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oome keele lühikesele grammatikale, mis aastal 1883
Wiljandis F . Feldt'i trükikojast ilmus, panen selles raamatukeses Soome keele lugemise harjutused juure. Need hakkawad
lihtsate lausetega peale ja lähwad kergematest järk järgult
natukene raskemateks. Nad on Ahlmani (nr. 1—15), Länkelä (nr. 16—21) ja Topeliuse kooli lugemise raamatutest
wälja walitud, sest just heades kooli lugemise raamatutes
tulewad iga päewase rääkimise kõige pruugitawamad sõnad
ja laused ette. Länkelä ja Topeliuse lugemise tükid on wäga
armsad, südamelikud ja lõbusad ja wõiwad meie Eesti kooli
lugemise raamatute kirjutajatele eeskujuks olla. Topeliuse
kaunist lugemise tükist nummer 22 saab lugeja ühtlasi ka
natukene üleüldist teadust Soome maakondadest ja nende olust.
Lõpuks antud ilusate laulude wiisid on kõik Eestlastele jo
tuttawad. Et õppimist nii hõlpsaks teha kui iganes wõimalik,
olen Eesti tõlgi Soome riale sõna sõnalt alla pannud, kus
juures selle peale waatamata jääb, kas Eesti lausetes ise sõnad
korraliselt järgi mööda wõi mitte, ehk olen jälle Soome sõnadelle
Eesti tähendused lehekülle alla õtsa paunud ja wahest weel
mõnda muud seletuseks tähendanud. Tarwitagu õppija lugemise
juures ka ikka grammatikat, siis on lugemise kasu jäädawam
ja aru saamine sõna wormidest selgem. Iseäranes kergitab
lugemist, kui õppija minu lühikese Soome grammatika § 74
ja § 75 hoolega tähele paneb, kuhu lõpud -ni, -si, -nsa, -rnrne
j . n. ed. ülesse pandud, mis praeguses Eesti keeles puuduwad
ja oma jau Soome lugemist wõeraks teewad.

Lugegu õppija sagedaste ja walju healega lugemise
Mka, siis harineb keel rääkima ja kõrw kuulma. On kõrw
sõnu kuulma harinend, siis tulewad nad, teise suust kuuldes,
paremine, rutemine meele. Waljuste lugedes õpib ka kuulmine, aga paljalt silmadega lugedes õpib nägemine.
M a olen püidnud õppijaile aru saamisega lugemist iga
pidi wõimalikult kergeks teha, nõnda et Soome keele õppimise
raskusest juttugi ei wõi olla. Juba selles raamatus saab
Eestlane Soome kirjawara maitsta. Õppigu ta hoolega —
ja weikese waewa järele saab ta suurt tulu ja rõemu!
Tartus, Jaani kuul 1883.

IFälja-andia

kulkee?
Vene kulkee vedessä.
Missa tuoli seisoo?
sõidab Wb)? Wene sõidab
wees.
Kus tool feifab?
Tuoli seisoo lattialla. Mimmoinen rengas on? Rengas on
Tool seisab põrandal. Missugune rõngas on? Rõngas on
ympyriäinen. Mimmoinen lehti on? Lehti on viheriäinem
ümmargune.
Mis
leht on? Leht on roheline.
Kuinka aurinko paistaa? Aurinko paistaa lämpimästi. Mika"
Kudas
päike paistab?
Päike paistab foojaste.
Mis
on korkea? Kirkontorni on korkea. Mikä on syväj? Kaivo
on kõrge?
Kiriku torn on kõrge.
Mis on fügaw? Kaew
on syvä. Mikä poltaa? Tuli noltaa. Mitä linnulla on?
on fügaw. Mis põletab? Tuli põletab. Mis linnul on?
Linnulla on siivet. Mitä hevonen syo? Hevonen syö heiniä.
Linnul on tiiwao. Mis hobune sööb? Hobune sööb heinu.
Mitä kissa ottaa? Kissa ottaa hiiren, Mistä munan saat?
Mis kass' wõtab? Kass' wõtab hiirt.
Kust muna saad?
Munan saan linnuu pesästä. Mistä pöytiä tehdään? Pöytää
Muna saan linnu pesast. Kellest laudu tehakse?
Lauda
tehdään puusta. Mitä juodaan? Vettä juodaan. Mistä
ttyatfr puust.
Mis juuakse?
Mett juuakse.
Kust
vettä otetaan? Vettä otetaan kaivosta. Kuinka monta jalkaa
wett wõetakse? Wett wõetakse kaewust.
Kui palju jalga
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koiralla on? Koiralla on nelja jalkaa. Milla eläimellä ')
koeral on?
Koeral on neli jalga. Kellel
elajal
royÖs on nelja jalkaa? Hevosella myös on nelja jalkaa.
ka on neli jalga?
Hobusel
ka on neli jalga.
Mitä värten sinulla silmät on?
Minulla on silmät
Mis pärast (tarwis) sinul silmad on?
Minul
on silmad
näkemistä värten.
Milloin sina niakaat? Mina niakaan
nägemise pärast (tarwis). Millal sina magad? Mina magan
yõllä. Mirnmoiuen sinun pitää2) olla? Minun pitää olla hyvä.
ööl.
Missugune sina piad olema? Mina pian olema hea.
3 . A e g a d e , ilntctkaavU
fc* n r ö e t u d e n t t n e t n s e d .
Wiikko. Yhdessä viikossa on seitsernän päivää. Niiden
Nädal.
Ühes nädalas on seitse pääwa. Nende
nimet ovat: sunnuntai.,rnaanantai,tiistai, keski viikko, tuorstai,
nimed on: pühapääw, esmaspääw, teisip., kesknädal, neljapäas
perjantai, lauvantai. Mika päiwä tänään on?
reede,
laupääw. Mis pääw täna on?
Vuosi. Vuoden aikoja on nelja. Ne ovat nimeltä:
Aasta.
Aasta
aegu on neli. Need on nimelt:
kevät, kesa, syksy ja talvi. Mika vuoden aika nvt on?
kewade, suwi, sügise ja talw. Mis aasta aeg nüid on?
K U U k a u s i , Vuodessa on kaksitoista kuukautla.
Kuu (kui ajamõet).
Aastas on kaksteisttümment kuud.
Niiden nimet ovat: Tammi-kuu, Helmi-kuu, Maalis-kuu, HuhliNende nimed on: Nääri-luu, Küinla-kuu, Paaetu-tuu, Jürikuu, Touko-kuu, Kesä-kuu, Heinä-kuu, Elo-kuu, Syys-kuu,
kuu. Lehe-luu, Iaani-luu, Heina-kuu, Loituse-luu, Mihlli-kuu,
Loka-kuu,
Marras-kuu,
Joulu-kuu.
Wiina-k. (Oktoobri k.), Talwe-k. (Nowember), Jõulukuu.
1) Nomln. eläin, gen. eläiinen.

2) Gcnitiwl pruukimine {õna „pidada« juurt« tähele panna; pitiiii — piab.
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Ilman-suunnat
Ilma-kaaresid

ovat nelja, nimitäin: pohjanen, itä,
on neli, nimelt: põhi, põhine, ida,
etelä
ja laugi.
Ne ovat
edel (keskpäewa koht, söömaja koht) ja lääs (läns), laane. Need on
ilman nelja pää-suuntaa. Niiden välisuunnat ovat: koillinen
ilma neli pea-kaart.
Nende wahekaared on: Põhja-ida
(pohjasen ja iüän välillä), kaakko
(idän ja
ehk ida-põhi
(põhja
ja ida wahel), kakk, ida-lakk (ida ja
etelän välillä), launa (etelän
ja lännen välillä)
edela wahel), lõuna (edela, keskpäewa koha, ja lääne wahel)
ja luude (lännen ja ponjasen välillä).
ja loe (lääne ja
põhja wahel).
Süli. Sülessä on kolme (3) kyynärää. Kyynärässä
Süld. Süllas on kolm (3) künart.
on nelja (4) korttelia. Korltelissä on kuusi tuuwaa. Leivis^
Kortelis on kuus tolli.
Leisikassa on kaksikyrnrnentä (20) naulaa. Kannussa on kaksi
kas on kakslümment (20) naela.
Kannus on kaks
(2) tuoppia eli kandeksan (8) korttelia. Kuinka nionta
(2) toopi
ehk kaheksa
(8) kortelit.
Kui
palju
korttelia menee tuoppiin. Pari on kaksi (2) kappaletta
kortelit lähäb
toopi.
Paar on kaks (2)
tükki.
Tusina on kaksitoista (12) kappaletta.
Tosin on laksteistkümment (12)
tükki.
Päiväin välillä on aina yö. Yksi päivä ja yksi yö
Pääwade wahel on itla öö. Üks pääw ja üks öö
ynteen on nimeltä vuorokausi.
ühte (kokku) on nimelt ööd-pääwa (24 tundi).

3. Snu.
Minulla on suu. Mina puhun suullani'). Mina syön
Minul on fuu. Mina räägin oma suuga. Mina söön oma
suullani. Suussa on kieli ja hampaat. Kieli on lihaa 2 )
suuga.
Suus oti feel ja Hambad. Keel on liha (lihast)
ja hampaat ovat luuta 2 ).
Hampaissa on ikenet. Ikenet
ja hambad
ott luu (luust). Hammastes on igemed. Igemed
sitovat hampaat leuka-luihin. Kieli on kiini 8uun pohjassa,
siduwad hambad lõua-Iuudesfe. Keel on kinni suu
põhjas.
Suun ylä-puolessa on laki.
Suun edessä ovat huulel.
Suu üle- (ülemal) poolel on (suu-)lagi. Suu ees (-pool) on huuled.
Näillä mina puhallan.
Huulten ylä-puolella on nenä.
Nendega mina puhun (puhkan). Huulte ülemal poolel on nina.
Silla rninä naistan;
ja kielelläni rnaistan.
Sellega mina haistan (haisutan); ja (oma) keelega maitsen.
KahdenpuoJen uenaä ovat silmani3).
Silrnilläni rninä
Kahe! pool
nina on minu silmad. (Oma)silmadegamina
näen.
Korvillani rninä kuulen.
Suullani puhun
näen. (Oma) kõrwadega mina kuulen. (Oma) suuga räägin
mina.
Silla võin rninä laulaakin. Suullani Antina kiitän
mina. Sellega woin mina lauldagi. (Oma) fuuga mina kiidan
Jumalaa. Kiitos tulee südämestäni. Mina tahdon aina
Jumalat. Kiitus tuleb minu südamest. Mina tahan itta (alati)
puhua hyviä sanoja. Älä anna, hyvä Jumala, pahoja
rääkida Haid sõnu.
Ära lase (anna). Hea Jumal, pahu
sanoja
päästa
huuliltani.
sõnu peafeda (tulla) minu Huultelt.
1) -ui oma, minu.
2) lihaa ja luuia on ülstluse wfinltlwid; Soome keeles nõuab on (ovat)
Pahu fagedamine insinitlwl muudet kui Eesti keeles.
3) silrnätai asemel,
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4. K n s t (Jjttttt)*
Susi on paha eläin l).
Se
on
peto.
Sust on paha elajas.
See (ta) on kiskuja metselajas
Pedot
syövät toisia eläirniä.
Usein ne
reKiskujad metsalised sööwad teisi elajaid. Sagedaste need (nad) kis»
pivät ihmisiäkin. rsfiillä on niin
teravat kynnet 2 ) ja niin
kuwad inimesigi.
Neil on nii (wäga) terawad kiiined
ja nii
Luuret harnpaat. Sutta wina en ale nähnyt, mutta süta 3 )
suured Hambad.
Sutt mina ei ole näinud,
aga sest (sellest)
on pukultu rainulfe. Se on koiran näköinen,
mutta suuon räägitud minule See on koera näuline(nägune). aga suurernpi kuin useirnmat 4 ) koiral.
Susi on kaksi
rem
kui enam jagu koeri (enamiste koerad). Sust on kaks
kyynärää pitka ja siihen silte
vielä Kanta.
Kesällä
lüinart
pitk ja sinna peäle (siis) weel saba (Händ). Suwel
elavat sudet hajallaan5) rnetsissä. Ne elattävät itsensä helposti
elawad süed laiale
metsades. Nad elatawad ennast Hõlpsaste
jäniksillä, linnuilla ja rotilla 6 j .
Ne karkaavat hyväa lehjänestest, lindudest ja rottidest.
Nad kargawad
Hea Ich7
8
Mankin päälle laiturnella ) ja raatelevat )
sen. Ial»
magi
peäle karjasmaal
ja murrawad (liskuwad) selle. Tal9
vella on niokaa niukalta ) ja kylrnä rnyös ahdistaa 1 0 ).
wel on rooga napilt (wndi) ja külm
ta pigistab (kitsastad).
1) Gen. eläimen.
2) Ukstk. nom. kjnsi, Ectzti kuis.
3) Süta, clatiwi mmit>c, uominaiwist se, — Eesti „silt".
4) Esimcnc aste: «sea (usia;, E. mitu, palju, gen. iisean, teine atzte useampi»
E. palju enam, kolmas aste usein, gtu. useiininan, kõige enam.
5) haja, laiale olek.
6) Nomin. rotta, E. rott.
7) Nomiu. laidan (laiduia), gen, laitumen.
8) Raatelen, infin. raadella.
0) Nom. niukka.
10) Ahilistan, ins. ahdistaa.
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Silloin sudet kokoontuvat
parviin')
ja lähtevät
Siis
süed koguwad sennast) parwedesse (Hulkadesse) ja lähäwad
ibmisten asunnoiJIe 2 ) . Silloin ne yöllä
ulvoen juoksevat
inimeste asu-paikadesse.
Siis nad ööl (öösel) uludes jooksewad
ympäri. Silloin ue vievät kanle-koiran 3 ) pinastas, vasikan
ümber.
Siis nad, wiiwad ahel-koera
õuest,
wasika
5
tähi lampaan navetasta ), hevosenkin reen edestä. Paljo
ehk
lamba
laudast.
hobufegi
ree
eest.
Palju
muita eläimiä ja vielä ihmisiäkin joutmi
hukkaan susien
muid elajaid ja weel inimesigi saab (jõuab) Hukka
süte
tähden.
Sen Vuoksi on susi myös nimeltä „hukka".
pärast (läbi). C»llc tai oft cn fuß
la tiinuga „Hvtl".

5. Pintsel.
Sutt
kuuluu
maalarin kaluihin,
Kun nikPintsel on arwata (kuulub) maaleri töö-iiistadesse. Kui tiitzkari nn tennyt pöydän, niin rnaalari rnaalaa sen.
Hän
ler on teinud laua, siis maaler maalib selle lseda). Tema
ottaa
wäri-ainetta
ja öljyä tähi liiwaa. Hän jauhaa
wõtab wärwi,materjaali ja õli
ehk liimi.
Ta jahmatab
tasaisen kiven päällä värin hienoksi loisella kivellä. Sitte
tasase
kiwi peäl wärwi peenikesseks teise kiwiga.
Siis
hän sekuittaa
siihen öljyn tähi liirnan, niin että maali
ta seab (segab) sinna sisse õli
eht liimi, nii
et wärw
on kuin sakeata velliä. 8en valrniin maalin panee
(wcdelik) on kui paks (sage) pudru. Selle walmi wärwi paneb
1)
2)
3)
4)
5)

Nom.
Nom.
3tom.
Nom.
Nom.

parvi, gcn. parven.
asunta.
kable, gen. kahleen.
pilia.
navetta ehl navetto.
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hän asliaan, Ottaa sitte sutin käteensä, kastaa sen maaliin
ta astjasse. Wõtab siis pinsli oma kätte, kastab selle wärnvi
ja alkaa maalata. Suli lehdään sian harjaksista
(Wedelilku) ja algab maalima. Pintsel tehalse sta harjastest
tähi muisla eläirnen kanoista. Pienempiin sutiin
ejj
ehk muist
elaja
karwust.
Peenematesse pintslitesse ^hk
pensseleihinoletaan kai vojaoi avan hännästä. Itse
karvapintslitesse) wõetakse karwu orawa sabast Hännast. Isegi (ka) karwasuti OD kiini varressa. Värsi on tavallisesü1) puusta tehty.
pintsel on kinni warres. Warss on enamiste
puust tehtud.
Tuolla salin seinällä ovat isani ja äitioi kuvat.
Ne
Seal saali seina peal on minu isa ja minu eide kujud (pildid). Need
ovat rnyös maalarin tekemät. Siihen on tarvittu monenlaisia
on
ta maaleri tööd.
Sinna on taiwitatud mõnda-sugusi
väriä. Jokaista vfirifi värten on pitänyt olla eri pinsseli. —
wärwisid. Iga wärwi tarwis on pidanud olema ise pintsel. —
Kun isä ajelee partaansa, niin hän käytlää parta-sutia.
Kui isa ajab (oma) Habet, siis tema pruugib Habeme°pintfelt.
Kun kalarnies tervaa venettänsä, käyltää hän myös suurta
Kui lalamees tõrwab oma wenet, tarwitab ta
ka suurt
sutia,
on terva-suti.
Oletkos kuulPintsett. See jälle (taas, taa) on tõiwa-pintsel. Kas sa oled luul-»
lut
satua
ukosta
ja akasta, jotka raeninud ennemuistest juttu wanast mehest ja manast naisest, kes laksi«
vät terva-suti kädessä lervaawaan kuuta roustaksi?
wad tõrwa-pintsel käes
tormama
kuud mustaks?
6)

Ittll

Tuli on hyvin tarpeellinen aine.
Se valaisee
Tuli on wäga tormiline asi (materjaal, element). Ta walgustab
1) Tapa, gin. tavan, Ecsti wilS, mood; tavallisesti, Harilikult.
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ja se lämmittää. Valoksemme1) sytytämme valkean 2 ) päreeja ta soojendab. Valgustamiseks
füitame
tule
peerdu
1
sen' ).
Mutta
useimrnin
sytytämme kynttilän tähi
(peeru õtsa). Aga kõige fagedamiue süitame
lüindla
ehk
larnpun. Hyvin lystiä on istua takka-valkea loisteessa.
lambi.
Wäga iuettltne on istuda lõuke-tule lõkendusel (paistel).
Aiti lukee kirjasta 4 )
satuja
tähi kertoo niita
Eit
lueb raamatust enemuistefid juttusid ehk jutustab neid
muutoin. Lapset istuvat vi ei es sa
ja kuuntelevat niin
muidu.
Lapsed istuwad ääres (kõrwas) ja kuulawad
nii'
mielellään. Pikku Ilmari on äidin sylissä ja kurottaa käsiänsä
hea^meelega. Weike Ilmar on eide süles ja sirutab oma käsi
tuleen 5 ) päin. Ja kylrnäan me kaikki palelluisimme 6 ) talvella,
tule
poolc. Ja küllma meie lõik
külmeksime
talwel,
jos ei kuuma
uuni tupaa lämmittäisi.
Jos ei uunia
kui et palaw (kuum) ahi tuba soojendaks (lämitaks). Kui ei ahhju
saalaisi kuumaksi, niin ei saataisi leipääkään paistewksi.
faals palawaks, siis ei saaks
leidagi küpseks (paistetuks).
Kuinkapa (kuin-ka-pa) ruokaa keitettäisiin 7 ), jos ei tuita ulisi?
Kuidas ommete
rooga wõiks keeta,
kui ei tuld olels?
Nutta tuli on myös hyvin vaarallinen
aine. Sita täytyy
Aga tuli on ka wäga kahjuline (kardetaw) asi. Seda piab
pideil;i 8 j varovasti.
Äia viskaa tuli-tikkua
hoidma
terawaste (ettewaatlikult). Ära wiska
tule-tttlu
nurkkaan, kun olet otlanut tuita kynttilään. Nurkassa on
nurka
kui oled wõtnud tuld küindlasse.
Nurgas on
1) Et mele walgust faakstmc.
2) Walge, tuli
3) Päre, gen. piire en, peer tl (pird).
4) Kirja, raamat.
5) IllaUwi mmt&e — kuhu 1
6) Fülellim. palehua, Gcfeti tunnen külma, külman.
7j Keitän, keiitäii, E. keedan, keeta.
•8) Pitelen, E. Hoian, pian, prungln.
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kaiken-laista') törkyä. Se voipi syttyä palamaan.
Koko
koil-sugu
puru. See wõib juttida põlema (palama). Koik
kamari nipeaa 2 ) palamaan. Tuli leviää 3 ), kipenäfr
(terwe) kamber hakkab
põlema.
Tuli lähäb laiale, kibemed
lentelevät kauvas yrnpäri* Koko
kaupunki palaa tuhaksi.
lendawad laugelle ümber. Koik (kogu)
linn
põleb tuhaks.

