen tuin hän nautti.

Oppi.
Se ioka ittiänsä kerffaa jongun edun tähden,hänhälvckse fitä, jokasn ensimmäinen alku jalähdestjhen.

71 Satu
Rxi pahan elkinan pahan rekiä, jaKilka.

Pxi kuuluisa pahan tekiä, joka oli tehnyt mon-
ta hirmuista paha työtä, ja jokakerta sen tähdensaanut wihtoja ja rangaisturen; meni wlhdotnystäwyyden liittoon Rilkan kansa, ettächän ha-uen velastais ja auttais niistä waiwoista, joihin
hän oli joutuwa tästäin edes. Tämä hänen liit-
to-weljensä auttoi häntä kistusta, arrestlsta ja
fankcudesta yhen kerran toisen perään, alwan
monasti; ja joka kerta kuin hän pahain retketn-
<ä tähden tuli ktini otetuxi, niin hän pyysi Kil-raa auttamaan itsiänsä. Muttawijmmeinkuin
hän waitelt häntä awuxehen, tuliKilka hänen

E 3 tygönsa,
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tygonsa, olallaan kantain ison läjän wanhoW
cknkirajoja, ja antoi hänen selkiästl tietä häneDajaturensa. Minun ystäwäni, sanoi hän, e»
nnna kestä kauwemmin senkaltaista juoxuasinlH
tahtes, ja en tcnda sinua enää uselimnin autta<M
Mjna olen kyllä jo-kauwwan juossut sinun paD
welluresas, niin että minä olen kaikki hajalle k»
luttanut uälnät kengät, jaet sinä ole minulle aÄ
tanut Hopi äyriäkään, ostaarem lttelleni uusia«
sentähdenett mahda paharua, jossminä nyt al»
nan sinun istua tää llä pelastamata. >V

Oppi.
Perkele auttaa omiaan ajari, mutta kuin parahin

ten tarwitaan, nijn hän jättää ne waa«mn.
72 Satu

Nxi wanha Akka ja Ailka.
Ailka pabarui kerran sangen suuresti, ettei

hänkolmen ajastajan sisälle saanut yhtä paritus
taa torumaan, riitelemään ja suuttumaan wä'
linsa, lvaikka hän monella juonellaan oli sitä a<
jatellut. Hän menee sentahden pois, ja roo,
kaa tiellä yhden tvanhau Maalina nimeisenA'kan, pirjetän tyttären, ia juttele hänelle kokc
asiansa ja aikpmisensa. Akka sano, mitäs an>
nat, niin minä heidän saan kolmes paitväs rii<
taiscxi: Nilka lupaa yhden uuden kenkä parin
Akka uuni. puhutteli ensin tvaimoa, ja sanoi,
sinä olet tosin rakastanut mieftäs, mutta wielc
rakkaamman sinä tulet, joss sinä nyt hänen päa>
tään tappaisa setsiesä) letkkaatne 5 karwaa jotkc
on hänen leukansaalla kurkku tornien päällä joi

te
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et sinä ole ennen tainnut bawata. Miehelle

MUi hän ja sanoi toisin: nyt kuin lvaimos ta«
päatas ettij, niin se leikkaa kmkus poikki.

Akka joka oli molemmat willinnyt, saatti ta«
man parskunnan ensimmaises tilas rittaisexi, sil>
la ki::n walmo talvallisuuden jälkeen miehensä
päätä täiteli,ja rupeis ensin, Akkan ncuwonjäl«
kecn niitä kolmea kanvaa lcuwan alta leikka-
maan, nitn mies luult, että hän nyt leikkaa ha«
nen kurkunsa, josta hän pillastui suuttu ja wiha«
stui ja löi ivaimoaau; ja murhat tulit, josta se-
kä piru että Akka ihastuit, ja Akka lvoitti we-
tonsa; niin että Nilkan täyty hänelle tuoda sen
lumotun uuden kenkä «parin. Mutta koffa Nil<
ka näki Akan -. - niin ei hän tohtinut lähellek'
kän tulla -»° waan tuolta °°. kaukaa, pitkän
njuwwun eli tangon nenästä tarjosAkalle ken»
ka parin > -.. Jota Akka ihmetteli -> - mutta
Ailka sano - sinä olet Malina pahempi minua,
niin että minä pelkään sinua, engä tiedä mitäs
konstia taitaisit kukaties minullckkm tehdä. Io«
ka sinunMalina tietää jatuntee el se sinuaosta.*)

73 Satu
Xxi Mies joka petti Rilkan.

Oli ennen ollut yxiPorivari joka tekiKilkan
E4 ka ns

>) Tämä Gatu »ahasia Masiinasta ja hilkan kenkä parista ei o<
le tämän päiwänen, waan >e mahtaa olla hywin wanha; kostase todella, niinkuin minä itte olen nähnyt, loytän Hattulan li»
»i-kirkon katon alla seinurella r.äin maalattuna kuin sadusakuullan, tämä Hattulan kiwi < kirkko Himeen maasa on ra-
kettu ». 1250 nijstä tilleistä, kuin jäi Haimeen linnasta, Päj»
jinteen rannelle; Herrenäsin «remelle; ja on nij» muodon waift
hempi Glukkhulmin Kaupuxlm..
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kans sen liiton, että hän laittais hänelle sen on»
nen,etta kalkki hänen kräamansä ja rihkamansa
tvahan ajan sisillla tults myydyxi, ja joss se ta.
pabtuu, niin hän tabto olla hänen palweliansa.
Tämä tapadtu, jakaikki kalu tulimyydyrt. Mle«tuli murheellisen ja lnvaus päiwa lähestyi. Senhcltvaitsi yxi Akka Maalina, kysy mieheltä, ml.
ka sinun puuttuu ja mitäs murehdit? Mies et
tahtonut ensin janoa tätä syytä suruunsa; mutta
Mhdoin illnoittl kaikki. Maalina lvastais el
ole wielä bätää, teetä nyt vri klasi kaappi, ja pa«
ne minä sinne istumaan, ja kuin Rilka tulee ja
kysyy joko kaikki on myyty, niin sano: wlelä mi.
imlla on täällä kaavtsa w.ibä lmwmätä. Nil«ka tuli määrättynä pälwana ja knsvy mieheltä,
joss hän nytkontrahin jälkeenonkaikki myynyt ja
näyttää tlasi kaapin j i sanoi, siellä on lvielämyymätä. Kossa Nllkaa sen näki ja awalskaapin, josa Maalina oli niin ban sormellaan
tökötti ja wchelrain sanoi - Jaa, jaa Maalina,
finäkös siellä olet, jaa, jaa Maalina joka sinuntuntee ei se sinua osta; ja ni)n meni kijrusti poi<
ja jätti miehen rauhaan.

74 Satu
Axi Pohjatöin SäkkiPri mies olt Nilkan kans tehnyt sen liiton,<tta kuin hän wain saa yhcn säkin tandenrahsa,

niin hän saa hänen, mies otti säkin lainaan pap»pilasta, ja leikkis pcbjan teki rejjan kirkonholwljn eli lakeen ja siro sakin suun Men awoin>
"na. Atlkakanta rahaa, hengen jälkeen,niin et»

tel
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tei hän wihdon tiedä, neuwoa mistä hän enem«
min sals hovia rahaa, ja kysyy wihdoin mieheltä,
mikä sun filkkisäs on,kost el se jotäydy(sillä sak-
ki oli pohjatöin ja juoxit kirkkoon, joka kyllä we-
tt jaeitäytynyt) ongo se oma siikkis waankenem
ga? mixei se jo täydy i mies wastais, ei minä o»
len sen lainannut Pappilasta.»- ja so, sen sa-kin minä tunnen, sano Kilka suutuxisa, ja me-
ne päätänsä wääntäin tiehensä, pahaxuen että
hän oliniin paljonRikstaaltereita kantanut poh-
jattomaan sakkijn, ja bäpiällä tavannut weton*sa. 75 Satu
Nri leikkinen-mjes ja yxi Kaha Ahnes.
Oli yxt leikkinen ja lystinen mies joka kerran

Paawt kunnasa tahtoi koetella yhden AhneenPispan andeliaisuutta. -hän meni hänen ty«
aönsä uuden wuoden päiwänä, toiwottamaan
hauelle yhtä hytvää uutta wuottajaanoi hanel.ta kymmenen Tukaatia kullasa uuden wuoden
lahjaxi. Oletko sinä willisä, tvastals Pispa, Mdatkö sinä minun niin tyhmänäihmlsna? luulet»
to sinä/ että minulla olis niin wähä mieltä, et.
ta minä ulos jakafin niin paljon rahaa yhden
suuri kijtoren edestä? kortiastt tunni«)<tettawa
Herra, sano se koirus/ joss se on paljon anot'
tu,niin olkoon ainoastansa yxiRiitin tallan niin
minä tahdon sengln lahjan edestä kiittää; mutta
ei Pispa tahtonut senkään lahjan kansa ulos.
Se leikkinen mies sanoi fitten/ettähan tytyy tn«
pari äyriinkin, mutta se tuli kansakieltyri hänel»
ta. Kosta nyt sijs se toirus näki/ ettei tasa ol-

E5 lut
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lut yhtään rahan saalista, sanoi hän Pispallez
Teidän korkiastl kunnioitettawaisuudenna,
tois sijs olla niin hywä ja antaa minulle siwnaurensa: aiwan mielelläni, kernaasti lvastaij!
Pispa: Lankia polmillesi, niin siimn pitää saai
man sen saman; eikorkiasti kunnioitettawa Her>ra, sanoi se toinen, nyt en minä tahdo otta tei«
dan siunaustanna;sillä joss te olifia pitäneet tei«
dan siunauxenna yhden puoli äyrin tveroislsa,
niin että te ikään olisi sitäkään minulle tahto»
neet tarkiästi jakaa.

Oppi kolmesta edellisestä Sadusta.
Ahneus on kaiken pahuuden juuri, ia pahin kuinse niitten hengellisten luona löytyy. Se saatta wic«

kamiehen wihattawaxi; se Me saattaa wiran yl n«
katseseen; ja lviran ylön katse saattaa sen hyidl!ttö<
mari niitten tykönä joilla siitä pitäis oleman hywä<l
eli hyödytystä. <) 76 Satu

Fxi pappi ia muutamat päärynät.
M hywain päitväin Pappi, joka oli kuttut'

tupuolipäiwällisellebächin, rookais tiellä koko
joukon päärynöitä. Miehellä oli kyllä halu teh«
daxeen niistä hytvan eineen; mutta kuin hän
mietti niitä herkkuja kuin hänelle liäisa oli epai.
lemata hankittuna, ylön katsoi hän päärynät,
polki ja tallais niitä ja meni matkaansa. Ma-ha kaulvemma kulkcisaan, tuli häneen etccnsayxi
lvirta, jongapoikki hänen piti, mutta siinä oli

niin
«) Nämät m»lemma< edellisit sadut owat ennen tätä trykätyt

Wcsierasis w. 1767. joiden päälle kirjoitus on: AllehandaSe,
d«l6r«nd» Fabler til nöjsamma tideförbrif, med t«nsurtl»

Imprimatur af N. von Helreich.
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niin paljon wettä, ettei hän päässyt sen poikki, ja
täyty niin palata takasin yhtä hywänä kuin hän
tuli, za tehdä tttellensä attian niistä samoista
pääryynöistä, kuin ban ennen oli ylön katsonM
ja polkenut. Oppi.

Nälkä on paras suola la kryydi ruasa. Ia yri
manha Suomalainen Sananlasku sanoo: Sijhen
kaalm kuins nyt syljet, siitos wielä syöt.

77 Satu
Rhesiä tvaimosta joka tahto kuolla sai-

raan miehensä edestä (siasa).
Mi Maimo parka tahtoi tulla miltei ikään

pois järjeltä ja raivolta, peltvosta, että hänen
pitl mistata miehensä. Se hywämies oli sairas,
ja ei kattottu muuta kuin kuolemaan; ja ei mi'
taan muu tainnut häntä kuolemasta pelastaa,
kuinjoss kuolema ottaiswaimon hänen siaansa.
Waimo huufi jakuhtui kuolemata niin kauwan,
sinkuin hän tvihdointuli hänen tygönsä hirmui.sesa muodosa. Maimo nijjas/ kyykisti ja kumar»
teli hänen edesään sangen sytvästi/ ja sanoi: Ar»
mollisin Herra! alkään erehtykö ja wäärin ot-
tako, sillä se persona jota te etfittä, hän makaa
tuolla sängysa. Oppt.

Se on tamallinen, että moni sanoo, han tahtoo
kuolla ysiamäinsaedestck; muttakuin se tulis senpäal,
le mjn nähtäisin, että se oli lurha ja löyhä puhet.

78.Satu
Nhen Aasin toiwotusia.

PriAasi toitvotti kylmättä talwella länlmi».
ta ilmaa (suwea) ja suun täyden ruohoja pup
raxeen, yhen kylmän tallin jakuiwan mehutty.

man
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Man olki kurvun siaan. Aikanansa tuli se sulo»nen suwi M ja tuores ruoho kastvoi; mutta s»kansa seurais myös paljon wetoa ja työtä, ett»Aasi wähän ajan sisällä niin kyllästi ja suut»
kewätmeben,kuin hän ennenoli talwehen kyllä»
nyt. Hän rupeis sitten loimottamaan keseHmutta niistä wedoista jaajoista, kuin seuraa elo»
aitan, oli hän nyt pahemmin ulos tullut, ku»
tetväillä: jaluuli han, että ivasta snryllä hänel
paremmin kawis käteen; mutta silloin rasite»
ttin hän wielaenemmän puun hedelmäin, polss
to »puitten ja muun talloen lvaran kantauiisclll
ja wetämlsellä enemmän kuin ennen. Miydoi»
kuin hän oli laktaamattolnan työn alla wäsuttH
nyt ittensä koko »vuoden ympärijnsa,niin oli h»nenwljmmeinen tolwowxensa jalle talwell pääH
le. Niin muodon hänen täyty päättää ja lope»
ta hänen «valitus wirtenjä,sijtä kuin hän alott»

Oppi.
Ahen huikendelelvailen ihmisenelämä on yxi alinGmamen maihedus turhista toimoturista ja kellvottGmalta epätytymättömyydesta. Z)fi huikendelema mi»

li ei ikään taida tulla rauhoitetuxi; ei se ikään löyd»
yhtään aikaa, joka on paitsi waiwaa< Yhdes wan»
has sananlaffus se kuuluu: Pahalla sialla on paljo»
lvitoja, «uunamaa kylmä, muunakärsä kipitl. F

79 Satu
Aiffa ja muutamat

Kosta iso joukko Hljriä kurkistit rcjjlstaän y.
lös, kattoaxensa ruokaa, äkkäisit he yhden
hyllyllä, joka makais niin hiljaa, ja näytti, niin
hiljaiselta ja fietvältä, niinkuin el hcngea eikä

hengi»
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hengitystä olisi ollut hänesä. Hywin niin, sano
yxi Hyristä, se mahta olla yxi luondokappale
hywästa luonnosta, sen minä takaan; sen me tai-
damme lukea janähdä hänenulkonaisesta tahtan-nostaan, ja on minulla niin suuri halu, tuin jo»
stus jollain,että tulla ystäwäxi sen kansa. Niin
tuin hän sano, niin hän teki, mutta niin pian
tuin se fiwiäMirri ulottuhäneen teräwilläkyn-
fillään, sai hän oppia tietä, ettei taunijt tastvot
aina ulosmerfttse ja tietä anna mielen laatua.

Oppi.
Ei kaikki kulta kuin ri,lwä. Kaunis kakku pääl»

ta nähden, eht on alta akanainen. Ulkonainen y»
stamällisyys ja näytetty suloisuus ei kauwwas ulotu,
waikka se ajaxi taita pettua muita, ja malista hänen:
itensähin. 80 Satu

Ari Mettä-Sika ja Nettu.
Koffa yri Mctta-Sika bloi hampaitaan

yhtä puuta wasten, kawl nri Kettu sijta siwu
ja sanoi: ysläwan mitäs talla luulet i empa mi»
nä nae yhtään syytä sinulla sijhen i Slka wa«
stais: tosin nUna sen teen sen tvuoxi, niin nmo-
don kuin se on hiljan hioa miekkaa, kuin minun
päälleni karataan ja minun täytyy tapella ja
»vastata itsiäni. Oppi.

