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Alkulause.

HatttaSta ylimuistosista ajoista owat kaikki fatisat maail-
massa rafaétancct soittoa, laulua ju rnnoclmata. ©oitto
ja luulit ihmisellä ornat ifäéfun toinen pyhempi fieli, jol-
la itsellensä eli muille haastelee erinäisiä halujansa ju mie*
lensä »vaikutuksia; jotta paremmin, kun tällä tamuttifella,
jokaväiivustllä kielellä, tlmottUu ilonsa ju riemunsa, surun-
sa ju huolensa, onuensu ju tpptpwäiippteniä, toiivonsu ju
fatpuitnfa, leponsa, ranhansu ju mnntt olentonsu. Ajatnf-
stt itstötäitfä ittoisissä tiloissa oftsimat ftlftitta soittoa
ja fuuniittta fanilta, jos tatttatsitit haivuta ja ppstiväätt
muotoon fttiouta. Mutta tämä kumuanta ci tuidu tapah-
ttta, paitsi äänen ja sunun kuutta, putttttuoaifcsti, ttiin-
fuii faifeitlaiiteii tnuiifi fumuus maatlmasfa. Kotikielellä
huofiusti ferromina jofa usiun patfullcnsu, muttu micraitta,
»vähemmin tutuilla fieiillä puuttimina usein sanoja tuivotte-
lemaait ja asia juäpi fcrtomatta. Niin ott se äänen ja
fattaitfi kanssa mielen ju ajatusten asioita kertoessunsu ;

nscin punttuwut feéfett, eiwätkä faa ifntotctuffT, ci kuittia
osoietttksi, mitä tahtotfimat. Multa purempua ja täybelli-
sempää fttmauéimtotoa ci saadessa täytyy mielen ja a-
jatn st en tyytyä ääneen ju suttuun, tatmutellett mita
mahdollisuutta myöten millon soitoksi ju kuuluksi,
millon tnuufsi kcrrontalaudnksi.



II

Jos jofu fysyisi soiton ja laulun fpntyaifuu, niin cm*

me taitaisi juuri erehtyä, joi wustuisimmu niiden synnyn
ci paljo myöhäsemmän fofo ihmisfttmuu stmtyatfoja ole-
man. Sillä jo ensimäisillä ihmisillä oli santoja syitä,
kun meiffäfi, foittoon ja lauluun. Ensimäinen laulu kui-
tenki mahtoi paremmin olla jotui äänellistä hyminätä, kun
fanullista luuluntou. Lapsi ennen pnhumuan tottumistan-
fa kokee fanattomalla äänellä mielcnfä ilmottaa, ju enftm*
mäistä laulua pibämmä, ci täyftfaémaneena, waan lapse-
na, syntyneen. Tästä lapfunbestunfa kuswoi se »vähitel-
len suuremmaksi ja synnytti aikaa moittuitt usiumpia peril-
lisiä — erityisiä laulu* eli runo laatuja, ©emmoisia
erityistä runolauluja ornat lauluruno, loihturuno,
wirfirnno, kertomaruno ja ofotelmaruno. *)

Lauluruno fumaetee ihmisen erinäistä mielenlaatua
jo kaikkinaisia kohtaamia ajatuksia moninaisissa tiloissa.
Loihturunolla on työnä tulleitten pahojen poistaminen
eli peljättyjeu »vastaaminen. Wirfirnno kertoo jostain
marsiuaiststa eli muuten ajatellusta tupuhtnmustu, ustinki
jottai firoutarfotuffella, ei paljaan kerrottaman asian vottof*
ff. Kertomaruno famate kertoo joista kuista nylystm-
mistä cli kaukafemmista asioista, mutta ei yhbestä eli
kahdesta, maan uftammista toinen toistansa seuraamista.
Ofotelmaruno astttelee kaksi eli nsiumpua jostain x)aaita*
wiksi eli jotain toimittamiksi keskenänsä. **)

*) S««alaskuruno« emme ole tahtoneet erilleen laulmunosta
mainita, ivailla fylli onki wähä omituista laatuansa.

**) Laulurunoia laadustansa owat, mitä nykysen kokouksen enslmäi-
itifå j« toisessa liljassa löytyy, wirsirunoja, mitä kol-
minttu Kertomarunoja laivataan Kaleivalossa Näinä-
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Näistä runolaabutsta pidämmä laulurunon oleman
sekä manhimmatt, että muuten yhteisimmän. Myöhäsem*
maksi armaamma loi h tur un oa, sitäiu myöhäfemmäfsi
mirfi* ja kertomarunoja, ofotelmaruuoa kaikkia
nuoremmaksi, ©uomen kansa jo »vanhuudesta on harjo*
teltat itsiättfä faiftéfa näisä ruttolaabutéfa, mutta sitä ei
taida yhteisesti taifiita kansoista fanoa. Usiammatta ei
ole lothtu* ja ofotelmarunoja, emmekä tiedä wirsi- ja ker*
tomurunoju, mitä mauitta kehtaisi, kaikilta löytymän. Kau*

ntöifett, Ilmarisen, Lemminkäisen ja muiden senai-
kuisten moninaisista toimista ja huolista kotonansa setä muualla,
mttäinfi Pohjolassa. Loihtmtmoja omat kaikki linnut, synnyt ja
muut sanat, niinkuu esimerkiksi raudan, tulen, käärmeen,
pistoksen ia rliden synnyt di luivut; lemmen n osto-,
kosiomiehen i« lopsiivainton luivut; kateen, wolteen
ja mehiläisen sanat; iverensulku- ja muut ai us-, fuo=
situs-, lumous-, turivous-, rukous-, manaus-, her-
jaus-, pe letussa n at. Suurin osa niistä ivielä on pränttää»
matta, ehkä niitä jo kyllä präntättynäkl luetaan tiftammisfa kir-
joissa, erittälnki seuraamissa: Chr. Lencquist, Specim. s« Su-
pcrstitionc Veterum Fennoruin. Aluia, 1782; Clir. ll2n»nä«r,
Mythologia Fennica. Aboa. 1789; H. R. VON Echiiter, Fln-
ntsche Runen. ginnif* und Deutsch. Upsala 1819; gatt). To»
pelius, Suomen Kansan W«nl)oja Runoja ynnä! myös
Nykyisempiä Lauluja. Turussa fa Helsingissä 1822—1831;
Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja etta Nytysent-
piä Runoja ja Lauluja. Helsingissä 1829—1881. Osotelmaliuton
laatua oivat nykysessH lanlustossa löytyivät Häälansan laulut
ja XXVIII runo Kolcwalassa. Sen täydellistmmästä muo-
dostumisesta saadaan esimerkki I. F. Lagerivallin kirjasta: Ruu-
ntiltntia. Mmheluwiius s:ssä tapauksessa Hels. 1834, luin
myöslt laf. Juteinin liljoista: Perhekunda. Pilalirjoitus e-
pälmtloista. Söiipur. 1817; Pila paljoista' hengistä, uskon
n?aljivtétitffefft, 2:nen plöspano. 2Siipur. 1827..
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riiimiitat kertomarunonsa oivat Greikaiuisillu ja sumute y-
tistetään heidän lunlnjunsuki kuuniiksi. Mutta sclmiu, wir-
slhin stfanmnttomia luttfuja, epäilen jos tumataun missään
kansassa exxexnpi kitit Suomessa, ja epäilemättäki jäämät
lotfyturunotéfu taitti muut tutut kansat Suomalaisista ja*
lelle.

Etta tassa edellä olemitta mcrraitlcet fanfan, ei op-
ptttcttten teelmiä runoja, fen lukija helposti mtttstutta-
muttaki hawutftc. Jos oppineitten teelmiä urwutsimmu,
niin siinä Suomen runosto jäisi lottos jälellc monesta
mutistu kansasta, niinkuu jääft. Joku jälkcämincn ei kui-
tcnfanii puljo hnolctutu meiiä, kosku funstiitefofiésa ruttoté*
saan on piun cnfimätsiu. Äuminullafi, itiin kuitsun, kun
oppineitten niitoilla onorna armonsa ja etustintcnsu, sitä
emme tahdo, emmekä taida »aétuétella. Mutta toinen
toisensa rinnalta niitä pitäen näemmä cbcllisissä luonnon
jälkimäisissä mouiuaisuubcn »voittaman. Äansuttrtino*
ju siitä syystä ci juuri suutu'kaun tehbyiksi funoa. Nif*
ta ci te li b ä, ivaan ue tekeytyivät itsestänsä, f»nty*
mat, fasmuwat ja muobostumat ftntinoisifsi ilman erityi-
settä tekijän huoletta, ©e maa, joka niitä fasmattaa, on
itfe mieli ju ujutus, tie siemenet, joista siftämät, kuikla-
nuiset mteleitmutftttittfet. Mnttu kun mteft, ajatukset ja
niielenwaikntnkset faiftina aikoina ja kutkilla ihmisillä c-
Ultitiniten ornat yhtä laatua, niin rttuotft, jotfa niistä syn-
tymät, eiivät ole yhden eli kahden erityinen omusniis,
»vaan yhteisiä koko kansalle. ©amaésa krm niitä sanottaisi
jonkun erityisen tekemiksi, kudottuisiwut funsunrunollisc»
urwonsu. — £amän saamina liiutcnki laulnrnnoista sanoa,
jotka yli kaikkien muiden runojen juuri o»vut mielen ääncl-
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ftsiäi kumauksia, ajatusten sanallisia muodostumisia. Pil,
met taiwuulla kulkcwut tietänsä, eiwätlä jätä kun marjon*
sa muulle. Sumute ihmisen mieli ja ajatufstt: ne Itiffu*
mat ju voaihttttttat toinen toistansa ajellen, waan lähim-
mäinen siinä ttlaéfa heistä ei tiedä futtrcsti mitänä. Mut-
ta pttmet lotimcin fasmavoat ju puhkeuivat satcefsi; sumul-
(a luilla paisumat mieli ju ujutukset uikunsa, puhkeamat
sanoifsi ja lähtemät siinä muodossu toiétenfi hamattaiDafji.
Taikka kerran »vertauksille rumettuamme joko sopimammaéti
wertuisimma mielen mereffi, luinchilsi ujalnlstt, ja erinäi-
set mielenwuikiitiikstt tuitlcfsT. Tniili tylvenästä rarmasta
vikvin ensin siittää pienet wärect, fasmatlaa »väreiotä lai-
tteet, kohottua laineista svuret, ulommaffifi hawuituwut
fttohupäät aallot. ©omalta taivalla erinäiset waikiitulftt
ensin liikuttuwat tymcnäti mielen ju sitä jonliln ajan liiln-
telinänsä pafottuivat miimettt äänellä itsensä ilmottamuun.
Olkoon siinä sikscen kansanrunoin synnystä ju ifmatimi*
sestu.

Oppineitten runot siinä fohtu erotufsen funsunrnnoista,
citeimät ole ajutufsesta syntyneitä, muun ujutte*
lem alla tehtyjä. Tekijä ei pufotetu sybämcnsä fyllyy*
teitä rttttotlentaatt, wuun runoilee ontulta päättämältänsä.
©iinä on mnnitnnut työksi, mifä kaitsanrnnoissu oli il*
ma nm a; elämän käen ääni metsässä fumafäen knkunnuksi
scinäkelloissu; luonnon puro kuiwetaksi »vesiojuksi; hionta*
»teit metsä istutetuksi puistoksi, rtapfet usein fuuntclcmut
miclnsummin fumufäfeä, joku fctitäfcttotsfu tiimat htihnivi,
kun cläwätä mctsäkäkcä; pitämät suoran kuiivosojan kuu-
niimpunu, ftttt sinne tänne mutkistclewutt Inonnoiipuron;
ususkclcwut ennemmin iéttttctitéfa putétoéfu, krm lnonta-
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lesfa metfäsfä -^ moni fiittää kaiwowcttänfä kuikkia hetct*
tt>eftä paremmaksi. — Oppineitten runoelmissa pilmi tt*
sestänsä ci ula satua, wuun esinnä tehdään pilwi, jonka
sitte annetaan futaa, f. t. f. oppinut runoille ruwetesfan*
fa ensin fofee mielenfä ja sydämensä sillä aineelta täyttää,
josta päätti runocllu. Se työ hänelle miten luotmis*
tmi, sitä myöten faapifi mältstä somempia, kauniimpia,
»välistä sopimattomampia, kehnompia runoluitoksiu. Wie-
lä on stki oppineille huitakss, että kun nuoruudesta al-
tain hurjottumut itsiänfä moninaisten aittetten tutkinnois-
sa, ustin unehuttawat ne, jotfa lapsuudesta oikein tunsi*
»vat, ciwätkä aina opi uusia täydellisesti, maan puuttu-
tvuiststi tuntemuan. 9tttit itstn kielenki fattssu. ©ett elä*
mä luonnollisuus tahtoo kirjalliseksi kunkcudeksi mnuttua; se
ei taiivu ajatusten ju mielen mukaan senkään »vertaa],
minkä fieli niitä tuwulliscsti woipi seurata. Sitte sem-
moisina oppineet kuitenki moninaisuutta rakustuwaiset mil-
ton ottamat runoillaksensa aineita, joiku ilman olisimat pa*
remmat, kullon teeskentelevät mielenwuikntnksia ja tlmisaut*
toivat ajatttfsiu, jotka miföi olisimut paremmat ilman ih-
miéluonnoésa löytymättä. Zätä emme nyt kuitenkaan sa*
no ylchensä kuikista oppineitten runoista. Tosin löytyy
niidcnki feasfa toisinaan luonnon sitttämiä, faunilta , joi*
den ci ollenkaan turmitse kansanrunoin rinnalla häwetä.
Myös woittuwut ne muotonsa monittaifuubella kansanrunot,
niiitfun istutettu puuturhu woittuu puitensa moninaisuubella
Inontusen metfän, maiffu metsä muuten on fuurempt.

Mikä iiii on fanfanrunoisfa st omafuué, joéfa eitim-
mäétt teforunoiéta erotakstu? — Se on luonto ja teeéfen*
telemcttömyys; fula mielen ifmotuö ilman mitään falaa*
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mutta, mitään ulkoa lisäämättä. Tämän luonnollisuutensa
ja öfsfitfertafuutettsa tähden on myös oppineiltuki kansan-

runo fatffina aikoina armossa pidetty. ©reifalatfet, »an*
haan aikaan kuikista simistynetmmät, kokosimut suurella
huolella kansanrunonsa yhteen, ja itjifpaifoitta on pian kaik-
ki siioiétpnect kansat sttnalla huolella ju rakkaudella niitä
kohbelleet. Niin rajamuaésammefi Ruotsissa, jossa mtelä
esitoattafi äskettäin on fäsfenyt ulhusemmtssa foulnissu nii-
tä Itifeu. Wuruhinen ci iiii taiba olta'fnuit ©uomen rtt*
ttojen ja laulujen unohbiifsen tieltä forjaaminen. Jopa ei
maruhtnen, wuun malitcttawafsi fylläfi myöhänen. Monta
«iistä funniimmistu on jo iäksi päiwäksi kubonnut ja mon-
ta näihin uikohin säilynyttä kutoua pätmä pätivältä, wuo*
tl wuobeltu, poltot polwelta, entisten jälkeen, jos niitä ci
kohtu ju täybetlä toimella sitä ennen korjata. Enimmän
osun tästä kokouksesta olemma wanhotlta »vaimoihmisiltä
suuneet ja he ornat aina lanttunsa lomaan, uusia muistu-
telleésattfa, sanoneet: "fntt olisitta tulleet minun tyttöaikoi-
nätti, ku sillon niitä olisi keräytynyt; siilon niitä lauleltiin
puljofi, waan unohtuneet owat jo muistosta, kun nuori
kansa niitä ei enää laulu, muita omia renfutttfsianja pa*
rempana pitäen."

©e ott ©ttomett Karjalassa, jossa näitä lauluja ny*
kyuikoinu enimmäéti lauletaan, ja maintttamimmta siinä
kohdussa omat Lieksan, Ilomantsin, Äiteen, Toh*
majärmen, ©ortatoalun, Jaakkiman ju Kurki*
joen pitäjät. Kolmannessa kirjassa löytywiä wirsi (au*
luja taafen enemmin lautetuan Wenäjän, kun Suomen
Äarjalaéfa, ehkä kyllä fumpastéfafi, eikä aitta erimirsiä,
waan yksiäki. Sawosta on jo enin osa kadonnut niin
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lauluista, kun »virsistä, kuitenki wielä siksi jälkimuistoa
«iistä ollen, että helposti nähbään, niiden sielläki eniten
mttittaau tutumpia olleen. Pohjanmaalta, Hämeestä ja
muilta puikoilta Suomessa niitä enää tuskin mnistofsikuan
entistetä olostansa taivutaan, ».taulu kyllä et ole huivin*
ityt, ci ©uwostu, eikä muualta Suomessa, maan on muut*
tttmtt, joko hengellisiksi »virsiksi eli maallisiksi
toifenfaatusifsi. Hengellisiä wirsiä laulellaan, paitsi fufe*
muttontia urfkimiisnja, maiihuéfu ju ttusissu tvirsifir*
joissu, ©ionin »virsissä, Achreniuksen jnhlawirsissä ja
muissa kirjoissa. Ne ornat kuilla präntätyitä, ju sen tar*

»itsewattt olla, sillä niitä olisi muuten waikiumpi muistaa,
kun kaitsaiilatiluja, koska kieli ja ajatukset niissä taivutti*
sesti eiivät ole selwiä, waan ciicmmin eli wähemmin st*
famia fumpajetfi — Maallista nykystmmän ajan lauluja
on usiamntastu luudusta. Rantamailla ju Hämeessä uit*
ta osittain käännetään ruotsista, osittain tehdään tutjTa,
maan ruotsi» mnkuaii, taikka muuten entisestä ©uomen
lavlusta poikkcawutsesti. Muutamia niistä tawutuun jo
»ttoinntnfsifi ©uwooit ja Kurjuluun lewenneenä, joissa
myös ttsisfäfi toisinuun nttsiu lauluja sihcn laatuun ilmatt*
tnn. Ne oivat eitiitiiitäéti pränttäämättömiä monilla eri*
naisilla nuoteillansa. Syntymäpuikoilluni etelä ©uomeé*
sa tuli mitmetétäft joku »viides muojl uusia faufuja entis*
ten siaait. Entisiä uusien ilinuuiessu nnvettiin »vunhuntu-
pusinu pitämään ja saiwut uitohtita. Niille uusille tuli pian
sama »vuoro eteen. Ainoastaan muutamia, joko uinecnsu
eli nuottinsa tähden miiisteltiin kuneiitiitin. Pitäjän suuta-
rit, räätälit, sepät, nikkarit ju muut meétaruémiehet oli*
»at niiden (civtttäjtä, iistiu tekijoitäti. Näytteeksi pauem*
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»na tähän muutamia semmoisia lauluja. Joka tahtoo,
niistä myös saapi tilusuudcn tutkia ©uomen nyfyaifotna
maltan ottuivuta laulua entistit rinnalla ja oman mielensä
mukaan puruhiten armella fummnnfi fomuubeéta ja muis-
ta etttfuitfsiétu.

B. Kreiwin sylissä istunut.
Meiltä seisoin forftalla »vuorella,

Wiheriäisessä laffoéfa;
Näin, näin mina luiwutt seilaaman,

Kolme kreiwtä laimatta.

He taéfimat laiwan rannalle,
Kämit maalien astumaan;

Ju se nuorempi krcimeistä kuikista
Tuli minua kihlaamaan.

Hän otti sormuksen sormestaan,
Ja st oli kultanen:

"Katsos nyt, minun piikani ihunu,
Sinä faat tämän formuffen."

"Eu ota miltä ouotlta sormusta;
Mua kielsi mun äitini." —

"Ota pois, pane sormus sormeesi,
Sitä ei näe äitisi."

"Mihin panen minä nyt tämän formitfstn,
Ettei minun äitini nää!" —

"Sano: laffoésa tuolla kun fämetin,
Tämän sormnksett löysin mä."
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"Ele neito sa minua mulchtelemuan,
Sen äitini ymmärtää;

Paljo parempi on minnn sanoa:
Olin nuoren freimin sylissä."

Ia se ilta oli lämmin, ihunu,
Ia linnut ne lunloimut,

Keto allunsa ■fattnté ja »vihanta,
Kukut keolla kuswoiwut.

Likka istui kreiwinsä sylissä,
Moni muistui nticlehcn;

Jo joutui ja päiivä oli laskenut,
Hän nukkui kreiwiit wierehen.

Aamulla koska fiffu heräsi.
Hän oli ihan yksinään;

Pois oli luiiva lähtenyt rannultu,
Pois krcimiki »vierestään.

"2Boi, woi mua wuiwuistu piikuu!
Kuinka ormeton nyt mina lien;

Ota pois meri, mie tämä sormnsfi.
Mitä tällä mä käessäni teen."

"Nyt näen mä sen ehkä myöhään,
Että muita hän rufuéti,

Minun jätti surussani ttfentäätt,
Ju »viekkaasti wietteli."
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2. Petetty nuorukainen
Nuori mies fihlusi morsiamen,

Otti oinun fullutt,
Meni sittc tatcratlle »luille,

Vnpaii pian tulla.
Oli hän siellä muotta kaksi.

Oli kolme muotia;
Kulta luuli knollchcksi,

Tuininit ei enää oitttaa.

Nuori mies tuli »vieruilta mailta,
Tuli hän fotiunsu,

Meni fititausa fartaiiohon,
Terwehti knltounsu.

Nuori mies tuli mtcratfta muilta,
Meni kultunsa luoksi;

Kultu se tuosta wuljeni
Ia lvc'ct silmistä juoksi.

"Miksis kultuni muljentt,
Et ole niinkuu utuinen?"

"Täytyipä mtitttn wuljeiu,
Äuu miitnll' on kultu töitten."

"Toiseen olen ivihiityiiä,
Kihlat toiselta saanut;

Toinen minna toiwottcli,
Toisen fnnsf olen maannut."

flitlta st tuosta surkutteli,
Panini pahoillensa,
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Erokirjan kirjotti
Ia antoi kullallensa. —

"Kirjan nyt minä kirjottu
Ja annan sinulle tässä;

Et nyt kauan enempi
Mua näe maalimassa."

Weti hän miefan teräwän
Ia painoi itsensä läpi;

Söeri lähti »vuotamaan,
Kun wäkewä wirta täypi.

Tästä mahtaa jokuhinen
Pnnna mielehensä.

Kuin ie tetee puhasti.
Joka pettää ystämäufä.

3. Morsiamen kuolo.
Illalla istuttiin istumella,

Murehest' ei mitatta tietty;
ffla rallatta ra, wa raita rulla ra,

Murehest' ei mitänä tietty.

Nuori mies sui sitte kirjasen,
Ett' oli kultansa sairas;

Wa rullalla ra j. v. e.

Käwi hän iitte kammariin.
Puki siellä parahimmut muutteet.
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Meni hän sitte tattihin,
Siell' oli maitia ruuna.

Otti hän kultasen satulan,
Hopiaisteu folkien kanssa.

Satuloitsi walkian ruunansa.
Sitoi ne hopiaifet folet.

Låfji hän sitte ajamaan,
Ajoi seitsemän penifuormaa,

Yhtenä kauniitta kesäsenä p&ttä,
Kun motti mukiasti nukkuu.

Zuli hän »viheriähän lehtohou.
Kuuli kun lintuset luulot'.

"Mitä te linnut niin surusesti
Täällä nyt lauteletta?" —

"Sitäpä linnut me surufesti
Säällä nyt laulelemma:

Sairas ott nuoren miehen morsian.
Kohta jo kuolla'ki taisi."

Ajoi hän »vähän matkaa etemmä,
Kuuli hän kellojen soiman.

Kysyi hän kellon soittajalta:
"Kellenpä kelloja soitat?" —

"Kuollut on nuoren miehen morsian;
Sillen ma kelloja soitan."
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Ajoi hän wähän »naikaa etemmä,
Näki huutoa fatwettawatt.

Kysyi hän hunun kuiwajultu:
".telienpä huutoa kuiwut?" -

"Knollitt ott uuoreu^miehen morsian;
Sillen ma huutoa faimait."

Ajoi hän wähätt mutkaa etemmä,
Tnli uppensu fnrtattohott.

Saft hän ruumiin [tinattuna
Makuuwun lautojen päällä.

Ne posket ennen rtiusniipnnusct
Oliwut ttpt »oalfta kun liina.

Katseli kulivchiu kusmoju,
Ja wulkchiu poskia kuussa. -

3le oli ennen rmtsitttpttttastt,
Nyt owat ne waikta kun liina."

Rupesi hän sitte itkemähän.
Itki seitsemän »vnorokunttu.

Seitsemän muorokuttttu itkettyä
Kuoli hän kaheksunncllu.

Kuollut se sitte huttuttthin
Kuollehen morsiamen »iercctt.

©teliä he lcpcätvät wierettaä,
Hcrääwät taiioaaésu kerran;

Wa raflalla ra, wu rullu talla ra,
Hcrääwät tammassa kerran.
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4. Welisurmaaja.
"Wliitäi tulet, knstus tulet,

Poikani ilonen?" —

"Meren runnultu, meren rannattu,
Ätttnt kultanen."

"Mitä sieltä tekemästä,
Pottuni iloiten?" --

"Hcwostuiii juottamasta,
Äitini fitltanen."

"mii? on selkäsi sumecn tullut,
Pottuni iloiten?" —

"Helvouett huiskusi hännällänsä,
Äitini kultanen."

"Misf on julkusi »vereen tullut,
Pottuni ilonen?" —

"Hewonen pottusi ruuuttanst,
Äitini kultanen."

"Mtst' on miekkasi mereen tullut.
Poikani iloiten?" —

"Pistin wetjetti kuoliulsi,
Äitini kultanen."

"Mttttähen sinä »veljesi pistit,
Poifani pofotten?" --

"Mintähen naistani uuurutteli,
Muorini kultanen."
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"Minne nyt sina itse jouwut,
Pottani polonen? —

"Muille maille mieruhille,
Muorini kultanen."

"Mtmte heität taattosi »vanhan,
Poikani polonen?" —

"Mieron »verkkoja pattntfohott,
Muorini fitltanen."

"Minne heität maammosi matchan,
Pottani polonen?" —

"Mieron rihmoja keträttöhön,
Muorini kultanen."

"Minne heität naisesi nuoren,
Poikani polonen?"

"Mieron miehiä katsclkohon,
Muorini kultanen."

"Minne heität poikasi nuoren.
Poikani polonen?" —

"Mieron koulua kärsiköhött,
Muorini kultanen."

"Minne heität tyttösi nuoren?"
Poikani polonen?" —

"Mieron karjoja kuitsckohon,
Muorini kultanen."

"Koskus sieltä kotihin käännyt,
Poikani polonen?" —



XVII

"Konsa korppi wulkettewt,
Muorini kultanen."

"Koskus korppi ivulkeneivi.
Potkuni polonen?"

"Konsa hanhi mitétcttcwi,
Muorini kultanen."

"Moifai hunhi mttétettciot,
Poikani polonen?" —

"Konsa kiwi »ecu päällä pyörii,
Muorini kultanen."

"Koéfaé kiwi wecn päällä pyörii,
Pottuni polonen?" —

"Konsa höyhen pohjaan painuu,
Muorini kiiltänen."

"Koskus höyhen pohjaan painuit,
Polkuni polonen?" —

"Konsa päiivä syättyöllä paistaa,
Muorini kultanen."

"Moitai päiivä syänyöllä puistaa,
Poikani polonen?" —

"Kousa ftttthut kuumasti polttaa,
Mnoriui kiiltänen."

"Koskus kmihnt fitttnmétt polttaa,
Poikani polonen?"

"Konsa tähct tuitvuulla tanssii,
Muorini kultanen."
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"Koskus tähet tuimuutta tanssii,
Potkani polonen?"

"Konsa kaikki tuomiolle tultaan,
Muorini kiiltänen."

5. Ottitetott nnorukainen.
Ah »oi kuittku funhiasti furu »vaiwau miettäm».

Kun mun täytyy lähteä ja tänne jättää futtani!
Sinun InoittoU lempiä on fyämeni sitonut,

©iitnn fuuuis fatfuntosl fomasti muu »vanginnut.
(Sn mä suu, fnltu Uffa, taia fosfuun unhottuu,

Enkä muien tyttöin päälle taia koskaan katsahtaa.
Paljo ennen sintin kanssasi juon mu mettä »virrustu

Eunenkun ma muien kanssa joisin olutta tuopista.

Nimesi mä kirjottelen hopiahan, kultahan,
Kumusi mä fätfieiett syämeni pohjahan.

Sintissäpä syämeni fiini riippuu uiniun.
©tnitapa ainoata minä aina rakastun.

.fuifen hywyytcsi eritä sinua ma kiitän nyt,
9öatffa usein »äärin tein mä, et sä utua heittänyt,

Waittci tuhat, tuhat kertaa mielesi olen rikkonut
Minusta fa kuitenkaan et ole poies luopunut.

Eitä ujut, eikä »vuiivut taia meitä erottaa,
Eikä maailman efimaltat »aliamme »vicroltoa.
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Tieän kyttä, että kuitti foifit minun fortuman,
Soisit myöski ilttttn poies puolestani luopuman.

Mutta ystämätäs ele koskaan poies unhota!
Muistaa mahat uinu häntä, matffn ompi kuulana.

Tatroaan Herra meiät wielä kerta yhteen auttaun,
Waikka moni sen nyt tptlä muhottomaffi luulemi.

Wielä »viheriässä laffoéfa mv kanssasi astelen.
Kukut ynnä rutifut kuitti sinulle siellä taittelen.

Wielä »vieressäsi kerran ttofena istunen,
©urut, huolet, »vuimut kuitti mielestäni heittänen.

Nyt ma taannen laulamasta — hymästi nyt fultattt! -
En woi laata furemasta, muikku päätän wirtcni.

Jos nyt joku tietä tahtoo, fufa laulun tehnyt cu,
Niin se oli miori poika — Nuorukainen Onneton

v. Toiwotou rakkaus.
©»ämeStäni rakastuu fua elinatfani,

Jos kohta onki turha jo luikki toiwoni.

St kyllä itse lnmunnut muu koskaan heittää näin;
ffluatt köyhyyteni tähten ma hyljätyksi jäin.

Sä syämcsi annoit ja jätte pois otit,
Toiselle rakkautesi minusta microttt.

Jos kirjotellu taitaisin minä raffuucn stn,
Joku minua nyt wuiwua ja polttaa syämen. —
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Se taiten kipinä, joku syttyi rintuhun,
Ei tuiu ettttett stmmtta, kun pääsen hautahan.

Antit attrittföitten loistaa tatmaalla puluwu,
Niitl kaunis myös se russuus oli meissä alkama.

Nyt kyyneleeni wuotact, sen kuitti uäkewät,
Ju päiwäni on pitkät ja fomttt tfä»ät.

Joka ystäwäusä miétaa, suru sille siann jää;
Woi sitä suurta tuskaa ja sitä ifämää!

Kiitit linnut oksapuissa fauttttétt luttlclcc,
Niin suru syäntäni kowemmin kuiwelee.

Ia kukut kaikenlaiset kukoistaa keolla,
Wuun ci ne atuta ntulle tuskissa lepoa.

Ah kuhun otan tieni ja kusta Icmott samt,
Kun sinä nutit nyt hyljäsit ja heitit knolemaun!

Moni se kyllä litttlt mun suotta itkemän,
Ju käski kaiken huolen nutit poies heittämään.

Waan kuinka pétämänt ma taian unhottuu?
Ei koko maalimassu ole toistu semmoista.

Nyt taannen laulamasta, wirtcui lopetan;
©tuulle hywiu kuitti käteesi tot»otatt.

t. Kultani kukkuu kankaita.
Kultuni kukkuu, kunkuna knklun,

Saiman ruunalla ruikuttaa;
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Ei ole ruuhta rannalla,
Joka minun kultani kannattaa.

Ikäwä on uikuni, päiwät ott pitkät,
©urittont' en hetkeä muistajaan;

Woi mikä lienee tulluttaan,
Kun jo ei kultuni kuulukaan!

Toimou riemu ja antnuen aifa
©nruuiii hurwott liewittää;

Rttttani on fuu jurwcii jää —

Kitkupa sen »iimcnki lämmittää? —

Kotka st lenteli tuimahan ullu,
©orst se souteli autioilla;

Kultu on ©minun ruunalta,
Lähteä ci tohi tuulelta.

Tuuli ott tuima ju ankarat aallot,
Ruuhet on rannalla pienoiset;

Ruuhet on runnullu pienoiset,
Kultani sormet on hienoiset.

Ele lähe kultani uultojeit maltauit! —

Auliot ne pimi sintin pettäisi.
©itte ei suru muu heittäisi,
Qntttcnfuit multafi peittäisi-

8 Kultaansa ifotuöttuo.
Tuoli' on mun kultani, am' yhä tuolla,
Kuninkuhun kultasen furtanon puolla;
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2Coi minun lintuni, woi minun fultattt,
Kun et tule jo!

On siellä tyttöjä, on komioita.
Käiltäni silmät ei katsele noita;

Woi minun lintuni, moi minun kultuni,
Kuu et tule jo!

Kukat omat kaunihtt, kaunis femät*aamu,
Kauniimmat kultani silmät ju haamu;

Woi mittun lintuni, woi minun kultuni,
Kun et tule jo!

Linnut ne laufaivut soriulla snnllu,
©ortnmpt fttttaui ääni on kuutta;

Woi minun lintuni, moi minun luitani,
Mun et tule jo!

Hunaja ja mesileipä iitalaulle maistua,
Kultani suu sekä huulet on toista;

ffloi minun lintuni, woi minun kultuni,
Kuu et tule jo!

SBoi kosla näen mina seitti tfopätmäu:
Kultani siivuttani fttttenjatt ja käyivän!

Woi minun lintuni, moi minun kultani,
Kun et tule jo'.

Sppi tulee elehdi ja kesupmwu rientää,
Wuun minun kultuni ci tule sentään;

3Boi minun lintuni, woi minun kultuni,
Mxxn et tule jo!
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Tule, titte fitltatti, tule kotipuoleen,
Tuitta jo menehynki ikuivään ju huoleen;

Woi minun lintuni, moi muutu kultani,
Äiut et tule jo!

9 Merille lähtewä
Hywästi fttltafeni, hywästi kultuni!

Mtnt lähteä nyt täytyy pois fotituaattani.
Mun täytyivi nyt mennä merille fttlfemaan!

Ju sinnu, ett tieä, jos näen mtllonfaaii.

Lunefla laima pietti minua outtelce;
Se mnllu kotimuuni ja tuttamani lie.

©e kotimuuni mulla ju tuuli kultuni,
Ju aalto armadani tahikka -— surmani.

Jo ennen monta miestä se meri petteti,
Ia monen futtatt silmät mesille jätteli.

©aan ellos muu snrko, jos ehkä kuolisin;
©a suotta tuottaisit ikäsi kaunihin.

Kun kuulet kttolleheksi, tee risti rautuhan,
Ia uullott Inomut luuni ne peitä santahan.

Ja otu pieni ruusu ju luita kuswamuan.
Käy sitte kesäilloin ivälistä katsomaan! —

Kun ruusu kannihisti kesättä kukostuu;
©e raffautetti kuivan eteesi muomoétaa.
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Hywästi wielä kerta, hywästi ystäwä!
Ei suremaan nyt auta, »aan täytyy lähteä,

tO. Turwaton.
onneton olin minä ollessani,

Onneton tähän kylään tullessaan;

Onnettomaksi olen minä luotu,
Ei ole minulle ilopäilvää suotu.

Tunvou ei ole siellä, eikä täällä,
Enempi kitit (iitmtlta leutonsa päällä.

Maalintu minua nyt pu!joki »ai»ua,
Ia minun ctchcni kuoppaa kuiwuu.

gjötämätit on myös yusiukss tuKur,
Kun hän on maaliman juttuja kuullut. —

Kuule'pus kultani, wielä suttu yksi:
.ftitiitfn tulin minä näin hyljätyksi?

Kitta siiliin eksytti rattuuen tiellä?
Tule, tule kertuki luokseni »iclä.

sJcutétatto muitten kun jassa käytiin,
Ahosilta istuttiin, leikkiä lyötiin? —

Päiivä st paisti ju pienet kukut loisti;
Kufatfi ne kctosillu iloamme toitti.

Linnut ve lanleliwat metsien päällä;
Meistä he lauloivat siellä ju täällä.
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Ei ole ujut enää, tttittttttt olit ennen.
Entiset ujut omut olleet ja menneet.

Entinen oma kultu ci enää hota;
Niin se mun heitti kun pietien linnun poiun.

Toiioottt raukesi, meni juuri tyhjään,
Ei ole rnitlla nyt ilopmwää yhtään.

Enkä ma itselleni näin luultu käymän; —

Ikäiväni kestää kuolemapäiivuäit.

Olen ma kun kyyhkynen mieruhulla maalla,
Lentama lintunen tuiwuhun alla.

Olen mu ftttt ofsalla »arpttnett pieni,
En tieä kuhiin otutt mutkan ja tieni.

Nuornusikä rientää ja uikuni kulkee;
lopu noista wuiwoistu wäsymysti tullee.

Pätmättt päätyy ja elämäni kätkee,
Multa st mnreheui peittää ja kätkee.

11. Kultaansa surewa.
Itkettää ja surettuu ja huoleksi tahtoo tulla,

MuiU' on koissa futtafeiifn, eikä ole mutta.

Minnit fultattt kunkuna ja kaukana se fuffttu;
Ifsitt täyt»)») mantu mennä, yksin täytyy nuffntt.

Minun futtutti kunkunu ju kuuus taisi mennä,
Eipä sinne pienet linnut iässänsä lennä.

4
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Ättttpa se pieni tintunenfi sanoutuu n»t toisi,
©uru mcnis mielestäni, parempi mtttt oisi.

Lennä, lennä lintu rutta, puhu kuullukseni —

Kimttfö sina kuilun muulla, näitfö kultaseni.
©utto, fiiittfn kttllun maalla aamu armas koitti;

Iloisnako elettihin, wuiko suru woittl.
Mitä näit sä muutnfi ju näitkö »tela fettfi,

Jos oli kaikki tcnvchet ju kultu liiutenki.

Tule jo kultu tälle maalle, tule poifa kultu.
Ettei tulis tttrfta'au tämä ikä nuori multa.

12. Hyljatyu suru
Hoi on, hoi on, huolettaa ja hulluksi taian tulla;

Kultani on mallattuna, jof oli ennen mttlla.

Wesi »uotaa silmistä ju stim syämctt luiwuu —

Woi nyt täta ifätoää ja täta fiturtn ivatroaa!

Tama miitto on pitempi, kun koko memtämttosi,
Eikä kestä silmätkään, kun paljo mettä wuosi.

Mansikoita mettitämttonna kullalleni pointin,
Nyt on mxxtla kokonmtsu toisenlainen toimi.

Ei nyt enää, ei nyt enää fefäinurjnt auta,
Minnn ntttatti rukkaus on ruostunut knn taxxta.

Kuinka taisit kylmetä, knn lämmin olit ennen,
Rallattelit, laulelit ju uinu tulit tänne.
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Kuinka taisit narrataji köyhän miehen lasta;
Köyhä mies ott elättänyt pienestä fussifasta.

Mitä ompi rikkautesi rattautta »vastaan?
Maast' on kulta kolosin ja syän taiwahustu.

Jos en minä olis silmiäsi nähä'länä fuunut,
Niin nyt oisi fyämcni leivossuusa ntaatttutt.

Nyt on saameni stirnnen ju itkit kyllä kestää,
Enkä löyä lepou ma inaulimustu mistään.

SSÖtetä löt)ätt leivonki ju riemun sekä ruuhun,
Jos ei täällä; toki loyän tuolla ] puolen huuun.

Eikä faitan kestä'känä, enncnkun ma kuolen,
Heitän tänne »uiwuni ja sliruu sekä huolen.

13. Aleukatsottu
Pois pitää mennä ja hywä kylä jättää,

Ei nyt enää tämän kylän tytöt uitnu fättä.

Mikä lie mun kuilulleni, mikä mennyt mieleen,
Ei nyt enää huastuttelc, eikä istu »tcreen.

Sina olit oma fitltunt, olit monta mttotta,
Miksipä nyt wierustuit ju hyljäsit muu fuotta?

Wuun en huoli fitrrajaatt, en kuuna suurta huolta.
(St se tuta tyttöiu tähen tämä potta kuoltu.

Mikäs ott mun ollessuni nuorenet poikana aina? —

Menen merintiehcksi ja elän sillä laitta.
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$uute'pué nyt fttlta litta, kuinka minä meisaatt:
Lähen poies ©itomeit maasta, muille maille retsaan.

Kuuppaluiivat seiluuivut Turnu sulmcn suulta,
Sinne otun matkani ju siell' on lysti olla.

Tuitta menen dipiiän maaKc, fattas äöcuäehctte,
Entä tule ttänäni tähän kylään jätte.

14. Karjalan neito
-Mittå olen Suomen netto, Snomeit oria kussa,

Moni poika minua jo houkutteli luittaan.

Ruusu ei oo kauniimpi, xxxx tyttö Kurjulussu.
Eikä toista tarmita, knn olen maalimassa.

Mitta tyttö, kaunis tyttö, futt mun pojut näkee.
Huoli syttyy syämehcn, mieli uuta tekee.

Kaunis tyttö, sittoo tyttö, siiwon niinen fannutt,
Empä minä joka pojan hulutujuun anna.

Enemmän mä mielestäni itsestäni tykkään,
Poies, poies »vierestäni kehnot pojat lyttään.

Synniksi sitä sunotuun ju syntipä se lienee.
Nuoren tytön ritivctcllu kehnon pojun »viereen.

Pian on se tyttö rankka tullut kunnialta,
Joka kerran heittäytyi noten poikien »altaan.

Pojilla ja susilla ott yhtäläinen mieli,
©ttsi ci »irffl mitänä, pojill' ott lixxfai kieli.
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Potka puhuu fattnihtsti likan sängyn eessä,
Mesi, matto kielellä ja myrkky saamessa.

9cit'it on potka piian (noita knn hulmehessu hullu,
Pian poika piika ratttatt hcmpeyen tallaa.

15. Poika ja tyttö.

Poika.
Sen mä olen luutunut ju laulun kaikkein kuullen

Tule tänne likka kulta, anna fmtta ntulle!
Zptib.

Kerran anto nätti litta kehnon pojun suuta,
Heti imutttti hulmuksi, kun hcittolikun luuta.

Poika.
Litta kultu, littu kultu, litta kulta wielä!

Et hän toki haluumustu ininnu nyt kiellä!
Tyttö.

©ilttifautiu rinnalla se et pustihniwi pusfaa,
Eikä telpaa kehnot pojut täta tyttöä »astautt.

Poika.
En ole juuri tietäjä, en ole iso noita,

Wuun kun näen nätin likan, »iclä mä sen »oitun.
Tyttö.

Akkoja suupi hulutu ja se ei haittaa mitään,
Ei iaa tyttöhän koskea, häwetä poikiin pitää.
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Poika.
Toinen lampion sywempi ja toinen matalampi,

Toinen likka on kowempi ju toinen antamampi.

Zpttb.
Kyll' on noita poikiuki miientoistu forttii,

Motit' on »viety katsomahan 2ötuporitt porttii.

3>'o i k a.
Littoja »ieäätt kuormittuisin Lappeenrannan kouluun;

Siell' on päiwät paremmat kun mnstilaifen joulu.

Tyttö.
©ttomeit poikia sautelluhun ruumiit mittnripujami;

Siellä lyömät ruuan päälle, tawimnurit kujaa.

Poika.
itämän kylän pienet piiat fitffumut kuu käet.

Hännällänsä l)ä»äfe»ät koko potfa»äett.

Tyttö.
Tämän kylan nuoret tytöt kuunihisti faéwau,

Huulet on luv huttuja ja suu kun sttlu ruswu.
Poika.

Niin on tämän kylän tytöt, tuutata kun kuuli,
Silmänalus siuittcit ja posket piinumuulii.

Tyttö.
Tämän kylän likut ott kun mesimarjan fttffti,

Poikia juoksee joukottuin kun töpihäntä httttii.
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Poika.
Tämän kylän likat ott kun rttpasaitttttukoitu,

Noita pojut tcllimät krm terwututtufoita.
Tyttö.

Lilat käytvät fttttutalla, fun kaste heinikossa.
Pojut jnoivut, rypctvät, knn siku rapakossa.

Poika.
Einittä ole kelmo poila, humalainen huttu,

dttf ole piiloin pilttuksi ma tähänJplääu tuttu.

Tyttö.

Kesäilta kelwoton sen kerran näytti julki,
Kuinka pojut pohmelossa pitkin kyliä kulki.

Poika.
Kesäilta, kaunis ilta, stnft näytti kerran,

Että pojut kaiveli ju eleli kuu herrat.
Tyttö.

Kesäilta kelwoton se laitti kerran niinki.
Että pojat pohmelossa putttttt suohon liitti.

Poika.
Pojut makaa kammarissa pumpulipaiallanst,

Likat saunan latttntta mustatta »varrettansa.
Tyttö.

Likat makua aitassansa merfaiviitan alla,
Pojut pitkin pihou ja tallin lattiatta.
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Poika.
Litta parat aitoissansa monta yötä »al»oo,

3fä»i£sä ittetvät, kun sutten pennut ulmoo.

Tyttö.
Lttoill' ompi onnen aita uiman ihanainen,

Pojill' itttt, kuikuttts ju elo tnhnlanlaincn.
Poika.

Minne tytöt jttotutsi»at, jos ci pojut forjuté? —

län kaiken itfisi»ät, oisiwut toisen orjut.

Tyttö.
Mitä tuosta hyötyisin, joi huonon pojun naisin? —

Wiutaiijuojan, mieron ruojan, tuskan, ristin suisiu.
P o i k a.

Moni tyttö, sietvä tyttö, huwutsi sen Hiljaan,
Että jo oli joutununna ivanhan piian kirjuutt.

Tyttö.
Tämä tvnos' on tämmöistä ja toinen mitos' ou toista,

Wuun ci tälle tyttärelle iviitiunjttojat loista.

Poika.
Wutchu piika hurmajupää se on kun teittä tiellä,

Mytuttää ju mäkättää sen fotonit ilmun celiä.

Tyttö.
Emmu ote »vallan wunhu, enkä »oullait nuori,

©en nyt saatan faitoaji: sinnst' eminä huoli.
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Poif v.
Minä poifu, fuuuis pottu nitttftttt merilaista,

Et fä löyä Suomen muulta toista tämänlaista.

Tyttö.
Jos oisi miina puuttunut jo »viittä »vuotta eniten,

Oisit fylla tyttöjä stm»a, nuisit »aiffa fenett.

Poifu.
Piiat pirun rtt»attit ne pojilta »tinan estää;

Pojut herran filmatut ne juomat minfä festää.
Tyttö.

Siit' on pojilla surua, fttn miina paljo mafjaa;
Lifut itsensä elättää, fnn työtä tehä jufsua.

Poifu.
Ele sinä lifun ruoju minua nyt pilttuu,

Wielä minun tusfussuni hopiatft hilffau.
Tyttö.

Poifu rahansa mcnettämi olmehen ja miinaan;
Tytöt ei pane ruhojuun, fun silttihin ja liinaan.

Poifu.
©oi krm olen joitttinutti ttäiett littuitt mamiin,

Näistä emma muuta suu, kuu monta mieliharmi,'.
Zpttö.

Mahoit oltu tulemuttu, olla kotonasi;
Ei suu tänne toimottu, et tietty tuloasi.



XXXIV —

Poika.
Ei nyt auta, ei n»t axxta, ei nyt auta mitäätt

Luotu olen lähtemään ja lähteä niitit pitää.
Tyttö.

Toki faatfi lähteä ja parempi oisi ottttt,
Krm et oisi olletttaita tähän kylään tullut.

16. Wiyaawa ystäwa.
iVli mimtltati ennen ystäivä.

Nyt on mutta »ihamtes.
Toinen istuu jo kultani fylisfä.

Zoinen iuxxta jo axxtelee.
Kuinka taiat nyt mua ivihutu,

Kvin ystätvät offntttta? —

Kuinka taitaa siimani katsetta
Toista kuitani sylissä?

Näin ftturclfa syämeni surulla
Nimeäs minä muistelen.

Näin suru minun fyätttäni »oatioaapt.
Pois ei lähe mielestä.

Woi jospa se raffaiicn kipenä
Nyt wieläki eläisi!

Ia Herra n»>t tälläti hetkellä
Sinun mielesi fääntäfööit!
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17. Petetyu kirous.
Kirotut olkoot sormet, joill' omen awasit,

Kirotut käsiwurret, joilla minna halusit!
Kirotut faksi jalfaa, joill' olit astuma,

Kätesi myös firotttt, jolla koskit minua!

Kirotut futtéfu siimat, joilla minua fatfelit,
Kirottu ivicfus fieli, jolta minua miettelit!

Woi suurta furtetittu, johon olin joutuma!
Kukas fen tum nyt fäpmän eliö tainnut uskoa

Kun saisin pienen paatin, aalloille laskisin,
Ia koko kotimaani iäksi jättäisin.

Tuhi faisitt puri lautaa ja maata piffuisen,
Mullassa maataffcttt uneni ikuisen.

18. Nattfit ja itku.
Astelin faunista kangasta myöten,

Heliätä rannan hiettoa myöten.

Poro minun pölysi polwilleni,

Heliätä hiettoa helmoilleni.
Menin minä siitä siskoni fttofsi,

Sisko st ulos muu mustahan juofsi.

Siskoni »ei muu kumurihin käymään,
Toi sitte mokua ja käski mun fyömään.



Söin pulun eli puolen armoltani,
Kysyn minä siskolta armastani.

"Armahafi ei ole ollunna täällä;
Maatapa taitaa marjojen päällä."

Kämin minä armasta katsomahan,
Sisko st jlmuttani astumahan,

Armahani rnafajl paarten päättä,
Silkkinen »aate oli silmien päättä.

Sisko st käski muu nunrumuhun.
"Taiat sa toistuki annahan fauhct."

Olisinpa nauranut armuétuni,
Wuun empä jaksanut itkultani.

Suu minun uauro, syämeni itfi,
Weet ne wieriwät poskia pitkin.

Weet ne wieriwät poskia myöten,
Kulki kun »virrassa koskia myöten, _.

19. Naimalla itkejä.

Satsin minä kesäyönä käymään
Sihen luksoon, fuéfa kuuntelin pmwäu.

Kttssu ttntnstt iuttlau,
Metsukunutti ne puuhun,

Ja mun syämeni etsi lepoa ja rauhaa.
Katsoin mina alas wetten puoleen,
Näin rannatta tytön kauniin ja nuoren.

XXXVI
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Joka istui ja itki,
Katsoi nultoja pitkin,

Ia hän oli surullinen jofa hetki.
"Mitä itket sä ruukku runnulla yksin? —

Ja iun silmistäsi weet wieriwät nytkin.
Mikä tuska ju wuiwa
Sinun syäntäsi kaimaa? —

Ei anna faätmölläfään hoimuu."
Hän »vastasi: "sepä suru muu »vuiwuu,
Kun ci koskuun tule tafnsin se luiwu,

lossu kultuni kulki
Poikki aaltojen jttttt,

Minun jätti ju surun syumchen sulki,

Jo nyt outctttit olen »iittou luksi
Juuri tyhjään, näy ei tulcivaksi;

Milä mahtunee otta! —

Jopa taisiki kuolla,
Wuin on matttitta meren toisetta puolla"

Ja hän katseli »ähätt uikuu wielä.
Näki unttoittn piliven pnnertuivun siellä;

Ptfmi ci ollut »aijtfaan,
Tunsi kultunsa luiwun —

Ylistetty nyt lnoju muun ynnä taimaan!

2V. Warpuseu olut.
Näin minä unta mauteöfuni,

Wurpnsen paneman olttu;
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Mitnunluori oli kiturnuna,
Ju tuohta hän ruukusi polttaa.

Ju koska hän oluensa »valmiiksi sat,
Hän itsensä siitä nyt humalaun joi,

Ju putti ala rapsiahan muuta.^
Näystähän ula hän nyt makusi

Ia syntiähän miehen matptti,
Kissa hänen nukuksissa kohtusi

Ju fäpälällä selkähän tarttui;
Warpiinen unestansa humusi,
Krm kissa häntä repi ju raateli,

Ju kuolema uhisti häntä.
Warpiinen ittnhnti puhkesi

Ju rukoili hartahaéti:
"Ele kissu kultu nyt inimiu syö

Ja tapa näin snrkiusti!"
Wuun kissu st hänelle »vastasi näin:
"Ei mainen suit »varpunen hyivin nyt käy,

Sen olen minä näyttämä kohtu."
Kissa se fäpälätään kohotti.

Ia marpttneit tuiskahti tttitlcctt:
"Punin minä kerta mähätt olutta,

©en sanoit minä aittcin knnltcn;
Wuun kun ci siitä tullut purcmpuu,
Kun että olin henkeni kuottuu,

Niin olkoonpu iviimeinen kerta."
Kun wurpunen pois oli lentänyt.

Läksi kissu häntä tuwottamuhun;



— XXXIX —

Hän hyppäsi forftattc »vuorelle,
Ju sieltä hän putosi maahan;

©cntaltaiscllapu puuhinulla,
Pu-pu-pa-pu-pu-pa-pu-pu-punhiitalla,

Lopun tämä elämä funpi.

21. Häälaulu.
Kostu piämmä häitä,
Elfätn' ttttolttufö näitä

Hypptmiä, tanssimia, fim on wunhuuestu tupa!
Puri fattttts, ihan mufntts,
Käy nyt tunssihin kanssa;

Ilotellcu, rieinutettcit tattésifutc nyt uitti!
Wäti morsiuntu katsoo,
Imehellä myös tahtoo

Koreutta, futtueuttu, ftttt on morsiumctt päällä:
Riilinu päässä, palmut fäässä,
Kulta rinnassa kiiltää,

Hopiupunlut, fetjttt, muutat, hywin kuunihit kuitti.
Ilosesti nyt »vicruut
Äätt)cfett)ät ttttnfitn herrat,

Hywä rnoku, jalo jnoina, joka hengelle maltnis.
Pojut piltit, tytöt kiltit.
Yhä tanssia pyörii,

Syän palaa, sano salaa: "jos ois omat itämät haamme."
Ukot ei tule joukkoon,
Afat pukencwut loukkoon.