7> S t n n n d .
Linnut ovat eläimiä. Hyvä Jumala on luonut linnutkin.
ott
elajad.
Linnuilla on kaksi jalkaa, kaksi siipeä 4 ), harita ja nokka.
Lindudel
händ
Lintujen ruumis on nõyhenillä 5 ) peitetty. Melkein kaikki
Lindude leha
sulgedega
kaetud.
Peaaegu lõik
6
linnut võivat lentää ).
Useimmat niistä elavat ilmassa
lennata.
Kõige rohkem neist
õhus
taivaan alla. Toiset juoksevat ympäri maan päällä. Toiset
taewa all.
Teised
taas uivat vedessä. Nämär ovat vesi-lintuja. On-ko hanhi
jälle ujuwad wees.
Need
on wesi-Iinnud. Onts hani
vesi-Iintu vaimaa-lintu? Mimmoinen lintukaoa on? Mimmoinen
Missugune
lintu varpunen on ja mimmoinen sorsa? — Useat linnut osaawarblane
part? — Palju lindusid oska7
v a t ) kaunisti laulaa (laulla). Niita sanotaan laulu-linnuiksL
Wao
taulba.
kutsutakse laulu-lindudels.
1) Kaiken-lainen, gm. laisen.
2) Rupean, ruvefa, E. hakkan, hakata.
3) Leviän, levi«:>, E. lantab ennast laiale.
4) Siipi, gen. siiven.
5) Nom. Höyhen, gen. höyhenen, E. sulg, sult.
6) Lennän, ientää, E. lendan, lennata.
7) Osaan, osata, E. oöfan, ofata*
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Kiuru eli leivonen, viheriä-varpunen ja sata-kieli
ovat
Kiur ehk lõukene, rohelinefada-leel (ööpik) on
laulu-lintuja. Linnut syövät' jyviä 1 ), matojay k ä r p ä s i ä 2 ) j a
teri
tärpseid
3
muita pieniä eläväisiä ). Muutamat linnut syövät toisia linelukaid.
Mõned
tuja. Niita sanotaan peto-linnuiksi. Semmoisia ovat h a u k k a
kiskujaNiisugused on
kull'
4
ja kotka. Linnut r a k e n t a v a t ) pesiä. Olet-han nähnyt pääskottas.
ehitawad
pefi. Oled jo
pääsu5
6
kysen ) pesän rästään ) alla. Eikös se ole somasti j a taitakese
rästa
all.
Els
kenaste
tarvasti tenty?
Haste

8. Moosi iiiU
on k u k k a . Sita nimitetään myös orjan-tappuranRoos
lill.
Seda nimetatakse ka
orja-witsak u k a k s i . Ruusu kasvaa orjan-tappura-pensaassa. Tämä pensas
lilleks.
Roos kaswab
orja-witsa, põesas.
See põesas
7
8
on rungossaan ) j a oksissaan täynna j teräviä pistirniä 9 ) .
omas leres
oma okstes täis
terawaid okkaid (pistmeid).
,0
Ne ovat t a p p u r a n - p i i k i t ) . Orjan-tappuran-kukka eli ruusu
(orja-) witsa okkad.
RUUSU

1) Nomin. jyvä, E. iwc>, tera.
2) Kärpäneu, gen. kariiiisen.
3) Nomlll. eläväinen.
4, Rakennan, E. ehitan.

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nomln. Pääskynen.
rästas, E. rä'äfttaß.
ninko, leha. kere, suur fere-rnoobulltie kogu.
Täynnä,gfi[lro lõuast täysi,gen. täyden (täynna OU *täydnä,*iäytnä astmel).
Siomtn. pistin, gen. pistimen.
Nomin. pukk!, gen. pukin, E. jstll, okas.
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kasvaa metsässä tähi puu-tarhassa. Edellinen on villi eli istuteel
aias.
Esimene
mets- eht istuta»
1
maton musu ja jälkimäiaen on jalo ) eli istutettu ruusu.
mata
järgmine (teine)
kallis
Sea viiden kubu-lenden vari
on waalean-punainen2) ja
Selle wiie
kubu-lehe wärw (karw)
walgjas-punane
haju
hyvin suloinen3). Villi-ruiisu marjaa sanotaan
hais (lohu) wäga armas.
orjan-tappuran-maijaksi. Puu-tarhoissa tavataan 4 ) enimmästi
Aedades
leitakse
enamiste
jalo.ruusuja. Niissä on rnonta monituista 5 ) lehteä. Ne ovat
kallid roosisid. Neis
mõnesugust
lehte.
erilaisia
värinsä ja kokonsa puolesta. Niita
mitmesugused (iseäralised) oma wärwi ja oma kogu
Neid
6
6
on punasia, vaikoisia ) ja keltaisia ) ruusuja. Monet ovat
punasid walgeid
kollaseid
roosisid.
7
8
isoja ), mõned pieniä ). Muutarnat ovat korkeissa pensaissa,
suured
weikesed. Ühed (teised) on torgetes põesastes,
toiset taas rnatalissa. Muutarnia näet pitkissä varsissa, toisia
teised jälle madalates.
Teist
nä d pilkades wartes, teisi
9
taas lyhyissä j Nutta olivatpa russä tahansa, aina ne kuinlilhikeste«.
Aga oliwad(gi) kus tahes, ikka nad om1) Jalo, Saksa feelt „tbel", tallist jagu, suurt sugu.
2) Waalea, E. walgjns, wõrdle waalima.
3) Suloinen, Satiateelt „rnigenefjm", lieblich.
4) Tapaan, tavata, L. taban, (kinni), (Unni) tabada, leida.
5) Nom. monituiuen.
6) Nom. valkoinen, keUainen.
7) Iso. E. suur.
8) Nom. pieni, gen. pienen, E. weile.
9) Lyhyt, ge«. lyhyen, E. lühikene.
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minkitt ovat erin-omaisen *) hyvä-hajuisia2). lhanaa
on
wete on
iseäralise
Hea-Haisulised.
Ilus (rõemus) on
oleskella3) niusujen hajulla täytetyssä puu-tarhassa.
olla
rooside haisuga läidetud
aias.

9. W e n e .
Vene ui 4 ) veden päällä. Veneessä voidaan kulkea 5)„
Wene ujub wee peäl.
Wenes wõidakse sõita.
Semmoisia laitoksia,
joilla kuljetaan vesilUi, sanotaan
Niisugusid ehitusi (seadlusi), lellega sõidetakse wetes, hüitakse
aluksiksi. Vene on siis myös alus. Vänempi alus kuin vene
alusteks.
ka alus.
on ruuni.
Laiwa taas on isompi alus kuin vene. Vene
lootsil (paat). Laew jälle
suurem
tehdään puusta; mutta onpa rautaisiakin 6 ) veneitä. Veneessä
tehakse
a^a cn(gi) raudseidgi
wenesid. Wenes
on laidat ja pobja. 8e on keski-paikalta leveämpi7) kuin
küljed
põhi.
laiem
8
molemmista päistä J. Veneellä kuljetaan joilla9), j arvil lä ja
otsadest.
jõgedel, järwede! ja
1) Eri, gen. erin, E. isesugune, tl«; näiitlftfft erin-inuotoinen, ift»mooduline
erin-luontoineri, iseloomuline; omainen, gen. omaisen, l . omane; eri tähendab
la Lehti „lahus", «ile»päigas«, näit. on erillänsä (eri-llä-nsä), on lahus, ifejjaigaft'
eri-hiione, trct-Jjoone, ise-Hoone.
2) Rom. haisuinen, gen. haisuisen.
3) Prüfen» oleskelen,

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uiul,; uida, uiniaan, E, ujuda, ujuma.
Knljeti, kulkea, E. sõidan, sõita.
3lom rautainen, gen. rautaisen.
Leveä, lai.
Pää, otB; Hea.
«om. joki, E. jogi.
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merillä. Mutta itsestänsä ei vene tietysti1) külje, vaan sita
meredel. Aga ifeennesest
teadupärast sõida, waid seda
2
pitää jollakia ) tavalJa saada liikkumaan eteenpäin. Sita värten
Piab millelgi wlisil saada
liikuma edespoole. Selle pärast
2
ovat airot, joilla ) vinettä soudetaan3). Semmoinen vene on
aerud, lellega
föuetakse.
Seesugune
suulu-vene. Mutta vaipa vene kulkea
toisellakin tavalla.
söud.wene.
Aga wSibgi wene sõita (taia) teiselgi
wiistl.z
4
5
5
Siinä
voi olla purjeet ) eli seilit ), joihin ) tuuli puhaltaa
Veal (stin) wöib olla purjed (ehl purjed), lellesse tuul puhub,
ja niin menee vene eteenpäin. Ne pvstv-puut, joissa purjeet
ja nii lähab
edespoole.
püst.puud, lelles purjed
ovat kiini, ovat mastot. Semmoinen vene, joka purjeilla
on finni, on mastid.
Seesugune wene, les (mis) purjetega
kulkee, on purje-vene. Mutta venettä pitää ohjata6j niin,
täib, ou purje»wene.
Aga
piab »uhatama nii,
«Uä menee minin tandotaan. Sita värten on erilvinen vänempi
et lähäb luhu tahetakse. Selle pärast
iseäraline
«iro, jota sanotaan perä-melaKsi eli vaan melaksi. Melalla
aeru, teda kutsutakse pära-mölaks ehl ülsnes mölals. Mölaga
pidetaän perää. Perää pidetaän rnvõs ruorilla7), joka nn
Peetakse Pära.
Pera hoitakse
ka tüiiiga
mis on
kiinitetty veneen perfin taakse. Ja vielä-pä' on isornpia veneits,
kinnitatud
taha. Ja weel-gi
suuremaid
6
joita pannaan növrvn ) voirnalla kulkernaan. Ne ovat sen»
teda pannakse auru
wõimuga sõitma (täima). Need on selle»
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Teadupärast, teadagi.
Nom. joka, joilla (jo-i-lla) palj. adt»stw.
Soudan, soutaa, E. sõuan, sõuda.
Nom. purje, gtN. [Kirjeeii.
Seili, E purje, joüjin, palj. III., luhu.
Ohja an, olijata, (t. juhatada.
Ruori, gm. niorin, E. liitr.
Höyry, arnir.
2

IH
tähden nimeltä höyry-veneitä, samoin kuin puhutaan hõyry
pärast nimega auru>wened, niisamuti kui räägitakse aurulaivoista ja ylirnalkaan hõyiy-aluksista.
laewadest ja üleültse auru-alustest (auruwee-söidu-riistust).
10. I t t l g .
Ihniisellä ')on kaksi jalkaa. Toinen on oikea jäika, tõinea
on vasen 2 ) jäika. Jalassa on viisi varvasta. Ensirnäinen
varvas on iso varvas ja ulko-puolisina) on pikku4) varvas
Jokaisen ö ) varpaan päässä on kynsi. Sääreu ja kanta-pään fi)
vfilillä on kinttu — Eläiniillä on niyös jalal. Muutamilla7
on kaksi, muutamilla7) on nelja ja muutamilla useampiakin8
jalkoja, — Ilman jalkoja ei ihminen osaisi9) käydä10), vielä
vähemmin joosta. Kiittäkää11) Herraa Jumalaa, joka on
antanul teile terveet ja täydelliset12) jölat käydäksenne13). —
Mutta jalkoja ei ole ainoastaan14) ihmisillä ja eläimillä
Kappaleilla-kin15) on jalat, joiden pitää seisoa. Niin-pa on
jalat põydässö16) tuolissa ja penkissä17).

11. Onnike.
Mokki18) on pieni19) ja huono20) huone* Wälista21) on
mokki ihmisten asunto22), wälista vaan kerraksi tehty maja
Jos23) mökissa asutaan, niin se on tehty hirsistä24). Muutoin25
se ei kestäisi26) kliimaa vastaan. Mutta hirrel ovat pienifi ja
1 9tom. illininen. 2' Stom. vasen, gen, vaseinman, vaseininalla, d. toaftf«!
öahfin. 3) ÄolmaB afcte chf fuperlatiro pnolisin, nom. puolinen, gen. puolisen
4) Pikku, G. weile, 6) V. laa. 6) Kanta püü, E. fanna-ot», lont« 7, Mõne!
8) enamgi. 9> oSlaf«. 10) (ala. tl) fiitte. 12) tõieiiftb. 13) Teie fäimtff!»
Teile tiiä. H) üföncfl, ainult, pällult. 15) aftjut (tükkidel), üks. nom. kappale.
16) pöytä, G. laud 17) nom. penkki, gen. penkfo, G. Hint.
18) onn', onnile, nrtstt. 19) weike. 20, sant. kel,». 21» wahel, wahest,
nom. viili, E. wakeruum, wahe. 22) elu pail. 23, lul. 24> »om. hirsi, gen.
birren, «. pal'l, Hirš», 25) muidu. 26) fefttal«.