Rauhan aikana on paras pitää »aransa. Suo«
malainen Sananlaffu sanoo: Wasta aika Hijren
haukotella kuin o,» puoli Kissan kidassa.« »»

81 Satu
Di Nettu ja länes.

Aettu ja lanes jouduit terran suureen rlj»
taZn toinen toisensa kansa fijtä, kumpi heistä pa.

rahltten
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rnhltten taisi auttaa itsiansä edes tasa waarall»
sisä mailmasa. Kuin minua tawoitetaan ja jM
llstä ajetaan, sano llänis, taidan minä kaunl»
sti jättääkoirat jaloillani japäästä heistä. Luu>
letkos sinä, sano Aettu, minun halrvemmax»
minä olen wietellyt mouta heistä minun juoni»
lani za wiekkaudellani, usiamman, kuin sm»
juorullasi. Oppi. G

WWus ja taito ylitft moittaa sitä enemmckn wo»
man, kutu ihminen on parempi jaetuiiampi lärjett»
Mick luondokappaleita. : 3

82 Satu
Rxi näsärvijsiKoiran juottinen,jayxt ph»

losopyi eli Maallinen tvijsas 5
Pxi wisii ajattomasti toimeilinen ja ynnnär-

tamätöin hywain seurain kumpvali (joutilas
juoxlan) tahtoi kerran etssä yhtä philofophia.
Hän löysi hänen yrlnansa hänen
jaan ja sytvisa ajaturisaan, ja ruveis ihmettelymaan, kuinga hän taisi niin kestää, ollarecn it"
mau seuraaja kansakäymistä. Seoppmnt ltncs
saatti häntä peräti toisiin ajaturijn, sanoen: mi>
nun Herrani, te exytte kokonansa: silla a!ua sij»
hen laatta, kuin te sisälle astuja/ olin mtna san»
gen hywasä seurasa. C>ppi.

Hytvat aiaturet ja hywat kirjat olvat ymmsrtä»,
wäis>Ue paras, iloisin ja tmwittawaism seurs.

83 Satu
Xri nuori Täomari.

Menneellä sadalla oli yri ijaltanss «uori, mut»
ta wWs, taitawa jaoikia Tuomari/ jokaama,
Ms niin oikein tuomita, ettet hän esimiehlltaM

saanut



79

faanut ikään jälki tekoja ja nuhteita: häneltä
kysyttijn sijs kerran, kuinga hän taisi ja ymmärsi
niin oikein tuomita, joka kultengin oli niin nuo»
ri. Hän wastais: waikka minä olen nuori,
niin olen minä lukenut lvanhoja kirjoja . » «

Oppi.
Ei harmaa pää aina ole epckilematöin tunnusmerk»

ki taitamuteen: ci ikä silta kunniallinen ole/ että han
kauwwan elää/ ja hänellä on monda wuotta: waa«
toimi ihmisten seasa omat oikiat harmaat karmat; ja
wirhitöin elämä on oikia wanha ikä. Wijsaud.kirj.
4:8/y. ja yzi Suomalainen sananlastu sanoo: Ct
wierywan kiwen päällä sammalia kastvaa.

84 Satu
N,n kirjoihinsa kijnniretty philosophi.

maaUa olt menneellä sadalla yri kir»
joia suuresti ia vlön ahneesti rMstarva phtlo»
phl, Buddeus nimelda, joka istu yhtäpäatä
kirjamsa yli ja luki wlriasti. Kerran hänen lv»
keisaan tapahtui seonnetomuus,ettäwalkiapää'
si irralle hänen talosaan, ja liekti löt jo ympärisen huoneen seiniä ja'nurkkia josahän istu ja lu-
ki. Hänen palrveliansa tuli sisälle kammariin
jahuusi, Herra, walkia on trralla: mutta hän
wastais lijkumatoinna: sano sillasinä tiedät, etten minä ole koffaan huolinuthuoneen hallituren asioista. Oppi.

Aikansa kutahin, scuwpäjn, kuin päätä leikattiin.
Nauru hywälle,naurupakalie. Suomal.sananlaffu.

85 Satu
Mi Susi Lammas» nahas

WMnha satu sanos, M MSusi terpM
käart



kääri ittcnsä Lammas »nahkohm, ja sai senpugun alla somaan tilan, että ison ajan raadella
nijtä lviattomia Lammas raukkoja; mutta
paimen aistaitsi sen lvihdon, tuli Sudenpuhun käsiri, sat hänen kijnni,ja hl,rtti hallen y»
lös, Lammas-nahkoneen paiwlneen, korttaan
hirsipuuhun,muille pelwoxi jatvaroituxeri. Pai-menennaaburit eli krannit (likimmaiset)teit koh.ta fijtä suuren menon ja ihmeen, jakysyit häncl»
ta, mitä hän ajatteli sillä, että-hän oli hirttänyt
Lampaansa? Noh, sano hän, ei se ole muuta
kuin Lampaan nahka, joka on peittona ollu
sydämmelle koiruudelle ja konnuudella yhellä
suella, joka peitti ja kätki ittensä sen alle.

Oppi.
Ulkokultaisuus ei ole muu kuin sen pahan henge»

styyti hemoinen; yxi kälmi rehellisyyden Jumala»pellvon (Religionin) alla. Ihmisiä ei pidä katse»daman,arwattaman, ja duomittaman heidän näkön»sä,waatettensa ja ihanan muotonsa lalkem,waanheiHbän elämänsä ja töidensä perästä jokapäilväisesäel«
mäsä. Matth. 7: v. 15, ' 6,20. z

86 Satu
Sonni ja patzi llaärä).

Oli kerran yn suuri puffia Jäärä, joka woit«
ti kalkki »vertaisensa ja ylpeili (suurendelt) mm
hänen suurten urhottisten töittensä yli, että hän
luuli, ettei kengään kestäis hänelle; sentähden
hän nyt yllytti ja härsytti yhenSonnin sotaan
kansaan. Ne tulit toistaan ivastaan, ja ensims
mäises pustemlses, lnakais Jäärä p«olikuol'
lunna tanterella; mutta kuln hän jälle wäha

tvlrkols,
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wirkois/ sanoi hän ittexeen: tämä se seurais mi-
nun ylpeydestäni ja hulluudestani, kuin minä u-
los rostasin minulleni wihollisen, jonka luonto
on tehnyt minun yli manntxeni.

Oppi.
Kuin ihmiset tahtomat härsyttsa semmoisia, jotkg

lvoimasa ja wäkewyydesa owat heitä paremmat, nija
ei se ole nijn pallon urhollisuus, zoss ei enemmän tyh»
mcl ylpeys, jonga he saa kalliisti mazaa.

87 Satu
VxiLammasjoka rijtell paimenensa kansa.

Rossa MaLammasta kerittiin, nttn pahacuise suuresti, ettei paimen tyty hänen lnaitconsa,
maan myös otti hänen fijta suuttui
paimen, jaotti kohta yhden jenkmOtnn ja tap»
poi., No, nyt, sano Lammas, fiua luulet teh-
neesi sen pahimman kutns tiesit. Ei, wastaispaimen, minä taidan,paitsi tätä, myös taittaa
MM niffas, joss nmn niin tabdon, ja betttaa st»
mm tahallani koirille eli susille. Ei Lammas
sitten enämpt hijffunut sanaakaan, peltvosta, et-
tä joutua pahemmin ulos.

Oppi.
Kuin ihmiset ei tahdo helpoissa, keweill<l fa hywil<

la suoslttelemisiUcl/ tuta kohtuutta ja oikeutta, nijn
täytyivät he kolvempia ja pahempia nähdä.

88 Satu
Hxi Talonpoika ja Aili (Pukin eli N)uo«

hen° poika).
Miwarallinen Talonpoika, joka oli joutu»

nm pitkälliseen njtaan ja oikeuden säpmucen,
etsi usein vhta hywäa ystäwätä, ja niinkuin se nä>

F lvyt,
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wyi, sukulaistaan, joka oli hytvln Lajin oppinul
taman tygö tuli hän usein ajatuxesa saadarens
häneltä neuwoa asiasansa: nmtta seLajin oppi
nut, eliAdwokati, oli aina niin työltä estetty, ei
taTalonpoika aina käffcttijn tulla toistieli toi
nen kerta. Ukko ottl Njs kerran kansaan ybel
hywln kasivatetun tvuohen pojan; ja kutl
Adtvokaatin käsi Skrilsw.lrl sat sen kuulla, ett<
Nlll < tVuohl) maäky owella; lasti hän kohti
miehen sisälle, ja wei hänen Herransa tygö; jok<
kohta selitti hänen asiansa, piti hänenpuoltansa
ja teti yhtä haarvaa kari hywaa toimitusta; ni
mtttäin että mies sais suuhunsa, jaAlli wietijt
nawettahan/ja nijnTalonpoika meni tiehensä.

Oppi.
Raha fa antimet owat paras matka pa§i yli koko

mailman; ja ei mingaan kailssc, olla niln liki sukuaja ystHlvyydes, kuin rahan kautta.
89 Satu

No Rastas ia Haukka.
Koffa vrilö»Rastas istu ja tvisertlyhes

metsistös, tuli yxi snöläs haukka, ia lykkäisi
nen oxalta, josa hän istui. > Rastas rukka
pyysi wastata itfiaan, ja sanoi ettei hänen
rainen rungonsa paljon ruari kelmannut, ja että
ilmnpia lintuja löntyis mettäsä. Se on tosi, sa«no Haukka, mutta luulekkos, että minä lastes

pienen linnun joka jo on minun kynfisanif
vben suuremnian taben, joka ei ole minulla i
li sijs,ftno Vs-Rastas, pelastaa minun hen-lkent yhellä luloiseUa wcisnlla. Ei luonnan, wa^

stais
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stais Haukka, nlinun mmani on jotain wail«
la/waan ei numm torwani tarwihte mitään.

Oppi.
Paree yxi pyy piwoft, kliin kaxi mettäsä eli puun

90 Satuoxalla.
Ixi Saassl ja Mehiläinen.

MSaässi joka wilusta janälästä tankistu.nur oli liki puoli kuolluxisa, antoi itsensä vbtenä
kolkkona aamuhetkenä yken Mehllais pesän e«
li pölhön tygö, ja rukoili alumja ja apua hau
tarjoisi myös ittensä ynnä,ruan ja kamarin ede«sta opettamaan mettms semusta weiftls, spellsä
ja musijkisä. Pxi Mettiamen waftais kaictein
puolesta suurella simeydeilä, <a pyysi/ ettei hän
pahaxuts sitä: sillä, sanot kän, me ylöskasiva'
tamma meidän lapsemlne sijuä elaturen-kelnosajakäsityösä, kuin me itte taidamme, että he tn»
lisit tclwollisixi, tulemina aitona elattaniaan it.
tenjä heidän oman wireydensä ja työn tekwai'
syydensä kautta. Oppi.

taistot kerjälMt, jolta taitalvat, mutt' ei tahdotyötä tehdck, ei mahda millään oikeudella odottaa ja
ivaatiaalmuja: ja tapahtuu heille tämä »viheltalsyys,
ettei he lapsuudestaei olesaaneet oppiamitaan solvclia»
sta työtä,ivlla he ittensz taitaisit kuumalla elättää.

91Satu
M Morsian, joka wei walkian kansaanmiehensä taloon.

Pheltä siwoMselta mieheltä, joka nykyisin oli
nainutkysyttiin kerran, mitä se mahtais merki»
ta, että hänen Morsiamensa palawilla erutti.
löillä johdatettlln isänsä huoneesta miehensä ta»

3 2 toon i
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loon t se on kewiä ymmärtää, wastais mies, miinä olen pelastanut minun appeni yhestä walkilj
kekäleestä, pannaxeni oman huoneem tlmitllleen.

Oppi.
Ari torulva waimo iysvttcka kaikki, mihenka ha'

ikään sattuu. 92 Satu
Axi Kukko ja Kettu.

MRerm sai kerran nähdä kuinka yri Rust
ko istu ja kukersi Kanainsa kansa nbellä
Min sinä niin istut, minun vstätväni,sanoiAed
tuz mitä sinä teet niin korkialla ndeila
sinun totmituxes ja affarecs pitäis oleman maan
päällä, jaminä luulisin, että yrt Rukko tuulesq
eli korkialla on pois oikiasta elostaan. Muttc
kukaties, ett' sinä olekuullu niitä uusia sanolniaj
jotka on juuripäälle luotettawat: yxi yhteinei
rauha on päätetty kaikkein elämäin luondokap
palten wälillä; ja et yrikään saa hengen ja ja
sentenrikkomisen haastolla, salaa eli julkisesti teh
da toiselleen wahinaota.

Se on se ihanin, suloisin ja paras sanoma,
kuin minä ikänänsä olen kuullut, lvastats Auk>
ko; jasiinä samasa ojjcnsi hän kaulansa, i?anän«
tuin katsomaan ulospitkin tietä. Mitä nnäkur.
klstelet, kysyi Nettui et muuta, sanol Auk«
ko, kuin kaxt isoa jaliti»koiraa tuolla kauwem
pana, jotkatuota tietä juomvat täyttä
että kieli rippuu ulos kurkusta, ja niin hilpiästt!
ja nopiasti, kuin he suingin ennättawät.se niin on, sanoi Aettu, niin ininä luulen st oly
paras, että minä kiiruhdan pois. Mm niin, ky««

lyt
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sm Kukko s se yhteinen rauba mahta suojella
sinua. Jaa, sanoi Kettu, sen se tosin säätä;
mutta joss ne pahat koirat et ole wielä kuullehet
sitä ulos kuulutettawan, niin taitawat he yhtä
hywin repiä minun turkkini palaisixi ja säpa»
leiri. Ia niin juoxi hän pois.

Oppi.
Kettuja ketuilla pyytään; ja yxi wiekas käsitetäänhänen omisa ulos lastemisa werkoisansa.

93 Satu
Axi Skräätäri ja hanen waimonfa.
Kerran ylös tuli yxi ilkia riita yndeuSkrää-

tärin ja hänen tvaimonsa wälillä. waimo,
joka ylöukatsoi miehensä käsityötä haukkui hän-tä saxi'trawuxi, saxi lelkkajari -. ja niin edes-
päin. Josta mies suuttui, jaantol hänelle hy-
wä» korwapuustin, muttasiitä tuliWaimo wie-
lc sitä havemättönlämmäri. Ia kosta ei le aut-
tanut, ntin hänwei hänen yhteen wesi lammeen,
ja upotti Waimonsa weteen kurkkua eli leukoja
myöden; mutta niinkauwan knin hän taisi riel-
tansä lijkuuttaa, niin ei muuta kuulunut hänensuustansa, tuin sama haukkuma «nimi ja monta
muuta häwäistystä. No, no, wain niin ajatte-
li hän, minä hawaitsen, ettei muuta wälikappa-
letta ole,«tyyswttä ja ääneti olemaan saadaxenitätä ämmää, waan että hänen suunsa pitää tv«
kiitämän; ja niin pisti hän hänen sywemmä wc«
teen päätään myöden z ja kuin et hän nyt weden
alla tainnut enää haukkua häntä saxi-krawuxi,
niin nosti hän kätensä ylös weden alta päänsä
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päälle, jaleikkals kahdella sormetta niinkuin saxil
la, ia bijjoi kynsiään.

Koska nyt Mies sen näki, jätti hän kaiken pai
rannuren toiwon hänestä, j; sanot: se pltaa kvl«
tenqin oleman leikattu. Oppi. !Kuin yfi yi.siä waimo ei saa tahtoansa edes; nij«
on kieli /a wlha, »<e tvijmmciset zotka Hall lättais.

94 Satu
Ixt rvanha Mlcs ja Aasi.

Pri wanha Mcc? ja yxt wahanen poika ajom
edrilänsa yhtä Aasia, markkinoille, siellä myys
därecn häntä. Eikö sinulla ole enempi micltä,l
sanoi yri ajja joka tiellä tuli wastaan, kuin ettG
sinä ja sinun poikasi kantta liasa ja saroesa
sin, jaauuatte Aasin rayda iouttlasuaZ
sitten pani Mies poikansa Aasin selkään, ja
wl itte jalan. Sitten kotMts yeltä yri
ja sanoi pojalle: sinä laista - koira! pitääkö si-z
nun ratastamau, ja annat isäs käydä jalani sem
jälkeen ajo isä poikansa juhdan scijästa, ja istu it-Hte satulaan. Se kolmas tuli, ja sanoi: sinä wan-1
ha laista lomppi istut itte hywasti, ja waadit
waiwasta lastas juoxemaan jälisias kmn
Isä otti sitten poikansaylös ja antoi hänen istua!
takanaan tarakas. Sitten tuli se neljäs, jokal
ryysyt, joss Aasi oli hänen omansa se onl
ltttnuu, wastais äjjä. Ei se niin näytä ulos
stais se toinen, tuin sinä niin waiwaatja rasitashäntä. Kuinqas minun sijs pitää elämän ja
nettelemän itsiäni, sanoi äjlä ittexcen? silla miinua nauretaan, pilkataan ja nuhdellaan, tabb

Vaff
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Aasi käy joutilaina, eli jos jompi kumpi meistä
rattahin oli.ell joss »ne molemmin ratastamma;
ja niin ban wibdoin otti köydeneli nuoran palan,
ja sitoiAasin kaikki neljä jalkaakiinni, pisti yhen
korennon wältin , ja niin jeljällaankannoit mo-
lemmin olka väillään Aasin torille. Sille ir-
wisti ja nauroi jälle loka ihminen joka tämän
kamalan asian näki; niin että äj)ä suuresti suut-
tununna, ajoi ja lyttäis Aasin wlrtaan za lne-
ni jälle itte kotia.

