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»Nakkaat ystäwät ja hywät naapurit! tosi on
että werot owat hywin raskaat; mutta jos kui-
tenkin muita weroja ei olisi maksettawia, kuin
niitä, jotka esiwalta waatii meiltä, niin saattai-
simme toiwoa helposti suorittaa niitä, mutta
meillä on monta muita, jotka owat paljon ras-
kaammat; niin esim. maksaa meidän laiskuu-
temme kaksi wertaa sen kuin werot esiwallalle,
meidän ylpeytemme kolme kertaa niinpaljon ja
meidän mielettömyytemme neljä kertaa niin-
paljon,

Nämät werot owat sitä laatua, että kanto-
miehen on ihan mahdotoin antaa »vähääkään an-
teeksi. Jos tahtoisimme seurata hywää neuwoa,
niin löytäisimme kuitenkin wielä jotakin toiwoa.
Auta itseäsi, niin Jumala autta sinua, sanoo
Richardi waari almanakassaan wuodelta 1733.

Jos sellaista esiwaltaa olisi, joka pakoittaisi
alamaisiaan säänöllisesti wicttämään kymmenen-
nen osan ajastaan esiwallan työssä, niin tämä
ehto aiwan warmaan tuntuisi hywin kowalta;
mutta laiskuutemme weroittaa usiammat
meistä wielä paljon hirmuisemmasti. Laiskuus
tuottaa waiwoja ja lyhentää paljon elämän pi-



tuutta; samoin kuin ruostet, kuluttaa se enem-
män kuin työ:

Käytetty attmin on aina kirkas, sanoo Ri-
chardi-waari. Jos elämää rakastat, niin älä
tuhlaa aikaasi, sillä, sanoo Nichardi-waari:

slika «n se aine, josta elämä on tehty.
Kuinka paljon aikaa emme anna unelle, ylisen määrän, jonka luonto meiltä waatii!
Valistakaamme, ett'ei nuktuwa lettu ota yh-

täkään kanaa kiinni, ja että saamme kylliksi
aikaa nukkua kun makaamme haudassa.

Jos aika on meidän kalliin omaisuutemme,
niin ajan tuhlaaminen on, niinkuin Nichardi
waari sanoo, isointa tuhlaamista, syystä että,
niinkuin hän toisessa paikassa opettaa meitä,
menetettyä aitaa ei koskaan saada takasin, ja
että, ehkä me sanomme aikaa olewan kyllim, on
aina aiwan wähän aikaa,

Nohkeuutta siis! olkaamme toimessa, kun wielä
woimme. Toimeliaisuudella saamme paljon enem-
män aikaan wähemmällä waiwalla.

Laiskuus tekee kaikki waikeaksi ; työ tekee kaikki
helpoksi.

Joka hiljan nousee ylös, on liikkeellä koko päi-
wän ja on tuskin alkanut töitään ennen kuin jo
yö on tulossa.

Laiskuus kulkee niin hitaasti, että köyhyys
lohta saawuttaa hänet.



Kiirehdi askaroimistasi, ett'eiwät ne tulisi kii-
rehtimään sinua.

Joka aikusin menee leivolle ja aikusin nousee
ylös, sanoo Richardi-waari, siitä tulee terwe, ri-
kas ja wiisas.

Ylitä merkitscwät närnät toilvot, nämät ikä-
wöimiset parempia aikoja? Saatamme tehdä
ajan paremmaksi, jos ymmärrämme toimittaa.
Toimeliaisuus, sanoo Nichardi »vaari, ei tunne
tarwetta siittää haluja. Joka toiwosta elä»
luolee nälkään.

Gi wähääkään woittoa saada waiwatta. Mi-
nun täytyy käyttää käsiäni, kun minulla ei ole
maata; ja jos minulla olisi, niin se olisi kowasti
»verotettu, ja käsityöammatti wastaa, niin kuin
Richardi waari syyllä muistuttaa, maatilaa;
ammatti on hyödyttäwä ja kunniallinen toimi;
mutta pidä huolta käsityöstäsi ja käytä ammat-
tiasi, muutoin ei omaisuus eikä ammatti auta
meitä maksamaan »verojamme.