huonosti veLstettyjä1). Eikä2) niita hirsiä ole monta päälletysten3) 'Sen-iahden mokki oo matala maja. Oikeata 4)
ikkunaa 5 ) siinä tuskin6) on ollen-kaan7). Seinässä8) on pieni
reikä9) ja sen sisa10 -puolella lauta11). Se on lauta-ikkuna. Kun
tahdotaan laskea sisä.in12) päivän valoa13), niin lykäiään14)
laulaa enem mau tähi vähenimän edestä pois15). Ehkä-pä on
toinen-kin ikkuna ja siinä pari pienlä Jasi16)-ruutua17).
Kallo18/ oti lehty pyöreistä19) puista ja laudan-pätkistä20).
Kun mökkiin sisnlle31) astut, niin ovat seinät, katto ja
latlia22) luiki23) mustat. Mistä* se lulee? Mista-pä mu usta
kuin süta24», ett' ei ole oikeata uunia ja savu^-piippua 26 ),
joki weisi27) savuo ulos28), kun kantoja29) ja palikoita *)
polten, n'. Lämmittämistä värten on vaan matala kivinen
kiuvas31 ', savoa pääsee väliä ulos pienestä kattoon ^)
tehdystä reiä. ta53. Kaikki muu savu tupruaa34) ulos ovesta35)
ja laula-ikkunasfa. ItsHlinen36) eli loismies36) rakentaa kylän
naäelle altini sen w ) mökin itselleen M) ja pereellensa3g).
Kalastaja40) laitlaa41) järven rannalle kala-mökin. Paimen42)
tekee rnH.-än lailaan43) paimen-mökin. Metsästäjä44) kyhää45)
kokoon4fi) mokkisen47) itselleen havuista48) ja risuista49)
1) vrUtän, inftn. veistää, E tahun, laduda, lõigata- 2) ega. 3) Ü!« ttlst
Peäl, 4) õ!flft„ 3 . nom. oikea. 5) afan. 6) waewalt. 7) olema», ©. ei ollenkua», (£ t\ olemitti
8 'rin, ©• nom. setina. 9) Haut. 10) sisa-, G frfl11) «aud 12) fiMf. 13) walgust, S . nom. valo, G walu. 14) lykkäa», lykätä,
t . lütfan. lututa l5) ära, 16) llaa». 17) ruutu (nuti), l i t a t u « . 19) ümmar.
fltttf, « nom. pyöreä. 20, lana.tüllidest, S. nom pJilkii. 2t)stese. 22) VõlManl»,
23) loguni, 21» »ellest. '25 s;ivn. «3 süit». 26) toru, viip. 27) wiit«; vien,
viedä, «z wilu, wilja 2«) wälja; »lk«, gen. «lou, G walimine ruum, 29) lan«
duši», t.mda; - nom. fcanio, E. fand, gen. kannon, E lonnu. 39» [>»likka, wlt»,
lcvp. mail 31) madal ah« (lelle, Utt). 32 lll»nlle»se. 33) Kaugust, 34) lehww,
läpruan. tupritta. 35' ofltjti ovi, gen. oven, 6. üts. 36 oma Jäe peäl ela»
Inimene, wab,dil. 37) alallle, alatuma. 3tf) lle cneirllc 39) oma perele 40)
lalameeb. 41) leab, scad lcfba, teed. 42 kmjane. 43) laita, E. ladt, laitaan,
E Iftb'u, metia4atiu wahele. 44) jaylmce». 45) kyhään, kyhätä, sead toltn, tohMab tollu. 46) tollu. 47) rnökkineii, gen. mökki.sen, «H. onuilenc. 48; havu,
«tn. Iiavun, ehl liako, gen. havon, kaon, E. Hagu, Haga. 49) risu, Hagu.
2*
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12. Vaht.
Tahti on taivahalla1), niin-kuin aurinko-kin ja kuu.
Taivaalla') näemme paljon tähtiä2). Ne ovat hyvin kaukana3)
ja näyltävät paljoa4) pienemmiltä kuin ne oikeastaan5) ovat.
Ne ovat kuiten-kin6) niin suuria7) kuin kuu ja maa, vieläpä 8 ) niin-kuin aurinko-kin. Tähtiä on niin moata, ett' ei
niitu voi lukea. Ne ainoastaan9) ioistavat10) niin-kuin
kuu-kin, mutta eivät lammita niiukuin aurinko* Kun täivas
on valian11» pilvetön12) eli ilma seJkeä, niin voimme yõllfi13)
nfihdä* moata monituista14) tähtea. Silloin15) on tähti-yö.
Kirkasta ,6 ) tähti-taivasta on erin-omaisen ,7 ) ihana
katsella18). Siellä19) on pobjan-tähti, siellä on otava 20 ), siellä
on seulaset 21 ). Pyydä 22 ) isääsi 23 ) selittämään24) niita.
iMuut-kin esineet 25 ) võivat olla tährien näköisiä26).
Monessa kasvissa27) on tähden-muotoisia28) kukkia 29 ) —
Kentiesi30) olet nähnyt isoisten31) herrain 32 ) rinnassa tähtimäisen 33 ) merkin. Semmoinen tähti on ritari tähti 34 ).
19. V o o l .
Tuoli ) on huone-kalu2). Se on huoneessa istumista
värten3). Tuoli on istuin4).
Tuolissa on tavallisim1

l ) taewa», taewal. 2) tähti. 3) laugel. 4) halju. 5) olete. 6) ommetegi
7) suured. 9) weelgi. 9) ülsi, ülene«. 10) paistawad. 11} loguni, wäga. 12} pll
weta, pilwetu. 19) ööl. öösel. 14) mitmesugust, ©. nom. monituinen gen. mouituisen. monta monitiiistii, tähteä, (Scött halju mitme sugusid tähti 15) siis
I6j IilrflO.fl, hiilgawat. 6 . nom. kirkas, gen. kirkkaan. 17) lseäraneb. 18) la
(uba, katselen, mina tatsun. 19) seal. 20) taewa wanker, wanlri»tülied. odawa
21) sõel, sgelll'tähed. 22) palu, pyyilän, pyyiää, E. palmi, paluda, pülan, Hulda
23) oma isa, isada, isat; pyydä isääsi, G palu sina oma isa. 24) setitama, sele
lama. 2b! abjab, nom. esine, gen. esioeen, E. asi, tull. 26 näullseb, nom. nä
köinen. qen näköisen. 27) laewu», 3 . nom. kasvi, gen. kasvin, E. lalw, lasu
«ga Soome kasvo, gen. karvun on Lesti pale, hõsl. 23) tähe.moodulifl. 29
lillesid, nom. kukk». 30) ehk, sagedabte lühendatud kenties, 31) suurte, nom.
iioinen. 32) härradt. 33) tõht-sugusc, nom. tähtimäinen. 34) rltcrl«, rültll
»ldU'tÜHt.

l)Tool. 2)maja.rllst. 3) hürast, varl«n hruugitatse inslnitlwi muutega. 4)l»te
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masti5) seuravat6) osat: nelja jalkaa, istuin-lauta eli istuin
ja selkä-lauta eli karmi7). Semmoinen tuoli on nimellä selkätuoli. — Tuoli tehdään puusta. Tuoleja tehdään myös8)
raudasta. Semmoiset tuolit valetaan 9 ) suurissa tehtaissa10).
Usein11) on tuolissa ainoastaan jalal raudasta ja kaikki müa
puusla. Tuolia istuin on välista12) myös eräästä 3 ) mereuruovosta M ). Tuolin istuin on usein myös topattu 5 ) j ollakin16) pehmeällä aineella17). Nuoret ja terveet ihmiset istukoot18)kernaimmin19) kovemilla tuoleilla20). Tuoleja pidetään
huoneissa, ja tyhjältä näyttää-kin12) se nuone. jossa ei niita
ole. Mutta pidetään-pää tuoleja ulkona-kin22). Puu-tarhassa
on niita, lehti-majoissa23) ja telteissä24).
14.

KOFV

Koira on elätn. Koira seuraa ihmistä ja asuu ihmisen
kodissa. Se on kodin-eläin. Koiria on monenlaisia sekä')
suaruudeltaan•) että muodeltaan3). — Koira on isäntänsä4)
hyvä toveri5) ja uskollisin6) kaikista koti-eläiniistä. Yöllä
on koira talon vartijana7). Kun jotakin8) outoa9) kolina
kuuluu tähi vi eras ihminen länenee ,0 ), niin koira haukkuu.
Usein on uskollinen koira pelastanut11) isäntänsä petojen ,2 )
5) tnami&tr, folge enamiste, ISige enam prnngttawamalt; fuptrlatltolfl
tavaltisin, gen. tavailisiinnia kõige enim, lõige enam pruugitawani; tavallinen,
«apa, gen. «ava», wii», moob; loop - sii. 6) lärgmifeb. 7) selg'laud, leen. 8, la.
9, walctatte. 10» wabrituteb: teudas, «en. lehtaani, wabrik. 11) lagedabte. 12)
wahest, wahel. 13, ühest, eras, gcn. eriiiin, ük», leeal. 14) mereroost, S. nom.
ruoko, gen. ruoven, E. roog. 15) topilud. 16/ kellegil, üt,el, kellegiga, ühega.
17) ablaga 16» Wiigu. 19) paremine; S. keroas, gcn. kernaan, ennem, parem,
tahtlik (wist «ootsi „gerna41, Salsa «gern"). 20) toolide peal. 21) nütlad-gi.
22) wäliaöki. 23) leht-matade«. 24) teltti, gen. »elli. telk.
1) seka . . . . että,|2<£. nii ftäftti . . . . lui. 2; oma suuruse poolest
nom. simruiis, gen. suurmiden. 3) oma moodu hoolest. 4) oma Isanda; isäntänsä on isäntän-nsä asemel). K) selslmeeb, seltslane. 6» superl., kõige ubtawam;
adjeltlwist uskollint-n. 7) fui la'tbja, lui waht. 8) midagi. 9» wõerast, tundmata,
nom. outo, gen. oudon. 10) ligimalle tuleb. 11) peästnud kiskjate elajate.
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suuhun' 3 ) joutumasta14). — Koira myös hyödyllinen'5) eläin*
Paimen-koira kulkee16) paimenen seurassa17). See auttaa18)
haukkumisellaan paimenta, kun tämii ajaa karjaa la ilu meile19)
Se haukkuu elukat20) kokoon, kun ne ovat ajettavat2') kotiio
tähi muuhun paikaan kaikki yhleen. Monessa paikassa vetää 22 ) koira jommoisia23) kuormiakin* Mnutamissa paikoin
koirilla ajetaan-kin24), Koira on myös viisas-') ja hyvin
oppivainen'6) eläin. Kun metsa-mies on pyytämässä jiiniksiä, osaa jahti-koira ajaa 2 ') jänistfi niin, ella isäntänsä 8 ) voi
sen ampua' 9 ). Linlu-koira säikäyltää3") linnut heidan piiloistansa 3 '), niin että tulevat linnustajan ampu-malkalle32*. —
Koira syö kaikellaista3*) ruokaa, mutta kernainirnin lihaa ja
luita, silis' 4 ) se on peto eläinten'^) sukulaiuen. Koiraa ei
ole ärsylläminen;H5), ei millään37) tavalla18), ja varsiu-kaan39)
ei kepillä. Eritläin-kin40) koira on vihainen ja munsee, kun
silla41) on lapsensa 4 '), pienel penikkansa43) varjeltavina44).
15. G u « .
Omena ) kasvaa ) puussa, nimitäin3) omena-puussa.
Omena on puun hedelmä4). Omena on muodoltaan melkein5).
pyöreä5). Ala-puoti, josla7) se on puussa kiini, on vähän
ieveämpi kuin yläpuoli. Omenassa on kuori pai»Ila, niin1

2

13) suhu. 14) jõudmast. 15» lasuline. lfii tatb. 17) lelft«. 18"» aitab, amttab,
»nttH«. alt.in, nibuta, »õuasi apii, qrn avnn, d. abt. 19) tarjafrmoalr. 20- nom.
elukkn. ii) on aetaroob. *2'2, wlnb. 2") mõnda, uiõnr-fUöufL 24)f0ibrtalie-a.i. 25>tarf.
2«) õiblia. 27) a\^\
28» tema lianb (ütrtrntti).
29) lnftta, la*to, oinbaba.
30 Hirmutab. 31 umbe redu^ alladest; piil«,, gm. piilon, rebuvail. roarju: aff.
32) imlrnlse - vilrite, l«»lmt»e > inumlle. 33) ffilutauft. 34) sest. 35) metlj-elajaie.
36) loera ei »la õftfitarno, aritarnn. 3 ) ei miilgi. W> tõmbel. 39» fuquai.
40 Itearanr*. 41) feilet. 4i) emad lapsed (lapsensa on lapsei-nsa asemel).
4 ) tema wülteled l» »sitad. 41» laitlriüwab. wsrjatawad; vaijden, varjella itnar*
jeloo); siin raijuse «tbslw.
1 Õun. fj laewab. 3; tiimtfla, 4) lpuu«)wiii. 5) peaaegu, Ufltforba.
G) ümmargune. 7) lust.
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kuin esi-merkiksi7) potaatissa8). Kuori on enimmästi ohut9)
ja sileä. Sen karva on kellamainen10). Omenan kypsyessö11)
alkaa kuori punoittaa12); raakaleena ,3 ) ollessa on kuori
viheriö'4). Sitte15) on omenassa myös värsi eli kanta, joka
erilaisissa16) omenissa on e r i " ) pitka. Varren vasta-pääta
toisella puolella on kukkanen18) elikkä19), tarkemmiV)
sanoen'21), kukan jäänõs3*). Kuoren alla on omenan liha.
Keskelta omenaa33) lihan sisässä on sieroen-kolli, ja sen
seinäin84) välissä ovat omenan siemenet. Toisissa puunhedelmissä on siemenen eli sydämen ympiirilla hyvin kõva
suojus iö ). Siia sanotaan kiveksi. Tunnet-kos,J') semmosiakin hedelmiä?
Kun ei omena vielä ole kypsi, ovat
siemenet valkoisia"). Omenan kypsyltyä*8) ovat ne musta»
niimit*9). Raakain30) omenain maku on kirpeän31) hapan )
ja niita ei ole Iiyvä syödä. — Omenaa syön mina mi eluk»
kaasti33) raaltaan 34 ). Omenan säälta35) myös keittää 38 ) tabi
paistaa 3 '). Äiti keittää omenista makeata3*) <Dtn-hllH-*
Leipuri4") leipoo41) niistä omen -kakkuja"). MyÖskin voi
daan omenista valmistaa omenaa-viiniä43).
7)nältufe«,frtm8rflirt. 8.j)otafttti,Inrtob»ft. 9)ohule. 10)tollala«. 11 lüDfrfft
aamise«. 12) punetada, punetama. 13) lai too«e. mitte walmis, mitte ffi&ft (olles).
U, viheriä, roheline. 15) sii«, veale lelle. 16) trMmt »uguste«. 17) mitme sugune.
18) ltlleftne, 19> el)l, elll, wö«. 20) õlarminr, paremine; terowamlne 21, üelde».
22) gen. jäänöksen, järrl jäänud jagu. 23) lnfin., ehi: omenan keskelle. 24) seinte.
2õ) gcn. snojuksen. wali, lale. 26j faft sa tunneb. 27) walged. 28) lui
lüpselv saanud, halast õuna lüpsemist
29) pruunid. 30) loorebte, nom. raaka,
gen. raa'an, mai). 31) libe. 32) hal,«. 33) hea meelega. 81) toorelt. 35) saab,
wõib; saatan. 36) feeta. 37) p laadida, lüpsetada. 38, magusat. 39; õunapudru
40) pagar, leiwa tegija. 41) teed (leiba), küpsetab. 42) taltusid, koolisid. 43) nom,
vüni, gm. viinin.

II. Kerged jutud.
16. A n n a .

Anna aamulla heräsi1). Hän vikkelästi
n<
Nnna hommilul ärkas.
Tema usinaste (wirgaste) tõust«
2
vuoteeltaan ). Heü
liiki hän aamu-siunauksen3). Sen oi
omast woodest. Kohe (warsti) Inges ta hommiku palwe.
Selle oli
4
5
õppinut pienesta kirjastaan ). Pian puki ) Anna>aatteet6)
Spvinud omast weilfest raamatust.
Pia aja» Anna riided
yllensä7). Niin pesi silmänsfl8) kylrnällä vedellä. Suki9)
selga.
Tema peses omad silmad külma
weega. Suges
biuksensa ,t ) neti.
omad hiulfed warsti.
Autteli p a " ) Anna äitiään töissä. Äiti kun lähetti Annan
Aiias
Anna oma eite töödes. Eit tui läbätäs Annat
wits noutaniaan,
niin hän heli rneni ja palasi paikalla.
midagi tooma (nõudma), siis tema kohe läks [a pooris iala pealt
Vanhernrnat kiin vaan viittasivat1'2), niin Anna jätti
tagast. Wanemad lui paljalt märtu antflwad, siis Nnna jätti«
kaikki paikalJensa. Hän söi, nii lii isä tähi äili antoi. Anna
löil oma paigale. Tema söi, mis isa ehk eit iindis. Anna
ei sanonut: „en liuoli". Pyylämäüä hän ei ot tanul rnitään
ei ütelnud (mina) et hooli. Palumata ta ei wõtnud midagi
1) herään. Iierälä. 2) viiotle. vnot«en. 3) notn. siunaus, <k. õntliBtul.
4) kirja, raamat, aqa kirje, gm. kirjeen E. Iiri. 5) puen, ptikea, riided ftlq«
panema, ennast riideese panema. 6) nom. vaate, gen. vaatteen. 7) ylellensä asemel,
t . oma üle, oma peäle. 8j silmiit-nsä asemel. 9) suen, snkea. 10) liitis, palj.
hiukset. 11) auttelen, autella. 12) viittaan, viitata, G. tähendada (käega), peaga

< silmadega).
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ruokaa. Vaateensa piti Anna puhtaina eikfi niita liannut' 3 ).
[tooga. Omad riided pidas Anna puhtalt ega neid mustaks
ij Ei pannut niita koskaan laattialle.
teinud. Ei pannud neid ilmaski pörmandalle.
Illalla14), kun vannemraat maata15) käskivat1*), Anna
Õhtul,
kui wanemad magada kätzkifiwad.
Anna
7
beli riisui' )
vaatteet.
Pani-pa ne kokoon ja sanoi
lohe wõttis (riisus) riidet seljast.
Pani need kottu ja ütles
sievästi:
«Hyvä M a " . Siunattuan
wiifalalt (kombelikult): hüwH ööd. Kui ta palunud (ennistanud)
nuhkati Anna ja lepäsi raunassa. Jumala suojelee18) hyviä
uinus Anna ja Hingas rahus.
Jumal warjab
häid
19
ja kuuliaita ) lapsia.
ja fõnaluuljaid lapsi.
Raunassa olen maannut"),
Kiitos Luojalle!
Liidet voirnat saanut,
Kunnia a ') hänelle.