Tämä kunniallinen Mies aikoi olla ia tehdä
kaikille mieliri, ja mukautta kalkkein pään jäl-
keen, mutta hänellä oli se kowa onni, ettet joutua
kenellekkään mielin ia otollisexi, mlstais myös
wielä päälliseri Aasinsa.

Oppi.
Se joka ei pane maara, ennen kuin koko mailma

siihen tytny, se saa nMijn kipiän pään walwomise-sta ja lmkkumattomuudesta.
95 Satu

Fri Christitty ja yri pakana.
MCHrisiltty ja yrl pakana jotkaollt tvan.

Hat tutut waelsit vhes, ja puhut paljon kestcn-
sä sijtä oikiafta opista: ja koffa he tulit Ita-liaan, niin antoi se Chnstitty sille pakanalli.
selle Tomerilleen sen Neuwon, että hän edes
ran tahtois tulla kirkkoon, messuun, ja sitten ja.
noa hänelle ajaturensa. pakana teki niin ja M'
li kirkkoon; josa hän näki kuinga itte Jumalanpalwelluxen alla kukkarolla käytiin, jota sohit-
tiin ihmisten silmiin janenän alle jakerättiin e«

34 lt.
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likerjättiin rahaa kokoon; jakuinka hetkenpäästä»
Unilukkari pitkällä ruoko «saumalla käwi nM
kien ja pistain, lyöden ja näppien ihmisiä päa«
hän; ja tuinga kaikesta tästä hartaus hämmenZ
dyi jokakyllä muutolngin näky oletvan horror»sa. Häneltä knsyttiin, mitä hän luulikirkon m»
nosta. Huivin kyttä, sanoi hän, kuin ei siellä ra«
haa ihmisiltä lipolla moswaadittats ja heitä je»
päilla sohittais,joka ei tapahdu meidän maalltU

Oppt.
Pakanatkin näkemät ja pahaxumat nckrkästyje»

pahoja tapoja <»<; ja mixei sijs nijtä poispannaH
nimkuin pahentamaissa? «

96 Satu
Mesiä, joka oli rahansa jarvaatteensa Hu»

kmtanur pelisä.
Pri huirittclta, jokaoli tuhlannutrahansa pois

pelisa, seisoi ja purffui yhen oweu wleres yhes
wiinakellaris,sen alla kuin hän ajatteli mitä ha,
nelle oli tapaktutva. Pxi hänen tutuistaan tu>
li hänen tygönsa la kysy, minkä tähden hän niin
päilvitteli ja walittli ei mingään tähden, tyhjän
taben, mastais hän. Kuingas sinä siis niin pa«
rut, itket ja walitat,tyjyise toinen, kuin et sinul«
la ole mitään, jongasyli itkisit? juurisentäboeq
ettei minulla ole mitään. Hänen ystäwanfi
luuli ettet hänellä ollu yhtään syytä murehtia j
ja hän itte tahto tietä antaa, että hän paitoitte»
li, ettei hänellä mitään ollut. 5

Oppi.
VZaroituxet olvat nyn opettamaiset, kuin ikään

manauxel.
97 Satu.
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97 Satu
Nxi Rerm ja Rissa.

Kerran nlös tuli yri kysymys yhen Ketun ja
yhen Atsian wallllä, kumpi heistä taisi tehdä ne
suurimmat konstit mailmasa, joss hätä niin pak»
koais ja waatis. Mitä mmun tulee, sanoKet.
tv, niin minulla on koko pusii täynnä konstia ja
juonia, nauttiareni tarivitesa. Samalla tuli
toto joukko jahti-koiria täyttä kynttä juosten, sil-
loin Kisia ttipeis puuhun, ja näki sieltä kuin»
qa se waiwanen luettu rewittiin ja raadeltiin.
Kissa sanoi silloin ittexeen: Se wisiikonsti kuin
mtna olen oppinut, on valjoa parempi, kuin sa«
ta tietamätöintä. Oppi.

Ei kamaluus kauwwas auta: se yrinkertanen luon-
to ei ole jättänyt ketään ilman «varustusta.

98 Satu
Kaxi matka-kumppalia, (Tomeria) ikein»kaltaisesta mielestä.

Kari miestä juuri erilaisesta mielestä olit ker-
ran yhdesä matkasa. Pri niistä käweli werkal-
leen maahan eallistetulla päällä täynnänsä ja
alas pamettu tuhannelta murhelliselta ja surul»
liselta ajamxelta, ja huusi yhtä päätä, akl lvoi!
kuinka minun pitää saaman elatuxeni? se toinen
lvaelsi mattansa lystillä jailoisella mielellä ja jät«
ti ittensä edeskatsomisen ja onnen käsiin. Mt.
nun ystäwäni, sano se murehtima, kuingas tai.
dat olla niin iloisella ja tytywäisellä mielellä i
niin tosin kuin minä olen vxi syntinen, tahtoo
minun sydammeni pakahtua ja haljeta murstari
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siitä pelwosta kuin minulla on elämäni ylöspi«
don puutoresta..« . Tule, tule pots! wastaiSse toinen, käyköön kuinka tahansa, minä olen ot.
tanut wisiin paätören ja minulla on kaiken alla
yri tytywäjncn ja iloinen mieli. Minkä pää»
töxcn? kystrse surema. Jaa, sen päätören, wa-
stais se toinen, ctta tehdä kaikki mitä minä woin,
ja muutoin kaiken alla uskoa itsent talwan (Iv«
malan) wapaaseen tahtoon ja hywaan suosioon.. « ' Mutta sano se tytymätöin, paitsi tätä
olen minä tuntenut monta niin rohkiata kuin si«
nakin, jotka wthdoin owat ustallurcsaan ja toi-
lvosaan tulleet pctctyxi; - >» ja niin se wihcljäi<
nen mies lyöttäysi muihin monenlatsim lnurchi»
siin ja epäilewaisiin ajaturiin ssri kuin hän wih<
dom ulos pubkeis seuraawa:seen kysymyrcen:
entä joss minä tulisin sokiari? sitten käyskenoeli
hän hylvän matkan hänen kmnppalmsa edellä,
umpi silmisa (kiinni painetuilla, lutttuilla silmil»
la) koetellaxeen kuinka se kawis laatuun, jyss sen
kaltainen onnettomuus hanta tapais.» »> Sil»
la wälillä hänen reissu >towerinsa, jokakäwi ha«
nen Mssäan, löysi lihden rahakukkaron tiellä;
joka tapaus näytti ja todisti kuinka tosi hänen
oppinsa oli, nimittäin, että meidän pitää uj?al«
taman mettämme edeskatsomisen (Jumalan)
lmostaan ja haltuun: sitä wastaan se toinen ei
saanut osaa löydykkastä, hywin ansaituri ran>
gaisturexi epäilyxensä tähden; sillä kukkaro olis
ollut hänen jossei hän itte olis menetellyt ttsiän»sa niitt/ ettet hän saanut fita nähdä.

Oppi.
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Oppi.
Se joka itsenjä uffoo edeskatsomiselle (sei on, Iv»

wa!a<j,) hän on tvitzi yhdestä nstawästä hädän aika-
na; kuin,sllä »vastaan yzi surema epäillys Jumalan
hymyndesick, saattaa vhen ihmisen sijhen mahottomaxi,
ja tekee hänen ennen aikaansa oiuietcomaxi, pelmosta
etca tu-la seUaisexi toisti saian päälle).

99 SatuAi patus - Suutari,kenkäin - paikaaja) ja
yri Ränrmastari.

Oli kerran yrl iloneiipatus.Suutari, joka
tytywaisella mielellä elt kaikki pällpänsa, ja Hu»
mtttl itsiänsä, trallaamistlla, weisulla ja leikki'
puheilla. Muttaei niin hytvin ollut hänen kran-
ninsa kansa, waikka hänellä oli rahat ja Rantti.
kammari hattusi; sillä huonesaan ei hän tainnut
weisata eikä laulaa, eikä saanut lewollista unta:
mutta kuin hän huomeneltain sai wähä unta e-
li meni horrorihin, herätti st ilonen ja lystMen
Suutari hänen ylös usiammasti kuin sata ker>
taa, >°. Ak! kuinga usein hän kyttä tuhannen
kertaa salaa tottvotti, että unta saataisiin osta.
markkinoilla, niinkuin muuta kauppa kalua, ruo-
kaa eli juomaa! -.« köffa hän nyt näillä aja»
luxilla waiwais itsiänsä, joukahti se bänen aja»
turcensa, lähettää sen weisaawan Sumarin

ään. >». Tule rakas tranni, sanoi hän, fi>na elät kuin yri Printsi: kuinqas paljon taidat
lvuodesa ansiita hanttvarkillas? (käsityölläs)
siten tiedä,hytvin uskottu Herra, wastaie Suu«
tari; silla en minä kirjaan ylös pane minun si-
sälle tulojani/ waankuin minulla on leipä käestä

«iin
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Niin juuhun,jaminä niin laitan, että minun r«
tinkini käy tasan wuoden lopulla, niin minä tv»
hän ja ei ikään sure huomisesta pänvastä. ° > »Se on hmvin, sanoi Ranttlmästart, mutt»
joss sinä tiedät, paljonkos pälrvaja taidat ansa»ta, niin on se kewiä laffca mitäs wuodesa saa»
Ei se ole mahdollinen tietä, sanoi Suutari, Hsalle tuloyi owat epätasaiset; fillä meillä on nii»
paljon pyhä'pälwiä/ juhlia ja uutten pyhäi»
muisto päiwiä (arki -pyhiä) jotka saattamat y«
helle köyhälle handttvärkarille paljon estettä saazdaxensa elää työstänsä. --. Tästä rehellisesti
jakonstittomasta puheesta piti Ranttlmästars
paljon, japitkitti puheensa hänen kansaan. - ° §
Nyt minun ystätväni, sinä olet tullut lninun buH
neeseeni, niinkuin Suman, mutta mitäs siitHluulisit, sinä jällenjätääldä ulos lahdet
kuin Keisari? ja siinä samasti laffi hän hänen ka»
siinsäyhen rahakukkaron joja oli sata Tnkaa»
tia. Mene nyt tiehesi, jano hän. Tämän
nä ffankkään (kenkään, lahjotan) sinulle. Elctzsen kanss; varahitten kuins taidat. ... i

Suutari meni pois ktlllan kansa, ja luulette'
li Mensa niin rikkaan, kuin hänellä olis ollut
kaikkiPeerun kuttalvuoret, jotka langeisit hänen
helmaansa. Niin pian kuin hän paasi kotia, pa«
ni hän lukun taga kukkaronsa, ja nnnä Tkkaa»
tien kansa kätki ja salpais kaikki banen elämänsä
tlou ja huwiturcn yhteen lippaasthen.

' - »Siitä ajasta kuin hän oli tullut niln stlln»en tawaran haltian, niin ei enää ollut iloista
<velsua,elkä letvollism nukkumtstabanen huonee»sans«:
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sansa;., -ei yxi kM saanu liikkua hänen lata«sansa (kokisa) ettei hän kohta päiwitellyt, jahuun»
nut että warkaat on saapuilla; ja hänen majan-
sii oli niin täytetty ja lewottomaxi saatettu mur»
heelta,kateelta,ja pekvolta, että hänen elämänsä
oli hänelle tullut raffaari takaxi jakuormaari.*'

Han mani sentähden jongun ajan perästä
Ränttlmastann tvgö, ja sanoi hänelle: Ra-
kas Herra! joss teillä on kanftkärsiwällisyyttä
yhden onnettoman kansa, niin sallikaa ja suo-
kaa, että minä jallenja saan weisata ja nukkua,
jaottakkaa jällepoisretdan
dan tuhannen kittoren kansa päälliseri.

Oppi.
Seköyhä mies, jolla 01l ainoastansa leipä kädestH

suuhun, eli aikansa tytytvaisna, ja iloiina, ilman pel«
wota markailta, yhteisiltä eikä erityisiltä; mutta sij«
nä huoneesa kusa rahaa löytyy, on aina pelko/ ja seon aina nijnkum hukasa.100Satu
Nxi Zrttttarhan Haltia ja Multa myxri.

Pxl Tragäiilsmcnari löysi kerran Myyrm
trässoolisaan, ja silloin ylöstull kysymys tahikkahänen piti tappaman hänen, eli hengis säylvttä»
män. sanoi, että hän on yrt työmiebi-
sta yrttltarl)asa,joka kaiwot jakäänsi käncntar»
hasaan ilman palkkataa. Hän huusi myös senpäälle, että se olis armotoin asia, kuolettaa yhtä
eläintä, jolla on niin hieno karwa ja monta muu»
ta kaunista etua. Olkoonpa niin, sanoi yrttttar.
han Haltia, mutt' en minä annaa pettää itsiä-n; kauniilta sanoilta. Se on tosi, sinulla ei ole

mitään
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mitään käändämisestäs; mutta ystäwän, kuk»
on tinkonut ja toimittanut siium tähän työhön»
luuletkos että minulla sijtä on hplvää, että m»
nun tainayi ja istukkaani ylös lnullistetaan ju»
rinensa i ja mikähän sinulla on työnä muu, tuiMettäs täytät oman watsas, jaet jätä minulle m»
täänruarti Oppi. m
Moni tekee jongunpalmelluxen. mutta itte tähtensH

101 Satu
Nxi tvaimo, Nlssa ja Hijret.

Pxi l?ywa
joka aikoi juustojaan warjella ajatteli
niin estää tvahingoon, että ban pani ja asettiAlssan justojen wahdiri. Nisiä jälkeen eli A»tan anomuxen ja päälle tarkoituren niin muo»
don että hau marjeli juustot kaltvamist'sta; mutta koffa hän Ajret hälvittt, söi hän
myös suuhunsa justot, jolta hän piti tvahdata.Oppi.

Se on parempi, että muutamat lvähck Rotat kcny
wawat ja jyrsimät meidän yhteistä lvapauttammeD
kuill että antaa isoille Kissoille luroan, Rottain uloN
hämittämisen marjon alla, kokonansa kukistaa lvapag
utta ja julman tyrranneuden ylös raketa. «102Satu
Neuwon pitoa yhen Kaupungin rvaruÄsiamisesta. H

Kaikellaiset Konstimestarit kuttuttiin kerran
neuwon pitoon, kuinka yri warustus (Fästninkt
muuri) parahitten taittaisiin pantaa yben nau«
pungin ympäri. Pxl Murmestari sanoi, että sepiti tehtämän kllvestä, yxi pyki(Pyklmestart) u<

skoi,
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ffoi. että hirret olisit sata kertaa paremmatz ja
sira likin tuli yri Karman edes/ ja janoi: Hy-

Herrat, te mahdatta sanoa mltitään tahan»
ft, niin ci mikään seiso paremmin wetta ja ilmaa
ivastaan, koko mailmasa. kuin nahka ja tvuodat.

Oppi.
Ittekukin rakastaa ja lullie omansa parahimmaxi.

103 Satu
Pri Sonni ja Hyttpnen.

Pri lora oli istunut Sonnin sarwil«
le, rukoile sijmotlifilnmasti häneUa anteexl, että
bän reki danelle sen waiwan; mutta etten mmä
lnabda kauwwelnmin waiwata sinua, niin mi«
ni tabdon kohta manna pojjes. Äläaiwoas sil»la ja> Sonnij sillä se on minulle yr>
t > kmm joss sinä pysyt sijnä eli menet pois. Enulina horannut, kossas sijhen istuit; enkä ming
paljon nlurehdl. joss sinä manet tiehes.

Oppi.
Tsm'n pienen Itikan korkia luulo ittestäckn, ku»

waa meille ohden mielen laadun, jonga me tapaam»
me loka v liw: mailmasa ymmärtämättömäin seasa,
iotka aina tahlowat nakni suuremmalta, kuin he il«

>te työsä owat. 104 Satu
Fxi Koira ja hänen MtttänjF.

