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H.

Tyttö kääntyi tulla» kohtoonnosto,
Kääntyi -— kait punoisno — äiti mirkki:
Missä Mit punaisit, tyttö kulto?
Tyttö mirkki: kuttosii kun poimin,
Siinä «varret nuo käsiini koski.
Kääntyi toosen tulla» tohtaannasto,
Kääntyi — suu punaisna — äiti mirkki :

Missä suun punaisit, tyttö kulta?
Tyttö mirkki: mansikoita maistin.
Siinä mettä huulillein herahti.
Kääntyi toosen kullon kohtoannosta.
Kääntyi -— kasmo kalmas — äiti mirkki:
Mitz' on kosmois kolmokoksi käynyt?
Tyttö mirkki : äiti loito houto,
Milmo houtohon jo risti päälle,
Sitte ristihin sä näinpä piirrä:
Ensikerran kääntyi — kait vunoisno;
Sillä kullon kait punonnut oil ne.
Toisen kerron kääntyi — suu punaisna;
Sillä kullan suu punonnut oil sen.
Wiimme kerron tääNtyi — kasmo kolmas;
Kullon «vilppi tosw« kolmostutti.
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3.

Gnssn halkiaapi tuohumaisen
Kosken ensimäiset tupluskaiset,
Ensin raukeneepi riemustansa
Wuoden ensimäiset kuttajoukot;
Mutta ensimäisen lempes', impi,
Muistat miela monta muuta täyieN'
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3.

Onnestansa lausui muuan sulho :

Ensi Sunnuntain' on kuuliaiset,
Ensi Maanontoino häät jo meillä,
Ensi Torstoipoinä läksiäiset.
Sunnuntoino oilkin kuulioiset""
Moonontoino häät jo Torstoipäinö
Läksiäisiään se sitte mietti; ,
Vietti, mlltto murhetyyneleillä.
Sillä moohon morsionso muutti.
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4.

Upotko miisitoista «Uotiseksi
Enti, eikä wielä rakkautta
Luullut mooilmosso löytnmäksi;
Cilpä miisi muotto «vielä — eikä
Rottoutto nytkään uskonunna.
Tuilpa sitte toimoonkounis tyttö,
lolto muutomisso hetkilöissä
Oppikin, »ni koksikymmen muotto
Holt' oil oppimottomoksi jäänyt.
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5.

Aakss tuiitt' on Lauran ikkunassa ;

Mtä aina kastelee se, toisen
Kastamattomalla kuiwuttaupi.
Miks' ei hoida yhtci niinkuu toista? —

Eiwät oo ne yhdemvertciisilta ;

Dhden antoi nuori rakkahansa,
Mutta toisen miesi-wanhuksensa.
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«.

öiimmön tullen palmikoimat neiet
Kukka-seppeleitä tuNahunsu,
Riemuelleu tanssijoukkoloissa.
Tanhuteh' on kaikki riemulllsna,
On se, joll' on henipu korjakainen,
On se, jonk' on seppel siewa tullut.
On se, joll' on kaswot kaunokaiset.
Mutta tottos tiedät sie, ken heistä
Tyytymäisin o». Se on se tyttö,
Joll' on kulta kanssa tanhumassa.



7.

Maksi kuusta kuswaa haudan päällä,
lotz' on poika nuori r-eitofsissa.
Siihen fiillultansii istutellut.
Nytpä siinä juokselee sen lapset,
Joit' on toisen kanssa kaswatellut,,
Leikitsee ja perhosilla oowat.

7
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8.

«-"Aiemukukka-heimkossa astui
Tyttö yksinään ja maasta taittoi
Wustapuhjenneen kukan ja mirkki:
Kaunis kukka, oisko fulla siiwet,
Laittassnpa sun nyt kultueellen',
Lentimiisi ensin solmiellen
Muistutuksen kumpusinkin puolin,
Mhden : antu'oon se sulle suutu,
Toisen : laittu'oon sun tänne jällen.
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».

Sulhasen sylissä itki tyttö,
Wieno onnestansa waikeroitsi.
Niimme yönä, armas kultueeni,
Hukkui multa mökki, hukkui karjat,
Hukkui kai, mit' oil minulla täällä.
Mieltyen puheesen mietti poika :

Kosk' on mökki hiiltä hukkununna,
Mieluisammin mökkiseeni tullee;
Kosk' on karjat kaikki hukkununna,
Äernahammin karjaseeni tyytyy;
Koska kai, mit' oil hänellä muuta,
Milma hellemmin se lempineepi.
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«N.

Maksi peippopientä pesi puuhun..
Niin kewäällä kukkui koiras uinu,
Waan kesällä laulu waiteneepi,
Sitte syksyn tullen aiwan sammui.
Miksi? — Sillä hän kewäällä muisti
Puolisonsa waan ju rafkauuten;
Waun kesällä hälle huolta kyllä
Pojistansa pienosista kuswoi;
Sitte syksy tui! ja kylmät ilmat,
Tuil, ja toimon täältä hälle tuotti.



»s.
Aelmuwat perhot tee,
Kukkaset kauniit myös,

Lehdot ja lehwäpuut,
Kuolkaate kaikki pois !

Nuoruuden muistot tee,
Muistotpa lemmen myös,
Kuolkaate kaikki pois !

Waimona wanhan kun
Hempiä teit' en saa.

11
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»3.

