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VV ävy vanhan Väinämöisen
Joukkavainen jousi Käissä
Kulki yksin Kuusikossa
Mäen alla männykössa,
Vaimon vaipuneen havahli
Toimettomana tokahti
Näki maahan nääuty-neenä
Kuuristautunna Kumoon
Kylilleen Kyyristynnä
Eukko runsas rangallansa
Vaimo vahva vartaloltii
Vaan oli vahtoa vajilla.

Pieni lapsi laitumella
Venyi vieressä veressä
Tantereella miehen taimi
Veressänsä vierettiisä
Kääuteliisä Kätkyetä
Ilman vitmita vireesti
Ilman liekuta lepäisi;
Potki poika Sorkillansa
Tanterelta miehen taimi
Laitumella lauleloopi
Lauleloopi laaullansa
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Äliseepi äänellänsä
Taputellen tanteretta;
Ehti einettä emältä
Ano eineen apua
Näkeepi emänsä nännät
Näki rinnat riippuvaiset
Tapaa hertaisen tavaran
Kullan vertaista venytti
Imeksi impsen alku
Miehen alku mieleksiipi;
Vaan ei kuollut kumppaniksi
Eikä kelpaava emäksi,
Eikä synny Syöttäjäksi
Ihanaks imettäjäksi
Ensinkään elättäjäksi
Kaihiksi Kantajaksi
V akavaksi vartiaksi
Holhojaksi huonon lapsen.

Jousen kätki Joukkavainen
Varsinkin vasamat kätki
Peitti pienen pehkon alle
Nuolet loiste nouvannaksi
Aseet toiseksi ajaksi;
Jätti jänteen ahollen
Anipu kalut kannon alle
Otti pojan polvillensa
Syyttömän syliinsä nosti
Viattoman viisas ukko,
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Omaksensa otti pojan
Omaksensa orpo lapsen
Laulu lapsen lapseksensa;
Kotiansa kohti koiti
Kanto pojan kartanoonsa
Saavun saaliinsa tupaan,
Perä penkillen asetti.
Kätkyt käytiin samassa
Laitettiin tuvan lakasta
Parvesta paraan pirtin,
Joss oli lasta Joukkavaisen
Kuusf kuuta tuuitettu
VViatointa viihytetty
Vaimon tainta taivuttettu
Tyttö lasta tyyvytetty
Äitin kaimoa katottu.

Vaan kuin kului kuusi kuuta
Puoli auringon ajosta;
Niin ei käynnyt kätkyensä
Eikä viihy vitmissänsä,
Jätti vapukka Vakuusa
Heitti liekun heinikolle
Jätti kätkyen keollen
Pientarellen pieni impi
Jätti vitmin viisas lapsi.

Vierauttua vitmisläusä
Vielä vierailtu vaiennuin,
Herttaisista herkuistansa
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Maamon maijosta makeesla
Elatuksesta emältä
Emon eineestä eroisi
Kasuaisista kantajansa
Muona kontista komeista
Kaunoisista kaksoisista
Maito maljoista makeista
Toivossa tulevan toisen
Tarvilitevan tuon tavaran

Yli Yötä liekkumata
Vietti liekkusa levossa
Kätkettynä kätkyensä
Säilöisässä pieni sänky;
Sitten luoliin lupaan
Tuohon tyynyt tyyrälliin
Tyynyt piettynä tytöllä
Lapsella lakanat pietyt
Vaippa piettynä vapolta
Tuossa lapsi lauleloopi
Hyräilö hyvännäköinen
Boikoi rolikia näöltä
Kaunis poika karjalassa
Tuota vaimo tuuitteli
Elätti talon emäntä,
Tuuitteli turvaksensa
Vanhan päiväsä varaksi,
Vapolleusa vartiaksi
Avioksi aiuoallen.
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Vaatehti varakas vaimo
Kauhtanalla kauniilla
Sametit oli sarvenoissa
Hihan suussa hirven nahkat
Puhkina punaiset langat

Apsatillalati sievät
Muilta paikoilta mukavat.
Sukat surman mustunaiset
Syylingit syven näköiset.