Naurelewat, kutseleivut iloleittiä nuorten.
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Hefi eniten eiwät menneet
Poies polsfustu festen;

Ilofesti rtemuststi heti hyppimät sillon.
©itä mittétafame fuitti,
Parifnmiaffemme ratti

Hotfotelfa, toimotella, siunausta Jumalalta,
Joka ensin itse wissiit
Aiviokuskyn sääsi,

(Swan pienen patti »viereen Adamille paratiisiin.

Perillisiäti kanssa
Jumal' aina armostansa

Heille suofoott, pnuä tuokoon kaswumahan kaunihisti
Hyivyyessä, (xwepeiia,
lost' ott kunnia heille,

Maalimalta, kaikkialta, ilo enkeleillä kanssa.

©itä toiivotamtnc wielä,
Ettei Herra heiltä tiellä

Ajallista, tawulliéta, mitä turmitstwat täällä
Hengen elols, wälimenoks,
Kun on ruoka ju jttoma,

Wuute werho, tulo kerho, sekä turpehiu muita.

Jumal' Abrahamin juuri,
Ifuliitti Herra futtri,

lukopinki, jofnfcnfi, anna parillemme tälle
©iuiiuuéta, suojellusta,
Ha'at, tnskut poies poista,

Pitkää ikää heille lisää haivun terweyen kanssa.
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Ju kun päätywi ferrutt
Tämä elo, nimeen Herran,

Wujuwuinen, tiifuluinen, tama wähä ajan wuihe;
Elo toinen, parempaitten,
Jumal' anna tuiwuliussu,

Muuttumaton, pnnttnmuton ilo enkelien kuussa

22. Laulu, olut ja wiiua.
Löytywi fttltaa fttpifsi,

Jos tulonpoilu tahtoo.
Hopeetu housun nupifsi,

Ken tulntsi sen futsoo;
Löytyy myös sunoju mtrsifsi,

Mun etempätä etsii,
Ia luittelcivi luulttfsi,

Runoiksi tehä »vittfii.
Wuun uinu tulee »varota

Ne monet määrät wärsyt,
Ettei luki suu safota

Ia pane puhut reisnt.
Niin saapi luutaa helistä.

Ett' oikein seinät soipi,
Ollitta jtiou »alista,

Kuu fullo taittaa »otpi.

©c mielen tanssiin tuimuttaa,
Antaa mpbi »älmn moimaa;
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Kyll' tmi innnten univnttaa,
Jos mälilt' et saa hoilvuu.

Ia teki ncict naitawat
©en kernahasti suotta,

mpbi oottu yhtä tattatvat,
Jos itse wähätt juotta.

Michellen ci myös mitään ice,
Jos ryypyn, faf|l ottaa,

Waan kolmas mieltä koittelee.
Ia neljäs älyn »voittaa;

Wttitaéta ci tule »viisaus,
Knn sitä paljo ryyppää,

Wuun feioyt luonto, ferfetjé,
©en kanssa olla pyytää.

23. Mutkaueu matka
Läksin hcwosen ostoon.

©eitti kowuun kostoon;
Oli mttlla rahoja sätti.
Tnli sitte ilta ättitn,
Tuhottiin minua tappaa,
Rahani poies lappau,
Mina pääsin pakoon
Wuhwun »vaaran rakoon.

Yhain sitte yhteen kylään
©eitti fangen häivään;
Menin abtcen taloon,



©etttt suiigen juloon;
Menin uttoa tupaan,
Ilman muuta lupaa.
Sanoin mie: hytvää iltuu,
Putosin pääni siltaan,
Rumppasin Owen rumppii,
Aloin sitte taxxifn;
Punin säfftni naulaan,
Aloin sitte laulaa.

Miniä perässä makuu,
Ei hän unesta lukuu,
Heräsi toki tuosta.
Alkoi minulle huustuu:
"Mista sina olet mtesi?" -

Minä sanoin: "Hiisi tiesi."
©anoi hän minulle hiljuun:
"Ött meillä ullu sillan
Keltart syivä ju suuri,
Sinne on murhattu juuri
Eniteitfi monta miestä,
Ku ei päässyt pois eestä."

Niin minä tulostu farsin,
Matfalfe heti marsin,
Yksinäni hulliöisin.
Tuskinpu tien minä löysin.
Lippusin sitte linnaan,
Suksun kunssu rinnan;
©alfa se minulle sanoi:
"Onko sinun micsi jano? —

XLIII
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Osta miinaa sarkka.
mafiaa kolme »narttua;
Olutta tuopin täysi.
Niin saat hywäksi pääsi."

Marufatti pöpäftä ftttsot,
Päälleni räunätä tahtoi;
Minä häntä jalalla potfitt,
Ruoéfalla selkään siitfttt.
Läksin sitte fotihiit tuolta,
TtelP olin näffään fuofta;
SCaun tuli tulo nmhtoa,
©iin' oli jalo ruhivus.
Emäntä rnokuu laittoi,
Leipeä pöyälle taittoi,
©öin minä mahani täoen,
Vatiin sitte kotiin käyen;
©iit' oli mieleni puhu.
Rosmot oli »vieneet ruhun.
Enkä ma hciootsta sauuitt;
Parempi kuu öisin maannut,
Ollnnna ajan senkin.
Pitkänä päässä potkin.

24. %icwn walitus. *)

Gipä mene mielestäni,
Eikä «luistosta murene.

) (Siitä tämä Nei o» malitui jo ennestäänki löytyy edellä nimite-
tyesä Topeliuksen kotouksessa mclfdn yksillä sanoilla ptäntättynn,
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Armias ihana aika.
Jona lauloit ollen lassa.
Pikku pitfana misersitt,
Ilolla ihanan linnnn,
Letpojatsett letfitfemän,
Tuolla pilivien polvella,
Wapuaiiu »ai»atontta.

Wupuu »auvoista powcni,
Tuumin ennen tuulen lailla,
Ättättn tapunun lailla,
Leunin lehtona lehoésa,
Perhosena ppörtänöillä;
Mehun muistelin mafian
Autan fuftasttt kupista,
Hopealta hohtuwaiseu.

Istuin ilona aholla,
Mehumiellä ntättähällä.
Istuin kukkana keolla.
Lempeästi leikitellen
Suloisten sisarten fattöfa,
Tymenesti tuu»ttettu
Tuulen hengeltä, tttle»an
Metisestä mantereesta.

Leivon fu»atta leholla
Nukuin nurmilinnun luilla;

niin emme tiiltenkään ole taDtonect, emmekä tainneet sitä tästä
»ykysajan runoelmanåyttecéta erottaa, koska fe paremmin kun
moni mim todistaa, Iranhan kausanrtmolliseit sulou tvieläki hengis-
sä olcwan.
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Rauha rattuhiu rufenfi,
Siirsi »viereheu simtfa,
Eikä untani uhannut
Huolilla heräjämtflä,
Näillä fuuritta furutlla,
Powea nyt potttaioilfa.

<Smpä tieä, entä taia
Selkeästi selwitellä.
Mikä juoksi micleheni.
Mikä uiivohou osasi
Attoatt ankara ujutus,
Mifä syttyi syämchcni
Tuli ennen tuntematon.
Kun ma »uotta »viisitoista
Olin jättänyt jälclle,
Nousi nousulla nisuini
Suihtit outo spämeheiti,
Huoli uusi huimin alle,
Pullistumahan poweheu.

Niin nyt on tututa tuwussu.
Mieli rastas muntereessu;
Löyä en armoa uhoilu,
Enkä lehossu lepou,
Eikä onni oksupuien
Asu mustan marjon ullu.
©uima toaittntttaa lewolle,
Wuiwa wuiwuupi uneni,
Wuiwa herättää »valolle,
ttucn päiwän putétehettc.
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Tuolla sytewi, ipämen
Peitetyissä pohjukoissa,
Toiwon tnli tuntematon,
Tuli outo ja tukala,
Joi' en suutu sammutella,
Entä rasti ruisfuclla.
Tuonne fiirnhiau fitvusti
Maitti kieleni turinut,
Tiiottiic uiivoiii ujutus,
Tuonne suosio spanten,
Toiwon poluille pimeän,
Ahtuhille aumiétitfseit,
©aarnelleni surutsten,
©yämelleni sttfoiétett.
Kuitti kuikissa ujutus.
g)fö' on uinu urwollinen
Täyttett tarroetfeit seaést,
9)fé' ott turtve toitvottarca,
Syämelleni stirititeii,
Syämelleni sulonett.

O

Näistä edellisistä lauluista lauletaan niitä seitsemää
ensimäiltä mctteitt yli koko ©uomett muun, ehkä
ci aina ja joku paikassa yhdellä tumullu. Karjulasta
saatuja oivat lunlnt 8, 9, 10 15, 18, 23, joita
kuitenki myös usiuinpia ©nmoéfa ju miiuallafi Suomessa
eritawotllu laulellaan. Hämeestä ftrjotettitja owat 16, 17;
Uudelta muulta 19, 20; ©aivosta ju ©uivourajustlta
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Pohjanmaalta ja ©atafttttnasta 21, 22, 24. — Kuusi
lrmäistn laulun alfumärfyä ju foto 2:nen fuulu owut ruot*
siitficlisteii lauluin mufailetnuta *) ju mclfcin näyttää siltä,
ftttt olisi myös tauluilta 3, 4, 9, 20, ruotsalainen alkun-
sa, joku sama urweltt miks' ci soivi luulnhin 5, 6, 19.
Wiitnelsi nimtetttöd fttitltiitma luéfn syntymäpaikoittamme
lattleltamait, jota myöten sen olemitta lokenect forjaella
muistostamme, kosk' ei stnmttfuatt silloilt firjotetttffi.

Jos nyt tarkemmin ttttkimma näitä nykysujun lunluja
»anhanaikuisten rumatta, ittttt ylipäänsä suututtuna sanoa,
etta ornat kehnompia laubuétaait, ei uinousti kielen »ttofsi,
ivumt munitti laulttsomuutettsa. Lyhyitä tamutta lötjtään
usein pitkiksi »venytettynä ju pitkiä lyhytten siuutt putattu*
ita, jonka ohessa sanojen aksiulunta (allittcratio) on fattti*
moissa. Tawattiéeéti on niissä myös paljo kattustnita
sanoja, jotta näistä näytteistä kuitenki olemina kokeneet
pois kurjia, jossa työssä niiden monet toisinnot kokonai-
semmilta sanoillansa owut amufsi tulleet. Niin on munki
laulusomuué näissä kehnompi, knn munhanuikusissu, uino-
uötuan nnotticttsa moninaisnndcllu moittamat ju niidenpä
tähden kyllä oivutfi niin tatvallififff tulleet. Oifiaésa lait*
lnssu ei pitäisi fttmpusetttuan, ei suitan, eitä nuotin,
yfsipnolisesti mallita, wuun fcsfinäisessu stiouésa ja yh-
tcybcésä toisensa luussa elämän. Tästä yhteydestä ornat
nyfysatfoina tuitenti funu ju nuotti erinneet ja edellinen
jäänyt oppineitten runoteclmisfä meltein itscwultiutsi, jäl-
timäinen nyfysissä kunsun lauluissa, ©aita ju nuotti, a*

*) Katso: <Sxv. Folkivisor af E. ®. Geyer ich A. -11. iSfjelitré, 2:dru
D. Etlii». 1816, p. 2 ja 212.
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lusta sisarta, nyt nseinki kuipuumut toistansa ja itkeivät
pfsinätsttjbcétänsä, sanoen:

Kaks' oli meitä kunnokaistu,
Emon tnomou tytärtä,
Wanhcmman wuriistamata.
Kaksi siiwou sisarta;
Käsikfähä me fämimmä,
©onnittuhu me stivimma,
Kilpou kiwen etehett.
Rinnan riihihuonehesen.
Pois on mennyt meistä toinen.
Toinen suuresti fttrciot,
Itkcwi ikänsä kaiken,
Ajan faifen fnthoawi.

Spp sihcn, eitä nuotti tiyfpsiésä tuusan lauluissa on
fanun ylitse »onllait fauttut, on sumu fiut kuikeit mmittki
yhteisen eläntäii iiuiuttumifeeit entisestä laabuötanfu. En-
titten yfsittfertasuité tamoiéfa ja elämässä menee wttosi
muobetta alle ju palkitaan uttottaifefta, silmään pistämättä
koreudelta; wanhaiiuikuset wuhwat ju lämpimät, hurmujut
eli wulliut surlukunhtanut uusilta, paittetttilta, ohuilta,
kehnotekosiltu tukeilta; Honkaset, lujat, iituuluantattomut sei-
nät pttttasilta, ohuilta ja kylmiltä kyhäyksiltä; mustat,
saivnttuneet kanteleet fortoilta, lailtäwiltä winluiltu.

Kun iiii tumat ju elämä mniissaki kolidussu omat
muuttuneet, niin ci suu ondostnu entistit lauluilla muutun*
nustu nykysecn, sillä taulut, jos owut luontafta, ci tecs-
cityjä, fumaelewat uikoju, joina syntyimät, yhiähy»vin,
ju chki paremmin, ftttt inoniiiuiset muut knwankset. (Si
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niiniksi ftttt nutircttuwuksi tekeytyisi se, jofa elettävoätä m*

kuunsu ci nrwaaivn, kursuusti kutsclisi kuittia, niissä ci o*

Ie entisen njatt muotoilen. Kultala ajalta ott ontu luon*
tonsu, elämänsä ju niitti olentonsa, cifä entistä uikuu suu*
du tukusta fääntnntäätt, jos tiiinku korteista webettäisl.
Täta eirnne nyt knitenkuun fatto tiijfyéteit aikain ylistyk-
seksi entisten snhtcn, waan uinousti niiden wnoksi, jotka
aina sttrewut entisen kuusen muuhun kaatumista, eimätfä
urwuu, etta wesustu woipi uusi pun yletä, jos fitä ci
julkohin tallata. — Niin ttyfystétä ©uomen luulttétafi, eh-
fä kuinka kehno ju wähäurwonctt st onki, woipi purcmpi-
urn)oiien luiiln yletä, jos sitä tuituivusti lioidelluun ju lor-
jaellaan, ci kokottansa juloissu potkita. Wunhullu taululla
on jo pian ikänsä eletty, ju uusi luufun wesu on kusivu-
massa, mutta moni toisi mielellänsä Ruotsista eli munalta
täysikuswuneita puitu ©uomen laulutnrhuutt istntcttuwiksi,
eikä odota wefau kaswumistu, tuhi ci urwuu siitä mitään
tulemun, jonka tähden sen huoletta hetttääfi. Meidän toi-
wotuksemme on, että ©uomen nn s i laulu perustettaisi
ivanhan taulun fttltnafimille, waiffemme sentähdcn kut-
so sopiivuksi, että koko rakennus tulisi sen entisen pian
raukeaman, paifoin jo rauenneen, mittaseksi. Multinittétcit
siuun »oipi hywin puunu kiwijulun, eriitätfiä huoneitu so-
pii «jäljentää, uttitnoitu sliurctttuu, tttoélämpiämä muuri
ftufouu ja reppanan siasta rafeta, fofo rakennus erottaa
ja »vieläpä scinätki ulfopuolin punata. Ettei tätä uuttu
rakennusta wielä ole millään paremmalla onnella ulotettu,
sen todistaa ne moninaiset sekä mielettömät että ftclcttö*
mat, niin hengelliset ftttt muulliset urttimiisut, joita taito*

si wnodelta joufottattt ifmaittttu maahan, ©en todistaa
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myös seki, että oppineitten tekemistä Ninoista ju lauluis-
ta ci ole ntattttttamasti mitänä faustit runoiksi ju tauluiksi
ritivemtnt, johon, ©uomen kansan lauiuhuluu muistellee*
famtne, lienee se uinounu fapttä, etta owut nlommufsi tuu-
san mielestä, taivotsta ja enne» tutustu taulusta hait
taueet, luu niitä futtfa tuntisi omaksensa cli munien »oi-
si omistaa.

©c on -fturjutasfn kuhdu'pnolen »valturajuu, jossa ta-
lonpoifutictt kunsu, pareimniti kun muualla oiftan armon*

sv tuntema, ci wielä ole herraötoäett hätttäätt tuttfeunut.
Siellä 011 wielä usiammilta »unhuiiutfasittu lamoilla at*
»onfu, sieltä, niinftin jo edellä sunoiinma, wunhoillu lau*
luillufi pesänsä. Herroja fnn sinne ei »ieiä ole jota möf*
fim afcttautunut, niin siitä ott tulonpoifanen futtsa saattttt
munhut tapansa rauhassa suojellu. Wicläpä ott itst hcr-
ruswätiti, missa sitä siellä on, etttmnwéti sitsi tottunut
taloiipoifuiétu elämää näfemääit, ettei ylipäänsä tuomitse
tuittia fanfun tupoju. Niin itse fanfan lanluissuki. Muin*
fellitfi »älistä lauletemat niitä, eiwätfä pettää suunsa sii*
ta puhafsi pilautuwatt, jos kyllä toista löytyy siellali, jot-
fa pelfää»ät. Usiammutt olemma myös tuulleet kantelet*
tafi sotttumun, ilntun sormiensa fttfutttaa wuromuttu cli
soittou muuten tulonpojuétutiiutta.

Jo alussa turpeeksi asti tcrrottiiumme ©uomen crinäi*
sista runolaudiiista , emme enää huolftuun muista, ftttt
näistä , nytyscssä fofoiifstöfa löytymistä, lauluista ja »vir-
sistä puheeksi ottaa. Vlimulkuscoti on näissä f siität*
syys ju surullisuus läpikäypänä aineetta, ehkei ftiitcti*
faan niin, ettet toisinaan ilosempiki mielenlaatu ilmottai-
site. Muutamassa laulussa kuivailee tyttö surkenttunsu ia
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sanoo oleman itseltänsä "puiun päfmiétä puhoiéta, httiwit
huolen kankahustu;" ju huolen kunkuhuksi »oisi miksi
ei koko tätä Ittitlittofoitétn nimittää. Loimi niissä melkein
ylehcnsä on huolista kehrätty, kude eriluatnnen ollen. Ne
owut »errattawta pilwiscen fpi)épät»äätt, jona aurinfo
hurwoin piimien tomusta paistua pilfuttaa. Niistä fopii
fattoa, mitä mttttait lauluja itsestänsä erittäin kertoo, sa-
noen:

Usein minun utttfen,
listin utusen lapfett,
Muussu mieleni mufuumt,
Älta jnlfojen asumi,
Alla penfiit pehteleivi,
Nurkissa nuhuclewi
Micl' ci tcr»oa parempi,
©yän ci syttä wulkiumpi.

©aitotnima myös yksinäisyyden oleman näissä a(*
tt huioattutaaiiu, ja niin ottfi. Peräti toistnfaatttsia lun-
fuja ftjtttpy remttsiéfa seuroissa ja ntnissu ttloiéfa, joiéfa
ihminen ci tunne yksinäisyyttänsä hatttuaivuksi. — Mutta
kuu tutteina thmiucu lnonnostunsu et rukasta yksinäisyyttä,
muun kanssakäymistä ja stnraftuttta, johon ©uomen tytöillä
ja pojilla, ynnä »»tuulla maumme lanfalta, lankana töitten
toisista erillään afnmilta, et ttfeitt ollut tttafutttta, niin
mielessään wetiwät koko luonnon seuruunsu, kuikille tur*
himmille'la aineille hengen ju elämäit, mielen ja kielen fu*
wuellen.^ Niin usein pitämät puhetta ja kanssakäymistä
lintuin, fnluttt ju muiden elämöin, puiden ja fitffien, fi*
ivien ju kaulojen, jänvien, jokien, lampien ja muiden fen*
luistctt olentojen fuitöfa. «Seuran kaipuussa suitvut niistä
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jota paikalla lassa oleiviu ystäwiä. "Yls' on tuuli tv
tuani, päiivä ennen nähtyäni," sanoo »vieraalle
maalle joutunut, ju tyttö miehelään lähtiessänsä, tmi uu-
wistelee, minlatstfsi fptinjmäfottitstt, hanen toiste tullee*
fanfa, olisi muuttunut, lattiaa:

Muut ne ei utiituu ttttttte,
Kotihiiu tultitnni,
Knn nuo luksi kuppalettu:
Alimmuinctt aian »ttfa,
Perimmäinen pellon fetmas,
Minun pienitä pistamani,
Ncitonu »vitsustamuni.

©untalla mielellä lohduttaa töitten kodista eroama tt*
siansa, sanoen:

Puistuwi I uinu luit päimä
Mttuullenfi imussa,
(Si isosen ittnnoille,
Ei ivetton »veräjän smtllc.

Muuan taus yksinäisyytensä tfäwäéfä haastattelee Itu*
tita fettraawaau tupumt:

Tule tänne, pietti lintu,
Lennä tätttte, lintu ruttu,
Haastele halusi mulle,
Itämäsi ilmottcle;
Mie sanon sinulle jällen.
Haastan mielihuikiani.
©itte muihummu majoja,
Kuhenkeskcu kulhojamme.
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Minkä osun ottamisen ja kunssakärsimäisyyden onnet*
tomusta tapnufseStattéfa eikö anna tyttö moninaisille elä*
»viksi ujutetuille aineille, kuu luutuu:

Tuota saarift saneli,
Suuren rannat raittotteli,
Tuot' itki ihanat nurmet,
Ahot armuhut »valitti,
Nuoret heinät hellitteli,
Kuifittti kukut fanerwan,
Suota piimi ptllamttéta,
Emontnoman tunnellusta; —

Eipä nouse nuoret heinät,
Ei kusmu fttfat kunerwun,
Kuswu ci sina itänä
Sillä tuhmalla sialta.
Kuss' on piika piitattuna,
Emontttoma turmeltuna.

Ilmunfo elämifsi ja mielellisiksi faarta, rutt t ja,
nurmia, uhoja, heiniä ja tuttia ajuttelemutta hän
sillä tumalla taisi niistä lausuu? — Ju sumute st, jota
falasia huoltansa haastellessa ci tiennyt telien ilmottuisi,
cttcimät tertoisi ulomma, miimeiu fttitcitfi tuuman fefsitoä,
sanoen:

Metten metsähän mäelle,
Puhelen Jumalan ptttlle,
Hanétait haamun lehtisille,
Pukujun pajun »vesoille;
Ne ei ferro ketletttänä,
Äiiihfaele kullenkana.
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©uiiian ystäwyyben ja funésufärsiiväistijbeit, jonfu a*
jatuffesfattfa luonnolta natititfintat, osottitvut sille tufusin.
Niin seki, joku cräästt ei tieten, minne mättäisi inoninuifet
huolensa, »viimein käskee torpin tttttä uittamaun, lunt-
pihin hitfuttamaatt, kuitenki »varomalla, ettet wcisi tululli-
sihin wesihin, sillä:

Kalut kuitti huolestuisi,
SUtwenet ulus menisi,
Suuret Hmtit hulkiuisi,
©arat lilltt liufeneisi,
©uisi siikuset surua,
Kuitti mustuisi imtjel)et,
s)änen hoikuu hnolistunsu,
Murehista mustan linnun. —

Mutta muita muistellessa cltuine unohtuko käkeä! —

s)li muibett lintujen ju mniben hengellisten eli hcngetönteu
olentojen oli käki ©nomnfntsilfe rakas ju urmosst pibet-
tp — .sumun urwon wielä tunäpäiwänäki nautitsewu. O*
liko tämä tupuhtnwu lyhyestä ujustunsu »uoben tuuniim-
miilu pahvilla, tuikku yksiäänisestä, erinäisiä hitokmiksiu
knwuclewusta ftifttnnastansu, iuittu sctiruwujusesta elä-
mäétänsä, johon ©uomen kansa paremmin fttn miheu
mnnhnn taisi omaitfi elämänsä merrata? — Arweloumme
myöten wähätt itsetttstuki ippitä. Tämän erityisen ar*

»ottsa täl)ben fäfeä fattfuiésa ttstitt muistellaan ju matni*
taan fauntimmtlla ittmityfsittä: fitltunett, hopiaineu,
f »lt at ieted in tnltul h opiulintn, hopia-
rinta, tinurintu, hieturintu, papnrtnta, ©at-
fun manfitfu, Wiron puola j. n. e. — Wuhäoitni-
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set huolissansa toimotteteioat hanen fattésufärfitvätspnbcétä
kowcmmiit fuffumutt, tytöt millon fitlttu ja hopehiu ynnä
muita fortétuénutetta snnstunsu fittuhtelemutt, millon il-
mottaivun ujun, fttna ttaitutsimat. Emoton orpo »oalittuu,
ei enää käestäkään ilou itscllänsä einonsu kuoltuu oleman,
jos fitinfa kuuntelisi ja tääntclisihen. — Käen ftiknnnustu»
pu SBäinämöiucuft naulat liitteen kuntclccnsa tumasi, ju
minkä osu» käki ihmisten usioissu luultiin ottmvun, osotc*
tuuii ehkä silläft, ftttt runossa asttetumt yksinäisillä saitoif*
lausu koiwnn lutwussu Joukahaisen sistrett hukntttua sure-
mumt. — Muiniinsiu faikentaisillc elämille ja muille olen*
noille ujutellnsta ihmistupusesta mielestä ju tielestä tulee
wielä stti, että usein atmetaait lintujen ja muiben elämien
eli heitgetöittett olcniojen pitkiä kunsstpuheita wälillänsä
pitää, ©illa tumalta istuivat linnut oikeutta, kissat ju
Hiiret, rcmot ju jänikset, toimiin ju tnoincn tyttäret tarinoi*
»vut kuikcnluisiu keskenänsä eli ihmisten kuussa. —

Moni ehkä katsoo uineita ja ajioita, joiben kanssa
näillä lauluilta on tekemistä, afahaijiffi, »ähäar»osifsi,
laulun anfatfcinattomtffi. Mutta niiitfttit ainufi kansan*
runoissa tupuhtun, on myös näissä luuluju tutut, joku*
päitväset aineet »alinmit, ci niitä piimistä eli nutista
korkeuksista tamotellttt — tuikku toisin suttocn: tutut, jofu*
päiwäftt uineet ju iiiielcitmaiftttittfet owut futtfajan laitta*
ntautt pufottuneet ju lavlut siitä syntyneet. — Äunfuit ru-
noeliniéfa mieli hunvoin lentelee ylen forfiatta pilwistä
cli ntuualta scnunotfta lauluuiueita tapiiifetiiaait, joilla
»vaan pilmisfä, ilmusfu ja tuulessa oiift fotimuunsu, ja
perustaksensa laittajan omassa mielessä, silloin fumullists*
ti olctoafi paremmin tuttu pillvien, ilman ja tuulen luns-
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sv, kun tämän »arsinatfett efåntän. ©e joku hulujuu rv*
uoelmia femmoifiéta ylähäisistä uineista, niitä ettöön kos*
kuun etsikö kunsuntckosissu! Niitä löptään semmoisteu kortta*
oppistcn tcelmtssä ja laitelmissa, jotka mieruhia tälle jo*

kapäiwäselle, uluhuiselle elämälle, taittu sitä hulpunu pi-
täwäistt, sihcn siitä syystä eiwät pittitii'fautt, »aan mie-
lensä lentimillä kohoten päätymät »litnein fttnne'ft omissa
luuloissansa löytyivihin purempihtn maailmohtn. He ornat
litfawitfuttu, joillen ci kclpuu tama nykytien Jumalan lito*
ma muuilmu; sen pitäté heidän mielensä mukuun olla pe*
räti toisenlaisen ja femmoifefsi fttwailewatki. — Mutta st,
joku paremman maailman puutteessa, ujuksi edes tyytyy
tähän oliuwaunsu, clettämäänfä, joku myös hulujuu näh*
bä, tutu ja tietää, milliseksi ©ttomeit kansa sitä annaa,
eli täta ennen on urwannnt, millisct heidän mictteensä,
toiivonsa ja »jrityffenfä siinä owut, — sillä on näiden (au*
fttjett, ehkä uluhuisissuki, wähäurwosissu atneié("a kylliksi
miettimistä ja oppimista. — Muuten on muistettama, ett*
ei minkään Inttluu somuus ja kauneus synny aineesta,
»aan uineen käyttämästä tahi mielen »vapaasta liikunnosta
ainetta ftuoatesfanfa. Alahallista aineista ei siis sturaa,
että luuluki olisi ulahainen, eitä ylähäisistä toisella puo*
lellu laulun ylähäisyys; nimi ei pahenna miestä,
jo ei mies nimeä.

Itse kirjotnstupuki cli ftimauémuoto näissä et lentele
niin korkiulle, luu mutttumten muiden, esimerkiksi itäisten
kunsuin nmoelmissu. Wälistä kyllä »äbän siheitti lauluun,
mutta ei tamulliststt. ©e on jo mainittu lapsellinen luon*
non ystäwyys ju ttitta»ttitö, jota citimmästi kirjotusta*
»anti muodostaa. Enempi kun ylisnnntasnutta rakaste*



taan »vertauksiin ju sunutasftihiit pnettnu muotoa. Usein
tulee niiden kantta lyhyt firjotué osottmiiuun taajoja aja*
tuksiu, joista mami joftt osu on oikein ilmotcttu ja enetn*
pi puoli ei muulla, kun jolla kuilu sunullu, mertaufstlla
eli stttufuéfulfa wiitottn. Ainoustuan tottuneet semmoisis-
sa tiloissa ttätewät ju fefsitvät lunta) un otlimt mielenjnok-
sun. Usein sanotaan myös jotain peräti toista, kuu mte*

lessä makuu, mnan sillä turoulta, etta silloitti tottunut hel-
posti urmuu otftmt mielen. Monessa laulussa on mieli
ilmun nähtämätä johbutustu toisiin uineisiin kuttcivu, joil*
Ia ci näyttäisi paljo yhteattä cnncnlmisuttnin fattésa ole*
mau. Mutta tarfeiinitiit tiitfieésa löntääit silloitti ttseitt jo-
ku porras niiben »välillä. Ja jos ci uinu löyttmsikään,
niin mittstafaine, että se ilmanfi ujutellessa on mielen luon-
ttollitten luatu, ustin yhtäkkiä kaikkinaisiin uinetsiitt jotitn-
wun, joista, jos kysyt jäfeétä, fttinfa tulin sitäft ajutte*
lemuan, et itsefäätt utua tuibu sclmää staba. Kninlu
monta tuhatta ujutnstu sillä tumalla etkö wähmtki ajmi si*
sässä toisiuaau ujellehbu itfefitttfi päässä? Kuku woi ttii-
ben kuittien juonnon ju toisen toisteta siitetyn ohtcybeu scf*
»otttää? — Täésaft kohdussa ott siis lunluju yhteistä mie*
leit luontoa stttrauma ju sanoilla ftttvaawa ujutnkstnsu il*
mun waruwuisnutta ja pelfoa, uiinknn ne itse työssä il*
inotufsen.

Siloinen laulun sttlositubesta emme nyt hnoli'kuun o*

mua lattsettamme Ilmotta, koska näitä korjuellessumme
muun olisintma tainneet liiaksi niihin rukustnu, ju luu-
sccmme, jos ci otta'tt, fuitcnfi nänttää »ffipuoltsclle. ©e
joka euuemmiu hulujuu erityisten mietteitä siitä usiusta
lukea, ftttt itsistä lauluista kokea, lukekoon etttisttt, kaikista

— LVIII
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kiiiilusiinmait kotimaamme professorin, H. ®. Porthuu-
n i n erittäin ©uomen rnnotuibosta laitettua kirjan °^, jos*
su läpensä ylistää Suomen lunlnn stmutttta, fauueittta ju
sulosuutta. Sumulla tawalla ylisti sitä aikoinansa pispu
Danicli Juslenius, lausuen"Suomen laulun luu*
neutta ju waifttttawaista, sybämen liikuttawaista luotttou
emme tuibu lyhyellä kcrtomisellu ofottuu, ja jos wielä tai*
tatsiiiunufi, niin ci fufuatt uskoisi kertomustamme tobcfsi,
joku itse ci ole sumun lunlnn sisällisintmun Inonnon kuussa
tutuksi tullut. Se oikein tttlmchtit niin lunscttcnsa kuu a*

jatitétctt somnnbeltu, ja ilman niitä ruttoa ci anvata mik-
sikään." **) — ©affalainen tohtori H. R. von Sehrö-
tcr, joku kolmatta kymmentä »vuotta sitte käänti ja pränt*
täytti safsafsi mnutumiu ©uomen rnnoju ju lauluja, nimit-
tää niuostoammc ihmeteltämäfsi laitlutähteeffi ja
luulee st» kyllä itsestänsä ystäiviä luoksensa toetäwän, et*
tei turwitsc ja fatpau hanen erityistä pliitpitäniä. ***) —

Ättitenfi oli niin Porthuunilla, knn JusletttuffeKa, Schrö-
*) Katso: H. 11. Porthan, Dissert. de I^oe»i Fennica, >!!l!<t. V,

Aboae 17LU— 1778.
**) Mainittu pispa D. liisleitius on farna niteé, joka fiiomenti

Lutheruksen wähä» katekismon ja sitä seiiraaroaifet O. Smrtiliitls
sen yksinkertaset selitykset. Sanansa, jotka luetaan kirjansa "Suo-
m«l. Saiia-iiiiaiiii @oetu«," Sthm 17<<5, efipiiljeesfa z. 16, kuu-
llltVtttne jäin äe carmine qnidqiiam dieara Fcnnico, cuju«
elegantia, via commovendi aniinos, et affcctiis eiendi, bre-
viter enarrari ne^vit et si nilixlnie i<l nossem, fidem faee-
rem neniini, nvi illiu» intima non penetraverit scrinonis.

Figuris tam diciinnuin, qvllm sententiarum abun-
dat, ut aine illis u«e«i» non a-stimttnr.

*''*) Katso ennen mainitun kirjansa esipuhetta, jossa enfiiiiäifellä si-
ivulla luetaan janat: "in iinserm deutschen Vaterlande, das schon
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terillä ja muilla, jotta senlaisilla iaustilla runoStoamme y<
tietämät, toaatt jotu pieni osa siitä tuttu, eitä fefäätt fan*
niin ja paras ofa.

Ulkopuollista todistusta ei siis faipaa'faan laulumme
fottittttbestaiifa, emmekä juuri pelkää sen sifäpuolltstafaan
kuipaumun, jos fen sitä kysyisi. Mutta jos tapaisi lufija
toisinuun semmotsiufi puikkoja, joilla ei näyttäisi kyllin su*
loa, somuutta ja fauneutta oleman, niin ensiksi muista-
koon, ettei ole'fuatt yhben kaunis kaikkein kaunis, ju toi*
seksi elföön unohtuko, mitä itse lauluin tekijät asiasta ur-
mclcivat, sanoen:

Eltate hywät imeiset
Juota vuoksi otelko,
Jos mie lapsi liion laulan,
Pieni pilpatan pahasti;
En ole opissa ollut,
Seisonut sepon pajussa —

Olen oppinut fotona,
Oman uitan orren alfa,
Oman ättitt »värttinöillä,
Weikon toeötoélaötusilfa.

Waan joi joku fystisi, miutähdett femmoisiua, opit*
taan ju taiboétumt eli muusta muhbistuuu epätleminä,
rupeuwattaan laulumaan, niin mustaamat mieläfi laulu-
jamnte:

so viele airéhettnffcee Gesangesstrime llebend in ftch «ufgenommen
hoffen wir, dieser mmdeibaren Liederqtielle eine nicht ungrinfltae
Attfnahme «ersprechen ju durfen. itnfereö Prelses bedarf sie tiicht
— sie selbsl witd bald «enng der Fremide vm jtch versammeln,
d!e auf i!)r Rauschen horchen. —
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Smp ois outo ollenkana,
Suattamatou faunutkana.
Rumennut runon tefohon,
Waan tuli ifo ikämä —

Se minun pani pakolla,
Sepä lyönti työntämällä.

Saman fanoimat jo matihitubestnti, taikka:
Kyllä huoli »virttä tuopi,

Mure »virttä muistttttami,
Kaiho kutttumi faitoja,
Miclulustt armeloita. —

Laulun hoiffa fjuoltésant,
Ikämisfäni iiotstu,
Panen pakko päimissäni,
lott' on iltani fttfuisi,
Aamuni alimenisl,
Hnopeneisi huomeneni. —

Ia fanotaanpa fanatasfunfi lamoin: luotu on lm*
tu lentämähän, huolellinen laulamahan. — Ei
siis pitäisi kenenkään oubostuman fftä, jos toisinaan fuu-
tostanfafi epäileminä untuntitivut laufumuutt, fomulta i-
fätoältä, raskailta huolilta eli »vielä muiltafi fyiltä pako-
tettuna. — Peljättäwästi on myös monen laulun kuussa
aikain muuttuesfa tainnut käydä, kuu tytön kanssa, joka
wanhemmilla päiwillä itfestänfä muistutteli, sanoen:

Oli mulla muoto muinen,
Oli muoto muien rinnan,
Knn ma notkuin nuorempana,
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Hersyin heinän farmutliöna. —

Olin ennen, ftut olittti,
Olin armas aitoiltani,
Kaunis kuswinpäiwinäui;
Olin kuu omenakukka,
Tahi tuores tuomenkukka,
Tuhi munsikka mäellä.
Puola polttokmtkuhulla.

Jo kyllä kahdestiki tätä ennen olemma maininneet,
missä näitä lauluja tätä nykyä enimmästi tamataait. Ice
Karjain mi)bi on heidän marsinuinen ju uittoa stnty*
mämaatisa cli maan jättimäinen pitiopaiffunsa, siitä mä*
lista oletnma hamunneet fahta'alle ujuteltumun. Ameri-
kan millit kansat pafeitemat tuo tnostuki Gntrooputuiétett
edestä synkempiin erämaihinsa ju nämät luonnon synnyt-
tåmät ja kusmuttumut laulut licnemät sumulla tumalla ul-
foa maahan tulleen simistymiscu jaloista ainu cbemmä ja
edemmä metäyneet, sillä luilta nyt uinoustami Karjulassa
löytyen. — Tulonpoikuset lupset jättämät ilonsa ja lopet*
tamat leikkinsä lattialla, ujostellen lonllohin rientäen, ftin
herrasmäkcä tulee tupaun; niin ariueftsimma myös näiden
eli muiden samanlaatuisten lauluin yli koko Suomen litui-
naan leikkinsä lyöneen, maun sitte jo janotusta syystä
nyfystcn piilopuittuun mäistyttcen, entisestä olostansa muil-
la puikoilla ei paljo muutu, kun jättiä ylehcnsä käymissä
fanulasknisst jättäen. .Karjalassa owut toti siksi wielä
säilyneet, etta, waikka kyllä »vanhat ihmiset wulittuwut
niiden lupsuttbettsa armuhien ylentutstestu, niitä kuitenki
»tela kuikilla ijillä ja faitiésa tiloissa fattlcllaatt. Lapsil-
Ia on erityiset laulunsa, nuorilla naimattomilla erityiset,



naineilla erityiset ju erityiset ifäfitlititfa wanhoillufi, paitsi
mitä siitä laaditeta on, että lauletaan yhteisesti usianmttlta
eli faifiltafi. ©umute on lauluja erittäin pojilla, erittäin
tytöiltä, erittäin miehillä, erittäin naisilta, erittäin ufoilla,
erittäin akoilta, yksipuolisuutta peljätcéfäiunte emme tui-
bu yhtä lujia näistä toistansa paremmaksi kiittää. Jokai*
sellu lujilla on oma snlonsu ju fmttmttenst, liiill efimer*
titsi laétettfi lanlnillu, jotta Inctuun tämän enfimätV
stn firjau lopulla. Moni taitaisi niitä fchnommufsi arma-
ta, fun mitä prättttiiit toimitettaisi, mutta fuitcnti owat
ne lupsillu niin ratfuut ju funniit mielestänsä, etteiivät
puljo muita lauluilta ptbä'fääit, fttu semmoisia heibän mie*
lensä ja älynsä mukaan juoffewia. ©e on itseensä häm-
mentynyt mttfaus, joku lapsille muuta turitseekuun, kun
minkä älytä motioat, tuitta joka katsoo sitä westlle sopi-
muttomufsi, että tuulen mukuun heiluu sinne tätttte, eikä
asu ftttt täysi puu jäykkänä, fanfiatta. Lapsilla on omat
mielensä, omat halunsa, omat työnsä, taitonsa ju laulnu-
suki, ja sen mufautt pitää kuittia heihin toéfemia urwut-
taittuu. — Mainitut lusten luutut owut kun ensimät*
nen luokita ©uomen lauliikonlnssu. Semmoisia ornat kaik-
ft paruliimmut rmioniefat tapsnnbessansu lmiluneet, juuri
niistä luulun luontoon tottuneet ja mieltyneet. Muu lau-
lukoulu fitte ott itscfulfafi ollut, niinkuu iiitä eras laulaja
fertoo, sanoen: *)

Omat ott wirret oppimani,
Omat saammti sanaset,
Tiepuolista tempomani,
Risukoista riipomani,

*) Katso myös 9 laulu tassa eiifmt. kirjassa.
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Kanarwoista fatfomani,
SBefoiéta metelcmätti,
Kun olin pienitä paimenessa,
Vatia lummusten keralla,
Metisillä mättähillä,
Kuitusilla ktinnahillu. —■

Tuuli toi sata suttou,
Tuhut ilmu tttuivitteti,
Wirret ualtoiua ajeli,
Luusehet metenä »vieri.

Muuta erityistä laulukoulua Suomalaisilla ei kyllä ol-
lutkaan. ©illa muikku lunlltfonltiistuti ©uomen rimoissa
ja lauluissa toisinamt tatttéteitaan, niin niittä armnttm
musti ci ymmärretä muuta, kun mikä mietäfi maussa on
tamalltnen, etta toinen opettaa toiselle laitlurt ulfomuiétit*
ta laulettmvntsi. ©ttö talvulla ymmärrettämä licilee kyl-
lä stki toisessa firjussu prätltättämä laulu, jossa tyttö
fertoo pienempänä eräälle ufulle muutamia lanfaferiä ja
rätsinän eli puidun laulun opetuspaikasta antaneensa, muutt
jota tuhmuutta suiiremmatsi tultuunsa fainu, fun ilmunfi
affojen opelutsitta huMutsi hitollensa fyllin Mirttä jut-
faatvatt, niittä samoilla sanoillansa sitä ottiutu, jota pal-
faést tilallista ©uomen läulufottlua osottaiva, josta jo
ehti fyllifsi Oleirtma edellisissä lehtitöissä tttatttttttteet.

©uonten laulun iästä eli loanhititbeéta cntitte täitä
niuutu sanoa, fun että sen juuret futoua menneisiitt yli-
mttiétositn aifohin, lutmu näihin mjfysiin uitohin foéfetva.
Niin näistäti tassa fotoutscssu löytymistä monella fylla
on suuriki ikä, chfä »vuosituhansia seljassa, »vautt toiset
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tuus etmät ole lowitt wanhoja. Wangi ttn pannu "i
esimerkiksi ci woi ollu ivunhcmpi yhteistä wiiitakieltouikaa
fttnittguö Äyöétä Illmtmtueit hallitessa. Koi t erot
järwen rannullu eli puri wnottu sitte ju tuitua nueläfi c-
lää wmthu 80:wuotincn utta, Mateli atutar,
jota muutamista muilta kerätyistä tyttöiu lauluista, ftttt
ttittä hanen kuulluksensa (vimma, sanoi: "no wieläkö nyt
sitäfi muuéfa muistellaan ju ken sitä teille luulot? — Mi*
nä sen ennen nuorru tyttönä ollen tein." -^ Afan ilinun
syytä entistetä lattlttteoötansa kehuneen emme nsko'kaan,
sillä siinäki iäéfä oli mtelä hywä laulaja ju toiseksi niitä
tekcmälseiisä sanotutta tyttöiu tauluja ci juuri laulettukaan
Ilomantsia ja Lieksan rajakyliä ulompana. Ainuti lunlnin
ikää tuttteéfa fttufisimma jonkun osmiitan niiben nykyststä
olopuikustu suatatoatt. Mitä laajemmatta nsiantmissa e-
ripuiloissa kututi laulua lauletaan, sitä waxxhexnmafii lnn-
lijimma, ju cnimmiieu lauletaan niitä laajemmulta, joilla
on enempi toisinnoita. Tämä on ylehensä sunottn, ei
sillä mielellä, että st sopisi joku ainoaan erityiseen lait*
litttit niin yhbcssä ftttt toiscssaki kohbusst.

Että ©uomen laulutaito on kansan omituinen siittämä,
synnyttämä ju kusivuttuinu, ci ttlfoa peritty, stn jo ofottau
©nomen laulun omituinen mttotofi ju kuitti erityinen luu-
tititfa toisista rinnalta kuswuwistu sisaristansa. Ruotsin
ja Weuäjän lauluista. Ruotsilla ci ole paljo täm-
möisiä mielen suoria ju sclmiä osotufsia luuluissaitsu, wautt
ftm jostuiu lunluwut, pttkcwut ustan fertomatapaatt, tuit-
fa tariuoimat jostuiu toisesta, johon ajatuksessa itsiaiifä
') K>!tso 108 laulu limaisessa kirjassa.
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wcrtailcivat. Hctbäit taulunsa parcitista päästä owut sitä
laotun, kilit wirsilunlut tantan kokouksen kolmannessa ftr*
jnösu, ehkä kyllä niidenki Inonitosta paljo eroamatfet. E-
tttmmät Ruotsin fanstnlattfutöta ei o!e'faan pcrijnnrin fan*
san tekosin, »vaan plhästmmän osan fatisasta, Ruotsin
muinascit herrusiväctt laatimia. Kansa sitte ta*
moissansa, siisteydessänsä ja uimissa elämässä herrusiväeu
tamottama paffuusl tilalle, herruswuki siirtyi cbemtitä ja
jätti tuballuan cli uttohbitfstéta taulut jälteensä, jotka fan*
ia ointött, korjasi ju säilytti — siitä niitä nyt kunsuitlmi-
luttsi nimitetään, semmoisia emit osu ci alkuunsa ollen.
Ontttittsia, alkuperästä futtsunfuuluja Ruotsilla meidän tie-
dosta on ylen wähä, ncki Harmoin minkään Merosia. Ve-
näjän laulu, ehkä wähä enemmin ©ttomcn laulun fitfiilni-.
iten, kuitenki puljo crotuffctt siitä, niin että, fun jo fanoiut*
ma, ©ltotncn laulua ci taitu tmtithtttt, fun itseensä wer-
rata, juuri tama itfcifptjfcnfä sen wmthua ifääft todistama.

Wiron laulujen yhteydestä ©ltoractt taulujen faneja
olisi etteinmttt ftrjottauttsta, knn mihin tässä esipuheessa
aifauisimttta. Ne alkuunsa eirnät oltcctfaun erotettuju Ma-
lillaan, muun yksiä fatttnja, sitte kunsun crotcssu laulujen*
fi toisistuun mierotett. Tämän eron jälteen näyttää ©no*
men laulu, uiinfnn itse ttelifi, paljo paremmin atfittnott*
uossansa ppstttceit, mttnten on st myös kaikella tumalla
taitatoumpi ju ruttfaumpi äötrott laulua. — Muiden kuu-
kustmpuin tuttfaitt laulujen wcrrallu wielä wähcmtitin rit*
peamina ©uomen laulua tutkimaan, ehkä kyllä fcki ei tai*
tuift fopimaton olla. ©en siasta panemina tähän näyt*
teeksi eräitä mnnkaluiskunfaitt lauluja, joille kuitenki sitä
cituett olemitta kokeneet suomalaistu pnwun antaa.



©citrauwulla taivalla sanotaan Luppuiaijen ,ual>

falla urmahunsu luoksi laulaneen. *)

Puista päiwä, armas päiivä,
Paista päälle Orru lunmiin,
Että kultuni näkisin
Orra lammin laitehella.

Ei niin mäntyä mäellä,
Eikä Unita kukkulalta,
Joitt' en lativahmt fapttisi,
Kun »vaan luitani näkisin.

Oksat poieö ottelcisitt,
Joku lehmän leittouisin -

Otsat kuitti kminihitti.
Kaikki lehmänsä letotät.

Oisko linnun lentoiieiiot,
,tohottimet kotkulinitun.
Lcntelcisiit, liitelcisitt
Orra lammin tuitchcttc.

28natt mitä miehellä minulta,
Kutu furjunpäimästllä! —

(ii ole siipeä ivuriksen,
Jolla Itiöksesi tiilisin.

) Katso: I. ©. «on Herber, ©timmen der inbitet in fiitberu. Tu-
bingen 1307, siw. 104, jossa kirjassa myös semaawatki laulut
f«fsmftelisi«ti, siw. 102,129, 170, 171 177, owat tawattaivat.

— LXVII —



Jo olet iviikou »ouottattutttta,
Maiten kunnosen itäii,
Sinisillä silmilläsi,
Metisellä mielelläsi.

SÖaatt mielä sinun tapoati,
Wielä istun micreéfäfl,
Waikka tnitttte'fi menisit,
K:ttnne'fi kulekscleisit.

Koma on kahle, ruutakahle,
Luja köysi, liinukoysi.
Rukkaus sitäi omempi,
Lujempi ii'et syäittcn.

Eski maalainen (Amerikan kylmässä, pohjaisessa
maanääressä) toitottaa surunsa ystäwänsä kuolemasta
tähän laatuun.

Wot minua mies poloista,
Knn nyt näeit iötumefi
Tyhjänä tumassa tässä,
Asuntosi atttiana.

Poté oit mennyt ystätväni
Pilttiähän maaupowehcn.
Mitttttatutt Maitalau muille.
Käynyt Kulman kurtuuohon.

— lxviii^—
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Jota ennen iltasilla
Muotin iltani iloksi.
Käwin ivastahan lujilla,
Koska kuulin kulkewaksi.

Tullut ei tyhjänä kotihin,
Tuli täpettä wenolla —

2Öecn koiria wenosst,
Liiitnsta liiutcnfi.

Joista äiti joutususti,
Keitti liemen ferfiästi;
Ruoan riinsuhuu rafenti,
Laitti nutille jalminulle.

Mxxn näki lähellä laiwan,
Puiiainastott purjehtiman,
Oli luona enftinmätsnä,
Laimatt luiulla lähittnä.

Wecn koirunsu fomiat
Kunto kauppiaan käteheu.
Toi puruhut liinapaiat,
Nuolet rautusct nopiut.

Maun miss' on nyt yéttatvätti!
Woi kun muistiiil mieleheui,
Suru särkcmi syämeu.
Huoli rinnan raatelewi.

Woi jos »vierisi »veteni,
Tahi itfu irtautuisi,
Nitnfun muilta muutamilta;
Ehkä huoli huopencisi.
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Tahi jos kuolisin minuti.
Kaatuisin fatala ruukku; -

Waan fufa kantaisi surua
Waimostuni, tapsistani? -^

Niin muhun majoilla näillä
Wielä miippä mähäsen,
Wuitt' on mennyt mielestäni,
110 poikennut täksi.

Lith om ila isen morsiamett luulit syntymälodistansa
eroama, äitinsä jättämä.

Enkö jo sanonut äiti,
©aiioiuit suoiuia kerroin:
Hanki tänne tyttö toinen
Kutojaksi, feträäjäfsi;
Jo olen tyllin fcträcttyt,

Kyllin kankaita fttcllut,
Kyllin pessyt pöytiäsi,
Kyllin laussttt lattioitta,
Kyllin tuullut äitiäni,
En fyllin anoppiani,
Kyllin heiniä harailuit,
Kyllin laitellut lapoja,
Kyllin tutliu keräillyt.
Seppeleiksi selmitellpt. —

Nyt «e ei kukut koriat
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Kullun päässäni taljaja,
Ei siniset silktinmihut
Paista päitaäitpatstehesst,
Eitä snortnwut soriat
Tuisti tuulessa isosti;
Mxxn tulen fotihiit toiste,
Mäpn lutissu, ett fttkissu.
©itte laffint talvia
Wielä tuiski tunlcssuki,
Kunlahuiwtni koriu
.ftttmottami fuittamella;
Wuun ne fortnufstt soriat
Nukassa »valittelemat,
©ilkkinunhuni siutfet
Itteivät ifänfä faifen.

keli alaisen ylisiyslanlu ftiliuststansu

Minne, minne mchitäiitett,
Ktttttte kulkusi tvuratiteit? —

Tuskin lviclä tuntureilla
Aamuntslo ultehessu.

.tittat kultaset, kortat,
Kuitti wielä fmtnihtsti
Scpeätaät lemmcssätisä,
Utusilla uutimilta.



Kaste tutissa kaikinpuolin
SSietä milttttmi kukilla;
Etkö sure sulfiasi
Tulemasta turmiolle? -^

<St sä sure sulkiasi.
Nhä lennät löyhyttelet;
©ano nyt matfasi minulle,
Kitune fttitettfi yritit?

Mesikö mielessä sinulla?
Jos ei nutilta, jo sunonfi,
Mfåtä saat mitattu mettä
Elinkailtesi imeä.

Eikö 'tullut tunteinahan/
Näteittähän netoistani? —

©ill' on huvlilla hunuju,
©illa ixxn ixxlixxta mettä.

Lennä sinne lintuseni,
Ku le sinne tultuseni;
©teitä suut simou tyllin.
Sieltä määrättä mesiä.

©rcifctlcufeit tytön lauluja kultaausa ikäwöidrssä.
1.

En tuta, äiti tultu,
Ma fattgaétu kutoa;
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Mull' ompi outo mattoa

©öätiafassa aina —

Zxxo kehno Äirft rukka
Poweu polttelcwi.