Joka on uuttera, sen ei tarwitse hätää peljätä.
Nälkä katselee uutteran «wea, mutta hän ei
uskalla astua sisälle. Veronkantajat ja ryös-
täjät kunnioittamat myös sitä; sillä toimeliai-
suus maksaa welat ja epätoiwa lisää niitä.

Et tarwitse löytää aarretta, etkä periä rikkaita
»vanhempia. Työ on »varallisuuden isä ja uute-
ruudelle Jumala ei kiellä mitään.



Kynnä peltosi laiskan nukkuissa, niin sinulla
on jywiä myydä ja tallentaa. Kynnä tänään,
sillä et woi tietää mitä esteitä huomenna tulee.
Sen tähden Richardi-waari un sanonut: rehellinen
tänään on parempi kuin kaksi huomenna; ja li-
sää : älä jätä huomiseen, minkä saatat tänään
toimittaa.

Jos olisit hywän isännän palwelia, niin etkö
häpeäisi, jos hän tapaisi sinun ristissä käsin?
No, koska nyt olet oma herrasi, niin häpeä, kun
huomaat itsesi laiskana, ehkä, sinulla on pal-
jon toimittamista itsellesi, perheellesi ja isän-
maallesi!

Nouse sen tähden päiwännousun aikana, että
aurinko katsellen maata ei saattaisi sanoa: katso
tuolla kelwoton,, joka nukkuu! Ei wiiwykettä,
ryhdy työhön, woimista käsiäsi asetten käyttämi-
sellä; ja muista, että kissa lapasilla ei saa
yhtäkään rottaa, niin kuin Nichardi-waari sanoo.

Sinä »vastaat minulle paljon olewan toimit-
tamista ja sinulla ei olewan woimia siihen. Mah-
dollista on; mutta jos sinulla on halua ja kes-
täwyyttä, niin saat nähdä ihmeitä. Pisaroittaan
tippuwa wesi teke wiimein kolon kallioon. Työllä
ja malttawaisuudella rotta repii ankkurinköyden
poikki ja kerrotuilla wähilla lyömillä paksu tam-
mikin kaadetaan.

Minusta tuntuu, tuin tuulisin jonkun teistä



sanowan: eikö siis pidä ottaman silmänräpäy-
dyksenkään joutoaikaa? Minä wastaan teille,
ystäwäni, samoin kuin Richardi-waari tawalli-
sesti sanoo: jos lepoa tahdot ansaita, niin käytä
aikasi hywin, ja älä menetä tuntia, koska et mi-
nuutista ole waka, Jouto on aikaa, jota saate-
taan käyttää hyödyttämään asiaan. Ainoastaan
liikkuwa ia toimellinen mies ymmärtää hankkia
senlaistn joutoaikaa, jota laiska ei koskaan on-
nistu saamaan. Huoleton eläminen ja työtön,
joutilas eläminen owat kaksi ihan erilaista asiaa.
Luuletko laiskuuden tuottawan sinulle enemmän
huwitusta kuin työn? Erehdyt, sillä laiskuus
tuottaa huolia ja joutilaisuus ilman täytymistä
tuottaa mielipahaa ja harmia.

Moni ihminen tahtoisi elää tekemättä työtä
ainoastaan sielullaan; mutta he erehtyivät wa-
rojcn puutteessa. Sitä wastaan työtä aina seu-
raa tyytywäisyys, ylenpaltisuus ja kunnioittami-
nen. Hupi juoksee sen jäljessä, joka sitä pa-
kenee. Uuttera kehruri ei ole koskaan paidan
puutteessa.

Siitä ajasta kuin sain lampaita ja lehmiä,
terwehtii jokainen minua, sanoo Mchardi-waari,
hywin oikeen.

Mutta uutteruutta lukematta, tarwitaan myössen ohessa kestäwnisyyttä, nerollisuut-
ta ja t«imellif«utta. Asioitaan täytyy



katsella omin silmin eikä kolvin luottaa muihin.Nichardi-maari sanoo: puuta, jota usein on muu-
tettu, ja perhettä, joka yhä on waihcttanut asun-
paikkaa, en ole koskaan nähnyt hyötymän niin
kuin se, joka on saanut olla paikallaan. Kolme
muuttoa tetewät saman wahingon kuin yksi
tulipalo, ja sama an, nakntaanko puu tuleen
wai muutetaanko se toiselle paikalle. — Pidä
huolta aitastasi, niin aittasi pitää huolta st-
nußta.