Kasvo' poika kauniisti
Ankarasti miehen alkiji
Hyvä tahtoinen tavoilta
Opiltansa oivallinen,
Ämmän neuvokit älyisi

Paino paklat kauniiksi
Keltaisiksi kengän paklat,
Siniseks sukan siteet,
Pani kaksi paita vyötä.
Anto pöijat palltinaiset
Toiset anto aivinaiset;
Jalot jalkineet jakeli,
Kengät kenkkäisi kepiät
Upokkaat upoisen uuvet
Pahlikkaat parasta kättä,
Varsin vahvat vursiltansa
Kauvoiltausa kauniimmat
Perotoilta pehmiämmät
Koroillansa kohtalaiset
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Johtatukset Joukkavaisen
Värssyt vanhan Väinämöisen
Yllytykset ymmärtävän;
Teliä suuria tekoja
Palveluksia paraita,
Kuninkaalle kuuluvia
Isänmaalle mainioita.

Ite vanha Väinämöinen
Oli kummiksi kaluttu,
Nimen antajaks anottu

Vaimoillensa vanha ukko
Vaateriksi vaaittuna;
Otti syyttömän syliinsä
Pani poijan polvillensa,
Kehtoi kaunista näköä,
Sanoi vanha Väinämöinen
Tahon taivaan julisti
Suonnon julkisen Jumalan;
Tämä suomen suojeloopi
Varjeloopi valtakunnan,
Karjalamme kaunistaapi
Savon saattapi eloon,
Antaa rauhan Aunukseen,
Päästä' Hämeen häästä, *

Pohjan puokm polttajista,
Lailta/ lappiinkin eloa
Einettä etäisille,
Ouvoillen opin valoa
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Ylimaahan ymmärrystä
Tietoo maahan tiettömään;
Tämä on salosta saatu

Mäen alta männykosta
Tämä saalis sallitjlina; 77
Niin mä sanon Salliseksi
Kutun kummi poikaiseni
Kutun kuuluisaks tulevan
Suvun suuren esisäksi.

Nousi Sota §uomen maassa
Syttyi synkissä saloissa;
Vihollinen Viipuria
Poltti selväksi poroksi,
Turun tuhkaksi mäuetti
Kekäleiksi kelpo paikan
Raunioiksi rantalinnan,
Ajo asukkaat ahollen
Mänemään rantamäkien;
Löi kumoon Kuuston linnan
Kaappaisi Kajanan linnan
Vähin maatessa makeesti
Komentamin Korsatessa.

Kuningasta kuusi kulki
Kuusi ahnetta ajoivat,
Suomen maata sortamaan

Sotimaan suomen nientä,
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Kaatamaan Karjaloa
Jakamaan jaloa maata.

Sano vaimo^ Salliselle
Sano hellillä sanoilla
Sytovälla syvämmellä,
Pois tulovi pojan lähtö,
Pojan matka näiltä mailta
Rauhaisilta rannikoilta
Kukkuloilta kuuluisilta
Rannoilta rakastetuilta;
Kuningas on kuulununna
Esivalta ehtinynnä
"VV altakunta vaatinuiina
Maamme hallitus hakemia
Maamme haltia manannut;
Kaikki kantajat as|en
Kaikki kantamaan asetta

Kaikki miehet miekalliset,
Miekalliset miekkasille,
Miekattomat miettimään,
Kuinka ansaisiit aseen
Miekan miestä merkihtevän,
Miekka miehen kaunistaapi,
Akka on asetoin miesi
Wasamoita vaimonlainen
Nyt\ on soitettu sotaan

On tahoittu tappeluun;
Sek^_ miehiä merellä
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Eitä maalla mantereella
Tappeluissa tarvitaan
Warjelukseks vatakunnan.

Kuin on leikit leikiltynä
Kuin on voitot voitettuna
Tapeltuna tappelukset
Kuin on suomi suojeltuna;
Tule tuttuun tupaan
Ennen maattuun majaan
Uutoiseen uutimeen,
Tule tietyllen tilailen
Laverillen laitetullen,
Työnnän sulien tyttäreni
Annan Wapon vaimoksesi,
Annan Sulien ainoani
Oman lapsen sulien laitan.