Miire suwen riento,
Kiirehempi kesän,
Syys se kauan kestää,
Talivi kauemminkin.
Kohta, kaswot kauniit,
Teekin kulwastutte,
Kullon kostuanne."
Poika wirkki wastacm:
Wielä syyskin muistaa
Lämmön päimäpai-steet,
Wielä talwen mieleen
Kukkuriemut juohtuu.
Annu' lämmön mennä,
Anna' kaswon kuiwua,
Nyt rakastakaamme,
Nytpä suudelkaamme.
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t3.

3litoa masten oil
Poika se kultineen.
Niitylle katso waan:
"Lämpö jo mennyt on,
Kukkaset kalmestuu ;

Kaswosi kuitenkin
Kukkiiwat wielä nyt,
Niin kuni ennenkin."
Tultua lämmön taas
Siin' oli yksinään:
Kultansa pois» oil,
Oilpa pomessa maan;
Niitty kun ennenkin
Kukkia täytin' oil taus.
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R4

3ehdikossa istui
Inka kukkineen,
Katso kiehkuraiseen,
Siinä solmittuun.
Niinpä kyynel hältä
Solju kukkihin,
Inka armas lausuu.
Kiehkuralle näin:
Kaunis, jospa kulla»
Tullet tukkahan,
Niin sä siinä tuoksu
Rakkautta waan.
Mut jos sutta kieltä»
Olla otsallaan:
Ilmoita' sa sillon
Ingan kyyneleet!
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«H

«uinka lienee Luonto tuonut
Muille hempiään?
Ei se niitä mulle suonut,
Eipä ensinkään.
Tuolla toisten tanhutessa
Must' on yksinään;
Muill' on sulhot tiettyessä
Mull' ei yhtäkään;
Kuiten lempi liemuaupi
Niinkuu nimilakiin,
Miksi sitten kaihtoaapi
Milnta kaikki niin ?
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R«.

Kolmin kielsi äiti tyttöjänsä:
Kielsi huokaamasta, nurkuksista,
Kielsi poikanuorten suudelmista.
Äiti, jospa tyttö totteleisi,
Wiimme kiellon, kahta eellimäistä
Kumminkaan ei rikkomatta heitä.
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R57

Tyttö solmitsee, kesäisnä yönii,
Laihon ruohosiin wiherjäpäisiin
Sulkkunauhojaan monen näköisii;
Kohta aamun koittaen se sitte
Sinne, onneaan häkein, meneepi.

Nyt sä kuule, kuinka siinä täyttä"» :

losp' on musta ruoho kaswanunna,
Niin se muiden kanssa murhehtiipi.
Jos punainen ompi kaswanunna,
Niin se muiden kanssa riemutseepi;
losp' on ruohonpäinen kaswanunna,
Niin se yksin, syömmessään iloitsee.
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»8.

3ähtehelle lausui poika kirppa:
Lähde, niityn silmä, kehno lähde!
Kyll' on kultuein sinussa monta
Kertaa kaswojansa katsellunna,
Naan tumaansa sie et korjaellut,
Etkä Muodostaan mitään pitännä.
Mentyään kuwai katoopi kohta,
Suotta sitten saan sit' etsiellä.
Rankaisenko sun nyt, kehno lähde,
Wellonen weteis ja juoksutanko,
Polkenen myös kukkareunakkeesi?

Lähde nyt rukoillen lausui hälle:
Poika, miksi milma rankaseisit,
Wellosit wetein ja juoksuttaisit,
Potkisit mun kukkareunakkeeni?
Aallon" tyttö oon ma ainoasti,
Oon mereltä lämpimältä llrja,
Lemmetöin ja lempimättä kemien.
Waan pahempi on se, että suukin
Mieleis lämpimässä lähtehessii
Immen muisto harwou kauemmaksi
Taakoa», kun millon itse ompi
Silmin nähden wieressäis suloisna.
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R».

Ayttö wirtti äiti-wunhallensa:
Eikö syyssä mulle häitä saada?
Äiti wirtti: anna jää kewääkss,
Lämpö, lupss, kän paraiten häikst,
Linnutkin pesäänsä iillon laittaa.
Tyttö wirtti: min tähen kemääksi,
Miksi käy kewät paraiten häiksi,
Josko linnut nuo pesiiwät sillon?
Kuitti aika, äitikulta, känpi
Sille, jolla lempi ain' on lämmin.
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«».

Oero lausui aamutähwelle:
Armas aamutähti, taimon tyttö ?

Lousuppas, mi Ingan enssmäinen
Työ on aamusella nostuaan ja
Hunnun oljallensa saatuansa?
Aamutähti mirkki mastineeksi :

Poikakulta, nostuaan ja sitten
Hunnun oljallensa saatuansa,
Käypi Inka ikkunaansa kohta,
Siinä milma kohden kyynelöipi,
LäntebenpH sitten silmän luopi.
Eero taasen lausumalla mirkki:
Aamutähden katsannastaan tunnen,
Ett' on liällä syömmen hempeyttä;
Kyynelsilmin katsannastaan tunnen^
Ett' on Hälli, syömmen helleyttä;
Mutta länttä kohden katsannastaan^
Ett' on lämmin lempi Eeroselle,
Sillä lännet)' on minun majaini.



H».

H>oika lausui kullallensa:
Aina juokset poijes tyttö,
Jos syliini kullon pyydän ;

Mutta lausu, oilko sulla
Turmallista suojapaikkaa
Ennen kun syliini lensit?