2.
Kuu ftilfi mattohinsa,

©umoite seitstntähli,
Jo »sii piiol'yön aika,
Ju mina ruiittu wulwon
2)hätt yksinäni.

3.
Kuitti unto urmas uitu.

Anto kesän, unto tuliven.
Anto joulun, unto kekrin,
Auto riistoa, eloa,
Vstäwiä ju iloa,
Auto pojun äitiltcui;
äöaatt mitä minulle unto? —

Ei mitänä iitillotttuiia.

Tähän ttykysecii ©nomen lunlnjen ju wirsien fofoiif*
seen olemina fofcncct suudu kuitti meillä tnint ©itouim
fanfan ivunhut eli »vutihmttapuset lunin t ju wirret,
niinkun Äalcm alaatt crottclimma kuitti kertomarunot
sitä luutuu. Näin ou Suomen lausuu »vanhoista runocf*
mista luksi osuu tullut säifptctpfsi; loi h turmio is ta
tulisi pian kolmas, jos, fititi toimommu, saataisiin prätt*
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tiitalasten torjittttt ebes neki xxiiitä, jotfa jo omat footttt*
na, joku tpö ci kyllä oie'kuun htiokeimmia toimittua, jos
mielitään suubu luikki suunnallensa erotetuksi ju siimotufsi.
Näibeufi lanliijcn ju mirjieu erottaminen itseksensä ei ätna
ole ollut niin fetoiä, ettei toisittaan olisi fylliffifi ' työtä jut-
fuunut. Wirsirnnot »välistä ylikurkaan'ut loihtnrnnohin,
stittoite taitlutft, esimerkiksi toisessa kirjassa präntättäwät
metsä- ja sotalaulut, joitta tähden niistä enimmän,
loihtusekusemmmi osan olcntinaft tästä fokonkststa loihtn-
rmioiit sekaan otettumuksi lykänneet. Toisella puolen yhty-
ivät taulut nytysempiin luulnhiit ja siinäti on raja usein
tahtonut tulla scfawafsi. Mutta ftifi tekee ju laatii työn
ymmärrystänsä timoteit puruhitcn ja niin olemina nicft
tehneet, eminefä pane tuota sikseenkään mtelellciimie, jos
toisitiaatt olisi laulumaata jofu ofa miinalle jäänyt, toisi-
naan raju tullut ylitäybytsi. — ©e nyt oli mustutsciiu fo*
to tämän fofoufjeu ©uomen runostostu erottumisessa;
sama sefamuité on tahtonut stn eriö sihinsu Inéfc*
tv ise su huitufsi tulla. Niin esimerfifsi tämän ensiinäi-
fttt tirjun lunluista owat paimen- ja lasten lavlut
lifetysten toinen toistansa, ja toisessa tirjusst löytymistä
neitojen lauluista olisi muutamia taittu p uitit cv*

luitluilsi eli unisten yhteisiksi lunlniksi toisilta
lukea ju santoite joita kuitu poikien luulit istu armatn
miesten yhteisiksi eli urosten luuluifsi, tuilla
mustuhukuun. Niin folinannenft kirjan mirstlaitlitjen
fanést. Moni turnmtrsi taitaisi toisilta unvuttuu his-
toriatlifeffi, moni ntuiitasiiskonen pibettää turu-
mirtenä eli mustuhukuun. Niin listin innunki erottamt*
sen ju rujottumifcii kanssa.
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Jo toistakymmentä mttotta olemina näitä keräilleet e-
riitautti fefäsatfotna 1828, 1831, 1832, ja wliosiita 183(3,
1837 olimmu toista »vuotta kerrassaan, Suonien Kir-
jalltstiitljcn ©ettran toimelta ia foétannufsella, tutit

näitä kuu mnituki keräyksiä »vatten Weuäjän ju Suomen
Karjalassa ynnä Lupisstfi liitteellä, ©itte siltä mutkalta
kotiuttaa olemina pimt heittumättöinällä työllä näitä yksiä
lauluja ja »virsta präutin ulle lorjuelleet, somitellcet ju
sllunllilcLeet, euimmän osan sillä ajalta »vähiniäki neljä
kertaa uudestaan puhtaaksi kirjotellcct, maillemme siitetään
miclfitmtc mukaan ole kuikkia puikkoja oikein stinitnallettsu
stuuccl. Waan iämän matnimma sillä mielellä ju toiwoU
la, ellei puttttutvatsuutta pantaisi huolettomuuden syyksi,
waan cititcininitt muun stamattomuuben. Muinittnun niin
uslastt uudistettuun pnhtuuksi kirjottumisten on, paitsi muit-
ta, seft syynä ollut, etta, kun työmme alla uinu tnlimmu
ivaillinaista puittoju yhdessä eli toiscssu kohtuu huwutsc-
maaii, syksyillä 1838 ju 1839 niiden tähden uudelleen lctt-
siminä Karjalaan, josta myös futnmallafi fertaa suimmu
paljo lisäyksiä ju to sinnoitu ennen koottnhin. Toisinnotta
tosin onki haitaksi usti puitta puikoin kusivunnt, wuittu
kyllä olemma kokeneet kuitti jontawut, miclestämmc mi*
tättömät, terrassaan pois heittää. Niin nutiden scussu
esimerkiksi semmoiset puheltautlitoisinuot, fun lenti, lensi;
lähti, läksi; saatto, saattoi, saatti; kuulo, kaatoi,
laati, kuusi; olen, oon, ottn; olemma, oominu, oum-
mu, olemme, oommc, oummc; mene, mänc, mcc, mää;
puite, puu; minä, mie, mv, mv; sinä, sie, sa, si;
hän, hääti; me, myo; te, työ; he, hyo; tuo, toi, tnn;
iso, ist, taatto, taatta; emo, emä, äiti, maammo,



iltamina; sisar, fröfo, sitto, sittfftt; »ett, »velji, veljytf,
velo, veto, »veikko; miniä, niinjft, minua, minua;
varttina, Marttana; lassa, lasita; fulfieésa, ful*
keissa; sanonut, j"aitoiut, sanomia j. n. e., joita erittäin
merkitsemään maan ylen Harmoin lienemmä hairauneet.
Joka semmoisista ja nutista poisjätetyisiä toisinnoista tah-
toisi tiedon, kyllä saapi sen käsikirjotuksisiamme, jotfa ai-
oin ,na äsken ntaiititutte S. K. Seuralle jättää. Toinen
huolettamampi afia on se, ettemme aina ole tainneet osa*
ta toisintojen seasta sominta ja parasta itse lauluun va*
lila, vaan sen siaan ottaneet jotain fchnempata, »vähem-
utiit sopivata. Mutta mikä missäki olisi somin, sitä ei
aina käsitä ajattelemallakaan ja miettimällä; mölistä sat-
tmi, välistä taas pitää moneuki paikau jäädä »vähemmin
valmiiuitäfösefsi. Joö joskus väistä lauluista tulisi toi*
nen uusi laitos präntättäioäfft, niin pankoot ja soivitelkoot
sillon toiset paremmin, ikäskun ne, jotka joita kuita näistä
ehkä ottamat ulkokielille kääntääksensä, euiieii työhö» rv*
mettuansa mahtaivat silmäillä toisinnoitaft ja valita, mikä
niissä saattaisi paremmin sanottu olla, kun itse paalu*
vitoja.

Jo näiden maineena olemien toisintojen paljous mah-
taa vapauttaa meitä siitä luulosta, että olisimma näiiä
lauluja outitta laitoksillamme lisänneet eli muitta vieraitta
sanoitta parsielleet, Etnmefä siitä nyt virkkaisi mitatta,
jos ei ainali, jotka kansanlauluja omat forjaelleet, olisi
tulleet jaman limlou alaseksi. Ne, jotta oivat tottuneet e-
rottamaan kailsanlaiiluin oman somuuden ja luontasuuden,
myös kyttä helposti erottaisimat, jos niihin mitä olisi ul-
loa lisälty. (S yksikään kutka ole arempi »vierasta koske*
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mista stihten, fun fansanlaulut. lofu ainoa wieras sa*
«a, jolla luultaisi parannettavan, usein pilaisi fofo lau*
luv sotnmtben. Sen tteteösä olentmafi aina waroncet, nii*
hm ntitään lisäisi panna, ja waan aikaharwoin jonkun
poisjääneen sanan vaillinaiseen paissaan panneet, seuki
useimmiten muistossa säilyneistä kuulluista — sillä paljo
olemina ainoastaan ftiulleet iaufettamait, erittäinfi ve-
jmtatfottta ja muissa tiloissa, joissa firjottts ei syntynyt.

Näistä lauluista ei ole juuri yhtään, jota emme olisi
fattfasfa tamatmcet, vaikka onki joita fititct ennen prän-
tättynä täybellisemmissä eli vaillinaisemmissa tapaiiemié*
j"a. 5) Kun ne nyt kaikki olemina tähän yhteen liittäneet,
niin toimontmaki tämän faitlttfofoufseit siinä fohbaésct täy-
bcllisefsi, ettei tarmitse munalia präntätyitä lauluja hakea,

-») Katso: Pieniä Runoja Suomen Poijillen Ratori, I:mäi-
mu osa, präntätty 1818, jossa laulut I VI, VIII, X
owat täta laatua, ja IlJnen Wihko, Upsalassa 1821, jossa samoi-
le laulut I XI fmtliiwat tähän kokoukseen. Näistä yh-
deksästätoista laulusta löytyy evin osa myvs »011 S cl, f ote-
ta n, tämän esipuheen Illmiannella siwulla, mainitussa kirjassa,
jossa päällisiksi täta laatua tawataan7 paimenlaulua, 2 jau-
ho iti 11 a ja Kojosen voian nurft. Ne kaksi jauhoruitoa myös
luetaan Porthaanin edellä (siw. LIX) sanotussa kirjassa ja omat
melkein ainoat samassa kirjassa löytyivät ivanhauaikaftt kansanlau-
lut. Muutamia tämänlaatufia olemma mcli ennen pränttäyttä-
neet (siw. m nimitetyn) Kanteleen 2!sessa osassa, siw. 13—23,
33—72, kvin myöski kutikausisanomain Mehiläisen tvtiosiker-
roissa 1836, 1837. — Ilman näitä pränttiEiijoistrt saatuja apuja
olemin» myös eräitä lisäyksin kirjotettuna näihin saaneet Magis-
tm TOatthiaS Aleksander! Kastreiniltä ja Äkademian Oppilai-
seita Johan Fredritti Kajaanilta, jonka tässä kiitollisuudella
mainiitima.



joita tassa ei löytyisi. Ei eutteit präntätyttä kyllä usein
tavata entisessä muodossaan, vaan välistä toisinnoissa,
Vältetä nsiainpaatt eritattlutut erinneenä, joka tulee siitä,
että hui kehnommilta laulajoilta ennen lienee erilaulu*
hm fuulttvia ajToita ja sanoja yhteen laulettu, niin sai*
wat sefä meiltä että muilta sittätavoin sefavaéti präntä*
ttjifsift, vaan ovat nyt tulleet paifoitteusa asetcttttfsi ja
järjestetyiksi sitä myöten, kun paremmat laulajat niitä lau*
loimctt eli muuten olentma älynneet. Tätnäki järjestämi-
«en on «sciit kyllä hanfatata työtä ollut. Erilanlajat yh-
den laulun melkein aina laulavat tt(Tantpaait enemmin eli
vähemmin toisistaan eriävään tapaan. Mikä muistaa
feit täpbettifcmiuästi, kuta maillinaisemmasii, kuka tvaaxx
muutamia saitoja ja eräitä paikkoja tavotteleva, muiston-
sa kehnoutta poisjäävistä syyttelemä. Eikä sekään olisi
niin suureita haittana, maan luit vielä sen ol essa useiuki
laulellaan niin sekavasti, etta yksiä sanoja ja paikkoja mil*
lon »vedetään yhteen, kousa toiseen (autuitit, niin viiteen,
ltinteenki toisinansa; taikka kun yksiä lauluja lauletaan niin
eritapasesti, että pian joka toinen värsy ott erinkaltauen.
Semmoisia järjestöissä saapi kyllä »visusti miettiä ja tar*
kata, fuinfa kaikki saataisi parahimmaan sopuun keskenäu*
sä, ja ettei tulisi johon kuhun lauluun liitetyksi, mikä alku*
attfa mahtoi peräti toiseen kuulua.

Iksiä lauseita laivataan paikkapaikoin kahdessa eli nsi*
mnmassaki erilaulussa. Niistä ei tule meitä syyttää,
taikka ajatella, kun olisimma hymästi voineet poishcitlää
tie ja ttefi sanat jostain laulusta, koska ue jo tavattiin
jossain toisessa edellisessä. Sihen meillä ei ole ollut oi-
keutta. Jos uhbeösä laulussa jo tamattiiu fanat: näillä
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raukoilla rajoilla, pofosilla Pohjan mailia,
laikka: tällä inhalla iällä, fatevalla fannifal*
la, taikka: voi mina polonen poika, voi poika
polon alanen, niin se ei estä, etteivät saisi toisessciki
tavattua. Semmoisia lauseita mahtoi jo iknvauhuubesta
käybä kun tnuitafi sananparsia kansassa, jonkalaisina
helposli tulivat ntuitttittttattomitta millon mihinki laulunn
sekaumaait. Eitä ole ensinkään kansanlauluissa semmoinen
asia kuntiniteltama; tapahtuupa »välisiä oppiueittenki feö*
kellä, että käyttävät kuu omiansa, mitä jo etttteit on tul*
lut muilta sanotuksi. — Erilaatu taasen on sen asian fans*
sa, etta virsi la n luissa usein kerrotaan sana sanalta
ebellisiä, samassa virressä olevia lauseita. Se on Suo*
men virsilaiiluit omasuué, ja ken sitä ci katso kaunista-
vaksi, toki fatsofooit fttattavafjT. Dlisimma kyllä voineet
välttää, ettei semmoisia yhbessä virressä sattuvia, ttjT*
ammasti kerrottavia lauseita olisi enää jälkisissä sioissan-
sa präntätty. Jos vaan olisimnta panneet ensimäiset sa-
nat niistä ja osottaneet toistenki scttraaivatt, niin olisi
siinä tainnut olla kylliksi. Mutta toisinki puolin miettien,
ja koska niiden täydellinenki kertominen ci tule kirjan suu-
vitutta lisäämään, kuu kahdella, korkeinta kolmella lehbellä,
niin olemina katsoneet sopivammaksi, sillä taivalla pränt-
täyttää täybellisesti, txin laulctaanfi.

UjTatnpi näistä lauluista taitaisi fyllä äfftnätfemptä
lukijoita varten erityisiä selvityksiä tarvita. Niin esimer-
fiffi tanssi- ja häälaulut niitä seuraavista tanssi- ja hää-
tavoista. Jos aikaa ja tilasnntta saamina, niin kyllä miksi
emme saata'fi jossain neljännessä kirjassa vasta semmoisia
selvityksiä toimittaa, waan näihin kolmeen olemina pal-
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iaat laulut siltansa toimittaneet. Kttitcnfi aiomma kolman-
nen kirjan lopulla kaikki oudommat sanat selvittää. Paif*
foja, joista itseknki laulu olisi jaatit, on työläs ja mali-
dotonki nimittää muulla tavalla, fun ntinfä jo olem-
ina tehneet tämän esipuheen Vll:mätittetta ja Vlll:satuictta
sivutta, fosfa Harmoin onki joku laulu täydellisesti yhdes-

tä paikasta ja yhdeltä laulajalta saatu, xvaan nsiammilta
patfottta ja ttsiampain laulannasta nyfyseen muotoonsa
faévanut.

Kyttä kymmenettä ja vieläfi ujiammatta, vähä toi*
sistaan eriävittä nuoteilla laulellaan näitä lauluja eripai*
f oilta. Mitutamat vielä Mäki lisäelevät nuottttapoja,
että ettjiéti joka värsyn toisesti kerrottua, eli ilmauki ter-
totnatta, panemat joita kuita erityisiä sanoja jälkeen, taif*
ka fertovat vielä kolmannesti loppusanat itsestä märsys-
tä, jotta tulee esimerkiksi seuraamiin tapohin laulettaivaksi.

Rtivetkasnte, rohjctfaéme,
Kauniissa joukossa,

Elkäs ääntämme hävetkö,
Kauniissa joutessa,

Waitt' on lapset laulamassa.
Kauniissa joukossa, j. n. e.

Outpa mutta kultanenki,
Ompa »vainen niinki,

Sen punasen päimän alla,
Ompa »vainen niinki,



Sinisukka, saapasjalka,
Ompa vainen niinki.

Werkavästi, sarkatatti,
Ompa vainen nitttft,

Palttinapatta, pumpulihuivt,
Ompa vainen ntmft),

i?eittatuffa, liippahattn,
Ompa vainen niiitfi j. n

Suru tuli Suomen Malle :,:

Ai, ai Suomen maalle.
Suru tuli Suomen poikasille

Ai, ai poikasille,
Itfu pitkä piifajille :,:

Ai, ai piifasille,
Mure musta vanhemmille :,:

Ai, ai vanhemmille j. n

smpä uétonut olisi :,:

En vainen olisi,
ffiaiff otjt sota sanonui :,:

Waikta sata sanonut,
Tuhat suuta tunnustanut :,:

Suuta tunnustanut.
Tuhat kieltä fertoellnt :,:

Kieltä fertoellnt j. tt. e.
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Tämm") iiien värsyjeit irälittämiuen erifauoitfa juuri o*

sottaa jotain kansassa siinnyttä eli sitiävätä halua, enti-
sestä yksinferlasesta lauluunotista poiketa, moninaisempia
saada, ja on kun joku porras entisten ja nykyisten lattltinuot*
tien välittä. — Muutamilla mUillakt kansoilla, effmerfifjl
H ispantlaisilla, Greikalaisilla, IBcttäläiftll.ä,
on ulkoiiaistn rakculonsa siihteu Suotnculaatusia nelimitta
nittoja, joita myöö malidetaan taulaa, vaan joiden nuo*

ltt niillä ow.at ttlnteiuatlomat, ettemme taita niitä Suo*
mm runouuotiil rinnalla tutkia. Emmekä »vielä tunne o*

mista Snomeufaall nuoleista, kuu joukuu pienemmän osan,
fosfa niitä ci ole keltään paremmalta soittoniekalta kerät-
ty. Sen vaan tunnenttita ja tiedäimuä, että Suontcssa
löylyy kansan seassa paljo erityisiä, usein fyttäfi kauniita,
luontoa vaifuttaicaisia nuotteja, joita ei toki pitäisikään
ilman keräämättä ja korjaamatta heittää! *j

Karjalassa, Savossa ja Pohjanmaatta, joissa erit*
tantti Karjalassa vanhoja kanteleita vielä pidetään ja
fantcteeit soittoa rakastetaan, laulellaan näitä lauluja
toisinaan kanteleen äänen avutta, s. t. s. laulaja laulaa ja

soittaa yhbessci. Kanteleetta oli ennen »vanhaan oma hal*
tianeitsensä, jota Kantelettareksi eli Kantelehetta*

*) Tassa esipuheessa l&otyivten npf ylempien laulujen, kun myesfi
muutamien wanhojen rnnonuottien soittomukasen järjestämisen on
Herra Laulun-opettaja Fredrik August Ehrströnt hywäntahto-
fest! toimittanut. Jos niissä olisi jotain erehdystä eli muuta
ivikoa, esimerkiksi että laulettaisiin kauniimmasti, lun näissä soit-
totarvoissa on osotetuksi saatti, jota muutamista nuoteista kyllä pel-
käämmäki, niin siitä ci tule häntä syyttää, ivaan meidän huonoa,
usein pettäwälsta soitto^ ja nuottimuistoamme,
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reksi nimitettiin. Kun hänen huolensa kanteleesta jo on
vähennyt, ja kohta taitaa peräti loppua, niin tofi toi-
votnntaft hänettä nnfyatfoitta siksi joutoa oleman, että otv
taa näntät lanlntki huostaansa, liiatenki, fttn jo entisessä
Virassansa lienee niiden faneja ftjlltufi tutufsi tullut. Sil-
lä toivolla ja mielellä olemina tälle laulufokouksclle auta*
tanect nimensä Kanteletar.

Elföön uskoko kukaan, että nämät olisivat tie ainoat
peritttöjätteet Suomen muinasista lauluista. Toinen tuo*

koma oit epäilemättäki vielä poissa, keräämättä. Täm*
möisiä kerätessä kohtaaki paljo vaötufsia, jotka pitkittävät
työtä ia saattavat sen inunteuki vaifiafsi. Kansa niitä
millon pitää ylen halpana, ettei kehtaa kirjotusta vasten,
eikä muuten herrasväen fuitttcöja laulaa, millon taas litu*
lee niitä jumalattomiksi ja pelkää tilintekoa. Etkä ollen-
faatt ole ihmeteltävä tämä viimeksi mainittu kansan luulo
ja pelko, — ompa moni oppiueeiitmistaki ihmisistä ajatel-
lut ja sanonut niin tämmöisten, kun kaikenlaisten muiden
maallisten lauluin ja tärinäin oikian kristillisen elämän
hctrjotusta maassa estcleiväti. Jos niin olisi, niin toki
olisimmaki paremmin tehneet, ne kerrassaan tuleen nakata,
fun pränttiin toimittaa, ja sitäki paremmasti, jos niitä
emme ensinkään olisi unohduksen tieltä keränneet ia orjan*
neet. Silla niin jumalattomat mielestämme emme ole'iaan,
että ehdotta hankkisimma esteitä fristillijctte elämälle, jotta
ilmauft hankkimatta yllä lienee waUxxéta maailmassa.
Sen sanomitta vielä fertoen, ciiä vielä nytki, kaiken ja
monivuotisen vaivamme perästä, saisivat paikalla ptäit*
ti» siasta lieteen lentää nämät laulut ja virret, jos ntis*
ta mainitussa kohdassa mitään haittaa, vastusta eli mun
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ta hämmennystä pelkäisimmä. Mutta olemina knnlleet,
kristillistä efämätä olevan usiammasla laadusta, eikä sitä
yli muiden oikiaksi kiitettävän, jota näiltä ja muilta sa*
manlaatnsilta aineilta taitaisi häiritettää. Sen ott usiam*
pi vielä nitstäft sanonut, joita nyfyaifoina välistä oi-
kein soimataan kiivaudestansa friétittifiMbcéja. — Kallio
ei liikahtele kovassakaan tuulema, »vaan vaahti »vedellä
pyörii pieitimmänft löyhkän edessä. Ia jota luulee telien-
kään mielen ja ajatukset näiltä pidätettävän, etteivät pää-
se oittaan kristilliseen tuntoon heräämään, se ennen näilä
ja meitä tuomitsematta hävittäköön maailmasta kaikki jou<
tavat, mielettömät puheet, seurat, hypyt, tansit, soitot ja
muut semmoiset — ticltäkööupä (titiutlfi ilmaesa laulamas-
ta, koska ne kttiienki tiettävästi eivät aina laula luojan-
sa ylistystä, vaan lauluittansa useinki suosittelevat toisi*
ansa — kieltäköön myös iitaatt kasvamasta muita, ftttt
ristinknkkia, Äiesuffcn kämmeköiiä ja Maa-
rian vnodetheiniä. — Kristillisyys on iso, monihaa*
ratten ja monilehivättiuen, lalwallausa taivaaseen yletty-
wä puu. Jos linnut ei sovi yhdelle oksalle laulantaan,
niin sopivat toiselle. Mutta ofj"aa emme pidä lintujen
laulannasta sen pahempana. Emmekä myös ylitse kaikis-
ta muista fatso niitä oksia kauniiksi, jotka alti nuruvat
sitä, että pun kasivacssansa kohotti heidät juuripuolcsta
ja maapinnasta forkiammalle itmaan, joitta tähden lat-
voittansa yhä nuokkuivat alaspäin, eivätkä koskaan lyy*
dy nykyseeit oloonsa ja osaansa, vaan tahtoisivat puun
juureen asentonsa- Kaikitta ott heillä kuitenki juuresta y<
lösnouseva voimansa. — Sillä mielellä emme pelkää nais*
ta sitä luultua kristillisyyden vastasta tulevan, vaan en*
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ncmtntn, paitsi nuiiita hyödytystä, moucUetift jotain fau-
nista, sytjtöittä ja viatonta miefcttpibettä, jota toijtuaau
ehfä estää fen pahempiin yrityfsiin johtumasta ja setau-
masta.

Niin lähte nyt Kanteletar matkohisi, ci esteeksi hy-
ville tavoille, kristilliselle mielelle ja elämälle, tahi muil-
le hyville tarkotnksille, »vaan jälfmärjttccfji ja ofottecksi
entisen ajan elämästä, tavoista, mielestä ja limusta laa-
dusta, kun myös jofsifi tienviitaksi Suomen tnleivalle lav*
lulle ja lantajoitte, ja muille ystävillesi sekä byivänsuo-
villesi syyttömäksi ajanvietteeksi, jos ci huvitukseksi ja o*
pitsi! — Niitten, jotka moittivat sinua, sano, ettet taida
olla vanhempatasi parempi, vaait vanhempasi on aika,
jota synnytti sinun, ja itse olet sen ajan lapsi. Köyhät*
ta vanhemmalta ei ole lapsen paljo perittävää; cttöd
sentähden köyhyyttäsi ja talonpoikaista pukuasi ujostelko!
N»)t on aika riffaampi moninaisilta opeilta, tieboifta ja
taidoilta, niin siittäköön, synnyttäköön ja kasvattakoon
parempia fapjiafi! — Niitten taas, jotka liiaksi mieltyvät
sinuun ja ylimääräsesti kiittävät, kuiskaa kotvaan ja j"a*
no, et atisatCcvasi semmoista liikanaista ylistystä. Muis-
tuta heitä ntomttaijksta vajavaisuuksistasi, csimertifsi ffi*
täfi, fuiufa yhä kohtaavissa, päälle paffaatotésa huolis-
sasi harvoin olet juuri mitään väistä, oifeitt levot-
tavaista lohdutusta löytänyt, vaan useimmin tavotettttt
pian jälle meneviä tekolohbntuksia, joihin et kyllä itfetääxt
ele voinut tyytyä, jos htjta sen, lapsellisella kerskaamat-
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lasi, maailman kuullessa »välistä sanoisitki. Tailka miksi
Umon ia opetan sinua, etkö jo itse aikaa sitte ole laulanut:

Kun tuulen sanottavaksi,
Eli liion pautavafjt,
Sttton seison ("elvetumäéti,
Pian päätä pystymmästi,
Olen fun oriheponen,
Tahi fäffö saarta lyöett;
Kuulisin fittettaväfsi,
Vhenfään ylistäväksi.
Alempatta pääit pitäisin,
Alas silmät siirteteijin.

Helsingissä 9 päiwä Huhtikuilta 1840.
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Pränltiwirheita.
Siioiut vadilla on: lue:

111 27 1881 1831
VI 30 teesfeutefentettöiiitiye teeskentelemättömyys
VII 28 Inutetaatt lauletaan

XLV ii lehtona lehtenä
8 2 mie, inte

16 l! sulfyttcli sylkytteli
■10 '^» sakarivaivas sakarivanoaS
21 2", ennen omien
26 3 Heinäjalla Hciu'ajalla
27 3 juovut juoivat
33 20 tatifamasiétansa tantamaisistaiisa
36 14 fuitritille jimtitte
53 25 kantavat tantabat
57 9 Katti Jätti
64 i? Kfajiotte. titasioille,
71 23 Jota Joko

116 19 »ottoti voitti
139 5 vietäväväsi »vietäväsi
145 15 tuutettee tuntenee
173 5 Tuot Tuot'
17? 8 mielussampi mieiusampi
212 18 ohranärtehellä ohranärttehcllä
229 5 viettosi Verifosi

Joita kuita pienempiä virheitä löytyy myös, vaan
joista ei tule lufictlle haittaa. Niin tulisi seuraavat ta*
nat oifastavafsi, etta luettaisi: ouoétufo, fteltäjättt siv.
2; Elettihin 13; turvaava 16; Muoto musta,,fun
27; toivifossa 30; ennen 35; huomenna 36; Äiän 40;
ennen 42; palmikolle. Arkena 78; vanua 82; Pohjolan
87; päässänsä 88; aitonani 91; rufoussia 96; funtaéttie*
kassa 230; tupaan 232; missa nyt ovat itsekirti joltain
pienemmällä erefibirtfettä präntätyt.





Yhteisiä Lauluja.
i. Nalkille Meima.

K. Gräskummanen kantele
I^e varsin valehtelevat.
Tutki tyhjeä panevat,
Jotka soittoa sanovat,
Arvelevat kanteletta
Wäinamöisen veistamaksi,
Jumalan fuvoantafjt,
Hauin snnren hartioista,
Wecn koiran koukkuluista;
Soitto ott suruista tehty,
Murehista muovaeltu:
Koppa päivistä kovista,
Emäpnu ifipofoisia,
Kielet infoista kerätty,
Naulat muista vastuksista.
©entä ei soita kanteleni,
Ei ilotsc ensinkänä.
Soitto ei soita suosiofsi,
itaske ei laatuista iloa,
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Kun on huolista kuivatin,
Mnrehista muovaelttt.

3. Mkää oudostuko
otettiin minusta outo,
harjut viri» visfattihiit,
Mitttttt lapsen tauluistani,
Pienen piipatirtsijtatti;
Minun liion laulavani,
Pahasti pajattawaxxi.
Waan elkää hyvat inteijet
Tuota vuoksi otelko,
Jos mie lapsi liion laulan.
Pieni pilpatan pahasti;
En ole opissa ollut,
Seisonut fepait pajasta/
Saanut ulkoa sanoja,
Loitompata lausehia;
Olen oppinut kotona,
Oman aitan orren alla.
Oman äitin värttinöillä,
Weikon vestoélastusiffa.

3. Kiwen alla kieltäjäni

lantaisinpa, tattaisinpa,
Osaamisinpa olisin,
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Laulaisin minä fotona,
Waan en jttlfea fylässä;
Kylan naiset nauranevat.
Ihmiset imehtelevät,
Minun lapsen taulujani,
Pienen piepotufsiani,
Jos ma lapsi liion taulan.
Paljo mieletön pajatan.
öif ole hullun kicliäjaista,
Aitfaratt ajeftajaista;
Kiven att on kieltäjäni,
Maan alla masentajani,
Jo ott pelto peittehcnä,
Nurmi kaunis katteheua,
Silmittä heliät hiekat.
Jaloilla mtthiat mullat.

4. Miksi en lanlaisi.
laulavat Lapinki lapset,
Heinäfengät heittelevät,
Hirven harvoilta lihoilta,
Petran pienen pallehilta;
Niin mifs' en minäi laula,
Mifs' ei tauta meiän lapset,
Ruoalta rufthijelta,
Suulta j"uurufj"elta?

Laulavat Lapinfi tapftt,
Heinäfengät heittelevät,
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Wesitualjan juotuansa,
Petäjäisen purtuansa;
Niin mifs' en mtnäi laula,
Miks' ci laula meiän lapset.
Juomalta jyvälliseltä,
Oluelta ohraselta?

Laittavat Lapinki lapset.
Heinäkengät heittelevät,
Nokisilta nuotioilta.
Hiilisiltä hiertimiltä;
Niin miks' en miitäi laula,
Miks' ei lattia tuetan lapset,
Lavitsoilta lautasilta,
Hnonehilta Honkasilta?

H. Laula, laula kieli letto!
laula, laula fieli feito,
Suu kurja sulin pataja!
Etpä sillon taajott taxxla,
Etkä aivan pitfitt pinota,
Kun sa kuolet kurja kieli,
Katonet katala raukka;
.futt on suussa surman \xtit\et,
©urntatt päitset päälaetta,

aulassa Manalan kahle.
Tuonen ohjat olkapäillä.

Laula, laula kieli teito.
Suu turja sulin pataja!
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Etpä siilon taajon laula,
Että aivan pitfin piusta,
Kun vitsin vyöteltänehe.
Kuusin fengiteltänehe,
Päälle taitan lasteinhan,
Liina päälle liitetähän.

Laula, taula fieli teito.Suu turja sulin pafaja!
Etpä sillon taajon lauta,
Etfä aivan pitfin piusta
Kun sa vieähän viluhun,
Pattasehen paistatahan.
Lanta alle, toinen päälle,
Ättpeheffe knutmallenki.

Laula, tanla tieli fetto,
Sun fnrja sulin pataja!
Eipä sillon taajon lauta,
Etfä aivan pitkin piusta,
Tuone» tuopin tuomisilta.
Manan fattuuu taittamilta;
Kehnot siell' on tuopin tuojat,
Kannun taittajat katalat.

Laula, lanta kieli Jcito,
©itu kurja sulin pataja!
Etpä sillon taajon lanta,
(Sttå aivan pitkin piusta,
Kun sa suuni ruohon kasvat,
Kieleni heliätt heinän.
Natsani vihannan viian,
Kulmani oravifttnsen.
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Lauta, taula fieli teito,
Suu turja sulin pafaja!
Lauta vaiffa tasfematta.
Ia heläjä heittämättä!
lääpi suuta surmallenfi,
Kieltä maaésafi märätä,
Tuonen toukkien jyviä,
Manalan matojen syöä.

tr

6. Aiä on ääntäni hilattu
Sattton ennen lapfempaua,
Kieltä pieksin pienempänä,
3öaatt en nyt sanoa saata,
Enkä kielin ferstaelta;
Kieleni minun fipiä.
Säveleni sangen sairas.
Äiä on ääntäni fnlutiut.
Säveltäni suuri säie,
Sitte mennehen syfysyu,
Sitte toisen tottfoaiatt.
Vskä on sunni sttltenunna.
Tauti salvarma saitani,
lotk' ennen jokena juofsi,
Myötävirtana vilisi.
3cttn mun ennen ääni juoksi,
Kun lyly lumella juofsi,
söettoneu jotivesillä,
Mastilaiva lainehilla.
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Nyt on ääneni polojen.
'"Muun turjan ftilffniorvi,
On kun karhi fasfintailta.
Hangella havupetäjä,
Weu e fuivilla kivillä,
Reki rarman Hiekkasilta.

7. Kuoli rakentajani.

Gi kumaja kuiva fttllftt,
ditå rintani rinta

Kun ci voilla voiettanc,
Rafettatte rasvasilla.
(Si oo voilla voitajoa,
Rasvoilla rafentajoa.
Kun ennen oma emoni;
Sepä voilla voiellutti.
Sekä rasvoilla rakeitta.
Jo nyt on kuollut tattsi vuotta,
Kaonnut tahcksan wxxotta,
Kuollut voitta voitajaui.
Rasvoilla rakentajani.

8. SMvn laulan, konsa jouan.

Tupa on tämtttä tuppisuita.
Pöytä pönfiä mahoja;
Ei olle virren virftajoa,
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Asian alottajoa.
Jfttn en mie, ruma rttveutte,
Lapsi laiha laikahtatte.
Wrsilöita »virkkamahan,
Aftita alottamahan.
Sitten laulan, konsa jouatt,
Konsa joiian ja kykenen,'
Kone' ci kaivatti karise.
Eikä heinäni heläjä,
Kufihini ei rntaja.
Nytpä ei kaurani karise,
(Sitä heittäni heläjä.
Rnkihiiti ei rntaja;
Niin tuonko tupahan virret,
©aan saitani lämpimähäit,
Istuitte ilokivelle.
Luome leiffttattiotte,
Ilovirret »vieressäni.
Saatavillani sauafet.

9. Gi sanat sanohin puutu

Kyll' on maata fyntäjättä,
Ahoja ajelijatta,
Kangasta kälvelijällä,
Wettä Viljon soutajalta,
2Biet' ott virttä taittajatta,
Runoja rupeajatta.
Ei sanat sanohin puutu,
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Wirret veisaten »vähene;
©itu metsä puita puuttit,
Metsä puita, maa fiviä,
Ennenkuin runo sanoja,
Runon lapsi laululoita.
Sanasta sana tulevi.
Kypenestä maa tytcvi,
Laulu päästä taajenevi,
Wirsi veisaten venyvi.
Sitä suu pataelevi,
Mitä mieli tietelevi,
Sinne laulaja menevi.
Kunne vivsi viittoavi.
Tuhma lauluhun latovi,
Wierittävi vivtehcusä,
Mitä sylfi suuhun tuopi,
West kielelle vetävi.
Tuosta titttttett tuhman virren,
Pitkä virsi tuhman virsi,
Kafsi faunista sanoa,
Tahi ei täyttä fahtatana.
Wiisas virren veifoavi,
.Oppinut osaelevi,
Sanat saapi paitallehen,
Luottehet (omia myöten;
Sun se j"t)t)tävi sanoja,
Kieli lnopi lnottehia,
Niinkuin ratsu jalkojansa,
Dvi konsti foipiansa.
Wiisas virren vetsoaioi,
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Ajallaan lopettelen»;
Hyvä on taulu loppuvasta,
Lyhyestä virsi kaunis.
Mieli on jäämähän parempi,
Kun ott festen fatkemcchan.
Eipä koski kietasfana
Laske vettänsä loputeu,
Eikä laulaja hyvänen
Lauta tyyni taitoansa.

O
RV. Jos ma lauluille rupean

Jos ma lauluille rupean,
Wirrentöille työnteleme,
Laulan pihlajat pihalle,
Tammen fesfitanhuatte,
Tammelle tasctset oksat.
Jota satte omenan.
Omenalle fultapyörän.
Multapporalle fäföfen;
Kun käki kutahtelevi.
Kulta suusta fuohahtavi,
SBaéfi leuoilta valnvi,
Kultasehen fuppisehen,
ffiaéftsehen vaffasehen.
Ilman maahan vieremättä,
Ritoille ripoamatta.
Siitä tammen taittekmma,
Pihlajat pirottelemma,
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Tyvet teemntä tynnyriksi,
Latvat (aivan mastiloifsi,
Kesfen fcfti poytäsifsi,
Pifarifsi pienet otsat.

11. Lnonenko, lopettanenko?
Mieleni minun tefisi,
Aivoni ajattelisi,
Lähtiäni laulamahan,
Saahani sanelemahan;
Monet on taiot tasfussani,
Ajatuffet vyöni alfa,
©aoin saatuja sanoja,
Tuhat virren tutfelmata.
Lautaisiinpa, taitaisimpa,
Kellittaisin, testätsinpä.
Laittaisin lahoissa näissä,
Kehifoissct fellittätsitt,
Waan on muustafi muretta,
Huolta huomispäivistäni,
Etten tieä tiimalleni,
Eufä taia tarfatteni.
Suuni sulfea pitäisi,
Kiini fielent sitoa,
Laata virren laulannasta,
Heretä heläjämäftä.
Niin luonen, lopettanenfi,
Herenuenfi, heittänenti,
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Paremmille laulajille.
Taitavammille rimoille.
Kerin virteni terälle.
Suorittelen sommelolle,
Panen aitan parven päähän,
Luisten fuffojen tacttsi,
Ettei pääse päivinähän,
Selviä sinä ikänä.

13. Gi rutto rahatta laula
lautaisinpa, tattaisiitpa,
Waan en mie rahatta laula,
Suut' en tallatta futata,
Piefsä kieltä penningittä.
Laulajan laki väsyit»,
Runon kiilttn kuivettuvi,
Rahatonta laulaessa,
Kultatonta kukkuessa.
Eminä äijiä aitoisi,
Enkä paljo paffoaifi:
Äyrin suun alvamisesta,
Rinnan kielen kääntymästä,
Kopeitan koko sanalta,
Puolen puolelta sanalta.
Jtahi kysyn miestä miettoneheit,
©atuloinehen hevoista.
Kuningasta linnoinehen.
Pappia kiriffönehen.
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13, Wkren kiittäjnlle ja moittialle.
Siin' oli virsi tattttaffetttte,
Toinen ilman ollaksenne;
Kumartakaa kuuliani.
Otsin maahan oppiani!
Ken tätä virttä tiittänevi,
Laulua ylistänen»,
Sille poika syntyöhön
Kyntäjäksi, kylväjäksi,
Wastasfoivun Valkoseksi,
Meren kaislan taunoseksi,
Wiisahaksi, kuu isonsa,
Läpi käymähän keräjät.
Jutut jtttfi jaksamahan.
Kenpä virttä mottttttcvi,
Laittaa aleutattcvi,
Sille tyttö syntyöhön
Pätsirinnan Valkoseksi,
Tervaskannon taunoseksi,
Niin on laista, tatt emonsa,
Alla aiatt maattavaksi,
Lepikköön levättäväksi

14, Toisin ennen, toisin eilen
Toisin ennen, toisin eilen,
Toisinpa tättäi päänä:
Elettihin meillä ennen.
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£>ftil)itt ojan tafana,
Ojapuita poltettihttt,
Ojavettä feitettihin:
Syötihin ojataloja,
Isolassa ollessani,
Eittolaés' eläessäni.
Toisin sillon Lappi tattlo,
Hyrehti hy»väsutunen,
Wcnnon jonfio jorisi,
Wettnon jonffo jouatteli,
Hyvän sammon saatuansa,
.ffirjofauueit tuotuansa.
Toisin sillon touko kasvo,
Toisin maa orahan otti,
Toisin paisto päivä siilon,
Toisin kuittaillet kumotti.

15. Weeu waraset
;©li mettä, knn oliki.
Oli ennen aikoinansa,
Sietoja sininen silta,
Wciffoja »veno punaneii.
Tuli tuuli, otti taian,
Tuli toinen, toisen otti,
Kolntattsi lotan repäsi;
Tttli viimeinen vihuri,
Sepä vei koto venehen.
Jäi vcifot veen varahan,
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Joutu sormet soutimeksi,
Käsivarret vartimcfsi,
Peukalo perämclciksi.
Soita sormet tuolle maalle,
Kussa puut punalle paisto,
Puut punalle, maat sinelle.
Kivet fiiltäioät vaselle,
Hopiaffe hongan oksat,
Kullalle kukat kanervan.

16, We'en lvaraset. (toissu.)

©ti meillä, kun olifi,
Oli ennen aikoinansa,
Siskoitta sininen silta,
3BeifoiHa vene punctnen.
Nousi tuuli tuulemahan,
Ilman ranta riehkimähän,
Tuuli puut havuttomaksi,
Kanarvat kukattomaksi,
Heinät helpehettömäksi.
Siitä taitto siskon sillan,
Weitailta menon hajotti,
Jätti »veikot vein »varahan.
Sisfot siirrätti salolle;
Jätti sormet soutimifsi.
Kämmenet fäsimeloifsi,
Hongan sat hnonehifsi,
Katajat fantariioifsi.
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17. Mutttuttett fäketti.
Ättfta muinaueti fäfeni,
Entinen ilofäfcut,
Kuttu illat, kukku aamut.
Kerran keskipäivälläsi ,

Syänyöllä snllutteU.
Jo on fuoffut kuusi »vuotta,
Äaonnut kahetsan vuotta,
Wiety entinen iloni.
Syöty fullan takkujani.
Mitä söi mintut fäfeni,
Kuta kullan tuttujani.
Kun ei tuulu fitffutoafsi,
Illalla iloitsemaksi,
Päivänlaskun laulavaksi,
sSRt'nutt iltani iloksi,
Httomeitetti Imopebeksi,
Aina aitani kuluksi;
Joit' ei ois illoilla ikävä.
St apta aamuisitta.

18. luutalaau turwaawa

Ompä tuota Itaita,
Tttnnc'fana, tieä'fättä,
Kulle j*pt)ttc jtjllveämc,
Kulle laattinc laulle;
Jop' on minua jotki suotu,
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I olki suotu, utfi saatu,
Sillaksi litasioihtn,
Pahan paikan polkimcksi.

Joko nyt heitti Herra Kiesus,
Hylfäsi hyivä Jumala,
Sukukunnan furtavafjT,
Heimon hellitcltäväfsi?
äöaatt ellös sukuni surko,
Kainaloita riétitansa,
Mun polojen päiviäni,
Angermoiscn aikojani!
Eipä heitä Herra Kiesus,
Hylkcä hyva Jumala,
Kun ma luome luojahani,
Heitäme luntalahani.
Sumun syötti, synnyn syötti,
Esiivanbemman elätti;
Niin mifs' ei minua syötä,
Kuks' ei kurjoa elätä,
Sukukunnan suupaloitta.
Heimokunnan hempnfoitta.

19. Kutu saisiu, eu heittäisi.
Kun ma terran fengät saisin.
Kerran kestävän hevosen.
Kerran korjan kelvollisen,
Kerran paian palttinainen;
Niin kuin kerran fenfisime,
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Empä ennen ritfitijmte,
Enkä ennen heittäisime,
(Sttttcntatt Tuonelan tumilla,
Manalan majaperillä.

V» Paljo on tikalla huolta
CSfotpd tuota tieä'känä,
Tieä'känä, tunnekana,
Kuta laulaisin lajia,
Kuta syytä syyättäisin;
Joko teen tikasta »virren.
Pakinan tikan pojasta.
Paljo on tikalla huolta,
Ia paljo tikan pojalla,
Syömisistä, juomisista.
Henkensä pitämisestä.

Noin tiesin tikan fattovntt,
Kuulin kurjan kuitattavan:
"Empä tieä tikka rutta.
Kilta tammea takoncn.
Kuta kuusta kolkuttanen,
Kuhun kulkenen sctlohon:
Tuolla ois enempi puita,
Tuolla äiä pökkelöttä.
Tuotta tonttia paremmin."

Noin tiesin titan sanovan,
Kuulin turjan taituttavan:
"Empä tieä titta rutta,
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Muine mennä, funne fäyä.
Kunne fuitcuki osata.
Istun tässä illan faifcn
Karjalaisen fannon päässä.
Ei syötetty, ei juotettu,
Eikä toiste toivotettu,
Eikä euuistä fpfiittt);
Päivän päätäni kivisti,
Niiton väänti vatsoant.
(Bat^ oli micsiä ©attiloa,
Tuhat miestä Tullilloa,
Ei ken pöytähän panisi',
Lautahan las'etieleisi.

«1. Mikä lie piioillani?
Pcötaisinpa mieti piian,
Orjan ottaisin tninäi,
Kim ois tuohi vctattcheua,
©avi ruokana parassa;
Tahi ie syömättä eläisi,
Tarfencisi vctattehetta.
Wiisitt piikoja pitäisin,
Kuusin käskyukuulioita.
Naan en nyt fattoa saata,
Enkä tuota tuhma tunne,
Mi on piru piioillani.
Paha palf alaisillani,
Ei pysy minulla piiat,
Orjat ei ue olleufana.
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33. Gu elä elotta.
Oscipoita, ountpoita,
Jumala rahatas poifa!
Rikos riistänen rekesi,
Tavarainen aisa taita,
Nikki riihen kynuykseheit.
Poikki aitan portahille;
Täytä riihi riistallasi,
Aha aittani elolla;
Sill' en mie elä elotta.
Asu ilman ammatitta,
Ennen tekojen tekijä,
Wctskivaippojen vanuja,
Kultafangastett fntoja,
Hopiaisten hnolittaja.'

33. Kyll' on kystä aitassa.
Tule meille Tuomas utta!
Tuo'pa joutu tullessasi!
Tule tefri, jouvu joulu,
Setä pääse pääsiäinen!
Kyll' on fystä aitassamme,'
Paljo pantua eloa,
Sirkan reisi, paarman jalka,
Peiposen peräpakarct,
Sammakon fatarivaivoé,
Sisiliskon silmäpuoli.
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34. Syitä wajawaisuksiin.
SJtifs' on minulla ääni vieno,
Ääni vieno ja matala? —

Sikso n minulla ääni vieno,
Ääni vieno ja matala.
Kun olen kylmällä kyhätty,
Syäntailla synnytetty,
Vaahtokuuna vaivat nähty,
Lehtipuussa liekutettu.

Miks' on silmäni kipiät,
Näkimcui näin täperät? —

©ata' on silmäni kipiät,
Näfiiuettt näin täperät,
Kun itken jota ikävän,
'Joka huolen Huotarien,
Joka viikon vierettekn,
Joka fuuhtten kujerran.

Mintähen olcnki huolee,
Miniä hoikka huolellinen? -

Sentähen olcnki huoles,
Senpä hoikka huolellinen:
Nousi suolle suuri lioitta,
ffiiitahatt vilu petäjä,
loss' oli huolilla siansa,
Mnrchilla muu pesänsä;
tgitt' on mulle tuutu tehty,
Tuutu tehty, fäätty tatti)',
söafu vaivanen rakttu.

Mifs' on multa muoto musta,
Muoto musta, taiat kasvot? -
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Sikso n mutta muoto musta,
Muoto mttéta taiat kasvot,
Atm fyttttyiit sysittivctssa,
Kasvoin tarstafammarissa,
Join paljo joesta vettä,
Söin suolta sammalia.
Euk' ole sitte fyllin syönyt,
Mun eiuosen syöttäessä;
Enkä jttte siivon juonut,
Kun cmoseti juottaessa;
Euk' ole sitte siivon pcStp,
Kun emojen fyivcttäissä;
Euta siivon niiffitnnuna,
Kuu emoseit soutaessa.

35. Grotus mielillä
Mkitctt on mieli miekkosien,
Antttaltiötcit ajatus? —

Niin on mieli micffojTeu,
Aitttiallisteu ajatus,
Kun keväinen päivännousu.
Aamun armas aurinkoinen.
Mitenpä polosten mieli,
Kuten allien ajatus? —

Niinpä fe polosten mieli,
Niinpä allien ajatus.
Kun sufsynen yo pimiä.
Talviitctt on päivä musta;
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Minun on mustempi sitäi,
©yufiäinpi syfsy-yötä.

3©. Armottoman osa
Ulahan' on allin mieli
Uiessa vikta wettä,
Alempana armottoman
Käy essä kylän katua.
Wilu on vatsa varpusella
lälloksalta istuessa.
Söatfatti minun vilumpi
Astuessani ahoja.
Syän kylmä kyyhkysellä
Syöessä kylän fcfoa,
Kylmempi mittittt sitäi
Jäävesiä juoessani.

29* Missä nyt minun osani?
Osa oli minulla ennen,
Niinkuin muilta mmtattaki.
Kun kasvoin ison koissa,
Elelin emoni mailla.
Kasvoin kun kala meressä,
Nesct nuoretta norolla,
Niinkuu putki puitta »vasten.
Saraheinä vuorta vasten,
3Citiffö mäkeä vasten.
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Kasvoin taaton kannikoitta,
SBeuyui »veiko» viipiiloilta,
Maammoni taitantmtiittta,
Sisaren sianlihoitta.
Poiss' on nyt osani multa,
Katehessia fohtafout.
Missäpä taittuu osani,
Kussa kurjan kohtaloni? -
Tulen tuiman tiettävissä,
Ilmivalkian varassa.
.Osani palo palossa,
Turmeltui tulen sisässä,
Pahana palokesänä,
Tnliivuonua voimatonna.

38. Makaaja onni
W3mila otttti työn tekvi,
Haltia rahan hafevi;
Minun onneni itiafajt,
Haltiani haukotteli,
.ftiveit alla kinnas taässä,
Havun alla hattu päässä.
Oisfo onni ostaminen,
Lykky tieltä löytäminen.
Ostaisin paremman onnen.
Padan ennen pois panisin,
©elin seinähän sitoisin.
Päin panisin putfahafeu,
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Siinä vitsoin vinguttaisin,
Nahkaruoskin iiaukiittaisiu ,

Kantaisin vilua »vettä
Kovan onnen olkapäille.

39. Erotus onnitta.
osallisten onni valvo,
Lykyllisten lyyrätteli;
Minun mafftott makasi.
Minun utran uimteli,
Osallisten orren päässä,
Lykyllisten lyyhtchitta.
Ttiuvitti emo minua,
Söaapottefi vanhempani.
Orretta osattomalla,
Kätkyessä vaivasessa.
?jta oli lehmä inaaittolfani,
Sen häjy haraksi muutti,
Piru pittapiimäseksi.
Härän söi susi kesällä,
Minä maiotta makasin,
Minä voitta vuollattelin;
Kesän voitta klfittritit,
Ricétasetta riuottelin,
Talvilampcihan takuissa,
Mustan uuhen mttitvisja.
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3«. Znli talwi, ei tahottu.
Gläisi efåtta tenti.
Heittäjättä heitompifi,
Waan on paffo paftafeffa,
©uru suurella lumetta.
Kelpasin ntittäi kesällä.
Päin päivapaistehella;
Tuli talvi, ei tahotta,
Syänkntll' ei syötettynä;
lottvnin fnrja kulkemahan.
Nälän talissa «ääntytnähän.
Pattafeésa parkumahan.
Wtlussa värisemähän.
Annapas tcsä tulevi,
Lähenevi lämmin aita.
Taas minua tarvitahan
Rnfihin rutistuessa.
Kesäheinän heiluessa.
Kaurojen karistaessa.

3K Gi waiwaista häihin.
Häitä Hittota pitävi.
Paha joukko juominkia;
Tappo häifse'en heivosen,
R»to'tfseheit mustan ruunan.
Ei ole häistä Hiitolctisten,
Pahan jottfon juomingista
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Ei häjyä häihin vieä,
Kylan tarjoa kutsuta.
Itse hurjat haansa juovut.
Pahat puronsa pitävät;
Ei varoa vaivasette,
Onnettomalle osoci.

3£. Muinaset ajat paremmat.
Ajattelen aitojani,
Muistan muita päiviäni,
Parempia päiviäni.
Entistä elantoani.
Muin oli ajat paremmat.
Päivät faitti tattttihimmat,
Päivänlasku lctttpiciaininat,
Äoriantntat huontetifoitot.
Toisin sillon touko tasvo.
Toisin maa orahan otti.
Sillon nousi nuoret heinät.
Kun ma nousin nuorukainen;
Sillon kasvo kaikki kaislat,
Kun ma kasvoin kaunis tapsi.
Kasvoin koissa forfiassa,
Vlcnin ylituvissa,
Kaunihilla tatmifoitta,
Liioilla lihamuruilla.
Waan tali surma snntimaton,
Kesken yötä fenfimätöit,
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Pois otti minun polosett,
Annas kanto Karjalasta,
Näille ouoille oville,
SBeräjitte vierahitte,
Jossa harvon päivä paisto,
Harvon kuutamet kumotti;
Harmon on kuultu kuikan ääni,
Harvon kaakkurin tajatus; ,

Harvon on hauki viercihana.
©iifa ei sina ikänä,
Lohen poik' ci polvettahan.
Niinpä nyt tätä nykyä,
Tiitta tuhmalla iällä,
©iatt ticätt, lllssa synnyin.
.tatissa kaiken, fussa kasvoin.
En tieä sitä sioct,
Kussa fuotto kohtajavi,
Hettgcit loppu loutahtavi,
Näillä otteitta ovilla.
Veräjillä vierahilta.