17. Kivik.
Eräänfi1) päivänä sanoi isa pienelle Sarnulille: „tulevana
Ubel
pääwal üttes isa weilselle Samuelile: „tulewal
pyhänä rnenernrne yhdessä kirkkoon". Se-pä oli Samulista
Pühal
tträme
ühes
kirikus, e." Sellest ep oli Samuel»!
2
iloa! ) Pynä-aamuna oli nän aikaiseen valmisna. Hän otti
rõeemu! Pühll-hommilul oli ta aegsaste walmis.
Ta wõttis
3
4
pienen kirjasensa ) kainaloon ). Nyt rnentiin tuohon
oma weikese raamatukese kaenlasse. Nüid mindi sellase (toosfe)
13) lill»»», liata l endise likatta' asemel). roojaseks tegema. 14) nom. il««.
15) makaan, maata (makatta', inakat-la' asemel). 16) kiisken, käskeä. 16)
riisun, rusua. 18. siiojelen, suojellas 19) norn. kuulia. 20) maganuD, maannut
(tnoii'r makatniit asemel). 21) auu, norn.
1) notn. eras, gen. erään, 8. üt8, I«gi. 2) ehl: see 'p oli ©«mutii r3em.
3) nom- kiijanen, gcu. kirjasen. 4) N0M, kainalo.
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isoon korkeaan huoneesen, joka on kylän keskelle. Se
suurde kõrgesse
hoonesse, mis on hlla
fesfel.
Se 'p
5
kauni» on! Ovesta ) astutlua oli kahden puolei
(fee jr) toimis on!
Mslst
ofcfutfs oli fafcel
poolel
6
pitkia penkkiä ). Isä saaltoi Siinnilin muiitamaan istuniaan
pilli pintistd.
Sfa suctt* Eairveü
üdte lnrist) itziuwa.
Kaikki «Hi kaunista ju jiililalfi^ta7). Kaikki istuivat hiljaisina1)
Koit rli fowniS jo pübolin«'
Koit istusinad waikseste.
Astuipa lukkari korkeaan penkkiinsä ja kohta veisasivat*
AsiuS
köster oma löraeSse penki
ja warsti loulfiw^d
10
kaikki ylislaen
Jumalata, ürlcuin ) sulot äänet kuulõik ülendares (liites) Jumalat. Õiilate
armsad heäled oli
luivat
kaikkein yli.
Wao kuulda lõitire üle.
Pappi
astui altfarille kauniissa messu-puvussaan 11 ).
Kirilõvetaja ostus altarisse oma tauu. is tirilu - riides.
Luki-pa ensin ja
rnessusi'1)
sitte. AlUarin
yläLuges esite ja pidas altari teenitust
siis.
Altari ülema
piiolclla näki Saniiili kaunila kuvan. Vapahlajamme
poolel nägi Samuel lauuni tuju. Meie Õnnisteggija (waba?
vippiri ristin puussa. Isa jo oli kotona rnonta kertai
ta ja) r,ppus risti puu». Isa jo oli lodu mõnda torda
sanonut, että Jesus salli ripustaa itsensä ristille roeidäi
üelnvd
et Zeesus sallis riputa isiennast risti
meie
iS
sjnleimme ) fänden,
pattude
parast.
5) norn. ovi. 6) penkki, gen. pcnkin. 7) Infinit, jiihlallinen. pea-'sõnast
juhta, E vibu. vüt»a. H) vall. EGw., nvm. hiljain^n, 8. »aitne, wõrble — Mia.
dllje
IcMr. 9) veisaan, veis.il», laulan, laulda, vei.*n, mli*, laul
10) »rk«, palj.
uru«, Q. õrrl, Jrilab. 11 messu. jumala irniifclu* altarist laul»««; Irõrra frrli
,Mlsit". Wfl niesKuan, niessuta. altari lauluqu ?umala trrnifctuft pidama. 13)
*ynti, fifll, syunin, üfflf. Inf. synliii, patt; synleinmie 0N syniein-nime aftnifl.
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Taas-ki veisattiin virsi' *. Pappi nousi saamas- 1 5 )
Iälle.gi
lauldi wälfs.
Papp tõusis jutluse.
tuoliin. Samuli kuuli, roiten Jesus lempeästi lapsia syliinsä16)
tooli. Samuel kuulis, kudas Jeesus heldeste lapsi oma sülesse
olli, neitä siunasi' 7 ) ja vielä-ki hellasti rakastaa. Samuli
wõttis, neid õnnistas
ja weelgi Hellaste armastab. Samuel
külli Jurnalaa. J liin nikoili18), eila Jumala suojelisi hänen
kiitis Jumalat. Tema palus,
et Jumal warjaks tema
19
vanhernpiaan. Iliin anoi ), että Jumala alati olisi hänen
wanemaid.
Ta palus
et Jumal alati oleks tema
hyvä isänsä taivaassa. Samuli lupasi"0) aina tahtovansa21)
Hea
isa
taeewas. Samuel lupas
iga
ta e8
olla hyvänä lapsena.
olla
Hea
laps.
Saarnasta Jaskeusi") pappi. Hän uudestaan astui suuien
Jutlust jättis järele papp. Ta uueste astuS suu«
ringin sisään, joka on alttarin ympärillä. Siellä lüki ja
»ingi fisfe, mis on altari
ümber.
Seal luges ja
rnessusi
hän taas. Lukkariveisasi vielä-ki virren,
laulis altari palweid ta jälle. Köster laulis weelgi warsi (salmi)
ja jurnalan-palvelus23) loppui. Riemuilen24) palasi
Samuli
ja jumalateenistus
lõppes. Röemustate pooris tagast Samuel
kotiinsa").
oma koju.
14) gen. virren. 15) gtN. saarnaan. 16) nom. syli, fltn. sylin. 171 sia»
naan, siunata. 18} rukoilen, rukoilia, talilt), Valuda. 19) anon, anoa, trnlun,
valuda, 2(1) lunaan. liivata. 21] tahtova fonnft taiidon, tahtoa tingu tuleva,
t . tulew, fõnafi tulen, tulla. 22) taskeiin, laskenta, (S. lufcfiin, kfefubo. 23) ae«,
pah elyksen, tftnietu«, palvelen, paivella, E. trniin, «t'Niba. 24) II. fubfctonti»,
rieniuitsen, rieinuita, E. bõlffan, holiata, rõrnuifetaba. '25) koti, grn. kodin.
t . lodu, lllal. kotiin; kotiinsa on kotiin-nsa asemel.
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18. West.
Mitäs, jos meillä ei vettä olisi! Sen puutteessa1) emme voisi
Mis, fui meil ei wett olels l Selle puuduses ei meie wõil!
eläa; silla ei olisi syõrnistä, ei juomistä, ei vaatteita eikä
elada; siis ei olets söömist, ei joomist, ei riideid ega
kenkiä3). Sen-tähden emme tahdo hylkiä3) vahinlä-kää
lengi.
Selle pärast ei meie taha põlata
wähematki
pisaraa, joka juoksee Iälileeslä taht sataa pilvisfä. Vuorell
pisarat, mis jookseb
lättest ehk sajab pilwist.
Mäel
ylhäällä on lähde. Iloiseiia sen vesi kihisee ja tonisee alas
ülewel on läte. Rõemlalt selle wesi lihiseb ja kohiseb alla
laaksoa*) myõten,
yndistyy
ojahan ja kiiruhtaa
orgu
möda, ühendab ennast ojasse ja ruttab (kiirestab)
alaokonon.
Kukkasain5) parrastensa valitse vaeltelee
madalasse paita. Oma õitsewate
kallaste
läbi käib (kõnnib)
-fafin edelleen, ja kalal rieniuitsevat
sen kirkkaissa aal
ta
edasi ja talad rõemustawad ennast selle tiirgawates lai6
loissa ) ja leikittelevat auringon paisleessa. Kalastaja tutee
netes ja mängiwad
päikese
paistes.
Kalamees tuleb
7
8
9
onkineen ), mertoineen ) ja verkkoineen ), lopettaen leikin.
oma õngedega, mõrdadega ja wõrkudega,
löpetates mängi.
Mutta oja astelee edeileen ja muuttuu vähitellen10) joeksi
Aga Ota astub
edasi ja muudab ennast aega möda
jõels.
11
Nyt juoksee se vaahduten ) rnyllyn suuren rattaan yli,
Nüid joolseb see (ta) wahutades
weski
suure
ratta üle,
12
pakottaa sen liikkeeseo ) ja rnyllyä pyoriltämään. Jopa
sunnib selle (tenia) Ititelle
ja westi
käima.
Juba
1) nom. puule. 2) kenkii. 3) ka-. hyikaan, hyljätä, 4) laakso, org.
6) nom. ktikkasa, lilleline. 6) nom. aalto. 7) nom. onki, gtn. onqen. 8) rnerta,
gen. merran. 9) nom. verkko, gm. verkon, wõrl. 10) la: vähittkin, wähH
lorraqa = aega möda. II) II. fubfttanttro, vaalmmn, vaahduta ehi vaabtuun,
validuta eht vabdoon, vabdota. 12) nom. liike, gen. liikkeen.
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Qo-pa) tulee
kaupunkiin, missö ovat korkea-torniset kirkot,
tuleb (ta)
linna,
lus on lörgetornised kirikud,
kauni»! huoneet ja paljo ihmisiä. Nämä ovat joen ylitse rakenfommifc Hooned ja palju inimesi. Nemad on jõe üle ehi.
taneet13) sillan, jota kfiyvöt edes ja takaisi. Joki vaan rautanud silla, keda käiwad edesi ja tagast. Jogi aga ta*
hassa sen alatse juoksee. Mutta nyt tulee nan kauniille vainihus selle alt läbi jookleb. Aga nüid tuleb ta kaunille nur«
olle ja viheriäiselle niitylle, katsahtaa14) palletten'5) yli ja
mele ja rohllifele
niidule, waatab
talda-äärte üle ja
16
talilüisi siellä käyskennellfi ). Akkiä sulaa-ki lumi, sade
tahaftz seal
jalutada
Äkitselt sulab
lumi, sadu
lankeaa") taivaasla, ja joen vedet nousevat kunnes virtaavat18)
langeb
taeewast ja jöe werd tõusewad, lunni woolawad
äyrasten") yli. Vainiot, niityt peittyvät,
kaikki on
kallaste
üle. Nurmed, niidul, saawad peidetud, lSit on
jokena,
ja jäiden tulvassaaft) kulkevat ladot, rnyllyt,
iögena (lui jogi) ja jääde tuhinas
talwad lüinid, weskid,
huoneet. Ei kuiten-kaan kauaa kesta, ennenkun joki
hooned.
Ei ommetegi
loua
kesta,
enne tui
jogi
palautuu
uraansa*') ja juoksee levokkaana^) yns
ennast tagast pöörab oma asemelle ja joolieb rahulikult ühte publu
eteen-püin. Iunila jo tulevat laivat mastoineen-3), koreine34}
edes.poole. Seal jo tulewad laewad oma mastidega, oma lauyiirineen25), joita tuuli liepottaa, ja valkeine
niste (uhkeste) tuule«näitajatega, keda tuul lehwitab, ja oma wai13) nikcmiini, rakentaa, G. ehitan, ehitada. II) waatab üttt, korra; kat»iilulan. 15) nom. palle, gen. palteen. 16) käyskentelen, käyskennellä, kävelen,
kävellä, E. lõin, jalutan, kiita, jalutada. 17) lankean, langeta. 18) virtsan,
virrata. 19) äyräs, gen. äyrään. 20) nom. tulva. 21) ura, wee jooksu raba.
22) GKsiw, nom. levokas, gen. livokkaan, peasõnast lepo, gen. levon, E rähn,
luhu.aeg. 23) masto. 24) N0M. korea. 25) viir», gm. viirin, plekist lutt, nä«.
»»jak» lust poolt tuul.

purjeineen26), joita vihuri täyttelee miten palttinaa"]
gete purjetega,
teda pehme tuul täidab kui (nagu) lõwendit
valaistessa28),
Joki heidät kaikki saattaa kanas suureen
walgustades, pillides. Jõgi nrit tõik
saadab laugeüe suurde
a9
veteenjoka on palava laveampi ),kuin satakin jokea. Se on meri.
toettt, miß on palju laiem,
tui sadagi jõge. Seeou meri.
30
Se tulee kuohu-päine ) laineineen31) ja pauhaa 8 -),
Se tuleb wahu peadega
oma lainetega ja kohiseb (müriseb),
jotta laivan viiki pelästyy. Mutta viita83) huutaa 34 ): „lässä
et laewa rahwas kardab.
Aoa jõgi
hüiab:
„siin
tuon sioulle Jähteet ja ojat, jotka(jot-ka) lähtivät kanssani85)
ioon sinule lätted ja ojad, kes
lälsiwad minuga
36
37
tnatkalle ), ja laivat jotka selässäni ) kannoin,
Ota
i reisile,
ja laewad, mis oma seljas tantsin (kannin). Wöta
sina ne nyt, hyvä meri; mina olen vasynyt ja tahdou
fina nad nüid, Hea meri; mina olen wäsinud ja tahan
tevfihtäfi38).
puhata.

19. Keipä.
Oli-pa kuuma kesa. Päivän loisensa peräan nousi aurinko
Oli
kuum suwi. Päaw teise järele tõusis päike
.pilvetlömälle taivahaJIe. Ojat kuivuivat, joet juoksivat verkal"
piiraeta
taewalle. Djad tuiwasiwad, jõed jootfiwad iega mõ.
1
leen ) tasaisla uraansa tähi koskissa2) Jirisivät; kukat kallata oma taiast aiet ehl koskedes lirisestwad; lilled kalla»
26) purje, gm. purjeen. 27) norn. palttina. 28) II. subbtantlw valkaisen,
valaisen, valaisla. 29} lavea, kiioliu, kuuba. <t. Wallt, lot)W. 31 j pall. lamlt.
nomlnaNwist pää, lai»«, gen. lainecn.
32) pauhaan, pauliala. 33) virta,
fltn. virran. 34) liuiula», liuutaa, E. bülun, fitenban. 35) minu lausas. 36;
matka, xt\l, terfäif, tfffonD. 37) selkä, gen. selän. 38) leväiidan, levantää.
imtaftnr puhata, lebada.
1, verkka, gen. verkan, laiff, aeglane, sellest allat. verkallensa eht verkalken. 2) ko«ki, gen. kosKeii.
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hilia*) iiof kistivat suruissaan4) pääiisä, ja pellon viijat huokaitel nõrtestastwab oma muredes om,op^ao, ja põ.lu wiljad õhtust,
livat virkistävää5; nestetlä 6 ). Mulla murneutuneena 7 ) vaelsi
wad
kosutawat
kastet.
Äga
murelikult
kõndis
8
maa-mies kuihtuiuMlia ) vilja-vainioillaan ja ylenläen silrnänsä"
maa-mees kängu läinud
wilia wainudel, ja ülendades omad silmad
taivaasen,
rakoili näin: „Katso, hyvä Jumala, mina lein,
taeewasse (poole),palu« nitr „Kalju, Hea Jumal, mina teqin,
mitä väin; keväällä kynnin9) ja kylvin10) ja suojelin kaikella
mida wõistu; tewadal Uniftn
\o tulvasin ja kaitsesin kõigel
hiiolella orastavia kasvia. Sioä olet ne varjellut 11 ) pahoista
Hoolel orastawaid kasw usto. S>na oled need warjanud
pahade>t
ilraoista, kolkosta l t t )hallasta l a ),ja ihmiset iloitsivat siunailmadest, ^koledast
Hallart,
ja inimesed rõemustastwad oma õn>
luisu vainioistaan. Ole meille vielä-kinarrnuilinen. Anna rneille
nistatud põldudest. Ole meile weelgi armuline. Anna meile
tänna Päivana meidaa joka-päiväinen leipämme!" Tämän kuuli
täna pääw meie
iqa?o> äwane
leib!"
Seda kuulis
Jumal» ja armahti mureutivaa in«ai3-kuntaa. ^ ? i a n nousivat
Jumal ja alastas marels^wa inimese-sugu peale. Pia tõusiwad
sinkät' 4 )
pilvet, ja virvottava sade kasteli vainiot.
Pimed id (mustad), p,lwec, ja
loiutaw sadu kastis uur i.ed.
Silloin ihmiset taas-ki ilosluivat. Kukat nostivat päänsä,
Siis inimesed jällegi rõemussastwad. Lilled tõstsiwad omad pead,
tou'ot ,a ) aaltoilivat kul(aisina ,ti ), ja iloisina vedetloiskuen'J)
tõuud
laenetasiwad tuliselt,
ja rõemsalt weed laksudes
St kallas, gm. kallaan (kaltaan). 4) »UM, gen. .surun, mure. 5) vir*
kistän. virkistää, wlrqabwma. '>) ntrsle, gm. nesteen. 7) Edsiw, adjeMwi
woimlst miirlieiitiimit urn, inarfceataneea. 8; pali. adrssiw; kuihiliin, kuihtna»
kuihtuniit, gen. kafhtuoeea, E. fdnqu minema, langema. 9) kynnän, kyutää.
lll) kylvän, kylvää. l!) varjeni», varjflla. \1, kolkko, gen. kolkon. 13)
nom halla; 14) synkkä, gen. synkän. tä) noni. touko, <t. tõug. .6) palj. Esst»,
Üts. Nomlnatlwist kiiltainen. 17) Joiskiin, loiskua, E. lalslldi».
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rantojaan18) löivat. Pian liikkui leikkaajan sirppi, ja kauniina
oma randu lõiwad. Pia liikus leikaja sirp, ja kaunilt
kaikui laulu vainiolla. Ruhilaat, aurnat pelloille kohoilivat.
kajas laul nurmel.
Kuhilad, nabrad põldudelle tõusiwad.
19
Kumisten ) kuulul riihestaa0) varttain81) lyöDti. LeikKumiSteS
sai kuulda rehest (reiest) wartade (kootide) löök.
Lei.
kuu tuskin oli loppunut, ennenkun myllystä isä toi kaunilt,
kus waewalt oli lõppenud,
kui
weõtilt ifa töi kaunid,
yaaleat jaunot kotiin. Juuri pannaan, ja leipaä leivoüuna";
walged jahud koju.
Juur pannakse, ja leiba
tehtud
3
24
sysätäaV ) uuniin ) paistumaan.
Seuraavana
päivänä
lülatalfe
ahhju
küpsema.
Teisel (järgmisel) pääwal
»aa koulusta koteutuva lapsi nälkänsä sammuttaa uutisleivällä
saab toolist koju tulnud laps oma nälga kustutada uudisleiwal.
Mutta iiili pani kätensä risti in ja rukoili: Kaikkein silma
Aga eit pani omad käed risti ja palus:
Kõikide silmad
25
vartioitsevat ) siniia, Herra, ja sina annat lieille ruoai
waatawad
sind,
Issand, ja sina annad neile rua
26
97
aiallansa ). Sinäavaat )
laupeaan98) kätesi ja ravitse
omal ajal.
Sina awad (teed lahti) oma helde läe ja toidad
kaikki elavat suosiolla99)".
lõik elawad hea meelega/
18) ranta. 19) kumisen, kurnist», E. lumifm, lumlfeda. 20) riilii, gen
tWhen. 21) vartta gen. vartan, (S. wart, gen- warda, koot, gen. loodt.
22) Ebsiw, pabsiw! adjllllwlst leivottu. 23) sysiiiin, sysätä. 24) liuni, flcti. uunin.
E. llhi. 25) vartioiisen, vartioita, watiw, wnutlda. tõrjete panna. 26> »ika, gtN
aian thl ajan. 27) avaan, avata. 28) laupeas, gm. laupeaan (laupias, laupiaan),
helbe, armuline- 29) suosio, hea meel, lahtub.
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20. Oovune.
Hevonen on kaunis ja ylevä1) eläin. Vetäissään2) rekeä
tähi Kantaissaan ratsastajaa kivertää3) hän kaulansa4), kiin
joutsen5), Hän nosteiee jaikojaan, kuu tanssiin aikova6).
Hyvällä hoidolla on karvansa sileä* ja kiiltävä7), häntänsä8)
pitkä ja harjansa9) vähän kiherä10). Kaviot11) kengitetaän'2}
raudalla, jos 1 3 ) hevosen täytyy kulkea 13 ) kivikoita14) tähi
talvella kaljamiksi'5) jäätyneitä ' 6 ) teitä.
Kaurat 17 ), apilaat18) ja heinät ovat hevosen tavallisin1*)
ja mieJuisin20) moka. Hevonen valjastetaan, vetäniään pannessa ul ). Aisoihin kiinitetäan lünkensä ruomilla ja luokalla21).
Ajaja hevosta pakoitaa'ja) kulkemaan sanoiJla'23), toisinaan54)
ruoskallaki25). Hevoaen hyvin pian oppii käskyä ymmärtämään26). Järkevät2") ajajat eivät pane hevoselle suurempaa
kuormaa, kuin minkä'28) se jaksaa 29 ) vetää' 9 ), eivät aja
iiian30) sukkelaan eivätkä sita rääkkää31) luoskalla. Hevonen
tuntee kivun32), miten33) ihminenki. Lapsien ei saa hevosta
liian likenüellä34), se kun toisinaan polkaisee35) ja puree.
1) kõrge ja suur. 2) II. subßtanliw, intbobtfi, Itit tema wlab. 3) lõwerbab,
lüänab; kiveniin (kiperräu), kiverfäa. 4} oma kaela; kaufa. 5) lutt, luige; fjcn.
soufsenen. 6) rnPflbfö; aivon, aikoa, mõtelda, tarjta. ?) hiilgaw. 8) tema händ,
saba; hmfÄ. 9) tema latt; liaiji». 10) kähar. 11) kabjad. 12) lengita«akse. 13)
tui hobune ptab kälma, fcitmci. 11, kivikko, gen kivikon, Nwellne. 15) kaljain,
gtN. kaljarneii, ehk kaljarna, E kõle, libe. 16) jäetand, jäädunuib, jäädyn, jääfyä.
17) kaerad 18) härsapead, rlbtikheinad. 19) lõige pruugitatawam; tavallinen,
gen. tavailiaen ; suberl. tavallisin, gen. tavallisimman. 20) lõige enam meele
pgraline. 21) SUfabe&fe linnitatalse tema rangid roomadega ja loogaga; aisa, pai},
afsat; lünki (ränki), gen. tfllj , !:<n^», E. rang, rangib; niorna, gen. uioman.
22) sunnib, valutab! 23) saua. 24) rvahest, ta, mõni kord. 25) roosagagi, Piitsa,
gagi. 26) Mõistma; yminänän, ymnärtaa, E. »tFifttftn, mõitzta; en yminärrä,
mina ei mõista. 27) mõiftlikud. 3ti) mida, mis. 29) jaksab wedada. 30) liialt,
liig librbaöte, rutuliste. 31) ei Peksa, nuhtle; rääkkään, räänäta (räättääu, räätäta)
üle liiga, lurjable midagi teha, Piinata. 32) roata; kipu, gen. kivun, E. waln.
83) kui, nagu. 34) ligineda; likeutelen, likennellä. 35) lööd jalaga üleb; hlulab:
Mlutab, põtlab.
'
3
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31. Aehnt.
Lehmä ei ole niin kaunis, kun hevonen. Runkonsa1)
on paksu ja ruma2)* Otsansa3) õn hyvin leveä. Korvat oval
ulos-päin4) pistäväl, silraänsä sameat5) ja turpansa6) suuri.
Jalat ovat vähemmän sirkeät ja häntä7) õn kun aasilla8), jota
likeisin9) sukulaisensa lft), hevonen, usein11) ylen-katsoouj.
Mutta kuiten-kaan emme hänta13) hyli14) enempää16), kuin
ihmistäkään, jolla ehkä ovat rumat kasvot16) tahi viallioen17)
ruumis-ki18). Tiedämme-hän1^) lehmän sangen20) hyödylliseksi21) eläimeksi. Leipä ja perunat22) maistuvat23) paljoa
paremmilta voin kanssa24), kuin ilman süa; ja kahwia25)
harvat26) kermatta27) saattavat28) juoda. Pannu-kakku-ki õn
paljoa makeampaa29), kun jauhoihin30) seotefaan32) võitaja maitoa32). Vasikan paistia33) eivät kaikki jäksa ostaa, mutta
ma'ukkaaksi34) sitä kuitenki kuki35) sanoo. Talista36) kastetaan kynttilöitä37). Lehmän ja vasikan vuodasta38) parkitaan39) nahkaa, jotta40) emme tarvitse käydä avo-jaloin").