21
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«3.

Kerran tuil taloon sot' »kko uljas,
Liikaten ja puujalalla käyden;
Niin isäntä hankki hälle ryypyn,
Tarjotenpa näin uroolle mirkki:
Lausu'os, mi oil sinulla mieli,
Kun sodassa miekka tuima heilui,
Pyssyt paukahteil ja luodit lenti ?

Ukko maisto sarkkoaan ja lausui:
Mieli oil minulla niinkun sullo,
Kunpa, syksyrännen räiskäen ja
Toimon hirmusesti tulta luoden,
Riistojais koet kotiisi saada.



H3.

Hmmen ikkunasta pyrki poika
Kolme kolkko-yötä yhtä päätä,
Pyrki maan sisälle aitan päästä,
Ensi yönä sai hän soimaufssi.
Toissa yönä sai hän nuhteheita,
Kolmahanna sai omen jo auki.

23
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«4.

Kuulun Saimajärwen lahdekkeessa
Leikki poika rannan kuusikossa.
Senpä keksi, aaltoloista, Ahti,

Katsoi rakkahilla silmin poikaa,
Toiivoen hänet tyköönsä houkutella.
Niin ukon näköisnä uikin maalle,
Waan pakoon hänestä poika juoksi;
Sitten nuorukaisna ui hän maalle,
Waan ei poika häntä muottanunna ;

Niin hemoksi muuttuneena miimein
Tuil ja hirnuenp' ahollen juoksi.
Nyt, kun poika marsån maan hamaihti,
Houkutellen hiljan luoksen astui,
Tarttui harjahan ja hyppäis selkään,
Koittamaan hemoista kärkäs ollen;
Waan samassa Ahti aaltoloihin
Suorittiin keralla saalihinsa.
Tuilpa sitte poijan äiti siihen,
Häntä etsien mesissä silmin.
Senpä keksi, aaltoloista, Ahti,
Katsoi rakkahilla silmin maimoo,
Toimoen hänet tyköönsä houkutella.
Niin ukon näköisnä uikin' maalle,
Waan pakoon hänestä woimo juoksi;
Sitten nuorukaisna ui hän maalle,
Waan ei mainio häntä muottanunna;
Niin pojaksi muuttuneena miimein
Tuil ja oaltoloilla uiden wieri.
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Nyt, kun «aimo «aan pojan hawaihti,
Juoksi hän weteen hänen syliinsä.
Kärkäs lasta «oittamaan «edeltä;
Waan samassa Ahti aaltoloihin
Suorittiin keralla saalihinsa.
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25.

Saarijärwen synkkämaissa miljoi
Paawo pakkasen alaista maata,
Uutterin käsinpä ahkeroiden;
Mutta Luojahan se kjsmun luotti.
Wiljoi maimone jo lapsinensa, '

Söi meronso «aimon saadun siinä,
Loi ojii ja kynä, sitte kylmi.
Tuil kemat, ja nietosten sulaissa
Puol' oraasta Peltoloilta juoksi;
Tuil kesäi, rakeiden riehuessa
Puoli tiihkiipäistä maahan riutui ;

Tuilpa syys, ja halla'toisen kylmi.
Waimo nyhti tukkoaan ja lausui:
Paawo, Paamo, onnenkolkko ukko !

Käyös tielle, Luoja meidät heitti,
Kerjiiys kow'on, komempi nälkä.
Kattaen hänelle Paamo lausui:
Luoja koitti, eikä konsa heitä,
Leimo leipähän petäistä puoli.
Niin ojii ma kaiman toisen merran,
Mutta Luojahanpa kaswun luotan.
Waimo leipähän petäistä leipoi,
Mies ojii nyt kaiwoi toisen merran,
Wuonnioankin möi, ja ruista osti.
Tuil kemät ja nietosten sulaissa
Ei mitään oraasta poijes juossut;
Tuil kesäi, rakeiden riehuessa
Puoli tähkäpäistä maahan riutui;
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Tmlra spys ja halla toisen kylmi.
Waimo rintojansa lyöden lausui:
Paamo, Paamo, onnenkoltto ukko!
Kuolkahamme, Luoja meidät heitti.
Kuolokin kow'on, komempi tuska.
Kiittäen hänelle Paamo lausui:
Luoja koitti,' ei se meitä heitä,
Leimo leipähän petäistä puoli,
Niin ojii ma kaiwan toisen merran,
Mutta Luojahanpo kosmun luotan.
Waimo leipähän petäistä leipoi,
Mies ojii nyt kaimoi toisen merran,
Lehmiäiinkin möi, ja ruista osti.
Tuil kemiit, ja nietosten sulaissa
Ci mitään oraasta poijes juossut;
Tuil kesäi, rakeiden riehuessa
Tähkäpäät ei maahan riutununno;
Tuilpo syys, ja halla koskematta
Pellon jätti kulta-kasmuinenso.
Sillon lausui Paamo polmillansa:
Luoja koitti, ei se konsa heitä.
Waan ilolla miehellensä mirkki:
Paamo, käyös sirppi nyt käteesi,
Nytpä on jo aika riemuello,
Nyt »etäinen poijes nakkaella,
Nytpä myös rukiinen leipä tehdä.
Kattaen hänelle Paamo lausui:
Naimo, koittamusta kärsineenkin
Toistahan tok auttaman pitäiipi;
Leimo leipähän petäistä puoli,
Naapurin rukiin on halla pannut.
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««.