Tuota toivoin toisen ajoin,
Tuota toivoin toivottua
Aina aijoin aprikoin,
Toisin toivoni Ravisi
Lohtutukset loikaistuivat
Pakeni paraat uneni;
Luotan luojani tekoin
Luotan vanhan Wäinämöisen
Ihmeteltävän Isäni;
Että sulien ikeä suovat,
Suovat sulien miehen mielen
Miehen miehuuven lupoovat
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Suowat Suomellen sovinnon
Waltakunnallen vapaallen

Polvet pojalla vapisi
Syvän sykki Silmät siity,
Mullen vVappo vaimokseni?
Mullen siskoni siviä?
Eukoksi emoni lapsi!
Akakseni ainoani!
Ei sitä siiek Väinämöinen
Eikä sukumme suvaihte
Ajatukset myöten anna,
Lupoa lujat lakimme
Laki kirjat kiinteimmät
Lain lautaiset niotut.

Waimo vastaten sanoopi
Eh^ttäjjhyvä emäntä:
Empä ole sun Sukuusi
Enkä oikia emäsi,
Waikka olin vartiasi
Huonouvessa holhojasi
Alti heikkona apusi;
Sinä olet otto-poika,
Poika saatuna salosta
Kuletettu kuusikosta
Miehen käyessa metällä
Jousen kansa joukkavaisen.
Löytty löytönä keolta;
Entisen emäsi kansa
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Jonka sää oli särkenynnä
Hajalleen hajottanunna
VVatan ukkoisen vasama
Ukon ilma irti lyönnyt;
Jos oli silmät siskon päälle
Palanna pahana lassa
Povi poikana sytennä
Kolkuttanunna kovasti
Syvän tuolla syyttömänä
Wireesti viattomana,
Lempöisissa leikissänsä
Lasten lausuissa somissa
Katkoisilla käyessänsä
Piiloisillansa pihalla
Syleyksissä syyttömissä;
Niin paloi tuli paremmin
Rinnan liekki leimuapi
Waimon tuota vastattua
Ehätettyä emännän;
Silmät auki aukenivat
Tunto tunnusti totuet

Luonto toivoja lupaisi,
Ajatukset aivoissansa
Onnen taitoa opetti;
Kiihty toivossa kipuna
Onnen et^ja ehätti
Autuen alun osotii.
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Wappo varjoin vapisi
110 ihanan valaisi
Kasvon kauniin punaisi,
Ilossansa viikon itki
Pieni piika riemussansa;
Kauvan maahan kahteloopi
Silmät siltoa hakivat
Kolpihtoa kohtaisivat
Noutiit nostopalkkiloita.

Wiimein sano viisas tyttö
"VVastaisi ihana impi
Tyyni tyttö taitavasti;
Sanat on sanottu ennen
Ennen meilä merkittynä;
"VVieras veikkoa parempi
Emon lasta laupiampi"
Jopa totuen tokatin;
Jos oli velienä omana
Aina armas mielestäni
Mielen ainoa ajatus
Ajan ainoa huvitus
Ajan vietto veikkonani
Lempee leikki kumppanina;
Niin on kahta kalliimpi
Wa^ppoo vaimoksi kysyjä
Emännäksi ehtiväiuen
Toveriksi toivojani
Kumppaniksi kuli lujani.
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Tuli vanha Wäinämöinen
Tulfc tutisten tupaan
Aija ärjäisi äkisti
Ärjäis äänellä kovalla
Kiljui kiivailla sanoilla,
Mitkä teili on tuhmat tuumat?
Miika nerkat neuvon piennat
Mitkä arvella asiat?
Hävetkätten häinne kansa
Kansa naimis kauppoinne,
Kuin on sota suomen maassa
Wäinö W altakunnassamme.

Jouvuk kohta joukkavainen
Saata Sallinen sotaan
Laita lapsesi meluun
Otto poikasi polaan.
Ite vanha Väinämöinen
Jouvuttaapi joukkavaista,
Joukkavainen anto jousen
Tarkan tapparan tapaisi
Keihäs nyökön Kelvollisen,
Wa pukka vasamat ehti
VVarsin varmimmat valihti
Nopiammat nuolet nouti,
Ehti piilot pieni piika,
Kokoili kylän koristus;
Emäntä eväät laitto
VVanha Waterma varusti,