Jos tahdot että asiasi käymät, niin käy itse-kin asioissasi. Jos tahdot että niitä ei toimi-
teta, niin lähetä jonkun toisen. Maanmiehen,
joka tahtoo hyötyä, pitää itse kyntämän. Isän-
nän silmä tele enemmän tuin hänen molem-
mat kätensä. Huolimattomuus tekee enemmän
wahinkoa kuin taitamattomuus, Ettei työmie-
hiään walwoa on sama kuin jättää kukkaronsa
heidän wapaasen käytäntöwaltaan. Liikamääräi-
nen luottamus muihin on monen ihmisen peri-
kato, sillä tämän mailman askareissa ei uskolla
pelasteta itseään, waan uskottomuudella. Huolet,
joita käytetään omaksi hywäksi, tuottamat aina
»voittoa; sillä tieto on tutkiman miehen; rikkaus
toimellisen miehen; »valta urheuden ja taimas
hyween. Jos tahdot uskollista palweliaa, joka
sinua rakastaa, niin palwele itseäsi.

Richardi-waari puoltaa toimellisuutta ja Hu-



ulta plmimmissäkin asioissa, sillä wälista tapah-
tuu, että »uähäpätömen huolimattomuus saattaa
tuottaa isunkin onnettomuden. — Naulan puut-
teesta, sanoo hän, hewofenkenkä putuaa; kengän
puutteesta hewonen menetetään, ja hewosetta on
ratsumies itse perikadossa, sillä »uihollmen saa-
wuttaa ja tappaa hänen; ja kaiken tämän syy
oli, että hän ei ottanut waaria, että hewosen-
kenka oli naulaa wailla.

Tässä lienee kylläksi puhuttu työstä, ystäwä-
ni, ja huoinaalvaisuudesta, jota kunkin pitää käyt-
tää omissa asioissaan; mutta tähän täytyy mei-
dän wielä lisäksi panna kohtuullisuus, jos
mieli on »vakuuttaa työmme edistymistä.

Joka ei älyä säästää samassa suhteessa, kuin
hän woittaa, sillä ei ole kuolinaikana penniä-
kään, waikka hän elinkautensa on uutterasti teh-
nyt työtä. Kuta lihawamnmt paistit kyölissä,sano Nichardi-tuaari, sitä laihempi testamentti.
Moni rikkaus häwenee samassa kun se »voitetaan,
siitä saakka kun »vaimonpuolet laimmlyöwät ru-
kin ja kuelman teepöydän tähden, ja kuin mie-
het jattäwät kirwcen ja »vasaran aarakkipunssin
tähden. Jos rikastua tahdot, niin opi ei aino-
astaan hankkimaan, »vaan myös säästämään.
Molemmat Intiat eiwät ole tehneet espanialai-
set rikkaiksi, syystä että heidän menot olitvat tu-
loja isommat.



Luowu siis talleista hullututsistasi, niin saat
»vähemmin syytä walittaa kiittämättömistä ajois-
ta, kolvista wcroista ja ison perheen raskaasta
elättämisestä; sillä wiini, waimot, peli ja irsta-
nen elämä wähentäwät omaisuutta ja lisäämät
tarpeet muninkertaisesti. Pahaa tapaa ylläpi-
tää, maksaa paljon enemmän, kuin kahta las-
ta kaswattaa.

Luulet kentiesi hiukan teetä, nman lasi puns-
sia, wähän herkkuja pöydälle, wahän kauniimpia
»aatteita, pieniä huwimatkoja ei saattaman olla
isosta arwosta; mutta muista mitä Richardi-waarisanoo: hiukan tekee paljon. Waro
itseäsi pienistä maksuista. Hywinkin pieni »vuo-
toläpi saattaa ison lauuan uppoamaan. Herkul-
linen maku saattaa kerjuulle. Hullut pitämät
pitoja ja wiisaat nauttimat niitä.