Bs. Otettu maalle wierahalle.
Kun kasvoin toissa ennen,
Korkian ison koissa.
Teuto tcngat tietä myöten,
Rahat rantoa ajeli.
Tuli tauti, taaton tappo,
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Zuli surma, söi emoni.
Jopa tuosta toissa vuonna,
Kohta folmctnna kesänä.
Raha vieri, ranta vieri,
Teräs vieri, tcnta vieri,
Mie vielä enemmin vierin,
Wierin maalle vierahctlle.
Tulin tuntemattomalle.
§)fé' 011 tuuli tuttuani.
Päivä emien nähtyäni;
Muut ue ci minua tunne,
Mie vaan uiuita tiiunustele» ,

SBeiiäläistä veikokseni.
Wettctkkoo sisarekseni,
Jos ei »veikko lie»e'känä,
Emon lape' ei olle'taita.

Niin en nyt sinä ikänä.
En poloucn polvenani.
Kuule veifo» vcisoctvau,
Laulavan emoni lapsen.
Ätn terran fäwin pihalle.
Aivan aamulla varaisin,
Kuulin laulannan laholla,
Miepä rannalle tafente,
Luulin veifon veisoavatt,
Laulavan emoni lapsen.
Eipä veitko veisanimnna,
Laulannct emoni lapsi,
Sorsat täällä soittclcvi,
Kuikat fuiterrettelevi,
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Koskessa iven kolossa,
Weeu virran ppörteheésa-

34. Kotihinsa toitt»oh»a.
£stéta mulfa, futt on muilla,
Hevonen rekivetonen,
Reki tafsitaplahinen,
Saan mafsava satula,
Kor ja otmifytttiitetttttcit;
Kyllämä itse luokit saisin,
Saisin aisat aiuiaisct,
Luokki tuomesta tulisi,
Aisat pitkät pihlajasta.
©ittc en fanan katselisi.
Enkä ennen fctjattaisi,
Knn mun tultua fotihiu.
Päästyä iso» pihoille,
Ifott tupa tupruaisi,
Såiupiäié' emoni sauna.

O
35. Minun on koti koiwikoksa

@i tieä fotoset vaimot.
Eikä naiset naapurini.
Mtéfa miehet mettostavi.
.fuésa uhmoaa urohot;
Missä mettoétatt minäi.
Kussa kurja uhmaelen.
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Sainpa fiero kiertämähän,
Waiivanen »vaeltamahan,
Kuuksi päiväksi kululle,
Ifntatt rannalle iäfjT,
Tieä en suojoet sioa,
Enkä tyyntä valtainen,

Sorsall' on siansa suojat,
Tyynet allitta asunnot,
Johon sorsa suojeleksen,
Alli laitto laajekksen;
Minun on koti koivikossa.
Pajupehkossa pesäni.
Kuhun kurja sttojelcme.
Sekä taitto taajeleme.

O
36. Korpi kurjalla kotina.

Kotihinsa muut menevät,
Majoillensa matkoavctt,
Kurjall' ei ole kotia,
Katalalla kartanoa;
Korpi kurjalla kotina,
Salo fauna vaivasella.
Moni on päivä päätön päivä
Usiampi einehctön;
Ilta ainaki tufevi,
Yö etehen ennättävi,
Moni tuiffavi tulonen,
SCilfuttavi valkiainen.
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(Si ok turvoa tulesta,
Walkiaisesta Varoa,
Turvoa tuhotstatana,
Waivaistatana varoa.
Tuiftaeit tuli palavi,
Wtlkutellen valkictinen,
Seéjai lapsen artnottotitait,
Kohutta komaosascn.
Noin tulisi tulen isäntä,
SBirifo »vaikian pitäjä.
Tuvattitteit tuumoavi ,
Ia sano saiuialliuen:
"tyoiet turvaton tuvasta,
Armoton katoksen alta!
Tuulen vieä turvatonta,
Ahavaisen armotonta,
Söaratoitta vastarannan.

37. Gn tobi tupahan mennä.
(SurulT on susi meisässä,
Surnmmalla mie sitäi;
Sietktt' on repo metsässä,
Stetfemmäffä mie sitäi;
lälctt' on jänis metsässä,
läkminäffä mie sitäi.
SBita on mulla »Vienosella,
Soilit »vicnopäiiväscllä,
Kylmänen kyläjcttalla;
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Menisin minä tupahan,
En tohi tupahan mennä,
Sactha sctmmctlhttonchesen.
Ei tupa ison tekemä,
Tnp' on vierahan tekemä,
Wenälaiscn vetételetnä,
Karjalaisen talfnttanta.

G

38. Koista erotettu.
Koti korka nätyvi.
Aitta fatinié taljottavi.
Jossa »veikkoni viruivat,
©tekoni sirottelevat —

Wcikot vierahat minulle,
Sivukullaat sisaret,
Emo vielä vicrcchampi
Ottompi oma emoni.
Einoni minun erotti,
Kantajani tarkotutti,
Poies nutista tapsistansa,
Kauas taittama sistansa,
Tuulipuolelle tupoa,
Pohjaispuotette koita,
Pohjan tnnlta tuntemahan,
Ärjptttää älyämähän.
Jo tunnen katala kaikki,
Tunnen tuulet, tunnen tatéfut,
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Tunnen ainoset ahavat,
Turmen tuimat vastarinnat,
Turmen jäiset jääsettehet.
Setä räntäjett fcitehen.
Vht' en tulle tuntemahan:
Ehtoja oman emoni.
Oman veljen veiffoutta.
Mielisiivoa sisaren.

39. Sumultaan heitetty

Kuuli ennen äiti äänen,
Iso itkuni tajusi,
Kuu istuin jon ftjfiéjä,
Paruin äitiu paarmahilla;
Nyt ei äiti ääntä tuule.
Iso ei itfua tajua.
Kuoli tuo fuftanen isoni,
Kaatu armas tantajani;
latu mä veljien varahan,
Sisarien alle armon.
Parempi veen varassa.
Mun on veljien varassa,
Nrmahampi alla tuulen.
Kun sisaren armon alla.
Niin mä vierin veljistäni,
Kuni puut pinosta »vieri,
Kivet sannan kintaasta;
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Niin mim siskoni sivusi,
Kun on kieron feträpttnnsa;
Niin muu heitti heimokunta,
Kun orcuvct kiiman kuusen.
Suku suuttu, heimo heitti,
Hylkäsi hyva sukuni.
Oma veikko vierastatti,
©listani kävi sivutse.
Waan jos heitti heimokunta,
Hylkäsi hyva sukuni,
Ele heitä Herra Ätesué,
Hylkeä hyva Inmata,
Hyvien hylittäväfsi ,

Pahojenfi patttavafsi.
Hoia Herra huolellista.
Kaitse lasta taihollista.
Kun ma huvan huolissani,
Suruissani surkuttelen!

40. Olt ennen parempi.
©iipa minulla ennen.
Oli ennen aikoinani,
Iso ilmoin syntyessä.
Maammo maille kantaessa,
Emottett imettäessä.
Iso minun heitti iljenelle.
Maammo maalle paljathatfe,



36

Weljet xoiewiUe vesille,
Sisaret sulille soille,
Ilman vyöttä, vaattehitta,
Ihotta alastomalla.
Niin minun isoni heitti.
Kun on kieron firveéivarrcn;
Niin iiiinun cntoiti heitti,
Kitit oit väärän värttinänsä;
Niin nutit heitti siskoseni,
.ftutt on kartun kalliolle;
Niin mun heitti »veikkoseni.
Kun kala kivisen rannan.
Lohi luotosen apajan.
Heitit suurille suuruille,
Apioille mietaloitte;
Turvani on turpehessct.
Armo kirkon aicm alla,
Toivo Tuonelan tuvista.

41. Parempi kuolla kun kitua
Syätttäni tuimekvi.
Päätäni kivistelcvi;
Eikä tuima tutntenmiaéti,
Kipiämmästi kiivistä,
Jotta huomeua minua
Hurstin huiskuteltaisi,
Käsin käännyteltäisi.
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Sitte toisena pyhänä
Kuus' ois tuomassa tapahan,
SDBiisi viemässä viluhun.
Sata tielle saattamassa.
Weisi veikkoni hevonen,
Talutsi isoni tamma,
Musta multihin vetäisi,
Saventarva saatteleisi;
Kuuluisi kuparin ääni,
Wasku ääni vatttahuisi.

43. Kuolistnko koito raukka
Kuusen juuret kuivettuvat,
Wciau ci fniimt kyyneleni;
Meret suuretta jtttavat,
Ei sula iiiituttt suruni.
Miia »voin minä pofonen,
Kuta taian kurja raukka,
Tämän suuren huolen kanssa.
Ja sutirot surun keralla;
Suru särtevi syäinen,
Huoli vatsan haltasm».
Tnlisfo fcvätk kerran.
Talven anta katkaisi.
Ehta foito fuolisinfi,
Kcttkaisinki katala —

Lehti puuhun, ruoho maahan.
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Minä marras maan rafohon.
Minä totitta Tuonelahan,
Minä tuima turpehesen.

43. Manalaan ttawotwä
Kun ois mttita, niin ntinäi,
Jtsenieitttpttä Manalle!

Kusta »nt saisin kumppania.
Minä toiseksi menisin
Titomte Titoitetatt tupiin,
Manalan ikmajohitt.
Sylin mullat fyytektjm, -
Kopein kuopan taiveleisin,
Kirkon kirjatun sivuhun,
Catalatta» laitchcsen. —

Jopa vaan minulla oisi
Aita mennä'ki Manalle,
Ikä mennä Tuonelahan;
Tuonen tyttäret toruvat
Minun viitan »viipyväni,
Kauan maatta taéivavaui.
Waattp' on kielsi SÖäittämöiitett,
Epäsi suvannon sulho,
Itsemennyttä Manalle,
Turpehesen tuntenutta.
©ylin mullat syytänyttä.
Koprin fuopan faivamttta.
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44. Nuorru Manalle menijä,
Kun minä metten Manalle,
Tahi jottvun Tuonelahan,
Tuonen tyttöset toruvat,
Manan netot riitelevät:
"Mi sinun Manalle saatto.
Kuta tuotti Tuonelahan? -

Nuorrctpct tulit Manalle,
Nuorru Tuonelan tuville.
Ei sinua tänne täyvy
Ilman luojan tietämättä,
Ilman tavin tappamatta,
Ottamatta oiva surman,
Muun surman musertamatta."

Wastata minun tulevi,
Sekä siivolla sanoa:
"Eminä tänne tuKutfana
Ilman luojan tietämättä,
Ilman tavin tappamatta,
Ottamatta oiva jitrmatt,
Muun surman musertamatta."

Tuonett tyttöset toruvat,
Manan netot riitelevät:
"Itse oot Manalle tullut,
Ovan tunnon Tuonelahan;
Kun sa mttitaki olisit.
Kautta Tuonen tultehia,
Manan mailta siirtämiä.
Sylin oiö mutta syvettynä,
Koprin taoppct kaivettuna."
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45. Atän sillon äiti utakso
ÄVoi isoni, voi emoni,
Woi on valta vanhempani!
Minite'fä minna loitta,

Kunne kannoitta katalan;
Kunne loitta kuolemahan.
Kannoitta katoamahan.
Näihin juttrihut snruhin,
Apioihin mietalohtn.
Parempi minun olisi.
parempi olettelisi,
Maata maksoissa emoni,
Alla kuhon kllitettä,
Alla rinnan riuotella,
Pernoissa pesän piteä,
Ilman kunta katsomatta,
Ilmoa ihoamatta.
Aiän siilon äiti mafjo,
Emonen sitäi enempi,
Mun ma maksoissa makasin,
Alla kuhon kellittelin.
Alla rinnan riuottelin,
Piin pernoissa pesäni.

46. Parempi syntymättä
Parempi minun olisi.
Parempi olisi ollut,
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©tmtimtättä , faévamatta,
Ilmahan sifiämättä,
Maalle tälle täytymättä,
Ilmoille imettämättä.
Äuit öisin fuoltat folmiyöuä,
Äatomtt tapalolassci.
Waafsan »vaatetta pitänyt,
Waaksan toisen puupalaista,
Kyynärän hyveä maata;
Pari pappien janoa,
Kolme Inkkarin fufua,
Kerta kellon hclfähystä

47. Syntymistään paheksija.
Mikä lie minua luonut,
Kuta tarjoa fyhäsnyt,
Näitte päiville pahoille.
Mokomille mielatoille;
Jota ilta itkemähän,
Jota viikko vieremähän,
Joka fuu kujertamahan.

Ois voinut mintut emoni,
Ennemmin etno kuluni,
Kesän leskenä leiDätä,
Talven juosta joutilastict;
Maata vaston vctippoctnsa,
Sifi liinahurstiansa,
Ennenfnn nuorta miestä vaston,
Waston toista vanhcmpoa.
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Ois voinut minun emoni,
Ennemmin emo kuluni,
Syleittä sysistä punta.
Halailla »vesihakoa,
Kun on miestä viereltänsä,
Puolisoa puoleltansa.

Ois voinut minun emoni,
Ois voinut emo kuluni
Tätä lasta tehtäessä,
Synnytcltäissä minua,
Panna saunahan javua,
Lyöä fauna salpa päälle;
Mun oisi kylä kysynnä:
"Mitä saunassa savua,
Mitä fauna salpa päällä?"
Ois tuohon emo fattotitta:
"On mulla vähä ituja,
Pikkarainen mciltahta."

48. Muhoit ennen maammo rukka
Kun emo minua tuuti.
Niin se tuuti tuéftfjenja;
Kuu emo minua vaali.
Niin se vaali vaivoiksensa,
Suruksensa suojaeli,
Äathoffensa kasvatteli.

Mahoit ennen maammo rukka,
Mahoit kaunis kantajani,
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Slrmas maion antajani,
Ihana imettäjäni,
Kcipctloia fatttosia,
Mytösiettä mättähiä,
Pestä Jiviä>
Kun sa pejTt pienoiétast,
Kapalosit faunoiétasi.

Mahoit ennen maammo rukta,
Mahoit fannis kantajani.
Kultanen kulottajani,
Hoptaineit hoitajani,
Tiiintutrila turpehia,
liekutella lehtipuita,
Waalitella varpusia.
Kun sa tuiivitit minua,
Waaltt »vaivaista minua.

Ia mahoit minun emoni,
Mahoit maammo rukkaseni,
Mennä järven rantaselle.
Wieä hurstilla vctchen,
Upotella uutimetta;
Tahi luoa tuutunen tttlehen,
Käätä tatky valfiahan,
Ltcfkt lietchcn sysätä.
Ois tnota ft)fä fysynnä:
"Missä tuutunen tuvasta?"
©mä vastannut olisit:
"Tuntunen palo tulessa,
Lapsen tappo liifa tauti."
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49. Onnettomasti syntynyt.

Sie'fö minua luoja luonut,
Wai lie synti synnyttänyt,
Wai käski oma osani,
Kova onni ohjaeli.
Kaikki huolet huolimahan.
Kaikki surut stireksimahctn.
Kaikki kaihot kantamahan.
©itton synnyin mie polonen.
Konsa kaikki huolet synty;
©illott kasvoin mie katala.

Konsa kaikki kaihot faövo;
Korknin kovaosanen.
Konsa kaikki kokopäivät.
Parempi olisi» ollut,
Soriaittpi syntymättä.
Kasvamatta tannihimpi.
Kun oisit maammo rukkaseni
Kaottanut fafsiöiéttä,
Rikoissa pihalle vienyt,
Kakaroissa kaivotielle,
Wieuyt peltojen perille,
Pannut aitojen atatfe.
Äsfett tuotta toissa vuonna,
Steken folmannci fesänä.
Oisit ohrina otellut,
Herne'varsitta valinnut,
Kauran tähtinä tatsettut.
Oisit saahessct sanonut.
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Ajatellut ottaessa:
"Tuoli' on taunis taittamani,
Ihana imettctmäni."

50. Saisinko käeltä kielen.
Kutkua kaksin taita,
Lintu luuloa lupasin;
Saisinko käeltä kielen,
Kukkujalta kulttntorven.
Kukkuisin jotaisen kuusen,
Jota lehto leikin löisi.
Tuotta kukkuisin tavemmiii,
Kuss' ou kurjat kulkemassa,
Wciivctset »vaeltamassa,
Huolelliset horjumassa.
Martahat matelemassa-
Mista turmen huolellisen? —

Tuosta tuntien huolellisen:
Huolellinen huofoctvi,
Huoleton huhuelevi.

51. Gmpä Moi ilon eleä.

Ompä voi ilon eleä,
Entä kino feiftn lyöä,
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Ilon illan oltuani,
Leikin kifahrintani.
Äiä on huolta hoivattuna,
Ajatusta annettuna,
Panttina pcthoct mieltä,
Sitte tnettttehen sykysnn.
Sitte toisen toukoaian.
Eikä taia ääni juosta,
Suu ei soita suosioksi;
Ääneni åriétynyunä,
Puheeni piiuttuuuiinct.
.ftitit ma join joesta vettä.

Lakin »»että lammikosta.
(Sitä kaiku kanteleiii,
Eikä harppuni heläjä;
Mure murti kanteleni.
Huoli harppuni hajotti,
,tuii viikon fttruéfa soitin,
Murehissa murmattclin,
Ia piiitin pahoissa mielin.

52. Mkaa sanoko huolettomaksi.
Mtotti muualla sanovi,
Ia moni jättelem :

"Ei oo huolta huruakotta,
Ajatusta aiafselta."
Eltate hyvät imeiset,
Eltate sitä janoko;



47

Äiä on huolta huoétaéjant,
Sijatusta vyöni alla.
Paljo luustoa inurctta,
Surua tyeunäöistä.
Ken mun huoleni lukisi,
Sipiäni arvoaisi,
©e foéfett kivet taksi,
Meren aallot arvoaisi,
Lammin lumpehet luksi,
Havut metsiin haasteleisi.
Ei ole sitä hevoista
Salon pienojen pihatta,
Salon suuren soimen päässä,
Joka mun huoleni vetäisi,
Mureheni muunne veisi.
Kanna korppi huoliani.
Mureitani musta lintu!
Kanna taivohin syvihin,
Lcimpihin talattomihiu.
Aivan ahvenettontihin!
Ele vie fafatttsiltttt,
Ele ahvenellisihin;
Kalat kaikki huolestuisi,
Slhveitct alas menisi,
©uiiret havit halkaisi,
©ären littit lilikneisi,
©aisi siiatfi surua,
Maltti mustuisi mujehct,
Minun hoikan huolistani.
Ia mustan murehistaiii.
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53. Monihttolinen.
(Stteittp' on tttituttta huolta,
Mun on f ostossa fiviä,
Raunatta rapafiviä,
Kanarvia fatifahaffa,
Pajuja pahatta maatta,
Hieftaja hyvällä tiellä.
Ei ole sitä hevoista
Talonpojan tanhuctlla,
Riktahantana rikoilla,
Parcthctss' ei pappilassa,
Koko kirkkokunnassamme,
Jota veijt huolet multa,
Kaihot muumi kannattaisi,
Poies santtaijT suruni.

K

54 Usiahuolitten.
Paljo ott koskessa kiviä,
Äiä ott aattoja meressä,
Minull' on enempi huolta,
Mtclaloa annettua.
Usiampi mull' ott huoli,
Kun on fuiiseéfa käpyjä.
Katajassa tarpehict,
Petäjässä pirpasia,
Närehessä nästyröitä.
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Päässä heinän helpchici,
Oksia pahassa puussa.
Ei sitä hevoista löyvy
Wiieu SLiipurin »välillä.
Kutien linnan taittavilla,
Joka mun huoleni vetäisi,
Kaiheeni kannattaisi.
Hepo ei jaksa vetcct.
Rautakisko kiukotelta.
Ilman luokn lettnmcttta,
Wempelen värisemättä.
Minun hoikan huoliani,
Mureitani mustan liituun.

O

55. Mikä neuoksi minulle?
Mika neuoksi minulle,
Mikä tteuott antajaksi? —

Neno neitonen minna,
Opastellos orpolapsi!
Ei neicssä neno jata,
Orvossa opastajata,
Neitottn itscfi neiti,
Opastettu orpolapsi.
Entä huoli huolimahan.
Suuresti sureksimcihan;
Stanatt huolia hevosen.
Murehtia mustan ruunan.
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Rautasuisen sttrfutetta,
Suuripäisen päitoitettä.
Hevosett' on pää parempi,
Pää parempi, luu lujempi,
Koto ruumis runsahampi,
Kctnlasnonet kantavammat.

G
HO. Hoikka, kaita ia mutta.

Mintähen olenfi hoifta —

Oonfo hoifta luonnon hoifta,
SBai hoifta emon tefemä? —

(Sn oo hoifta litomtott hoikka.
En hoikka emon tekemä;
Mie oon hoikka hnoliani.
Hoikka huolia kovia.

Mintähen olenki taita -

Oonfo taita luonnon faita,
Wai taita emon tefemä? -

Ett oo taita luonnon taita,
En taita emon tefemä;
Mie oon taita alhojani,
Kaita faihoja tovia.

Mintähen olenfi musta —

Oonfo musta luonnon musta,
sMai musta emon tefemä? -

En oo musta luonnon musta,
En musta emon tekemä;
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Mie oon musta mureitani,
Mnsta suurta mureita.

Huoli hoikaksi vetävi,
Kaiho muita kaiemmaksi;
Mure imtita mustemmaksi.

57. Sortunut ääni.
fZMlitä sorti äänen situreit,
Släueii suuren ja soria».
Äänen kutuihin taotti;
Jos ennen jokena juoksi,
SBcsivirtana vitasi,
Lantinittotta tattattrii? —

©iirit sorti äänen suuren.
Äänen suuren ja sorian,
Äättett annahan alenti;
lott' ci nyt jokena juokse,
SBejTvirtana vilaja,
Lammikkona (aifattete.

58. Ikuinen suru.
Käki kilkkiä fäfejt
Maalle tälle tultuansa,
Lintu luuloa lupasi
Lennettyänsä kholle.
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Kuki, tatu kultalintu.
Laulele hopialintu,
lott' on aitani tulvisi,
©efä viilto »vierähtäisi;
Sulaisi syän surmien,
Hautuisi halunen rinta.
Ei tnttfta sinä ifäita,
Poloselt' ci polvettani,
Suru spömeétä fatoa,
Mnrc mielipuolestani.
Ett mina sina ikänä.
En poloncn polvenani,
Sttrutont' ett suilta syötä,
Warutonta vartta suori.
Kauna päätä taihotonta,
Ikälvätöntä elätä.

G

59. Huoliunsu huastelemu.
Käyn mä kymmenen kyleä.
Samoan saan taloa,
En löyä sitä sisarta.
En sitä emojen lasta,
Jolle ma fanott sanani,
Haastan mielihauteheni.
Jos ma siéfotte sanoisin,
Niin fanoié sisar favulte,
©avn sen saisi patsahatte,
Patsas pihtipuoliselle,
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Pihtipuolinen pihalle,
Piha pellonfyutäjälle.
Kyntäjä fota tylälle.

Wirttaisinko veifotteui,
Weiffo fohta naisellensa,
Weifon nainen naapurikin,
Naapuri foto kylälle.

Talli jos virkan vierahalle,
Mainitsen kylän Matille,
Wieras sen viieksi paneivi.
Kylän Matti kymmeneksi.

Niin fetten sanon saitani.
Haastan imelihantcheui,
Ettei ntinit muretta fatsi,
Miero mieltä arvoaisi? —

Menen metsähän mäelle,
Puhelen Jumalan puille.
Haastan haavan Ichtytsitte,
Palaajan pajun vesoitte;
Ne ci ferro fcttettfäitä,
Knthtaric kilkiitatta.

O

«O. M sulu syätt surunen
Suot snlavi, maat »»alit vi,
Ahovieret flitkavi,
Kaikki kantavat snlavi,
Läfäfötk lämpictvi;
Ei sula tyäit surmien,
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Ei valu vajanen rittta.
Jää on jättffä styämcéfäiti,
Watfasfani vaskivuori;
Ei sula sulallcttana.
Ei valu variltataita,
Lähe ei lämpimättäkänä,
Kepcne kesättäfänä.
Pala ei päiväpaistehctta.
Minfä päivänen yleni,
©en mun mieleni aleni;
Minkä päiwä lämpimämpi.
©e» «nm mieleni vilitmpt;
Minkä päivä taunihimpi,
Mutuu mieleni pahempi.

O
61. Wäl,ä ilo emottomalle käestä

Käki kuttu fuusifosfa,
Kati kuttu, tintti (aufo,
Kukku muien kuultavaksi,
Autuallisten iloksi.
Et miilulle mittontana,
<Si kukit ajasta siitä,
Kun kerran emoni taolf,
Kaatu kaunis kantajani.
Eltöhön emoton lapsi,
Elköhön sinä ifänä.
Kanan kinituclko käkeä
Päivän puolelta mäkeä:
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Kim fäfi fufahtelevi,
Nai» stjärt sykähtclevi,
Syäu fttttyvi tulette,
Pää palotte paufahtavi.

Elköhön emoton tapsi,
Elköhön sinä ikänä,
Kununelko kevätkäkeä
Pohjan puolelta mäkä:
Itku silmähän tulevi,
Wcct poskille valmvi,
Heriämntät hcritet=aarta,
Patsiititmat pavunjyveä;
Kyynärän ikä fitluvi,
Waaksan varsi vanhattelvt,
Kuultua fevätfäfösen.

G

63. Pimiä isoton pirtti.
iOli ntttffa muoto muitten,
Oli muoto muien rittttatt,
Kun ttta noitain nuorempana,
Kaéivoiii hctttänfanvattiéna.
Hyva oli lapsen lassa olla
Hyvän vanhemman varassa;
Itävä isättä olla,
Outo äitittä eleä,
Wctiva juuri vanhemmatta:
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Pimiä isoton pirtti,
Wuikta päivä paistakoho».
Solia cntotoit soppi,
SBaitta kun fumottakohon.

O

63. Gutintimäisen saanut
Koira haukku korven raitttau,
Peiliktainc» pellon raitttau,
Mina juoksin katsomahan,
Toivoin tuotavan emoa.
Ei emoa tuotutana,
Tuotihin emintimäistä',
Tuon tuhannen tnlluttoa.
Pahan hengen pallukka;
Wilsa väännetty käessä.
Kohotettu toivun latva,
Lyöä lasta artttotottta,
Kolkata fovaosasta.

Niin en nyt sinä ikänä.
En tämän elon sisässä,
En löyä emon hyvyyttä,
Enkä äitin armautta,
SLaitta etsisin tuletta,
Wailehteisin matkalla.
Wieras on emon sialla,
Waimo vierné, kun Wenatto,
(ii sano emon sanoja,



57

Käy ei äitin aatelilla,
Nirkko vierahan sanoja,
Käypi annoit aokiitta.

M

6'l. Piennuesta orpV

Pienitä heitti mmlii! isoni,
Piennä isoni, pienitä emottt.

Iso tuoli, äiti kuoli,
Kuoli mun suknni snnri,
Katti mulle jäiset kengät,
©ufat ichkuset unohti;
Jätti jäisitte jältttc,
Talvi jette tanterelle;
Jätti km jänö pojunsa
Suolle soikrrehlamahan,
Jäätte jääkllelttämähäit,
Tielle tiiperrel, tämähän,
Palolle papattamahau;
Jätti tuulen tuumitella,
Wiluilman »viihyielKi,
Kofoifman kostutella.
Wthmaveji mml'.!! virutti,
Kyyt minulle ruoan taitto,
Maot maiolla piteli
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65. Gn tieä tekiätäut
M3itä lie tninnnfi luonut,
Kuka kirjasen tavannut —

Lte'fö luonut luoja suuri,
Sucntmt sula 'Juntata?
Jos lie luonut luoja suuri,
Suennut sula Jumala,
Tok' ci luonut taontapäänä,
Suennut sucntapääitä;
Loi päättä luonnattomana,
Suunnattomatta sukesi.

Entä tieä tefiätatti,
Entä tarton saajoani;
Lie'fö teltta tielle tehnyt,
Sorsa suolle suorittanut,
Tavi rannalle takonut,
Koskelo liven folohott.
Iso heitti Heikkosena,
Matalana maammo jätti,
Härän kynnen korkuisena,
Pystyn peukalon pituisiin;
Heitti isoni iltitalle,
Emo jätti jäätifälle,
Jota tuulen ttintentahait,
Arvoamahau ahavan.
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66. Kaksi, jotka ci moiti

SBatvctsen heposen varsa
Kaikkien ajeltavana,
Onnettoman eukon lapsi
Kaikkien tattritrtvana.
Maifti saatua sanovat,
Sekä pantua panevat,
©aitoivat sauanalaista,

Osoavat onnetonta.
Maitti muut minua moitti,

Waan ne kaksi kappaletta,
Minun pietinä pistamani,
Seta lassa taittamani:
Alimmainen aian vitsas,
Perimmäinen pellon seiväs;
Ei ntill' oo suuta sanoa,
Etkä kieltä fcrsfaella.

67. Kun öisin käkenä.
Saufoa minä lupasin
Näitte maille tultuuni,
Kukkua faksin fälfö
Lehtomaille mentyäni.
Kuttupa taka fatsi
Kahcnpuolin kaivotietä;
Kun öisin itse kätenä,
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Itse turja kukkujana,
Kukkuisin jokaisen tutisen,
Mäjeltaisitt kaikki männyt.
Jota ptillhucn puhuisin,
Jota lehvän leilettäisiu.
Siinä filkkuisin enemmin.
Kussa käyvät httofettifet,
Astuvat sauctnctlctset;
Siinä kukkuisin vähemmin.
Kussa autuaat ajavi.
Lyfyllisct lyyrättävi;
Siin' ett »virkkaisi mitatta
Kuningasten kulkiessa,
Söaltojen vaeltaessa.
Mistä tunnen huolellisen,
Slrvoun sananalasett?
Tuosta tautien huolellisen.
Slrvoan sauaualasen:
Alahanci vyön pitävi,
Sllempata hcnkävi.

G

68 Suru ja pelko
(t&n minä sinä ifattn,
Knnna tullan malkana,
Sitrutout' eu sititta työtä,
Warutout' en vartta tantta.
Snrten istun, surte» astun,
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Surteu ruoalle rupean, .

Petaten perehen vaille, r
En mina fure fotia,
SÖainovuosia varaja,
Pelleä metfän petoja;
Suren fttista fattiloa,
Pelkätt perehen tieltä,
Wctrujan varia vettä
Mttmoille ripistyvätsi.
Kaatuvaksi kasvoilleni.

6». Sanoissa kulurna.
<An tuin minä kutsuissa,
(Sntä vanhatie vataiöfa;
,fultm tuiwitfa sanoissa,
Wäsyn silmävääntelöiéjä.
©aitat päälleni jatavat,
Puheet putoelevctt;
Kaikkien sanat satavat,
lokahisen juonet fäypi,
Kun tuimat titlifipimctt.
Tahi rctutaset ratehet,
Päälle lapsen armottoman,
Emottoman ensimmäiéja.
Niin on suuta suuffimaésa,
Leutoa leputtamaéfa,
Kuu on suuret fuolafopfat,
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Lemmon pctlkhet parahat;
Ei oo ken sanan sanoisi,
©attatt puolenkaan puhuisi,
Pttolritatti puhtaalta.
Wierritä viattomalta.

G

70. Sepän tehtämiä.
soista seppänä setäni,
Tahi taattoni taloja,
Weljeni valaja »vask»;
Tiettäisiit suruista suitset,
Päitset päivistä pahoista,
Riimut mieron riitetyistä,
Länget mieron fäptyttitöiétä,
Satulan kylän sanoista.
Ohjakset oma» sukuni.
Reet on miesten reuhunnoista,
Korjctt naisten kuohunnoista.
Huolista hyvän heposen,
Murehista mustan ruunan;
Jotta armoton ajaisin,
Seta kirja kerrähtaisin.
Muille maille vicruhille,
Wicrisin Weuächelle;
Saisinko tauoilta rauhan,
Leivon leuoilta pahoilta.
loö min virkkaisi Wenaffo,
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Söeitäfätitett mtetattatsi,
Saisi iiimnikko sanon,
Outo kieli klpoiellci.

O
71. Suku surmuksi rupesi.

Wi itke iso minua.
Et emo patte pahaksi.
Et kastu sisaren kasvot,
Söcifott silmä ci »vetta vieri,
Waikta joutaisin jofehctt,
Elikkä »vierisin vctchcit,
Kaatuisin tatamerchen,
Sisareksi siitasille,
SCeifofsi vecn kaloille.
Koti toivo taottehefsi,
Piha piikin maaittteheksi,
Maja maani myöneheksi.
Kartano taounehefjt.
©ukihuui survelime,
Heimohoni heitteiime,
Suki surmaksi rupesi,
Heimo hengen fiertajäfsi,
Kuikkiini kiristäjäksi,
Ääneni äristäjäksi.
Suki ci siivulle tunnu,
Heimokunta hcmpiälle;
Suku ott mnuttunnt suoksi.
Heimo hengen ottajaksi.
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73> M kestä lihunen silta
ffltitå lie minua luonut,
Kuka fttrjoa kyhännyt.
Tälle inhalle iälle.
Kutovalle kannikalle;
Ei luonut sanasepäksi.
Pannut virsiportahctksi.
Parempi minttu olisi.
Parempi otettriijt,
Olla virsiportcthana.
Kun on sotkitportahctna.
Suotta sotfuportahana,
Siltana iltasioilla.
©oift muu sukuni suuri.
Heimokuntani hclevä.
Soitte sotkuportaisiisi,
Silloiksi litasioille.
Paikoiksi pahoille ntaitte,
Kannonpäiksi kaivotielle;
Soisi suohon sortuvani,
Kalliolle kaatuvani,
Likohin litistyvät»,
Alle juurten juuttumani.
SLaun ellöö hyvä sukuni,
Kuulu heintokuutaseni,
Suota suotte portahiksi,
Silloiksi litasioille!
Ei kestä lihcinen silta,
Pölkky luinen luikahtavi;
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Ei se kestä köyhän fäpä,
Rajakengän rapsutella.

*:l Soisit suohon sortulvani
Kun ma tuolista polonen,
Katatainen fatf iäisin.
Sata suunsa salpoaisi.
Tuhat suunsa tuffoatsi.
Sata suu sanoo minua.
Tuhat Kelta kröfoavt;
Sata suut' oman sukuni.
Ia tuhat {»laista kettä.
Soisit mun kyläset naiset.
Soisit naiset naapurini,
Kovemmin tativäkni —

«Soisit suohon sortuvani,
Maahan vctajafsi vctjovctn.
Söaan ei fuonut suuri luoja,
Vaatinut vata Jumala,
Soille sottaportahiksi,
Silloiksi litasioille.
Entä sinnes suohon sorru,
Kunnes annan tahtu täitä,
SÖiittä sormea viritän,
Kynttä fymtnentä ylennän.
On puita pitempiäk.
Soille soitaportuhiksi.
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Maahan vaajaksi vajoa;
SCtri' on suolta suuri hottfa,
Rannatta raju petäjä,
Jaloin päällä fäytäväfsi,
Helmoin hetitpsittritavafsi.

74. Wtlu wiimeuki tulewi
Wilu »viimeitfi ttttevi,
SBidt mulle Vienoselle,
Wilu viet!opät'väj"effe,
Vihattuna viertessätti,
Seinävieret seistessäni,
Ollessa oven takana.
Menisin minä tupahan,
Ett tohi tupahan niemiä;
Tulvassa toruttanehe.
Alla parren pantanehe;
Ovensuttss' on ouot silmät,
Katat silmät tarsinassa,
Kierot keskilattialla,
Perässä perivihaset.
Mikä neuoksi minulle,
Mikä neuon antajaksi?
Isoseni, ainoseni,
Taos tuulle rcintakengät,
Rautakngät, puiset paulat!
Joitta seison seinävieret,
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Asun ikkunan alukset.
Kunnes viihtyisi viha
Asettuisi antaruiset,
Naipuisi humalahurjat.
Viinarallit raukaisi.

75. Dhvb fnllaiUa kotia!
Sämntitt paita liinanenfi
Oman äitin ompelema;
Wilu on vaippa vittanenk
SBaimott vieruhan tefemä.

Lämmin on emojen fauna
Ilman löylyn lyömättäfi;
Kylmäpä fylänen sauna,
Waikta löyly työtaföhön.

Koria kotonen leipä,
Jos on täynnä tähkäpäitä;
Gihumainen vieras' leipä,
Waifta voilta voituohon.

Wtllanen emofen vitsa,
Ruokonen isosen ruosta,
loskon viikon virpokohon,
Mupeantatt ruoskfohoit ;

Witsa vieruhan verinen,
Kyläläinen tynnäppäinen,
losfon terran isfeföhön,
Tahi puolen koskctohon,
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Ohoh kultaista totia,
Armasta ifon eloa!
Jos oli kipeä vähempi.
Niin oli unta viljemmältä;
<§i toruttu torkuitncista,
Makoomusta ei munattu.

76. M kuinkaan hptuä.

Puh' on orjana eka,
Kayä totfen fäsfyläissä;
Teen mä työtä työn ajalla,
SBäännätt hartiott väettä.
Täytän fäsfyt, tuman väéf»;t,
Kärsin fäsnäset lapiot,
Ei oo hyvä siitäfänä,
Tuostafaua tuon parempi,
Tonttuhan tortaitnaéta,
Manataan makoamasta.

W. Tass» saapi lempo lemmen.
Pah' on mieleni pctloseu
Ilmanfi pahottamatta,
Aina aatfeloittamatta ;

©ttf on semminki pahempi.
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Siitä aina acttfelampi.
Mun vielä pahotetahan,
Aitta aatfeloitetahun.
Sanotaan mimut polojen
Kivet juuret istuvani,
Muut suuret malouvuni;
Itje istuvat sanojat,
Matoavat inctitiitsicit;
Itst istuvat fivensä,
Jota maan mafuclevat.

Enkä tieä mie polonen,
Mitett olla, uin eleä;
ajJitett olla mielevänä,
Muten talttana afya.
Aina mittsf inehmisissa
Saapi kmnten liikkumalla,
Ktttttttatt kävelemällä;
Tässä saapi lempo lemmen,
Piru funniatt pitävi,
Lemmon »kartanoilta,
Pirun pitkillä pihoilla.
Saift en kurja knnniuta,
Raukka lempiä tapatft,
Vaikka vuoret vierettäisin,
.taltiot taha jakaisin.

78. Kuhenlainen toilvotus
Annu Kiesus antajalle,
Tunge tuhtartn kätehen;
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Wie Juutas vintajalta,
Paha henki parfujctlta.
Sinua aina antajalle,
Tunge tuhlarin tatehen:
Toeviit titovos taivahasta.
Pillin pilvistä puota,
Slva maat alasin puolin,
Puhto pellon penkeristä.
Almun saan ma antajalta,
Tuhlarilta toisen almun,
Vittfujalt' ci vettäfänä,
Piirfttjalta ei paloa.

O

79 «§ptt»än sään toiwotus
Anna onni ohra vuotta,
Jumala jyväkjeä,
©aisin fefrifsi olutta,
Tahi juoa jottlnkseni
Or jätti olutta saisi,
Palfottisetfi panoista,
Kctsatatfi faljavettä,
Wterrettä fivcttioetäjät.

Anna luoja luofosäätä,
Herra heinän fuivautta,
Slrmahctlla luotto jalta,
Heltatta heintojaffa.
Wie'pä pilvi Pietittähän,
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©ieliä vettä tanoitahan
Suot tulessa, maat tulessa,
Kaiffi tantahctt tulessa,
Kuitti taivot tuivcinehet,
Lähtehet läfähtynehet;
Siell' on lapset ristimättä,
Kansa tuikki kastamatta,
Pojanpoika puolitehty,
Ei oo »viriä »vettä nähty.
©iettä paiatk paitovi.
Turkit unet turmeltuvi.
Ufot uunilla paluvat,
Akat sannan lautasitta,
Pojat porstuan ovitta,
Piiat taitti kartanolla,
Lapset pirtin tatttata,
Rengit raystähän nenittä.

80. Tuuterin laatu

Tuhm' on taata Tuuterissa,
Kun neict kosissa käyvät.
Akat juohessci ajavat,
Tuuteriss' on miehet tuhmat,
Miehet tuhmat, naiset laistat,
Tyttäret välikäviät.
Pojat puoletmtielettijet,
Ufot untelot, sokiut.
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Ei ukot ulos ofaja
Ilman naifen saattamatta.
Tyttären taluttamatta.
Utta etsivät perästä,
Pentin alta iffnnoa;
<Si usta perästä löyä.
Petikin alta ittunoa.

81. Hätäko tyttöjen?
Mtipä meiänli tytärten,
Mitä muien neitosien? —

Ei tytärtä tttnmatonta,
Neittä neuon saamatonta.
Neuon neitonen pitävi,
Tuuman tyttö fefsinevi.
Älta aittahan menevi,
Päältä purnon puhfocivi.
Katon tantta pois tuletoi,
Laen tantta laittelefscn;
Sutusta jätin tefeioi,
Kaisustansa fantoneuott.

O
83. Kummaistako kuuleminen.

Kultapa fäfeä fatsi
Kahenpuoliu korpinotkon;
Satuin noita tuulemahan —

Hpv' oli tuulla fummarétafi,
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Lciulo fatsi Iciulctjata
Kahcnpuolin pöytataiatt;
Satuin noita fuulcmahan —

§t)V' oli tuulla funtmaistali.
Riiteli kälystä fatsi

Kahenpuolin taalimaljan;
Kummaistafo fuufemittett? —

Lemmon luultavat molemmat.

O
83. Mtstä turmen tuhman

Mistä turmen tuhman miehen,
Arvoait nron typeran? —

Tuosta tunnen tuhman miehen,
Arvoun nron typeratt:
Söiifon istu vyö sylissä,
Kauan housut tainalossa,
SBitfon »virsua tefevi,
Mauan tuohta tatselevi.

Mistä tittttteit tuhman uaistn,
Tahi tyttären typeran? —

Tuostu tunnen tuhman naisen.
Tahi tyttären typerän:
Tulen tuhkahan piilmvi,
Lieteheu lehettelevi.
Nousevi tuvalle tupsu,
Paha tattfu kartanolle,



74

84. Muutamia tuntomerkkejä

Tuttu on tuomi muista puista,
Anoppi fylän ufoista,
Vävy muista »vieruhistu,
Nato tyttö neitosista. —

Kutistunsa tuomi tuttu.
Astunnastansa anoppi,
Wävy vehnäpiirasistu,
Nato tyhjän nauravasta,
Viel' on tuttu huolellinen.
Arvattu halunalaueu;
Tuost' on tuttu huolellinen.
Arvattu halunalanen:
Huotaellen huoles ktypi,
Laulellen halunatanen,
Uni et tule usein
Huolellisen huonehesen,
Haastata ci huolellista,
hautotu hulunulaista.

85. Kyntelin kysymykset

Kynteli kotvin fysyvi,
Paavali pajattelcvi:
"Jota on ruohtintet ruhottu,
Joko tappurat tapettu?" —

Vustavi viriä vaimo.
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Sano»i» hyvä emäntä:
"Jo mie rnhoin ruohttmeni,
Seta tapoin tappurani."
Kynteli kovin tytyvi,
Paavali pajattelevi:
"Joko on kankaita taottu,
Ulotettu uivinoita?" —

'iltasta viriä vaimo,
©auon» hyva emäntä:
"Jo on tantahat kiteellä.
Sekä aivinat alutta."

Waris kitti vaahtokuulta,
evätkttttta keikutteli,

Wnyhille viriän vaimon,
Pankolle ctniparahctn.
Knontaiotte kttmottomait,
Emärontin roivahttte.

86 Toisin ennen, toistu etten.
Toisin ennen, toisin eilen,
Toisinpa tätä «ytyä;
Toisin ennen toimi taöfi,
Totfiit ennen työ opetti.
Toimi fask tonkimahan.
Mau väkevä vääntämähän,
Ei fun nyt täta nykyä,
Elon entisen lopulla.
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Eip' on maaten maa pietty,
Istuen isosen pelto;
Ei suannut suuri pelto,
Maa ei sallinut faviiten,
Miestä verkaista »tmelto,
Koriata kuokan päässä,
Piian pitkiä hameita.
Sukan vartta valkata.
Nyt tämä nykytien kansa.
Sekä fansa faévavaitteu,
Maaten maitansa pitävät,
Pentin päässä peltojansa;
Syövät maattfa makkaroina,
liroina isonsa pellon.

87. luomurin toimi.
Anotti matkassa tulevi,
Tapahtnvi taipalella.
Joutavalle juomarille.
Hurjalle humatapäalle:
Kinnas firpovi fuhunki,
Vaaputta johonk saapi.
Isäntä olutta jttopi,
Mies se viittoa vetävi;
Heponen helyjä työpi,
Wcirsa vcirpoja purevi.
Pere piinoa pitävi,
Lapset nälkä näfevi. —
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Noitt janoVi lapsi rulla:
Iso illalla tafevi,
Tuopi tuoreita taloa,
Wctävi verestä lientä;
Iso aamuksi ajan»,
Keskiyöksi kerkiän»,
Tuopi tuoresta pajua,
Slttto vitsoa verestä.

88. Gmon neno pojalle
@Mo neno pottaansa,
ffianhitt vuivcutsct näköä,
Kun kuti intojansa,
Itse ilmoin luomiansa.
9foin tuulin emon sanovan,
Waimon vanhan laujiivafsi
"Poiftteiti nuorempani,
Lapseni vatavctmpani
loö tahot tctlohon nuia,
Tuoa minneä minulle,
Ellos pyytäfö pyhänä,
Tieltä kirkko kihlctelto;
Sillon porsctsk punanen.
Ia sikui silttipäässä.
laltavaimotft pahimmat
Kirffotiellä kirehifsett,
Sinisukkahan siroksen.
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Punapaulahan paneksen,
Pää ott silkkh in siottit,
Hiukset pantti palmikolle."
"Arkena parempi aika;
Sillon naios poikuein!
Ota oltahnonehesta.
Rittsauvarreéta valitse.
Kivenpuusta fthfaettoé;
Jott' ou uurin nuttu päällä.
Tatti valmis tahtomalta;
lont' on huntu huutchessa.
Perä petkelen tomussa,
Warsi jauhon maikassa."

89. Tuwattama tyttä

Omo neno poikansa,
ffiaituo lastansa varotti:
"Ellos vainen, poikaseni.
Juosta juhlina kosissa!
Tyttöä ei pia tavata
Kiviseltä kirkkotieltä.
Siellä veltotk verassa.
Luistat lainavaattehessa,
Pahattak paita päättä,
Tuhmimmalla pää tukossa.
Tyttöä pitää tavata

Riihestä rimiiamasta,
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Heinästä hämyämästä;
Jok' on risk riihenpuija,
Hempulaittett heinänlyöjä.
Tyttöä pitää taivuta
Ätvenpuusta liikkumasta.
Käsivarsin vciapumasta,
Navetasta nainen sauhu,
Riihestä rivcthta piika,
'taitava tulon miniä,
Koria tototien »vaimo;
lof on jouluja jalalta,
Sormitta hyvin soria,
Astareihin aina valmis,
Wulpus aamulta »vuruhin."

9©, Wäinämoisen sanoja

Säfsi vrijefstt vesille,
Emon lapset lainehille;
Kielti »vanha Wäin äin öinen,
Epäsi jiivamioii sulho,
Kielti kolmesta pahasta:
Vesittä viheltämästä,
Lainehilla laulamasta,

Veuehesju »vieremästä.
Purressa paruhtumusta.

Oli veljekset vejittä,
Emon lapset lainehilla;
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Kielti vanha Väinämöinen,
Epäsi suvannon sulho,
Kielti toimesta pahasta:
©uolimasta siian suotta,
Hauin touolta vitolimaéta,
Syömästä talanfutnja.
Nom se »virtto Wäin äin öinen,
Ennentyntyttyt patasi,
Nuoremmalle veiollensa:
"Ei sinun pitäisi syöä,
Ei sinun, ei muientana,
Siian suolta, hauin vuolta,
Ahvenen alaista puolta,
Knujusen futumätiä."

Tuli vrijefstt vesiltä,
Emon lapset lutnehilta;
Kielti vanha ffiäiuätnöiuen,
Epäsi suvannon sulho,
Kielti taimesta pahasta:
Yksin öillä taikinasta,
Humalassa huutamasta,
Maantiellä mafoamasta,
Syänyölla foutuntasta.
Vaan ci fieltyt Sföäinämöineu,
Evännyt suvannon sulho,
Huffuvatct huutamasta,
Kuollutta mafoamasta.

Kielti vanha Väinämöinen,
Epäsi suvannon sulho.
Atrou poron perästä,
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Lapttititauéta tuifinoa;
Kielti uimasta «hullu,
ffieitan vetta joutamusta.

Kielti vanha 3Säiiiämötiteit,
Epäsi suvannon sulho,
Kukkaroa paikattua
Wyöltä miehen naimattoman;
Kielti työtöntä tuloa,
Toufoa tefemätöittä.

Kielti vanha Väinämöinen,
Epäsi suvannon sulho,
Kielti maata miehetöntä,
Kirvchetontä kyleä,
Eloa cmännätöntä,
Koiratonta kartanoa.

Vielä ftelti antoinen,
Epäsi snvattnott sulho,
Kttlttotte kumartamasta ,

Hoptattc horjumasta,
Wunhctn nuorta tahtomasta,
Kaunista fäkämästä.

Sano vanha Wäinämöinci!,
Nuoremmalle »veiolleusa :

Kaunis on kattila tulella,
Wctifta vetta fiehutahon;
Hyvä mieli miehen päässä,
Waifta ilman istnkohon —

Wäfi ci väännä hartioita,
Säre ci mieli miehen päätä.
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©aito »vanha W äin äin i
Nuoremmalle veiottettsa:
Hoito hongllista »venettä,
Hoia hongan vestäjätä;
Pah' on orja palfatontta,
Paha paljon palkin kanssa -■Osallahan mies eiäwi.
s?otra toisen kohtalolla.

Sano vanha Väinämöinen
Nuoremmalle veiollensu:
Suo loilju »vihattavalle.
Nuhat rauktettaloalle! -

Hullu faapoa vihaavi,
(Siitä faapi faamatoufi,
Viha »viepi viljan tuaasta,
Kateus taian »oeestä.

Sano vanha Wäinämoine»
Nuoremmalle veiollensa:

Siina aitttavi Jumala,
Ajan luuli fatfastvi;
Wiipyen erät paremmat,
Kauan ollen tannihimmiit
Harvon syötti harva verllo,
Sillon suuritta katoilla.

Sano vctnho Väinämöinen
Nuoremmalle veiollensa:
lumuluss' on juoffun määrä,
Ei miehen ripeyessä;
Juokseva johonk jaapi?
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Käypä kanas krkiävi —

Usein appi lappa härta,
Kun jo hengästy hevonen.

©ano wanha WäoiamolNen
Nuoremmalle wciollenja:
©itä kuusta kuuleminen,
Joitta juuressa nfttnto;
Kiitä nutille tnniia maita,
Itselle omia muita -^

futvit maat mataisimma»,
t)mat metsät mieluisimmat.

©aito vanha SBätnamötnett
Nuoremmalle veiollensa:
Mali on wååhiUä vitjatta,.
Wäl' i"ääntämättömällä ;

Mies lukiot ncnotusta.
Koira ueuomattomasta —

Tieto ci miestä tieltä tyonna,
Netto syrjähäll tysta.

Sano vanha 2öätttämöiitett
Nuoremmalle veiollensa :

Soisi» ©itometti hyväksi,
Karjalain faitiuhitsi;
Hyvin aina elettäväksi,
Kunnialla kuoltavaksi -

Laistat Lappihin menevän.
Muut veltot Viron vesille,
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91. Lintuitt teräjät
M'ox)i)ä miee ktoa fyitti,
Setä tyttti, jotta kylvi,
M\)lwi kymmenen jyvect,
Mnxxti tymmctiett vukou.
Sihen liittitja fifeff,
Kasvo paljo Peiposia;
Hulahti harakat siinä,
Sekä nurisit näppäsivät,
Kävi sirkut sissimässä,
Varpuset varastamassa.

Pajnlint!! palfulaineii
Atattihin, kksittihin,
Vievän viimeistä jyveä,
Reunimmaista reutoavan.

Nuorittihin, fäärittihiit ,

Piefscttihin, pyntättihin.
Lyotihin, iytisteitihin,
Jakin päättä pyoriitihin;
Vesi siimasta sirusi.
SDBert vuivasett notastu.

Keräjihin fäytettihin,
Laitettiin lain etchett.

Kurki lintujen funinejas
Itse ittu tuomariksi,
Laftat laiitamiehiksi.
ffiatamiehifsi tvarifstt.

Kurki huuti kulkustansa,
Kajahutti kaulastansa :
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"Ootko ottaunc jyviä
Köyhän miehen kynnökseltä?''

Pajiilintit puikula cit

Sihen vastaten stttovt:
"Söm mina jy»»eä taksi.
Kovin ciiä, kun on kolme."

Kurki kulttunsci ktrotti
lii pöljän luusumuhan :

"Kosf oot ottanut jyviä,
.ttäyiiyt turja sissimässä,
Köyhän miehen tynitöfjcttä,
Kynnöksettä, kjlvöffettä;
Niin ei suu sääliä vurustu
Tahi tarvat karsitahan,
Tahi taulu tatfotuhait,
Pää poiffi järitetahäit.