"A il tytöllä äittltänsä muisto,
Helmilöillä sommiteltu solki,
Solki kullinkaunisteltu, kallis.
Kulki hälle kaksi kosjomiestii.
Kempi oil, rikas ja kuulu yksi;
Waan sen mieltä poltti neien solki.
Toinen taas oil kainunen ja köyhä,
Waan sen mieltä poltti neien lempi.
Niin tytölle äitipuoli mirkki :

Käy sä rikkahalle, köyhä heitä,
Toista on tok kulta, kuin on köyhyys.
Tyttö itki, turhin kielsi kurja.
Waan se kuulinpäimänänsä neiti
Ollut ei enää emon tumassa,
Eikä tanhualla lammikossa ;

Oil maan yksin rannikolla raukka.
Käypi tänne äiti, kiiypi sulho,
Lempeästi hiille lausuelle» :

Lähde pois kotiin,nyt kestilöihin,
Kuuliaiset sullu siellä oottaa.
Sillon otti myölisä soljen tyttö,
Otti siewä-sormin, siinä wirtti:
Kellä on «ähä», se siihen tyytyy ;

Kellä paljon omp', enemmän «aatii.
Kyllä kauan oowat, sangen kauan
Aallot aartcheita ottanunna,
Mut ne wielä waatii soljen multa.
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Näinpä lausui, loitos rannikolta
Aultohin se soljen sitten suori.
Mutta sulho suuttuneena läksi.
Suuttuneena äitipuoli wirtti:
Onnenkoltto, kuinka oot sa tehnyt?
Korko ei enää sinulle kulje,
Eikä kulta kallis kiiltäelle,
Etkä solkeais enää nyt nähne.
Mutta neiti waan myhäillen wirtti:
Toista on tok onni, kuin on korko,
Toista lämmin lempi, kuin on kulta,
Toista kultasen sydän kun solki.
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37.

Suur' oil Hämäläinen Ojan Paamo^
Suuri, uljas Suomen poijistossa,
Jäykkä, iiiinkun kuusi kalliolla,
Tuima, «voimakas, kun tuuliainen;
Juurineen petiiit' oil nyhtänynnä,
Kaatanut kädellään kontioita,
Nostellut hemoiset aituuksista,
Miehiin, kun kokkareita, lyönyt.
Nyt se seisoi mahma Ojon Paamo
-Woimokasna kirkon tanhualla,
Seisoi siinä rähmähän seassa,
Pitkä niinkun honka männykössä;
Waan se nyt sanoiksi mirkki heille:
Onko miestä syntynyttä tässä,
Ken minun pidellä möisi hetken,
Hetken maan pidellä tässä kohden ;

Ottakoon se konnut kai minulta,
Woittakoon, mi on hopeeta mulla
Karjalaumat kaikki myöskin saakoon.
Itse oon hänen omansa aina.
Niin se lausui rahmahalle Paamo ;

Waan pelossa seisoi kaikki miehet,
Katsoemp' urosta kummamielin,
Eikä yksikään rumennut meikkaan.

Kummastuin ja rakkahalla mielin
Loi, tytötkin silmiään hänelle,
Kuin se seisoi siinä uljas Paamo,
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Seisoi niinkun honka ntcinnykössä,
Silmät suihkiwat kun taiwon tähti,
Otsa loisti niinkun auringoinen,
Tuttukin wälähti hartioilla
Niinkun päiwän paistawainen koski.

Niinpä naisskosta astui Anna,
Kaikkein hempehin kylän tytöistä,
Kaunis kasmoiltoan kun aamutähti.
Hänpä uskalssinkin Paamon luokse,
Loi sen kaulahan kätensä hienot,
Liitti syömmen s»önti»° «vaste» hälle,
Kasmon kasmohon puristi' kiiui,
Niin hänet nyt käski pyrkimään pois
Poika wahwa tunsiin moitetukss,
Eikä moinutkaan hänest' eroita,
Lausui maan tytölle liewii-äanin:
Anna, siepä woititkin «vetomme,
Ottu'os nvt konnut kai minulta,
Woittu'os, mi on liopeeta mulla,
Saa'os karjalaumat kaikki myöskin,
Itse oon sinun omaisi aina.
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«8.

Salwatut.

3vi»ran kirttahan powesta
Pynss poika helmilöitä,
Saipa helmen taimon karman,
Pyöreän kun taiwon tähden.
Löysi immen helmestänsä,
Impi nyt rukoillen lausu :

"Luowu, poika, helmestäisi,
Särjeppäs minulta salpa,
Katsanteenpa kiittäwäisen
Mie sinulle siitä annan."

"Empii henno, enkä huoli,
Helmi ompi liian kallis;
Taiwu salpahan hywästi,
Raskahampikin monell' on."
Tyttö särki helmen hiljan,
Aamuruskojen näköisnä
Seisoi nyt pojan siwulla;
Kulta tukka otsan peitti,
Ruusullisna kasmot hohti.

Immen hempeytt' ihaillen
" Seisoi poika pitkän aijan ;

Siitä Hiljankin bawaiten
Näinpä waan rukoillen lausui:
"Luowu, tyttö, hemmestäisi,
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Särjeppäs minulta salpa,
Kyyneleenpä kiittämäisen
Mie sinulle siitä annan."

"Empii henno, enkä huoli,
Hempi ompi liian kallis.