Te näytte kaikki olewan koolla kaunisten asun-
kalujen ja monen kalliin joutawan kalun myy-
mistä warten. Tätä te kutsutte omaisuudeksi;
mutta, jos ette waro itseänne, niin siitä syntyy
jollekulle teistä isoja »vahinkoja. Toiwot, että
tämä kaikki myydään hywään hintaan, ja
kenties: warmaan myyväänkin paljon halwem-
malla, kuin se on maksanut; mutta joö et todel-
lisesti tarwitse sitä, niin se kuitenkin tulee sinulle
kowin kalliiksi. Muistele Nichardi-waarin peri-
aatetta, joö ostat mitä et tarwitse, niin myyt



lohta mitä tarwitsetkin. Ajattele aina tarkoin,
ennen kuin annat halivan hinnan houkutella
itseäsi.

Epäilemättä Nichardi-waari luulee halwan
hinnan usein ainoastaan näkymän halivalta, ja
että se, saattaen sinua rahan puutteesen, saattaa
sinulle enemmän wahinkoa, kuin todellista hyö-
tyä; sillä minä muistelen, että hän toisessa kohtisanoo: alen nähnyt monen ihmisen töyhty-
wän siitä, että on saanut talvaraa halnmlla
hinnalla.

Käyttää rahojaan latmnisen ostoon on
hullutus; kuitenkin täta tehdään joka päiwa
huutokaupoissa, koska Nichardi-waarin almanak-
kaa et muisteta. — Ummärtawä ottaa oppia toi-sen »vahingoista. Hullut tulcwat harwom wii-
saiksi omasta Vahingostaan, felix, qyem faciunt
aliena pericula catstum. * Minä tunnen sen,
joka koristaaksensa olkapäitään on antanut »vat-sansa nähdä nälkää ja saattanut perheensä köy-
hyyteen siihen määrään, että leipääkin on puut-
tunut. Siltkiwaatteet, atlasta, farlakani ja
sametti sammuttamat uunin ttmltean. Kau-
kana siitä että närnät kuuluisikaan elämän tar-
peisin, niitä tuskin saatetaan pitää mukawuuk-

* Se on suomefsi: onnellinen se, jonka muiden wahin»
got tekewät warowaisetst.



sina; mutta koska ne owat loistawat, olemme
»vietellyt ahneillcmaan niitä, Aiwan silla lailla
ihmiskunnan teeskennellyt taipeet owat lisäyneet
luonnollisten tanvetten yli, Kullenkin todelli-
sesti köyhälle saa lukea satoja tanuitsewia.

Näillä ja muilla yhtätäisillä hullutuksilla mo-
ni, hywästä sukuperästä lähtenyt köyhtyy japa°
koitetaan hakemaan apua niiltä, joita he ennen
owat ylenkatsoneet, mutta jotka owat ymmärtä-
neet pitää itsiään yläällä työllä ja kohtuullisuu-
della. Tämä näyttää, niin kuin Rlchardi-waari
niin oiwalliscst: sanoo, että talonpoika jaloil-
laan on isompi luin aatelimies polwillaan.
Kenties owat ne, jotka owat joutuneet häwiöön,
perineet »varallisuuden; mutta tuntematta keino-
ja, joilla se oli woitettu, luuliwat he, vauvan
paistaessa, yön ei koskaan tulewankaan. He sa-
nowat: niin pientä menoa sellaisesta »varallisuu-
desta, kuin meidän on, ei ansaitse katsoa.

Lapset za hullut eilvät luule kahdenkymme-
nen markan ja kahdenkymmenen »vuoden ikään
loppuman. Mutta kun yhä ottaa jauholaarista,
panematta siihen mitään, niin tulee kohta pohja
näkywiin; ja kun kaiwo on tyhjentynyt, niin
kyllä tuntee mitä wesi maksaa. Ia sen he
olisiwat ennen tienneet, jos he olisnvat kysyneet
Richard i-waarilta neuwoa.