16

Tallista talutti ruunan
Rassasta ratas hevoisen
Kujasta kululta kuulun
Varsan vahvimman valihti
Varsan varsoja paremman
Varsan vanhan Väinämöisen,
Jonk oli vanha Väinämöinen
Appi antamia vävyllen
Anto ajella kotiinsa
Ajella apen tyköön,
Koska aika myöten antoi
Koska jouti Joukkavainen
Konsa euätti emäntä;
Tämän ruunan ruskoittavan
Tämän varsan vaskikarvan
Tämän tähtiin näköisen
Tämän kuuta kuulavamman
Warsan varsoista valitun
Warsan vanhan Väinämöisen
Anto* poijallen anoppi
Anopiksi aprikoiva
Ennestään emän siainen;
Toivoi toilla pääsevänsä
Hallen varsin vanhemmaksi.
Wappo vaatteet varusti.
Sallinen satulan ehti,
Heitti hellät jäähyväiset,
Heitti hellät silmän iskut,
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Heitti hellät huokaukset,
Siittä kiiti kiireesti
Nelisissä neijon luota
Tyynimmän tytön tyköä,
Kerran kahtoi kankaalla
Männessänsa männykössä
Taaksensa tantereella.

Waimp vaivoonsa valitti
Emäntä enemmän itki
Äiti huoltansa alisi
Erotessa ef"si kerran
Kasvokkaasta kauniista
Polvi pojasta somasta
Totisesta toivostansa
Vanhan päivänsävarasta.

Vaan ei Vappo niin valita
Eikä äännä tyyni tyttö
Äännä äänellä kovalla,
Itki Sallista salassa
Huutamata huokaili
Yli öihen yksinänsä
Iteksensä impi itki
VVoivotteli vuooteella
Yksin ollessa olilla
Pehmeillä pehuilla maaten,
Veikkoansa veisaili
Muihen maatessa murehti
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Kyvetteli kyynäleitä;
Lähätti totiset toivot
Että tervennä tekisi
Tämän matkan mainittavan
Tämän kulun kuuluisamman;
Totisesti toivottaapi
Että saisi Sallisesta
Kuulla töitä kuuluvia,
Toiste toivoosa toruupi
Lähättääpi toisen toivon,
Että rauha rakentuisi
Että katoisi kapina
Sota Suomesta häviisi,
Ettei suotaisi sotoa

Tahoittasi tappeluja;
Niin se Vapukka valitti
Niin se toivoi tyyni tyttö
Pieni piika piiskuiteli.

Kuuli vanha Väinämöinen,
Kuuli kummi voivotuksen
Lapsen lapsensa surua
Keksi vaivat Vaapukkansa
Valitusta pienen Waapon
Sanoi jäykillä sanoilla
Wappoa toven torujen
Lapsen lasta laimennellen;
"Etzäs tunne tuhma lapsi
Tuota älytöin älyä
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Ajattele asiaksi
Vakautta valtakunnan;
Että soata sovinto
Arvanlyömätä asiat
Kuuen kuninkaan kulungit
Vaivat kuuen valtakunnan,
Ei ne ratkia rahalla
Eikä suoria soatak
Summat snuret summauk
Ilman soata sovinto,
Soan aine aina varma
Takaukset tappelullen
Toista toimittaa toraksi
Viinien saattapi sauksi
Vihtoin viikkoiseks vihaksi
Kapinaksi kauhiaksi
Varmaksi vainon ajaksi.

Vaan kuin on voitot voitettuna
Tapahtumia tappelukset
Veittyna veriset miekat,
Nähty nälkeä kovoa
Vaisaisuuta ja vajoota,
Maahan kaattu kansakunnat
Toinen toisen voittanunna
Ilman voitota kelien-
Vaivat varsin palkaksensa.

Siilcn silmät auliiavat
Havaihtovat hallihtiat
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Ettei sopisi sotia*"
Aivan tyhjijä aseita
Sota solmia sovinnot
Sota rauhan suorittaapi
Valtakunnallen vakuuen,
Toisin on rauha toivottava
Rakas rauha rannoillemme
Rakas rauha rakkaille;
Vaan Suomma vakavan rauliau
Lujat lupaukset sovinnon,
Sovktu sota keolla
Tehty miekkamme terällä
Tehty aseimme avulla
Jouvutettu jousillamme
Vasamoilla valmistettu,
Rauvan kansa ratkaistuna
Urhollisilta ukoilta.