.Taimu salpahan hymästi,
Raskohampikin monell' on."
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FiV.

Alkanen Huoli.

Muusun taitot tuolle ssskoselles',
Walmun itse piit.
Ruusu merkitseepi rakkautta,
-Walmu kuolemaa.
Etpä maan iloista tienne — taikka,

Kulwas kaunis, sie,
Onko sulla nuorra niin jo huolta
Muistuteltaivaa?
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3».

Tytön wuodenajat.

Antto astui talwi-aamun
Kuurapettto-pensskossu,
Keksi kuollehen kukan ja
Lausu sille lohdutellen :

Cllys surko, kurja kukka,
Ett' on kuollut hempi kaikki.
Sull' on ollut armas aita,
Aika armas, lempi lämmin,
Ennen kuin sait talwen alle.
Kolkon ilman kohtaella.
Kolkomp' onni ompi mulla.
Mull" on lämpö, mull' on talwi,
Kullan silmä ompi lämpö,
Äiten silmä malla talwi.
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3R.

Ahdenlaisuus.
Muin monta aallon-kuohuloo merellä?
Kuin monta mietelmää mun mielessäini?
Ne rientelee — ja jäämät siihen kuiten.
Ne kuolelee — ja uudestaan elääwät.
Ia «aitta montamoisna kulkeleewat.
Ne yhtä laita kaikki voivat;
Ia «aitta heit' on monta kyllä,
Ne kuitenkin tok yhdet oowat..
Ia yhden järwen, yhden tuulen
Kantamoita tai,
Ia yhden rinnan, yhden lemmen
Huokomoita kai.



3».

Lintu.

Uuk' on kullan attunainen,
Woi, jos oissn outo lintu,

luokse kohta lennähtäisin.
Hättihin mun kulta saisi,
Saisi «että astiaisen,
Saisi siemmenii minulle.
Waan hänelle «irttasinpa.
Ellys tuoko mettä, tyttö,
Cllys siemmenii minulle,
Lintuseisi, impi kulta,
Ei elä', kun kyyneleillä.
Suudelmilla lempisuusi.

37
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33

Gnsimälne» Suudelma.
Se pilwen reunakkeelta loisti tähti,
Hänelle lehdikosta lausu tyttö :

Sanoppas, tähti kulta, taimon mieli
Mi ensi kerran suudellessa ompi?
Ia taimon kaino neiti mirkki hälle :

Ne maahan katsahtaapi lemmen joukot,
Ia siell' ilonsa sillon hoksatseemat;
Mut kuolo koännäksen selin ja itkee.
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34.

Ellys lennä.

Tokkos tiedät, siewä tyttö,
Kuinka kyyhkyn linnustamme?
Jos mie öisin lintumieff,
Niin oo kyyhkyn sie siassa.
Nytpä lintumiesi lausuu :

"Cllys lennä, kaunis kyyhky,
Istu puulla huolimatta,
Rihma ei.sinuun se koske,
Kauloais hiirellä tahtoo."
Kutti, jäitkös kerran kiini,
Anna suuta, niin sun lasken.
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35

Suudßman toiwo.

Merran miettien kun yksin istuin,
Kuulin muistun huulillani, hiljan
Toisellensa lausuman somasti:
Kas, jo tuolla tänne asteleepi
Tyttö, kohta taidan kyllä olla
Mie jo hohtawilla huulillansa :

Milma kantelee se kaiken päiwän,
Eikä henno marjan maistaella,
Marjan neste milma huuhteleisi,
Eikä henno lähtehestä juoda,
Astiansa milma murteleisi,
Eikä lemmestäänkän lausuella,
Lause huuliltansa milma weisi.
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3«.

Rakkaus.

Nuhdellen tytärtään äiti mirkki:
Kerran maiko kaksi oon sinuu jo
Rakkaudestais maroittanunna,
Kuiten näiin nyt turhin lausuneeni.
Tyttö mirkki hälle mastineeksi :

Ellys. äiti kulta, kolkko olko :

Jos pojasta minne sulkeuisin,
Sais se sinne auringon säteissä ;

Jospa taas pakoon ma juoksisinkin,
Kuulisin sen kaipuun tuulosissa ;

Kormain jos ma julkisin ja silmäin,
Syömmessäinpä maan hypähteleisi.
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37.

Eroitus.

Kerran istuin otso kättä mostou,
Siihen marpunen pihalta katso,
Ittunoo noputti, lousu näin :

"Ellys olko noin oloillo-päin !

Siemmenista lämmön ontomisto,
Hangen lähteneen pisarmohista,
Myöskin laulamista morsion,
Niist' eloo, iloo minulle on!"
Worpuis-kulta, onkos siiwet mulla
Taiwahilla lennellä', kun fulla?
Onko lemmen ääntä mulla moou?
Taitto onko morsioiltakaan?
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38.

Uni.

«^uolellisno heittäyin lemolle,
Ett' unesso visi murhe mennyt.
Niin unoinen hiimi hiljon siihen,
Näinpä kormohon minulle kuiskui:
"Nouse, kultoseisi ompi täällä,
Katsahdappos, suuto saat häneltä!"

Mie ilolla loinkin silmän' auki; "

Mitz' unein? kadonnut oil kun usmo
Missä kulta? maiten, merten päässä.
Missä niuisku? toimossoini maan.
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3».

Menkatsottu.