1) tema tere, keha; runko, gen. rungon. 2) inetu, rumal. 3) tema otl.
4) wäljaspoole. 5) sumedad (rnltrc fctfleb-, 6) tema null (koon, fuu); turjia,
turvan 7) Hand, saba. 8; eeslil. 9) lõige ligim. 10) tema sugulane. 11) sage«
daßte. »2) üle-satfud, s. o. põlwad. 13) Uba. 14) emme hyli, mele ei põlga;
hylkiä. 15) enam. 16) valged (põsed). 17);, wigane. 1») leda-gl. 19) mele
teame jo. 20) wäga. 21) käsulisel». 22) kartohwlid. 23) maltsewad. 24) voin
kantia», tööiga. 25) kah vi, gen. kahvin. 26) harvad. 27) kooreta; kenna
(vilma.)toor. 28) wõiwad. 29) magusam. 30; lahudesse; jauho, G. jahu. 31
fegatülft. 32) maito, gen. maidon, Mfin. maitoa, E. piim. 33 praadi, pai««!
gen. paistin. 34) maulaks, m auliseks; rnankas, geu. rnaukkaan, peasõnast rnaku
(flga rnako, koht, magu). 35) kuitenki ammele, kuki igaükZ. 36) raswast; tali,
gen. talin, rafw. 37, kynttilä, lüiaal. 38) nahast; vuota. gen. viiodan. 39)
pargitakse; parkitsen, parkita, (5- pargin, parkida. 40) et. 41) palja jalu; avo,
avoin, abw., lahtl, jaloin.pfllj. tnstrultiw nominatiwlst jäika nagu Eesti jalu.
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22. Koon« ntactturonafc*
Oli kerran urhollinen sota-päällikkö, joka oli saanut
DU kord
wahwa
fõja-vealik,
kes oli saanud
suuren voiton sodassa, ja kuningas sanoi hänelle: valitse
fuure wõidu
sõjas,
ja kuningas ütles temale: walitse
itsellesi paras ja ihanin maakunta Suornessa, mina annan
eneselle lõige parem ja kõige ilusam maakond Soomes, mina annan
sinulle sen. Sota-päällikkÖ kütti
kuningasta ja matkusti
sinule selle.
Sõja pealik tänas (kiitis) kuningast ja reisis
Suomeen valitseraaan osaansa. Mutta kun bän ei tunlenut
Soome
w^lit^ema oma osa.
Aga
et tema ei tundnud
waata, weni hän suurille markkinoille >), joilia oli paljo kaasaa
maad, laks ta suurtele laatadelle,
kus oli palju radwast
koolla kaikista maan-osista, ja lupasi palkinnon sille, joka
koos
kõigist
maa»ojadest, ja lubas pallka(Hinda) sellele, kes
voisi osoittaa hänelle parhaan 2 ) ja ihaninirnan rnaankiinnan.
wõiks näidata temale lõige parema ja kõige ilusama maakonna. Hänen luoksensa tuli-kin moata ihniistä eri seuduilta,
Tema
juure
tuligi
palju inimest mitmest lo Hast,
ja jo kai nea kütti ornaa koti-tienottaan
paraaksi.
U iga-uks kiitis oma kodu-ümber tautsed maad kõige parema'8.
Hyvä herra, sanoi pienoinen nahka-puvussa oleva rnies, manHea h rra, ülles
weite
naht riides
olew mees, wõillonta sinun on lõytää parewpata ja iiianainpata maata, kuil»
mata sinul on leida
paremat ja ilusamat
maad. lui
3
Lapin-maa on. Se on Maan-selän tunturien ) ja Jää-meren
Lapi-maa on. See on Mao-felja kõrguse lagedllkude ja Iää-mere
välillä. MeiJlä on siellä avara näkõ-ala aärettömien soiden
wahel
Meil on seal awar nau-alune ruum ääretumate soode
lj rnarkkina, DoiJ, rnarkkinat, E. laat. jaarrnarl. 2) paras, tõlge parem, genlt.
ja akkns. paralian, parhan eh! paraan. 3) tunturi, Ial mäe-ftlg, mae-jelja tafallduO.
3*
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ja korkeiden tunturin-kukkulain ylitse, jotka ympäröitsevät
ja
kõrgete
tunturite-kinkude
üle,
mis ümber piirawad
r
Irifiria järv eä. Et-kö ole kuullut meidän talviemrne kauniista
Inari inrroc* Ets fa ole kuulnud mele
taimede launitest
4
revon-tulista ) ja meidaa auringoslamme, joka ei koskaan
wirm<ilistest^ ja meie
päilelest.
mis ei ilmaski
kesällä menee mailleen?
Valitse siis Lapin-maa, silla se
suwel
lähä looja (maile)? Walitse siis Lapi-maa,
sest see
on niin mieluinen kai kiile, et se on jaettu neljän maan ja
on nii imele varaline kõigile et fee on jäetud nelja ma > ja
valta-kunnan vätillä, nimiUäin Venäjän, Suomen, Ruotsin ja
riigi
wahele, nimelt
Wene,
.Soome, Rootsi ja
Norjan.
Norra
Kiita Lapin Maassa on muuta, kuin sääskiä ja siisia?
Mida Lapi maal on muud. kui
sääski ja fusind?
8anoi toinen mie^, joka seisoi siinä niin hajalla säärin 5 ),
Ütles teine mees, , kes seisis siin nii laiale säärtega
kiun olisi hän
sauvnnut
veneüä ylõs koskesta. Mina
fui oleks ta teiwastega lükanud wenet üles kosest.
Mina
kehoitan süa, hyvä Kerra, valitsemaanPohjan-maan, jos
annannõuu sinule. Hea Härra, walitseda
PõHja-maad, kui (sa)
tandnt suuren ja nedelmällisen maan, joka uloituu 6 ) Maantahad suurt ja wilja-ritast
maad, mis
ulatab
Maaselfistä keski-paikoille Polijan-Ialiden rannikkoa., Siellä on
selja mäest kest-pailadelle
Põhja-lahe ranna.maad. Seal on
sellaisia järviä ja jokia, kuin Oul n n - j ä r v i ja Kein in- ja
seeluausid järwi ja jõgesid, tui
Dulu.järw
ja Kemi.
ja
7
Oulun-joet; nlet-ko nännvt Johiamme? )
Etelärnpänä on
Oulu-jõed; kas oled näinud meie lõhe-lalu? Enam lõune pool on
4) rabast-tuledest; repo, gen. revon. 5) palj. lnlltrultiw. 6) ulotun, uloüua,
6. ulatan, ulatada. 7) loki, lohen.
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meillä kauniitä vilja-vainioita, jokainen talon-pojan talo on
meil kaunid wilja-wäljasid,
iga
talupoja
talu on
8
härra-kartanon ) Mäköinen, ja joka satama oo laivoja täynnä9).
härra-mõisa
näuline, ja iga sadam on laewu
täis.
Oletko kuullut pubuttavan Json-kyrön pellosta ja Lirningan
Kas oled kuulnud rääkiwat
Suure-lürö põllust ja Liminga
niitystä ?
niidust?
Alitä teet wõlla suurella, yksitoikkoisella tasa-waalla?
Mis teed seal
suurel,
ütftldasel
lagedllul?
urnistuUi'°) nokinen seppa. Valitse ennen Satakirnta; siüoia
tuletas meelde nõgine sepp. Walitse ennem Satakond; siis
hallitset kauniinta
waata, pilkan, sinertävän Nfisi-järven
walitseb kõige.kaunimat maad,
pika
sinetawa
Näst.järwe
rannoilta aina Wõnno hiekka- rannikkoon asli, jossa Kokerandadelt itta sinna (.poole) liiwa ranna-maa« nii, kus Koqe<
waen- joki laskee Pohjan-lahteen. Kaikkia saat siellä, rnitä
mäe- jogi laskub PõHja»laHte.
Küiti
faad seal, mis
11
rnielesi halaa ), vaikka-pa rauta-naulqja ja royllyn-kiviä", ja
su meel igatseb
wöi.gi la
raud-naelu ja weski-l,lva> ja
veneesi kiitaa l 3 ) kirk kaita vesiä pii kiu
aina rnereen asli.
finuwene ruttab
kiirgaid wesi mööda (vidi) ikka mereni (werest saadik».
ftlifähän wokin tietää weresta? penäsi niuuan meriMis „üid seegi sea« teab merest? maenitses feegi(üfs) merernies, sääriään ootkutellen. Hyvä herra, jos sinulla on uskalrnee«, oma sääri nõttutades.
Hea bärra, tui stnul on usallusta koptella avarata weria, niin valitse Ahvenan-waa! Siellä
dust

katsuda awarat merd, siis walitse

Ahwena-maa!

Seal

8) kartano, E. möift. 9) <t»sito. täynnä on endise täyt-nä, täyte-nä' asemel.
10) muistiitan, muistuttaa. 11) hataan, halata tnü: haluan, haluta. 12) kiidan,

kiitaa, G. ruttan, rutata; aga küüin, kiittää, tänan, kiidan.
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nfiet tuhansittain harmaita kaliioita, viheriäsiä saaria, vatnäed tubantetoupa dollisid taljesid,
rcMIift
saari, wai«
keita purjeita ja sinertaiia* aaltoja. Ei mitäan voi verrata
ged puri«id ja fmertotrato laineid. Ei midagi wõi worida
»eidän uljaasen saaristoonrnie, joka kesät lõhet pelkäamättä
meie
toreda saarestikuga, lelle suwed talwed tarlmatta
kohtaa
Hä-nieren rnyrskyjä*
wastu seisawad Ida mere tormidelle.
Tämäa kuuli eras puu-tarhan-hoitaja,joka, nojaten rautaSeda kuulis iltte
kärner,
kes, tuetades oma randliaravaansa, sanoi sota-pSällikölie: ala* anna ftni-nmhen
reba nõiale, ütled fsja-p<alilulle:
ära lase meremeest
houkutella itspäsi epa-vakaiselle merelle ja hedeln ättöniille
ahnaie'eda ennast lindla põhjata merele ja
wiljata
kallioille. Elsi ennen hyvifi satamia, rikkaita saaristoja ja
laljudelle. Otsi enne däid sadamaid, rillaid faarietitlusi ja
niiden täkana hedelmäHislä man Demiaata, jossa omenat ja
n^nde taga
wiljal'st
kindlat maad,
lu8 õunad ja
kirsi-marjat kypsyvät, jossa jokainen kenttä* oo puu-tarhana,
lirsi-marjod wolmiwod, lus
iga
kinl on luia«d (ardana)
jokainen kaupunki salu-kirjana,
jokainen herras-talo
iga
linn jutu-raamat (-raamatuna)
iga
mõis
muisto-märkkinä jajokainen kirkko urhojen hautana.
mäleituse-fammas ja iga
tiril lui wahwa meeste daud shauMina kehoitan sinna, hyvä herra, valitsemaan Suomen
dana). Mina annan nõuu sinule. Hea Herra, walitseda Suomet.
Sota-päällikkö kysyi: eltekõ* te kaikki ole Suoniesfa?
ESia-pealik
lüsie: ets teie lõik ole Soomest?
Olemme, sanoi puutarhan-hoitaja; «iksi nimeletään kaikki
Oleme, ülles
aia-Hoidja;
sels nimetatakse töil
näniä maa-kunnat yhteisellä uimellä. Mutta ennen muinoia
need maakonnad üleüldise nimega.
Aga enne muina