01l terran vri oiniallinen ja kelwos kartanoKoira, loka yö aina murisi ja haukku kait.
Ka w:msiä illnan eroitusta, jotkaniin likeltä si«!wu kuljit että hän kuuli wähimmänkäänrisauxenheistä. Hänen isäntänsä ottt hänen kerran ku,
rltuxcnsa ala, ja toru häntä senkaltaisen murisi-Vlseu, ulwomisen ja haukkumisen ylt jokattsen y-

li
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li! ilman eroitusta, jotka lähestyit taloa. Mixon sinulla kuono, jossei sitä warten, että wainollas eroittaa yhden warkaanknnniallisesta itzmisestäi minä sanon sinulle kerran kaikkein eoestä, ettet sinä tästedes enää ollenkaan awaa sill»tas. ArmollinenHerra, wastais Koira, je ta
pahtuu sijtä kijwaudesta tilin minulla on teidät
palwelluresanne; jakosta se nyt niin on tapah
tunut, niin toiwotan minä, ettei minulla M
muuta edeswastausta tuin että minä olen haut
tunut ja nostanut metelin määrällä ajalla. »-.
Te taidatte luulla, ettei muita roarkatta olet-
kaan, kuin ne joita laki duomitst hirsi - ja kaaki«
puuhun, eli jotka lyhyen ajan sisällä tulewal
panttorotari. - -« Te erehyttä siinä joss te tah
dotta duomita ihlnlsia heidän waatettensu , pv
kuusa, kastvoinsa, tattantonsa, ja ulkonaisen nä
könsä jälkeen; - - - mutta joss minä saan kerratl
wainon heistä, niin minä tahdon sanoa teille,rutG
ka ja minkä kaltaiset ne aina sydämmcsta ilma»
että tarwita wiedä heitä oikeuteen. Tee sinä selsano isäntä, joss sinä rookat tuta yhen walaHpattoisen, yhenwäärän mitan pitäjän, oman«
tunnottoman Adwokaatin, yhen pettäjän, yhew
ryöwäriu, yhen ahneen, yhen Tuomarin jotaot-l
taa lahjoja, ja muita sellaisia pahaneltifiä, nillU
hywä Koirani, hauttu ulos warkaita, ja äIGsäästä. Antakaa anteeri, wastaisKoira, enMwss seolispalowijnan-Fistaali eli AdwokaaW
eli muitten pahain, esimcrkiri huorain
staajg; eli huliwlliä hengellisestä eli maallisesta

sääe
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säädystä; eli joku, joka myypi ja ostaapl oikeut-
ta; yri soplmatoin wihamies ystäwyyden war-
jonalla; eli yrikauniisti peitetty ulro kullattu;
ja sanalla sanoin: olkoon kuka ikään tahtonsa;
niin ei yhen, waan tuhannen kerran minä ilmij
annan, että minä haukun oikein.

Oppi.
Ei Koira tyhieck hauku, loppa korwa lopsuttele. Ekse honkihin horise. E» Koira luuta tvmgahda ehkä

kohta lyötciisijn. Suomal. Sananlazk.
105 Satu3?xi Aasi joka kanro yhtä kurvaa.

Kosta yxi Aaji yhes procesiionis (eli julklses
kansan kokoules) kanto yhtäKuwaa, langeisit
ihmiset jatka ivastaan tulit joka pairas polwllle.
hen. Se tyhmä ja hopero luondokappale lu»lt
ainian, että se 01l yxi tunnioittamimn, joka ha.
nette tapahdui, fixi kuin yxi kuiskutti hänen kor»waansa nämät sanat: kuules hywaystawä! sizui
olet se samaAasi kuorma seljäs,kuins olit ennen
kuin sinulle ft kunnia tapahtui; ja et st ole itte e»
lain, waanKuwa, jonga edes he polwia notkl»
stawat. Dppi.

Moni puntari »pää saa kunnian Characlerin (wi«
ran nimen, ammatin) tähen. Hän on ollut, taita
Myös vyfnänxl peruukistukkl, mutta kunnia tavah»
tuu hänelle paljaastans hänen Mirkansa fasa tähden. Onkos se sils ihmee joss kunnia ahneet
pyöritvät rangin f oik«an tolkeimpain istui»
siain>) perään. 106Satu

Nxi Noira ja Risia.
Ms jasamas huoneesa tuli kerran yriKoi.

V rg
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ra ja Aissa alusta ylöskastvatetuxt, ja ne sowlt
niin hywin kuin joku luonto kappale: ne olit niin
ystawälliset,niin lystiset ja hywan sopuisin, että
koko talon tvaellä olt heidän puoli huwiturcnsa ja
ilonsa että nähdä heidän leiktiaän jarakasta M.saa. Nuan aikana hawaittiin ainoastans joku
napina ja muriseminen heidän tvalinsa pöndan
alla: ja mikä oli päätös ja summa kaikesta sei-
dan torastansa, lopuri, kuin Koiran ja
paha sopuus, kumpi heistä pitt jyrsullän luula e»
li yhtä lautasta (Talrikkia) nuoleman!

Oppi.
Liha ja weri etsij luonnollisesti omaa etuansa; M

kuin siltä kysytään, taitaayfi tvahänen luu w6he»G
min eli enammin, nosta kalkki iynuftt toistensa tvH
kaan. 107 Satu
Maan miehet jayri panrheri eläin (Susi«

Ilrves.)
Phellä paardilla olt kerran se kowa onnis

että hän tapaturmasta putois yhteen svtvää»
kuoppaan. Ihmiset, kaikki waki kylasä tuli joH
kottaisin hänen ympärilleen: muutauutt natkO
llt häntä kilvillä/muutamat johit ftlpaillä jalöH
korennoilla: mutta monikahdctt surkuttelit hanHta, heitit hänelle leipä palatsia (kappaletta, mM
ruista) jaannoit hänelle jotainruari. Illan tM
lesa menit he kalkin kotia ia päätit todexi, ettGkyllä he hänen huomenna löytämät kuollunnatz
mutta hän wirkois, sai woiman ja kunnon, etm
hän hyppäisnlösja meni salaa pois: jakuin hän
niin oli päässyt wapaari, niin hän niin pahoin

menoisi
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menoisi sekä ihmisten ettäeläindenkansa sijnä sen,
dusa, ettäkoko kihlakunta wapifi ja pelkäls hanen
mainioitaan. Kosta nytpaardi huomattst, et-
tä pelko oli niin yhteinen, rutjui hän kansan ty-
gönsä,ja antoi heille senraawaisen julistuxen tie-
doxi:- - -Niin monta teistä -. sanoi hän, jakait-
ki ne jotta surkuttelit ja holhoit minua, ruopasa
mahtawat olla pelkäämatä, niin muodon kuin
en minä aiwo nyt minun trralle paästnanl teh-dä yhtään wahingota yhellerkään teidän eläiuli-
sianne. Minä mnismn hywin kyllä, ja en ole
sitä unhottanut, rutka ne olit, jotka minua ruo-
kit, holhojt ja annoit minulle ruokaa ja leipää
wirwotuxexeni, ja tunnen minä kyllä myös ne
jotka minua tiwillä nakkelit. Ia minä olen ai-noastansa ntjttenwiboslinen, jotkaoliwat minun
wiholliseni. Oppi.

El yhttl.in nijn willia petoa, joka ei hyMlin töiden
kautta masennu: hljlväisee ulos monta ihmmH
jotka maraa ja palkitsee hywin padalla, la metsän
petozell Skoulusa tarwihtewat oppia lkmililwmtH.
Muutoin on »ananla,ku-. Ei lvanha juola j.niota.
Se on, enttsia' hywiä toiti ei kirjoiteta ylös muijia
kirjoihin. Seneca. 108 Satu

Roira ja Aasi.
Mtä vitkaa matkustit kerran yhdes

yxi iso Karhu koira, japri Aasi, jonga tarak«
kana öli <uun sakkl lclpiä. Molnnmille tuli M.
ka, ja kuin Aasi nen nnerista syöskeneeli ohdak»
keen ja mmtten ruohojen tnntiä ja korsia, niiä
tahto Roim myös jotainruari/ja anot häneltä

G 2 Yhtä
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yhtä leipä kappalesta. Aasi mastats, että joss
hänellä on nälkä, niin saattaa hän tehdä samon
kuin hangin, sillä ei hänellä ollut leipää pois an-
taa. Kosta he niin pakinoit, tuli yri Susi hei«dan tygöusä. Aasi alkoi kohta mapista, ja sa«
noi koiralle: minä en muuta usso, kuins ettäs
autat nnnua, joss Susi lninun päälleni karkaa.
Ei, sanoi koira: se joka tahtoo yxiu syödä, sen
pitää myös yxin tapella; ja niin jätti hän towe»
rinsa Suden pariin. Opsii.

Ahtelnen edesmastaus ja warjel!us on se erinomau»sm päälle tarkotus jotamarten ihmiset antawal llsen«zsä yhteyteen. Me rakastamma totsiamma siinä mitz
tasa,kuin me pallvelemma toisiamma: mutta /os
linäinen rakkaus raukee niin yhteyden side kätkee.

109 Satu
NxiRusthallari ja hänen Aahlet koiransa.

Yhdellä warallisella RusthoUarilla oli vxt
kööliäs kahle.koira, jonga sllmätelluenneetra»staaseen uneN'wienoxeen, talonmaen ystawä,
wicrasten liehakoitsia, ja lvarasttn peljättäwä,
touko. Hänen tvalppaudensa oli niin julkt ja
yhteisesti tuttu, ja muutamain nritysteu kautta
niin toeteldu japeljättn, etteiynkaän waras,
nenä nmonna tohtinut lähestyä Rusthollia li'
kemma kuin koiran waino plötty.«-« Phte»
nä päiwänä juttelitIsäntä jaEmäntäkeskenään
kaikenlaisista talon asioista/ jakaikkein muittenseas muistu heille myös pubuareen kahle-koi»rasta. Meillä ou, sanoi Rusthollari, meidän
porttlmma luona yxl kelwowln leiman syöjä: me

tustan»
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kustannamme hauelle ruan, majani (koppelin)
tableet jawttjat,ynna ylös passauren kansa; kaik-
ki se on minun mielestäni pxl hyödytöln ulospa'
no jakulu, talla paikalla, josa nyt et moneen a»
jastaikaan ole kuultu puhuttawan rostvoista eikä
warkalsta..' - Minä olen kauwwan ajatellut
fita samaa, wastais waimo, minun pijjolllani on
kulla muuta tekemista,kuin holhoa ja korjata yh.
ta kelwotointa luonto kappaletta:,»- paihtist>
ta niin on minulla minun pikku jyli.koirani,jo'
ka daukku aiwan niin kiniasti kuin se paras kah.le -koira...« Tuomio langetettiin za se uffol.
Linen portti »lvachti pois otetun. >-. Mutta nä«
pisti oli se kuollu jakuopattu, kuin hulm sijtatu»
li ulomma, ja muutamat kalmit walinsä neu«
woa pidit kuinga he parahltten taisit täyttää hei>dan pahan aikomurensa.«». Polla he mursit
ittensi sijallekartanoon, ja poiswarastit Rust.hollarin kallimmat tawarat,jonga alla se pieni
raktl,selihawaja ymmyrkäinen jyll'koira,tuor'
sais, makiafti nuttu ja inakats pehmiällä tyy«
nyllaän. Oppi.

VZanhoja uskollisia palmeljoita, joiden hiljainen
»valppaus esaa maarat, ei pidä holjcktamckn; ne ny»
kosin tulleet, liehakoitsiat omat toimesa olemanansa,
mlltta ei he näe edeltä maaroia: eikä he woi niltä
poisooistaa. 110 Satu
Nxi Mettä pukki, Korppi, Rotta ja suu»

ri meri Simpukka (Skilpadda).
Pri wilkas Mettä »pukki, yxi laukuiletva

kaarnet ett korppi jayxi matelewaSkildpad.
G 3 da
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da(suuri Simpukka) tottuneet nuoruudeM
elämään yhdesä, asuit MesraM
hal lisesa huone -kunnaft. Korppi oli sisälle to»
mtttaja ja stassarl korppin tawaUa, ja sane»
taan saloa, että wlelä tänaväänä on monella Msatta ostajalla korppin keinot. Rotalla oWjywä attta hallusa.ta cdcskatsot huoneen Hall»
turen leiwalla. Simpukka laitto ruan,laka»
si ja puhdasna pitt huoneet, lvaltstä kalasti, M
pesi astioita. -. . »

Merta pukki meni ivarchin ulos, kuulusi»
li jotain uutta, ja ylöspiti hywän pakinan rva»
la 011e5a.... Kerran, ybtena kuin Mpitt puollpäiwallistä syötämän, niin tokounnuG
kaikki pöytä knmpp.iltt tawallisnllden jältecnU
mntta sitä yilpiata Mettä. pukkia kaiwattllÄ
Sitten kuin tarkan la wtsunperäänkatstlemurM
jälkeen löyttiin, ettei hän ollut kotona kammar»saan, lensi korppi kohta ulos, ja ennätti pimE
hvwän wailwnsakautta, sille paikalle, jofaMcMtapukki oli jouttlnnt metsä »mcsten juonnnMtverkrohin. Rorppi lensi nopiastt takasin, teM
menon ja piti ncuwwoa. Ne lcntämät ja juoxM
waiset eläimetolit pian matkaban walmiitk mutzta se hidas ja pitkällinen Sklldpadda(S>llU
pukka) täydy laadä kotia ja Ne awullU
set ystälvat tulit Mcträ pukkia auttamaan j«
pelastamaan, korppi piti wahtla, ja Rottch
yiin kauwan järsi werkon filmiä, firi kuin heidät
kiinni tarttunut yhteinen ystälvänsa paasi irraH
le. lokaimn täM fitten ittenja loukkoonsa, naU

däxensä
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därensa nlcttä miehen ihmettelemistä. Sim»pukka oli sillä aikaa antanut itsensä matkaan.
Hän ajatteli, parempi hiljan kuin ei kostaan;
mutta rairexl onnettomuuden ennätti hän esiinsamatta, kuin mettä - mies. Kuin tämä oli wä«
ha suututellut japaharunu, että hänen wertkon-sa oli hajalla, sai hän nähdä Simpukan. No,
no, akka parka, sinä tulit juuri somaalla ajalla;
parempi jotain, kuin tyhjä, eli et nutään, tulesta
sillä minun säkkiini, ja waeltakamme. Kuin nyt
Mettäpukki sai nähdä hänenrakkaan ystäwäm
sä, Simpukan, waarattisen tilan,menihänwer-
ralleen, ia niinkuin nilruttain mettä-miehennä-
kösälle; jokasijtä tuli ylöskehoteturl, luullen saa-mansa yhen paremman oturen , heitti pois slal«
taan säkkinsä ja Simpukan, ja antoi siltä pe-
tolliselta pukilta itsensä wietaä kauwwas elt
pitkän matkaan; sillä hänen ajaturensa jälkeen
taisi kulla vri tcrwes mies saawuttaa yhen ram-
man pukin. Sillä aikaa juoxiRotta, ja pm
ri poikki sakin siteen, ja Korppi otti Simpu-
kan stlraänjä, ja wääry pukille, niin että taik-
ki neljä ystawäta jälle tnlit yhteen siinä kauw-
wan walmistetusa pöydäsa, josa he tlottsit keffi-näisen terweydcn ja hywän lnenestyxen yli, ja
nauroit niin paljon kuin jaxoit, sen narratun ja
«väsytetyn mettä - miehen yli.

Oppi.
Rakkaus ja yhtä pitäwäisyys yhes yhteydes,

ihmisten nMllä, iokk' on eri säädystä, tilasta kun»
nosta ia omaisuxista, on aiwan hywä ja viistettä,
wä asia. G 4 »ii.
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111SatuNxi Nxhkynen ja muut Linnut.
Pndeja yhtciseft Lintuien tokouxesa edesotet-

tiin kaikenlaista lelrrisia l)uwituxta,nlineuln enim>
mittcn plaa tavabtna,kuin ihmiset lyömät ittensa
leikkiien ja panercnwapaasta tahosta iloiseri,vriwares hyppäis.yxi Naakka ruwören,vrißa.
stas iäkkntteli toistenzäänta,yriHuuhkaja huusi,

wetsms.vri Tairvaan Mäkä-
rä llläakysNxiRikin »kukko ylpeili, pxi Korppi
wiekastell, yxiharakka tansi köydellä, yri pape»
gojapaljon pudcli,zyxi Rataja Rastas eli Tuo«
nuo > herra »vihelsi; ja kuka jaraaylös luetella
katktt nekujebct,kuln näin hywasä seurasi, ja pi«
doja ylös ajateltiin ja löyttiin? tosin kaikki nau»
roit korkiasti ja ulospuhkeisit iloon.-. . Pri Ryhtynen oli se ainoa koko LinH
tv parmesta, joka ei huolinut melskata, naim
raa la hnpätä.-«. Toisna päiwanä oli kattky
namat hywainpäiwain junkkaritwasrneet,
melosa, tylyt ja surulliset - .. Nyhkynen si>!
ta wastaan oli risti ilonen jaraitis kuin
gin, ja kuunteli paharumata tatktia niitä her«»i
jayMtuin toiset hänelle sanoit, hänen poisoleimisensa tähden, ja tytnt wastata; ettet huwituHja ilo seiso yhdes huikentelewaisesa remahdur<Mwaan yheS aina olemasa mielen lewosa jayIM
täydelllsesa sydämlnen puhtaudesa.

