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Sanlu MutijifnM.SnuJetaan tuin ipfiTjunnicien fniliolta oli tjuono *öHt j. n. e
1SDiigtä on tuo ntuotifjutiuug Slifuanfa tullut Utfontaitta faifetifin Sotoifiit ¡e ollut.
2tRanSfauniaatta toteen aitaan 9Jiuotit)uiiuus teroiS 3a fieitä fiten jota ^aittaan äftuuuttefin fe ferfiS.
33a toietä töinään ©uonietjenfin ©e utetiie tänne tunti 2öiiXitfeinään meitäfiu gntttuutetjen jutfi.
4©itä näfee fotoin fototta Stuiu tabuitta ioain futfee,



3©ttä monet putluutepeu ■JÖJaranja pauna julfee.
5©itien ollaan föppppbegfä Stina ilman penni 9a mietä tuettaa moitellafiu Suin trötisjä ppmin tullee.
6(Srittäinfin naijet omat OJfuotipulluubegfa,Oliin tuin orjat aittafin OJtnotin faplepiSfa.
7¿peiliä potut fomijat omat ijjäänjä päällä aina,©ilffiuaupat roiffuuta§ja koristeet fontiat äimän.
8SBielä fuffaiSutaafitt patuu päällä Sorja laitettuna 9a mitä muuta faiffi mietti Du fiiitä forigteena.
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93a moueuíaifct pípiuit ainut $ntit§fa tutela pl)8tt)3 Siitin íjpmin ruma fatfeíía SBaiffeimät fita íituíté.
10SBiela íintujafin rääfatäätt @ttä fauuií)iíta nät)ttäi§,Soita fjotuu päälle tällätään ©ttä muotin uuhen tüpttüté.113a fitteu miela mouenlaifet Aarnet omat pllä, ipunaifet, malfiaufeltaifet, Söalfoifet parfjaat fpllä.12äöielä parafolli fähegfä Siitin fauueuttu fttofaa. 2Baattei§fa monta lierumaiäta Siitin ptnpäriUä ruojaa.
13

©unitilat on formiSfa (Sttei fähet rusfottuifi,



5©itä uöpttätft ne rumitta 
300011 ppiuiit fiutitiii oift.14Siiiit teiotjampaat iaitnifjit SJloitelta fuu§fa toistaa,
®uiit fanina^ ojaa tuattlfuubeit 3a nuoruutta inietä toisto.15kengät fauniit jatoina Snitt s$ontmerin piifatX’ ennen @ttä olift fomijat fatfctta Haititta ot)i mennen.16Siitit fenofautoiu fämeteiuät ijiääfiit fattettanfa,(Sttä tjeitä nätjtäifiiu Sf outeista maatteiStaufa

173a intetä manfjat äntmätiitt £)atun päähän täftää STpömietjeit tuotan maintotfiu SJluobitt perään prättää.
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18Sa foriSreita futnminiin ipiuStenfa päätie panee,©ttä IjerraSmäeffi tiiuttaifin £af)i mifftfä itfe§ tuntee.
19Di, tjäpee ftnä mahon ruofa Sa tutti itfeäft,Dtetto tuotu muohin mattaan Sftiin fitä oifein mieti.
20©i ottut pitfu fiittämäiueu ©ufimmäiSten itjmiäien, Stahamitln toiStamainen äöaatt uatjfoja päti fanteti.
21

Sotu fpntmeu muoft tafaifiti Dti maamme omat tuotteet, fotona faufaat tuhottiin 3a niistä tehtiin maatteet.
22lie feStämäifet fouttipit 

2lin’ tuutin fäähpn jätteen,



7iöanti ntjt ott lunutteet fomeat SJZiitt rengeiltä tuin fjerrottta.
23(¡Sutien felpafi talonpojat!’ ©arfataffi ptlä,SBaatt et enää npfpajail’Die fiinä fpUä
24Söaatt toljmeti ja trifoa ©en ninn olla pitää,(Sitoen tuin fefjtaa tulten 3a termeljtiä fetään.
259JHljoonattaifin marffoja Pliiit äimän Ijuffäan menee, Ulfontaiben fauppiaiUe 9te rafjafutnmat nielee.
26äuitt faiffi rogfatamara ©ieitä tänne tuobaan,3ota niuotiijuitut taittamat (Sttä muoti uujt oifi fttora.
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273o§ ontnu maamme teoria äöaatteigjn fäptettäiii,Siiin fiemät funttnat rahoja Omaan maahan jätit.
28Suitit ptjftjift fääbt)§fäujä Saimeina maatteigfanfa,(Sitä antaift itfiänfä mietettä £uott ntitotif)uUuu attfaatt
299äin faujamme moifi paremmin 3a rafjat meiltä fää§tt)i§,Stttn toöeUifiin tarpeifiiu Diafjattfn tutin fäpttäiS.
30Sititt jättäfaämme fotonaan 9iuot muoti^uttuubet,Diiitt faamme itätjbä aitanaan ©ett fiunauffet juuret.

Surut, SlinmattitaiSten Kirjapaino O. ?)., 1904