"Puut ne puiden wierin kaswaa,.
Lehdet puissa pilhkiaaivat,
Niin jokai sanelma sutta
Syömmessäini ruohotseepi.
Julma, kolkko oot sa poika,
Peltomiess pellon riistää,
Siepä kylmät waan, ja riiston
Heität taiwon lintusille,
Tuiskupäille tuuliaisen.
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4».

Kukankauppias.

Rannikolla istui kerran,
Siskonensa, pieni poika,
Wuoli kaarnasen wenoisen,

Kanto kuttiaan «eneesen,
Miehet muuriaista otti,
Päällykselle sitte lausu :

"Purjehdippas, uljas päällys,
Purjehdi' ja käänny jällen;
Myö' «enoinen muilla mailla,

Kultihin ja helmilöihin,
Tuitta muihin kaunisteihin."
Siskonen siweil sen päätä,
Huo'atenpa hälle lausu :

"Nuoria näin nyt myöt sä rannan
Kaunokaisen kuttaparwen;
Kerran tullen »vanhemmaksi
Myönet neitten lempimieltä,
Kultihin ja helmilöihin,
Taikka muihin kaunisteihin."
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4»

Murhe ja Riemu.

Atti mulla murhe,
Otti riemu syömmen,
Murhe otti yhden,
Riemu toisen kolkan.
Ci ne siihen synny,
Naan on millon yhden,
Millon toisen walla.
Taisi tullessansa
Kulta uksen panna
Longallensa auki,
Taisi toisihinsa
Heidät siinä saattaa.
Niin on murhe riemu,
Riemu mulla murhe.
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4Z.

Perhosana.
Hmpi istu iltakauden
Au"oistullo attunallo;
Niin kukilta kaunosilta
Lenti perho kultasiipi
Immen kulto-polmitoille.
Impi sulki ikkunonso,
Soipo kiini soolihinso,
Hempi häntä helläkäillä,
Koitti siihen kestytellä :

"Oo sä tässä, kounis perho.
Että soan sinuu ihailla,
Ellys suutu suudelmista,
Ellys menkö pois käielta."
Turhaan! millon irti pääsi,
Niin se lenti liehkuroiden
Ikkunasta päästäksensä.
Perhon murhe kosti neittä,
Että loski irrollenso:
"Lennä sitte, muuan, lennä,
Wieös »viesti tumppalilleis :

Miksi tänne lentäneewät.
Kun ne eimät täällä kestä."
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43.

Ellys sotke hempiään.

Sähtehellä tyttö oil,
Huuhto siinä jalkojaan;
Laulo lintu puussa näin :

"Ellys sotke «että, sie,
Taiwas siinä tummenee!"
Tyttö katso sinnepäin,
Lausu, kynelöiden, näin:
"Ellys surko mettä, sie,
Aina lähde selmiää.
Waan kun sie mun kerran näit
""Poijan kanssa tässä näin,
Oisit hälle lausunut:
Ellys sotke hempiäält;
Konsa sitte selmiää,
Konsa taiwon kaiastaa!"
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44.

Kesäyö.

Mletsän synkän lammikolla
Istuin kerran kaiken yötä,
Siinä aallon uimarille
Heitin kuoleman koneita.
Niinpä rastas rannikolla
Laulo huima loppumatta,
Kunnes suuttuneena lausuin :.

Ois parempi, jos sa loisit
Laulimeisi siiwen alle,

, Loisit laulun huommenekss.
Mut se wirtti mulle wa,staan :

Poika, pannos onki poisi.
Jos sa loisit silmäis maille,
Loisit maille, taiwahille,
Niinpä niiden hempeyttä
Itsekin nyt lauleleisit.
Miepä nostinkin nyt silmäin,
Maa. oil kirkas, kirkas taiwas,
Taiwas, ranta, aallot toiwat
Kullan mulle mieleheini.
Sillon, niinkun lintu lausui,
Laulon kohta tämän laulun.
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45.

R»«ha.
Äiti mulle ntuistuttaapn
"Lapsukainen, sull' on kaksi

Kallihinta kaunistetta,
Warjele' ne wastusekss,
Hellin hoida hempenttä,
Suoji rauhoais sydammen."
Äiti, rauha on kadonnut;
Jos ma jällehen sen saanen,
Niin en saa, kun kullan kanssa,
Kullan kaunihin ko'issa,
Kullan kultasen sylissä.
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4«.

Muuttunut.

Vt mnon yhtenään minuu toruiwat,
Millon oil jakaus tukassa kiero,
Millon nauhat irti, millon huimi,
Peilin eess' en kyllin ollut koskaan.
Nytp' on kaikki toisin! "Kuinka lienee,
Tyttö, sulla mieli, kuin et konsa
Waattehissa walmihiksi joudu?
Kyllin oot jo kasivojais katellut,
Liion tuttoaiskin laitellunna!"
loip' on mieli mulla muuttununna,
Niin ken oisi syypää muutokseeni?
Ei kukaan, sanoo sydän minulle,
Poika kuin ei liene, taikka sormus.
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47.

Pitkä päiwä.

Onnen, kun kulta oil
Täällä, se kulki «aan
Lämmönkin päimä pois.
Nyt, kuni poisa on,
Pitkäp' on syksynkiin.
"Woi, mikä päiwän mei
Meiltä lyhyykss näin!"
Woihkawat aina muut.
Waan minä: "pitkä on
Aikani aina muu.
Ken toki päähän sais !

Eikö jo ehto tuu',
Ciköpä hoiwa yön?"
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48.