Oppi.
Se on suuri w6li ia eroitus ilon ia tntnwäisyyden

wlllillil iIM taita silloin jatällöinolla sia pahan juo»i
msillain.l
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nisillain. Mutta yxi waka aina olema mielen lepo
ja hilzaismls ilmi tulee amoastans sen tyköncl jollaon
rauhoitettu ja hywä omatunto. Mutta sen jonga pi-
tää taitaman tytyä kaikkiin muihin, pitä ensin tule»
man rauhallisefi ja letvollilefi itte tykönään.

112Satu
Axi Jalopeura (Lejjona) ja Kettu.

Ari Kettu tuli kerran hikipäisa ja henkämy.
stynnaKuninkaansa-luolallr, josaLe/jona kuun»
teli hänen alinnnaistensa tarpeellisia kaipauria.
Ak! Teidän Majestetinnä! sanoi se tviekastelt'
lva suusta suloinen Kettu: minä etsin minun
laillisen Esiwaltani warjellustapanettelemista iahäpiallisiä sanomia ivastaan.»-. Tänäpäänä,
aamupuhteella,löysin minä, ja sain käsiiniyhen
trvkatyn paperin: minun iloni oli sangen suuri,
silla minä ajaMlin hmvittaa itsiäni, minunvxi-
näisyydesäni, jollainuudella asialla; mutta Tel»
dan Majestetinnä taita kauhlsturella kuulla, et»
ta minä siunasa kirjasa ulosmalataan ja merki.
tään pahimmalla taivalla ja rietaimmilla ku«
willa: mmä ulos huutaan ja haukutaan wiek«
kaaxl, petollisexi, kawalaxi,salawihasexi,ulkokul<
latmi,ja kuka ennättää ylös lukea kaikki ne ilkiät
wlat ja wirhit/ tuin minulle tygö.pannaan iLv»
kekaa itte, Armollisin Kuningas! ja koetelkaat,
joss ei se ansaitse kolvinta kostoa. Lejjona kat«
to läpi kirjan: mikä on sinun nimes sano neli.
JalkastenKuningass Mikkeli/ wastaisKettu.
Mlsäs seiso tasa sinun nimesi, sanoi Me Lejjo.
nai minun nimeni' -. wastais Nettu: et mi>
nua tasa tosin nimitetä, mutta yxi Korppi, mi«
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mm ystäwäni jakranniltt, on sanonut minulle,että tämä klrjotus ja lnalaus on aiwan minunmukaani jaminua tarkoitetaan."« Moi sinuas
waiwanen hullu! sano Lejjona, etkö sinä lön,
da,että tasapuhutaanpahoista kujebista ylipään?
ole stjtvollinen, hyrvän awuinen, niin pääset kal«
kesta soimauresta, ja asia ei koffe sinuhun.

Oppi.
TiettälvH paha wika saattaa pahan omantunnon

ja ;e on täynnä epäluuloja ja ajattelee aina pahoin
pckin. 113Satu
AxinuoriAasin warfa jamuutamat sudet.

Kerran yxiAasijoutut kuoleman kieliin. Kuin
nytSudet sen siinä seudusa äkkäisit, tulit he sy-
dämmestä iloisexl, ja menit kaikin hänen kotiin»sa; ja niin pian kuin be sinne tullt naputit owen
päälle. Aasin -marja, joka koyta juoxi aakku»
naan, kattomaan mikä siellä olls,ja hawaitss ko«
ko joukonSusia, kysy heiltä pilkalla, mikä bel-
dän asianstl olisi he »vastaisit, me olemma saa-
neet kuulla, että sinun isäs on pahoin sairas; ja
kosta se tekee meille pahaa, niin olemma »ne tul'
leet kattomaan, kuinka hän woipi,ja auttamaan
häntä, sijnä kuin hän tarwihtee. Se nuori Aa.sm warja tvastais sitä päätä:minun isäni woi«
pi paljoa paremmin, kuin te tolwosiakaan.

<l>ppi.
Moni on snrfuttelemaan ystälviään, joille he kui«

tengin sydammesäan toista toilvottaisilvat.
114Satu

3?xi rvanha Ukko ja kuolema.
01l yxl wanha wäsynyt äjjä/ jotameni met.
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tään harramaan puita, ja kanto niitä kotta,mut,
ta hän wäsymatralla, lasti takkansa maahan,
istu mättäälle jarupeis huutamaan tuolemata;
woi, sanoi hän, joss kuolema tulis! mutta,kosta
kuolema tuli, ja kysyi häneltä mitä warten hän
kutsui häntä, peljästyi se wanha, sanoden, ettäs
tahtoisit auttaa minuakantamaan tätäkuormaa.

Oppi.
Jokainen rakastaa elgmätcholisto se lvanha sairas.

eli kerjäläinen. 115Satu
Nxi Aasi ia Susi.

Phellä Aasilla oli suuri tussa yhdestä puiko-
sta/jonga hän oli saanut jalkaansa, josta kitvusta
hän suuresti tustitteli ja paitvitteli; bän tapais
wihdoin huomahtematayhden Suden, jollehänsano: hywä ystäwä, minä nä:n,että se tipu jota
minulla on saattaa minun kuolemaan, jongajtU»
kecn Korpit syömät minun niintutn yhden raa»
don; joss sinulla on joklt rakkaus minua kohden,
niin tee uiin hywin, minä rukoilen, ettäs wedät
tämän puikon ulos, sillä joss finä tappaistttln
minun, niin en minä enää tunne taallaista tv»
staa.««' Susi tahto näyttää ittensä siiwollj«
sexi nöyräxi jaawullisexi, ja teki niin hywtn, et«
ta hän weti hamppaillaan ulos puikon, joka oli
niin suuren kuvun matkaan saattanut Aasi pa«
ralle, jska, pelastarensa ittensä kuolemasta pot»
kais rauta-bengillään niin lväkeMstikuonolle, ottaan ja hampaille, että hampaat
Suden suusta kalisten putoilit, ia hän itte juoxt
pois pakoon.' - - Sitttn Susi sanoi ittereen:

minä
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minä olen hywln kyllä ansainnut tämän tapa,
turman, sillä minä joka olen enimmän osan eläin-
den lahtari, olen nyt nnvennut niitten Palpe-
rlxi, ja sekoittanut itteui Lääkäri konstiin.

Oppi.
Jotka ryhtyivät asioihin, kuin ei heille sowi, n»woat enimmitten onnettomat. I

116Satu
Mi Aasi ja Hcroonen.

Mi Aasi ja Hervonen matkustit vhdes, ja
tummallakin oli raskas kuorma seljäs. Aasisano Scwoselle: joss sinulla on lvahindäkään
orlnabtamista, jaet tahdo että minunpitää nään»
dvmän jakuolelnan, niin autaminuakandamaan
yhtä osaa minun kuormastani.

Mutta Hewc ien ei tahtonut tvähintakaänltehdä, eikä huolinut «vastata häntä. Se wais
wanen Aasi joka oli koroin rasitettu, kuoli, jaW
loin isäntä laffl hänenkin koko kuormansen selkään, ja wielä Aasin tvuodan jonqa hätk
oli nylkenyt Hervonen tunsi nyt itsensä ylönz
paljon rasitetun, ja sanoi: se ei ole ilman simtä,
että minä karsin tätä raikasta kuormaa koss' en
nnnä tahtonllt kantaa yhtä tvabaä osaa Aasin,
kuormasta. Nyt, minä näen itteni waadituxi
kantamaan kaikki minun seljäsäni; ja se minua e»
rinonmiattain suututtaa,että minä olenwiclä sit»>
hen tygö waadittu kantamaan hänen nahkaansa.

Oppi.
Jokainen mahtaa olla kansaksrsimällinen lähim»

msiseiisa' onnettomuuden kansa la ama häntä tar»
yeen ja hädän aikana. »17.
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117 Satu
Narhu ja Jalopeura (Lejjona).

j Pri Karhu ja Legona olit painineet ja otel«
leet wälinsä juuritiimaasti, yhestä hirwesta,jon<
iga he ynnä ajosa saaneet olit. Kumpikin heistä'tahdoit sen saada; he tappelit ison ajan; mutta
kuin ei he woinneet toistansa woittaa, niin wtt>
dom wasymvs heidän waati eraumaan, sillä he
olit molemmat kowin weristetnt,ia haawoitetut,
wälinäisestä tappeluxesta. VriKettu juori sii»
ta fiwu, hauellensa onneri, ja näki Rarhun ja
Jalopeuran ulosojjettunna makaawan tedol»
la/ ja l)trwen rungon heidän keffellansä, lähestyt
heitä biljareen, rappais sen heidän nähtensä ja
juoxi pois. Nämä kari riita «lveljeä näjit, että
heidän saalinsa poismtetiin/ jaet tainneet sitä e-
stää heidän wäsynnsensa tähden,sanoit keffenän»sä: me, me, olemma tyllä waiwanneet itfiäm»me, ja toistamme, saadaxemme tä-
ta hlrwiä jonganyt Netw syöpi ja pois wtept.

Oppi.
Moni rikastuu, toiiten yymäxi.

118Satu
Aari Koiraa.

Phellä miehellä oli kan koiraa, yhen niistä
oli hän opettanut Nlettst-kotraxt, toisen koto»
na makaamaan huonen muta wahdiri. Kui»se ensin nimitetty jai jotain jahdisa, niin isältta
ei ikään laiminlyönyt/ antaa siitä osan koto-
koiralle. Hänen tumppalinsa ettainnut ptdät'
ta itsittnsa, tlmottamasta hänen hlmmansa, ja

sanot
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sanoi hänelle: minä juoxen kaiken päitvän met>
tää, ja wäsyn oiwa lailla, ja sinä,ett tee mitään,
waan elätät ittes minun waiwan näkemisestä.
nI,D siitä kuin minä saan ja tawoitan.

Ala minua siitä hauku, lvastais se toinen, josO
minä syön siitä kuin sinä morullas saanut oletO
lvalita ennelnmin sitä, meidän isäntämme edeSHjoka el ole opettanut, totuttanut jaharjoittanuhmwua waiwaamaan itsiänt, waan
mitä toiset saamat. Oppi. H

Ei ikään niitä pidä laitettalnan, jotka ei tiedM
lvikozaan/ waan nijtä, lotka heitä omat ylöskaH
lvattanehet. 119 Satu
Nxi Ihminen l'a Mi-ttän Asukas (Satire).

Pxi Ihminen oli tehnnt rmäivyyden nhdem
Mettä pukm (Mettän Asukkaan, SarMrin) kansa. Ia että hän olis »aattanut tamam
ystawyl)den sen lujemmart ja järkabtamattöi
mamman, nijll hän katso sen tarpeellisen kutftM
hantämnrktnaUe, puolipällvän mieraaxl, ettD
he wijnaklasi tädesa,oltt wahwistaneet ystäwyy«
densä. Mutta sinä aikaan kuin puolipäivästä
odotettijn, niin ihminen, jollaoli wilu, puhalsi
käsijnsä, että hän olis ne ylös lämmittänyt hen-
gellään. Merän - Asukas, kuin hän sen näki,
ysyi häneldä, mtri hän fita tekee i Ihminen
tais: minulla on wilu,ja minä lämmitän ylös
ynteni, kuin minä puhallan nijhin.

Wäbän hetken perästä kannettiin ruoka sisäl»
le ja niinkuin liemt oli sangen kimma, niin ihmi»nen jaUerupeis puhumaan (puhaltamaan) jat>

dyt-
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dyttäarensä sitä jotain; Metsolainen joka otti
sijtä tarkan waarln, tahtoi jälle tietä, mixi hänsen teki, ja mitä se merkitse, jakysyi sentähden mi»
ta hän sillä aiwoi. Tämä liha liemi on niin
kuuma (lammin) ja polttalva,wastais ihminen,
että se on minulle mahdotoin sijben koskea (ru>
weta, ryhtyä) että joss minä lusikalllsen nielen
niin minä poltan itteni; ja se on syy että minä
puhallan edeltä ennenkuin minä syön, ettan tai.
taisin sitä maistaa suuremmalla halulla.

Metsän eli Tapiolan mies tvasmis kohta
wihasa, en minä enampi taida pitää ystäivyyt-
tä sinun kansas kauwwemmin, koffas puhut(pu-
hallat) kylmää ja lämmintä yhtä haawa ja mil»
lonka itänänsä tahdot. HynMt.

Oppi.
Niitten ystämyys pua mältettämän, joibenga<-

lamä la työt, ei yhteen sowi heidän puheittensa
kansa. 120 Satu

Zri Aasi, Netru ja Jalopeura.
Pn Aast za AetM kawu merraa ynnä, ja

tapaisit tapaturmalsesli yhden Jalopeuran.
Netru joka näki tvaaran, juoxi nöyrästi hänentygönsä jarukoili häntä, ettel hän häntä ylösnie»
lisi, waan antaist hänen elää, ja ktltollisundcnmerkirt hän jättää Aasin hänelle kasiin. la>lopeura waftais, etla ban tmvv kyllä siilien.
Aerm toimitti niinettä Aasi langeis lviriker.
tvm werktohon. Jalopeura oli wisii siitä et-
tei Aasipääse mihcnkaan, pakoon, söi crsin ylös
Aemn, ja sitten Lotkalsi suuhunsa Aasin ko-
tonansa, kaikella tytywalsyydella. Oppi.
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Oppi.
Panettelia ja pettäjä langee itte omijn lankoinsaz

121 Satu
Xxi Sokia ja )>xt Kaarmes.

Kari miestä matkustit yhesä, joista toinen ol<
sokia yhtenä paiwana yö heidän saanmttt, ja heyödyt yhdelle nijttu» kedolle, joja he lepäisit ja
yötä pidit. Koffa päiwa tuntu ja aalnurusks
nätvvi nousit he ylös, 1a astuit hemojen selkään.
Se Sokia rupeis hakemaan ruoffaansa (pij.
skanja)jonga sian hän löysi yhden Raärmeen,
joka oli kylmästä tankismnut, kmn hän pttelt si.ta kättensä wällsä, löysi hän jen notkiammaxtja paremmari, kuin hänen entinen ruossansa
li ollut/ jostahän ihastui, ja ei luuttu mitään ta-zpanneensa tasa tvaihehduxesa, ja nousi hewosen
selkään. Mutta kuin aurtngo nousi, ja nähtiiw
ilmeisesti kaikki, hawaihtt hänen kumppalinsa,et.
ta Näärmer oli sen sokian kädesa, ja huusi hä>
nelle hammästyxisä: Nakas ystawäni, tee olet-
ta ottanut ylös yhen Aärmeen, ruoskanna sia»
sta, heittäkää se pian pois, ettei se anna teille
tuolettawaifia halauria. »» . Se Sokia wsso, että hänen kumppalinsa kahdehti häneltHi
niin hywää ruoffaa, ja antoi hänen puhua;!
mutta wastais wihdotn: mixt te kadehditta mi-znun onneani s minä olen kadottanut minunruo- l
stani, joka ei paljo maranu, ja onni on minun
antanut löytää peräti uuden; älkää luulko, että
minä olen niin yxlnkertainen, etten minä tietäts
hylvln eroitta yhen Aarmcm, ruoffasta.«-«

Mmm
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Minun ystäwäni, wastais se toinen, minä olen
sekä ystäwyyden että ihmisyyden wuoxi welwo-
tetm, estämään teistä ulin haastawalsta wahin-
gota; ustotaa minua, joss te ratastatta benkiän-
nä etla te pian eroitatta itsenna siitä Käärme-
siä. Se sotia paharui hänen puhettaall ja sa-
noi: mixi te waaditta minua pois heittämään
yhtä tappalesta, jota te itte tahtoisia ottaa hal-
tvunna? Hänen tumppalinsa, jotaei tahtonut
hänelle pahaa, ruveis wannomaan ja malalla
wahwistamaan, ettei se ollut hänen airomuxen-sa, ia että se jonga hän piti täsisäan oli tottsesti
Kannet. Mutta kaikki hänen malansa ei muu-
ta mattaan saattaneet tuin pilkallista naurua,
jaei woinut saattaa sitä sokiata itte pintalscsta
ajaturestaan. Mutta sitten kuin ilma lämpeni
ja auringon säteetruveisit tuumottamalmn,wlr>

kois Kärmer, ja tiersi ittensä sotian käden ym-
päri, puri häntä hirmuisesti, jaantoi hänellekuo-
leman haawat. Oppi

Se on »vaarallinen ,a wahingollinen, ettei seura»
ta ystäwäinsä neuwwoa.