Jos olette, ystäwäni, nuteliant tietämään
mistä arwosta rahat owat, niin koettakaat
lainata niitä; JM menee lainaa hakemaan,
menee nöyristystä kärsimään; samoin niidenkin
käy, jotka lainaamat muutamille ihmisille, kun
he menewät waatimaan omaansa takasin. Mutta
tämä ei kuulu meidän ainecsen.

Sen johdosta mitä wasta mainitsin, sanoo
Richardi-waari meille, että ylpeys puwussa
ja laitoksissa un kirous, .tzun se painaa
sinna, niin kysy ensin kukkaroltasi, ennen kuin
kysyt mielijohteitasi. Mpeys on kerjäläinen,
joka huutaa yhtä paljon, kuin tarwe ja paljon
pohjattomampikin. Jos ostat kauniin kalun,
niin tarwitset kymmenen muuta saadaksesi koko-
uksen täydelliseksi; mutta, sanoo Nichardi-waari,
helpompi «n tntehuttaa ensimmäinen mieli-
johde, kuin tyydyttää kaikkia muita, jotta
seuraawat perussa. Että köyhä tahtoo muka-
ella rikasta on yhtä hullua, kuin sammakon halu
paisuttaa itseään tullakseen härän kokoiseksi. I-
sot laiwat saattawat uskaltaa aawalle merelle,
mutta pienten weneiden pitää Pysyä rantawe-
sissä. Ulpeyden hulluus rangaistaan kohta,
sillä, sanoo Nichardi-waari: ylpeys, joka syö
turhuutta puollseksi, syöpi ylenkatsetta ilta-
seksi. Hän sanoo myös: ylpeys einehM ylel-



lisyydeßsä. syö puolisonsa köyhyydessä ja il-
tasensa hiipmllä.

Mitä hywää »vihdoin lienee tästä turhuudesta,
jonka päälle niin paljon waiwaa tuhlataan ja
jonka tähden niin isoja waaroja nähdään? Se
ei woi säilyttää terweyttämme, eikä liewentää
kärsimisiämme, Päin wastoin, se ei lisää itsekoh-
taista ansiotamme, waan sen sijaan tekee hän
meidät kateuden esineiksi ja jouduttaa meidän
perikatoamme. Mikä perhonen on? Korkein-
taan ainoastaan puettu toukka; ja ihan tällai-
nen keikari on. Mikä hulluus ei se ole, mennä
welkoihin sen laisten ylöllisyytten tähden!

Tässä tapahtumassa myönntssä tarjotaan meil-
le, ystäwäni, kuuden kuukauden odotusaikaa,
ja kenties tämä etusa ehto on houkutellut yhtä
ja toista teistä tulemaan tänne, tonvossa, saat-
taa tyydyttää mielijohteitaan mitään maksamat-
ta, koska hänellä ei ole rahaa siihen käyttää.
Mutta woi! tokko olet ajatellut, mitä teet, kun
menet welkaumaan? Sinä annat muille wallan
»vapautesi yli. Jos ett saata maksaa määrä-
ajalla, niin häpeät faamamiehesi edessä, ja pe-
losta et woi puhutella häntä: sinun täytyy nöyr-
tyä hänen edessään ja alennettuna pyytää häneltä
anteeksi; Vähitellen menetät awomielisen rehelli-
syytesi, ja wiimein joudut niin kauwas, että hä-
päiset itseäsi julkisimmilla ja kelwottomimmilla



»valheilla; sillä, sanuu Richardi-waari, ensimmäi-
nen wika on mennä »velkoihin ja toinen wal-
hella. Joka tekee »velkoja sillä on walhe aina
käsillä. Wapaa syntyneen miehen ei pitäisi kos-
kaan tanvita hälvetä, ei koskaan pelätä puhua
suoraan, ei koskaan epäillä katsella suoraan kas-
woihin kenenkään edessä, oli kuka tahansa. Tyh-
jän sätin an waikca Pysyä pystössä.