3*
sanoHiin ainoaslaan sita aluetta
Suomeksi, joka oli maan
kutsuti
üksnes
seda maad (ruumi) Soomeks, mis oli maa
loimaisessa kolkassa molemmin puolin Auran-jokea, Nyt
lõunapoolses nurgas
m olemil
pool
Aura-jöge.
Nüid
sanotaan tala" iDaakuntaaWarsinais-SuoniekNJ, jotf ei syntyisi
kutsutakse seda maakonda
Päris.Soomeks,
et ei sünniks
hämmennystä
sen ja koko
maan nimen välillä*
eksitust (segadust) selle ja kogu (terwe) maa nime wahel.
Se aika on mennyt, jolloin Turun
seutu
oli
S « aeg on läinud, millal Turu linna ümberkaudne oli
paras, virkahti eras roahtava nistnollari 1 *). Jos haluat,
lõige parem, ütle«
ütS jõuukaS
rusthollar.
Kui igatsed,
nyvii herra,
varasta maata, niin valitse Uusi-maa. Me
hea härra, kõige paremat maad, fiis walitse Uus.moa. Me
olemwe kaikista rikkairnrnat, ja koko seutiinirne Salpausoleme
kõigist lõige rikkamad, ja kogu meie ümberkaudne Salpaus«
seJästä pohjoisessa Suomeu-lahteen etelässä on
pelkkää
seljast põbja pool
Soome laheni lõuna peol on selgelpäris,
vUja-vainiota ja ikään-kuio huvi-tarha. MeilJä ei ole
paljalt) wilja-wäli ja nii (just) lui lust.aed.
Meil ei ole
ainoastaan vuoria ja järviä, saaristoja, jokia, sellaisia kuin
ütanes
mägesid ja jarwi, saaresliltusi, jõgesid, lee°sugusid lui
Kyniin-joki, meren-lahtia sellaisia kuinPohjan-lahli ja niemiä
Kümi-jõgi, mere°lahtesid fee.sugufid kui Põhjalaht ja neemestd
sellaisia kuin Ilanko-uienii; rneiilä oninyöskin vuoii-kaivoksia,
see.fugustd lui Hango.neem;
neil on
ka
mäe.laewaudust,
iaivoja, tehtaita, nenas-kartanoita, satamia ja linaoja. Ei
laewu, wadrituid,
mõisaid,
sadamaid ja kindlust. Ei
yntäkään paikkaa tassä niaassa voi verrata Uuteen-maahan.
ühtegi
paita
siin
maal wõi wõrrelda
Uue-maaga.
13) ühe rlltsa^õjamelie ülee.hidllja wätlttnlbtultltz, la selle pärast jault awalllludtst malludtst prii põllumee«.
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Kuuleppa14) tuota, huudahti erös ajuri,
joka seisoi
Kuule (nüüd) seda, t)ütdig üts woorimees^?), les seifis
toiilla kuormansa vieressä pitka takki
yllä.
Koko
turul oma koorma
ääres
pitk (üti.) kuub seljas. Terwe
Uusmaa mahtuu hyvia yhteen Karjalan kolkkaan.
Hyvä
Uusmaa mahub koguni ühte Karjala kolka (nurka). Hea
herra, haluatko sellaista maata, jossa aurinko nousee?
herra, kas ihaldad seesugust maad,
kus
päike tõuseb?
Tahdotko soutaa kahden werea rannoilla, Suomen-lahden ja
Kas tabab föuda kahe
mere rannal,
Soome^lahe ja
Laatokan? Haluatko sadoittain vuoren-kukkuloita, koskla,
Laaduga? Tahad fa fadave laupa
mäe.linkusto,
lostesid,
wyllyjä, tähi sellaista uljasta virtaa kuin Vuoksi on; tahdotko
wesliid. eht niisugust uhket jõge kui Woolfe jögi on; tahad
kuunnella vannoja runoja; 15 ) tahdotko poltaa kaskea , 6 )
kuulda
wanu
laulustd;
tabad põletada
kütist
fiärettömän laajoissa erä-rnaissa ja sahauttaa lankkuja synäareta
laiades mets-mais ja saagida
plankisid pt»
kissa petäjiköissä, nim kehoitan sinua valitsewaan Karmedais männimetsades, siis annan n5uu sulle walitseda Kar.
jalan, silla ei rnilään muuta maata wõi tähän verrata.
jalat, sest ei midagi muud maad wõi sellega wõrrelda.
Minna iahottaa alin-oniaa kuulla puhuttavan merest»,
Mind pahandab iseäranes lunida räägitäwat merest,
lausui eras punelias ja varakas voinkauppias. Mitä me
lausus üks sõnakas ja waralas wõlkaupleja.
Mis meie
weresta huolirnme, we, jotka purjehdiwme kolme-kywmentä
merest hoolime, mele, kes
purjutame
kolm lümment
14) kuule'-pa, kuuleli-pa asemel, waata Lühikene Grammatil § 43. 15)
runo, wana Soome rahwalani. 16) puude mahll'laiumlses, ja st!» hlljcm põlema
jültamlsee lutist tegema.
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peBin-kulmaa järvestä järveen? Hyvä herra, jos kerran näkipeni-koormat järwest järrwe? Hea härra, tut korra näeksit Sairnan kiweltelevan auringon paisteessa ja kuulisit
std Saima
lälliwat
päikese
paistes
ja kuulekste
Iluatran kaukaisen pau hinan ja katselisi! ihaooita sisaImatra ' kanget
kohinat ja
katsuksid meie ilusaid fifi.
wiiaa saaristojarnrne korkealta Puaka-harjun selältä, etpä
maa faareetittust
kõrgelt
Punga«harju seljalt, ega la sits
koskaan valilsisi muuta kuia Savon-maan. £u punu mitään
ilmaski walitfels muud kui Sawo-maad. Ei ma räägi midagi
karja > laurnoistawrne,
halmeistamme
ja sahoistamme,
meie
tarjadest,
mele wäljadelt (kesadest) ja sae-weslidest,
mutt» oletko kuullut meidaa uusia laulujamme?
aga kas sa oled kuulnud meie uusi
laulusid?
7
Wiiinein tuli vanha yksi-totinen' ) karhua-tappaja ja
Wiimaks tuli wana
tõsine
karu-tappja
ja
sanoi sota-päällikölle: kyllä* havaitsen aina tulevani kovin
Ütles sõja pealilulle:
kül märkan ikka tulewat liig (wäga)
myöhään; mutta herkut viimeisinä. Vaikka lyhty kädessä"
Hilja;
aga maiuse palad wiimsed. Kui ka lühter käes
etsisit halki maawrne, et koskaan löytäisi parempaa palaa,
otsiksid läbi meie maa, ei (sa) ilmaski
leiaksid paremat pala,
18
kuin Hämeen-rnaa. Sellaisia pellavas )-raaita, pelto-vainioita,
kui Häme-maa. Niisugusid
lina-maid,
põllu-wäljastd,
19
kaukaita ja komeita ) kukkoloita et tapaa koko waa»
nõmmesid ja launiid
mäe-linlustd ei (sina) leia
logu maa40
ilmassa.
Päijäateen ) ja Vanaveden välillä saatat 41 )
ilmas.
Päijände (järwe) ja Wanawee
wahel
wõid
T* 17) totinen, C. tõsine. 18) pellav«, pellavas, gen. pellavaan, E. Vna
(põllul). 19, komea, tubli, hell, kauni«. 20) Päijänne, gen. Päijiinteen, toÜQCL
pill järw [jommita pool Häme maakonna». 21; saatan, wdln.
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poimia 92 ) pälikinõitä. Aina olen havainnut s) dämmen niissa"
loguta
päbilid. Itta olen tähele pannud
südame neis
otevan paremman kuin kuorenja Hämeen-maa on maan sydän:
olewat parema Tut loore, ja Home maa on maa
füra;
muut ovat kuorta. Valitse mielesi
mukaan.
muud' en
toor.
Walitse oma meele järele (meelt mõõda).
Urhollinen sota-päällikkönaurahti ja sanoi: olen kuu lin
Wapper
söja-pealik naeratas ja ütles: olen kuulnu
taipeeksi. Teidan rnaassanne on kahdeksan maa-kunlaa
tarbeks.
Teie
maal
on
kaheksa
maakonda:
Hämeenmaa, Savoumaa, Karjala, Uusmaa, Varsinais-Suomi,
Hämemaa, Sawornaa, Karjala, Uusmaa,
Pärib-Sorme,
Ahvenanrnaa, 8atakunta, Pohjanrnaa ja vielä IisÄksi Lapinrnaa
Atwenornaa, Satakond, Põhiarnaa ja weel lifats Lapimaa,
jota ei weta maakuntien joukkoon, sen Vuoksi että se kuuluu 23
leia ei lueta maakondade huita, selle pärast et se on
neljään rnaanan. Miten võin niinä valita niistä, kuu jokaista
nelja maa järele. Kudas wõin mina walitseda neist, kui iga üht
parhaaksi kiitetään? Pjydankuniagaslalahjoittamaanminulle
kõigeparemaks liitetokfe? Palvn kuningast
kinkima
minule
kailion Ahvenanmaan saaristossa, ja siilien24) rakennan itsellenl
laim
Ahwenamaa saaristikus, ja sinna(seie) ehitan eneselle
huoneen. Silloin tuotan25) rakennus-mestarin PohjanmaaKa,
hoonr.
Siis lasen tuua ehituse
meistri
Põhjamaalt,
leipäni Uudelta-rnaalta, võini Savonmaasta, omenani
(oma) leiwa Uuelt-maalt, (oma) rrõi Sawomaast, (omac) õunad
Yarsinais-Suoroesta,
hevoseni Karjalaste,
pellavani
Päris.Soomest
(omad) hrbused Karjalast, (oma) lina (linad)
Härneen-rnaasta, rautani
8atakunnasta, tuik ka ni LapinHämemaalt.
(oma) raua Sadakonnast, (oma) kasuka Lapi.
22) põimin, lcltan (wlllja).

23) kuulub ntljaise maabse. 24) Illatlw ase-

mllu sõnast se. 25) tuotan, tuottaa, lasen tuua.
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maasla ja yslävä'ni kaikista maakuunisla. Enkö ole valinmoalt ja (omad) sõbrad kõigist maakonnatep. Elö mina ole walituut oikein?
send õiete ?
NO niin, sitehän ei kukaan niin larkoin voi tietää,
Noh nii, seda jo ei
keegi
nii felpeSte wõi teuda,
vastesi markkina-väki.
wastas laada.rahn?as.
(Sojjeltoffe „Maanime tiijast".)

23.

W e e %xpxxttx&*

Veden-paisumus.
Lappalaiset ovat rnuinaisina1)
Wee paisumine (wee uputus). Kaplaied
on muinastel
2
aikoina
kuleksineet
poroineen ) pilkin koko Suomenaegadel läinud (rännanud) oma põtradega mööda terwet Soomewaate, ja siksi on vi ela liiniikin paiväaä rnonla paikkaa, jotka
maad, ja seks rn weel tänagi pääw mõnda paika, mis
beiste ovat nimensä saaneet* Mutta Iise Lappalaisit sanovat
Neist on omal nimed saanud. Aga ise
Laplased ütlewad,
että ennen heita asui vanhempi kaasa, ennenkuin Jumala
et
enne neid elo8
wanem ladwas enne fui
Jumal
3
4
kaatoi ) maa-ilman kumoon ). Tämä tapahtui sitten,että Jumala
käänas maa-ilma kummuli.
See sündis siis, et Jumal
{Jubrnel)
pyöväliytti rnaan, niin ella vesi järviste ja joista
(lop. f. Iubmel) põörilas maod, nii et wesi järwist ja jõgedest
virtasi 5 ) rnaan vii ja hukulti kaikki ihrniset, paitsi 6 ) kahta
woolas
maa üle ja saalis Hulla Uit inimesed, peäle
ladt
1) palj. ebsiw; nom. muinainen, E. muinane, muistne. 2) balj. femitati»,
Ma Wlfizlga (flln -en) pruugitaw. 3) kaadan, kaalaa, iirnbertrifata, falkta. 4)
Illatlw; kunio, fuirmuii oief. 5) virtaan, virrata, woolata, joolbla (jõest). 6)
wälja arwatud.

lasta, pojan 7 ) ja tytõn7)* Nämä otti Jumala kainaloihinsa 8 )
last, poist
ja tiimifu,
Need wõttis Jumal oma laenlatesfe
ja vei heidät korkealle vuorelle, jonka nimi on Passe-vaare eli
ja wiis nao
Wcgele
mäele,
lelle nimi on Passe-vaare ehl
pyliä vuoii. Kun vaara ei enää ollut ja Jumala oli pääspüha mägi. Kui häda ei enam olnud ja Jumal oli paastlänyt lapsel luotoan, erkanivat 9 ) närnä toisistaan ja menivät
nud lapsad weilese saarele,lahkustwad nemad teine,eisest ja lälfiwad
«li suunnalle10) katsornaan, olisiko muita ihmisiä maa-ilmassa.
ife poole (tohale) katsuma, las oleks muid inimest maa-ilmas.
Kulettuaan
kolme vuotta 11 ), ilirnisiä löytämättä, lülivat
Kui nad rändanud kolm aastat,
inimest leidmatta, tuliwad
he taas yhteen ja tunsivat toinen toisensa12). Sitte erkanivat
nad jälle ühte ja tundstwad teine
telst.
Siis rändasiwad
he taas, vaelsivat vielä kolme vuotta, tulivat yhteen ja tunnad jälle, rändasiwad weel tolm aastat, tuliwad ühte ja tuntsivdt toinen toisensa. Mutta vieläkin kolme vuotta samalla
siwad teine
teist.
Aga
weelgi kolm aastat sell samal
13
iailla ) kuljettuaan eivät ne enää tunteneet toisiansa. He
wiisil
rändanud
ei nad enam tundnud üts teist. Nemad
tulivat silloin rnieheksi ja vairnoksi, ja näistä ovat kaikki
saiwad
siis
meheks ja naiseks, ja neist on
kõik
nykyset inmiset
länteneet.
nüitfed inimesed saanud (tulnud).
<Maamme Kirjast.»

7) poist ja tüttulu,' «bk: poja ja tütre. 6) nom. kainalo. 9) erkanen,
erata, lahtun, lahtuda. 10) sunrita, gen. siiiinnan. tähendus üt»e aBja hoole ehl
kohale, kohta. 11) tnfin.; norn. vnosi, gen. vuoden. 12) sõnalt: telne oma telse.
13) lai, gen. laiu, wlis, mood; adjellllw lainen, sagebabte tclotc sõnadega tool
pruugitaw, nagu jokalainen, mis wllstline, mlsfugune, aellainen, sen-lainen a|ernel,

T« «sugune.
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I4. Kewrt Aleksandri GstTnese vetM PljföKoonre waal, aastal 1819.
Reis ^Oulu j ä r w e l.
Elo-kuun kahdeksanfena kolmalta (*28) päivänä lahti
Lõikuse-luu
tabelümnelahetsamal
põlwal läks
seisan Nissilän
kesli-kiivarista
Jin-sahnen pitäjässä j»
keiser Nissilä wõera^te-majast (jaamast) Ii.salme kihelkonnas ja
matkusti ruhtinas Wolkonskyn ja katteini Gripenbergin
reisis
würst
Wollonsty
ja kapteini Geipenberg'i
seurassa "VVurli-joen kylääD, jossa vene ja miehet olivat valselsis
Wurli-jõe külasse, lus wene ja mehed oliwad wal.
wiina
jäivi-niatkaa
värten. Väkevällä tuiilella oli seimis jarwe.reisi (sõidu) pärast.
Wägewal tuulel oli seelainenmatka|[vaarallinen, ja niin oli vyt, silla jo ennen keisarin
sugune sõit
kardetaw, ja nii oli nüid, sest jo enne keisri
veneesen asfumaa1) oli tuuli niin tuima 2 ), että seuraajansa
wenesse
(tellimist oli tuul nii lange,
et tema jaaljad
3
neuvoivat
Kanta eiantaumaan )se]laiseenvaaraan. Muita
nõuu antsiwad ennast (teda) ci andma
seesugusesse hädasse. Äga
Aleksander ei muuttanut päätõstänsä. Rohkeasti astui Iiän
Aleksander ei muulnud
oma otsust.
Julgesti astus ta
veneesen ja toiset perässä. Kahdeksan väkevää SuorneJaista
teenesse ja teised järel.
Kaheksa
tublit
Eoomlaist
4
5
merimiestä tarltiiival ) airoihin ) ja katteini itse perään, 6 )
meremeest Hakkasiwad aerudesse ja kaptein ise türisse.
Ensin
seisoi keisari veneessä tervehtäen 7 ) ranEsiteks (esmalt) seisis ' keiser wcnes terwitades
ran1) ustuma, gen astmnnn, Q. a&tumiuc. 2) kange, äkiline, Mõllaga, tultfr
olekuga. 3) Mitaua, antauniaan, ennast andma, refieziwi ajalõna (waata grammatik
§ 88 — § 90). 4) tariun, taittna, külge hofata, kinni Hakata. 6) üks. nc»m. airo.
6) pära, tiiir. 7) teretust andel; tefvebdlu, tervehtää ehk tervetän, terveüää,
E. teretan, teretada; tervendä fiäotä, tereta teda.
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nassa seisovalle kansalle 8 ). Mutta tuuli kasvõi myrskyksi,aallot
nas
seiswat rahwast.
Aga tuul kaswis tormiks, lained
viskelivat vaahtoa ja veltä veneesen ja matkailiaia silmiin.
wiskasiwad wohtu ja wett
wenesse ja reisijate
sillmi.
JLisäksi sattui se onnettomuus, että perä-varsi katkesi. PeräLisats juhtus se
õnnetus,
et tüiri-warfs katkes. Tüirimies vaalistui 9 ), mutla ei õllut neuvoton. Paikalla
wees kähwatas ära, aga ei olnud nõuuta.
Kohe (sedamaid)
pani näu uuden sen siaan 10 ), silla veneellä oli kaikki tarpeet11)
pa.i ta
uue selle asemelle, sest wenele oli kõik tarwitused
kahden-kertaiset, rnuuten olisi vene õllut lastinensa12) hukas sa.
kabe-kordsed,
muidu oleks wene olnud oma koormaga hulas.
13
Tyynenä ) silmäili keisari perärniesia, kysyen tokko
Waikselt
silmas
keiser
tüirimeeft,
küsides
kas
pelkäisi.
ta kardab.
En muuten, vastasi katteini, mutta kalli in lastini Vuoksi.
Ei muidu, wastas kaptein, aga oma kalli koorma pärast.
Olkaa huoletla
ihan kun oiinua ei olisikaan, lausui
Olge Hooleta (mureta) just kui mind ei olekski, ütleS
luhtinas.
Sitten haastelivat 14 ) herrat niita näita. Tietäen
würst steifer). Siis rääkisiwad
Herrad seda ja teist Teades
16
matkansa hyvat aikonrnkset ) ja kaikissa vaaroissa luottaen 16 )
oma reisi

i

Head mõtted (otstarbet) ja folgte
17

Hädades

lootes

18

sallirnuksen ) turvaan ), oli keisari vaarassa pelkäämätön,
jumaliku kaitsmist peäle, oli keiser
Hädas
kartmatta.
8) kansa, rahwas. 9) vaalistun, faan toalqrfS, lahwatan. 10) sia ehk
sija, E ase, pall. 11) nom. terve. 12) lasti, gen. lastin, laewa»koorm, praht,
siin Dali, tornil. 13) etzstw, tyyni <ehf tyynni). gen, tyynen, wai Mc, rahuline.
14) haasteten. haastella, räägin, lõnelen, pruugitaw Hommiku-Soowe maal, nült.
Wibori ümberkaudu. 15) nom. aikomus; aivon, siicoe, tuhmi, mõtlen. Iß) wõtan
luoitaa, ennast tuetada, usaldad eb jätta. 17) sallirnus, sallimine, siin: sallimine
Iuma poolt, jumalik faatu». 18) illat..nom. turva, abi. kaitsmise koht, war ju pall
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Viiden penin-kulman järvi-matka telitiin puolen neljäfti
Wiie peni-loormll järwe reis tehti poole neljata
tiiDDin kuluessa.
tunni kuludes.
(Taara Nacllln).