Pääskyläinen pieni lintn
©e lanstt laen rajasta:
"Varastat siitäti kurki.
Otat otriu ofofsi,
Nukita mielen määrin,
Kannat tauranki jyviä."

Kurki laski suuren taltan.
Partasi pahan sävelen,
Pääskyselle pieiiimmältc:
"Oonfo mie varastammtta
Köyhän miehett ftjfvöffestä?
Taian mie ilmank eleä
Köyhän miehen kylvöksettä;
Lennän sylittään salohon.
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Siellä riivin riltahiu,
Kartoit lunrahalmehia,
Tahi syön marjoja mrljVi^ta,
Kaivan suolta karpaloita."

Loitsit päästy pieni lintu:
'"Etaan minäpä s' en varasta;
Olen ihmisten ilona,
Riemu taiktt risfttanfuti,
Saattelen siweit sanoman.
Laitan päivän lämpimämmän "

9H. Älewott tualttus
Ncpo juosta reyätteli,
Pitkin vuorta voivolte!!;
"Ritt, ruu, repo rnkta!
Miss' olit tämän fetyeu?"
"Jumalatta paimenessa,
Karjalaistin kaikkivallan."

"©aitta paljo palkastasi
Jumalassa oltuajt?" —

"Kuusi poika poloueu,
Sikiöitä seitsemisen."

"Miss' on poikasi polojen,
Kitéfu tyrmän tyttäresi?" —

"Tiioll' o» poikani polojen,
Tnoltto tyrmätt tyttäreni:
Kaitt' on kettuna Kemissä,
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T»ku lmt o fa tarififoiua,
Ptspan pitkillä hioitta,
Papin paian kauluksina,
herrojen hetalehina,
Valtamieéteu »oaattehiita.
Taianpa itseki tulla,
Itse onneton osata.
Sauhu saksalle ruhoiksi.
Kauppamiehelle kaiuksi.
Tuomarin turkin lsioitsi.
Nimiéiitieheit niskomiisi.
On sitä minnttui mieltä,
Mutt' on surma suttelampi
Millon »viskoVi »vipnhun,
©aattavi fatimen alle,
Millon rattat rapfahtau»,
Pahat sangat paistahtaivt ;

Käypi viisaéft vipuhutt,
Hullu huhtolot sivillse."

93. Pohjolan poika

Poika synty Pohjolassa,
Lapsi Ilma la n lähellä;
Tullut ei miestä tuhtuempata
llntelompata urosta.
Söi syct, someeet appo,
Hiilet kuivat fuippaelt.
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Yöt oli kilven välissä,
Päivät piili puuen ulia.
Kesät kentättä makusi,
Talvet tatjaimtotchrila;
Mennyt ei metsähän ikänä,
Ei kalahan fiilfotttaitu,
©aivai jouset jouten olla.
Verkot »oieutättä »vesille.

94. Gnstmmäinen ratttio
Itse seppo Ilmarinen
Kauan kalkutti pajassa,
Saanut ci luollou kokoho».
Kirvestänsä kiehumahan;
Paaet tasvo kantapäihin,
©yli syttä hartioille.

Ajatteli aamusilla,
Päivät päässänsä piteli:
"Mifs' ei tnittttlla ranta kehu,
Alla ahjoni vulcihu;
Taon talven rautoatti,
Keitän firvestä fesosett."

Päätyvi paha pajahan,
Kysy tel, n o kynnykseltä:
"Monesko tnotanta seppä
Kirves stilla kiehumassa?" -
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"Wusf on »oiijT valmihina.
Kovin äta, tan lie kitisi,
Vheu aantustu ajalla,
9)hellä rnpeantalla."

Tuon paha sctnoifsi virfki:
"Ei sepällä fittäfäuä
Saaxxe viittä valmihifsi,
Mhellä rupeamalla.
Jota rattan feittelevi,
Hietafopran heittelevi."

Siitä seppo Ilmarinen
Itse ottctvi opifsi —

Heitti hietoa tulehen,
Äirveheitsa feittehttte;
Jopa foh ta fmr-eé tiehu,
Rauta ahjossa rafettttt.

Se hänen sepäksi sctntto,
Tufojctfsi tehä taisi;
Ei oppi ojahan tactha,
Netto tyrjältält snseä.

95. Pahalaisen matka
Seppä seisovi pajassa,
©epätt poika porstuassa;
Luuli lempo Ichmäfsehen,
Piru pitfähämiäksehen.
Lyyfiétthett lypsämähän,
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Heittiheti hemttumuhait;
Tuo lypsi talisen maion,
Wulahutti valkaisen,
Puetti tulipunasen,
©äfehisett jailuhytti;
©Ai puhu pajatta kyyin,
Lempo utuunne lennättimen.

Noin tiejttt puhun sanovan,
Kuulin kurjan taituttavan:
"Mie olen fäynynnä futata,
Etsinnä tänäi yönä,
Samontittnna ©uontet, Saaret,
Käynyt taiten Karjulanfi,
En ole mitatta faanut,
Enkä einettä tavannut.
.Häineheöfä härtä untmo,
Oulussa oluet juofsi,
.fattat Naarvasfa tatahti,
Repo rääfy velissä,
Viipurissa siat vinta,
Kukko Dtitaöfa riahti."

Noin tiesin pahan fanoioan,
Kuulin kirjan kuitattavan:
"Jo olen jotaki nähnyt
Tämän ilman kannen alla:
Kolme vuorta korkata,
Koiravuoren tarkimman;
Kolme synkkä suloa,
Näin Synervän synkimmän;
Kolme järveä jataa,
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Mall a w cc n tauheimman ,

Puru »v e e n puhtatmmun,
K olko it puolipohkhesei! ;

Kolme kostea kvva,
Hämehess' oli Hälläpyora,
.nt'aarrafoéf Kainuhussa ,

Ei ole Vuoksen voittanutta,
Mitctyuyttä I matit r a n.

G
96. Herran hewosen kuolo

Kuoli herralta hevonen,
Paras ruuna pappilasta;
Tuli korpille kohinu.
110 ilntait lintusille.
Harfahti harakat siinä,
Sekä närhit närtäsitvät,
Tuohon koirat kohti juofsi,
©apatat hyvin sumosi,
Susi juoksi fttota myöten,
Karhu kangasta kapusi.
Kontto kolvia mutta,
Ahmo aivan telvototitct.

O
m. Mieli melkiässu
iötipa minulla mieltä,
Oli ennen aitonani;



92

Oli mieltä mtttlleit asti,
Sekä tointa toifeffettk,
Paljo pantua väleä,
Ajatusta annettua.
Jo nyt on mieli melkäsjä,
Maltti toimi toisiuttu,
Ajatus ahavan tiettä,
Väki väljässä tilasfu.
Mieli on toisen miehen päässä,
Toimi toisessa talossa,
Väki toisen hartioissa,
Toisen aimossa ajatus.
Mieltäni meri ajavi.
Vesi vääntävi vaka,
Tuulet tointa tuuvittavi,
Sijatustani cthama.

98. Kolme kokemutontu

Kaikki oon fatala nähnyt,
Äofemtt tavaosattett,
On taive takntatonta:
Unestahan syntymättä,
Syömättä anopin leipä.
Apen sillat ustutnutta.
Enf oo korppia takttttt,
Syönyt lientä mustun linnun,
Ttaitoa mahon jäniksen.



93

99. Kolme pyytöä.
Anterns ylinen yrta,
Ylimmäisen miehen poika,
Teki tielle tetrctt pyyön.
Rannalle remonritasen ,

Kylan alle ucicit ptjyöit.
Käiot tieltä tetrenpoifa,
Ruttnafta rcponcu puutta.
Kylan alta neito nuori.
Anterns »jlincn yrta.
Ylimmäisen miehen poifa,
Tctrestä piti pitosct,
Revon tauppo tanpunfihin;
Minne neitonsa menetti? -

Sen menetti vierehensä.

O

100. Kurki ja »varis
Kurki kuusesta huhuvi,
Kcträkulttu kciuhutti:
"Tupa tuuti tyttöfnpstf! —-

Muulta murjut poimituhan,
Karpalot farietetahuu."
Varis vaattu vainiolta:
"Ele tupu tuuti tyttäriä! —

Häviäisi hääv eroni.
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Häitä fuuhutott tytöistä,
Piioista piot puruhut,
Härfä lyöähän lihoiksi,
Ifo lehmä isktähätt,
Härkä häiksi, toinen tatiksi.
Maholehmä makkaroiksi.
Lammas litoiksi lihoiksi;
Mulle fuolet puistetahun,
Haparoiset amtetahan,
Sltta aian lapsineni,
Pellolla perehineiii."

I©l. Hyw«i laiskalla lapsi
Hyvä lapsi laistan vaimon,
Kasitatta kmmottaman ;

Kun tulevi työlle lähtö,
Istufsen imettämähäu,
Lehyétätten lapsen paallc,
©aavat unta mmi» tonval.
Saunan lanat tappia ta,
Pentti paksua pereä.

lO*s. Gle naura toisen naista
dcii* naura toisen naisia.
Moiti toisen morftanta!
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Vielä saat itsek naisen,
Sekä moisen morsiamen.
Saat su naisen naurettavan,
Morsiamen moitittavan.

O

t»3. Itikansa kulluki.
Soittelemina, joutelemmu,
Mrikin mriaefemnta,
Näillä väljillä vesillä,
Lakehilla lainehilla.
Tuli uitu, viro tuittu,
Tuli toinen, mies ntenelvi,
Mies tuetti, melu putosi,
Vene Haapanen hajosi.
Tuo nyt Ahti airojasi,
Venettäsi vein isäntä,
Annu mulle airo toinen.
Tuo mulle mela parempi.
Jotta jonnc'ki osaisin,
©elät suuret souteleisi».

O

RV4 Weneelle luulta
Puhu tuuli purteheni,
Ahava ulukseheni.
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Anna airoille apua,
Huopctrille huovitustu!
Aivan on airot piffuruiset.
Soutajat vähäväfistt,
Ptenofet peränpitäjät.
Lapset taivun hullitsijctt.
Tuuvittele tuuli purtta,
Soutele »vesi venettä;
Anna juosta pttistn pnrren,
Mennä mäntyjen venehen.
Juosta purren puittomiu,

Kiiteä kvittömiä!

O

«OH. Maata pannessa *>

Panen nyt muutu muatt luvalla,
Maan luvalla, puun luvattu,
Kuikn kartanon luvattu;
Ktesttö kilpi, Muuria mieffa,
Söaruni vutact Jumala.
©antta salvan laéftjafsi,
Luoja lutan julkjufsi,
Jumala nutattajufsi,
Maaria mctkuuttajuksi,
Herrani herättäjäksi,
Kiesus i)löt nostajaksi,

') Näm<lt \\u\)U\mt olin p!lawin>!if!lis!!! loriifffafut vtif oulsm.
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lumulata kittämähnn,
Muuriuistu maittimahun,
Kiesu s t a ylistämähän.

O

106. Leikkuuta lopettaissa.
Lähe nyt aittou avuksi,
Kiesus kultu kumppuliksi!
©uin fotahon, päin tefohon!
Muut on koossa, uinut teossa,
©ie oot raukka rauhattasi,
Kurja uittamatjtttafi,
Katalciinen kammillasi.

107. Syottämi meri sikansa.
"Woi meitä merisitaja,
Hyvän Päivän hylkhiä,
Näillä Päivitän pihoilla,
Hyvän järven rannitailla!"

"Mi meiän merisifojen,
Hyvän Päivän hylkhien.
Näillä Päivilän pihoilla,
Hyvän järven rannikoitta? —

©yöttävi meri sikansa,
Hyvä järvi hyllehensä.
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Meripä nälyvi meille.
Meri meiän ittnnoihin.
Meri ennenki elätti,
Meri syötti, meri juotti.
Meri jtoutti suuppuhisiu.
Pojut kufähäit tavuhan,
Pienet piiat pintefilsin.'*

O

R»8 Wangittu pannu
tlttoa runoja tattiin,
Puhki tuohten tuomioita.
Halki fauun lunsehiu,
Läpi sammalen sanoja,
Viinasia valitusvirren,

Runon ruoan kuolemasta;
Kun oi! »viina kuoletettu.
Kaotettu tautitö tuota.
Joi" oli joukoissa ilona.
Ravintona ruhvatossa,
Ilon alku iltasilla.
(ilon ctlftt aamusilla;
Hyvä herrojen hoivissa.
Paras herttu pappiloissa.
Kaunis taikoja sioissa.
Tulonpoifien tulvissa;
Lohutti surustt syätnet,
Ilafiuttt itkväiset;
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©autti miehet mielipauhan,
Ihmij'et elo fätehen.
Kullat taimille kohotti.
Nosti helmoille hopiat.

Voi sinua paunu parta!
Mitä tieat tehuehesi —

Teitkö murhan, vai varastit?
Kun oot vangittu kovasti,
Lyöty runtohin lujusti;
Kuu on huulet rikki lyöty.
Kuitti hattusi hulustu,
Oot ftttt olsullu oruva,

Käpy suussa kääntelemä.
Meiän fimlusa fttniiigus

Mujusleetti maun isäntä!
Päästä piiput pimun alta,
Paunut taitti kahleista;
Pane pannut valloiltcttfa,
Entiselle etttvlfcttja,
Sangoistansa ripptiinahctn,
Pisuria tippumahan,
Etta me poloset poiat
©atsimma sammujasta,
Pilarin pivohon puuna,
Sunnispnllin suun etchett,
Ystävät vihollisista,
Hyvät veljet vieruhistu.
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KO9 Tynnyrin puhe.
Mtitä putsinett puhuvi,
Satuvantineu sunovi? —

Sitä pntsinen puhuvi,
©atavantinen sunovi:
"Kyllä muistan vuoet,
Arvoun ajat pahemmat;
Isä furvt fttotattervat,
SBeifta vehkoja keräsi,
Äiti hiehoa heruttt,
Sisko vuohta vollotteli;
Hiljan joutu jttomafattja,
Kulettihitt kuulut miehet."

O

HO. Oluen synty.
Tieätt mä oluen tynttytt,
Humulust' oluen tyttty.
Humala, Remusen poifu,
Piennä maahan pistettihin,
Kyinä muuhun tynnettihin,
SBihotatsna vistottihin,
Osmatt pellon penferchen,
Vierehen Kalevan taivon
©iita taisi taimi nosta,
Yletä vihanta virpi,
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smatt pellon penferellu.
Vierettä Kalevan taivon;
Nousi puuhun pienosehen,
Kohti latvoa tahosi.

Niin huhu humala puusta,
Ohra petton penkreltä.
Vesi kaivosta Kalevan:
"Milton yhtchcn yhtjtnntä,
Kousa toinen toisihimme:
Joulunako, fekrinäto,
Söuita vustu pääsictisnä,
28uita jo tänäk päänä? —

Jospa jo tänäk päänä."
Tuosta taltta koolle saivat,

Ia tulivut toisihiusa;
Västäräkki vettä fanto
Äerfcän fcsäsen päivän.
Punalintu puita piltto,
Tianen patti olutta.
Hyvin se tianen ticjt,
Osasi oluen panna,
Vaan ci ticnnynnä nimetä.

Kissa virfta kintaalta,
Kasi lausu tauutt päästä:
"Olut on oika nimensä,
Hyvä juoma httréfahitte,
Paha paljo juouehille;
Hurétaat ilottelevt,
Hullut tapptfoittelmn."
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Tianenpci pietti lintu,
Varpunen wähäwaranen,
Kutsu paljo wierahia
Oluille juotawille;
Hywä oli juoma hurskahillc,
Paha paljo juonehille:
Pani se hullut amebanf
Mielipuolet meiskamahan.

Tictnenpa pieni lintu,
Varpunen vähävarancn.
Ei voimtt lotona olla.
Piti metfähän pueta.

K

KKK Tehkäme ilonen ilta.
Jo on mennyt mennyt vuosi,
Mcnköhön tämäki vuosi"
Muien vuosien mukahan.
Muien päivien perästä!
kauleltame, joitcltamc,
Tehkäme ilonen ilta! —

Ei tassa surulta syöä,
Ei eletä huolen tanssu.
Tässä syöähän snrtttta,
Ekiähän huoletonna;
Zäi? on soitot kiniinittä,
Kanteleet tamattatt päättä,
Harput, nmdtt kammarissa,
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Ilopillit ifktttoilla,
Porokettot portin puulta,
Rämppäkllot räystähittä;
Satiner täynnä tanssijoita,
Keskipihu kittnjoita;
Kellerit teloja täynnä.
Setat täynnä puolikita,
Pnolitot olutta täynnä;
Leipeä satu sylyistä.
söoitu viisi lcivistaistä,
©eitsemän siunlihou.

KKH. HyMä isätltä
Sunclen salituvista,
Saajasta salitupien,
Laulan lautsait laskijasta,

saunastani ilotsen;
lof on suattut suosta suojan,
Koin torvesta foknut,
Hirret htrtmtltu mäeltä,
Nuotchet romeifotta,
Malat marjotankahilta,
Sammalet sulilta soilta.

Usein hyvän isännän,
Sen tårtan tulon isätmätt,
Jäänyt on kinnasta kivelle,
Hattua haivun selälle,
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©aafjeéfa tätä sulia,
Kammaria taltattaissu.

Usein hyvä isäntä,
©e tarita talon isäntä,
Nossut on nttotiotutetta,
Halvannut huvusictlta;
Havit pään on hur jaellut.
Varpa vartalon sufinut,
Hirsiä hukuttaessa,
Kartanon tehtäessä.

Usein hyvä ifäntä,
©e hyvä tuloil isäntä,
©uupi vierusta salihin,
Tuttuja tupansa täpeit,
itoutfatt tän ett laulajoita.
Ikkunan ilotsijoita,
Jota sopen soittajoita.
Karsinan karehtijoita ,

©eiuäloicret seisojia,
Aitovieret astujia,
Tanhuaistt tanssijoita,
Pihat pitkin fulkjoita.
Maat ristin matelijoita.

G

113. Hymä emäntä
listin hyvä emäntä,
©e tarkka talon emäntä,
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Kunlevi kukotta nosta,
Kananlapsetta farata,
Vihkimähän vifjoanj"a,
Äatsomuhutt kurjounsu;
©rtfo oifeitt O menu,
Lykyllähän Lyttimäineti.

Usein hyvä emäntä,
©e tarita tulon emäntä,
Itse rihmat fetreävi,
Itse tantahat kutovi;
Ei kysy kynsiä kylästä,
Oppia ojan tufou,
Pirrutt piitä naapurista.
Tointa totfetta talosta.

Ustitt hyvä emäntä,
©e turffa tulon emäntä,
Saapi sannassa asua,
©pättyöllä yfsinänsä,
Maltahia katsomassa,
Ituja imeltämässä;
Kusit ei maata mciltahia.
Mitfat ittxxta ituja.

Usein hyvä emäntä,
Se taxtfa tulon emäntä,
Ostaa oluen panna,
Virutella Viinufulluti,
Iloksi imehisille,
Ia riemuksi rahvutolle,
lumulalle taitniafsi,
Luojalle yKétyffrffl
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114. Kiitos emännälle.
Gn minä puhu putista,
©ano eu farviraavahasta,
Enkä laula lumpuhistu,
Äeffotattloiéta telota;
Puhun putron kiitäjästä,
Ruofaputtétatti pumajan,
Laulan ruoan laittajasta.
Oluen ostajasta.
Kiitos fannofen Jumalan
Emännästä tään tulostul
Tämän ruoan laittamasta.
Tämän pöyän täyttämästä,
Liioilla lihamuruilla,
Kaunehillto kukkuroitta.
Kiitos taunosen Inmutan
Emännästä tään tulostit!
Hyvin on tehnynnä emäntä,
Kun ompi olutta pannut,
Siit' on tehnyt fen paremmin.
Kun on juomahan kutsuttu.

KKS. Sopiwuisiu
S^oiu tuulin itonritavafjt,
Tiesin tehtävän iloa:
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Sopineefo, syntyneefö,
Käyneefö, fyhaiitte'efö,
Miesten soitto, naisten laulu,
Piifojen ilopiäntä? —

Mifs' ei tyvi, mifs' ei synny,
Mifs' ei fäy, mifs' et fyhäjä,
Miesten soitto, naisten laulu,
Piifojen ilopiäntä;
Sovitettu on, tymwtctty,
Musta vctlkan varaksi,
Lyhyt pitfän puolisoksi.
Pietti suuren vaétimefsi,
Kannuntaualsi latuja,
Tuomi tuopin vctntehelsi,
Palatsin rekpajuksi.

G

116. Woisi nuo pariksi panna.
Siffa tausjivi omasit,
Poika polkvi fovasti;
Tajascmp' on neieu tanssi,
Mxxn pojan polostn tanssi.
Lilla on nätti ja soria,
Poita potra ja toria;
Voisi nuo pariksi panna,
Kun ei ämmät äffäjäisi,
Kouttuleuat foftajaisi.
Tulista Turusta rutto,
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Attvutautt Aunuffeéta,
Tappaisi alut kylästä,
Koukkuleuat kilahtaisi! —

Saisi uausiit naiaffenfa,
Koriat fojtssa fäyä.

117. Tunsin tnitiu
Gi tanssi minun tafttma,
Eikä toistu kttnppalitu;
Tanssi on tuotu tuolta maalta,
Ktj"a tacimpata taitttta:
Vienan päälliltä vejTltä,
©af fatmilta syviltä.

Eipä vielä sieftäfänä,
Ei perän pereäfänä;
Tanssi on tuotu tttonnentyata,
Kisu taampata taluttu:
Alta N i i pur i n vthaitttutt,
Alta suuren Suomen linnan.

Eipä vielä sieltälänä,
Ei perän pereälänä;
Tanssi on tnottt tnonnemputu.
Kisa taampata taluttu:
Takoa T an ita n linnan,
Uit e n linnan ulkopuolen,
Pietarin pihoja myöten.
Kantta Viipurin viltaitnun.
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Ulvo ukfet Unen linnan,
9caufu Narvan linnan portit.
Suju sillat Suomen linnan.
Viulu Viipurin veräjät,
Tanssia taluttaessa,
Ilolasta tuotaessa.

Heposet veti hiessä,
Varsat vcicthessa samosi;
SBcft tippu vempeleestä,
Rasva rcthkhen nenästä,
Tanssia taluttaessa,
Ilotastu taotacésu.

Reki ruutuncn ratsusi,
.fapla patvinen palsasi.
Jalas koivunen kolasi,
luotti tuominen tutasi,
Tunssict talnttucssu.
Ilofusta tnotucssu.

Pytjhyet vihertritvät
Söesasilla vempelittä,
Oravat samoritvat
Aisoitta vanhterisittu,
Tetryet lukrtclivat
Äorjatt kirjavan kolalla.
Tanssia taluttaessa,
Ilolasta tuotaessa.

Kannot hyppi tantahaltto,
Mäellä pelmusi petäjät,
Kivet rannatta rakosi,
Somerct siottelihen,
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Tanssia tatxxttaetia,
Ilolasta tuotaessa.

Lehmät purtensa levitti,
Härät katko fyttyenfä;
Naiset katso naurusuutta,
Emännät ilolla mielen,
Tanssia taluttaessa,
Ilolasta tuotaessa.

Herrat nosti hattujansa,
Kuninkaat lypärijänsä,
Nauhat miehet sanojansa,
Pojat ttttorct polviansa.
Tanssia taluttaessa,
Ilolasta tuotaessa.

Jo tanssi pihalle saapi.
110 alle iftanoieu;
Vuotas mie fysyn lupoa,
Talmtfo tanssitti tupahan.

Kettäpä lysyn tupoa?
Isännältä pöyän päässä,
Emännält' etehiststä.
Pojalta rahin nenästä,
Tyttärettä karsmasta:
Tatanfo tauéjmi tupahan,
Ilottomin lattialle?

Isäntä sanansa virffi:
"Talit tanssisi tupahan'.
Talit tanssivicrahasi!
Maholehmän tappanemma,
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Tunsin taltaritaffemte,
Iloleikn työäffetme."

Tanssi tnngeffen tupahan,
110 pirtihin ujuksen;
Jutan polki portcchalle.

Käen fäälähän sivalti;
Kittloa kivinen ttiffu,
Patsas patvinen putsasi,
Silta soitti forfanfninen,
Laki kiiltänen kilisi.
Tansin tallessa tupahan,
Ilolinnun astuessa.

118. Tanssiin yrittelijä

Tuhon mie tunssihin rnveta,
Ilovirtehen viretä;
Täytyykö tätä tupoa,
Lainataanfo tattiata,
Tciusfto tususttt kuttsutt,
Kansan nuoren notkistelta? —

Kim ei täytytte tupoa.
Lainattune luttiutu;
Tuliin tanssini pihalle,
Ilovirteni viluhnn.
Satte tunsin tanterella,
Keikun keskellä pihou,
loss' ei pää lukhcu foék,
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Otsa ei ortehen koluhu,
lulut sittan liitofsehen.

"Täytyypä tätä tupoa,
Lainatahun lattiuta.
Tanssia tufustu fanfan,
Kattfan nuoren notfuétetta."

Suuri kiitos, fostjuntala!
Kenpä tanssihin tulevi.
Sille poita syntyöhön, *)

ffiaétufoivun vatfeuinen,
Meren rnovon ruskuinen!
Ken ci tulle tanésihini,
Sille tyttö syntyöhön.
Tervatynttyritt pituinen,
Tervapartsau pafsttffaittett!

119. Tule meille tanssimahan.
"Tule meille tanssimahan!" —

"Kenen tutissa tanssimahan?"
"Ompa meillä vanha alta, **)

Vanha akta, **) olkvuoe."
"Empä tansi, enkä taia,

Empä huoli, en fytene;
Vilu fäsi, vilu julta,
Vilit taitti tatsantonsu."

*) Katso: laulu 13, rati 7— **) Ukko.
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"Tule meille tanssimahan!"
"Kenen tutissa tanssimahan?"

"Ompa meillä nuori neito, *)

Nuori neito *) snlttuvuoc."
Seta tunsin, jotta tuiun.

-fttonéfa huolin ja tyfcneu;
Lammin fäsi, lämmin jatta,
Cämmitt kuitti tatfantonfu.

IVO. Tahtoisitko rakastaa
"Tahtoisitko rakastua —

Mie työnnän tytön **) sinulle,
Annun mie tämän sinulle;
Sinull' on ihuncit ftfmät,
Hänellä tyätt stttottett.
Kunpa hänen tietäisit,
Toi" et häntä heittäisi.
Kihlat hänelle laittaisit,
©orntulset sovitteleisii."

Tahtoisinpa rafastaa —

Ellei kieltäisi isottt,
Ellei estäisi emoni;
Veikko on mennyt Viipuri h in,
Siéfoni on Pietarissa.

') Vulho. ♦*) pojan.
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Hyvä fiitos, hyvä laitos;
Suatihinpu nuori sulho, *)

Nuori sulho, *) faunis fulho, *

Vulfiunvereivä sulho. *)

191. Sttoutfome aitoamme
Stvattame aitoamme,
Pottaéfame porttiamme —

Luste sulhoa **) sisälle!
Jo on sulhonen 1-) sisässä
Kutso sulho *) taunoasi,
Äurfiétele fultousi;
Katso yhtä, futso toista,
Katso kaikkien parasta!
Kenen tatsot taunihifsi,
Anvout purahimmaksi,
Sille iéfe silmeäsi.
Sille fättä tappähytä;
Atat jaatafjot sanoa.
Mitä mielensä tefevi.
Juokse sulho, *) jo»»" sulho, -)

Liehu fulho, *) lennä fulho *)l -

Toiset ringisfä tanssita,
Kuti taltattfa kanssa.

«) Neito. *♦) neitoa. f) neitonen.
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133. Hymä ilta lintuseni
Hyvä ilta lintuseni,
Hyvä ilta kultaseni,
Hyva ilta nyt minun oma armahant!

Tutisi, tansi lintuseni,
Tunsi, tansi tultujeni,
Tansi, tattsi nyt mintut oma armahant!

Seiso, seiso lintastui,
Seiso, seiso taftuseni,
Seiso, seiso ityt minun oma armahcini!

Anna kättä lintuseni.
Antia fättä fultafctti,
Anna kättä nyt minnn oma urmahani!

Polioin maahan litttnsttti,
Polvin maahan fttltaseni.
Polvin maahan nyt minun oma urmahani

Käsi taulaan lintuseni,
Käsi taulaan kultaseni,
Käsi tautaan nyt minun oma armahani!

Halausta lintuseni,
Halausta fultastni,
Halausta nyt minun oma urmahani!

Suuta, suuta lintuseni.
©uuta, suuta kultaseni,
©uuta, suuta, nyt minun oma armahant!

Täysi, täysi lintuseni,
Täysi, täysi kultaseni.
Täysi, täysi nyt miuun oma urmahani!
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Ulos muusta lintuseni,
Ulos maasta kultaseni,
Ilös maasta nyt minun oma armahani!

Jää hyvästi lintuseni,
Jää hyvästi fultajeni,
Jää hyvästi nyt minun oma armahani!

133. Köyhä ia rikas lvottti.
"Minä, minä löyhä vouti,
Maan ntöitt, seitti söin.
Itse jouvititt talkittahan.
Tytär varrelle valnvi.
Soinen miehelle menevi,
Ei oo suffoa ua,
Eikä lattia lajia,
(Sitä halvinta hametta,
Paitoa pahintakana;
Lehmä taata, lammas tuoli,
Kuoli lampahan taritsct."

"Minä, mina ritas vuoti,
Mtttttll' on riiston rahoa,
Tavaroita tullelluni,
Paljo pantua olutta,
Kivisessä tattarissa,
Tammisen tapin takana,

Koiivusen korennon alla,
Syöätstnne, juoctlsenne
Iloleilin työäfstttue,
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Lehmän tarva leiftaella,
Hevon häntä tyssäellä."

134. Hirwenhiihunta.
"SKJJie olen hirven hiihannussa,
lulopeilrun julsunnassa,
Kuikk' ott fcitfäni fufitnna,
Näitä teitä juoéteéjattt,
Samotesfutti suloju;
Snta hirviä sulossa,
Onko nähty näillä muitta?"

"Ompa hirviä salossa,
Ottipa nähty näillä muilla,
Oiva hirvi liinaharja;
Tassi ott fäynyt tään fesosen
Meiän herrutt heinifossu,
Nähty on tatteja kaalimaassa;

Paljo on puhoct tehnyt,
Syönyt heinät, muunnut murjut,
Kuitti fuulinpäät fulunuu,
lost' ott vuifiu valitus
Ylitse tako fplämme.
Tapa kohtu, kun tavannet.
Lyö'pä päähän, fun su löyät,
Nona häntä nuolettasi,
louuhuta jousettasi,
Tahi laske lacthingilla,
Pyyä pyssysi keratta!"
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135. Miksi en wäsyisi.
Heponeitk hengähtävi
Matkan pittan mentyänsä,
Nntttanenk rankncvi
Kesäheinän lyötyänsä,
Vetonenki vierähtävi
Joen polven juostuansa,
Tulonenk tuilahtavi
2)ön pittan palettuansa;
Niin rntta' en ntinäi väsyisi,
Miks' en heitto hengähtäisi,
Mifs' en vietto vierähtäisi,
Mifs' en tuhma tuikahtaisi.
Illan pitkiltä iloilta,
Päivänlaskun laulamilta?

ii Maakansan lattntja.

a) Antiaisissa.

136. Qnko mitä milläki?
(Kosiomiehen puoli).

"Vnlo teiän ueioHanne
Oman värttinän väfeä,
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Oman hyppisen hyveä.
Oman tetran fiertämeä,
Hyvät hurstin huiahulset,
Paäncttaset pällähpfset;
Sivallufset silfkhuivit,
SÖttahulstt villavaipat?"

(Äauson puoli).
"Kyll' on meiän netottamme

Oman hyppisen hyveä,
Oman värttittätt väteä.
Oman tetran fiertämeä.
Kyll' on hursti hniuletta,
Päänafastn pättäreitä;
Vaan onfo teiän fttlhottanne
Oman jousen umpumou,
Oman nuolen noutamoa,
Karhuntaljat futtchefsi,
Petruntuljut peittehefsi?"

(Kosiomiehen puoli).
"Kyll' on meiän sulhollamme

Oman jousen ampumia,
Oman nuolen noutamia,
Karhuntaljat tattehena,
Petrantaljat peittehenä;
ffiaun onko teiän netoltanne
Vipuriéja viilatuita,
Kaupungissa tanlatuita,
Äesäfuitta vatulta,
Pantu päiväpaistehella,
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Wuuitehiu vulfehiu,
Tulvisotfnja hyviä?"

(Kausou puoli).
"ittytl' on meiän netottamme

ffitipttrtoja viitatutta,
Kaupungissa aulataitu,
Kesäkuilla fnnrutiiita,
Puntti päiväpuiétehclto,
Vaattehia vulkhia.
Talvisotkuja hyviä;
Waan onko teiän sulhottanne
Silkkiset sntausitehet,
Hopiuifet housuiinuuhat,
Suksansaappahut somuset.
Silkkihuivit siivolliset,
Wiien rttpluit vilttihattu,
Kluten ruplan vyö knsufta?"

«Kosiomiehen puoli).
"Kyll' on meiän siilhollainmc

Silkkiset sutansitehet,
Hopiaiset housnnnciuhut,
Saksansaappahut jutussa.
Silkkihuivit siivolliset,
Wiien ruplan vitttihattu,
.fuitctt ruplan vyö tasalta;
Waan onfo teiän netossanne
Kelvollista fctrcä'ätä,
Äntojutu lunuollistct ;

Totta taänty taärttoitta,
Kuu orava oksapuussa;



121

Toffo suihki sufkttoiucit,
Kun fätppä kiven talossa;
Tokko piuffi pirran piijit,
Kun tikku puitu ktpceésa?"

(Kaason puoli).
"Ompa meiän netossamme

Kelvollista fetreätotä,
Kntojutu kunnollista;
Niinpä fäänty taäritoutu,
Kitit oruvu oksapuussa;
Niinpä suihki stikkittoincn,
Kuu kärppä kiven raossa;
Niinpä pinkki pirran piijit,
Kun tikku puun kupeessa.
Wactu onko tciäu sulhossanne
Kylväjät», fyittäjätä,
Siemenen sirottajctta,
Wursun vicjeä vuolle,
Mustun rnunun mullofjette?
Ottta utrnnsu terävä,
Sekä luja taottimenja,
Millä nurmi lynnctähän,
Kämärillö läännetähän?
Hyvätfö huuhtikirvehensä,
Äutmthitta kassuruttsu,
lollu kuski tauetuhutt,
Lehto lyöähän tuntohon?"
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137 Mntti, kutti!
(Kosiomiehen puoti).

"Autti, kttti, tuuso rulla!
Kun sie netttäsi näksit,
Kim sen fäet fäpäeleksen
Meiätt sulhon kättä vasten!'

(Kaason puoli)
"Ei kttti väheätanä,

Pietttä pitturnistatana;
Tuota toivo meiän neito.
Tuota toivo tuon itanfä,
Kättänsä tapäelevän
Hyvän sulhon fättä »vasten.'"

(Kosiomiehen puoli).
"Kutti, tutti, taas» rutka'

Kun sie neitiäsi näkisit.
Kun sen stut typuekfsttt
Meiän tythen suuta »vasten'

(Kaason puoli).
"Ei tatti väheäfäuä.

Pientä pitturnistatana;
Tuotu toivo meiän neito
Kaiken faévantoajunju,
Suutansa sopueievan
Hyvän sulhon suuta vasten."

(Kosiomiehen puoli).
"Kutti, tatti, tauty ruffa!

Meiänp' oinas vuttatt otti,
Meiän pässi päälle pääsi,
Meiän tarkasi taritsti."
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(Kaason puoli).
"Ei tatti väheätanä.

Pieniä pitturuistatana;
Tuota totvo meiän neito,
Tuotu puolen polveansa,
Kuikn meitnehcn feseä,
Kaiken vuotta voipunutta,
Kaheu öitä ottufsttisa,
Kolmin foiétacltafscitsa."

(Kosiomiehen pitoli).
"Kutti, kttti, kaaso rutta!

Söitpä, joitpa neitosesi;
Sinun on tyhjät totumeft,
Meiän täyet vuotehemme."

(Kaason puoli).
"SCoipa kurjat tuttianne,

Miehenlemmot leikkiänne;
Millä te tatitteletta!
Emma syönyt netoistani,
Enkä syönyt, cnfä jttottttt,
(Sn pannut puhenemuhan,
ffiaun punin pciranemahun.
Punin tyntä fylclle,
sBataujuu vaipan alle,
Leivänsaajan leuan alle,
Kcitansctujan fuinulohon.
Hirvenhiihtäjän hifehen,
Karhunsctujctn sunnasthen;
Äarhttntaljohitt taotin,
3Cein vehnähintalohon,
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Mutspurttohott puottu.
Sinne iaatin iaai)xxn tapsen,
Sinne aiotun usetin;
Annas Jumala aamun tulla.
Tuo Juntata toinen päivä,
Otan vaatetta vakasta.
Liessinfiä Itppahasta,
Millä tteittä valmistelen,
Kuituistani tatttttstelett —

Jotta peitän pientä päätä,
Katan lannista hivusta;
Tttonpu tuttana tupahan,
Pöyhantän pöyän päähän.
Ihmisten ihottamafsi.
Kansan fatsaheltavafsi."

O

138. Katso neitoasi!
(Kosiomiehen puoli).

"Wkorfton motattu huvlin,
Kauso tallella kypärin.
Ilse sulhonm surulla;
Katso kaaso neitoasi,
lott' ei poikisi rekehen,
Satulall' ei lasta saisi!
Sanoisi satulan syyksi,
Hcwonbarjan hieromaksi;

') Lauletaan morsiamen raskas»» ollen.
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SCefié tieltä löytäväksi.
«JWotfalto tapoamafsi."

IsKuuson puoli).
"Ett oo ollut ennenfättä,

Pilktapuikko fenenfänä,
Senlaisicu semminkänä;
Jota vainen joutunenk
Pilftapuifofsi polonen? —

Vaan vielä täta nytyä,
Vielä tällä tymmenellä,
Selvitäme, scisotame,
Pilftaknvcötcn kusta,
Naurufuieu hcimpahista. —

Muille nauroa pitävi,
Ei emofen tyttölöitte,
<Si vaimon vatscinväette;
Muista kummat kuulukohon,
Hätäfettot häilylöhön.
Ei emosen tpttöföistä,
Ei vuinton vutsunväestä."

139. Kasa kaasolla sylissä
(ÄojTomtchett puoli)

"Kast *) tausolla sylissä,
Nttoevaimollu nupullu °^)!"

(Kuuson puoli).
"Mitä sie kasasta taafou,

Nttputasta uuoevaimon? —

Kuwailewat ennen roifjlimiéta* saatua lasta.
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Tät' et oo saatuna jalassa,
Eitä piilossa pietty;
Stäm' on suutu sängyn päättä,
Vihityittä vtiotehillu,
Lutanoitta lauletuilta,
Siunatuilla pääsioitta."

O
13». Gle ihastu ensitilalla

(Kosiomiehen pitoli).
Söit »tie sutton sanasen.
Virkun vierin fitlhottetti:
Sulhotaiuen nuorukainen ,

Ele neitoa ihastu,
Ele uciou vauttehiu;
Ele ensiittattasi,
Tok' ci vielä toisettana!
Kiitä huomenna hevoista.
Söuotttta toissa morsianta,
Kototanna kotivävyä.
Itjtäfi et ikänä!
Moni on neito nuitaissci,
Orpuna otettaiöfa,
Portto poiéajettaeéfa,
Luoskt liiovnteltuessa.
Moni on taattu taunis päältä.
Kovin kuorelta siliä,
Söaan on sirkkoja sisässä,
Akanoita alla fuoren.
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Motit' on taittoa ella,
Ktoiff ei taivun tantoloita;
Äiä neitoja tylällä,
Ei faifk tipiväittupoja.

131. Kiitä sulho lykkyäsi
(Kaason puoli).

Kiitä sulho lykkyäsi,
Kun kiität, hyivinki kiitä!
Hyvän fuit, hyvän tapasit,
Hyvän luojasi lupasi,
Hyvän anto armollinen.
Lue kiitokset emolle,
Passipoita vanhemmalle,
Kun tintti tytön mokoman.
Ia mokoman morsiamen!
Puhas on neiti puotellasi.
Kirkas ompi fihfotosasi,
Walktainen vallotosasi,
Sortomen sitojassasi.
Sait fa rislin rinnallesi,
SQBereväisen vierchesi;
Sait sa rislin riihenpnitun,
Hemputoiscn heinäntyöjäu,
Pulslin pouftajen pesiän,
Vurskn vuutetvultasiun.
Karskin kantahan kutojan.
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Niin sen pinkki pirran äaitt,
Kun käki mäettä fttfki;
9ciin sen suitti sukkulainen,
.fun tarppä kiven raossa;
Niin sen käämy käännätteli,
Kun orava offastlto.

O

133. Gle mie neittä pahoille
(Kaason puoli).

Sulho viljon veikkoseni,
Wielä veikkoa parempi,
Emon fasta urmuhumpi.
Ison lasta fattfiampi!
Kuules ta ma tuin sanelen,
Kitin sunefeit, tain puhelen.
Elkäs meiän netoistamme,
Elkäs viekö vehkasoille,
Punto parttihuhmarelle,
Olkileiville otelko;
Ei neittä ison tatoja,
(Sipä viety vehkasoille.
Pantu parifthuhmarette,
Olkileiville otettu.
Aina wiilti vehnäsiä.
Katseli kananmunia,
Aamut aittoja availlen,
Illat luhtia lttkoten.
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Maitotiinun tienohilta,
Ototpttolttau povessa.

Ele vainen, sulho ruffa,
Kiellä neittä fritarista,
Ele aitatta epeä;
Ei neitiä ityn fotoja,
Eip' on ketty fetturista,
Tot' ci aitasta evätty.

133. Puollustu neittäsi.
(Äanfott puoli).

Sttlhotaitten nnorutaincn,
Miehen tuntu faunofaineit!
Ellos meiän netoistamme,
Ellos sie pahoin pielfö;
Seiso seinättä eessä,
Pysy pihtipuolisena,
Ele antia anopin työä,
Eletä apen toruu,
Ele vierahan vihutu.
Pcre tatti pielsemähän,
Muu väli mukittamahan;
Et hän raahi raufatotajt,
Etkä henno hertoistasi,
Rahan paljon pantuasi,
Enemmän luettuasi.
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134. Reno sulho netoistasi.
(Kaason pitoli).

Satlljotatoett nuorukainen,
Miehen kanta kaunokainen,
Elkäs meiän netoistamme,
(Sitäi sie pahoin picikö,
Elkäs vitsoin vingutelko,
Nahkaruoskin nattkttrifo ;

Eipä neittä cnttettfäitä,
Ei neitiä ison koissa.
Tok' ci vitsoin vinguteltu.
Nahkaruoskin ttaukttelta.

Netto sulho neitoasi,
Neno neittä vttotehrila,
Opeta oven takana,
Wuositansi kmtmasjak;
Msi »vuosi suusanalta,
Toinen silmän iskemättä,
Kolmansi jalan potutta.
Kun ci sitte siitä huoli,
<Si totelle tttostatatta,
Weä viisu viiataétu,
T«o'pa turkit hriman ullu,
Jollu neuot neitoasi,
Orpctnoasi opetat —

Neuot ueltonuritajeéja,
Sanot sammalhuonehessa
Kyläfnititati kmkittatta,
Sanan saamatta kylälle.
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Ele nurmelta nukita,
Pieksä pellon pientaretta;
Kuuluisi kumu kylälle,
Toru toisehett tctloho».
Metsähän iso ntctcli,
Naisen itku uaapurihiit.
Eletä silmille sipast,
Ele forioia fofeta;
Kuppi kulutulle tulisi,
Sinimarja silmän päälle;
Kylän tyntäjät ttäfisi,
Kylän puintettet puttisi,
Kylän haukkuisi harakat,
Kysyisi kyläset naiset:
"Onko tuo socissct ottttt,
Taluuuittta tappeluissa,
Vai ottta siten repimä,
Tahi karhun taapasema —

Vai fttsifo sulhosesi.
Karhu sutta taunosesi?

G

135. Ansioa nlyöteu palkka.
(Kaason puoti).

Sulhotainen nuorutainen.
Miehen kanta taunotainen!
Kun neittä hyvin pitelet,
Niin hyväksi tunnetahan.
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Kun tulet upeit fotthttt,
Aitioun anopin IttofjT;
Itseäsi syötetähän,
Syötetähän, juotetahan,
Heposesi riisutahan,
Tuttihin tulutetahun,
Syötetähän, juotctuhun,
Kunruvulta funnetuhun.

Mxxn neittä pahoin pitelet,
Niin pcchafsi tunnetahan.
Kun takt apen fotihin,
Ainoan anopin luotsi;
Itseäsi rttosfitahun
Omattusi ruoskittasi,
Heposesi hirtetähän
Äofjuton, lujun luleheu,
Omillasi ohjillasi,
Omitta ohjaévurjTttusi.

136. Mitä itket neito?
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Miiutä itket meiän neito? -

Itletlo sie leivätyyttä,
Leivätyyttä, lefimätyitftä,
Vaiko sulhosi soreutta,
2Bai emosi atmaxxtta?
Siskoseni, aittoseni,
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Kuncivarsi taunosen,!
Et sie itte letvätytjttä,
Leivätyyttä, lehmätyyttä,
Etkä sulhosi soretttta,
(St emosi armautta;
Ittct taévon fuunetttta,
Setä hiusten hienoutta,
Kitit ttc piennä peitetähän,
Katetuhan taévavauu;
Piennä oot vihitte viety,
Lussct pantu tatti päähän.

G

137. Säleet joien iddiiidttöindfl».
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Niintös luulit neito nuori,
Niinlö tiesit, jotta luulit,
Tiesit kerran lähteväsi,
Et aina käkäväsi? —

Jo nyt on liittosi likellä,
Lässä ompi lähtöuita.
Lähet tästä, kun lähctk,
Tästä kullasta oista,
Ison saamuöta saftota,
Emon fnunott tartanostct,
Veikon kétifritarista,
Siskon tattssisiftusilta,
Sykysyisen yön sylihin,
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Kevähiscn kerän päälle;
Ettei jäffi jäällä tunnu,
Kierällä kepiä kuta,
Jutan istu itjuttgoUu,
Huugolla hamosen helma;
Ettei äiti ääntä kuule,
Iso ei itkta tajua,
Knjerrnst' ei kuule sisko,
Oma veikko vieretpstä;
Kuulevat kyläset naiset,
Iv kyllin kylän tasutat.

Voi suuta neito rutta.
Kuinka taiat, tainta raahit,
Kninta fttttettk eroat? —

(Siitosesi muuhun heität
Läävähän läkähtymähän,
Kujahan kukistumahan.
Kaatumahan kaivotielle;
Isosesi vanhan heität
Saunahan savun sekahan,
Kuiva vasta taincilohott.

O

138. Lähet kukku kulkemahan
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Kuules neiti, tuin sanelen,
Kvin tottele», tam puhelen! —

Olit tuffa ollessasi,
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väessäsi fanarya,
Vesa nuori nostossasi,
Imponen ylcteésäsi,
Näillä pitkitä pihoitta,
Kauttehitta kartanoilla.
Lähet nyt ktkta fuffetuahatt,
Veran ttttfta vieremähän,
Tästä kultasta koista,
Kannihistu tartattosta,
Lnnlet vietävän lotihiu,
Sffiietävän isosi luoksi;
Ei vicä isosi luoksi,
Wieähän isärmän luoksi.

Lähet fuffa kulkemahan,
Wcratt nukka vieremähän.
Luulet vietävän totihin,
Wietävän emosi lnolsi;
Ei vieä emosi luoksi,
Wieähän emännän luoksi.

Lähet kukka taiteittahan,
3Berau nukka vieremähän.
Luulet vietävän kotihin,
Vetäväsi veikon luoksi;
Eipä vieä veikon fttofsi,
Wieähän kytyjen luoksi,

Lähet tafta taikinahan,
Weran nulta vieremähän.
Luulet vietäväu lotihiu,
Wietävän sisaren tyofsi;
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Ei vieä sifurcit luotsi,
Wieähän natojen luoksi.

Lähet kuttu kulkemahan,
Veran nuttu vieremähän,
Luulet vietävän kotihin,
Wietäväsi »vicruhiksi;
Etpä vieä vierahafsi,
Wieähänpä orjuutehcn.

O

139. Toisin toisessa talossa.
(Morsiamelle tuttuviltansu) .

Neitokainen nuorukainen.
Kctnamcirju taunotaitteit!
Kasvoit sie talossa tassa,
Korkan isosi fotojn,
Äuövoit kikkana kujilla,
Ahmituilta mansikkana;
Nousit voille vuoteheltu,
Matoille muloumusta,
9öenymäétä vehnäsille,
Pettäjäisille pehnistu.
Kun et voinut voitu spöä,
Sipusit siunlihoa.
Ei ollui huolta ollentana.
Ajatusta aionfanu;
Annoit hitolta hontasictt,
Ajateltu utoksien,
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Surra sitnrett suopetäjän,
Korpikuusen ktifittctta.
Sie vciun liehuit lchtyisttiä,
Perhosena pyörähtelit.
Lennit lintuna tehossa,
K\äv't kanana fartanolla.
Menet toischen talohon,
Toischen emon alahan,
Pcrehesen vterahafen;
Toisin jicttä, toisin täällä,
Soisin toisessa talosta —

Soisin utsct ulvasevat,
Toisin vierovat veräjät,
Sanovat saranctrauctt.
Et ofaa ovissa ktyä,
Veräjissä vieretcttä,
Taton tyttöjeit tavatta;
Et tatttte puhua tulta,
(ittä liettä läinmitteä,
Ensinfaan emännän laitta;
Taia et taittoa paretta
Talon miehen mieltä myöten,
Sulhojen syäntä myöten.
Tulet tuttuna tupahan,
Ei ole tuttua tuvassa,
Rataét' ci rahin nenässä;
Tttp' ott tyhjä tultuasi,
Autio uvattttasi,
Ei isonen armaétele,
(Sitä äiti matnittele.
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14», Jo nyt wuihoit, minkä wuihoit
(Morfiantrile tuttmoiftattsii).

Woi tteiti, sisarueni!
Jo nyt »vaihoit, mintä vaihoit;
Vaihoit urinahan isosi
Appehen unipahaton,
Vaihoit annahan emosi
Anoppehen anturahan,
2Baihoit vitjott veljyesi
Kyyttänistahctit tytyhytt.
SSaihoit sisfosi siveän
Nctljasilmähätt nutohon^
Vaihoit vuoteh
Noksihin mtottothitt,
Vaihoit vafkat »vetesi
Lifusihin liettehisin.
SBaihoit hieftaraitnittosi
Mitétihiti murupcrihin,
Wuihoit urmuhut uhosi
Kanarioitta fantahisin,
Vaihoit tnarjafet mäkesi
Ktoéfttantohiu toivihin.

G
141. Luulitko hnolet loppuwan?

(Morsiamelle viltunsu).
SJfainfö luulit meiän neito,
Niittfö fusvavu fanatten.
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Huolet loppu, työt »väheni.
Tämän illan totutuilla,
Tämän aamun astumilla,
Keskipäivän keikkumilta;
Muutu siuiie »vietäväväsi.
Unille otettavasi? —

Eip' on maata vieä'käuä.
Uititte otetakana;
Wuéta valvoa pitavi,
Nasta hitolta hoivatahan.
Ajatusta amtetuhau,
Panuahan pahoa mieltä,
Viitamicltä liitctuhän.
Kuitit huiskit hunnutoiiiia,
Sinis huiskit huoietontta,
Kuuis iiifut liittatotttta,
Liifut liioitta fattoitta;
Askit Hunt» huolta tuopi,
Palttina puhou mieltä,
Liina liiloja janoja.
Pellava perättömiä.

143. Läksit kouluhun kotoa.
(Morsiamelle tuttaviltanfu).

Niinkö luulit neito nuori.
Niinkö tiesit, jotta luulit,
Luulit yöksi tahieväjt,
Käyä päiväfsi tafejtt? —
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Etpä yöksi lähtenynnä,
Etkä yöffi, et tahrisi;
Säfsit kaikeksi iäksi,
Kuuksi päiväksi katosit.
Läfsit tautahun kotoa,
Piinahan ifon pihoilta;
Kova on koulu ktyäffeft,
Piina pitkä ollaksesi,
Ikävä eleäksesi.
©irit on ohjat ostettuna,
äöalmtotettu vankirauut.
Ei ketänä muita vasten,
Vasten vatvatota jTmta,
Ia tahti kovaosaista.
Kyllä suat kokea taito,
Kokea fovaosanen,
Apen luista leukaluuta.
Anopin tiwiitä kelta,
Ky'yu tylmiä sanoja,
Naon tttotan uatteloita;
Appi on karhu tartanolla,
Anoppi susi supussa,
Kyty kyinä kynnyksellä,
Nato nauloina ovelta.

143. Slpiat utiworeisut.
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Neitonen sinä jTfnrt!
Mit' olet pahoilla mielin,
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Alla talman kuurullasi? —

Etfö muista, kuin sanelin:
"Ele sulhoon ihastu,
(Sie sulhon vctctttehisin;
Sulholl' on fuett ikenet,
Reioon taotat lormunossa.
Karhun muksut tainalossct,
Verenjnojun veitsi vyöllä,
Jotta päätä piirtelevi,
Selkeä sirettclevi." —

Et sinä sitä totellut,
(St kuullut mitttt» sanoa;
©ie vuctn sulhoon ihustnit,
Sekä sulhon vuuttehisin.
Kerran lähteä läksit,
Kerran toistu toivottelit.
Lähteä emon eloilta,
fflanhan tauton tanhuilta,
Viertä muille vieraisille,
Käyä taskmättömille,
Miniäksi miehelähän,
Orjaksi cinoppeluhun.