Saatiin sanomat soasta

Saatiin sanat Sallisesta
Sangarista Sallisesta
Taitavasta tappeluissa;
Kuuluu kummia tekevän
Ihva ihmeteltäviä:
Kiivas Kimpussa Keolla
Julmemp juutasta jutuissa
Paljon hiittä hirviämpi
Kalmalaisla kau|_ianipi
Melutessa miekka käissä;
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Herettyä heitti riian
Vihan viskaisi keollen
Torat toiseksi ajaksi.
Kaatuneista kahtoi kaikki
Veljet kuin vihollisetkin
Ouvot omainsa tavalla
Kahto kaikkein vajoota
Kaikkein tarpeita tapaisi;
Kuin havaihti haavoitetun
Löysi lyötyjä Keolla
Joit oli rauta raaelluima;
Tahi maahan tallattuja
Ahtauessa ylajettu;
Niitä viinoilla virotti
Niitä sipautli simoilla
Voijellutti voiteilla
Otti ommellut Vapolta
Kaulastansa kaulaliinat,
Nenä riepusa repivi
Hienot liinat liesengiset
Tilkuiksi tihiät liinat
Palaisiks paraat paijat
Hienot paijat palttinaiset
Annetut anopiltansa
Valmistettuna Vapolta
Osavasti ommeltuna
Niillä tulvan tukkejaapi;
Rinnasta 'ritarin nauhat
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Kauhtanasta Kaunistokset
Mekosta metalin nauhat
Kateista kaijat nyörit,
Hipastansa kulta hiihnat;
Joilla sievästi siteli
Kimitti kipiät haavat
Veti verta vuotavaiset.

Vappo vaitellen vaelti
Kulta kukka kurkistellen
Heijas helmi heinikossa
Koivukkoon kosken luokse
Lahelmaan pienen lammin;
Lahelmassa lauleloopi,
Kuin se tuttuni tulisi
Ylijärven ystäväni
Yli maihen mainittava
Sallinen yli saloin;
Tuolien suuta suikkoasin
Jos oisi suu suven veressä,
Tuolien kättä käppejäisin
Jos oisi Käärme kämmenpäässä,
Tuolien kaulaan Kav&isin
Vaik oisi kaula kalman luista.

Mehta vastoopi Vapollen
Metän ukko mehtimiessä,
"Nytt se tuttusi tuloopi
Ennen nähtysi uäkyypi
Sill on suu suven veressä
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Sill on Käärme kämmenpäässä
Sill on kaula kalman luispa. "7/
Kuului ruske kuusikossa
Mäen alla männykössä
Vappo varpoja hajotti
Lepän lehtiä levitti
Koivun sorppia kohenti
Tuomen oksia ojenti
Haavan haaroja hajotti
Veti pois vesoja tieltä;
Merkitäksensä melua
Kapina' katellaksensa
Näki sorian sotian
Sota miehen merkillisen
Joukon haltian havahti;
Joll oli miekka päällysmiehen
Jousi joukon juohattajan
Väen saattajan sapeli
Korlikka komanto herran;
Joka sutta surmoapi
Mestoa metän petoa,
Veri juoksoopi jokena
Pirskaapi veri pisarat
Hukan tulva huulillensa
Kasvoillensa kauniilla
Ympäri sul-j|rista suuta,
Parrallen paraimman miehen
Miehen miehiä ylimmän;
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Kantoi kaulassa metalin
Riippui risti rinnassansa,
Joss oli kuolema kuvatta
Maalattuna maanalainen
Kalman luita kauhioita
Ripustettu ristikollen
Alle Kalman Kauhistavan.

Käissä kärmeen näköinen
Saatu letti Saksan maalta
Ruoska Ruotista tavattu
Puolan pojilta otettu,
Joka käissä käpristisäk
Joka kääntyi kättä myöten
Käppyrään kärmeesksi
Sillä surmasi susia
Sillä kaatoi karhut maahan
Mestaisi tuetan petoja
Säästi miekan miestä vasten
Vasten vertaista vasamat
Sapelisa sangariillen
Jok ei tahtomia tapella
Eikä tohtinna torailla,
Sila ruoskalla ropaisi
Kerran keski hartioita
Kerran pitkin selkä piitä
Kolmaunen näköä kohti
Vahvasti neneä vasten
Sitten pani paimeneksi
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Heitti hevoisten vähiksi
Muutti muihen passariksi;

Hall oh kaaret kasvopaissä
Naamassa mokommat naarmat

Otassansa oiva merkit.
Merkit miekalla hakatut
Sapelilla saatettuna

Tehtynä terästetyllä
Kovan kortikan kärellä
Heittääpi heponsa irti
Koivukkoon konkarinsa *■
Opottaan oiva ruunan

Heinikkoon hyvän heponsa
Ruohokkoon ruskoittavan
Ite vastaan Vapollen.