122 Satu
Koira, ylon kattottu Isän-nältään.

Phellä Miehellä 01l yxi wanha Koira, jota
hän nuttaan rlösrehoitti juorelllaan jahdlsanlet»
tän otusten jällsä. Hanen wanhuudensa 01l niin
suuri, ettei han enää woinnut seurata mettänpe-
toja, niinkuin hän olis tahtonut, silloin tuin hä-nen isäntänsä tamt mettää. Silloinhän hawait-H Si
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stkaikkt wanhuuden ijän wiat, joss hän
ttkin jonguneläimen, niln se paasi irralle banek
hampaistaan, jotka olit lahot; koffa nyt känem
isäntänsä sen näki rupeis hän häntä
ja nosti ylös keppiänsä. Noira wastais
le: teidän pitäls tosin minua säästämän sijta
stg, että minä olen wanha, za teidän pttats nmi»
staman, että minä ennen tätä olen ollut nuori,
lvilkas, hilpia ja hywä jahti koira, ja että
minun nuoruudesani, otetta saanet minun kaut»!tani monta hytvää palaa; »uutta nyt kuin minä,
olen riutunut, mm kaikki mitä minä teen, ei teil»'
le kelpaa, erinommattain, etten minä tuo eM
kanna teille mitään. Te oletta rakastanut mi-nua, kuin minä olin nuori; mutta nyt minun
lvanhari tultuani, ette te taida kärsiä minua.

Oppi.
Seon tamallinen,ettei lhmisiäkatsota, muutakuin

heidän hyödytyrensä wuozil kuin ei he enää tatda
mitään tehdä, niin ne hyljätcAn, siihen siaan, kuin
kuitengin heidän entiset tebdyt pallveliurensa pitäis
muisteltaman. 123 Satu

Irl Talonpoika ja Haikara.
Pxi Talonpoika sai yhtenä välwänä linnun

pvydyxisa monta Kurkea ja muita Hanhia, jotta
olit tottuneet syömään häneldä hänen laihonsa.ja
jywänsa, joiden seuraan nyt myös yxi Haikaraoli joutunut, jotarukoili häntä suuresti, että hänsäästais häntä ja päästäis hänen irralle, sanojen
ettei hän ole Hanhi, Suorsa, eikä Kurki, wain
yxi waiwanen wtatoin lintu ja wielä parem-

pt
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pt kaikkia muita; ja lviela siihen tyaöpani hän,
minulla on suuri mure minun wanhasta äittstä.
Nt, jota minä elätaän kaikella murheen pidolla,
tuin minä itänänsä taidan.. - > Mitä minun
siihen kaikkeen tule i sanoi Talonpoika, koska
minä olen sinun kerran tawannut niitten eli sel.
laisten lintujen seurasa, ptka on tehneet minulle
»vahingon:sinun täytnn kuolla ynnä toisten kan»sa « . '. Oppi.

Ei ikään pidä ottamaan muitten kuin hymäin sev,rasa; joka pahain kansa yhdesa o»>/ saa usein hei»
dankansansa hukkua, ehkä kuinga hän o»
lis. Höyhemiitäan lilttu tutaan, la kumppalnsta ih»
minen. Wanha Latinainen Sananlazku sanoo:
diascitur ex sociis, czvi non ex le.

124 Satu
Ari Jalopeura ja sirrvt.

PHM Jalopeuralla oli sangen merratoln
nälkä, ja halvattsi yhden lihawan
la korkiatta kalliolla syöstendelewan. Mmt si.nä, minun armaani, asm alas tasaselle mande-
relle, sanoi hän, josas löytäisit ruaxcs, ruohoja,
apelioita, kariva kortteita, raitoja ja muuta sen»
ealtaista, jota taitaistt ilolla snödäi Jätä, sano
han, jätä,ja byljaä, minun suioiseni niu: korklat,
kuiwat ja hedelmättömät kukkulat, ja tule alas
tasasellc MaNe kedolle. Minäklttän teitäpaljon,
tvastais ssiwollisesti, sen hywän ne>Lwon
edestä, muna joss minä tohdin sanoa, niin moän
tarkoiturenna on luulon alaneu (Epaluulonen)
ja en tninä uffo että te puhutta rehellisesti, yxt
totisesti.

b» Oppi.
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Oppi.
Ei se olis lvijsasti tehty/ettäennen ulos »valita kau»

nista ja ihanata, hyödyttämän edestä: ja se tapahtuu
usein, että ne jotka ainoastans hakemat humitusta ja
turhia rakastamat, joutumat sumunmaaroihin.

125 Satu
Muutamat Sonnit ja yxi Jalopeura.

Neljä Sonnia olit keskenään tehneet ijäisen
ystälvyyden ja sitoneet itsensä yhteen kestinäisecn
edesnmstanreen, jaluwanneet ei ikänansä eritä
toinen toisestansa, että he aina olisit woipaat,
toinen toistansa edeswastaamaan ja suojele-
maan. M Jalopeura, jokanäki heidän kayw«
wanlaitumella liki toistaan,ei ikään tohtinuthei«
danpäällensä karata, maikka kuinka nälkä han<
ta rasitti. Mutta että hän heidän pikemmin ja
kemiämmästt tvolttais, uffoi bän, että paras o»
lts jongunpetoxenkautta saada heitä ertnänsä,ja
niin yhen erältä raiffara. Tämä juonihänelle
menestyi, ja hän joiylös kaikki neljäSonnia toi.
nen toisensa perästä. Oppi.

Mdistetty wotma on mastaan seisomatoiN/ mutta
kolea se halotetaan, nijn pian se tvoitetaan.

126 Satu
Kettu ia Talonpoika.

PriKettu tarttui Calonpchan sankokin, jo»
ka oli syönyt häneltä usiamman Nanan. Koffa
bän näki tttensä kiinni oleman, rukoili hän nöy«
rästi, että hän jättäis känen henkiin, mannojen,
että hän tadtois tuta senkaltaisen hywän työn:
talonpoika ei tahtoimt tytyä hänen lupauxtin-

sa,
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sa, ja sanoi: joss sinä olisit yxi uskollinen eläin,
niin minä armahtaisin sinua, mutta niin muo>
don ruin sinä olet vn pcttajä, niin en minä uffo
sinua, ja sinä mahdat tuotta, waittas paljon lv»
paat. Oppi.

Ei oo Martti luottaa s eli ei ole luottamista) petM»
Km; ja kuin ne saadaan ansoin, ei ole niitä päästä,
minen. 127 Satu

Nri Jalopeura ja Rotta.
Pri Jalopeura wäsynyt palwan hetteestä

pani manra puun tvarjoon. Ei ban ollut hylyin
nukahtunut,ennenkuin ufiampiRotista tuli ha»
nen ympärilleen, ja juorit hänen selkänsä päal»
la, lelktten ja huwitcllen ittlään; mutta koffa
hän heräisi, otti hän yhden niistä kämmeneensä,
joka rukoili hengensa edestä nöyrimmästi, sano-jen, ettei hänen Majestetinsä pitais rupiaman
ottelelnaan hänen niin nhdeu pienen ja teltvotto.
nian eläimen kansa. Jalopeura tuli liikuteturt
hänen sanoistaan, ja antoi hänen mennä, ilman
mitään pahaa hänelle tebden. longun ajan pe»
rasta se tapshdm, että Jalopeura itte lankeis
ja joutumettämiesten lankokin. Hän tuli ensin
kokonansa williin, ja rupeis kiljumaan kaikella
wäella. Rorta jonga hän ennen oli päästänyt
henkiin kuuli hänen kiljumisensa, juort noptnstl
sinne, ja kuin hän näki hänen siinä nnheljäisesä
tilasa, armahti hän häntä; jarupels tohta poit»
tl puremaan, järsimään ja kalwamaan lankoja/
ja teki, sen, että Jalopeurapääsi hengis pois,
joka sitten kiiruusti pakeni.

Hz Oppi.
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Oppi,
Niitten isojen ja moimaUisten pitck oleman hytvst

ja armolliset; sillä se aika taitaa tulla, ettck he tarmih'
tewat maikka kuinka halpaa mailmasa.

128 Satu
N3ares ja Lammas.

Pxi Tvares lftu kerran Lampaall niffaan,
ja hakkals mä nokallaan, noutti ja revi hänen
tvillojaan, ja waaky rumasti, niin paljon kuin
jaxoi. Lammas joka tunsi kinmn, sanoi
le: woi! joss ftna niin tekisit yhdelle Roiralle
kmns lniuulle teet, niin et sinä jais kostamala.
Ala usko minua niin hullurt, sanoi tvares nau»
räin, etten minä tiedä, kelle mlna tätä teen.

Oppi.
Hiljaiset ja kärstmäiset ihmiset tulemat enimmästi

koivin ia pahoin kohdamxi m pidellyxi; kosta mäki»
«oaltaiset, pahat ja lulmat saamat rauhasa tamellä.*)

129Satu
Ari Rijssl ja Lohi.

Lohi ja Bajskt löit kerran wetoa lvalinsa,
tumman ennen olls wasta wirtaa kosten pääl»
la. Ia se joka nxdon tappaa, piraa antamaan
toiselleen Olut tynnyrin. Molemmat rupeifi»
tvat uimaankiehuman koffen päälle; mutta wir»rasa Nijsti tarttui Lohen pyrstöön, ja kuin Lo.
hi oli paasemillään kosten pääUe,nitnßijffipi-

rahuttt
*) Gadut sijtä 1'5. tähän i-z asti owatFransyssan kie-

lestä Huomexi tulkitut; waikka tosin monta niisiä edellisistäkin
löytäsn Ranspstan kielellä. Muutamat o»at Ruottista,
Latinasta ja Saxasta. Ia nänn't seurawaistt , Suom«las
fil-li» i« Muut««at lsytiän Vellerti» tirjasa.
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rahutti ja nakkais ittensä edellä ja huusi, täällä
minä jo olen. Lohen täyty hänelleantaa tynne-
riin olutta, jostaKijssi joi, juopui,,oxensi, ja sii»
ta hän wielä nytttu on niin iljakta ja tinosansa.

Oppi.
Pienen Ms on niin paljon mieltä, kuin isongin.

Mutta kohtuus on paras makkarasta, joss oluestakin.
130Satu

Sika ia Rertu.
Samallainen Satukuin edellinenginonSia»sta jaRerusta, jotka löit wcdon kumpancn hei»

ftä ensin pitinäkemän auringon nousnsaan. Ket»
m katto ylös puun latwoin, jaSika paino kar»sansa maahan, Sika huusi: jo minä näen päi>
wäu. Acttu antoi hauelle sitten wedosta, yhen
tynnerinolutta, jostase juonmi ja jäi makaamaaneauwwan lokaansa jaillanteheensa. Tästä se on
tullut? ettäSiat omat sittvottomat, jakauwwan
makaawat. Oppi.

Se yzin kertainen kaltoo alaispckin.
131 Satu

Nn Istl ja hänen kaxi poikaansa.
Pxi wanha wara!linen Mies oli kuolemallan-sa, ja kutsui kuolin wuoteensa luore taxiPotkaan»sa, joista Hannu oli tvikkelä/ wilkaS/ nopsa ja

taitama luonnostaan mutta;Niku sangen tuhma
ja typerä, juuriparupäinen. Näille. vojilleen
pitihän ensin pitkän hytvästi jättö'puheen, ja
wihdoln tako heidän keffensä kaiken rahansa ja
tawaransa. Hannu ftt monta nchatta Mkintaallarltt, ja Niku ei paljon mitään, min ettägannukm sallo,mixetta te mimmlsäntläata-

54 l«n.
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san, ja anna weljeni Nikungin saada sen wer>
ran kuin minä sain. Silloin M tvastais: sinä
potkani Hannu olet terätva ja taitama, sinun
on työläs edes tulla matlm<isa, ja sentahden sinä
tarwlhtet rahaa, mutta Niku pojan kansa ei ole
yhtään hätää, hän on paxupälnen, tyhmä ja ty«
perä, ja hänen tyhmyydensä, autta hänen edes
mailmaja, paremmin kuin sinun, sinun taitos
ja wiisandes. Vppi.

Tyhmillä, tomvpeleiUa ja hiitaissa on usein parem»-
pi onni/ kuin «vilkkailla, Vireillä ja lvijsaiila.

132 Satupojista ja Räestä.
MHs. Rastas istu nhdesä puusa kauniisamemstösa kematllä, ja tviserti monenlaisilla iha-

nilla lnlotcilla; sijlien tuli iso joukkopoikia, joi!»
le huwiri ja ilori Rastas laulo sen kiwammastt
ja luuli heidän häntänsä hytvingin halulla kuu»
lewan: mutta samalla rupeis vxi kukku»
maan samasa mettasä/ jota pojat kohta ilolla
kuuntelit ja jattyttelit, pitäin keffenaän koko ilon
Naen kukkunnselta; ja waikka Rastas lanlo,
letmonen ltwerteli, peipponen wiserteli japää»
skynen weisius, niin ei po>at niistä lukua pita»
neetniin paljon kuinRam kuktumtsesta.

Oppi.
Kroulvlvit ia taitamattomat, ei tiedä oikiata ar«

woa panna hymäinawuin -päälle. Maan nijnkuin
he itte owat törkiät, niin he törkeitä rakaitalvat.

133 SatuAhestä wäästä eli wouwwista.
Mtellvollinen juuri jalomies, Brurus ni<

meldil
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meldä, joka oli waka,ymmärtäwäinen za taita-
ma, jarakasti isänsä maata, meni terranWonlv-
wiin yhen lipilaarin kansa, ja ylös punuittt it-
sensä. Sen tielaan lipilaarin ja ltehatoitsianpuoli niinkuin kewlämpt, nousi kohta wäällä v»
lös ilmaan ja hywin korkialle; muttaBrutus
joka paino enemmän, painu sywätte alas.

Oppi.
<Ve on luonnollinen, että <e kuin enemmän painaa/

alas ja r.iaahan painun wouwilla/ja se kewiclmpissn<
Zahtaa ylös. Nijn pä se taitaa tapahtua ihmisten»
gin seasa mailman menoisa. Moni makaa loukosaylönkatseesa. 134Satu

Ari Isa, ja sen poika.
Pbellä Isällä oli yri melkein pahan kurinen

poika. jota han tosin kotona pyysi opettaa ja
nemvtvoa miehexi; mutta kuin han oli kaikki
koetellut hänen kansaan/ ajatteli hän panna hän-tä ulos »« minä tahdonpanna hänen sotawä-
kcen. -- ° Sillä minä olell kuullut että N>asi>kan»nahka neuwoo miestä tottelemaan, ja
meni sentähden yhen Oftverstin tygö, ja sai hä<
nell wäkeen; mutta jongun ajan perästä Han<nu sieltä sat apffeetin, )a bänen Kaputeeninsa
rukoilelnaUa pyyfi että Isii ottais poikansa
pois, sillä niin vahan kurista, el ole ollut koto
joukos > -.. Isä tuli murheellisen«" ja ajat<
teli nyt panna Poikansa Hannun, merelle/ ja
sanoi ittereen,kyllä mailman ranta neuwoo:hän
sai hänen yhteen alnren, jongapäällä hän työl«
la tuskin yhen relsun purjehti, ja Meri»Kapu-

-95 ms
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teiniltä/niinkuin hillimatöln sysättiin pois Isä»huostaan "»Ilaolt nyt koetellut kahta kotvaa <

mutta koff ei niistä ollut apua,rupeis hän Potkaansa suosittelemaan naimaan, eli ottamaat
itjellensä walmon,sillä siinä säädysä,ajatteli Aj
ja on monta masennut. Hannu nai, otti wat
mon, ia kobta masennut hän, ja tuli niin hiljal<
scxl kuin lammas, eikä ollu sen enammin röykkiä.

Oppi
Manha Suomalainen Vananlaffu sanoo: lollu

on kello kaulasa, sill' on päck painoja. Jolla wat<
mo, sillä waiwa » ««.

135Satu
Kolme pää kalmia, jotka ryöstit pal«

jaaxi yhden Miehen.
M Talonpoika waelsi kerran yhtä tiera, a«

jäin aasin seljäs, ja vxlMuohi jalis'käydes, tju<
ku kaulas, jonqa wuohen hän piti wiemän kau»
pungiln myytää. Kolme Nostvoa istuit samalla
tiellä, josta hän tvaelfi, ja löit tvälinsa lvedon;sen ensimmäisen tveikka oli: minä warastaan,
tuoon Muohen, ettei Talonpoika siitä tiedä
vhtäan; toinen sano:minä »arastaan hänen Aa.sinfa, ettei hänen pidä sitä hawaitseman; ja se
kolmas siinoi: minä olen se mies, että nnnä tvleen
kaikki hänen waatteensa, ja et hänen pidä sitä
horaaman.