Niinkö luulit neito nuori.
Niittfö kasvava fananett,
Ativoihin vietäväsi,
Oljamim otettavasi? —

Siell' on ouot oljctreisut,
Apictt ativoreisut:
Halko pitkä piirasina,
Seiväs särpimeu siassa,
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Hntuura sianlihoilta.
Nyrik voina vehnäsinä.

O

144, Heitän suoni, heitän maani.
(Morsian lähtiessänsä).

Heitän suoni, heitän maani,
Heitän heinikkopihani,
Heitän mulkut veteni,
Heitän hictarantaseni,
Kylpiä kylän ufoille,
Pusikoiu paimenille.
Suot heitän tyrehtioitlc,
Sekä muut maleksioitte.
Pihat pitkin juoksioille,
Aitavieret astujille,
«Seinävieret seisojille,
Knjovicret fulkoitte,
Ijon niityt ilvefsittc,
Pmroille isoni peitot,
Ahot hanhien asua,
Lintujen lehot levätä.

Lähen tästä, luu luhcnkt,
Toisen lähtevän lerulla.

Kuussa tolien aistit;
Lähen pois talosta tästä,
Ison saumasta futista,
Veikon ksttkttartota,
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©ptytyisttt yö» tyfiht»,
Kevähtseii keruu päälle,
Jottei jälki jäällä tunnit,
Jälki jäällä, tiera tiettä,
Jalan iski iljangolla,
Hangella hamosen toinit,
Helman hiepsintä lumetta;
Ettei äiti ääntä tuule.
Iso ci fititle itkuuni,
Ikävissä itkivät»,
Parkuvan puhoissct mielin.

M

14.1 V«t)lt lähteä, ia\)U ilman.
(Morsian lähtiessänsä).

Läyli lähteä tulevi,
Läyli olla lähtemättä;
Lähteä toki titfevi,
Kun on luotu lähtemähän,
Koriiummastai tatota,
Matalumpihin majohiit,
Rittuhummiliai eloilta,
Köyhempihin fritaritsitt.
Sciinp' on neiti litotttnak,
Tytär vitel tun afi,
Tuuttolusta miehelähän.
Miehelästä tuonelahan.
Lässä on nyt muien lähtö,
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Liki fuuitut muien liitto,
SDctmttt oit lähtöni lähemmä,
Minun liittoni likemmä.
Lähen pois tulosta tästä,
Tästä kuilusta koista,
Honkasista httonchistu,
Luntcttatto fartunotota,
Petäjuisihin pesihiu,
Koivnsihin koppeloihin.
Heitän Kiesllkstll siahan,
Mauriuu tähän mujuhun;
Hyv' on toiste tullaffeni,
Kensti kiktteltaffettt,
Ennentuttuhun tupuhun,
Emon kannon lartanohon.

O

146. Gi toiste tunnetukuuu.
(Morsian lähtiessänsä).

Lähen nyt tulostu tästä.
Korkan ison toiita,
Heitän vanhat valtameni,
Entiset elostani;
Hyv' on toiste tuKafseni,
Kaunis taapiitellukseni.
Tulen toiste, ktn tulenk.
Ilman teiän lutsuinutta,
Hyv' ois tulla kttjumatta;
Ette kutsu kuitentana.
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Sitte toiste mllcssuni,
Kotihini fä^eéfäni,
Ei minua tmtttti tunne.
Mun ne fufsi kappaletta:
Alimmaiiiett aian vitja,
Perimmäinen pellon seiväs,
Nuo ott pienitä pistämäni,
Neitona vitsastctmuni.

Emt»» mcthovu lehmä,
Mituttt nuorru jttottamuni,
Sffiusiftatta munittuani,
Atnmou riluttelevi,
Pitkillä piharifoilla,
Talvisilla tanteritta;
Se tuo tuutenee minua
Kotosrisi tyttärcfsi.

Isoni iki öronen,
Minun piennä syöttämäni,
Neitona apattamatti,
Hirnua ritattelevi.
Pitkillä piharikoilla,
Talvisitta tanteritta;
Se tuo tuntenee minua
Kotoseksi tyttäreksi.

SBeiffont kotonen foira.
Minun pienitä syöttämäni,
Neitona opastamani.
Haukkua ritattelevi.
Pitkillä piharikoilla,
Talvijilla tanterilla;
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Se tuo tuntenee minttu
Kotosefsi tyttäreksi.

Muut ne ci minua tttitite
Kotihini tultuani,
Wctitf on vanhat valtameni,
Entiset elostani.

O
147. Muuttunut koti

(Morsian lähtiessänsä).
Lähen kirja ktlletnahun,
Vciivancn vaeltamahan;
(Sn tule tatihiu ettttett,
Kun oman orihin reessä.
Oma poita ohjittani,
Saamani satulan päällä.
Kantamani fattttufsitla.

Sitte tuonne tutleéjam
Ison entisen pihoille,
Noin ne muuttuvat varikset.
Haratat hutahtelevi,
Ison pitkillä pihoilla,
Tasasilla tanterilla:
"Mitä sie tulit fotihiit
Kutu lurju tuulemahan? —

Jo on fnollunna itysi,
Kuonntinna taittajasi;
Veitko istuu ison siassa,
äöfljett vaimo emon tilalta."
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Menen mie tok pihalle,
Ajan porstuan ctehen.
Vuotan viiton voittoani
Riisumahan ritttntfsia,
Aifoja alentamahan.
Eipä veitko tuttc'ka«a,
Itst rtifttu rinnukseni,
Ilse aifani alennan.
Sötctä vuotan veikkoani
Tnostu käymähän tupahan,
Eipä veikko ttttte'futw,
Itse tnngeme tupahan,
Annun katta fääfäsrilc,
Kylin' on lääkä katta vasten.

Sitte tultua tupahan
Ovensuuhun seisotcimc.
Ovensuuhun, orren alle,
Kattilan pitotiloille,
Koriat fotofet naiset
Ei tulla likistämähän,
Käyä kättä antamahan.
Koria minä ttfefi,
<Sn mene kftotamähätt,
Käy en kättä antumuhun.
Pistän kättä htitofstlle,
Hiilet kylmät hiilotstssct,
Pistän tattä tiutoalle,
Kivet kylmät kttfousfa.

sDcifta penkillä venyvi.
Syli tyttä hartioilla,
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Vaaksa muulla vartalolla,
Kyynärä kyentä päässä.
Kortteli kovaa nofea.

Mpip veikko vierahctltct:
"Mista vieras vein tataa?" —

"Minä vanhin sikojasi.
gnsitnmäin'tt emosi tapsi."
Veitan jTlmät vierimähän.
Poökt veiftani vesille.

Söirko veikko naisellensa:
"Hanki syöä vieruhulle!" —

Tuo veikon verinen nainen
Kunto kuulto etcheu,
lost' ott ratti rusvutt syöny.
Koira suolan taitellunna.

Vrifo veikko naifellenfa:
"Tuo olutta vierahalle!"
Tuo veitan verinen nainen
Tnopi vettä vierahalle;
(Si selänä siivon vetta —

©isaresten silmivettä,
Kätyötcn läenpesemä.

148. Kun itket, hyivinki itke.
(Morsiamelle tuttnviltanju).

Itke, itke meiän neito!
Kun itket, hyvink itke,
Itfe meiän itkettäissä.
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Kun et itke itfettäissä,
Itket toiste tullessasi,
Itket kynsin kynnyksessä,
Hampcthin ovihuoissu;
Itket tulvitte tupusen,
©iltafauat luinehille.
Mppxxäxän jota sopelle,
Lammit keskilattialle;
Kun tulet ifott kotihin.
Kun löyät isosi vanhan
Äujahun fufistuneheu.
Kartanolle fuutunehen.

Itk, itfe meiätt neito!
Kun ittet, hyvinki itfe.
Kun et itfe itfcttäiöfä,
Ittet toiste tullessasi,
Kuti tulet emon fotihin,
Ku» lotjat emosi vanhan
Läävähän läfähtyttehett,
Kuollehen tupo sylihin.

Itfe, itk meiätt neito!
Kun itkt, hyvinfi itfe.
Kun et itke itfettäissä,
Itket toiste tuttessusi.
Kun tulet veikon fotihin.
Kun löyät veikkosi verevän
SDuiniotte vuipunehen.
Metsähän menettynehen. '

Itk, itke meiän neito!
Kuu itket hyvinfi itk.
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Mun et itke itfettäissä,
Ittet toiste tullessasi.
Kun tulet siskon fotihin,
Kun löyät siskosi siveän
Sottatiettä sortunehen.
Jääneen karttu taittalohon.

149- Kutti, Utti, neito rukka!
(Morsiamelle tuttaviltansa)

Stofosttti, ainostni,
Kunavursi tannoseni!
Enfö mie sanonut sulle,
©anonut saoittfi kerroin:
"Ele kuusissa kihuja,
Närehillä ttäyttelete;
Ele pttiéja puittelete,
Otsitta ojentelete!" —

Et sinä sitä totellut,
Et tuullut mitttttt suttou;
Sie vaan taustoja fuhctsit,
Närehillä uuyttelitet,
Sinä putofa puittelitet,
Otsilla ojentelitet.

Kutti, tatti, neito rukka!
Enlö mie sanonut fulle,
©anonut tämän kvättä,
Tämän tyyntä syylutellyt:
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"Tefsiänteé kivinen luitta,
©alajuntta salvctttame,
Salasanna, piilopirtti,
Meitelle tncrett jeläistä,
Jossa piikoja pirita,
Kanojamme faévatetta,
Ettei pääse Suomen sulhot,
Suonten sulhot, maan tasiat."

Noinpa aitta neittä nenöin,
Orpanouni opetin:
"Kun tulevi Suomen sulhot,
Suonten sulhot, maan tasiat,
Sinä vastahan sanele,
Ia puhrie puoleltasi:
"Tupa on tehty miesten tulla.
Tulli seisoa orittctt;
(Sn lähe revon rriehen,
Siten juoksevan jälille,
Lähe en karhun tantupäille,
(Snfä korjcthun taftou."
(St sinä sitä totellut,
Et kuullut mimttt sanoa;
Läksit sie revon rekhen,
Sven jttofstvan sälille,
Läfjit karhun tantapctille.
Sekä korjahan koston.

Kutti, kttti, neitto rulla!
Kuules vielä, luin sanelen:
"Kun olit ratas rahoin,
Kcipäs fättä antamahan,
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Niin ole rakas refehett,
Sekä sievä lähtemähän,
Käpäs käymähän kylähän;
Ori suitsia pttrevi,
Rautoja ratttotelcvi,
Reki «eittä vttottclevi."

O

15». Me itke neito tukfu.
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Glc itfe neito rutta! —

Ei sua etäälle vieä,
Ei vieä vesien taafjt,
Saksanmaalle saatettane;
Söieäjätt vähäsen maitse,
Mi salmen sctatetahctn,
Mi tynttyfsttt kylähän,
Poikki pellon ttacipurihin;
Titrik tuouhutt jäleétä,
SBaippa vasta sacttanehe.

Ele itfe meiän neito,
Ellos olfo mittäétanä,
Alla päiti, pahoitta mielin.
Alta tuiman ftturulfaji;
Et sie vierryt vehfatyille,
Puomini parikpuolitatte;
Ruispnrnohon putosit,
Kaanit tauraantntiohon.



153

1.51. Mitä neiett itkemistä
(Morsiumrile tuttaviltansa).

Ä^itä ttcien itkemistä,
©ttttrcsti surcksitttistct!
Ei ole it'ettäviä.
©ttttresti surettuviu;
Kuu lutsot lupehellesi,
Oikiulle puolellesi,
Ompa tylho juojaéjusi,
Mies »verevä vieresjäjT,
Luonasi lohilulunen,
Lohcnpoita puolellasi;
Hyvä mies, hyvä heponen.
Talon lanta kaikenlainen.
Suilta juottanen keralla,
Kalcvaincn kannattasi.
Kiitä neito lykkyäsi.
Kun kiität, hyvink kiitä;
Hyvän sait, hyvän tapasit.
Hyvän luojusi tapasi,
Hyvän anto armollinen;
Hyvän osmon ohjillesi,
jtafevaijen tannoittesi.
<Sipä tuo tok laista liene,
Kyll' on vuattehct vakaiset,
Wyöllä kissatta koria.
Lippahattu, tamppafettgät;
Ei tuo virsi viinan kanssa.
Ei tttojaa tttpaffa fttttoja.
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Lue kiitokset emolle,
Passipoita vanhemmalle.
Mun tuuti pojan mofoman,
Ia soriatt jttlhotaistn;
Tuuti turvaksi sinulle,
Varoifstsi vactpotteli.

153. Tupu toinen ottuminen.
(Morsiamelle tuttaviltansa).

Wielä neittä ueuotcthctn,
Orpoa opetetahau —

Kuulee neiti, tuin sanelen.
Kuin sanelen, tain puhelen:
Menet toischen talohou,
Toischen emon alahan,
Perrijestn vierahafcn;
ToijTn siellä, toisin täällä.
Toisin toisessa talossa,
Perehessä viercthctssa —

Tup' on toinen ottaminen,
Entinen uttohtciminen.
Pitäisi sinun piteä
Pää tarffa, tunto mieli,
Immärrys yhctttctsanen,
Iltasella silmät virlut
UDatkita vtrittämähän,
Aumufrita forvat tarkat
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Kulon ääntä knulemuhutt.
Konfa tallo kerran tauto,
Luulo kerran, tauto toisen,
©itton uita nosta nuoren,
Hetki hailia havctta.
Kons' ci kukko tauta'tana,
Ei äännä isännän lintu;
Pia kttttu takonuft,
Otuvaistu oppittajt.
Käy sie ulkona ufcitt,
Käy sie tauta tatfomassa,
Otavaista oppimctsfa,
Tähtiä tähyämäsfä;
Konfa oikin otava,
Sarvet suorahan suvehen,
Puréto perin pohjasehen.
©tffott nuorten nousuaika,
Vanhojen Icpuuaifa.
Sillon aitasi" jinunfi
Nosta luota nuoren sulhon,
Verettä verevän sulhon,
Sauhu tulta tuhtasista.
Valfiata vaffaseöta.
Kun ei tulta tuhtasissa,
Vulkiuta vakkasessa,
Kntluttele kultaistasi.
Äattattrie faunoistasi:
"Anna tulta armciiseni.
Valtiaista marjaseni!"
Saat sie piitä pikkuruisen,
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Tctuloct tak vähäsen;
Iske tuli tuitahuta,
Ttkurintatjan viritä.
Lähe läävähän samatta
Läänintään emännän läävä;
Käy sie tauutteffen tajussa,
Kuunnellen kujan tufana,
Ammota anopin lehmä,
Hirnuta apen hcvotteu,
Kyyn lehmä kyttascvi,
Natttasec naott vasikka,
Heinän hienon heittäjäistä,
Apilan ojentajctista.
Käy kujaset fituftotrilen,
Läävälipohjat längistellcn,
Olet lehmille ojenna,
Heposelle heinät heitä,
Heinät varsoille valitse.
Katso karttotarsinoa,
Grntätamntnétattiuta,
Luo silmät sikoink päälle;
Ele sie sioille siitgu,
Ele potki porsahia,
Kauna kaukalo sioille,
Pttrtilonja porscihille.
Ku» siitc tulet tttpahatt,
Tule kolmena tapahan;
Tuo sie uutat, tuo sie lunta,
Itse tule kolmantena.
Kim sie latkita tatastt,
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Ele tapsia latast;
Nosta lapset laavitsalle,
Pese silmät, pää silitä,
Anna leipeä käteheu,
Söuole voita leivän päälle;
Kuu ei leipeä tulossa.
Anna laitxxneu käteheu.

HM

153. Me motti unoppiusi
(Morsiamctte tuttaviltansa).

Kuules sisko, kuin sanrien,
Kun nyt mettet miehelähän,
Käyt sinä kylässä kerran,
Prilott potfk naapurissa;
Kysyivät kyläset naiset:
"Aittota anoppi voitu,
Kim ennen emo tatoiia?"
Ellos konsana janota:
"Ei uitua anoppi »voita."
Sano uinu annettavan,
Kapustatta tattuettavun,
Jos kerran fefäsja saanet,
Seuk toisen talvrilistu.
Mun sie leittout lihoa.
Eli viilet vehnäsiä,
Säre vcitstsi livehen,
Jttoruhuta talliohon,



158

©yöä sulholta lihoa,
UÖiiltä vchuäpiirusiu.

O

154. Miehen mielen nouto
(Vahäotinistu ttaistn neno morsiamelle).

Kuules sisko, tain sanelen.
Kun meet toisehen talohon,
Ele noita miehen mieltä,
Miehen mieltä, tixxtxin kelta.
Niinkuu mie poloncii nouviit.
Lihat laiton, leivät laiton,
Voit laitoit, oluet taiton,
Niinat ostin Vipurtota,
Oluet omilta muilta.
Ääv'tt sitte makoctmcihan,
Otti pöfft vierehcnsä.
Anto kyllä ityityévartta,
Vitjalta vihaista tattä.
.ftplm' oli kylki maatakseni.
©rifä vicläk vilumpi;
kousin kylmältä lylcltä,
ffiitastlta vuotehelta,
Sulho tyorthen jäleötä,
Tukat tuulelle jakeli,
Hapseni hajottrievi.
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155. Kotihitt heittämiset
(Morsiamelle tattaviltunsu).

Neitoluitten nuorttfainen,
Kuttuniarju tuunokainen,
Kun meet toischen tulohon.
Ne kolme fotihin heitä:
Päivän eiltifet unofet,
Emon cirmcthctt fattafet,
Joku linnut pettäjäifet.
Muisiu kuitti muut talttsi,
tluitantttsi uttenta;
Heitä uunille unesi,
Paufotte pahat tapusi,
Laiskuutesi lattialle.

Kuitti laiskuus lafuta,
Kuikki uneutu unesi,
Sntoaé' ele unettta,
Ele iltatotumtofa,
Aamuahleroisissana;
Emo ott nähnyt suuren vutvait,
Kctntujct tovan fofennt.
©aununtuuésu ntuutcéjansa,

iloittu otteésanfu,
Levätcésäujä pehuilta.

156. Ken meitä weelle wiepi.
(Morsiamen kotiväki).

Senti tänne ntitota lintu.
Läpi korven foifutteli,
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Korppi tenti halk korven.
Sammakko salon lävitse,
Suostutteli meiltä sorsan,
Maanitteli meiltä marjan;
Otti tuo omettait meiltä,
Wietteli »veen tatosett,
Petti pienillä rahoilla,
Hopchilla hoututtrii.
Ken meitä vectte vicpi,
Keit joelle juohattavi? —

Saapi saavit stiétäf ,

Kolataksensa korennat ,

Ia tapat katalaksensa;
Piintyvät pikarin taiat,
Tuopin forvat timtmeiievat.

O

t» Mäissä.

157. Qisiko lupu kysyä
(Sulholle fotiväfi).

Kisiko lupa tytyä,
SuifTta fftä sanoa,
Mitä mielchen tulevi.
Kerkiä vi kelrileni;
Sctisilo sanoakseni,
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Supoa tyjyätseni:
Kävitko tiejT teriveöeiiä,
WnttajTtta mainehitta,
Tuluksitta pitkät mutkat.
Mutkat svuret maikatta,
Kun lähit unopin luoksi,
Ainoun upen kotihin?
Oliko »viinat kuurittnna,
söui oli »vasta aiottuna;
Jok' oli leivät (riivottuna,
Nai oli »vasta aiottuna?
Spötettitnfö teitä jiellä
Lestyin leivin, pestyin pöpioin;
Juotettiinko teitä siellä
Olusilla ottajilta;
Syötettiinkö sinun orosi
Portcthiltct pyöriviltä;
Juotettitnta sinun orosi
Lähtclieltä läiftyvältä?

O
158. Toffo näit mitä tullessu>

(Morsiamelle sulhon heimo).
«Vyvoä neito, tattttté neito!
Tuotapa kysyn sinulta:
Tokko tänne tullessanne,
Tokko taisi tamma juosta,
Ortt konsti fotttpotclla,
Nutina ruskia ravata?
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Hyvä neito, kaunis neito!
Tuotupa kysyn simtlta:
Tokko tänne tullessanne.
Nottat nousi, mäet aleni,,
Kumpareet kukertelihen,
Nauttiot rakntelihen,
Kivet pienet piehturoitsi.
Järven ruunat roiltaeli?

Hyvä netto, kaunis neito*
Tuotapa kysyn sinulta:
Näitkö tänne tullessasi
Kekoja keräperiä,
Sfcäfäpättä närttehiä? —

Ne taitti tämän talojen,
Tämän sulhon kyntämiä,
Kyntämiä, kylvämiä.

Hyvä neito, kaunis neito!
Kun tunsit talohou tulla,
Niin tunne talossa olla;
Ei meillä surulla syöä,
Ei eletä huolen faneja —

Maitotiinu on tietyssäsi #

Ptoösasi piimäpytty.
vattnen vallassasi.

159. Wvi tuetKw, mitä wetelet.
(Kyläläiset lommaavat morsianta).
Woi veikko, mitä vetelet.
Tervaskannon kauneutta.
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Pifittjitttyriu pimutta,
Kcrinkannuit tarfeittta!
Ääfesit käkösen tttou,
tuletella kntkulinnnii ,

Tuou muulta maan puruhan,
Veittä vaikun valita;
Ei fäk fätchcn saanut,

futattu fnmppalifsi,
Veitt' et vulfiitu valitmilt,
Tnonnt muulta ntaan purusta.
Piiuttu tattitu koprihisi.
Summatto suttmehcsi ;
©aitp' on suolta fitovurifjeu,
Alulta ajoharafun,
Korpin orpinotfrimalta,
Pellolta pelotitoltnnnu,
Mustan linnun mullokselta;
Löysit nartun ttaurtomaaéta,
Nirtttn niintä fomasta;
Narttu nuuta, tttrttu ntofu,
Sulhon tullessa lähelle.

««»O Ktrfud neiti kihloissasi.
(Kaason puoli).

Sulhofctiuen nuorufainen!
Matioi meiän netoistamme;
On kuu puola puolifypsi,
Tahi mansikka mäettä.
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Puhas ott pulmonen lumella,
Puhtahampi puolellasi;
Vallia merellä maaksi,
Vcilltompi valloistasi;
Soria merellä sorsa,
Soriampt suojassasi;
Kirkas tähti taivahalla,
Ktritahampi khtotofasi.
Et oisi Savosta saanut.
Et tuonut Tnrustcttaua,
Tavannut Viron takoa.
Vetänyt Venächeltä,
Niin soritta neitokaista,
Motamatu morsianta ;

Silmät maksavat sittijcn,
Poski puhtuton punastu.
Varsi maikan paperin.

161. Kutti, kutti, sulho rukka
(Morsiamen lommaajctt).

Sulho miljon veljyeni!
Sanoit sie pahan sanasen;
Sanoit suuvusi satasen.
i uo»t»asi tuhannen neien;
Et sutuista toantttfana,
Tuonut et tuhannen neittä.
Sait sn'nn sulattomia,
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Lajitt fintahctttomia.
Wlitä lie tehnyunä ifänfä,
Kutu mennehen kesosen,
Ei tatottut kntahia,
Suoritellut suffajta;
Hiiret fopfaéfa tapasi,
Hörppäkorvat lippahassa.

Kutti, kitti, sulho rukta!
Tuota toivotit ikäsi.
Tuotu puolen polveasi,
Ääfesit tämän kesosen;
Sanoit jaatttasi" surastn,
Apttaistn ottavusi,
Sorsun suositcllchesi.
SBesilinnun vienchesi.
Suit sinä hyvän farafen,
Annuhan apitasheinän —

Löysit tieltä tcrvuslutmott,
Leppäpöffelön lehosta.
Tuliven on tuteessa muunnut,
Kuulunen hevoétajaéja,
Vei' on silmät siistimättä.
Kuitti kasvot faavimatta.

O
103. Luujusukunen netti

(Kaason puoli).

Slllhotaitten nuorufainen,
Rahan fanta faunofaitten,
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(jrttöé metan netoistamme
Sanoko suvuttomafsi,
Laatifo lajittomafsi,
Tehkö tietämättömäfsi!
Ompa meiän netottamme
Suku suuri, laji laaja;
Kuppa ois fylveä pupuja,
Jyvä fultenfi tutisi,
Kappa ois puuna pellavaista,
Kuitu tallenki tulisi.

Sillhofuinen nuorttfuinen,
Rahan fanta tatntofuiiteit,
Ellos meiän netoistamme
Toki tuhmaksi hofeta,
Typeräksi tunnustelko,
©aantuttoiitafsi funofo!
Mene fulho seppäinhän,
Tietä'päs terävä rauta,
Tietä viitatc terävä;
Naali vurtchen hyvähän,
Veötele veräjän jiutoja,
Kannon päässä tatfuttele.
Kun tulevi päiväpaiste,
Wie'pä neittä nurmen päälle.
Sitte heinä herskähtävi,
Sekä jusji jurstahtavi,
Kova heinä korstahtuvi.
©uoluheittä säifähtävi,
ffiihviläitteu viustahtavi,
Mätäs myötähän menevi,
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Kulo appi kellcllehen.
Vesan laitta tatknvi.

Ow
103. Kuuson kuuneus.

(Kosiomiehen puoli).
Hyvä taciso, kaunis kaaso,
Nalkctn taaso;
Kaunis kaaso kngältctlt,
Silmiltä sitäi parempi.
Niinp' on taaso kengitetty,
Kun on teltta tallotettu;
Niinp' on kuuson silmät päässä,
Kun harakan pakkasella.

(Kaason puoli).
Niinp' on tauty kengitetty,

Kun hevonen rauotettu;
Niin on kaason silmät päässä,
Kim on tähet taivahalto.

O

104. Kuuson istuntu.
(Kosiomiehen puoli).

Istu, istu kaaso rukka!
Kun istut, hyvinki istu;
Istu puhti puinen penkki,



168

Halk taittanen lawxtia,
Seinät jienitte märännä,
Katso hulfi hurjcthirsi.

(Kaaso).
Niinkö trilP on hoikat hongat,

Selä pchmiät petäjät,
Ettei f estä fuuson olla,
Nnoevuimon vuivutcllu,
Tämän tilan istumitta,
Tämän aamun astumitta? -"

Stnmä istu peitfittänne,
Entä seiso sillallanne;
Istun hiepruhelmoillani,
Seison fenstifengittuni.
Nuin en istu ensinfänä,
Entä seiso stmminfänä,
Ettneiifilitt sulfani snlavi,
Höyheneni lämpiävi.

105. Kuuson lämpimän suantu
(Kosiomiehen puoli).

Kun lienet fovin vilussa,
Nottst taaso fiufoulle,
Licsipunlotte punete;
Pane jallu putsuhutte.
Toinen orrelle ojennu,
Helmat tiestähän leivitä;
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«Siinä sultafi sulctvi,
Höyhenesi lämpiävi.

(Kcictso).
Nonslohon nokiset velhot,

©cwtahoit tultputtastt,
Nokunne nnohoinuhcin,
Kurstojunne taaivimahau!
Piruko tästä piiat otti,
Lempo ampit lesfieittat,
Nokioita nuohomasta,
Karstoja karistamasta?
Eikä tuoa kuuson syöä,
NMoevuimo» ttuniiostella;
Lepillenkö lehmäi lypsi,
Kannoille mnni kananne?

G

100. Kaason syotätttä.
(Kosiomiehen puoli).

Hyvä tanso, tauttié tuuso,
«IBafkauvercvä kaaso!
Kun liettet foviit ttäläsfä,
Istunet rofatt himolta,
Kuoli tnuittett tmtota riutua,
SBaiptt valka hevonen,
Kuoli Konttfcit lujahan,
Kyllösen lylyn ctehen.
Tuoli' on rauto rauniolla,
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Päälotitti loan tolana;
©en on tenhot keittämättä,
Kapiot fuluumutta.
©iin' on taafon kyllin työä,
Nuoevaimon nunnoétetta.

Gfanfo).
Noustahon kontio fotosta,

Havun alta haurufynsi.
Kiven alta ftsfosilmä,
Viiastu vihunen ftofu,
Ruunianne ruhtomuhan,
Tammojanne tahtomahan.
Orittanne ottamahan.
Lehmiänne leiffomahan!
Missäpä httlfa huifnroivt.
Metjatt vihfo viehfuroivt.
Kun ei turjassa tahna.
Liehu lehmien seassa?

107. Muutu menentä
Hyvä taaso, kaunis taaso,
Vctlkctnverevä taaso!
Jo ois aita maata mennä,
Liitto liipata levolle;
Kukot laulavat kytättä,
Hotftasääret hoiloavat.
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(Kaaso).
Askn aita maata mennä.

Liitto liipata levolle,
Kun mun julkuni sulaisi,
Höyheneni lämpiäisi.
2But jofo vaivanen varajat
Tpmtyrisi tyhjenevän,
Puolikkosi puolcitevatt? -

SBaét' on kerta kttettyttä
Katokä krotaloja,
Ahvenia ruotasia;
Tuoppi on tuotuna oluita,
Ei sctanä mettä vasten.
Vasten muita vieruhto.

O
108. Kuuson juomiset

(Kojiomichen puoli).
Hyvä taaso, faunit taaso,
Kaaso valftanverevä!
Ootko Vultulun vasikka.
Vaiko Ptttttaluit Punikki,
Tynnyrien tyhjentäjä,
Puoliffojen puolentaja? —

Kun lienet oliven himolla.
Eli taarin tarpehrila,
Kyll' oit meillä tysta »vetta,
Paljo pantua olutta,
Kellarit trioja täynnä,
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Telat täynnä tynnyriä.
Kun ci siitä tyttä liene,
Tahi ci tulle tarpehifsi;
Viri' ott tamma tatthttatta,
Liinaharja liettehesjä,
Läävässä Pimitti lehmä.
Toinen Kyyttö fytfycssu,
Jota lasti luurin viinan,
Hyvän juomisen jorotti.

(Äanst).
En oo tänne lähtenynnä,

Empä oluen himottu.
Entä tuurin tarpchettu;
Otatt' on fotoncmiti,
Tctctrto tafoéfattik;
Vactttp' on lätsin fatjomahan
Pienen lintuni pefeä,
Varpuseni vainioa.
Kohta tästä taltan fäättttätt,
Koltan käännän, toisen väännän,
Tästä tuhmasta tuvasta,
Kamalasta kartanosta;
Heitän tänne herttctseni,
Tänne faimoni taotan;
Suojelfohon jituri Jumala,
Kctiftivalta varjelkohon,
Ettei huomenna katuisi,
Päivän päästä peljästyisi
Näitä outoja ovia,
Veräjiä vierahto.
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109. Kosiomiehen ylistys.
Kuules sie tuhannen vanha.
Ia vanhin tasiomiesi!
Zxxo huttu, kun t»t sinulla.
Tuot ci tantta kuitti miehet,
Eikä pojut ptiolettanci,
Kolincinncttana tasiat.
Verta on Virosta suutu,
Säteristä säälitetty,
Puuhka ott taotttna Turusta,
©afjait linnasta fametti.
Vähä puitoct ttätyioi,
Piffuruiitctt pilfottavi,
Puitu fttit pupitt puperi,
Kirtloherrun krjulehti,
Oman tultunsa ftttoma,
Äattttofcttfu tattarna;
Ommeltn oruvukynsin,
Näätäkynsin nästäclty,
Tinancnloin ttffaefttt.

in. DmmenlMlluja.

17». Knkkulutwu kuusi.
"Marisenko, marjusenko,
Punaposki puolaseufo!
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Käv'ttö tuon matosen alla,
Viheriäisen vierun utta?"

"Kävin kerran, fun fävittft."
"Mitäs näit tayessäsi?" -

"Näin fuusen fuftalatvan,
Ia haavan hciltolatvan;
Ison fnusen fuftalatvan,
Emon haavan hctltolatvan."

"Konsa sen kotihin tuomma!"
"Illan tullen, päivän mennen.

Karjun tullessa kotihin.
Kylylöylyn löyhkätessä."

171. Mtpä paimenten olla?
V!ipa meiän paimenien.
Kupu karjun faitsijoien? —

Ei ole paha paimenien,
Pah' ci färjan faitsijoien;
Äiitamiita jota kivellä,
Laulamina jota mäettä,
Jota fuotta soittelemitta.
Lyöntinä (ciffiä uhottu.
Spommä maalta mansifoita,
Iv juomma joesta vettä.
Sftarjat fusvon taunistavi,
Puolntat pttnertdevi,
Vesi ei voitnoa »vähennä.
jokivesi ei varsinkana.
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172. Tule tänne!

Umle tänne tyttöpuimen, *)

Tääll' on toinen poitaputnten; '^)

Tääll' on karjut tannihimmut.
Täällä kellot ktuftttontmut,
Tääll' ott ntuttsitat maktot,
Täällä tillikat lihavut,
Täällä puolat pttolttypfet,
SBatttt vaaran rintehellä.

Kuti, uti, taltufent,
Zxxle tänne turktastni!
Tääll' on taimis turjan tänä,
Armas paimenten asuu;
Pohjaspuofettu matanen,
Päivänpnolellu puronen,
Lehtomulta luotehestn,
Itähän isot uhoset.

Kttti, ftttt, ktltastni,
Titte tänne tttrttaseni!
Tääll' on suuri sulhostsi, *"i
Kaunis tasviit kumppulisi;
Sopixlpa suutu aittaa,
Kun olisi tahett multa.

O
') oifaprimfii. "^) Tpttöpaiiiic». ***)Nuoi'i neitosesi.
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173. Missa urmahani?
Mkiss' ott, kussa minun hyvat»',
Mtos' ctsttvi urmahani,
Missä totitmi ilom',
Mautta lulla marjastin? —

Kuulu ei ääntävän arjoitta.
Lyövän leikkiä lchoissu,
Ei kiulu saloilta tyitto,
Ei txxtxxnta ktnituhiftu.
Oista unnus néfuntaéfa,
Marjani emusta/
Oma kultu kulkemassa,
Vcilkci vaeltamasta i
Soijin torveni puhuisi.
Naaran rinnat vastouisi,
Saisi sulot sanelemista.
Joka tampit taitamista,
Lchot kittiä pitäisi,
Ahot ainoista iloa.

174. Armuhun fnrtu.
Täst' ott tulta fttlfemuuta,
Täst' on memtyt mielitietty,
Tästä ctrmus astnnunua,
Vulkiu vaeltannnna;
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Tass' ott astunut ahotta,
Tnoss' on istunut fiwetlä.
Kiivi oit paljo kritahatnpt,
Puusi toistan purempi,
Kuugus luhta tauuihimpi,
Lehto viittä lepptämpi,
Korpi kuitta ktttahumpi,
Kolo metsä tniclussampi,
Tuon on kultuni kulusta,
Armahani astunnasta.

175. Gnko nttnäft toiwoisi.
Sintit lauleli lehosfa,
Pietti lintu penfahcisfct,
Knllaistanssa fuifuttrii,
Marjaistansa maanitteli,
Armahaistansa halasi;
Enfö mie poloneu rautta
Tuota toivoisi enemmin,
Hctlctjctisi hartahammin,
Kullaistani fultavnfft,
Marjaista matelevaksi?
Tule tänne, pieni lintu,
Lennä tänne, lintu rxxtta,
Haastrie halusi mulle,
Iläväsi ilmottele;
Mie sunon ftmttte jätten,
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Haastoit mielii)aitiani.
Sitte vaihamma vajoja,
Kcihenlesken kaihojamme.
Lennä, lennä lintu rutta,
Lennä, pieni pääsky rukka,
Lennä minun tantalleni,
Käy käsivarrelleni;
Siinä säilyt sie puremmin,
Olet onnella hyvällä,
Olet kun tallan kukkarossa,
Asut kun urinahan povessa.

170. Kutso Kiesus favjatfttatt»

Katso Kiesus karjaistani.
Hoitele hyvä Jumala,
Näillä ankeitta ahoitta,
Leveillä lehtomaitta,
Korlehitta taivifoilla,
Känneittä tatoikoitta,
Pienillä petäiföillä,
Mutaloiffu Haavikoilla,
Kultasitta fuusifoitta,
Armahaisitta saloitta;
Ele anna siitosen tulla,
Kohti foution osuta!
Jos tansa susi talisi,
Kohti kontio lokisi.
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Muutu muiksi lchmäseni,
Kannonpciiksi taunofctti,
Kiviksi minun omani,
Kullioksi tarjafeni;
Ei susi kyihin tasfe,
Karhu ei koske kallioihin.

O
177. Muut kuuli kirkonkellon.

Mitut ne kiitli krtan kellon,
Mina ktrja lctrjankllon ;

Papin parran muut näkivät,
Mina kurja kuusen tatvurt.
Kivi oit ntullct kirkkonani,
Pajupehko pappttmui,
Lahotanto laittajana,
Käki muina lukkaritta.
Kuta kultanen käkönen,
Kuta kultu kelrilittett,
Hoilata hopiurinta,
Tinarinta riuskuttcle:
Mäpnfo viitanfi vilussa.
Kauan karjan paimenessa.
Stotttnfo ahoja kauan,
Viikon joien vicrukoita —

K)efostnfo, taftystnta,
Viitosenko, kuutosenko,
aCuita kymmenen kestä,
Tahi ei täytehen tätänä.
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178. Lepo, lepo, lehmäni.
Lepo, lepo, lehmäni!
Jopa löysin härtäni
.fotolahen tarvetta,
Pajtiluheu tammilta.

Lepo, lepo, lehmäni!
Jopa löysin häriätti
Kiviniemen järtaltä,
2Balkafta rannatta,
Horsmia syömästä,
Kaisloja tuivamustu.

O

179. Puistu päiwä puimetielle
Näytä päivä silmiäsi,
Lonfottele taomiasi,
Sinisetkö, vui puuaset,
Vaiko klluntarvallistt,
Vaifo viertehett näfoset,
Tahi vaahtivalfenlset.
Puista päivä paimenelle,
Ele talanpyytäjällc;
Kalamies taloja työpt,
Paimen parta kuivan leivän,
Kuivan leivän furskhtivi,
Otrasen oeltetcvi,



181

Kaurasen tavertefcvi,
Tuttaristn tuittelevi,
Nitklsifeit ruinoavi,
Lemettisen leillouvi.
Vielä paritisen puncvi,
Peiäjäistn peipiittavi.
Kuoren kuivan taréfttttavi,
ffiöecn tipittä luittouvi,
Märän mattahan nenässä.

HK

18©. Laske paimenta kotihin.
Paistu päivänen lumulu,
Hettittefe herra Kiesus,
Pofositte paimenille!
Puh' onolla paimenessa,
Tyttölapsen *) fiiatenft,
Kuu ci poitau **) keratta.
Mxxlu päivä fttttsifoffe,
äßicre vehnä viijifölle;
Laske paimenta fotihin,
Sen tulon emännän luotsi,
Etta ttälfäni näkisi,
Heti uittahan menisi,
Juosten juomahuonchestii,
Keikutellen kttarihin,

») Poikalapsen. ♦*) tyttiii.
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Taputtaisi talttunoa,
sGuo(asisi voita päälle,
Sipaisi sianlihoa,
Kaivertaisi taitttiffoa.

181. Mene päitvä, lviere Wiikko
Sötene päivä, viere WiitU,
Alene Jumalan aita!
Mene päivä mämtifötte,
Knle kulta tausitalk,
Karkaa tataikollc,
Lennä lchmäslypsykselle;
Päästä paimenta kotihin
Vfitéta, pahasta säästä.
Vilusta värisemästä,
Pakkasesta partamaöta,
Kannittoa kaivamahan,
Pyttyjä pyaltämähcin,
Voivatia vuolemahan.
Kirnua kolistamahan.
Isäntä kova kotona,
Emäntä sitoi kovempi,
Poita puoli perfriettä,
Tytär kun tttftfipuna,
Miniä fun miekan färfi;
Itse faivo kannikansa,
Itse pyttynsä ppälsi,
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Itfe »vuoli voivatiufa,
Itfe «rnunfa kolisti;
Paimenelle vanha taari,
Vanha taari, kylmä kaali,
lost' oli ralli rasvan ipönpt,
Musti murknan pitännä.
Annas talla toistu tunnin,
Jo fctno minun fyoneheni,
Kannikkansa taivaneent,
Pyttynsä päättäneeni,
Voivatinsa vuolleheni,
Kirnunsa kiistäneeni;
Sitte piefsi petkelellä,
Kolkutti tatuhulolla.

Käsi potttt, jalka poikki,
Sen pahan talon emännän,
Oikusta olfupäästä,
Wctsemesta sctrvennosta!

183. Jo tulen kotihin.
Jo tulenk, jo talettk,
Jo talenk tatthiui;
Jota on fylpy joutanitttua,
Jota faattt faunavettä,
Sekä vastat valmihina?
Onko huttu keitettynä,
Puohttmetta peitettynä,
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Voitu päälle heitettynä;
Onfo lujitut ääressä,
Mciitotapit vieressä?
Ptru Kirjo, ptru Äarjo,
Ptrufo huilia Haluna!
Jo on Kirjo kiiti pantu,

Kurjo taarehen rulettn,
Haluna haluhan suutu;
Jo nyt jouvunli tupahan.
Jo tulenki, jo tulenfi,
Jo tulenfi, jo, jo.

G

183. Hämehen käwijä

"Kuulin tummat, näin imehet,
Hämehessä fuyessäni."

"Mitä luulit kimmimmia.
Mitä näit imchimmiä?

"Sitä tuttiin ttitniniinmtu.
Sitä näin toiehtottittä:
Siat sotfi taikuato,
Emännät sitana rohti,
Porsas lattian latasi.
Piiat pahnasta mataji."

"On tao tumma fttuttafjciii,
Ime ilman ottafstnt."

"Si tuo vielä funtma liene,
<Si ime väheätänä;
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Vielä fuulttt kummempia
Näin vielä imehempiä:
Kirvehrilä kitcttihin,
Kattilalla leitattihin,
Oruvu veti rcliä.
Hepo hännin puuhun juoksi."

"Se ou kimmu kiuttaffeni.
Ime ilman ollukseni."

"Ei tuo viriä kimma liene,
Ei ime väheälänä;
Söiriä luulin kummempia,
Näin vielä imehempiä:
Orot oli ohran leittu'uésa,
Siikaset sitclemässä,
Lakaset latelemassa,
Hanhet hausioitsemassu."
. "On tuo tumma fituttaffent,
Ime ilman oltolseni."

"Ei tuo vielä tamma liene.
Ei ime väheälänä;
Kohtu tuulet kummempia,
Vieläli imehempiä:
Anto hanhi jTivet mulle,
Lulla laajat lentimensä.
Niillä lenttin löyhytteli»
Vhetsutt meren yktfe,
Meripuolen kymmenettä;
Lenttin maille vieruhitte,
stultn tuntemattomille,
Sinisen falon sisähän,
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SBaékfehett vctrvittohon.
Olipa siellä puut pmtastt,
Puut punustt, maat siniset,
Lehot lemmenfurvalliset,
Nuohot ruostehen nälöset.
Vuoret siellä voitta vuoti.
Kalliot sianlihatta.
Mäet mämmitaffaroiua,
Maitti tantahat metenä.
Siell' oli naiset listin lastin.
Morsiamet mustin kulmin,
Atut vanhat vaéfivöiéfä,
Tyttäret tinasiloissu,
Ufot vanhat uunin päättä,
Nuoret miehet mieffa vyöttä,
Kulot kultulunnnlsissa.
Manat vusfivurpuhissu.
Lehmät leppäsin ttturin,
Paimenet pojusin jousto.
Ei juotu olnttatana
Kuparitta fnltasetta,
Vaskrcnnatta »'aitta;
(Si työty sianlihoa
SSeitsettä hoptopäättä,
Tulrikitta tammisetta.

184. Kuulin kummut kuusialta
Nousin aivan aifusehen,
Aivan uitahuomenessa.
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Kuitit ja päivyen kratta;
Vielä ennen eiinättelin.
Ennen taltta, päiveätti.
Pyyhin pikku pirttiseni.
Lataelin taittoni,
Tittusittu tiNusittu,
Söasfifttta varpusitta,
Amtmtritu rikkuseni
Tittajetjett taktasehen,
Vuskisehen »vukkuschen.
Vein mä rikkani pihalle.
Kunnon ulos uita myöten,
Pihalle vajoa myöten,
Pellolle perimmäiselle,
Kuijitiimatte pientarelle.
Seisuttelime rikoitta,
Kääntelime, fuuntritme,
Kuulin kimmat tattsiatta,
Imehet yhelsiältä:
Sila sitlntta mutasi,
Porfas tiellä poikki puolin,
Kuhet kannukset jalassa.
Oksat kullan kummassak.

Vielä luulin kummempia,
Imehempiä tähysin:
Akut amino kytkyessä,
Lehmät leipo taitinuta,
Lampuhat pani olutta;
(Susi survo, häntä torttu,
Jänis jauho, pää järisi;
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Oravainen ortta vnoli,
Pufmufatuett puita piltto,
Pääskynen pärettä kisko.

Viriä tattiin kummempia,
Imehempiä tähysin:
Hirsi veti, härfä notfu,
Neli testi, tie hajosi;
Orava ahoja kynti,
Hevonen malasi puussa;
Kattilalla souettihin.
Venehellä kitettihtn;
9tepo päätä poimimassa.
Itse hunhut uittamassa. ~

Ännu hunhut siipiäjT,
Lufta taufumotjtafi!
Millä lennän muille maille,
Noille maille tuttaville,
Hoptoischen salohon,
Kultasehcn taivittohon.
Vaciher vaékneit falosfa.
Kuusi tattu ouvtfoé ja,
Kutat tallutt kiltäväifet,
Lchet lemmen karvalliset;
Laulajat lehellä lemmen,
Kuulijat tafatta tallan,
Mie itse revon rclchen.
Virsi väkkärän väfehen.
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185. Minkä noista mille annan?
Jopa mie tänä huomenesta
Kousin aivan ctitasthen,
Pesime, kumctrtelime.
Pyyhin pittu pirttiscni,
SBettt rikkani pihulle,
Ritoillani jeifattme.
Kutsuhtme funfuhulle,
Äunfuhullu fuuuis lampi,
Lammissa venojn fotate.
9)fé' on vetto taltafofta,
Toinen on hopicilottct,
ffiSeuo kolmas vaékfofta.
Miitta noista mitte annan.
Kunta tallenki ostan? —

Äultatafta taatolleni,
Veikolle hopiakkta,
3öcfjenpojan vaskikokta.

Katscthime toistit kerran,
Kotot' on neitoa venossa-
Yks' on neito ktttaktofa,
Toinen ott hoptotassu,
Neito folmus mustikassa.
Minkä noista mille annan,
Kmtta fiillenfi ostan? —

Kttttafasfa taatolleni,
Veljelle hopiatassa,
Veljenpojan vaékktoja.
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Kutsuhime kolmuimesti.
Ei ollut lumpiu enempi.
Eikä tammissa vcttoju,
äöettojtöf ei neitosia;
Lampi oli muuttunut tehoksi,
Haavikoksi neiot ttttoret,
Vcsitaarelsi venoset.

186. Työnsä knmpuselluki.
Tuli suurella paluvi;
Kenpä tuotta tultu poltti?
Sulho tuolla tulta poltti.
Mitä sulho ruutelcvi? —

Äorjoattja lirjottavi.
Mitä tuolla tarjafella?
Neittä tuotta forjastffa.
Mitä neito rnatetevi?
Kultalangasta lutovi,

toista hetfpttävi.

18*. Juoksin, juoksin joen wutttu
Juoksin, juoksin joen vartta.
Katsoin ylös, katsoin alus;
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Vlähättä päivä paisto,
Aluhuttu vcno souti.
Kencnpä se vcno souti? —

Tcictttostui vcno jouti;
"Ota taatto vcnosehcsi!"

"Ei tytär vettecsett pääse;
Tämä ranta raijtt rautu,
Tämä vesi mucitas."

Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alus;
Vlähällä päivä puisto,
Aluhullu vcno stuti.
Kettenpä st vcno tyttti? —

Maantinosttti veno fouti;
"Ota maammo vcnosehcsi!"

"Ei tytär veitcestu pääse;
Tämä ranta raisu ranta,
Tämä vesi muutas."

Juoksin, jnoksin joen vartta.
Katsoin ylös, katsoin alas;
Vlähättä päivä paisto,
Aluhullct veno tyitti.
Kencnpä se Vcno souti?
ffieiffofeni veno sonti;
"Ota veifta venosthesi!"

"Et sitto »vencesttt pääse;
Tämä ranta raisu rauta,
Tämä vesi muutas."

Juoksin, jttofsin joen vartta,
Katjoin ylös, katsoin alus;
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Mlähällä päivä puisto,
Alahalla »vcno souti.
Kencnpä se vcno fottti? —

Siskoseni veno souti;
"Ota silko vcnosehesi!"

"Ei sitto vcnecsen pääse;
Tämä ranta raisu ranta,
Tämä veft inucttas."

luofsin, juofsin joen vartta.
Katsoin ylös, aisoin alus;
Mlähättä päivä paisto,
Afahutta veno tyuti.
Kenettpä st veno sonti? —

Sulhofeni veno souti;
"Ota sulho venosthesi!"

"Tule tyttö veneeseni;
Täm' ei ranta raisu ranta,
Ei tämä vesi muutus."

188. Wenehen synty
Kävin tietä tencjolttota,
Muutu mufsun arvollista,
©iftoa siuifi voista,
Ojan porrasta punaista;
Suti honka vastcihcini,
Mie tuotu kyselemähän:
"©yntyfö veno jiuusta?" —
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"Syntypä »veno minusta;
Kaiken faunoista kevättä,
Vela viime »vtitottak,
Kati tuttu latvoittani,
Mesi tippu lehvistäni,
Päivä kersi keskipuuta."

Kutsuin veikon vcistämähän
"Käy venetta Vestämähän!"

Kämi veikko vestämähän;
Veikkoni venettä veöti,
Kilttuvuttct krvchcttä,
Kalttuvalta kalliotta.
Vene tyuty vcötämättä,
Latva lastiin ottamalla;
.fävt nuoret soutumuhan,
Nuoret souti, airot notku;
Kävi »vanhat soutamahan,
ffianhut souti, pää vapisi.

O
189. Souti sotka suojan rannan.

Soitti sotka suojan rannan,
Tavi tyynen tylkytteli;
Souti sotkut, airot lottat,
Picnoset peränpitimet.
Souti kerran suovesiä,
Souti toisen maavesiä.
Kolmannen kotivesiä;
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Pyllisess' on pyytöpuitat,
Nyytissä rysäsiusct,
Kulusunnut saarimaatta.
Soucimmctko fnurimaalle,
Saarimaalta manterchen,
Manteresta maammon tuoksi.
Maammon luotu taaton luoffi,
Tuuton luota »veikon luoksi.
ffieitou luotu siskon luotsi;
©isfoll' on sininen silta,
Jossu leikki lyötänehc,
Tunssi tallueltunehe.

19©. Läkkäm sikko Snurnlahan
"Säffäm siffo Snurnlahun!
Suurnluss' ott nuoret sulhot *)."

"Vtota teen tilan emolle.
Jalan jafjan tuuttoscltu."

Läksimmäpä Suiiruluhait,
Suitrutoéf oli ftttiri pirtti,
Mustu lehmä lattialla;
Utto sarvesta pitävi,
Atta uita tempoctvi.
Minfä affa maton lypsi.
Sen samastu uffo iäxpi.

Äutjahttntma karsittuhan,
Neitosia **) tarsinussu;

*) Neiot. •*) Sulhosta,
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©elä syövät, jotta juovut,
Piirusta pistelevät,
Vehnäsiä viiltelevät,
Ohrasta ottclevut,
Kaurasia tatsctevat,
SSeitstttä hopeisella,
Kupposesta taltufeéta.

Kutscthtitmnu toisci'päink ,

Supnn täysi sulhosta, *)

Läävänlcintu pöytänänsä,
Vcisaiinahta pöptävaate,
Leipä lehmältä kerätty,
Koiratta tafatsut iaatu,
ißaftfulta vuussajnomut,
Kullurut futitipojafta.

O

191. Antti urmas herttuseni
"Antti armas herttuseni.
Sinisilmä siritastni!

Konsu meille häät tulevi?" —

"Huomenna meille häät tulevi."
Antti armas nuitettihin,

mtä tuon häissä feitettihin? —

Sirfutt sitmet, torutan koivet,
Peiposen peräpatarut,

*) Tyttilöita.
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SOBästäräfin Väärät sääret,
Pienen limmn piipottimet.

"Autti armas hcrttaseni
Käy nyt yöksi viercheni!"

Tuli yöksi viercheni,
Sitte pv>n levättyänsä.
Astu aamulla varahiu.
Mctti naurihin tefohon;
Teki tielle naurihinsa,
Pani kissun tyntämähän,
Varpusen vutaamuhan,
Itse paarilc pctnentu.
Nuttu niirmimättähälle.

O

192. Repo ju jänis

Repo itki reilitteli
Kiven päättä pytyttänsä,
Kuhett kaupungin fcsdfä,
Kolmen linnun kuuluvilta;
Jänis juoksi kuistinahan:
"Mitä itket repo ruffa?"

"Tuota itku jänö rutta
Kuoli muu fufunt suuri
Noilla tappotantereilla,
aßainovaivoittajloitta.
Iso kuoli, äiti kuoli.
Kuoli viisi veiffoani,
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Muuii tammini tytärtä,
Seitsemän setäni lasta.
Pienet poikani poloset,
Äuiffi tyyni tantamani,
Ne on vietynä Virohon,
Salsan ntuctlle saatettuna,
Herroille hcttilchilsi,
Kctnppamiehillc talttttji."

"Ele itk repo rutta!
Tule minun tttrvihini;
Avarat asunnot mutta,
Pellon pientaret lavtot,
Hongan juvret huouchiua,
Kantoset tantariloinci."

O

193. Hiiren peluut

Hiiri fattpalta tulevi
Purrella punaperällä,
aöenehrilä vaskisella.
Keitti linnan liepjnhutti,
Tytär lintuhan lipctti;
Keitti hutun hupsahntti,
Poita huttuhun hupeni.