Sanallensa Vappo varma
Sulhon kaulaan kavahti,
Hallen suula suikkoapi
Hallen kättä käppejääpi.
Joutuit Joukkavan taloon
Saattoi Sallisen tupaan
Ammoin tunnettuun tupaan
Kotvan outettuun kotiin
Joukkavainen jouvuttiisa
Lasten kummii kuhtumaan
Vaatimaan vanhempia
Vaati vanhan Väinämöisen
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Vaati Vetohan vaimoillensa
Vaati apen ja anopin
Kuhtupi, molemmat kummit
Jotk oli kummit kummallengiu
Pappina nimen panossa,
Sallinen salollen saattoi
Joukkavaisen jousinensa
Seuraisi yli selyksen
Yli kummun kuusikkoon
Kulki kuusikon yhessä
Koti korvesta sivuite;

Af» f '..■■■' .Kaatoi Karhun kaatoi kaksi
Parven tettriä telaisi
Muita lintuja lisäksi
Teki purit koivu puusta
Renttuvat reen tapaiset
Nijo niverä peräiset
Pani patvesta kokoon
Katajaisen kahvan laittoi
Kapilaiksi suo karangot,
Lyhyet lyly näreet
Jotk oli lujemmat luuta
Vati pahkoa paremmat
Vahvemmat vati visoa
Malja visoa visummat
Tuuliis kopria kovemmat
Laittoi kahet kannatokset.
Karhut kaustoillen asetti
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Pajuillen paraat paistit
Metot keskellen keräisi
Pienemmät pinoon päällcn;
Jotk oli jäämässä jälellen
Taikka tiellen tippumassa
Niitä niinellä nijoopi
Vihta pannoilla paraiten,
Taikka konttiisa kokoisi
Sumppusi sumsan kielen alle
Riippui vielä vhlekkeissä
Jotk oli jälellen jäänyt
Eikä soplihtaan sopimia;
Vappo istu ikkunassa
Lahjuksia laitteloopi
Vaan ei valmistuk tekonsa
Soristauuk sormikkaansa
Lapaisensa laaullensa
Langat hällä hämmentyypi
Puikot putoovat käsistä
Nieklat nieklojan näpistä
Hyvän hymmin hyppy isistä,
Silmät silitoovat pihallen
Tapailekset tauhuallen
Veräjällen vääntelekset
Josta outtaapi omajusa; <*./

Uutti päivän päästä päähän
Auringon alasmänössä
Outettuk koliin koiti
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Ilmautupi illan suussa
Tuli tultua hämärän
Taluttapi tammoansa
Kulettapi kuusikosta
Kaik oli hiirakka hiessä
Vesi herneessä heponsa *

Vaahtevana vaalakkansa
Vesi tippu tiilarista
Kannakkeista karpalona
Helminä hevon kylestä
Kuin kuletti kuusikosta;
Korventakoa kotiin
Kannakkeissa karhu kuorman
Joss oli imtuja lisänä.

Kututtuja kulki paljon
Kulki kuhtumattomia
Kulki kuokka vieraita,
Varttuus vanhan Väinämöisen
Tapa Joukkavan talossa
Koria kututtu vieras
Kuluttuja kuhtumatoin
Koriampi heijän koissa
Toiset askelin ajoivat
Nuoret nuotreilla jaloilla
Vanhat keppiinsä varassa
Sallinen oli saloa
Kuhtuuuuna kymmen kunnan
Kuuluisia kumppania
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Yllyllännä ystäviä
Toveriinsa toivonlinna
Hänen häihensä tulevan
Kulki kulutut sotiat
Toivat toisia keralla
Toiset kantoi kanteleita
Toiset torvia ilollen
Sarvet vaskesta valetut.