Mes ajo tietään mnyen, se ensimmäinen wa«
ras meni jaottiN>uohen,ja sito sen tiukun Aa»sm häntään,ja Talonpoika luuli kuin tiuku ke»
llsi aina, että N)uohi seurais; mMa kuin hän

kaanit



123
käänsi ittensä takasin, näki hän, että tvuohi oli
pois; jotahän lähti hakemaan, sito Aasinsa sil-
laattaa kiinni; muttatäydesään tapaa no kari
Nosivoa ja kysyy, josshe on nähneet hänen Wuot>
taan;hewastalstt että tuolla eempänä se näwyi,
jota hän inoxi hakemaan; sillä wäliila se toinen
waras wei hänen Aasinsa; Talonpoika pala»
tesaan purskahti itkuun, että Aasikm, oli pois,
päiwitteli ja woiwottelt itsiänsä, ja pelkäts Ak>
kansa kotia tullejaan toruwan itsiään, että
setä Aasi jawuohi oli pois. Hän meni hake»
maan wielä Aasiaan; luutta tien wieres roo»
tais nhdellä kaiwolla, yhden miehen (jota oli se
kolmas waras) jota itki tatwon wieres snrkiasti.
Talonpoika seisahti; se kaiwolla itkewä sanoi
Talonpojalle,mitäs itket ja murehdit; Talon,
poika juttelikuinka hän oli joutunutwahinkoon;
mutta se kolmas kelmi sanoi: minulla on enem-
män syytä itkiä, sillä minulta on tähän kaiwoon
pudonnut vrt tulta raha kukkaro, josaoli montasataa Turaatia: minä menisin mielelläni sitä tai-
tvosta etsimään; mutta minulla on yxi luonnolla
nen weden «säikky, en minä tohdi weteen; joslf
sinulla sentähden on wähängin tansatärsiwälli»synttä minun kansani, niin ole minullen tasa a>
siasa awullinen ja mene alas taiwohon; joss sen
tulta-raha kukkaron löydät wedestä, minä annan
sinulle waiwastas puolen siitä. Talonpoika,
tuli iloserl, ja ajatteli, kyllä minun Aasini ja
wuohcni hinta sitten on maxettu. Riisui waat»
teet päällänsä, alastomaxi, ja meui kaiwoon; sil-

lä
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la aikaa se kolluas kelmi, wei kaikki hänen wer.bansa, juoxipois, ja Talonpoika jska ei kaiwo>
sta löynnyt lnitäan, jäi alasti itkemään surkeut»
taan. (Pppl.

Waiwainen »viekasten la petollisten käsijn joutlttl.
136 SatuMlchestä. joka olis saanutkulta»

arkul,, kuin yän olts odottanut.
Ettei onnesa olla röyttiä ja suuri päältään,

ei ole lvahcmpi hywä awu, kuin sekään, että wa«
stoinkäymistsa olla miehullinenja kärsiwallincn,sen todistaa tänlä seuraawainen Satu:

Pri Mies oli melkeinwaralltnen ja ameriäs,
yheu ison ajan, niin että kaikki ison ajan natyt
»känänsä kuin kaswawan hänen kasisaän, mutta,
jongunajan perasti käanty onnen tuulisen, niin ettei mitään tahtonut menestyä, Miesi

köl)ytt),ystäwät hyljäisit hänen, ja kaikki mmtttu
hänelle nmrhelltseri; hän meni siis kerran mur«
hettausa poisajamaan,ja itsiänsä hllwittelelnaanj
yhteen metsään/ josa yxi joki juoxl, istui sen ran.
nalle eli törmälle/ ja huokaillen päiwittell it»
fiään; mutta paraikaa Min hän istu fiinä/ y.
lösnousi lnyrsty ja wäkewa tuuli, taiwas täwi
vilween, toto mailnm nmstui,ja erinonnnattaln
hänen päänsä päällä, juuri fiiaä kuin hän istui,
näkyi ilmaja rippuwan, yxi paxu, suuri, pimiä
pilwt; josta hän niin peljästyi, että hän epailyxl»
sään naktauis jokeen ja hukutti itsensä.

Mutta mikä se oli joka pllwesa hääly jartp»
puiift oli yli suuri Arkku, taynnanskultaa ja

Yo'
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hopiata; jota wähän ajan perästä putois juu-
ri liki sitä paittaa josta Mies istui, jonaa hän
olis saanut, ja oli hänelle aiwottu , jojs han olis'
ollut miehullinen, ja wähä odottanltt.

Oppi.
Murheesa ja mastoin.kHymisesHei pidä ihmisen wai-

wata itsiänsä omilla turhilla ja rasittawaisilla aja«
turilla; maan toimoman parempata ja odottaman
awUN hetkeä »,» 8» nunc mgle, non iempel lie er,t.
I« Suomalainen Sananlastu sanoo: Jumalallaon onnen ohjat, luolalla lykyn alvaimet, ei tatehenkainalossa, eikä pahan Suoman sormen päassck.

137Satu
Rissasta ja rakkauden naisesta

Vfi nuori Nuorukainen
Immin-tustahan tulomi/Hywin Kissoa hymaili/
SM selkää illitti,
Anoi kerran kelpo lailla,
Ratki nöyrästi rukoili
Nuorten neitoisten emolta
Armolliselta akalta.
Että Mssan kelmollisen
Mirrin muuttais mielui»

simmanNeitteyfi
Pikku piiaxi tekisi:

Antoi Akka awun tuolle.
Muutti Klssan kuruhusti.
Pijan piijaxi wel»ahtiK«wo aiwan kaunihixi,
Tuli tytöxi todella.
Jota halulla halaisi
Nuori miefi mielellänsä,
Wei sen kohta kotthinsa
Otti kissan kumppalixi
Tämän Neiton naukumai»
Marsin »almoxl lvaktst.

Mutta
*) Nämät seurawaiset Gadut, joitaminä, kokcexi olen itte oman

harioituxeni täbden, j« Pohia». m,este» innon ja maun jälleen,
tawallisijn Suomalaisiin Runoihin weiiattawaxi , kokoon
pannut jo Kesä«Kuusa n». »78;. oi» minä moöe lahettä»
nyt StukkhulMijn, Runingalliselle Suomen kielen Lnl<
kulle Herr Magister Abr. «.«idille, jolla on 120 Suonja»
laista Gatna ennen, niinkuin hän M liriankautta ti«t<l antanut.
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Mutta koffa kammanssasamallansa lepäisimät
Nämat kari kahen kättä
Tuuli Hijri tupsutellen
Rotta loukossa ratisi:Wasta maimo miehen jätti
HyppM kyllä kiiruhusti
Ulos sängystä sujahti
Man sylistä sirahtiKissan lailla laamalle/
Joita suultu armas Akka
Nuorten neitosten emouen
Että muutti Me muodon.Naisen, naukuhun panomi
Teki Kissafi katalan.

Tsmcl Satuni Sanowi
Ett' on paljo pöllö päitä
Joukossakin lunkareitten;
Luondo luodun luoretuopi
Weri mierehen wetäwi/
Mutt' ei mumu muorina,

kaan
Jokon nuorna ollutnopsa
WihaKissa kasmaessa,
Se on Akkana alati
Wielä maunona mihassa.
Joka tyttönä torumi
Torunmiela waimo»iakin;
Kissa kissana pylymi.

138 Satu
Pyi Acttu ja mumamar Hijhto-miehet.
luozi Kettu kelpo lailla
Inurikyytilla kytäisi,
Wainon saatua malehen
Hihtomiehistä hymistä;
Miehen taitaman tapaisi,
Joka pilkko puita mettäs,
Jota Kettu kumarteli.Siltä apua aneli/Kysy paikkoa parasta/
Mihin piilohon panisi
Kätkis ittens kizruhusti?
Miesi näytti noptasti
Oman malansa matalan,
Johon Kettu konttajami
Pian pijlohon menemi
Kyykistellen komanohon.
Kosta kona komannunna
Oli pijlohon paennut,
Joudut miehet Mhtolassa

Bille paikalle parahin l
Kysyit kohta kljruhusti
Hakkuu mieheltä halulla,-
Onko nähtynä nykyisin
Ketun teitä, teillä' näillch
Juuri juossutta näkyä?
Taitamamen Talonpoika
Warsin massasi magasti:
Ei oo näkynnä näkysin
Täällä Kettua ketänä;
Mutta samasa saloa :
Sormellansa sala lviekas
Ketun päälie kokottami
Osottami olin «sian:
Tuot' eihamainuthemillFHuomainehet Hljhto»mis'

Muttq KetM tirkistänyt
Nähnyt
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Nähnytkaikki nähtälvasti
Raonkautta kommanosta;
Josta puiffahti pijangin
Ulos sanan sanamata;
Kosta hakkaaja hawaitsi
Ketun uren uiko«puolla,
Huusi kohta komiasti;
Mihinga Mikko pitämi.
Sinun matkasi makaami ?
Etkös huoli holhojaltas
Obenk' ottoa eroa
Julki hyvästi jätttlla?
Kohta Kettu wastajawi;
loss sun sormesa samati
Kuin sunkteleskelmoresti

1 39 Satu

Olis ollut rehellinen
QM »arslnni waaasti
Julki jattäny hymästi
Kumartellen kijtofella.
Sinä pulltasti puhelit
Kielelläsi kelworesti
Muttas sohit sormellasi
Niinkum kälmi konnan

lailla.

Niin on ilkiät imeiset
ei kielellä keritä

Tehdä pahoa pahasti
Niin on sormet sorkiana
Sortamahan sorretutta.

Roira pitohin pyyttp, Murkinalle.
Oli Herra herkullinen
Kerran kuttunna koiia
Ähen hywän ystamänsa,
longaKoira koukku.sclka
Hytvän lapanen, hsmälet
Pyysi wierahanpnohin
Koiran toisen tulemahan
Herrankansa kulkemahan
Mierahafi mertaisensa.
Tuli Kova kohdastansaWieras,wieraften pitohon
Herran kansa kaystcndeli;
Kohti köökkihin menewi
Kattomaahan karli lolta,
Hytoin haistaman halulla
Nijtä ruokia rupeisi.
Joita luuli luwan kanssaSyödä saamansa talossa.Kohta tultua kotahan

Huiffumli häntäänsäNuoli suuta nalkäiistck.
Totta toilvossa tosingin
Saada padasta parahan
O»an kupuhun omaziAtrian aiwan awaran;
Muita kokki kohennollaKekäleellä kelpolailla,
Selzän semmoiftn Mlutti
Repi mierahan lvihassa,
Tarttu häntä hän hywaM
Puisti »ierasta pahasti,
Wi!kais wihdoin «Möisi_ sansa
Koiran alas aakkunasta;
Joka lvinkuM lvajosi
lPersellehen pyörryfihin,
PMs huimasi paholngin,

Huuss
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Huuli hullu huikiasti
Winku willitty »vapisten:
Kohta koiratkokoo uumat
Kahtomahan kumppalia
Uutta tietää tahtomassa,
Jolta kysymilt kilvaasti,Mitä pidoista pitänet?
Mitä herkuista hymistä?
Kuinaa kultuista jaloista?
Milt<s maistumat makiat
Pöystit paistetut varahat?Tämä mieras mastajami:
Siell' onherkut hempeiUe;
Siell' on oimakin olutta,
Josta zuomun juopumalla

Jolla juottilvatminungin
lottan horzun hoperona
Paatä hmmaami peräti,
lotten osannu omea
Ulos uMa pakata;
Amoimesta akkunasta
Alas putoisin putuihin
TasaseUe tanterelle.

Sananlastusa sanomat:lossas Herroa hymckilet
Iftntata ihandelet,
Muista palmelia pahanen
Ruoki renkiä samati.

140 Satu
Susi, Lammas-paimenna.

Susi syömäri sujotti
Manensi paimeneni,
Miekas lvillitty wihanen
Puki paimenen pukuhun,
Otti samvlvan odaxensaPiUin paimenen parahan
Tormen tollvana tapasi
Jotta näytti jyikiältH
Parahalta paimenelta
Tässä pulikassa pugussa
Mty ylön ylpiäri;
Mani yöllä yfincknsck
Wäen maalessa malassa
Unen alla uupununna,
Kosta koiratkin kowasti
K aikkikuorsaamat katalat
lätkytttli jylkiDi
Aantä paimenen parahan,jtuttukannat kokohon

Lammas lauman likem»
m<lxi;

Mutta ääni ärmätillä
Koman kuulu karhialtaKowan kolkolta komahti/
lllmo Suden uikutusta.Että heräsit hemillä
Kaikki trannisa imeiset,
Wäki mirkosi unesta,
Tulit pellolle tohulla
Sutta surmoit seipähiUL,
Annoit palkan paimenelle
Kangen kansa kelpo lailla;
Jottei paässy paikastansa
Susi köysistä komista.
Se on sangen kurja kansa
Warsln walitettawasti

Jota
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JotaPaimenet pahasti
Sortanewat suden lailla:
Kosta wallat wallitsewat
Wakiwallalla lvihassaAlas polkemat peräti
Vllammaisia alati:
Mutta niinkuinSusisumi
Pian tMtihin pahari

Waikka paimennapuheli,.
Nijnpa kyllä konnan mo»

net-wiekkahatwalehet
Ilmi- tulemat lamasta.'

wtepiSudenritahalfKieli kärpän lautaisehen.

141 Satu
Aukosta, jaRewon eli Ketun nahasta.

Rewon nahka rippuma»
han

Oli pantu orren päähän,
Kettu peltvoxifi kanoille
Muisto merkifi Mikosta.Kukko skkäsi akista
Remon rlunan rippumasia
losia pelz.isty peräti
Sydän säikystä säwähti,
Että lahti le:,t lmäkan
Kyllä kiiruhli kimastiJuoru lalasia kyläsi:
MuttaKanatkaakottamat
Pahoin pilkkaisit katalar,
Haukut Ukon urhollisen,
lanereri, luoxiari,
Pelkurini parzasimat.
Sitten sauaiia saneli
Kukko puhu pulzNasti:
Kultaat kultaftt Kanani
Sisareni. Siukkuseni;
KetuUon kkpi It kengät
MHNetjuonetjuonikkaaUa

I

Jos on Kettu kuollllfisaKyU' on eloja enemmätt
Usiammat ulompana;
Nytman Mariona mapissr»
Ketun kumasta mansin
Mutt' oon enenginelänyt'
Henqeu »vaarasta mapissu
Ketun kawalan käsissä:Jos ois loku teistl tytöt
Hanatkaunthit hamainur
JäljenKetun käpillMä,
Jo tee juofulla jalosti
Olista oiwa lailla
Polzei pnrkiilyt pakohon 3Eikös nahka nslkahisenP<Ujon pelliltä enemmckls
Tettä säikytä Sisaret?
Jok' on lassa löylyn saa»

nut
Kuuman tunlenna tillextWiela'se sitten manhanain
Waroo ittensmalkiasta.

l4»>
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142 Satu

Kettu ,a Kukko.
Kerran Kettu nälkähinen
Näki Kukon käwelewän
Kana pannessa parassa,
longa Rungon ruazensaOlis ottanna halulla,
Waan ei lienny Mikko

parka
Millä lailla laadullansa
Kukon olis kääkistänyt;
Heittt herja pitkäzensa
Pani maata manderelle,
IA ilki silmiänsä
Rckpsytteli ripsiänsä
Nijnkuin pastossa pahassa
Tihmafkassa tihrueli.
Huusi Kukolle, kawala,
Sammarikan silmähäni,
Pllikon pistämän pahasti
Ellen käydessä kylällä
Marsiessa maistamassa
Orjantappuran tuloja;
Auta armas Kukko kulta,
Tule tännemmä tygöni
WedH pmkko postestani,
Rikka silmästä simalla.
Kukko mastais wijsahasti:
Empa ole oilenkana
MilläLääkärein lugusta
Tullu silmäin Tohtartzi,
Pahan maman Palperizi:
Ia joss satun silmähäsiKlplshänkostisingin,

Silla'taitasin samalla
Kailnuxellaan kannnstoa
Toisen silmäsi siMe
Poites puhgasta perHti,
Z?ijn ett näkisi mitänä,
Niln/un silmäsi somaistut
Surun sulle suuren toisit.
Waan joss odotat lvähäi»sen,
Elles kiiruhda komasiiNijn man lennän löyhök

telen
Pian pyörähdän kotia,
Tuolda Sullen toimitta»

nen
Joka taitami todella

parata.
Koffa Kettu tämän kuuli,
Jotta Kukko jaaritteli
Pilkka sanoza saneli,
Niin hän sano sanarcnsa:
Empa huoli ensinkanä
Tietäistä/ Taikureista;
SiUämanhat ne sanomat:
Mis on monta Lääkäri»'
Puostarci«assapahoa
Siell' onlvaara za wahin«

go
Kulut suuretknstannuxet.
Wijlas pettäämikamalan,
HuUu wijsaan nnliilseepi.

l4>
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143Satu

Nxi Susi w!l Munkixi.
Susi lvanya »asynynnä
Iki -loppu lompsutteli
Keino teille kelmotoinna,
Toki annasi asian,
Pahan päättöä elämän
Loppupuolen paremmasti:
Ano lainahan hamehen
Mekon Munkilta muko»

man,
Käwi kerzäten köpeli
Talo talolta kameli
Anoi almuja awuri
NijnkuinMunkki muuka.

lainen.
Toinen Susi sukulainen
Joka tapasi tomerin
TclM' pyhass.l pugussa
Häntä nuhteli nuristen,
Toru täydellä todella:
Mizis muutit sinun muo<

tos
Hantti halivan rupeisst <
Suden suuresta sugusta?
Wastais muka muuka'

lamen,
Mitcks taidanminä tthdä?