Siitä hiiri hiihtämähän,
Lyhytpolvi tyyttämähän;
Jänis vastahan tulevi,
Kysytteli lausutteli:



198

"Minne huhut hiiri ranka,
Lyhytpolvi lyylyttelet?"

"Hiihan mie vähän väkeä,
Kutsun petosviercthto;
Kuoli taksi poikani,
ftxitfu huttutattifahan."

"Missa piät pciahasi?" —

"Titotta pian pciuhuni,
Puun raossa, muun raossa,
Kuhen tatttostu välissä."

"Ketä ltttsnt vicruhiksi?"
"Kittftttt j"uolta suovurifsett,
Aholta ajoharctlun.
Peiposen perehineitsä,
Linnun laihan lapsinensa;
Ne mie kutsun vieruhifji."

O
194. Katin kostominen
Kävi tatti tietä myöten,
Löysi tieltä mättähäisen,
Mättähäistttä lotusen;
Ketä tuon kun sisässä? —

Hiiri luihu lapsinensa,
Ptettoneit perehinensä.

.Soiltasi loan ovea,
Räyähytti räystäspuuta
"Annu hiiri tyttöäsi!"

"Miksi sitlle tyttöäni!"
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"Rinnullutti istujulsi.
Kanssani kasaajaksi,
Eloluurin luukojuksi,
Jyväpttrnon pttrtajnfjt."

"Mustat tuulla tyttäreni,
Mustupu minä itsrii."

"Muihen musta, miun hDVätten,
Minn mctoncn mielestäni,
Sima, maito, silmästäni."

Anto hiiri tyttärensä;
Katti st tosio kaunis
Pian hirtti hiiren lapsen,
Surmasi hyväsutasen.

O

195. Hiiri ju hämähikko.
Hämähittö teitä taik,
Hiiri muita maitaeli.
Tulit tiettä vastatusten;
"Uliin hiiri sanoiksi saatto:
"Hämähittö höpretyittett,
Kcräpenttn ktyretyittett !

Mitä sie kävelet kurja.
Tulet tielläni etehett?"

"Minä laiton luojan langan,
Keräsin kerän Jumalan."

"SCBoita loihit luojan langan,
Kirosit kerän Jumalan!
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Mie su» itylcn »yrtittäni,
Piirrän pcutaloifritoui ;

Nien uuhtasi Viipurihin,
Saatan Salsan tanpiinkhin.
©aan siritä sataset markat,

Tuhuntiftt tttfforieit,
Niisi Niipuriu ruhoja.
Kuusi kiltapcuninkä.
Ostan olkisen orihin,
Hernevartisen hevosen,
Liinaharjun, liittuhännätt ,

Äurjututt ppstytapiou.
Ajun Kiiltuluu ktjihiu.
Rikki ktltihin refent;
Kulta kttrski kulmilleni.
Päälleni hopiut pärsfi."

196. Hiiri ju kutti.
Hiiri metsähän menevi,
Lyhytjullu tynfpttävi,
Pillu klffauen perässä,
Pikku kirves ktttnfeéfa.

Pääty tatti kannon päähän,
Kannon päähän tatsomuhau:
"Minne menet hiiri rutta.
Lyhytjulta tyntyttriet?"
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"Metsähän venen potoneu,
Korpehen fovuosunen."

"Mitä siellä tefemähätt,
Kutu ruttttu racitctmahuii?"

"Lchiifoivun leiffomufju»,
Puun sorto» sortumuhun."

"Eniä fnolet toivun alle,
Puun sortan tyrtttmilfe?"

"Ptotäpn mä puun ratahou,
Koen mennä maan ratahon."

"Entä näffäfi tulevi;
Mitä siellä syöätsesi?"

"Syön mä koivun tuomisia,
Puren huuvun kttnsiu."

"Entä titrpttvi mahasi,
Vutsu puisuvi puhalsi?"

"Pithlascn mu ptiiffosttta,
Tärähytän tähtasellä."

"(Siitäkin Veri tulevi?" —

"Nerett tiilta'k pitävi."
"Entafun fivtotdevt?" —

"Voitelen ma voiffofrila."
"Mistä suut sa voittajia?"

"^ltan vanhan vaftafesta."
"Mistä vanha atta saapi?"

"Nuoren neicn lippahasta."
"Mistä nuori neiti faapi?"

"Nuoren lehmäjen nisästä."
"Mistä fftä nuori lehmä?"

"Korehista lorttehista.
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Tuorehtsta turpeisista,
Vhanntota mättähistä,
Hetyhctnätt hepsnsistu.
Luojan pitkltä pihoilta,
Kuittivullan vainiolta."

"Sen vainen valehtelitk;
äßnutt ma nyt simttt opetan.
Ettet totta toisen kerran
Mtta syöttele su'tailla."
Siinä kohtu kourihinsu.
Kaappasi tapälihinjä.
Tappo hiiren hirvicisti,
Ia taotti tauhtosti.

Sihen loppu hiiren virsi.
Katkft tatin tarina.

G>

197. Hiiren tupaaju.
Muuria matala muori,
Tuuria talon emäntä,
Lypsi lehmän lyyrytteli,
Kunto muiou taartttteli.
Pani puisiahan nenähän,
Kuppisehen ktttafchen,
Vuskseheu muljusehen.
Suli hiiri, joi vähäsen.
Tuli toinen, puolen tappo,
Juli tatataé, kaiken taato.
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Luksi hiiri hiihtaincihun,
Lyhytjulta tyntsitttähäti;
Kutti mustahan tulevi:
"Mista hiihctt hiiri raufta?"

"Putahon puhoista töistä,
Pilloistuni piilemähän."

"Mitä sie puhou laait,
Kutu teit pittojasi?"

"Olipa Maaria matala,
Tauria talon emäntä;
Lypsi lehmän tyyryttrii,
Kuulo maton taarttttcli,
Pani pcitsuhcin nenähän,
Knppiscssu taltajesfa,
©aéfifeéfa muljustssu.
Meni veifta, joi vähäsen,
Meni siffo, puolen lappo,
Menin mie, ta faifen tauotit;
Sitä mie puhou laain,
Senpä tein piilojani."

Tuo» tatti käsin tuvotti.
Hiiren hirtehen ripusti,
Siinä veti veitsellänsä,
Piirsi peutatoistltanfa,
2öci nuhun Venächelle,
.tunto luupungin oville;
Sieltä iai iataiet markat.
Zoi siritä tnhctnnct tengctt.
Niili' osti ison orosen,
Hiirenfarvastn hevosen,
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Meren jäätä juoksemahan,
©omerta sirottamahan.
Meri parsku pctrmahille,
©omer silmille sirahti,
luostcsfa hyvän hevofen,
Hyvän rtoktn risfuttaissa.

198. Joutsen ja hanhi.
"Mistä, tueta hanhoseni,

Hanhoseni valka?"
"Rantasetta, rantuselta,

Joutseneni ylpiä!"
"Mitä sieltä tefemäétä,

Hanhoseni valka?"
"Poikani pesemästä.

Joutseneni ylpiä!"
"Pesitty minuufi poiut,

Hanhoseni valka?"
"Olit sie itstli siellä,

Joutseneni ylpiä!"
"Niin et pessyt poikani,

Hanhoseni vallia?"
"Emma pessyt poikasi,

Joutseneni ylpiä!"
"Mie sinun mcrehen upotan,

Hanhoseni vulku!"
'Kyllä siipeni tannatcivat,

loutseiieni ylpiä!"
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"Mie sinun tulessa poltan,
Hanhoseni valka!"

"MpUä mä fammtttatt tulesi,
Joutseneni ylpiä!"

"Mie sinun hirtän hirsipuuhun,
Hanhoseni valka!"

"Kyllä mun fynteni futfustvi,
Joutseneni ylpiä!"

"Mie sinun portistu pujotun,
Hunhoscni multia!"

"Jo olen sittä ennen ktyttyt,
Joutseneni ylpiä!"

O

199. Mitä itket pietti lintu.
"Mitä ittet pietti lintu,
Lintu tuima iuikuitclct,
Puhuttu pajupurolla,
Tiheällä tuomitalta?"

"Sitä itku pieni lintu.
Lintu tuima tttifitttelett;
Pulelevi jullojctni,
Kivistävi fpttsiätti.
En tohi tupahan mennä,
©ctctha summalhuonehesen:
.Huorat lttualla hosuvi,
Puhut vaimot vastallansa.
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Sitä itku pieni lintu.
Lintu titimu tuifnttelcn.
Pahalta pajupurolta.
Tiheällä tttomifolla,
Kuu en tuota taime'tana,
Tunnevalta, tteä'fänä,
Minne lyön mä typtyäiti,
Kunne taivottu ujutne.
Näillä raukilta rajoitta,
Pölösittä Pohjanmailla;
Tnlehento teen tupani,
Vetehenkö saunan salvan.

Jos teen tulehen tupuni,
Tuli potttawi tupani,
Pahatta patoksäuä;
Jos vctehen suttnuu salvan.
Vesi viepi salvokseni,
SBesiviioittta voimatointa."

"Ele itfe pieni liutn,
Littttt tuima tuifuttele!
Lennä tänne lintuseni.
Tule tänne tuttnseni;
Tääll' on tattttto rttoforaitta,
Ruoforuiita, heinälehto.
keitti lyöähctn tehossa,
Maito leitetähän,
2Boita päälle heitctähän,
Talftaua taputetohan."
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JOO Pääskyläinen

Pääskyläinen, päivän lintu,
Päivän lintu, yön liputto.
Lenteli tesusen päivän.
Kevätpäivän keikutteli;
Etsi muuta muutuljeiiju,
Lehtou lcvätäkscnsä,
Pelloa pesiäksensä,
Murtoa miiittoffciisn.

Kynityt ci maata maataksensa,
Lehtoa lcvätäkscnsä,
Peltoa pcsiäkstnsä.
Murtoa muniaffeufa.

Lenti »Dttoreit ktftalulfe,
Vaiti kuusen latvaschcn;
Näki laivan latnehittu,
Punamctstosen merellä.

iaili laixvan mcistosehcn,
Puottelihcn pnrjcpiiuhnn ;

äöalo vaskesta pejäsen,
ffliutti tallusta nttttiasen.

Tuli tuulonen mereltä,
Kaato laivan tattettehen;
Muna vierähti vetehen,
Muksahti meren mutahan.

Tuohon tasvo fcinnis saari.
Saarelle koria nurmi,
Nurmelle foriu neiti.
Neiti poika telen»
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Tuohon suurchen fotahutt,
Tusupäähän tuppelohon,
loös' on päätä, tali mätästä,
losj' on hiusta, fun kuloa,
Joss' on verta säärivarsi.
Polven lorieus punaista.

O

3©l. Awullinen kttrkt
Gtpä tieä, minkä löysin -

Löysinpä omenamarjan;

Etpä tieä, kmite kätkin --

Riihen päälle rittctsihin.
Saunan päälle sammalihin.
Tuli tatto ktopimahan,
Kanan tapsi taapimcthcin;
Tästä kttto tapettihin,
Ktotnn lapsi taltattihin,
Mulle villat atmettihin.
Mie vanuttu vaipafstni,
Kiloin Villat ktotofjeni,
Huperottsin huovakseni,
Huovat revin rievuifstnt.
Lätsin suotte sotkuilleni.
Levetlle letluitteni;
©ormttö kultanen kulahti
Nascmesta sormestani.
Laiton piiat etsimähän,
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Piiat etsi värttincitä;
Luiton rengit etsimähän,
Rengit etsi kirvesvartta.
Läksin itse etsimähän.
Löysin ktren kyntämästä,
Nuivustn vukoumustu.
Kurki kielelle puuristit:
"Aunus aikoa vähäsen,
©ifsifun munani muutan,
Vaajat lapseni latelen."
Otin furen otolleni,
Seiväsjuären selkähäni.
Tuota kunnon ja hikosin.
Kunnon suunun karsinahan;
Talvet piimättä pitelin.
Kesät voilla kestittelitt.
Panin iynnärin olutta,
Puolentoista puolittaa,
Kutsuin pipit, kutsuin papit,
Nulitsin paruhcit vallat,
Suuren lintuni lihoille,
Kuren funtopeiuhille.
Kurki kielelle panefstn:
"Ele sie tupa minua;
Apuna minä olisin,
Jalkapuolta junhujana,
Käsipuolta kuskyläisnä,
Siivin sillat pyyhkimässä,
Lattiat luluscmussa,
Kynsin pellot fpntämäésä,
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Wctrpcthin vafonmasfa,
Notan vetta noutamassa,
Purston puut vetelevässä."

2©£. HäMinnyt hunht
Säfjin vettä rantaselta,
Kulta varrelta kupilla;
Löysin hanhen rantaselta,,
%itu hanhonen havutta,
Sormiluitansa lukevi,
Varpcthiansa walifti.
Minä hanheni otolle.
Kannon sannan karsinahan,
Kannoit kauroja etehen
Tammisetta tcilriklla.
Kävin sitte tatsomuhau
Kohta takneit yön perästä,
äßiitau päästä viimeistäk;
Näin hanhen mennehrisi.
Saunasta taonneheksi.
Lätsin tuota etjttaähän,
Astuin joita, astuin maita,
Astuin työtyjä ahoja,
Kalutuita tantahia.
Näin mä tytttäjätt aholla,
Kytyttriitt kyntäjältä :

"Kyntömiesi veittoseiti!
Ootlo nähnyt Hauhoistani?"
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"Mista turmen hanhosesi —

Mita merkki hanhessasi?"
"Sinisiipi, vastavarvas,

Kiiltoa kuvun rajussa,
Päässä Satsan paltttuoa,
Otfuéju omenamarja."

"Oottpa nähnyt hanhosesi:
Titonne kuti löyhytteli
NHeljän meren ylitse,
Meripnolen fpmmcnettä;
Wsi siipi vettä viili,
Toinen taivasta tapaili,
Nokka luotoja totosi,
Pää piteli pilvitöitä,
Eessähän vetelä lieto,
Talanansa taivas krias."

O

203. Hewosen hukiju.
Tuli veitto viercthctksi,
©istant taviämefsi;
Vein mä veikkoni hevosen
Tullihin tusttafehett,
Kannon kuuroja etehen.
Syötin jttte vieruhto
Kahelia kananmunalla,
Kuhelsulla lallarullu,
Yheksällä voipytyllä,
Kymmenettä tyrfästttä.
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Mato vriftani hevonen
Tullista tasatuesta.
Laiton lapset etsimähän,
Lapset poimi puolukoita;
Punin piiat etsimähän,
Piiat etsi pirratt piitä;
Käskin rengit etsimähän,
Rengit re'en taptafsia;
Menin itse etsimähän
Kolmen koirani kratta,
Viicn Vittuhäntäseni.
Koirat sotk suotu myöten.
Itse tellin tietä myöten,
Nousin suurelle kivelle,
Ättuntelinte, fääntelime.
Kuulin kellon kiltahtuvctn
Paattotan papufeolla,
Ollin ohranärtchrilä.
Kävin tahti kettoani,
Löysin veikkoni hevosen,
Punin hevon suitsi suuhun.
Siitä nousin rutsuhillc,
Ajon taréfaten kotihin,
Karstatellcn fartattolle.

O
304. Merkitty orit.

Syötin sykysyn oritta,
Talven taaton konkaria,
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Lesin ohrat, pesin faurat,
©urvottu suvirufihit.
Lätsi oro ottamahan,
Kanransyöjä omahan;
Miepä etsohon orihitt,
Äujuttifen fuuntriohon,
Oron ohjat oltapäällä,
Varsan vciljcihctt fäeéjä.
Ktinntelin ktncrvifoiésu,
Katselin taunrvifotofn.
Mita mcrtfi orissani? —

Otsassa otavan tähti,
Päässä päivän pyöryläinen,
Äuufuéfu Heliä kilo.
Ättltakippt lautasella,
©äta tuivusta tapaavi,
Häntä muutu hultastvi.

Näin mä hiekalta hevosen,
Krilotauton kantahullu:
"Kun lienet ison öronen,

Tuhi tankoni hevonen.
Hirnu krratt tanffafstnt,
Kciljcthtcle taurunsyöjä;
Oio soimelle tatihitt,
Heinille hriifeville,
Kauroille tahifeville;
Rtttooé risuncn aita,
Ratta uitu rautonenki.
Teräffiitcit temmo seiväs,
Vtfaé vaskinen murenna."
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905. Tnntemuton weli
Säfsiu pienitä puimenehcn,
Lasfa lammasten keralle;
Ajon lehmät juotu myöten,
Lampcihctt palomäkeä.
Itse langasta taputin,
Sulin rutinalle ojasttt,
Nuita rannatta ojasen.
Rautahytin ruitupttuta.
Tuotta poikanen ptttoji,
©olki suiteta, vyö taessa.
Minä ruitfta itkemähän,
Poitanen kyselemähän:
"Mitäs itket nuori netto?"

"Itkenpä minä jotat,
Itken pientä veittouui;
En ole sitte silmin nähnyt.
Kun pienitä sotuhan lähti.
Isan polven tariuitatojä,
Äitin värttinän pittttoja-"

"Ele itfe veikkoasi.
Suolta veikkosi tulevi.
Alta linnan airot soitti.
Päältä linnan pää nälyvi;
Tuopi unet ummislengät,
©ulttustt sutatt sitehet,
Tuopi patan palttinaisen,
Suopi toisen aivinaisen,
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Jok ci tartuta taivetta,
Eikä kaiva kainaloita."

Minä kurja kuulemahan,
Mie katala tatsomuhutt;
Veikko seiso vieressäni,
Eessäui emosen lapsi.

G

2©6. Pukenewu.
SÖaljottittcn vittrusiltuä,
Pajupauto, nitntfcnfä,
Läksi maata rpöstämähätt,
Hämettä hävittämähän.
Tappo taaton, tappo maammon,
Tappo viisi veikkoani,
Kuusi kummini tytärtä,
Seitsemän setäni lasta,
Tahto tappoa miitunk.
Minä pääsin tuvan päälle,
Tupani tulchen tytty;
Minä ctiulle ujoinc,
Aita luutii taltiolle,
Kullio tahrisi lettti;
Minä lunsthcn tavnhin,
Kuusi tauefsi tnurttfsi,
iScttfetnäfsi scipähäksi;
Minä lehtohon levahtn.
Lehto imitte sanan anto,
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Sunu minun tielle suutta,
Tie minun tatohon faatto.
Löysin muorit sotkemassa,
Emäntäisct leipomassa,
Tyttäret taputtamassa,
Pojat ilman istnmussu.
"Emäntäincn urmuhuitten!
Veiwo iititllc kukkurainen,
Ätiveitsifmätt kiekurainen,
Koivunlehcn korfuttuincn,
Pujnnlehen paksuktainen,
Lepänlehcn luujnftainen,
Kunumnnnun muovoffaiuen.
Äitnp' on leivot tatturuistn,
Kutsuit ktttutammenrfsi ,

Sunon ©ufsttu strnurtsefsi;
Kun et leivo fatfaraiita,
Kutsun ktpprioperäfsi,
Sanon halkohakkuriksi."

Emäntäinen armahainen
Leipo mulle kukkuraisen;
Mtntte mina kakkarani? —

.ftattaran kalastajalle;
Mitä kalamies tninnlle? —

Kalamies falasiaitsa.
Minne minä ne kalani?

Riihimiehelle kalani;
Mitä riihimies minulle? -

Riihimies jyväsiänsä.
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Minne minä ne jyväni?
Potsttte minä jyväni;
Mitäpä minulle potso?
Potso puolen kylkänsä.

Minne minä potfontylen?
Minä lylen foirafctte;
Mitä tairanen minulle? —

Koira minulle oravan haulta.
Mtnnc'pä minä oravan?

Oravan minä papille;
Mitäpä minulle pappi? —

Pappi minulle liinapaton.
Minne minä liinapaton?

Minä peiton puimcnrile;
Mitä paimoncn minulle? —

Paimen minulle kostjumalau.
Minne minä kostjumalau?

Kostjumatan taftafrile;
Mitä taffotten minulle? —

Kokko minulle siiptattfä,
©iipiättsä, sulkausa,
Kaksi kctnnusjulkounsa.
Mina lenttin löyhyttelin
Ihclsän meren ylitst,
Meren tahen tainulotst,
Kuhen taupungiu lävitse,
Muuen linnun fuuktvitst,
Niemelle nimettömälle,
Saarelle sanattomalle.
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©iin' oli pikku huonehutoett,
lonl' oli ovi osman luista,
Oviseinä orihin luisia,
©ivuseinä sirtan luista.
Peräseinä petran luista,
Vati lahnan suomuloista.
Uuni oli vaöfesta vutettu,
Kiuloct meren kivistä,
Luaétouta tuntpehtota,
Patsas puista pähkinöistä..
Rahi oli ranasta rnfettu,
©itta sillittä katettu.
Pöytä lullan lirjoteltu,
Hoptottct huoliteltu,
Onnen tallo pöyän päässä,
Jota lattian lakasi
Siniseksi siivittattfa,
Pttnascfj! purétottanja.
Ritat taitto Riian tyttö
Perille isänsä pellon.
Josta fttttftt turjan ääni,
Herjan huuto huonehestu;
Jossa Maaria mafasi,
Puhaé piitä piiletteli,
Tinarinta riuotteli.
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iv. Effötm lauluja.

BOR. Anto ja suunti.
Gtpä tieä, minfä löysin —

Löysin kiltuscn munasen;
Etpä tieä, minne peitin —

Riihen päälle rittusihin,
Saunan päälle pätotärihin.
Kävin tuota tatsomuhun
Illatta tulen ferulfu,
Päistäret titlchcn tyttp,
Mitta pääsitt aiun päälle,
Aita Jaatit tahon puolen;
Minä kipsin kllusofthen.
Kuusi tuurisi palatsi;
Minä tapsin uhalle,
Kangas allani fujuhii;
Minä lcnnin lehtomaalle,
Lehto saucsien minulle;
9Rinä fauan niittäjälle,
Niittäjä heiniä minulle;
Minä heinät tampahalle.
Lammas villoja minulle;
Minä »villani afalle,
Safta minulle tahtahatota;
Minä luhtahan sialle,
©ifa anto fntasiattsu;
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Mittå sukaset suutarille,
Suutar kenkästt minulle;
Minä kengät klftaselle,
Aritta hulloju minulle;
Minä hutot kufoatte,
Äiufoa timen minulle;
Minä kveni merehen.
Meri suoloja minulle;
Minä suolat uuottoerile,
Kuottoe taloja minulle;
Minä taiat kattilahan,
Kuttilu roftau minulle;
Rotta ruotsiksi roponi,
Kulu kehu tarjatofsi.

208. Läkkilään lähtö.
Lähin las ja Lakkiahan,
Päätäni paitettumuhctn,
Silkillä siottainuhan;
Lakin foirat haukkumahan,
Minä uiutte tavuhin,
3lita affuttt mureni;
Minä lcnnin kptttöhött,
Lepiltö merelsi ntttittt»;
Minä tarpehcn ta'ime,
Korpi hictaksi helähti;
Minä kursin fanfahatte,
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Kangas muutta kallioksi —

Äurk kallion raossa.
Minä tareu suitsi suuhun,
Itfe frifähän fttrette;
Ajoin furrila fotihin,
Löphyttriin lämpösehen.
Panin luren tarjmathan,
Heitin kerran Heinäsiä,
Toisen fcrran Hietasia,
Kolmannen fotavejiä.
Käskin Elliä ejtnnä
Lypsämähän furfiani,
<Si Elli nisiä löpmtyt;
Itse lypsin lyylyttcliu,
Kannon maion tapjuttelin,
Panin palsahan nenähän,
Kttltajehen fipposehen.
Tuli hiiri hipsutellen,
Katin poita fapsutettett,
Kaato fiulun fimmin kammin,
Kulta kippojen kumohon.
Minä lyöä luskuttelin,
Katti orsille kavahti.
Orret taitti lattialle.
Pitkin siltaa pärehet;
Kuulu remu Dtiifotahan,
Tomu toisthen talohon,
Pömy fuuri Pökfölähäu.
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2119. Prokko tiellä proputinna

Säffän tästä Lättölähän,
Proitiu tästä Proffotahan! —

Prollo tiellä proputinna,
Mitta Prokon fcltahäni.
Kannon Proton kartanolle;
Prokon lehmät ummomuhan,
Prokon uuhet määkmähän,
Prokon hcivot hirnumuhun,
Prokon koirat haukkumahan,
Proton ksfut naukumuhan,
Profott lupfet tatttantuhan,
Proton ttaifet ttuuramahan,
Prokon ukta itkemähän,
Härkä isk hännällänsä,
SCajtfta vasarallansa,
Lammas kinnikonnillansa,
Västäräkki säärellänsä,
Tianen fattnufsritonfa.
Minä pääsin päistärihin,
Päistäret tulehett tytty;
Minä pääsin aicm alle,
Aita mulle päälle laatu j. n. e. *)

*) K. laulu 2085 r. 7, ja siitä eespäin.
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21©. Tuomittu kutti.
Otpä tieä, minkä löpsitt -"

Löysinpä mie pienen linnun.
Pienen linnun manumkjen,
Josta kitin vriliiiksttt.
Tuli tatti kaupungista,
ffCiiritsilntä Vipurtota;
Vaiti vellin topjmenfa,
Söi vellin perehinensä.
Minä tattia ujohon.
Ajon tatin taupunkihitt,
Viirusiltnän Viipurihin;
Tuolla tatti tttottttttihin,
Viirusilmä »vielcttihin,
Suurvuun suiltaan,
Lputaän kppään,
Kuivaan ktusecn,
Koveraan taukuun,
Märtaan mäntyyn,
Laittctpäähän petäjään.

2Rt Tuko seppä wiikutteitu
Menin minä jcppälähäu,
Talo seppä viitattcita;
Wcitä niittä vittatteitta? -

Heiniä niittää.
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Mitä niillä heinillä? —

Lampahien syöä.
Mitä niittä tampcthilla? —

Villoja feritä.
mitä niillä villoitta? -

Lantoja keträtä.
Mitä niillä langoitta?
©arfoja futoa.
Mitä niillä sitroilla? —

Lapsille tuttia.
Mitä niillä lapsilla? —

Lastuja taittaa.
mtä niillä laituilla? —

jfuffoju puistaa.
Mitä niillä fufoilla? —

Herrojen syöä.
Mitä niillä herroilla?
Keräsiä täyttämähän,
Oikutta ottamahan.

212. Kolkkuu totaa.
Kolttaa fotoa,
Anna atta pataa;
Mitä sillä paatta? —

Papille hnttnu.
Mitä sillä papilla? —

Lasta ristimään.
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Mitä sillä lapselta?
Lustnju poimimuun.
Mitä niillä lustuillu? —

Suunuci lämmitä.
Mitä jittä saunalla?
Maltahia tchä.
Mitä niittä maltailta? -

Olutta punuu.
Mitä sillä oluella?
Häitä jttou.
Mitä niittä haitta?
Miniätä tuoa.
Mitä sillä minialla? —

Riihessä riinnumuhun,
©aunnsfu scitnoamcihun,
Kivenpnussa kittninuhan,
Lupafoésa tantoiitahun.

O

213 Sienen tama pelto?

Kenen tämä pelto?
Peiposen pelto.
Millä tätä imiotatuhun?
Äirvehcttä mttotatuhuit.
Missa kirves? — Kuititon pääasia.
Missa kunto? — .ftarhu kisko.
Missa karhu? —- Nurmen juofsi.
Missa ttttrmj? - Neiti niitti.
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Missa neiti? — Lippcihcissct.
Missa ttpaé? — Kosken alta.
Missa koski? — Koira (affi.

Missa foiru? — Käänne pieti.
Missa käärme? — Kokko ttouffi,

Missa tako? - Tuivosessu.
Millä siritä suutunehe? —

Saarapäittä sactvctsillci.
Kirjavilta kirasilfa.

214. Ken soi kesämoin?
Ken söi ksävoitt? —

Kissa iii ksävoin.
Missa kissa? — Aitan uita.
Missa uittu? — Maahan laatu.
Missa muu? — Netehen vieri.
Missa vesi? — Härlä färpt.
Missa härkä? — Niityllä.
Missa niitty? — Viikate vilahti.
Missa viitate? — Kunnon päässä,
Miéfä tottto? — Touffa kaivo.
Missa toukka? — Kukko nokki.
Missa fufto? - Kuusosessa.
Missa tutisi? — Kirves kaato.
Missä kirves? Seinän alla.
Millä sieltä suutunehe? __

Haapasilla f/alfojitta,
Korennoilla foivusillu.
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215. Kirkon teko.
Milä txxoalla näfpvi? —

Talo tuocilta uutyvt.
Mikä tnou talon tofuna? —

Lampi tuon taloit tatatta.
Mifä lammin laitoselta? —

Vene lammin taitasetta.
Mita vcnchcn fifäéfä? —

Kätkyt vcnchcn sisässä-
Mifä kätkyen sisässä? —

Hursti fätfycn sisässä.
Mita hurstin hnlpilossa? -

Veikko hurstin hnlpilossa.
Mita veifon olkapäällä? —

Kirves veifon oltapäättä.
Mikä krvehcn tasassa? —

Lastu lirvehen fajaéfa.
Minne lastu siugahtavi,
Sinne lirllo tehtäuehe,
Sinisillä siltapa,
Pnnasilla portahitta.
Kenpä firftostu tefevi? —

Veras krffosen tefevi.
Kenpä firton firjottavi? —

Vieras firfon firjottavi.
Kenpä patsahat panevi? —

Vieras patsahat panevi.
Kenpä rtkmat tefevi? —

Iso iffunat tefevi.
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Kenpä penkt ivcsteleivi?
SBcitto penkt vestelevi.
Kenpä luttiut lukovi? -

Emo lattiat latavi.
Kenpä sillat siivoan»?
Sisko sillat siivoavi.

O

216. Neiti werkossu
Läksin aivan aitaschcn,
Aivan aita huomenessa,
Astui» tietä tengollista.
Wlaata maksankarvallista,
Ostetuille otrumaille,
Kaupituille kauramaille,
Saoin markoin maksetuille,
Tuhansin lunastetuille.
Katselime, fääittcltme,
Pitimmättä pietttarelto,
Kuijimmullu tappderita.
Loin silmäni luotehelle,
Käämii» päätä päivän alle.
Ketsin mustustn oroscn,
Rauanfurvasen hevosen,
Suolta soikrrchtctmctssct,
Palolla papcrtaiitaéto.
Kiskoin hännän, raastoin harjun,
Vctnp' on »aiotte käiehen:
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"Laai veio verffo tästä,
Sean poita seitsonenk!"

Laati veio verkon siitä,
Seäu poita seitsosenki.

"2Die'pä vtjrttosi veteheu,
Satasilmä salmen suuhun!"

aöeip' on verttonja vctehen,
©atusilmän sulmcn suuhun.

Läksi veto vcriotttchen,
Sean poita seitsolleheu;
Mi on veion veritafeéju? —

Veion verioéf ci mitatta.
Mi minulla verkossani? —

Minulla sininen sotku.
Mipä sotlun siiven ullu? -

Silkki sotkun siiven ullu.
Mi on silkkisen sisässä? -
Hursti silkkisen sisässä.
Mi on hurstin httlpikossu?
Hurja hurstin hulpifosfa.
Mi ott hurjan kämmenettä?
Helmi hurjan kämmenettä.
Mi on helmen touftajeéja?
Lipas helmen touttostsju.
Mi on lippuhan sisässä? -

Netti lippahan sisässä;
Viitiselse, vauttstfst,
Kultapautohiu tutitie,
Seäu pojun puolisoksi,
Veion viertotamppaltfji.
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217. Kojo ja Anni.
Ken st Kolttosen kiisti? -

Kojo Koittojen kolisti:
"Amme Kortta Sinttiäsi!"

"Miksi sinulle Anniani?'' —

"Kojon pojun puolisoksi."
"Mull' on nutota Anuiffitti."
"Kyllä muita mttitsii,

Pelonuinen pesee.
Kesävesi vultastc,
Rttmeittsatoctt ritsottua,
Suuri nyplä somentaa,
Pieni nypiä puruntaa;
Viercs inntso rekeen!"

Vieri mutty refeen;
Reki vieri, tie mureni,
Jalus pcttvi paufona,
SÖemtnel tuomi tutajaa,
Stengaé vaski vcivuhtua,
Rcthis rauta rutjujaa.

Men krjatarjaöja? —

Alitti krjaforjaéfa.
Ken hcittohiemoissa? —

Anni hcittohiemoissa.
Ken tamasniefussct? —

Anni tamnéntetaéfu.
Ken fnlftaforototofa? —

Anni fulfktsorotatoja-
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Ken taltaloltuskoissct? -

Anni ktltatattitétaiésu.
Ken sunrissu jjuttotéju?
Anni sunrissu puifoiésa.
Ken ruskissa kengissä?
Anni ruskeissa kengissä.
Ken tylftafoétoiésa? —

Anni sniftakosioissa.
Ken pcilitinupaiassci?

Kojo pctlttinapuiussu.
Ken kniiutfiitaiiiafoésa?
Kojo fuinutsittaiiiatoésa.
Ken majuvapuuhfassu?
Kojo mujuvupuuhtassa.
Ken snlttuknssukassa? -

Kojo futtfuktöfafaéfa.
Men ohjillu ajaa? —

Kojo ohjilla ajaa.
Kenen mäkeit mennään?

ojott mäkeen mennään.
Kenen törmään noetaan?
Kojan törmään ilostaan.
Kenen peltojen pcritse? -

Kojon peltojen perttst.
Kenen tanhuan tautse? -

Kojon tanhuan taatse.
Kenen ikkunan alntfe? —

Kojon ikkunan afutfe.
Ken vuotaan tulee? —

sitta vastaan tulee.
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Ken forjatta nousee? —

Anni korsusta nousee.
Ken tupaan lähtee? —

2tam tupaan lähtee.
Ken oven autasee? -

Kojo oven autasee.
mitä noille syötäväksi? —

Munuvotta työtäväfsi.
Mitä noille juotavaksi? —

Niesfuiitaito jnotctvctfsi.
Mihen noita maata? —

Ufoit uuteen aittaan.
Mitä noille vuoteeksi?
Pnnhkovta perinöttä,
Sulf potttofoita,
Liissovict lakanoita,
Kankaisia tatuhkoitu.

O
218. Oi ukko nikuri!
Oi utta nitari,
Pää puljcts palturi!
Muistatko muinafett,
Tajttatto taannosen,
Mun kihlan iskmmä,
Oiiktutou oivitta,
Koukkulan onnuttu,
Snnrima saaressa,
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Nesteritt niemessä,
Pesterin pirtissä/
Tatavcturctn taipalessa?

K
219. Min rastas ruutua.

3Vkin rastas ruutua,
©en pyyhyt pyytää.
Onneton ottaa,
Waivatten varustaa.
Lapiolle taittua,
Telttaile työntää,
Oven ullu peittää,
SCastalla tattctu.

Tulonpoita tako,
Keihäitä keittää,
Potka »aittaa,
Tyttöjä työntää,
Suvisissa suuppcthissa,
Kirjavissa fintuhissu.

Meren rövä rönlyy,
Tuulonen tuulee,
Kuningas kuulee,
Viieltä virstalta,
Knueltu kulmalta,
Seitsemältä seitoselta ,

Kuhrisulta tantahctlta.
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220. Ken Teron tietää?
Ken Teron tietää? —

Mie Keron tieän:
Tero pillu pirttisesjä,
Mutafutfeéfa mujusju,
Petäjäisessä pefäéfa,
Honfaseésa l)uonef)eéfa
Ototta Suomahan tuvassa,
Kaali Katan tammartofa,
Sakan savun feaéfa,
Olfisen oven takana.

221. Piilehtijä

Kittat, fatfat, pitkät matkat.
Sinä ja minä ja Hentun Viiia,
Puntutt Paavo ja luortaiicin Jussi,
Kapatta Lassi ja Myllärin Matti,
2)mpäri tuvan minna etsittiin;
Ei minua löyttytanä —

Mie vaan pankotta ntufusin.

O
HHH. teli ennen ukko, ukku

Oli emien ukko, ctttu,
Oli krjuvu tananem,
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Muni kirjavan vitttafen,
Muna vieri hiiloksehcn,
Hiilet lenti lattialle,
Lattia lakhcn nousi,
Kitikou kivinen hyppi,
Pankko paasincn puinaft.
Ukko, ulta ttkntähätt,
Kaiianen katahtamahaii ,

Harakat hatsahtamcthctn,
Ätyiumffet kyfcrtämähän,
Veräjäijet vieremähän,
Aitaset uiencmuhun,
Seipähät lotujumahun,
Mustu lehmä cimmomuhau,
Mun turja murehtimahan.
Variksetta varvuö poltti,
Hurutultu häntä hulfi;
Juofsi pcippiton joelle.
Papin piiut sottailtansu:
"Mitä hutsuhut hurufta,
Kutu fnrju juolstntclct?"

"(Sitä hutsuhan huraffa,
Sitä kurja juofjcntelen,
Tulin suumuhun suttoa;
Kunpa tefi tietäisittä,
Korentottue tatfoisitta.
Korvonne wurentaijltta,
Kartut f äästä naftaisitta,
Soitat jäälle jättäisittä."
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Piiat pirttihin tulevat:
Papin leipä Itettehesfä,
Papin lapset lattiatta,
Papin alta pöyäu alla.
Itse WPt parratonna,
Talli halli hartioista,
Pufsut poltti polviloista,
Paitafi pahoin revitty.

G

223. Puimenen hata
Turn, taru tultaon,
Kotiväfi kuultoon!
Jo on rosvot tarjaéjant.
loros kato karjastani,
Äarjatatru hirtettiin,
Musta härkä tapettiin,
Puimen purku tuomittiin.

O

224. Efltn welli
CStti keitti vellii
Omalla tapustuttanta,
Omisi' otrajcinhoistansa;
Velli fauttt karsinahan,
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Ellin tapset lakkimahan,
Elli itse itkemähän,
Muu pere murajamahan.

225. Tuonttffu.
Ity läksi Tuuterihin,
ffiettto vieri Niipurihin;
Tule iso Tuuteristu,
Viere veitto SBiipuriéta,
Tuo pojalle pnotahcittu,
Tyttärelle tt>t>iii)verta,
Emännälle tappukngut,
Isännälle uusi tttrtti!
Mitäpä iso minulle? —

Minulle scimettimyssy.
Mitä minulle veiftastui?
Velttoni tariut fengät.
Tahi ttitjt vertatuffi.

H'

220. Tule äntntä Tuuteristu!
Tule ämmä Tuuterista,
Maala Karjalan hovista;
Tuo munanen tullessasi,
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Meitä feltonen munanen,
Keltasessa fctttilctssu,
Keltasen tulen lesettä.

G

227. Kääponen, kääponen
Kääponen, kääponen
Käpälittä kukkuu,
Neitonen, neitonen
Ihulullu itke.
Toivonen, toivonen
Soisessa tulossa,
Maummonen jyttynäinen,
Mutnétafsi puuttuuainen,
Heinittä hersfuu,
Siitrmrila tutrétau,
Tiuupotsulkoissu,
Surtfuforofoiéfa,
PcKavaérätsinöiésä.

G

228. mii ou akalla poika.

Afsi on alalta poita,
Ainoa ulullu poita,
s)ty' ott sillä silmä päässä.
Amptt peiposet pihalta.
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Rustohaisct raunioitu;
Ampu vttoen, umpu toistu,
Jopa tahto talntunnrila
Kuitti torjasi fofohon,
Maitti tuttkvi tnlehen.
Lietso päivän, lietso toistu,
Lietso kohtu folinattttctifi;
Tuli tuhka läjätten,
Paljo tuimia poroja.

G

229. Wunhun ummuntu.
Mkies »vanha vurifsen ampu.
Tiesi tetren saanchcnsa,
Koppelon fopannchensa,
äöesitittttun vicnchcnsä ;

Tetret puissa tervchenä,
Koppelot tavin hyvänä.
Söefffimtttt fiittumatta,
Sorsasti sukeltamatta.

O

23». senkka kaunis kurkuele!
J§typpä'ä hyvänen nuffa,
Nutta funnis furfuele!
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Mifs' et nuttu eilen tullut;
Eilen oli iloiten ilta —

Oli viinat, oli oluet,
Oli taiat taifenlaisct;
Viinat virtana vtlasi,
Oluet ojana juofjl.
Kelien nuffa heitettihin? —

Kerttu turjan tulfutt päälle,
Anni hutnpsnn thartehitte.

231. Sinun stkoju, imit sikoja.

Sinun sifojn, minun siloja,
©petetyttä, jttotctitita,
Syötetyt tniituit sitani,
Lestyn leivän tattrun luussa.
©e sila, jok' on sinulta,
Teki paljo porsuhto.
Enemmän emäsifoja.
Kyll' oil tatitta fyynärcä,
Seltä seitsentä jafenta,
©aparo fatoa fyltä.
Kylli mafio kymmeniä,
©ertä feitfemätt sutoct,
Saparosta fai ttthunnen.
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232. Hus situ metsään!
Hus situ metsään!
Mitä sita metsässä?
Tuomahan marjoja
Pnncisrilu pussilta,
Sinisellä silkillä,
Koriulta fontitta,
Vaskisella Vailla,
Kultaselta kippisellä,
Maalatutta .niuljajetta.

233. Nuotsin Kelta.
Hyykä perjit, juupu toalar,
Härät tunssuu, miki tjaafur,
Äontainimt lillu syötävän!
Vista tuitosuu fttttltott hyppijän.
Atotttatmtti lillu totta!
Vista tunssuuto hoppaa.

O

234. Olin ennen onutntunnt

Olin ennen onnimanni,
Ontiimatiitista tuutitta,
Matiktota ntuitoppörä,
Maitopyörästä pytittä,
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Pytifästä pöptärtott,
Pöptäristtotä ripttffa,
Ripttlasta ritttusolk,
Ritttasolesta soptrtta,
Sopukasta Suomen kirkko.
Suomen kirkosta kipinä,
Kipinästä kirjanmerkki,
Kirjattmerftotä meteli.
Metelistä meiän herra,
Meiän herrasta hevnlta,
Jpevuktota heinälelfta«
Heinäkltasta fefäle.
Ketaleesta fentitaaja,
Kenfiruujusta raputta,
Naputusta raianhactra,
Raianhaarasta haralta.
Harakasta hciiigoiivarsi,
Hangonvurresta »outitta,
Vatifasta vutttontamti,
SBattismauniéta mutittu.
Matikasta maitopyörä,
Maitoppöräétä pytittä,
Pytikästä j. n. e. (maitta toppitiituttotiuran>

235. Hyi, hyi Hymytään
Hyi, hyi Hymylään!
Hymylän foirat haukkumaan.
"Ktfyfäi tapstt katsomaan,
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Mitä Halli hanttiin,
Luppakorva lupsottaa."

"Tuota Haiti haukkuu,
Litppatarva lupfottcia:
Tulee tuolta Tolvasen reputta
Räkhinsä rääftotymtä,
Lilohinsa litftotyttttä,
Paho'insa paakstunua;

Kapusta korjattu,
Hiiri hevostila,
Kissa fpytijättä,
Petfel rnostaitct."

Tuli tuo Tolvanen tupahan.
Leivät lietehen atalta,
Lapioitta lattialle;
Atta hulfoorsille,
Nellivuti fäcéfä,
Vetelä velli Tolvafen silmille:
"Voi, voi, missä minä pestme!"
"Pestte tervutautalosfu!"

Pesihen tervataufalosfa:
"lofo pääsin puhtatofsi?" -

"Oh, oh, ci väheätaätt;
Pestte vielä toinen ferta!"

Pesihen sitte toisen krratt:
"Jota hatt nyt välttänee?" —

"Jo nyt vähätt välttänee."
"Missä saisin pyyhfiäme?"

"Mene ruttmenhtntatohott;
Siellä faut fct pyyhtiätc."
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Meni ruutnenhtntatohou,
Allo siellä pyyhkähen:
"Jota hav nyt välttänee?"

"Oh, oh, ei väheäkääu;
Mene höyhenhinkalohon!"

Meni höyhcnhintalohou,
Alta siritä pyyhkähen:
"Jota hau nyt välttänee?"

"Jo nyt vähän välttänee;
Mitä kuilun vieraatta?"

"Ei mitatta erittäitt;
Sirvitutufsittu voitettiin.
Paljo olen ktyityttitä,
Pitkin kyliä ftijcttyt,
Pitfin teitä tteitotritttt,
Enkö saisi »vastausta;
Jo on nälkäk »vähäsen,
Saisinko niitä syöäfstni?"

"Tttoll' on taan orrella
Vanha tiiian häntä,
Hiiret hiukan talumtchct,
©iin' on sinulla syöäkscsi;
Tactvettä tanhuulta,
©iin' on juomista sinulle."

O
23«. Meni ukku metsään.

Mlriii ullu metsään,
Pulli tuli vastaan:



245

"Mene putti kotiin!" —

(Si putti mennytkään.
Meni akka metsään.

Tutti tuli vastaan:
"Lyö'pä tutti pukki! —

Putti ci mene kotiin."
Eipä tutti työttptfään.

Meni affa metsään,
Tuli tuli vastuun:
"Polta tuli tutti! —

Tutti ci lyö pukki.
Putti ci mene kotiin." -
(Si tuli potttattuttaun.

Meni ullu metsään,
Vesi tuli vastaan:
"Sammula vesi tuti! —

Tuli ei polta tttttti,
Tutti ci lyö pukki.
Pulli ei mene totiin." —

Ei vesi sammuttanuttaan.
Meni akku metsään,

Härkä tuli vastuun:
"luo'pct härkä vejt! —

Vesi ei summuta tuttu,
Tuli ci polta tukki,
Tukki ei lyö puffii,
Pulli ci mene kotiin." —

(Sipä härkä juottutfaan.
Meni affa metsään,

Nuora tuli vastaan:
"£pö'pä nuora härkää!
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Härkä et juo vettä,
slCcsi ci sawmuta tulta.
Zulx ei polta tukki,
Tulli ci lyö pukki,
Pukki ci mene kotiin." -

Eipä nuora työnptfään.
Meni affa metsään,

Hiiri tuli vastaan:
"Pure hiiri nuora! —

Nuora ei työ härtaä.
Härkä ei juo vettä.
äikjl ci vtmtta tulta,
Tnli ci polta tukkii.
Tutti ci lyö puttii,
Putti ci mene totiin." -

Eivä hiiri purrutkaan.
Meni akka metsään,

Kissa tuli maataan:
"Syöpä kissa hiiri! —

Hiiri ei pure nuoraa.
Nuora ei lyö härkää,
Härkä ei juo mettä j. n. e.
Eipä kissa syönytkään.

Meni akka metsää».
Repo tuli »vastaan:
"Syöpä repo kissa! —

Kissa ei syö hiirtä,
Hiiri ci pure nuoraa,
Nuora ei lyö härkää j. n. e.
Eipä repo syönytkään.
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Meni uffa metsään,
Koira tnfi vustuun:
"Tupu loiru repo! —

Repo ci syö kissaa,
Kissa ci syö hiirtä,
Hiiri ei pure nuoraa j. n. c.
Eipä foira tuppunuttann

Meni affa metsään,
©usi tnli vastuun:
"@pö'pä susi taira! —

Koira ei tupa repoo.
Repo ci syö kissun.
Kissa ei syö hiirtä j. n. e.
Eipä susi syönyttään.

meni uffa metsään,
Karhu tuli vastuun:
"Tapa tarhn sitjl!
©ttsi ei syö foiraa,
Koira ci tupu repoo,
Repo ei syö ftosua,
Kissa ci syö hiiriä.
Hiiri ei pure nuoraa,
Nuora ei lyö härkää.
Härkä ei juo Vettä,
Vesi et sammuta tultu,
Tuli ci polta tukki,
Tutti ci lyö puttii,
Putti ci mene totiin."

Siitä:
Karhu tappamaan suttu,

Susi syömään foiraa,
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Koira tuppumuan repoo,
Repo syömään tisscia,
Kissa syömään hiirtä,
Hiiri pnrcmuun ttttorau,
Nuora lyömääu härkää,
Härkä jnomuan vettä,
äßejt sammuttamaa» tulta,
Tuli polttamaan tuffii,
Tulli lyömään pttfki,
Putti jitoffemaatt tatiitt.

©illä sat alta puttittsa kotiin.

237, puhvelin minä rikasta miestä.
palvelin minä rikasta miestä,
Nikasta miestä ja viisasta,
©am minä fiifou paitastani;
Kukko sciuo kukku luuraa.

Palvelin minä rikusta miestä,
Ritasta miestä ja »viisasta,
Sam mina fanan paitastani;

Kai minun tanani.
Kukko sano fuffuluuraa.

Palvelin minä ritasta miestä,
Ritasta miestä ja viisasta,
©aitt minä fissan paitastani;

Nau minun ftosani,
Kai minun tanani.

Kuffo sano fuffuluuraa.
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Palvelin minä ritasta miestä,
Ritasta miestä ja viisasta,
Sain minä koiran paitastani;

Hau minttu koirani,
Nau minun kissani,
Kai minun kun uni,

Kntto sano fuffuluuraa.
Palvelin minä ritasta miestä,

Rikasta miestä ja Vitsasta',
©uin minä siuit asiani;

Röh minun sifani,
Hau minun koirani,
Nuu min»» fissani,
Kai minun kanani.

Kukko sano kiikluluurcia.
Palveltu minä ritasta miestä,

Ritasta miestä ju viisasta,
©uitt minä uuhen paitastani;

Mää minun uuheni,
RÖH minun sifani,
Hau minun foirani,

au minun fissani,
Kai minun tanani,

Kutto sano fuffuluuraa.
Palvelin minä ritasta miestä,

Rikasta miestä ja viisasta,
Sain minä vuohen paitastani;

Myy minun vuoheni.
Mää minun uuheni,
Röh minun sikani,
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Hau minun foirani,
Nau minun fissani,
Kai minun tanani,

Kutto sano tukkitluuruu.
Pavelin minä rikastu miestä,

Nikusta miestä ja viisusta,
©uin minä lehmän paitastani;

Mitit mittiiit lehmäni,
Myy minun ivnoheni.
Mää minun uuheni,
Röh minun sifani,
Hun minun koirani,
Nun minun kssuni,
Kai minun lanani,

Kulta sano kukku luura a.
Palvelin minä rikasta miestä

Mitasta miestä ja wii)"aita,
Sain minä härän paitastani;

Möö minun härkäin,
Mun miim» lehmäni.
Myy minun vuoheni.
Mää minun uuheni.
Nöh minun sikani,
Hun minun foirani ,
Nau minun kissani.
Kai mintut tanani,

Kutto sano kn k k tilitti ra a.
Palvelin minä rikasta miestä

Rikasta miestä ja viisasta,
Sain minä oriin palkastani;



251

Ju mimtit oriini,
Möö minun härkäni,
Muu minun lehmäni,
Myy minun vuoheni,
Mää minun uuheni,
Röh niiniin sitani,
Hun minnn foirani,
Ra minun kissani,
Kai minnn kanani,

Kukko sano fuffuluuraa.

G
238. Suojan kukku.

Luojan ktttn , ktltahriffa!
Kuki mulle ktlttafi,
Kutu mulle, takit muille,
Kulu faikttc lylälle;
Kiilu tattia lujille,
Hopehiu tanhuille,
Vctsku vajojen päihin,
Tien vierihin tinoja.

Luojan tuttu/ taltahelffa!
Kuta vielä fcrtct, toinen;
Kutu meiän fuulijoita,
Luita meiän laulajoita.
Kuulijat kukulle kullan,
Laulajat lchrile lemmen,
Mie itse remorefchen,
Virret väkkärän väfrijctt.
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Toisintoja.

R
vati 2. Tuiki tyhjeä puhumat.

8. Ween koiran lonkkaluista.
18. Laske ei laaulleen iloa.

2.
4. Kurja» kukkumaisistam.r.

4.
tr. I—2. Lauloipa Lapiuft lapset,

Räkärinnat riesoawat (riesauwat, rie-
kahuwi).

3—4. Hirwen hienoilta lihoilta,
Petran paksun pallehilta.

5. Viiksensä ininät laula.
7—B. Leiwältä rukehiselta,

Vehnäseltä wierteheltä.
* keiwiltä rukehisilta. . .

tl— l2. Juomalta jywättömältä,
Petäjältä wehkaselta.

* Kieleltä jywättömältä,
Suulta suuruksettomalta,

12. Kuoren puisen purtuansa.
15—16. Lestyn leiwän syötyänsä,
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r< Pithtutaiseit purtuansa.
(Juotua jyvän syämen).

* Kieleltä jyvälliseltä,
Suulta suurttffelliselta.

23. Petäjäisiltä pesiltä.

H
3. <Smmä sillon taajon laula.
4. (inta sillon pitkin piusta.
* Et sillon paljo pafaja.
" Et sillon äijin äänitä.
* Etta äijin äättuättele.

r

'" Etkä äijin ääntä kanna (anna)
* (Stfä pitkin piiskottele.
* Lactjon laula, suosin soita.

7. Surman svitset suun eessä.
9. Kaulalla manalan fahlto,

■17. Päälle paartteit puntanehe.
* Kun sä pannaan paarin päälle.

2:5 - 24. Kun ulos otettanehet.
Ia viluhun victänehet.

25—26. Lauta alla, toinen päällä,
Kupehella kummallaki.

31. Surman suurilta paloilta,
x. ;.){) -40, Kuu muu ("umtt ruohon kaswo,

Suuni ruohon, pääni heinä».
il. Pääni pension petäjän.

O
r. li ©alffu salmena sulana.
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8.
t 2. Pöyänpää pörisiöitä.

* Pöyänpää on pörhöpäitä.

9.
t 3. Kyliä tavcliällä.

12. Runon lapsi lattschto.
-18. Senpä suu putaelevi,

Minfä midi imiiétclevi.
t?