III. Raamatuil1) kertomuksia1*.
Tülid piibli
jutustustest.
Ä5. Jesuksen 3 ) syntyminen.
Jumala länettf enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka
»imi oli Nazaret. Siellü asui neitsy4), joka oli kihlaltu5)
Diiehelle, nimeka Josef ja neitseen nimi oli Maria. Enkeli
tuli Marian tykö6) ja saooi: „terve7) armoitettu 8 ) ! Herra9)
on sinun ,0 ) kanssasi'°), siunattu sina vaimoin11) seassal
Katso, sina synnytät poian, jonka sinun pitää nimittämäu
Jesukseksi.
Yksin aioin'2) kaski silloinen'3) Romin'4) valtakunnan'fi)
keisari Augustus, että kaikki hänen alamaisensa ' 6 ) piti
verollisiksi'7) laskettaman18). Ja kükin19) meni kaupunkibinsa20) panettamaan21) itsänsä verolle.
1) raainHttu, piidel. 2) kertomns, jutt, jutufttuft. 3) nom. Jesus. 4)
neitsy,- gm. neitsyen, neitseen, (S. neitsi, neitsit; = neitse, gm. neitseen;
— neito ; neiti, neiden, prettna- 5 j kihlaan, kihlata. 6) juurde. 7) tere; terve,
tiiltua, tere tulem afi. 8) armastatud, lelle veale armu heidetud. 9) Ibsand 10)
sinuga; kanssa, <t IÕDD -qa. ii) naine, naifeterabiticift. 12) ühel ajal, sellel samal
alal; vnlj. insttuktiw. l3> selle aegne. (4) Romi, SRoojna Urni. 15) valta-kiinta,
rlif, waldlond. 16) alamad. 17) maliude matsjatel»; nom. verollineiii vero,
mai», lis) laskeian, laskettaa, teha labta, arwata. «9) iga üls. 20) oma linna,
nom. kanpunki. 21) »;inetan, panettaa, lasen panna.
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Josef ja Maria olivat suku-peräisin 22 ) Betlehemistä
Judan maalta. Sentähden menivät heki *•) Galileasta Nazaretin kaupungista ylös Betlehemiin«, Heidan siellä ollessansa
tapahtui, että Maria syonytti poian, Jesuksen Kristuksen,
kapaloitsi24) hiinen ja pani seiraeen25), kun heillä ei õllut
sijaa' 6 ) majassa.
Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi ainoan
poikansa, että jokaisen, ku uskoo hänen päällensä, ei pida
hukkuman, vaan iän-kaikkisen"') eliimän saaman.
P a i m e n e t s e i m eila.
Muutamat1) paimenet siinä paikkakunnassa valvoivat ja
vartioitsivat2) yöllä laumaansa3). Yhtäkkiä4) seisoi Herran
enkeli heidän tykönänsä5) ja Herran kirkkaus 6) valaisi heidät, ja he suuresti pelästyivät7). Mutta enkeli sanoi: „elkaätte pelätkö" 8 ); sillä minä ilmotan teille suuren ilon, joka
tuleva 9 ) õn kaikelle kansalle. Teille õn tänä" päivänä syntynyt vapahtaja10), Herra Kristus. Te löydätte Betlehemissä
lapsen kapaloituna") makaavan12) seimessii. Ja kohta
ilmestyi enkelin tykö suuri joukko 13 ) taivaan enkeliä, jotka
küttivat Jumalaa; „Kunnia olkoon Jumalan korkeudessa14),
ja maassa rauha ja ihmisille hyvä tahto 15 )."
Enkelien mentyä16) ylös taivaasen, tulivat paimenet kiiruhtain17) katsomaan sitä, jonko herra heille ilmotti. He
22) häll. 23) he-ki, nemadgi. 24) kapaloftsen. -loifa. mähkida, 25)
seimi, gen. seimen, sõim. 20) Qfrt. 27) igawese; «õnast ika, gen. iän ja kaikkinen,
loll, rnlft lõpu -inen läbi sõnast kaikki, gen. kaiken saanud
1) mõned. 2) Mtfltoab. 3) infin. oma karja. 4) ylit-äkkiä, äkitselt. 5) nende
jnureS. 6> gen. kirkkanksen, felquft, hiilgus. 7) pelästyn, pelästyä, kardan,
karta, ehmatan. 8) pelkään, pelätä ehk peljiifä. 9) tulew. 10) wabastaja, ür«.
peastja. 11) essiw, mähitud. 12) makaan. ma'ata, maa« olla, magada. 13) hull,
14» kõrguses; kork«»«, gen. korkende», kõrgus. 15) tahtmine. 16) fui inglid

ülesse taewasse läinud oliwad. 17) II. sudstantiw, lilrusladeb, lilrestades.
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löysivätki Marian ja Josefln ynnä18) lapsen, joka makasi
seimessä. Sitte palasivat he laumoillensa, ylistäin ja kunnioittain Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet.
Se on totinen19) sana ja kaiketi mahdollinen20) utta»
vastaan, että Kristus Jesus on tuüut maailmaan syntisiä"21)
pelastamaan20).
Tietäjät
itäiseltä maalta.
f&avaab (teadjad) t d a M t
maalt*
Kun Jesus oli syntynyl BeÜehemissä, tuli tietäjiä1) itäiseltä maalta Jerusaleniiin. He sanoivat: „Kussa on se syntynyt Judalaisten kuningas? Silla me näimme hänen tähtensä
idässä ja tulimme häntä kumartaen rukoilemaan. Kun
Herodes, joka nyt oli Judalaisten kuninkaana2), sen kuuli,
bämmästyi3) hän. Sentäluien kokosi4) hän kaikki ylimäiset
papit ja kirjan-oppineet ja kyseli beiltä, missa Kristuksen
piti syntymän. He vastasivat: „BeÜehemissä Judan maalla."
Silloin kutsui Herodes salaa5) tietäjät ja tutkisteJi6) heiltä
tarkkaan 7 ), milloin8) tähti heitle ilmestyi. Sitte lähetti hän
heidät Betlehemiin, sanoen: „Menkäätte ja kyselkäätte visüsti9) lapsesta, ja kun sen lõydütte, ilmottakaatte minuüe,
että minäkin wiisin ja kumartaisin häntä."
Tietäjät menivät, ja tähti johdatti10) heidät sille paikalle, jossa Jesus oli. TäälJä n J menivät he huoneesen,
18) cfsiw, ynnä on endise yhnä, yhinä, ylitenä asemel, tähendab ühe», nominatiwM
Uksi, gen. iirulen, 19) tõsine. 20) Wõimaline. 21) syntinen, gcn. syntisen. pa»
tune. 22) ära peästma.
1) teadjaid. 2) ehstw; L. kuningaks, kuninga». 3) häinrnästyn, ehmaiW.
4) kokoa« (kokoon), koota (Gramm. § 39). 5) sala, adw. 6) tuikist« len,
tutkistella, täieste järele katsuda, pärida, uurida; enamiste <>nkin, tutkia. 7) tera»
waste, põhjalikult, fügartmöte; tarkka, gen. tärkan, chl tarka» gen. tarkkaan,
teraw, täieline, tähelepaneja. 8) millal, luna. 9) terawaste, ette-waatamtsega,
tähele panemisega, adj. visu. 10) jolidatan, E. juhata«. 11) siin.
4
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löysivät lapsen ja hänen äitinsä, lankesivat , 2 ) maahan ja
rukoilivat Kanta. He lahjoiUivat13) bänelle kalJiita tavaraita: 1 4 ) kultaa, pyhää-savua ,ö ) ja mirhamia.
Mutta Jumala kielsi l6) tietäjiä unessa Herodeksen tykö
palaaraasta, silla tämä etsi 17 ) Jesusta, murhataksensa,8)
häntä. Ja he menivät toista tietä omalle maallensa.
Mina panen sinun pakanain ,9 ) valkeudeksi20), olemaan
minun autuuteni 21 ) hamaan22) maailman ääriin saakka 23 ),
sanoo Herra.
KgrypiHn

pako,

Kun Herodes näki tietäjiä odottamisen1) turhaksi 2 ),
vihastui hän sangen3) kovin3) ja lähetti tappamaan kaikki
Betlehemin ja sen seudun poika-lapset, jotka olivat kaksivuotiset taikka4) nuoremmat. Hän luuli5) Jesuksenki niiden
joukossa murhaavansa 6 ).
Mutta Jumala säilytti 7 ) Jesuksen. Hän lähetti Josefine
unessa enfcelin, jo ka sanoi: Nouse, «ta lapsi Jesus fiitinensfi8), ja pakene Egyptiin, silla Herodes on etsiva9) lasta
hukuttaaksensa10) häntä.
12) lankeen, lankesin, langeta. 13) IitllifltüCb ; lahjoitan ; lahja kinnitus, anne.
14) tavara, kaubaast, laud, waranbutz. 16) savu, suits. 16) kielliin, kielsin,
kinltää, L. keelan. 17) etsin, eisiä, otsin, otsida. 1«) tt ära tuppa teba, teba täp»
mffdfs, l. subötantiw, translaiw (factho); mm-haan, murliata, mõrtsuka wiisil
tapp«. 19) paganate. 20) vaikeiis, gen. valkenden. '21) miinus, autuuden,
Õnn, õnne. ontsus, rikkus. 22) laugeile, kunni, 23) saakka, faablk, illatiwlga.
1) ootamise. 2) tühjaks, asjatumaks; turlia, tühi, asjata. 3) koguni, wäga
kõwasti. 4) ehk. 5) arwa»; luulen, Inulin, Iunila, arwan, arwasin, arwata. 6) täp»
wat. 7> sailytän, hoian, kaitsen, pcastan; süilyn, säilyä, saan hoitub, peästetud.
8) oma emaga, palj. kamlt. worm. 9 otsiw. 10) et hulata lasta teba; Ise fupstantlwi translatlwl muube patzstwumis.
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Betlehemin vialtomat11) lapset murhattiin 18 ), mutta
Jesus oli kaukaisessa Egyptin maassa suojassa' 1 ).
Muita kun Herodes oli kuollul, Herraa enkeli ilraestyi
Josefille unessa ja sanoi: Nouse, ota lapsi; äitinensä ja mene
Jsraelin roaalle, silla ne ovat kuolleet, jotka lapsen henkefi
väijyivat,4!")
Uän palasi ja asettausi asumaan isäinsä kaupunkiin
Nazarettiin.
Jesus

kalidentoista

viioti e n a t e m p p e l i s s ä ' .

Jesuksen vanhenunat vaelsivat joka1) voosi pääsiäisjuhlalle2) Jerusalemiin,
Ja kun Jesus oli kahdentoista
ajastaian3) vanka, ottival vanhemmat hänen myötänsä.4)
Bän tahtoi siellä ihanassa5) temppelissä Jumalaa rukoilla.
Mutta kun siellä oli paljo ihmisiä koolla, eksyivätfi) vanhemwat hänestä. Ja kun sille pääsiäis-päivät olivat päättyneet 7 ),
lähtivät ne matkalle kotiansa8!. Jesuksen luulivat ne jo
sukulaisten seurassa olevan9) koti-matkalia.10) Vaan11) kun
illalla12) maja-paikassa eivät Jesusta ystäväin 13 ) seurassa
löytäneet, palasivat ne Jerusalemiin hakemaan14) Kanta.
Vasta'') kolmantena päivänä menivät ne temppeliin ja
löysivät Jesuksen opeltajain ja kirjan-oppineittenir') keskelta",
kuuntelevan'7) heita ja kyselevän,8)heiltä. Ja kaikki, jotka
11) willia, Wigala. 12) tapeti ara- 13) warju«; siuvja, toari. 14) marttfefl»
wab, luurlsiwad, lavse hinge järele käisiwad; väijyn, väijyä, väijytän, lasen wa»
rltseda, salaja peäle luurida.
0 iga. 2) paas«, pühale. 3) aastat. 4) omaga (enestega) ühe«, lig».
5) ilusas. 6) eksyn, eksyin, eksyä, eksin. 7) lõorenud. 8) oma koju. <>)
olewat. N>) todu-teel. l i ) aga. 12) õhtul; ilta, illan. 13) sõprade. 14) l»aen, hakea,
otsin, otsida, Üles otsida. 15) alles. 16) tlrja-õupinutc (tundjate), palj. gen. 1?)
allusatlw, luulawat. 16) kyselen, keelia, küsin, küsida.
4*

hänen kuulivat, hämmästyivät hänen ymmärrystänsa1*) ja
vastauksiansa*0).
Hänen äitinsä Maria sanoi hänelle; „Poikani, miksi meille
21
näin ) teit? Katso isäsi ja mina olemme murhehtienaa) etsineet sinua " Jesus vastasi heille hiljaisesti*3): „Miksi
minua etsitte? Ettekö24) tietäneet, että minun pitää oleman
niissä, jätka isani ovat?" Nyt palasi hän vanhempainsa
kanssa25) Nazarettiin ja oli heille alamainen26). Ja Jesus
menestyi27) viisaudessa28) ja iässä ja armossa Juraalan ja ihmisten edessä.
Lapset, olkaatte kuuliaiset29) vanhemmillenne Herrassa:
silla se on oikein30). „Kunnioita31) isääsi3') ja äitiäsi3'),
ettäs32) menestyisit32) ja kauaa eläisit maan päällä."
•Jesus opettaa riikoilemaan.

Jeesus õpetab

paluma*

Jesus rukoili usein. Kerran sanoi yksi hänen õpetuslapsistansa'): „Herra õpeta meitä rukoilemaan! Jesus vastasi:
„Koska2) te rukoilette, niin sanokaatte:
Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty3) olkoon
sinun nimesi4). Lähestyküön sinun valtakuntasi5). la nahtukoon sinun tahtosi niin Maassa kun taivaassa* Anna
meille täna päivänä meidän jokapäiväinen leipämme6). Ja
anna meile meidän syntimme7) anteeksi, niinkun mekin8)
19) tema mõistust, yininärrys, yrnrnarryksen, mõistu». 20) tema wastust;
vastaus, vastauks«n. 21) nii. 22) muretsedes,- imirhelidin, mnrhehlia. 23)
tasaselt, hiljaleste. 24) tH teie ei. 25) oma wanematena. 26) allaheltlil. 27)
losus. 28) visaus, gen. visaiiden. tallus. 29) sõna kuulelik. 39) õige. 31) auusta
oma lja ja cma. 32) et sina fofuTB, et sinu last heaste läits.
I; oma õvetuse-lastest, jüngritest. 2) lul. 3) pyliiOin, pyhittää, pühitsema. 4)
nime»,, nom., sinu nimi. 5) riik. 6)nom., leib. ?) palj. nom., synti. gen. syniiin,
Patt. 8) rne-ldn, meiegi.

53
anteeksi annamme meidän velvollistemme 9 ). Ja ela johdata
meitä kiusaukseen *°). Mutta päästa meitä pahasta. Silla
sinun on valtakunta, võima11) ja kunnia ian-kaikkisesti.
Amen."

Laulud.
U Ko<nne ittnU
Kuule kuinka soitto
kaikuu,
Kuule kuda mäng kõlab (kajab, kõmab),
Väinõn1) kanteleesta
raikuu;
Wäinõ
kandlest Heliseb (wlab);
Laulu Suomen on, laulu Suomen on!
Laul Soome on, laul Soome on!
Kuule hongat
huokaileepi2),
Kuule männid õhlawad (mühawad).
Kuule kosket pauhaileepi 2J,
Kuule kosed
kohisewad;
Laulu Suomen on!
Laul Soome on!
Kats«, jäät kuin polijasessa
Waata, jääd tui
põhises
3
Välkkyy ) päivän paistehessa;
Wälguwad pääwa
paistes;
Laulu Suomen on!
Laul Soome on!
9) palj. gen., velvollinen, wolglane. 10) illat., kiusaus, E. llufatus. 11)
wõim, wägi.
l j WäinÖ, Wäinämöinen (gen. Wäinäinöisen), ©oome laulujumal, ©oome
Nantmulne. 2) õiete: õhlab, lohiseb, paljuse asemel ülsiku» pruugitud, nagu seda
tlhl! sünnib, -pi gnbawa persona lõpp, EeSti -b. 3) välkyn. välkkyä, wälgun, wülluda; välkkyy, wülgub, wlllsub.

Katso,
loistaa
taivahilla
Maata, loitleb (loitab) taewast«!
Põhjan palo4) illasilla;
PõHia leek õhtutel;
Laulu Suomen uu!
Laul Soome onl
Kaikkialla5) ääni kaikuu,
Kõigis paigus heäl kõlab,
Kaikkialla kielet raikuu 6 );
Kõigis paigus keeled helisewad;
La LI I LI Sii om en OD!
Laul Soome on!
Slidäntä jos on suotu 7 ) sulle
Südant kui on antud sulle
Murheess18) ilossakin kuule
Mures
rõemusli luule
Suomen lauloa!
Soome laulu!

3. &atvc lani.
Mun muistuu mieleheni1) nyt
Mu meele
tuleb
nüüd
Suloinen Savonmaa,
Lõbus (armas) Sawomaa,
Sen kausa kaikki kärsinyt
Selle rahwas lõik kannatanud
4) palo, siõleius, poleli«, leel, põlenud met« (<kt»tl »balo");
palan, ualaa, põlen, põleda, 6) abjektlwist kaikki, gcn. kaiken. 6) ülsitufe worm
daljllse (raikuvat) asemel. 7) guo. snoda, annan (hea meelega), lingin, soowin,
lastil; suokoon Jumala, antlu Jumal. 8; murhe, gen. murheen, mureli (murehen).
1) mieleheni (inieleeni), mlnll Mcrldt; iiuiistuu, tuled meelt.