Kaikki hampaanl haialla
Leuka, luuni lohjeUehet,
Sääretsärmimätkirnusta,
lottcn jaxa enää juosta
Enkä kynillle kykene,
Raadellutta «saamahan,
Minun täytyy teeffellä
Itren Munkin muotoisexiTeko pyhaxi pahaxt.
Eli näännyn nälkahsni
Kuolen hsnttinä häjjynck.

Niin on monen lvielä
muungin

Meno tasa mailmasa;
Wasta wanhana wa'syny.
Kuin on woima waipu»

nunna
Halu häiy häkäynyt
Ettei jaxa juosta joukos
Wielä syntiä syleillä,
Se on pahajenparannus
Wastawanhana maellus.
Synnin suuttumus, ws«symys.

144 Satu
Nri Tuhma jaTyperä, jakuuma Rauta.
Tuli Tuhma ja Typerä
kuore Raution Roieman
ParMmpahan
losa kuuma hemos kenkä
Oli ahjosta otettu
Laattialle lalkettuna/

Sijhentarttu tuhma miesi
Poltti sormensa pahasti,
Kengän kijjätti kiwasti
Heitti pijanHin pilvosta:
Veppckhuuss, hullupäälle.

VinäI-
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Sillä TuKma za Typerä, >
Mixes ensin mietinynnä !Hywin kokenut kolellä
Jos on rauta jätztynynnä
Joss on kuuma, tahi kyl»

mä?
Tuhma taasen wastajaapi
Mistän tietänen todella
Raudan polttaman ruma-

sti?
Seppä wastaisi wakanen,
Kuuma rauta rihiseepi
Joss sen päälle syljestelet.
Otti Tuhma ongehensa
Pani mmstohon paraten
Neuwwon tämän nappa'

rckfcn,
Meni konna kotchinsaJossa weliillemetäy,
Johon sylki seittemasti,
Ei se kiehuma kitzissy ;
Nieli kohta nälkähinenMahansa rieyuwaisen
Wellin kuuman za wiha>sen,
PMi mattansa warilla
Wetelällä wellillänjä
Kurku lakensa kuritti,
Nahan suustansa siwalsi.Sijnä oli saatawilla
Toinen kysymä toweri :
Nixes outo odottanut
Jauho wellin Mumista?

Tuhma wastaisi nuhassaMinä luulin jo lujasti
Jähtyneex» julman wellin
Toinen sijhen sanonemi,
Mixes höyrystähawainut
Wellin »vetelän warixi
Tulen pääldä tullehexi.Kuss' on sawu sakiana
Sijnä tuli tupruaapi.
Tuhma taasen muisti tck»

män
Juoxi sitten janoisansa
Läittywällelähtehelle,
Joka höyryisi hywästi
Jonka luuli lämpimäxi
polttawaiseri peräti

Kosta sawusi kowasti ;
Seiso sentähden smotti
Jotta jalkoja jumotti
Odotuxella odotti,
Jotta nääntyä janohon
HaKtokuolla konna parka,
Siitäpelwosta pahasta
Emi polttats postiansa
Kurkkuansa kalttajaisi.

Se on narri nahkoillensa,
Jok' ei tunne, eikä tutki
Luonnon laatua lujoa
Tämän mailman menoja.
Syyltä Luonnon sytvim-

pi<i
Maikutuzia tvakoja.

145 Satu.
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Mies/ jolta waimo kuoli, jota hän itki.
Mi Miess merkillinen
Waikiasti walittaapi
Hywin huutami hopero
Surun alla jurkiasti.:
Jo on kuollu kumppalini
Waipu waippani alanen;
Qti »vainaja makanen
Akka armas alvullinen
Paras piiloista minulla,
Waimo Mainioista wa<

littu:
Näitä lausuLeski'Miesi
Murehella muistutteli
Wielä wanno win>mat»

turma
Jottei ota olenkana
Enaa clinkamenansa
Puolisota peiton alle,
Eikä waimohonwanuuk
Kosta kuoli kelmos Akka
Waimo merratoin mqjosi
Tuonen uupukin unehen:
Mutta kosta kelpo lailla
Itki, parku japorisi
luori juuri joutumalla
kuore waimo mainajansa
Ruumijn arkungin awasi
Otti lijncul ja lakanan
Paidan pojies sieppajaapi
Jok' oli hieno ja hiivuttu
Näillä sanoilla saneli:

I 3

Kyllakelpaawi! sinulleKäärin lijna kehnompikin
Paita »välttääprostinasta;
Otavatta karhiampi,
Minähienomman hywästt
Panen tallelle talohon
Kätken toistazi todella,
Toisen waimoni waraxi,
loss sen onni oikaiseepi
Talohooni taluttaapi.

Tämä puhet pulffan
miehen

Saatti syystä naurama»
ban

Murhe nxlen mätMi;
Perhe purskahti piangin
Nauruhun heti hylväyan,
Kosta näit nähtämästi
Huomahtit aitvan halulla
Että miesi entiselleenlälle järjelle tulomi.
Murhe tuopi mullan kar-man
Pahat päilvät parran pit»

ka'n
HuoliHarmahan hapenen:
Ala itke ilman syyttä
Ala waiwata walita
Kyllä syysä itkemistä
Waiwasa malittamista.

»46 Sat»
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tvlhasta pyörtynyt N)aimo joka wirkoistja elarvaxi tuli kuill lysnjn.
Nsalmo wlUl>a MlyanenArisew«lchlHl!ensH,Tuntu, tuima jatoranen

elkinen eiana
Akka anvan armollainenPahan kurinen katala
Oahan slsunel» sikiä
Duuri suusta suututtanna
Oli ukkonsa usein,
Jotta kuristi komasti
Piexi waimonsa pahasti
Antokyllä kylmän kylmyn
Mutta waimo mistausi
Rijnkuin kuoUuna kumo»

Koko raatonsa rumensi
Soritteli sorkkiansa
Menytteli »varpahansa
Niinkuin kuollut kaiketik'

km/
Heti hengensä pidätti,
Makais pitkä pitkäncknsä
Miehelle mieli pahafi,
Tätä tekikin monasti;
Jotta tottu tosiahan:
Miesi muorihin pahahan:
Kerran jätte jsttäysi
Hengctä hermottomaxi.Langeis lysyhyn lomehen
Kulki tuolla DlMelossa
Mutta miesi «nclkiäinen
Akan annasi asian
Illvchilts ilkeists

«Kuleyllta kelroottoman/Ett' oli hengisä eläwä
Muori tvihassa makasiSydän satrasna sapesta.
Kerran miesi kiljasoowi

äänellä kotvalla
ArMepi äkeästi
Meistä lvaatijpi magasti
Puukkoansa pudistaapi;
Sanolvi siinä samassa:
Koff' onkuollunna katala
Herlä waimo hengetöinnä
Nijn on nahka nyljettäwck
Kesi kelmos korjattama
Maimon matta walkai-

stawa:
Alko nylkehen awul!a
Waimoauja marpahista
Jalka pöydästH jutusti;
Waan ei waimo maaran

alla
Tshckn leikkihin tytyny;
Pian päätänsä pudisti
Wärwa'hytti lvarpahansa
Räpylöitä rspsckytti
Mirkois wielä wijmmei-

seltäTurka hengihin tulowi
Entiselleen elämähän.
Alck uffo uhkausta
Pahan ilkiftn imeisen;

N6yls
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Näytä totta toisinanja
Wihaselle »villttylle;
Joka surman suutuxisaSuopi suotta ittellensä,
Joka hirtehen halaawi

Sillesijma hamppuhinen.
Kanna rätehen kiwasti;
Nijn sas näet nähtälvästi;
Ettei hirtehen halaja
Mene Matti mielellänsä.

147 Satu
Uskollinen Koira ja sen Isäntä.

Oli Koira kelwollinen
Kerran Herralla hylvällä
uuttera ja uskollinenHylvän tapainen talosaöämälet ja hätveljästin,
longa Isäntä ilolla
Piti pulstasti hymänä:
Mutta kerran kelwoxestiHerra hnwin hämästywi,
Työstä tultua tupahan
Näki kätkyen kumosa
Koiran kuonon lverisänsä
Punan pahan perman,

nolla
Pojan pojjes ainoansa:Josta kijlvastu kimasti
Weti ulos murha miekan
Pisti Koiran kuolliaxi,
Musiin murhasi »vihassa,
Luuli lapsen koiraltansaRelvityxi, raadelturi,
Ei tuo kilvas tutkinunnaAimoostansaasiata,
Pikaisudesa pahasa
Tuims tässätuimimmassaTappoi paraan palwe<

lia«saMstnhan Koiransa iva»
kaisen:

Mutta kosta katteloowi
Tutki likemmin todells
Asiata armeloopi,
Nijn hän wasta huomaibseepi;
Että Koira kellvoxesti
Oli Kärmehen kamalan
Madon suuren Mman»nunna
Joka Z)rmy yrittännyt
Oli kampis kaennyt
Kijtvetäkkin kckkyehen
Pientä lasta puremahan
Myrkyllänsä murhama»

han.
TämänKoira kääkistäapi
Rulyan repijlvi hajalle
Madon murjkaxi musersi
Ruman rytysti, rusensi,
Jossa jalossa sodassaKehto kaatutvi kumohon.
Ko'ka kehdon kohemaapi

postyhyn panewt,
Isä pikainen ilolla

lapftll kehdon alta
Henzis lvlrkkuna wiata:
MuttakiirmeenkuolluMDlzrsin mankasss weresa

Htz.3 4
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Jotakossa kummastuwi
Itte harmilla hamaitsi
Mieli pahalla pahansa
Kittvaudensa kirotun
Pikaisuudensa pahiman.

Eipä ilmoissa ikänä

Pahan Elkinen Etana iMatomu!la,maan alanen
Työnsi pckcknsck tllnkiostaNosti nokkansa noesta
Kehu. kurkulla kotvalla
Kuiyga taisi taikauret
Lugut kaikki lääkäri tten,
Kettu kuuli kelwollinen
Joka luikahti likeltä
Sano toukalle sanalla:Ensi paranna pahansi
Omar lvamas nioitehillaPojjes poista puutoxesi
«Ennenkuins sas estäkalla
Muitten Wikoja wihellät

148 Satu
Kettu ja Etana.

149 Satu

Eipä elinkautenakaan
Taida tiilvahat katua
Parannella paremmaxi
Mitä tekerock tosingin
Pikaisuudesa pahasaTuittu-paW turmelemat.

Loihdit muitten loukkau,
zecToisten tulet Tohtorin'.

Oppi.
Itte paranna pahansi
Itte woitele wikansi
loss ootLääkäri lumalla.
Että sanoa janalla
Paljon paapottaa puhua,
Ett<i tehdä itte tnösä
Se on ainain asiaeroitus;
Al6suulla suuret-dele
Elles kunnosa kykene.

Kettu ja sairas Nukko.
Waipu Kukko tvuotehel-

len
Tuli Turta tautisexiSangen jairasti komasti,
Tulipa tuttu tomerinsa
Mswistä ylimmäinen.
Wanha Kettu mäipästel-

len
Kattomahan, kerimMnsairasta lalosa

ztyle leepi keipo lailla
Kuinga Kukko jaraneetvi
Mit<l pahasti ponwi?'
Mika wama warpahajsa?
Tahi päässäkin porotus?
Kukku wastais maikiasti
Woiwoturella
Mun on rintani rämänä
Kaikki keuhkoni kulunu

lottk
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Jotta juuri henkämystyn
lojfas astuisit ulomma
Sinä siirtyisit sikemmä
Henki tvetom weta'isin
Wilwastuisln lrizliäfi
Wielä tästä lvöyristyisin

Oppi tästä sadusta.
Moni tungenu tupahan
Taudin aila terwehtääpi
Waikka toiwoo. tuonela»

han;

Kalman hajun haissah»
taapi

Meistä,taudin muokatessa;
Moni tulowi mukoma
Nijnkuin Korppi rahto»

maha»»
Joko kuolowi karihta
Jok' on pyörrustä poti»

»»ut
Jottasaisi saalihixi
Kurmu kaikki turkkuhun»sa.

150 Satu
joka Hukkui.

Oli Waimo onl!etou»en
Joka walosi »oetehen"
hukkui wlttal)an wäle>

hen ,
micsi murheeUinen

Haki suurella surullaJotta löytäisi joesta
Hukkunehen hengctlömän

mutnchiu wede»
stä

Työnsi lvenehen Vesille
Vaalin parahan taloja
Jolla souci suonrtetl zWasta wlctoa melowt
Kohden kostea kokeetvi
Kesin ka, ssa kelmoillstn,
Vialkr kaikilta kysyylöi
Jotka mastahan loelia
Häntä sousit suannolla

he tietäisit todella
Miss vlhM »lenms

Ruumis Atan rakkahim»
man

Kosten alla ajeioowi
Slliä tääuä lännempänä
Kaalu katala wetchen
Wiery ulos »venehellä
Altvan tuolla alempana
SuamwUa sirkläuä:
Mikki wastaisit wagasti
Huusit hcinelie hywästi:
Ookkos hulluna, hopero!
Jossas ettitEmälltätäs
Haet waimo wainaajatat
Alra wcoen wierywäisen
Nijn jun cäytywi tooella
Niwan alta ahkerasti
Alas sonta alemmaxiHywin hakea halulla.
Eips totta tosiahan
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NZastais ukko uhkeasti,
Sillä tvaimo mainajani
Eukko tämä elMmä
Oli aina armollaine»
Juuri kumma/ ja kamala
Itte pintainen peräti
Marslnni mastahakoinen
Joka soti soutamalla
Wasten tuulta ja tulea
Wasten«lt»la aiMn;Sentään uiko» uijkelewan

kuulen mitzihin wagasti.
Jotta jälkeenkuolemangin
Eukko erannut elosta
Wasta mirtoa weta'y,
Ilöspain on yötynynnä.

Ei paha lyöden parane:
Ken pahan tawat sanomi
Se taimaan tähdet lukomi
Meren aallot arwoapi.

151Satu
Hemonen ja paarma.

Mi orls eimallinen
Ratsu juuri romattalva
Korsta, suuri ja kööl,as,
Alla seisowi satulan
Topiasta hohtawaisen,
Koreasti kaunistettu,
Suittet suussa ne silatutMillä lienemat minatut.
Kanto pHFnssä puljfimastiKeno niffoinain kälveli
Päänsä pystyssä pitämi.
T<lm<ln kimppuhun käkesi
Hewos» paarma hörisemsIstu paarma päckhisille
Sijnä puhu ja parisi:
Tästä suuttu suuriRatsu,
Vano Paarmalle pahasti/
Sinä ilkick itikka
Kuingaj kehtaajat kama-. la,
Minun kuononi korea»

Tulia turpanikeralle;-
>Mene pojjes männistöhöttLuusi korjaa kamala
Muutoin lyön sun suu<

turisa
Ailvan liimasi litistän.
Paarma lenst sitten poijes/
Mutta wiha lvielä mieles
Aiko kostoa kamala
Toisti pistää paremmin
Tätci runnoa rumasti.
Tuli oris oimallinen
Joutu nell» lumikkoihin
Karisti tuo kannikkohon,
HuliPaarma puremahan
Meni sieranten sisälle
Wielä reitlengin mälihin
Puri pisti paha Paarma
Tätä helvosta hywäsii.
Josta pillastu pahasti

Jouhi
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Jouhi häntä' joutamalle,
Että särki sääri, luunsa
Taitto jalkansa jalonsa
Siihen faatu suuri ruuna
Pienen Paarman pisiozi»

sta.
Mtä pientä ylpiätck
Niekkahinta lvihollista
Waik' on moimasta ws«

hänell

lHl<i härsntä hemillä
Älä yllmä yreldä,
lOle suuri sydämmestH
Vlötikatso ylpeitä
Milntyitä »viekkaita'
Waro ittes »varomalla
Pahan suomista pahoista.
Autuas on armon saanutPässnyt päimistä pahoi»

sta.
C. G.
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