Hemmet.
W3ä tyttöjen jouttohon katson,
Ia katfonpa kerkiämättä;
Mä kauniimman ottasin kyllä,
Mut kauniita oowat ne kaikki.
Ne millä on suihkawat silmät,
Ia milläpä paistamat posket,
Ia millä on heltewät huulet,
Ia milläpä liemuwa lempi.
Ia niinpä en yhtäkän löndä,
Ken ei mua miellytteleisi.
En yhtäkän hyljätä saata,
Woi, saisinko kaikilta suuta!
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4».

Lempi.

G' se koskenut sydäntä,
Eikä, niinkun kirjat neumoo,
Tullut tänne joutsinensa.
Tuilpa hemmet tullessansa,
Kauneus sen kainalossa.
"Poika kulta, jospa tullet,
Niin sydän minull' on lämmin.''
Kohta tuilkin, — sitte häntä
Suojin yhtä suotusasti,
Kuin on mielin itse täällä.
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5».

Tottelewaincn.

Tuollo lyhteheitö tehdessämme
Rinnollaini seisoi nuori Aotu,
Seisoi siinä sirppi käissä, moon sen
Pyssy pyörtäneellä puuta mosten.
Mutto lommikosso pellon 0110
Äänti sorso ronnon ruohokosso.

Kohta juoksi kiiwas poika pyssyn,
Mut mä sain käteensä kuni, lausuin:
'Anna' siellä raukan olla, Aatu !

Anna sorsan olla saittnmättä."
Kohta laski pyssyn paikoillensa,
Tarttui työhön mielellään kun ennen.

Täst' on monta miettimistä mulla:
Kumm' on kuitenkin se kaunis Aatu,
Lämpimästä suuni lausehesta
Heittää kai, mi hälle hellimmintä,
Kaunihista silmäin katsanteesta
Hän tekee tok tottumattomankin,
Saisko suuta multa, taikka syltä,
Luulen jos tuleenkin juoksewanla.
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5«.

Ainoa hetki.
Mä yksin seisoin,
Hän yksin kulki,
Mun tien' ohitse
Sen matka kulki.
Ei «iipnnynnä,
Mut niinpä aikoi,
Ei wirttanunna,
Mut silmä wirtti. -

Sä outo ollut,
Sä tuttu käynpt.
Perästä päiwät
Ia wuodet wieri,
Ia toisiansa
Ne muistot seuroi.
Se hetki mulle
Ijäksi jäikin,
Se karmahainen,
Se armahainen.
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52.

Vrjanruoska.

"Vrjanruoska, siskoseini,
Talwen alla ollessaisi
Käymät kaikki sun siwutse,
Pistämistä warsistaiss
Kuitti sun wihaawat waan.
Mut mie mietin : kunhan lämpö
loutuneepi meidän maille,
Ruusuhinpa puhkiat sa,
Wartes' hiemumaan heristät,
Eikä yhtään kukkasista
Niin oo hemntittvy, kun sie. —

Woi kun mont' on maailmassa
Nuohotonta orjannioskaa,
Jotka eiwät tarwitseisi
Muuta kun sydammen hellän
Henipimistä kerran »vaan,
Kukkasiksi kultasiksi,
Kaiken ilman ihanteiksi
Siitä kohta tullakseen.
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53.

Kolme ia kolme.

Wuoren kukkulalta katsoi
Kolme neittä merta kohden.
Kolme purtta purjehtiipi,
Siinä manhin sisko wirtti:
"Siskot, tuoll' isämme laiwat
Matkustaawat muilta mailta!
Kolme meitä, kolme heitä
Päällysmiestä pursiloilla;
Ensimmälle joutumalle
Annan kuttaseppeleisen,
Jos se siihen tyytyneepi."
Sitte toinen sisko wirtti:
"Keskininiälle joutumalle
Annan kussakiehkuraisen,
Jos se siihen tyytyneepi."
Sitte kolmas sisko wirtti:
"läliimniälle joutumalle
Annan syltä sukkelasti.
Jos se on se kaunis Aatu."
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54.

Pohja.

lehdet ne lähtee,
läähtywi järwet. —

Siirtyivät sorsat,
Menkää, o menkää,
Murheessa mielin,
Lämpimän maista,
Cinehen etsoon,
Toiwoen tänne
Tulwille Pohjan
Päästänne kerran.
Sielläpä muuan,
Ketsien teidät,
Lausuwa lienee:
Kuihtuwat kurjat,
Noi, mikä kumma
Pohjassa lienee,
Kunpa se sinne
Mielenne toiivoo !

Kenp' ikäwöipi
Maastamme meioän,
Senp' ikämöintä
Taiwasta toiwoo.
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55.

Quto Lintu.,

tullen poika kun kotiutui,
Nuhdellen hänelle äiti wirtti:
"Pyydöksillä «ietät kaiket päiwät,
Aina kuiten käännyt saalihitta;
Toimi sulla puuttunee tai huoli,
Kosk' et saa, mut kyllä toiset aina."

Hälle wirtti poika wastineeksi:
"Kumma ei se ookaan, ett' on onni
Heillä toinen, toinen mulla, kun me

, Emme yhdellaista pyydäkään tok.
Tuolla kankahalla, möttisessä
Ompi, äiti kulta, outo lintu;
Syksykauden siellä häntä »väijyin,
Talwen tullen sain sen sitte kiini,
Mut kewääksi taidan tänne tuoda.
Outo on se lintu, sill' ei ov, kun
Muilla lentäwillä, siipilöitä,
Waan on niiden eestä lämmin kylki,
Eikä höyheneltä, niinkun muilla,
Naan on sulkunlientiäinen tukka,
'Eikä nottoaak, mut sen siaanpa
Kaksi kaulton-hohtawaista huulta.