55
Ja onnehensa2) tyytynyt,
Ja oma õnnega
rahul
Tää armas, kallis maa!
See armas kallis maa!
Kirin korkeat sen kükkulat,3)
Kui tõrget» selle kingud,
Kuiu vaarat loistoiset!
Kui mäed läikiwad!
Ja laaksot kuinka raunaisat
Ja orud
lut
rahulised
4
Ja lendot ) kuiuka vilppahat,5)
Ja lehtmetsad kui jahedad (prisked),
Kuin
tummat
siimenet6)!
Kui pimedad (tumedad) warjud l
Sen salot kuin siniset on,
Selle falud kui sinised on.
Punt kuinka tuuheat,7)
Puud tui
lopsakad (uhked, toredad),
Ja kuin kumina nongikon
Ja kui kohin männiku
8yv' on ja jylhä8), ponneton,
Sügaw on ja kole, ilm-otsat a (lõppematta)
Ja tuulel laulikeat9)!
Ja tuuled pehmed (õrnad)l
Ja kussa tändet hukkavat 10 )
Ja kus tähed sirawad (hnlgawad)
KovaJIa
talvella,
Waljul (kangel) talwel.
2) tyydyn (tydyn), tyytyä (tytyä), fulun, sulguda. 3) mäe lidub, m. nupud.
4) lehemets, lehtmetsa falgukc. 5) viipas, gen. vilppahan (vilppaan), jahe, priiMr;
kärmes, usin. 6 siime, geiUsiirnebeii (siimeen) et>l siinies, gen. siiineksen, Wart,
warjullnetoht. 7) leherltla, lodfaka labwulljed. 8) loomuse iluline, lole. 9>lauukea
(la lauhtea), lü) uiikan, tuikkaa.
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Ja kussa Põhjan valkeat'')
Ja lus Põhja walgufed (tuled)
Suloisemmasti suibkavat12),
Armsamaste leegitfewad (loitlewad),
Kuin Savon taivaalla?
Kui Sawo laewal?
Tok' 13 ) yhtä" vielä muistelen,
Ommete üht weel tean (mälestan),
Sen suihke14) armaampi,
Selle leet
armsam
Se silmä õn SavoUaren16),
See film on Sawo neiu
Johonka täivas loistehen16)
Kellesse taewas (oma) Hiilguse
Ja sinens117) yhdisti18).
Ja omasini(sin'a) ühendas.
«. O l f a n t n (prof. A. Ahlqdist).

9. Klonte salnV.
Honkain keskeJIä mökkini seisoo,
Mändide letzte! mu kurtstt seisab,
Suorneni soreassa!) salossa.
Mu Soome kauunis
salus.
11) wllmalistd. 12) siiihkan, suihkaa. 13, toki, ommetegi. 14) suihke
gm. suihkeen. 14) \tt õn Sawotare film; lopp -tar, genltlwi» -ttaren on fõna
tytiir, tyltären.,E. tütar, lühendatud, ja tähendab naisterahwa sugu, näit. kuningatar,
geu. kuningattaren, luninga Droua, rahtioBter, ruhtinattaren, wmbti tütar, printse».
1b) loiste, gen loistehen (loisfeen), Hillgawub. 16) sini, gm. sinen; sinensäoma sini. 18) yhdistiin.
TäHendu». Sellel laulul on weel luus kaunist falml.
1) aorea (sorkea), õlge, lorge ja pltl, kena.
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Honkain väliltä siintävä2) selkä3)
Mändide wahelt sinetaw wee.pind(wee-felg)
Vilkkuvi4) koittenen5) valossa.
Wilgub
koidu
walus.
Nui, laari, laari, laa!
Hoi, laari, laari, laa!
Kaiku
ninu suloinen Suomeni maa!
Kõla wasta (faja) mu armas (mu)Soome maa I
Kaukana korvessa6) käkönen7) kukkuu
Kaugel
kõrbes
lagu
kukub,
9
10
Sulnonsa ) suloutta ) ylistää,
Oma peiu lõbudust
kiidab,
Paimenten soitunto laitumen tiellä
Karjaste
mäng
karja - teel
Ääntäasä kõrvuni vili&tää.
Oma Ijealt mu kõrwu helistab.
Hoi, laari, laari, laa!
Hoi, laari, laari, laa!
Kaiku
mun suloinen Suomeni maa!
Kaja (tola) mu armas (lõbus) Soome maa!
Oraanpa nenkeni11) kieltä ne punuu12)
Minu oma hinge
keelt need räägiwad
Honkien kurnina ja luonto muu,
Mändide kohin \a loodus muu.
2) »tinnän (sininnän asemel), siintää, kaugelt siniselt paistma, sin'aina, stnttama. 3) setka, selg; wäll-wesl, suur wallalinc roee-Iogu; suur laialine wesi, mida
jogi maal teeb, enne lui merde peaseb. 4) vilk»», vilkkua, wilgub, toiifuba 5)
koite, gen. koittelien (koiiten), loit. 6) korbi, korven, fõrb, tõlwe. 7) lälNene,
fciqu. 8) kukun, kokkua» 9) sullio. sullionen, noor mee», poifft; foflja; ptig«
mees; sellesama tähendusega sullia, sulhanen la »nlhainen. Selle sõna sugulane
on ltetztl sõna „sulane". IOy ««lou», gen. siilouilen, lõbubuö, lõbu. 11) Lenki,
grn. Iiengen, hing, waim.. 12) paljuse asemel ülsitus.
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Itse en sydäntä hillitä13) täida,
Ise mina ei südant waigistada wõi,
RiemilSta soikohon14) raikas16) SUU!
Röemust
Magu
Hele (priske) suu!
Hoi, laari, laari, laa!
Hoi, laari, laari, laa!
Kaiku muu soloinen Snomeni maa!
Ra\a mu armas ©oome maa!
Yrjö K o t k i n e n .

4 . M e t o nuxa*
Oi maanime, Suomi, synnyin-maa,
Oh meie maa, Soome, fündimise.maa,
Soi sana kultainen!
Kõla sõna kuldne (kullane)!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
Ei orgu, ei linlu,
Li vettä, rantaa, rakkaampaa,
Ei wett, ranta,
armsamat,
Kuin koti-rnaa tää pohjainen,
Kui kodumaa see põhine,
Maa kallis isien*
Maa kallis isade.
Ovatpa rneista
£)ti jo meile
Kulunut ko8kien,
Kohinad koskede,
Ikuisten honkain
Põliste mändide

rakkahat
armsad

huminat,
mühinad,

13) hillitsen, hitliiii, !waiMada. taltmw teha, taltsttada. 14) sõin,
helitfeda, büiba; laulda; soikohon — soikoon, tõlagu. Hõiblagu. 15) raikus>
ralkkaan, würble, otlefc > raikas Itei, Hele, tõlaw Heal.
1) synty, gen. aynnyn, jündlmlne.
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Täht'-yömme, kesät kirkkahat,
Meie täht ööd, fuwed kingad (läikiwad),
Kaikk', kaikki, laulain, loistaen
Koik,
lõik,
lauldes, hiilgades
Mi lumoo sydämen.
Mis waimustab südant.
Ja tassa, tass' on tämä maa,
J a siin, siin on fee maa.
Sen näkee silmämme;
Seda näeb meie silm;
Me kütta voimme ojentaa 2 )
Meie latt wõime (wälja) sirutada
Ja vettä, rantaa osoktaa,
J a wett, randa näidata,
Ja sallaa: Kas tuoss' 3 ) au se,
J a ütelda: Waat' seal
on see,
Naa armas isäimnie.
Maa armas meie isade.
JOS loistoan rneitä saatetais
Kui hiilgusesse meid saaks saadetud
Vaikk' kulta-pilvihin 4 ),
Kas wõi luld-pilwedesse,
Miss' itkien ei huoattais 5 ),
Kus nuttes ei
õhataks,
Vaan tähtein riemun sielu sais,
Waid tähtede rõemu hing saaks,
Ois kantia kurjaan 6 ) kotinin
Oleks seie
kehwa kodumaale
Ilaluwlne kuilenkia.
Meie igatsus ommetegi.
2) lõik, mis lauldes, hlllgabls lüdant waimustab, lumoan, humum, lulnotu,
nõiduse wäel waimustaba. 3) ojenaan, ojenlaa, õicnbaba. 4) tuossa. 5) koi meid lulbpilwede hlllgnfebfe faadetatfe. 6) liuokaan, liuo'ata. 7) kurja, waene, wilets, fori.
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Totuuden8), runon kotimaa,
Tõsiduse,
laulu kodumaa,
Maa tuhat-järvinen,
Maa tuhat-järweline,
Elorarne suita suojan saa,
Mele elu sult warriu saab,
Sä toivojen 9) ja muistoin maa,
Sa lootuste ja mälestuste maa,
Ain' ollos 10 ), onnen vaihdellen *'),
Ikka ole (olgu), õnne waheteles (wahetamifel),
Sä vapaa, rieuminen.
Sa waba, rõemuline.
8uu kukoistukses14) kuorestaan
Su
õis
omast koorest (nupust)
13
Kerrankin puhkeaa );
Nkskord puhkeb (peaseb lahti);
Viel' Iempemme 14) saa nousemaan
Weel meie armastus saab töusema
Sun toivos, riemus loislossaan,
Su lootus, su rõem oma hiilguses,
5a kerran laulus, synnyin-maa,
Ja lord su laul, sündimise,maa,
Koikeemmaan kaiun 15 ) saa.
Kõrgema
kõla \aab.
Runeberg. — P. Kiljander, Tuokko.
8) totuus, tõstke«. 9) toivo, lootus. tO) OIIOB (enne olkos) on ©ptattnoi
2 persona (waata tnllos, gramm, tabelil). II) vailitelen, vaibdella, wahetada.
12) kukoistus, õiB. 13) puhkean, pnhjeta, puhela. 14) lempi, gen. lenunen,
arm, õrnu*, Heldus, lõbudus. 15) kaiku, gen. kaiun, lõla. Hella.
Tähendus. Salm 2 ja 4—7 on siin wälja !aetud.
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5. Koonre KrruvnMVsMe (KetswUe).
Eläköün armias,
Rakkahin ruhtinas
Rauhallinen!
Jossa liu onnemme,
Jossa on ilomme,
Turva ja toivomme
Täydellinen.

Elagu armuline
Kõige armsam würst
Rabuline!
Kelles on meie õnn,
Kelles on meie rõem,
Wari, ja meie lootu?
Täieline!

Avalen armonsa
Vahvisti valtansa
Vartiamme;
Lepo on levinnyt1),
Valistus2j virinnyt3),
Elatus4) enennyt6)
Majoissamme.

Awades oma armu
Kinnitas ta oma titti
Meie waht':
Rahu on ennast laiendanud.
Haridus ätkanud,
Toidus enamals saanud
Meie majades.

Suojeltu sodassa
Riemuitkoon6) rauhassa,
Suomalainen!
Olen taas uudella
üskollisuudella7),
Urhollisuudella 8)
Alamainen.
0, Luoja laupias9)
Vahvista voimallas
Ruhtinaamme!

Varjatud sõjas
Rõemustagu rahus.
Soomlane!
Olen lälle uue
Usaldusega,
Wahwufega
Alam.
Ob, Looja halastaja
Kinnita oma roöimuga
Meie würsti l

1) leviän, levita, laiemal« saama. 2) walczubtus, haiibu«. 3) vlrian,
virita, wliMlS, ärksaks saama, wlrguda, ölknda, 4) toidul»; cen* elatuksen, 5)
enenen, enetä, euamals saada, sohleneda, taswada. 6) lienmitse», ricniaita,
HVIblan, hõisata 7) nom. nskollismis, usaldub, truuwus. 8) noni. urbollteaus. 9)
laupias, geu. laiipiaan.

Elonsa enenoä 10 ),
Päivänsä pitennä 11 ),
Vaivoja vähennä1*),
Valtiaamme13)!
Töittensä tunnossa1*),
Menoasa15) muistossa
Eläköön hää!
Vaeltain vieläkin
Taivahan tielläkin
Muistossa meilläkin
Eläköön hän!

Tema elu enamaks tee,
Tema pääwad pitkenda.
Waew« wähenda
Meie walitseja!
Oma tööde tundmises
Oma käigi mäletufes
Elagu temal
KöndtdeK weelgi
Taewa teelgi
Mälestuses meilgi
Elagu ta l
(Satakleli.)

10) enennän, enentäJi, 11) pitennän, pitentää. li) väliennän. vähentää,
13) nom. vatiias, gen. valtiaan, siin gen. 14) nom. tnnto, 15J raeno, till,
mluet; ülespidamine; edasi saamine; olek, olemine, kombe.

Arükiwiad-.
Lehelülg
„
n
„

25 rida 1 ülewalt
25 r> 9
»
25 „ 9 v
25 , 11 «

vaatlen«« lugeda
byvää
„
sinuattuaan „
rnikahti
,,

vateensa asemel.
hyvä
„
siunattuan „
niihkati
„

Järgmised tähtsad raamatud on H . Laakmann'i kuluga trü«
kitud ja igas raamatupoodis saada:

C. $j. Niggol. FyGGJzsLfi xpecTOMaTia. Wene keele lugemise
raamat sõnastikuga.
Hind 1 rbl. 60 kop.
Fr. Hollmann. Lutherufe weikene katekismus walla koolis.
Walla koolmeistritele abiks ja juhatuseks seletanud kolmes jaus.
I. jagu. I. peatük.
Hind 40 lop.
— Lutheruse weikene katekismus walla koolis. Alama
astme laste õpimtfe raamat.
Hind 6 kop.
Z. Parmann. Looduse lugu tahes jaus Eesti rahwa koolidele ja iga
looduse sõbrale. Kihelkonna koolilaste raamat., I 30, II 65 kop.
N. V. KallaZ. Mõistliku rehkendaja tarwilifemad õpetused.
Kuvas? Miks? ja Millal?
Hind 20 top.
— Mõistlik rehkendaja. Kõigile rehkendamise sõbradele ise.
äranis koolmeistritele ning koolidele tuluks ning toeks/
Hind 1 rbl. 25 kop.
— l» 1 /» toopi pähklid. Wirgemaile rehlentajatele meelejahutusels närida.
Hind 10 lop.
S u u r Guroopa Wenemaa seinakaart H. 3 rbl. 50 kop.
Z. Zung. M a r t i n Luteruse elulugu. 15. piltidega 50 kop.
25, piltidega 60 kop.
— Lati Hendrik« Lnwi maa kroonika eht aja raamat
I. 35, II. 30, III. 35 kop., IV. jagu Maakaardiga: Lääne
mere kaart enne Sakslaste seie tulekut.
) . C M . Weikene weeloodija eht kala kaswataja. Kolme.
kümnenelja tujudega.
Hind 60 kop.
Nr. M. Weske. Saadus üleüldse wäeteenistuse üle W e nemaal.
Hind 20 kop.
Lehma karja tabel.
Hind 5 kop.
«M. Ciseu. Keiser Aleksander I I . ja tema walitsuse
aeg. Keisri 25-aastase ametipüha pühitsemise mälestuseks.
Hind 10 kop.
M a a r a h w a koduarst ehk lühikene juhataja kuida igaüks mõistlik
inimene omas majas ja peres, kui leegi haigeks saab, aga arsti
ep ole saada, wõib aidata. Kolmes jaus.
Hind 25 kop.
Teejuhataja ämma - kooliliste õpetuse juures. Kolmat
korda trükitud.
Hind 30 kop.

Kontserti m ä n g u - noodid Mänguriistad: Flöte Terz, Flõt
Grand, Klarinette Es, Klarinette B I. ja II., Pilkolo Es, Pisten Kornet, B. I. II. ja Tromba Es I. ja II., Althorni Es I.
ja III., Tenorhorni B I., II. ja III., Baryton, Tuba. 5 rbl.,
üle posti 6 rbl.

Juturaamatud.
P . Nndritz. Mõistlik jutustaja. Noortele ja wanadele waimu to,utamisets.
I. jagu 30 ja II. 35 kop.
f. Kõrw. Kasaka-hetman Taras Bulba. N. Gogoli järele. 30 kop.
Z. Jung. Liiwi maa wene Walitsuse alla saamisest Peter I. ajal.
3 annet, iga anne 20 kop.
) . Lill. Öömaja Spessarti mägedes.
Hind 30 kop.
/ . Wilhelm. Jõulu öõ. Wene keelest N. Gogoli järele.
12 kop.
Kreutzwald. Wiina katk. Uks õpetlik jutustus noore ja wanema
inimestele.
Hind 30 kop.
P. Undritz. Lootuse lood lastele. Laste kirja-togu I. anne 20 kop.
— Eesti laste tirja-iogu I I . anne.
J . Lill. Töömehed. Saksa keelest ümberpantud. '
— Tulewane armukene. Horni järele jutustatud.
— Rohtaedas lahke wanakeste seas.
J . Kõrw. Metfaräntajad. Pildid ja elujuhtumifed
test ja kõrbetest Gabriel Ferry järele.
Meelciahutnja, 1 raamat (10 annet). Koik 10 annet
1 rbl. 3b kop., iga anne üksikult

Hind 30 kop.
Hind 30 kop.
Hind 20 kop.
Hind 15 kop.
Amerika laanHind 28 kop.
kokku poogitud
12 kop.

— Teine raamat kokku poonitud l rbl. 40 kop., üksikult 12 top.
— Kolmas raamat kokku poogitud 1 rbl. 40 kop., üksikult 12 kop.
— Neljas raamat kelku poogitud 2 rubla ja a rubla 20 kop., iga
anne üksikult
20 kop.
Wangid Kaukasuses. Saksa keelest ümber pantud.
Hind 22 kop.
X Otstawel. Rikas ja waene wend ehk kurbduse järele tuleb rõõm
Hind 20 kop.
M. Kitsel. Gustaw Waafa ehk kuningas ja talupoeg. Hind 20 kop.
J . Zeimnnn. Terwise wõti.
Hind 15 kop.
Leierkastimees ja tema kotzwandtk. 12 piltidega.
Hind 25 kop.
Pürn. Wanaema warandus.
Hind 20 kop.
Kõnelejad kuused. Kiusak naene. Kals Soome muinasjuttu.
Hind 15 kop.