Mitähän sinä ajattelisit ruhtinaasta eli esi-
wallasta, joka asetuksella käskisi sinun, wankeuu-
den eli orjuudeuraiMistukscn pakolla, pukemaan
itseäsi ylelvien ihmisten rinnalla? Etkö sanoisi
olemasi wapaa-synttmyt, ja että sinulla on wa-
paus pukea itsesi nnn kuin lystää, että sellainen
asetus on julkinen pakko kansalaisten lvapaudelle
ja oikeudelle, ja että sellainen esiwalta on hir-
muinen? Ia kuitenkin antänt »vapatahtoisesti
tälle hirmuisuudelle, kun menet «velkaan itseäs
koreammaksi pukeaksesi. Sinun welkojallasi on
oikeus, ottaa sinulta wapautesi, joZ hän haluaa,
siten, että hän salpaa sinun koko elinkaudeksesi
«ankeuteen, eli myy sinun orjaksi, jos et woi
maksaa.

Kun olet ostanut jotakin, johon olet mielis-
tynyt, niin kenties et maksua enään ajattelekaan,
waan welkoMa on, sanoo Niäiardi-waari, pa-
rempi muisti kuin melkamiehlllii. Welkojat,sanoo hän lisäksi, olvat turhan tarkinta wakeä



maailmassa. Ei ketään ole, joka tarkemmin ot-
taisi waaria kaikista kalenterin ajoista, Welkasi
maksupäimä tulee sinun huomaamattasi ja mak-sua maaditaan ennen kuin sinä olet malmiMnut
itseäs maksamaan. Mutta jos sitä mastoin ajat-
telet welkaasi, niin se aika, joka alussa näkyi
pitkältä, nyt näkyy erittäin lyhyeltä. Sinusta
tuntuu että aika on sitonut siiwct jalkoihinkin,
samoin kuin hän kantaa sellaisia olkapäillä. Sen
paasto ei ale loskaan pittä, jonlapitää mak-
saa pääsiäisen aikana. Lainan-antaja ja melka-
mies oivat kaksi orjaa: toinen lainan-ottajan toi-
nen welkojan. Pelkää tätä kaksinkertaista sidettä!
Warjele samalla wapautesi ja omamaltaisuutesi.

Sinä luulet kentiesi tässä silmänräpähdyksessä
olewasi hywissä waroissa, jotka rankaisematta
suowat sinun tyydyttää moniaita pieniä mieli-
johteita; mutta säästä tulemaksi wanhuuden ja
tarpeen ajaksi, niin kauan kuin saatat. Aamun
aurinko ei paista koko Päiwää. Woitto on
epäwakainen ja muuttuma, mutta menot omat
alinomaiset ja wakawat. Helpompi on raken-
taa talsi uunia, kuin ylläpitää walleaa yh-
dessä, sanoo Richardi-maari. Mene siis ennen
lemolle iltasetta, kuin nouset ylös melalla. Hanki
mitä mahdollinen on hankkia, ja opi sitä säilyt-
tämään. Tämä on se todellinen salaisuus, jolla
lyjysi teet kullaksi. Ia kun kerta olet muittanut



tämän »viisasten kiwen, niin et enään walita ai-
kojen kowuutta ja weronmaksujen »vaikeutta.

Tämä oppi, ystäwäni, on järjen »visauudenoppi. Älkäät kuitenkaan luottako yksin työhön-
ne, kohtuullisuuteenne ja säästä»väisyyteenne. Ne
owat tosin erinomaiset; mutta ne eiwät auta
teitä, ellette ennen kaikkea hae taiivaan siunausta.
Nukoilkaat siis nöyrästi tätä siunausta; älkäät
olko kowia niitä kohti, joilta se on kielletty,
waan antakaat heille lohdutusta ja apua. Muis-
takaat että Job oli köyhä ja että hän wiimein
sai »varallisuutensa takasin.

En tahdo lisätä enempää. Kokemus Pitää
koulua, jossa oppitunnit «wat kalliit; muttase on ainoa jossa jäljettömät saattawat oppia
saada; ja sekin on outoa; sillä saatamme kyllä,sanoo Richardi-lvaari, antaa hywän neuwon,
nmtta ei hywää käytöstä. Muistakaat kuiten-
kin, että joka ei ota hywää oppia »vastaan, sitä
ei saateta hyudyttäwästi auttaa, ja ellette tahdo
järkeä tuulla, sanoo Richardi-»vaari wiimein,
niin saatte kyllä sitä tuntea.