Oli kaikillen olutta
Viljoin viinoja makeita
Mettä melki puolikoila
Oli paistia paraita
Talkkunaa lavalla maamme

Täplikkäitä tähteiksi
Paljon paistettu varoillen
Ken suvahli sullsinoa
Kelien piti piiraisia
Kelleu keitin piiraisia
Kuka talkkunaa tapaisi
Rasva rieskoa rakasti
Kuka kukkoja suvaihti
Kaikellen oli Kahtalaiset
Kalasta kalan leveiset
Liehkemmät sian lihasta
Rohkeet lungeksen rokallen
Kainut kaalillen asettui
Rokkoo maahan roiskattiin
Kaattiin kaalia lavallen
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Läikkyi maito lämmitöstä
Vapoilla vait varoilla
Emännällä eine maljat
Joilla liemiä lisäisi
Joilla einettä eneuli
Ahkerasti ainmentaapi
Ei ollut jouten Joukkavainen
Eikä Sallinen Sanoita
Kehotttaissa kestiänsä
Yllyltäissä ystäviisä
Nautiintoon naapuriisa
Ken ei sietänna simoja
Vielä viinoa suvainnut
Osannut olutta juuva
Silleu-Kaljaa kaaettiin
Oli vaassoa varoilla
Makee marjoista katajan;
Oli tehty teppovettä
Hapan maitoa haettu;
Mikä mitäkin suvaihti
Kuka kutakin halaji.

Ilohtipi kaikki kansa
Hohtivat iltakauen.
Lyötiin koppia kovasti
Linnaisilla liehuttiin
Soitti paimenet somasli
Sarvillaan saalia lailla
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Viisiin viiteen kymmeneen
Toiset torvilla torisi.

Paras vieras Parviainen
Jok oli opissa ollut
Pomporissa poika miessä
Taitoi maaliman tarinat
Lystit laulut lauleloopi
Monin kielin mongertaapi
Vielä tanssi taitavasti
Vieri ketränä keolla
Pyöri pyöränä pihalla
Tasaisella tanhualla
Eissä rappusiin ratassa

Mäeu alla määlihtänä;
Neuvoi sitten neitosillen
Parviainen pantti leikit;
Vaan kuin vaati palkintoa
Lunastusta pannun pantin
Suuta suikata tapaisi
Pakenivat Parviaista
Pojes pojista mänivät
Ylös ehtivät emänsä
Varaksensa vanhat eukot
Tutut ämmät turvaksensa
Ettei tarvita tapoja
Tapoja tavattomia
Ottook outoja opiksi
Vaarallisia valita.
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Ite vanha Väinämöinen
Lauloi lauluja somia
Toivoi olneja totista
Suopi suosio suloista
Saattain Sallista tilailen
Untoiseen uutimeen
Jossa Vappo vaipan alla
Peiltäin siliiiiisä perite
Outti kauvan Outeitua
Outti viikon viipynyttä
Outti sulhoa suloista
Outti miestä oivallista
Outti onnesa osuutta

Outti toivosa totuutta.

Nuoret nukkuvat uneen
Vanhat vaipuvat levollen
Vaan ei vanhoja nukuta
Aamuisella aivan kauvan
Valppaat on vanhat vainiot
Virkut viisaat emännät,
Kuin on mielessä mitään
Tesmällensä tehtävätä;
Nostattivat nuoren muorin
Vapon saivat valveillen
Kaasottivat kaunokaisen
Lakin päähän laittelivat
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3. 11.
4. 9.
5. 11.
6. 21.
7. 10.

— 16.
— 20.
8. 9.
— 14.
— 15.
10. 5.
— 16.
H. \3.
— 17.
— 20.
12. 8.
— 12.

13. 19.
— 26.

14. 25.
15. 2.
— 25.
16. 20.
17. 11.
23. 26.

Seisoo.

Vartaloltu.
Imosen.
Kuuse.
P oikoi.
Poijat.
Varsiltansa.
Apsatiltalali.
Katultu.
polwillesesa.
Kehtoi.
Sytowällä.
Asien.
Vatakunnan
toisen.
käwisi.
Ainoaxi.
Ehettä.
Ehätettyä,
etoja.
AVamppoo.
Tule.
piilet.
Antos.
ersi.
Sulwisla

Lue.

Vartalolta.
Imeisen.
Kuusi.
Roikoi.
Paijat.
Varsillansa.
Apsatilt alati.
Kututta.
poiwillesa.
K ahtoi.
Sytövvällä,
Aseen.
Waltakunnau.
toisin.
häwisi.
Ainoasi.
Ehättää.
Ehätettyä
etuja.
Vappoo.
Tuli.
piilit.
Antoi,
ensi.
Suloista.

Pienemmät virheet heitetään lukijoitten
osinnettavaksi.