61

5«.

Etkö waihda onnii?

Kuinka kurja kukka,
Kaswot kuohuwaisen
Kosken rannikolle,
Jossa wennot »vyöryt
Aina surwajaawat;
Eikö ookin ollais
Warsin waiwaloinen?"

Kukka kuiski» «astaan :

Jospa koski säästää,
Taikka koski surwii,
Ci se kauan kesta,
Ei kun yhden kesän.
Etkö waihda onnit
Tyttö, jota tulwat
Poika syömme» surwii?
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57.
Tytön Sanomat.

Tuulkos Pohjatuuli
Tuultessaispa tuotkin
Kullan terwetyksen.
Liewätuulte» huowut
Kullan huokausta,
Niskotuulten woihkat
Kullan woihkamista,
Myrskytuulten miehut
Kullan woiwotusta:
"Noi ma, onnenkoltto,
Woi ma, yksin jäänyt !

Vanhuksen sylistä,
Kalma-suudelmista,
Oisko ken mun weisi
Rattahaini luokse,
Luokse ensi lemmen!"
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58.

Kukkanen.

Milules, lämmön ensi kukka,
Tllittaneiiko, antanenko,
Sun nyt fylmä-kultasellen'.
Taittasinko, antasinpa,
Antasinko, läususinpa :

Tyttö, hangen reunatteella
Kaswoi lämmön ensi kukka,
Niin kun syömmes' jäätiköllä
Kukkii mulla lämmin lempi,
Talwen pakkasen «äristen.

Kuitenkaan ei siitä kuollen.
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5».

Kohtaus.

Tyttö istui iltasella
Lähtehellä lempeällä,
Weestä katsoen tumaansa.
"Woi tok, ki-.inka kaunis oonkin !

Waan mi on minulle siitä
Kauneasta taswostaini,
Kuin ei tult' oo kuulemassa,
Kuulemassa, katsomassa ?

Kuule, kukka kaunokainen,
Wie minulta huulten hohdo!
Pilwi kirkas taimahalla,
Wie minulta posken paisto!
Kalwos tähti tilittawaiiien,
Wie minulta silmän suihku!
Hauta, wie mit' ompi muuta!"

Senpä kuuli poika pilkka,
Warwikossa wäijywäinen;
Siitä juoksi neien luokse.
Otti suuta sukkelasti :

"Nyt «ei kukka huultes' hohdon !"

Sitten siirti posken poskeen:
"Nyt wei pilwi poskes' paiston !"

Sitten silmihin sen katso:
"Nyt wei tähti silmäs' suihkun !"
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Sitten siirti sen syliinsä :

"Hauta wei mit' ompi muuta,
Sillä, tyttö, siit' ei pääse
Ken lie kerran siihen saanut".
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«O.

Nauru.

.Vtauru se koitonn' oil,
Kurjana lenteli waan,
Korkian suullen tuil:
"Tokkohan tässä mä olla saan?"
"Korkeus tässä jo on!"

Nauru se koitonn' oil,
Kurjana lenteli waan,
Niisahan suullen tuil:
"Tokkohan tässä mä olla saan?"
"Wiisaus tässä jo on !"

Nauru se koitonn' oil, '

Kurjana lenteli waan,
Kultani suullen tuil:
"Tokkohan tässä mä olla saan?"
"Rakkaus tässä jo on,
Muistutin tuil itähän,
Mut sinä pois' olit waan,"
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«R.

Linnulle.

Tonoppas pieni lintu,
Kun lehdikossa oot,
Sä mistä aina riemun,
Ilon ja laulun saat?
Mä kuulen lauluis aamuin,
Ne kuulen illonkin,
Ia yhtä selwät, aina
Ne soimat korwihiin.

Waraisi oowat pienet,
Majaisi ahdas on,
Mut kumminkin sä laulat
Ia lennät sinnepäin.
Et kylmä', etkä kynnä',
Et niitä' ensinkään,
Et huoli huommenesta,
Ia toiwot täylelleen.

Woi, kuinka ompi monta,
Ken rikkautta sai,
Kell' oisi maita kyllä,
Ia mantereitakin ;

'Mut tuiten huokoaapi,
Ia muottaa itkien
Sen kullan koittamista,
Sä jollen laulot nyt.
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Noi, tokko yhtään lienee,
Ken huolis' vnneais,
Ia ei omaansa tyydy'
Ne kurjat kumminkaan.
Mitättömäksi aiwan
He woisi tehdä sun,
Mut kiitätpään osaasi,
He huokaa onneaan.

Ia miksi aina näyttää
Ne ynseältä niin?
Mi wiel' on maalimatta,

Kun Luojan luonnon sai?
Kun eessä riemut kaikki
Ne heill' on ainiaan,
Niin ntitsip' oowat kolkot,
Ia toista toiwowat.

Ei! — laula pieni lintu
Ilosta ainiaan,
En huoli huokaella
Visertäessä sun.
Sä tänne wielä lennä,
Ia wiiwy »vastakin,
Ia neuwo milma aina
Elooni tyytymään.
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