18. Mitä mieli miettineioi.
20. Äititiie »virsi viisoavi.
22. Ia vetävi virtehensä.
46. Laula tyyten virsiänsä.

10.
r. 3—4. Laulan pielekset pihalle.

Tammet kcskitanhualle.
9. Käkönen tatahtrieksen.

10. Kulta suusta luntpsahtavi.
* Kulta suusta kipsahtavi.
* Kulta suusta kupsuavi.

11. Vaski leualta (letioitten) vatatvt,
13. Nastisehen maljasehen.

Vhen formen mentävähän,
Peukalon mahttttovahan.

16- 17. Tuosta tammet taittelemma,
Puut pitkät pirostelemma.

20. Kcskipctitan kttartfsi.
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22—25. Pttartota piiat juovat.
Vanhat ämmät ämpäristä,
Ufot unesta pytystä,

e.

Lapset taNivcit tapasta.

RR
r. 3-4. Ruveta runon tckohon,

Sctctha laulun toulclohon,
Etten tieä tihmattcni.15.

12.
I—3. Ei runo rahatta laula.

Suut' ei kullatta kuluta.
5—6. Laulajan laki palawi.

Kieli kultanen kuluwi.
10. Enkä »välttäisi »vähättä.
12. Kaksi kielen kääntymättä.

* Kaksi kielen kääntimeltä.
14. Puolen puolelta sanoa.

17—18. Kuningasta kultineheN/
Papin kirkkokuntinehen.

r.

13.
4. Dtsikaha oppiani.
* Otsilla opastajani

5. Kun wirsi kiiteltänehe.
6. Laulua ylentänewi.
7. Heille poika syntyöhöu.

r
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r. 9—ll. Meren ruovon ruskninen,
Meren laistan fuunofuincn,
Niin on viifus, km isonen.

17—18. Tervaskannon faunofainen,
Pätsirittnatt tmtoiuffainen,
Ottyérihntan ohttftaiitcn.

14.
tr» 8-^9. Istu forfiau fotosa,

Emon fuutton furtctnossa.
12—13. Väinön jottffio jorisi,

SBainön jottfto jouatteli.

15.
3. Sifuria fttnri silta.r.
* Sisaria jlllatt täysi.

5. Tuli tuuli, otti airon.
12. Käsivarret vauruloifsi.

1O
10. Niinpä taittu ftöfon filtat.

°^ Sisarilta silta taittu.
r.

* Sisarilta jllfat tuitto.
11. Weifoilta veno hajosi.

12-13. Sui jtofot sulon sisälle.
Veikkoset veett varahan.
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17.
Kulku muinen tiuut takut,
Entinen käkeni kultu.

r. I—2.

12. Syöjä söi minun käkeni.
Otti kumma kukkujani;
Sill' ei kuulu kukkumaksi.

13—14. Eipä illoin, eikä aamuin.
Eikä keskipäiwällänä,
Syänyöll' ei sylkyttäwän.

18.
r. 12. Heimokunnan heittiöksi.

13—15. Waan ellös suku survo,
Kamaloio ristikansa,
Minun päiwiä pahoja.

17. Eipä sitä Herra heitä.
19—20. Ku on luoksen luojahansa,

Heitäksen Jumalahansa.
19.

r. 2-3. Kerran kestävän hamosen.
Kerran miehen (naisen) fri».
Nitnfutn kerran fcnkiyisin.
Ennenfun Turun tuvussa,
Savon summulhtione'cssa.

5.
B—9.

20.
Paljo huolta hongistafi.
Muista faunoista mureita

t. 10.
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r. 25—26. Istutit eilen illan taiten
Karjalaisen kammin päässä.
Mittttattett kurittatani.31.

21.
I—2. Pitäisinpä mieki piian,

Ottaisinpa midi orjan.
3—4. Kun ois rauniot rahana,

Kiwet pienet penninkinä.
10. Enkä tunne tuhma raukka.

11—12. Mi on piltti piioillani.
Käärme käskyläisilläni.

12. Orjillani outo tuuma,
Käärme käskynkuulioilla.

13—14. Piiat ei pysy minulla,
Ei ole minulla orjat.

* Ei ne pysy piiat mutta,
Eikä ole mutta orjat.

r

23.
Paljo patttuu oltlttu.r. 6.

24,

Kun olen tunnettu fcsällä.
Mun synnyin syvittä muitta,
Kusmoin muilta turkilla.
9cäfimetti näin pahana.
Kasvo suolla suuri mänty,
Rannalla rujn petäjä.

<-.

5-6.

10.
21—22.
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27. losf olen huoles tttuvitettu,
Sekä vaivaneu vanuttu.

r

32 33. Synnyin tuhmitta tulitta.
Nofisitta nuotioilla.

38. Enkä sitte kyllin juonut.
40. Euk' ole kyllin kylpenynnä.
41. Mxxn on pacipon puurmuhitta
43. Kun emojen rinnan alla.

25.
1. Miten on mieli miehen nuoren.
* Miten on mieli miesten muihen.
* Miten on mieli muihen naisten

r

26.
r. I—2. Alahall' on allin mieli

Uiessa wilujokea,
Sukkeloitessa suloa,
läänalaista järkyttäissä.

3 4. Alempi minun sitäi
Käyesfä fylävätiä.

7. Vtlumm' minun sitäi.
9. Syän fytotä kyyhkyläisen.

12. Jokivettä juoesjani.
" luoessci jokivesiä.
* luocssa vifuvep.

27.
2. Osani oli mtmtlla,

Niittktit muilla neitosilla.
r. 1

12. Maammon maitopiirajltta.
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28.
3—4. Minuu onneni mataavi,r.

Haittani huiroavi.
7—B. Oista onni ostannussa,

Lykky ilman (öyännäsja.
* Disko onni ostavoina,

Lykky ilman löytävöinä.
9—lo. .Ottaisin puremmun ormen,

Puhuu onneni panisin.
15—16. Kantaisin kapulla vetta

Kovan onnen kostukkeeksi.

29

1. Osuttuhun orm valvo.
I—2. Ofuttistn onni valvo,

r.

Lykyllisen lyyrätteli.
3—4. Minun malkisen (maarion) m.,

Minun vienon vieretteli.
4. Minun utratt uinuhteli.
6. Lytyttiéten vuotchrila.
7. Suuvitti minun emoni.
9. Orressa osattomassa.
* Osattoman orren päässä.

9—lo. Öven suussa, orren ullu.
Kattilan tatasioitta.

14. Härän söi susi fevätltä.
* Muut söivät emoni mutou
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30.
>~ Eläisi tesctllä letti.r.

31.
2.
8.

Perfclehet peiuhiu.
Kylän tammea futsutu.

r.

9—lo. Itse huorat hciänju juovat,
Portot pitronfa pitävät.

32
16. Vietiin »len hyvässä.r.

17—18. Kasvoin suurilla taloilta,
Lihosin lihurofillu.

21—22. Pois otti pojun polojen
Äuuttihista Karjalasta.
Kiinhut ktltuneu ktntotti.
Ajan taikn, taitja tasvoin

26.
35.

33.
r. 3. Suli tcngctt tietä tttyötett.

9)fé' ott tuuli turvanani,
Ahuvaineu armonani,
Vurununi vuétarinta;
Ei minua utttuti tunne,
äöettattoa jtofoffetti.

14—16.

19.
» Veitulon sisurefsetti.

En eneä ntillontana.
En tämän elon jlfäéfä.

23.
«
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r, 29. Minä luoksi taontelimc,
Lähelle lähentritme.
Tiesin iveitan veistävän
Soitti sorsat kanteletta,
Vesilinnut vempelettä,
äöejilittttut veisoctvi,

30.
34—35

Pcijcitti pahastttuset.
Vcnäläillen (Venäläiset) V

34.
c> >,
A» O* Reki tervattu teloilla,

Hevonen rclivetonen.
Saisin aisat oivalliset.
Luokit tuomesta tekisin.

r.

7.
8.

12—13. Kuu mun saatua Savohon,
loroisihin jottvitttua.

15. Savon saunat lämpiäisi.

35.
r. 3—4. Missä miehet mulloétavi,

Kussa furtevi urohot.
Sainpa kehno kiertämähän.
louvuin kurja kulkemahan,
Waimata vaeltamahan.
Johon sorsat juojriefstn,
Allit laitot lacijelctscn.

7.
7-8.

15—16.

1.8. Alla pehkojen pesäni.

36.
8. Päivä päätön, yö sivuton.

Päivät puciten, yöt sivuten.
r

•
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r. 9—lo. Ilta vitmenli tulevi,
9)ö pimiä päälle saapi.
Vulostuvi vartiainen.
Tuuli viepi turvattoman,
Ahuvuinen armottoman,
Varattoman vastarinta.

12.
27—29.

37.
13. Etkä veikon veistelevä.r,

38.
Sisaret sivufuviät.
Erotti mintut emstti.
Tuolle puolelle tupoa,
Vctstavcturalle maka.
Poieö puoleltaan fotoon
Ärjintää älyämähän.

Kuitti titntten tuimattinctt.
9cot't' en tttffitt tittttetttahatt,

r 6.
9.

13—14.

14.
16.
17.
23.

39.
18. Niin on siirtämiä sisaret.

Hpltasi hyvä toini.
r

23.
25. Oma sietoni sivusi.

34-35 Lasta vaimon huolellisen,
Kaihollisen lantamaista.

40.
Emoneu suettuesfu.
Veiot vienolle veelle.
Niin jätti minun isonen

r 5
8,

12
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41
r. ,1. Kiintiämmästi livistä.

Vetäisi tajottett veitott,12—13.
Liittuhurju lillcttäisi.
Söcifta veisaten vetäisi.
Laulaen emoni lapsi.

42.
10. Mttre mielen murtelcvi.

Kttn kerran kevät tttlisi.
Kuolisin ma taito ranfta.
Kohtu tuoton taito ratrtta,

r,

11.
13.

13-14.
Sillon tatffan fatafa.
Mina ratitta maan rafohon.
Turvetta tntcamcihan,

16.
19—20.

Mätästä märäiitämähän.
43.

12 Aika ois Manulle mcttttä.
Vaan ci tuo hpioä Inmata,

r.
17-18.

Ei taia sitä snutu.
44.

2. Tahi tullen Tuonelahan.
Tuonen sulhaset torttvi,
Kulman potat fatmoavt.
Kalman lupsct faipoavi.
Kenpä toi siiliin Manalle,

r.
3—4,

4
5-6

Kuku tunki Tuonelahan.
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r. 6. Tutivitteli Tuonelahan.
Nttorrct tulit S»tottctol)utt,
Nuorrapa Manan majoille.
Kuu sinua Tuoni toisi,
Manu muilta siirtelrisi'.
Sylin ois mullat siirrettynä

7-8.

25-27.

28.

45.
11—14. Makuisin mnttotofn vielä.

Alla keuhkon koittaisin,
Alla riitin riuottctisin,
Pesän pernoissa pitäisi».

r,

46.
3. Ilman luomatta Jumalan,r.

47.
Mi st lie mimtttfi luonut,
Kupa kirjasen suennut.
Kuka tarjoa kuivannut.
Näitte suurille suruille,
Apioille ntietatoitte.

r. 1-2.

2.
4.

Sylätä sysistä puuta.
Kekäleistä taännätcttä.
Mxxn syläsit nttortu miestä.
Nuorta miestä naimatonta.
Kun sa syleilit minua.

18—19.

20-21.

>5

Halaelit harttoto.
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29. Kysynnä kylaset naiset:
Mita fuunusfu suvunu.

i-

32—33. Ituja on imeltymässä,
Maltahia huutumussu.

48.
9—lo. Ilmuhan imettäjäni,«

Rinnan suuhun rientojani.
11. Äapuloia tarttttjla.
14. Ennenkttn tätäki laita.

* Ennenkin täta tytärtä.
19. Ottanen ojentajani.

21—22. Tuuvitcllu turpeisia.
Liekutettu liepehiä.

30—31. Tuhi pannu tuutunen tulehen,
äöaupnaittett vaffiahau.

31. Vakt pannu vartiahun.

49.
2—3. Vui lie äitini kironnut,r.

Vui vuctti oma osani.
7. Puhut mielet painumahan.

17—22. Mahoit maammo ruttaseni
Äaotella fafsiöiésä,
Vieä riffoiita pihalle,
Kunnonpäinä tartanotte,
Luou peltojen perille.
Puntta aitojen atatfe.

27. Kuuran ripsittä tatstttut.
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r 28—29. Ouoljuiilit otranpäiétu,
Kauran ripsistä lumonnut.

50.
3-4. Kuu oisi tarita keli.

Kukkujalta talttutorvi.
o>to luoja tacfsi luonut,
Ia tavannut kulkijaksi.
Auttaisi jokainen kuusi.
Joku lehto leikin löisin.
Jota hongun hoilottuisiu.
Jota tauscn futtulutvun,
Hopiaiscn hongantcttvctn.
Siilon tattitisin kovemmin.

Kilit huotoinen teitä tappi,
Marras maita mittclevi.
Misiä tunnet huolellisen.
Httolrilittett lunlclcvi,

r.

5.
6.

7—ll.

12.
14—15.

Huoletott on huuhuilevi.
51.

11. Sunni sota suosioksi.
Säveleni säripitynnä.
Lukin vettä lutitmatoéta,
Suru särki taiiteleni.
Murehisset mitrrahittitt.

i

13.
15.
.18.
21.

52.
1,

3.
Motti tuoalto sunovi.
Ei oo huolta hnppiuttu.

r.
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r. * Ei oo huolta hurmikilla.
H. Ken mun huoleni sanoisi
13. Se kosken kilvet sanoisi.

22-23. Kanna korppi kaiheeni,
Mureheni musta lintu.

29. Kalat kaikki kaihostuisi.
31. Raitit halkiais surusta.

33—34. Siikaiset surua saisi,
Muikut mustiksi tulisi.

36. Murchista mustan linnun.
* Mureistani mustan päiwän.

54.
6. Kun on lammin lumpehia,

Eli metsässä hawuja.
* Kun on metsässä hawuja,

Päällä lammin lumpehia.
7. Katajassa kapsehia.

13—14. Kestikiiwarin keolla,

r

Koko kirkkokunnassamme,
Ei lopwp ctempättäk,
Viicn linnan Viipurista,
Kituen linnan kuuluvista.

55.
8. Itse netti nenottava,

Lape' orpo opastettava.
r. 7

57.
5. Korpitökränä torisi.

Eikä koskena kohaja.
r,

11.
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58.
r. 21—22. Mitre voitti vttoet multa,

Ikävä iän taotti.

59.
r. 7—lo. Jos jattott mitta sinulle,

Niin fanot sinä savulle.
Savu sen saapi patscthctllc.
Patsas hiisko hiilokscllc,
Hiilos pihtipuoliselle.
Jos sanon minä savulle,
Savu hiilto hiilokscllc.
Hiilos j. n. e.

12—13. Pihu muille vieraisille.
14—17. SBirton viimei» veikolleni,

Veikko virtto naisellensa,
Nainen kohtcik kälylle,
Käly kaikelle taialle,
Kylä firttofuitituflemme,
Kirkkokunta tyntntcitcttc.

20—21. Veras viiefsi panevi (sanoivi).
Vieläpä tahto kuueksiki,
Kyläläinen kymmeneksi.

* Matti muille mantastvi,
Minun mieleni pahaksi,
Hciiktammafsi hatoni.

Tahi jos taihtollc sanoisin,
Kuihko taihtollc toivisi,
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Kaihta taitolle kylälle,
Kyläkunta tyinnteuclle.
Minnn miclihctikctni.
Leperöittelett lepille,
Ilman hongille horisen.

f.

23.
■i& -29,

6».
4. Lätäköiset lämpiäwi.

5—6. Ei sula minun suruni,
Ei walu minun »vajani.

14- 15. Minpä päiwänen ylempi,
Sen mun mieleni alempi.

20. Sydmeni sunillisempi.

e

62.
8. Outo eukotta eleä.r

63.
r. 1 2. Kovin haukku juuri foira,

Mieron vartio valitti.
Titotthin entintintäinen
Kolotettu koivun latva.
Isätöntä tokeliä,

6.
10.
12.

Emotouta eiisinmtätofä.
En löyä emon jptytjttä,
Oman äitin armautta.
Valitsisin vartiulla.
Vieras on emo minulla.
Se je nyt emon tilalla.

15 16.

18.
19.

ck
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64.
r. 6. Sutut ulloset unohti.

10—13. Soilla soifarrchtamcthan.
Jäillä jäätattehtäntähän,
Teittä tiitcroitsemuhatt,
Palotta puputtamahan.
Suuli taitto hauvan olsun
Jänön pojun puolistfsi.
Muot matotta elätti.

17—19.

19.

65.
13-16. Alli aalloille ajanut (sysännyt, sy-r.

ville).
otti luotojen nenähän,

Kujuvu meren kirille,
ffißejiiinttt kttasjittmn.

66.
4. Kuittien sunottavunu.

Sit' on taitti täsfcmässä.
r.

5

67.
3. Käk fullna taksi»

Sulomuille suutnuni.
Kun öisin taknä talfö,
(Sk turja ktffujunu.
Kuitti lehvät lellättäisin

t

7—B.

12.
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15 Vatvafet vaeltelevat.
Sai totalt iloset mielet.
Alahalla vyön pitävi.

r.
18.
26.

68.
11. Suren suurta fattitoa.

Rinnoilleni riutuvaksi.
r

14.

69.
i. En talit mina ktttosu-

Kaikkipa suitat sakotvi.
Isottoman cittimmätéfä.
Puolelta minun polojen,
Minun vienon viereltäni.

r
7,

12
21 22,

7®.
r. 4 ■5. ©uisin huolestu hevosen.

Suitset sitttrtota suruista.
Ohjat lyläu outotoiéto,» ii.
Reet ott miesten rettjttnttototo,
Korjcit naisten konttiloista.
Outo kieli kllitcllä,23.

7R.
1.

-7.
Eita veitto viercttcle.
Jos on joutaisin jokhett,
Kuuluisin kulojen luoksi.
Heimo heimolle tajua,
Minun köyhän ktrtieéfa.

r
5

21.
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72.
r. 14. ©oisi heimoni helevä.

Kuuluvani taivottette,
Lioille litistyvät».

20—21.

28. ©ilta luitten ltitkttavi.

73.
r. 6. Tuhat suuta tunttttétavi.

Ia kohta fotoset naiset.
Auonna avara herra.
Hylännnyt hyvä Jumala.
Mauhau vaajaksi vajovatt.
Maahan vaajafsi valua.

11.
15.

«

17.
24.

74.
Tnvassi on toruja valmis.r. 9.

75.
r. 17. Verahan vihancn vitsa

Armasta ison kotia.22.

77.
13. Istuvat jota kvensä.

Kuten kiuluna rieä.
r.

18.

78.
7-8. Anna tulla tuuhtosti,

Koriasta kohti käyä,
r.
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r. Tuon on ttthtorin käteheu,
Joit' uinu apua saisin.

11. Josta vitja virtoavi,
Muu maku matfoavi,
Tämän tulon tanterille.

79.
3. Saisin bäifsttii olutta.

13. Wic'pu pilvi Viipurihin,
r.

Kannu taari Kurjuluhun.
* Mene pilvi Pietolahan,

Pilven luuri Karjulahan.
17. Siell' on kaurat kuivillahan,

Ojan pohjat ortunehet,
Kuitti käymättä oluet.

20. Auttamatta taitti tyyni.
27. Pojut portuhun nenillä.
29. Lapset lautojen perittä.

80.
8. Utot uunilla jokai.t.

81
I—2. Mitäs meiän neitosien,

Milä muienki tytärten.
3—4. Ei ole neittä neuotouta,

Ei tytärtä tuumatonta.
12. Kapustasta fanninneuon.

r.
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82.
6. Äuhenpnoleu rttotapöpän.

Puh' oli kuutta fummaistafi.
r.

12.

84.
4.
6.

Nato tyttö neitofototu.
Avctmistctnsct anoppi.
Nato tyhjän nanrannuéta.
Hnhncllen ktypi hnoles,
Hdtoleton huhuilematta.
Vurnllisen vaipan alle.
Haastattele huolellista.

r.

8.
13—14

17.

85.
r. 3—4. Jota ott tehty talvitöitä,

Joko vectty vicrrittpttito.
Vyyhillu viriä vuimo,
Pantottu unipuruhin,
Emärontti roivutoitta.

19-22.

86
<Sip' on mautctt martat suutu,
Istuen itihyvyyct;

r. 9—lo.

Muuten suutihin marttet,
Leväten perä leviä.

,1 Koriutu ktottiuta.
Verassa vaotta käyvät,
Aortoitta fuoffimaéfa,

19-20.
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87.
9. Hevonen huvnju työpi.

Tuop' on aamulla tulevi.
Sffiett vitfoa veristä.

r,

17.
20.

88.
2.
8.

Vaimo vaivansa näköä,
Lapseni vatavttuteni.

r.

Ele kihlo kirkkotiellä.
Pää on silkillä siottn,
Hiukset pantit palmikolla,
Ota olkihuhmarelta.

12.
19 20.

23 24.
Riihcnvurétuéta vctlitkos.
Riihivartasta valitse.
Rinhanvarrcsta valitse.
Vastonvctrrcsta valitse.
Kivcnpnusta neiti khlo.
Varsi jauhon vaahterassa.

24.

25.
30,

89.
Pahimmallai paita päällä.
Konsti tantahan kutoja.
Navetasta naisen löyät,

Riihestä rivahtan piian.

r. 9.
i 5.
20.19

90.
Kuules kttti »veioscni,
Ei sitä pitäisi syöä.

r 21.
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35—36. Wuun ci kettä Kiesitstuna,
Epcä lumatatanct.

r

Veikustu vesien päälle.
Kirvehetöntä fotiu.
Sano »vanha Väinämöinen
Monta mnntaki sanoa,

44.
54.

63—126.

Joit' ei ole ottcitfaita
Tähän virtchen veettp;
Muuten niitä muistcttahan
Snometi suurissa kylissä,
Tavoiksemme, tuioksemmc,
Ojetiiurtstfjl, opiksi.

91
5. Siheu sirffuja siksi.

Sihcn sirkkuset sikjl.
Seta itarhetki näpisti,
Men otti ohraltntu,
Toisen »varpttnen murustt.
©arpusrittta ruutta poita.
Sirttttneiipa pieni lintu.
Reuouvcin reuuimmaista.
Vesi silmästä sirisi.

e

B—lo.

11.

14.
19—20.

Veri nouftascn nenästä.
Tuli furfi tuomariksi,
Lakat fauun istujiisi.
Kurki ktrtktttsa ojensi.
Kupupt ktrja näppimäéta,
ffiaivancjt varastamassa,
Ei pia armahtaa varasta.

23-25.

35.
38.

41.
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43—44,

46.

47.
48-50.

Tuvottclet tattaria.
50.

51-53,

54—57.

60—62.

61.

92.
I—2.

«

4.
5—6.

Luojatta tasattuucssa.

Vcirctst' ci tchä hyvälsi.
Tahi taula tatlaistahan,
Päähyt poiffi leikatuhan.
Suulta taurufsettomalta,
Kielettä jyvättömältä.
Varus oot sinä itsrii.
Syötyä kurki fafrojafi,
Appout rukituki,

Kaunat Ktourasett jptuiä.
Kurit lintujen kuuiugus
Ali pöyän toujueli:
Mitä sie sanelet ratilta,
Kuta turja faujuelet?
Eminä köyhcä varusta,
Ota miestä onnetontu.
Äatfon fuurun tähkäsiä,
Tuhi taitan tattaria.
Tahi syön suolta sammalia

Repo juosta reyrettcli,
Alla vuoren voivotteli.
Repo juosta reilitteli,
Päässä vaaran vactpottcli
Missi olit tämän ksosen.
Oltu paimenna Jumalan,
Kasakkana kaikkivallan.
Jumalatta pultolliéna,

r.

r.
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11—12. Kysyltclin, luusilttelin:
Mitä itket repo ruista.
Kuitti tyyni tyttäreni.

r

14.
5 Seta taajan (laiton) fapsitetti

Äaitputtgissa kanlnsioiiict.16.
19. Herrasväen hcitaleinct.

Sotaherrojen tymiiia,
Kctiippcimicsten kuunosina.
Sotiluisen päästminu,
Kuningusten fuftasina.
Herroilta hctnlchina,

19—20.

5

5

Kaiippcimiehillä tainnu.
Nimismiehen tiistait päälle.
Konsa sai satimen alle.
Pahat sangat pautahtavi.
Äortafi fompaétuvi.

26.
30.
32.
34.

94.
r 11—12. Vifoti keitän viikatetta,

Kanan kinveskuoNoani.
Mies on kehno katsomahan.
©un' on kerta keitettynä,
Hietafopra heitettynä.

14.
22—26.

30. Kirvchelle kiehuvalle,
Runullc rufeitavallc.

95.
8. aöuttittrii vartiatjen.

Synerivän syvimmän löysin.
r,

36.
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r. 40 43. Yls' on Äittvas, toinen Kaava*,
Äofmaiisi Intctntrolosk'.

43. Päättektyityttä Imantrou.
96

3. Tnli torpille talina.
5—7. Hutahti hurutat siinä,

r

Tuossa närhet uäriäsivät,
Kylän tairat tahti juofsi.

97.
B—9. Kuitti toimi tuonnempana.V

Ajatus on ilman atta.

99.
r. 9 —li. Kaunis tetri kattilahan,

Repo tauttis fuuputsitte;
Minne fuunis neito nuori?
Vuotchette neito nuori.

100.
11. Härlä lyötihin j. n. e.
13. Härfä häilsi, kurki fuifjl.
16. Meille sarioet puistetahan.
18. Alla uiuil attunent,

r

101.
2. Viriänki viilvpttävi.
5. Laitteicksen lapsen luofsi.

»
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103.
l. Soutelemmu, luitelemma.v.

K«5
t. 1. Lähen tttaata maun luvutta.

6. ©atttta jaltvait lasktahon j. n. e.
* Santta salvan laskentahan j. n. e

7. Silmät tinen ottakoho»,
Syän herrassa »vulvofohon.

107.
2. Hylvän järven hylkhiä.

13. Meri meiätk elätti.
r.

1»8
3. Halli tonan lunlujoitu.
* Läpi seinän soittajoita.

5—6. Vtttaét' ott valitusvirsi.

e.

Rmtiiittt ritoutt puuttumasta
11-12. Ele kuole viitta kulta,

Ele tao kaunis ruota!
Jok' olit illatta ilona.
Ani aamulla vuruhin.

13—14. Oli herttu herroilluk,
Esivalloissa valittu.

14. Parus ruoka pappiloissa.
* Parahissa pappiloissa.
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e 15 Paras taittten parissa.
Lauhutti tyrujet niictef.17. Lunhutti furuset mil

20. Ihmiset ilo tatehen.
27. Lyöty taitti tahleisiiLyöty kuitti kahleista,

Hettty huttu hartioille.29.

Oi kuulu meiätt taningaö,12-33.
Herra uivan urmollinen.
Ruotsin kultanen kuningas,
Munisteri maan isäntä.
Laske pannut vallallensa,
Entisille kunnoillensa,
Hattotaiétanfa rippttmcthcin,
Mesitiltan tinttumuhun.
Suisimma ©avott rujoitta,

Pikarin pivon piettä,

3« -^39.

41 -43.

Situruspullin fuittte panna.

109
I—2. Putti suuresta puhun»,i

Äopofcötu kotkuttavi.
Puhut ujut urvucle».6. Puhut ajat urvuclen.

B—lo.8— 10. Veltto vtertt vehtamuitu,
Äitini mahoa typsi,
Kälykset käpyjä jauho.
Poics pohjani porotin,I 3- il.
Katkon taitti vuntcheni.

HO.
tfßai pääpmmä pääsiäisnu.»' 21.

38. Hurstactt huvittelevi.
Paha paljo juotuansa.45.
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111.

12-16. Kannel kammarin ovitta,
Pillit seisovat pihalla,
Ilolellot iffunoilto,

r.

Laverit lasien alla.

l»«

Huolittaissa huonehutta.
Puita kautsun puituessa.
Suupi tuttua tupahan,
Rutasta rahin nenähän.

r. 24.
»

27—28.

113.

3.
7.

Kuullut on liitotta nosto,
Onlo oifein ontunen.
Vie ei villoju kylähän,
Kulcttelc kuontuloita,
Tappuroita tarjottric.
Saanut on saunassa asua.
Kasi ei oo maannut maltuhtu,
Miiia tottuma ituja.

r.

12-16.

19.
23—24.

27-28. Osunn't ott oluen panna,
Seta viinan vierctrilä.

114.

r i'. Ruokaptitistani rojota».
Virkan viljan antajasta,
Juoman tuojasta jorotatt.

7—B.
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Kiitos olkohon Kitille,
Kaiken mauilmun Katille.
Litteillä lihanmruittu.

r 9—lo.

13—14.
Kapeilla tonnrtoilto,
Jottei vumll vutsouui.
Syöjä syäntä et pitele,
Tämän ruoan runkttuiésu,
Atrian asettuessa (ajantcssa)

115.

r. 17. Pajatta reen pajuksi.
Kynnäppä rekipajuksi.

11«

13. Ätouttitkttnt fotlohtoisi.r,

117

1.
5.

Ei tanssi minun rottina.
Vienan väljiltä vesiltä.
Takoa Tanilan linnan.
ilttctt linnan licpchiltä.
Suju sititta Suomen linnan.
Microtasta tuotaessa.

r.

17 18,

23.
26.

5 Stttoktota tuotaessa.
Heposet hifomeessä.
Aisa koivunen taiasi,
Luotti tuominen tutisi.
Miehet miriimuitttrtsihiit,
Pojut puoli ppörryfsihiu.

27.
35 36.

61-62.
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r 61-62. Vanhat miehet »vunttnjan,
Pojut polvettsu kohotti,
©toiset sulut julussu,
Heinänpäiset sukkarihmat.
Ilovirsi ittunoitte.66.

71. Emännättä sen sivussa.
Tyttäreltä (atttottu.

Tansiit taljucttafsennc.
Jo tanssi tupuhun pääsi,
Tanssi pirttihin tulevi.
Jalan polki kyiiityksclle.

73
80.

82—83.

84.

118
t 5—6. Saitosia tususten miesten,

IDciestett nuorten notktötrila
©tttc tunsin tanhualla.
Keikun kellarm perässä.

11—12.

122.
Litistystä lintuseni j. n. e.
Anna suuta lintuseni j. n. e.
Kyllä, kyllä, lintuseni j. n. e.

» 19
22.
25

123.
i Minä köyhä kerjäläinen.

Eikä jlivon jitottititaéta.
Lehmän torvan leittoajut,
Hevon hännän tyéju'äjät.

i

9
21-22.
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126
Onlo teiätt neijittätttte,
Oiilo »värttittäit väfcä.
Päälialasct pättäväiset.
Kutsotnitu tanplingissa.
Niiulö fääntp fäärttottta.
Kääntyylö fääritouta.
Pinltajaalo pirran pii'it.
©uittajaako fufkttaineit.
Huuhtikirvchet vulitnt,
Hyvat taskitassctraiset.
Hlinhtilirveet krltahia,
Kaslitassarat hyviä.

r. 1-2.

i;

27.
56.

58.
60.

80—81.

»

84-88. (Kosiomiehen pitoli).
"Onko teiän netossanne

Olillcu otettuvoa,
Vttotchrife vtctäveä,
Wicreheu verevän sulhon,
Sulhon suuren rinnan alle?'

127.
v. 31. Kaheu öitä «laataksensa.

38. Naiset lemmot fciffiänne.
41. Enkä tielle teltannynnä.

46—49. Leiwäusaajan Itepehettc,
Karhitsijan kainolohon,
Hinocn hiihtäjän luahan,
.farfutitsaajan saappahaseu.
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5.1. Vierrin vchnähiutalohott.
Sinne saatin sualihini,
Ehätin hyvän eräni.
Otan liinat lippahctsta,
Naaitehuiset »oaffasestu.
Valkaiset »vakkasesta.

r.
53—54.

57—58.

58.

128.
i.
6.

Matjo taaso morsianta.
Siell' ei poifoa tekisi.
Noista lemmon leukaluista.

e

20.

129.
Täi' ci oo saatuiin siaiou
Sinncttnilto tyynylöillä.

a ...

10.

130.
14—l 5. Hepo poishcitettäessä,

Luista (tantta) (uoviitett. -

Kuitnto luulta päältäpuolm.

r

16.

131
3. Hyvän saii, hyväil valitsit,

Ptihttttatfett puolellesi.
t

15.
Puuuposlen puolehesi.
äöutofiit vautctten tcfiätt,
Konstin tattgasten tatojan.
Kitit käki testittä fttffu.

1.8—19

22.
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132
r 11—13. Ei neiti ison fotona,

Etp' ott vierrpt vehfutyitta,
Ollut ci parttihuhmarettct.

15—16. Aina »vieri vehnäsittä,
Ia tasvo kananmunitta.

R34.
r. 6. Naljaupäässä »vangutelko.

20—23. Ota vitsa viitan alta,
Nahkaruoska naulan päältä.
Jolla hctuot hartioita,
Pehmität perälihoja.

33. Naisen nauru nactpurihin.
34—35. Ele silmille» sivalla,

Eletä tarvillen kohota.
* Ele silmiä sivele,

Elckä tarvuttc tohctutu.
37—40. Tuostapa fptp tytytsi,

Appi tatteja arvcteisi.
43. Talnnunna tappelossa.
45. Vaiko karhun kaivelema.

* Tahi tarhun raatelema.
46—47. Vai susiko sulhosttta,

Karlin fttttu tannoscna.
* Susi on sittrti sulhostsi,

Karhu suttk taunostsi.
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136
r. 3 5. Vtaiitta itket lehmätyvttä,

Vai emosi armautta.
Nuoren sulhosi soreutta
Ittet taévott kaihentta.12.

137
Tieät kerran lähteväsi.
Joko luulit lähteväsi.
Sekä tässä lähtöaika.
Sekä lähtösi lähellä.
Keväisen keruu päälle.
Hungettci hamosen toimi.

r. 3.
»

6.
<°

14.
18.

138
r. 3 1. Olit neito ollessasi,

Kasvaessctsi laitatien.
Sametti samoamahan.
Wieähän isäntälähän.
Wieähän emäntälähän.
Vetäväsi Veikkoloihin.
Vicähän kptysi luoksi.
Vetäväsi siétatoihiit.
Vicähän natosi litofsi.
Vicähänpä miehelähän.
Vicähän sulhon tottoiit.

10.
16.
22.
26.
28.
32.
34.
40.

-5

139.
r. 21 22. Kävit kiffana kujassa,

Kajavana kartanotta.
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28. Toisin ttfstt nltasevcit.
Et tunne tiipuhuntana,
Osou ovchentana,

a.
31 - 35.

Tulon tyttären tavatta;
Tunne et tulen liehonnoitu,
Etkä liejcn lämmitystä.
Jo on tutut tuonnempana,
Wctttona vesiupujut.

43—16.

Sisarina siikasalmet.

141.
r. 20. Kyttä hitutii huolta tuopi.

Ktinis huiskit Ijitnnutttona
Sinis huiskit huolellisna;
Mxxn sie liikut liinasissa,
Liifitt tiioiéty sanoissa;
Ku» sie pankit pulttanctssct,
Puiiknt mielessä pahassa.

JO-23.

142.
i. Päiväksi fäkäioäsi.

6—B. Eipä pötsi, että kuiksi;
Jopa viivyt viitotimmtift,
.taoit taifrisi täksi.

S. Erosit clinujuksi.
Lätsit fontiia totoosi,
Piinoct ison pihoilta,
Varustelin »vantirauut.
Kohia i^vielä) suut kolea k.

9-10.

15.
19.
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22. Anopen lihaista keltä.
26. Anoppi susi tuvassa,
28. Nato nastoina ovella.

>'

143
■9. Revon foiivct formanoésa,

Sian maksat siiven utta.
t. 8

10. aöenäläijen veitsi vyöllä.
" Ruotsalaisen ruosta taäésä.

30. Ikävät ativoreisut.
32. Seiväs suora särpimenä.

144.
6. Äplptä tytototeit naisten,

Mieron vaimojen valella.
r. 5

* Kylpiä fptätti vaimot»,
Pasiloia paimentostc».

24. Kierätte kevähisclle.
145.

1. Läylö lähieä tulevi.r
13. Lass' on tassa Hiilien lähtö

* Lähell' o» nyt nutien lähtö.
18 20. Tästä killasta toista,

©tofott tansjltanteriltct,
Veifon tattnon tartanosta.

146.
r. 23 -24. Ison pitfillä pihoitta,

Tasasilla tanteritta.



293

i 37. Neitona silittämäni.
43 44. Muut tartk minua tunti

Äpfäsifsi vicrahifsi.
* Nauktvi emoni kösn,

Määkyvi sisaren uuhi.
Ätyläsilsi ktlkjoifsi,
Vicruhiksi vein taloa.

147.
r. 3 5. Empä tuotta ennen tulle,

Kun ott oma poita ohjaksilta.
16 17. Isosi on ktollttt kinsi »vuoltu,

Emo luonnut tahcksau.
24. Luottia lotajatitahati.
27. Itse luokki» tofafen.
31, Menen mie toki tupuhun,

Kuivuitte tatofjett alle.
37. Rengin ritsuntasioitlc;

Ei ole tntttta tttiDuöto,
Rätast' et rahin neuäsjä.

48. Niinien Veittoni toluhun,
Stttajäit emoni lupsen,
Allu poyän pahnasittu,
Penkin »vieressä pchnittu.

48 52. Vtnten veikkoni tulevi,
Ennättää emoni tapsi,
©yli syttä oltapäittä,
Vaaksa kasvoin nenässä.

53 54. Virtto vcitto vierahalle:
"Mistä »vieras, kusta vieras?"
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Nerthuora veikon nainen
Keitti kuulin vicruhutte,
Mulluroita muljun täysi.
Tuopi tuopitta olutta,
lost' oli hiiri hiivat työitpt

r. 61—62.

68—71.

149.
4. Tuhcinsink tttrttaettnt,

Lausunut epälutasin.
Ele kuusissa tapailit.5.

17—18. Jo sanoin tämän tytytyn,
Keikutin tämän kevättä.
Tämän jyystä syyätielin
Tettämästä piilopirtti.
Jossa piikoja piämntä,

anojamme tasvutammu
Piikojamme piilctcttä,
Äasvatettatnnte taitoja.
Johon ei pääse suuret sulhot
©ie muun vasten vastaele.
Tanhua orihiu olla.

18.
19.

23-24.

A,

25.
31.
34.

Tatti ieiioa hevosten.

15®.
i. Ele itk Juku ruffa.t

5-8. aöteähän Nirott Mutittc;
Niron Matti, viiuarutti,
Haisi km hapnittututtt,
Lctnuft fun lchmänrciato.
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151.
7-8. Ompa sotku suojassasi.>-

Vesilintu vieressäsi.
10. Lohcnpnrsto puolettasi

152.
i' I—2. Wielä neito ncitotcthan,

Etitontuomu tutktuhun,
16. Iltasilla silmät pystyt.
23. Hetki huikan Havula.
31. Ilmoa ihoamassa.

37—40. ©iltou nouse sirii sisko,
Nouse luotu nuoren sulhon,

Katso tulta tahtasista.
45. Maanittele marjaistasi.

57—59. Naittako nuoit musitta,
Apen ruuna hirnutoipi,
Määkäsee lätyn taritju.

74-77. Tulet nllou tupuhun,
Niin tuo txxuat tulfeéfajl,
Lunta luutien välissä-

* Tule sie tupahan tuolta,
Luutuvasta taiitulossci,
Wcsituppunen täesjä.

78. Kun lukuset luttiutu.
85. Anna tillunen fätchcn.

153
7. Kun cnnett oittn cmonen

20—21. ©imusta stanlihou.
r,

Kpyttäöpäätä fyllältäsi.
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155.
13—14. Maitti tuuliisi' lukita,

Kuitti virtesi uneutu.
r.

157.
1-6.

14.

Mpipn teiltä tullchilta,r.
Pitfäit matkan käynehiltä.
Nain oli mustu aitoinasi.

158.
4—6. Tokko tumma taiten juoksi,r,

Orit konsti kompottcli,
Rniina ruskia ravasi.

10—14, Notkot nousi, muut yleni,
Kumpusct ktkrtelihcn,
Rauniot rahana »vieri.
Kivet pienet penninkinä.

19. Näföpäitä närttehiä,
Napapaita nappuloita.

159
16. Alutta ajovarifjett.

* Alulta hajuharafcin.
t

160.
4, Väii' ott siinä lammin leipä,

Kun oit leipä kitfahaéfa;
Väiiä siinä lämmin neito,
Kun on neito »oicreöfäft.

»
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161.
23-24 Et suruista jaanurtaua,

Apiluist' et ummontaiiu.
r,

162.
r. 2. miei)en (tulon) kunta fauu.

Wie'pci neito nurmen päälle,
Sitte heittä hritahtävi,

26-29.

lussittofi jitrstahtavi,
Kova heinä folsluhtuvi.

164.
r 9. Kun ei kestä kaason käyä.,'

165.
Helmat liesinähän levitä.
Slt eniten puttanen vaimo
Nokiasi nuolemassa,

r, 6,
9—12.

Karstojasi kaapimassa.
Tauti tappo nuoret naiset.
lospo tt noustu fiufuhattc,
Liesipiaittatte panente j. v. e.
Vieras virheni natisi,
Pere muut pahimmat paikat.
Lepikköönkö lehmät tppfx.

14.
17-20.

19.

166.
10. Pääkontti taan taessa.

Pääkallo faluamatta,
r.

12.
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Sekä sääret fäilyityimä.
Havun alta harvahammas
Tammojasi tuppainahnn.
Lehmiä levittämähän.

r.
16
20.
22,

168.
28. SBarifjettt vainiota,

Tästä tyhjästä luvusta
v.

31.

169.
6. Kolmannetkana tahota.

Puuhka Pietarin porista.
r.

9

172.
4. Täällä paimenet paremmat

Tule tänne tyttö mutta,
Päiväpuolelle mäkeä,

v
10—16

Pohjuspnolclle joka!
Tääll' on hpivä olluksesi,
Kumtto tarjojen eleä;
Ali' on auringon ahoset,
Vasten länttä lehtoloita.

174.
T, 7

II
Kivi on tullut krktahcilsi.
Korpi kuutta kuktarampi.

176.
Auttajilla ktmpttroitta.
Ei susi fiviä tisfo.
Karhu ei tislo kallioita.

r 9
19—20.
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177.
i. Muut kuulevat krfou fettoit.

11. Hoitou hopiulintu.
16. ©orten foiett Vieruloita.

179
©inisttfö fulla filmat.
Kalamies taloja saapi,

3.
9 10.

Paimen rukka (kirja) k. l.
17. Wielä parttifen puretvi.
20. Vettä Itpptvi lisäksi.

181.
r. 4 6. Kulu kuusen juurikolle,

Hyppeä hyvälle maatte,
Hyvän pellon pientarelle.
Kannikkaa tavertomuhutt.
Kakkaroita kuivumahan.

11.
5

15 16. Sfäntä puhu fotona,
Emäntä sitäi pahempi.
Itse tao puhu emäntä.,5 19.

<, SDBoipa tuo emäntä huora.
Itse tannifun fuverti,
Itfe tuuli futtilanfa.

20.

Minulle heitti fylmäu kuulin.
Minulle kitti kylmän taalin.

24.
»

Pohjupnol' oli heitettynä
Polofette paitneitctte;

24 27.

Suosi' oli mttoti murknoinna,
Halli haukannut patafett.
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182.
3—4. Joko on fauna joutununna,r,

Sttta veetty vettä.
8. Voita silmähän heitettynä.

10. Maitotuopit vieresfä.
* Maitomaljat vieressä.

16-17. Jo tulenfi, jo tulenfi.
Jo tulenki fotihiui.

183.
r. 9. Porfaö iittoa tatajt.

" Sita iittoa latasi.
11—12. On tuo outo vuon fuuttu,

Älkiiiäiscmpi ätytä.
17 - 18. Härftmellä fettcttthttt,

Kapustalla hierottihin.
27—28. Urot otran leittttusja,

Sinervot jltriemäsfä.
* Sulhot otran leitannctssa.

Neitoset sitefcitiäésä.
29-30. Lullostt latsottcimcissa,

Hanhuet huusioimussa.
48. Taivas tavmentarvalliuen.

56—57. Alut nuoret nworavyöllä,
Vanhat ämmät vaskivyöttä,
Neitoset ttncisylissä.

58—59. Utat umpisciuppcthissu.
Pojut puolisuuppuhissu.

61. Kanat vuskvaljuhissu.
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* SBafat vctskitahleissa.
Vasut vasklytfyissä.

»

63. Paimenet pajusin sanoin.
184.

I—s. Laain liiton nostafstnir.
Kuunki, päivänk lercillct.
Nousin ennen liittoani,
Ennen ehtoaifoant.

5. Grmtett taitto aurinkoa.
6—B. Lämmittelin pirikseni,

Lcipuoni lattiani,
Tillasilta lehtisillä.

14—15. Läfsitt ulos usta myöten,
Pellolle pärettä myöten.

16. Perimmälle pellolleni.
18—19. Seisottelin ma rikoilla,

Kääntelin tnä, kuuntelin mci
20—21. Kuulin kummat kiusicinlicit,

Tähysin kaheksianuat.
* Kuulin kummat knusicimmat,

Imehet tahelsiammat.
25. Oksat taufeu kttmttaöfnk.
28. Alat ctmmo tyttyrilä.

* Alat tarhalla asuvi.
28—29. Alat tarhalla malasi,

Lehmät leipo, siat sotki.
40—41. Oravatta tynncttthin,

Oro kuusessa mutasi.
44—45. Akat vanhat päätä poimi,

Itse hanhut antelevi.
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r. 48, Millä mennä muille maille.
57. Kuulijat kullan kannalle.

Mie itse rctttott rriehen,58-59,

Virsi vätttärän väkhcn.
185.

Katsahime kuuran alle,r. 7-8.
Kauran ullu kaunis lampi,
Koitit' on mutsou vettoiöfn,19-22.
2)fé' on mutso takakulma j. n. e

186.
Milä taoffa torjun ullu?r. 6-7.
Neito tuolla torjuu atta.

188.
r. 3-4. Siltoa sinertäväistä,

Ojanpengertä pttttatoto.
Mato ei maannut juurettani,9-13.
Lintu ei oksatta levännyt.
Vene tynty vestämättä.
Latva lastun ottamatta.

20-21

189.
Souti fotta suojat rannat,k. I—2,
Tavi tyynet tyltyttrii

191
Antti armas Tiiliktainen.
Autti armas Henrtffitten,

r 1.
1-2.

Sinisilmä, kliltafnlma.
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193.
r 14—17.

18—19.
Huhun huiheni pitohon.
Misjä häät piettävänä?
Tuotto häät piettävättä.

23-26. Kutsuu suotta suopetäjän.
Leppäpöffrfött lchosta,
Petäjän perehtyen
Lahokannon (antatncttsa.

195.
e Hämärittö teitä taik.

Hämähäkki teitä taik,
Kettu teitänsä fäveli.

1-2,

4.
5.

Niin repo sunoifsi Virkki.
Hämähäfk huoran poita.

5-6. Hämäriffö höyrötyinen (höyrytyinen
heyretyincn, heurctnitien).

Keräittö föprötytnen (föyrytyinen fey
rctyincn, fenrctuinen).

7. Mitä sie ftitotk surma.
Keträsin kerän Jumalan.
Kiesukstn terän kräjiit.
3Buifo lnitot litojatt lungun,
Äeräjlt krän Jumalan.

10.

11-12.

14. Piirrän pikku pcutafollu (strmritatti)
21. Ostan ntoftott oroseit.

Rekeni kujihin rtttt.26.
28. P. hopiat pirsk (piutti).

196.
Lyhytpolvi lyntsyttävi.
Pääty tatti kannon pääsjä,

2,
5—6,
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Kunnon päässä tatfomaésa,
* Antti kannolta kavahti.

e

Kannon päästä tatsontaéta.
* Katti katso kannon päästä.
* Katti alalta tytyvi.

9—lo. Hiihan puita puirocistci.
11. Mitä sinne tekemähän.

13—14. Lehtikoivun lyötävähän,
Kusken kaiken kaatamahan.

15. Naslu (annastani) kuolet k. a.
15—16. Sinua piutlla puitctnehe,

Tangotta tapettonehe.
18. Moen juuretta ajua.
19. yiaifu loppuvi cvähät.

21—22. Moen purra koivun kuoren.
Leikata lepästä lastun.

* Huffoaa mies huvman parkin,
Leittouct lcpänk lastun.

24. Akm vatton patsnttavi (puhultuvi)
25. Mie puhonte puittoscllu.

* Puhtaa nticö puittosella.
25—26. Mina puistan Puikkosella,

Pistän pikku nicklctselto.
30. Woitrice mies lehmän voitta.

* Hiircit voitta voitcleme.
31. Mista simttte lehmän (hiiren) v
33. Mista sitä vanha atta.
36. Nuoren lehmän nättnifcétä.
38. Korkhista torttrisista.
40. Metisistä tnättähtotä.
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Luojan taikn katon alta,
Äaiffivnttan kartanosta.

r. 42 43.

197.
3-4. Lypsi lehmän tyyritteli,

Kunto muion tanritteli.
Lypsin lehmän lyyrättelin.

r

I—s.
Kunnoin maton taaruttclitt,
Panin putsuhun nenähän.
Tuonpu mie käsin tuvotin,31 -32.
Hiiren hirtehcn ripustin j. n. e.

42. Suomerto sirottstmahan.
©inervää silittumähän.
Meri raitti) rnntäljiffe.

»

43.
44.13 Vesi pureta parmahitte,

©uonter silmille siroksi.
lonf oli lampi lautasitta,47-52.
SBeff selvä selfäluitta,
Josta velhot vettä juovat,
Lappalaiset lainoavat;
lonf ei jälfi jäällä tunnu,
Kynnen islu iljangolla.

198.
1-4. "Mistäs tulet, fustas tulet,

Hanhi, hanhi valka!"
r.

"Meren ruunalta, meren rannalta,
Joutsen, joutsen ylpiä!"

Itse sieltä viimefsi fäfsit.
Mahot itse poitasi pestä.

,1
15
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199.
8, Kipeilevi tynjlätti.r.

19-20, Mintte lyönen lyylyäni.
Kunne fctfvottn ajanen.

Titutohetifo teen tupani.23—24,
Vui veteheu sutinan vestän
Zeen mä tnulchen tuputti,
Ei ole tuulessa tulia;
Vestän junttani vetehen,

25-30

Vesi viepi vcstofseni.
SBesi viettevi ifcti (peräti).29

33-34 Lenita tänne linnulfincn,
Tule tänne manniffiiien.

39. 2öoita päälle vyörutähän
200.

Völitttn, lipaffolittt».
Nurmea mttittofsettsa.

r 2.
8,

13. Lenti vuoren futtiiralle.
Näki toivosen ntercttä,15—16,
Puttatituétott pnrjehtivuu.
Lenti tuohon taivoscheu,
Laski laiwan purtahutte.
Kävi (aiivan kannen alle.
Tuohon kultasen munasen.

17-18.

18.
20.
22. Laiva faatu tattettehen.

Pufsuhti meren mutahan.24—34
Sikisi meren tatortjl,
Titosta httyty hylfehefsi;
Puijo on mustia meressä,
Ei ole taitti hylfehiä,
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Paljo tauloja tasc'llct,
Ei ole taitti tarhuupäitä.
Mifä saaren päälle fasvo? -

Nurmen nuffa, tuomen fuffa,
Ahomansilta mafia.

26-34

2«1
7-8. Kanan lapsi kaivamahan;

Tästä fuffo ferittthiu.
Minä villat vatpafsttti.
Vaipat revin rievufstni.
aSetelällc vcttoffeni.

i

11
14,
16.

21—25. Tuli kurki otteli,
Vääräsääri vääpötteli.
Varpusen vafonmaöta.
Sikiöni jlirrättrien.

25.
29.
32 Penttiset perästä juofsi.

Jalkapuina jauhamassa,
©ttvtttäni sillat pyyhin,
Kaikki lattiat tofafen,
Mpnfiitäxxi pellot kynnän,
Varpcthittani vakoau,
Notaflani vettä novan,
Pnrstollani puut vetelett.

45-52.

202.
3.
6.

föpjltt ktren rantaselta.
Vurpuitunsa valitji.
Jo oli mcmtyt hanhoseni.
Jo oli ktrfi fuifotellut,

i

14.
14—15.
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r, Vääräsääri väipötrityt.
Etsin soilla, etsin maitta.
Äultoa fuwuxx nokassa.
Toinen tatvoja jataili.
Taivas sininen takana.

17.
27.
35.
39.

203.
Kymmenettä jyrkällä.
Laiton orjat etsimähän,
Orjat etsi purren puita.
Heikin heinäpieleffessä.
Pärstaten ityn pihalle.

r. 10.
17—18.

28.
34.

204.
r. 3. Lesin vehnät, lesin kakat.

Otsassa otavan mertti.
Lähe tanken siassa.

14.
16.

» Rinnassa hopiaristi.
20-21. Näin hevosen heittitaöfa,

Kaufahutta tatiransyöjän.
Tule foimette fotihin.26.

28. Kuuroille tatifevilto.
Rifo sie rifuneit aita.
Aita ratko rautanenfi.

29—30.

206.
1-1. Ruotsalainen ruotokoira,

Venäläisen »verenjuoja.
Nenäläinen »vainolainen (»verikoira)

X

»
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r. Sano Suomen ryöstävänsä,
Hämchen hävittävänsä.
Tuppo isän, tuppo uitin,
Tappo wiiii veifon lastu.
£>li tappoa ntimtttfi.

5-6.

9.
Olis tappanut miuuuti.
Oli mitata tappamassa.
Kuhetscrtsi kcittnonpääksi,
2)hrffäfjl ympyräksi.
Tie minun kylähän kanto,
Siell' on muorit fotfemaéfa,
Emännäiset leipomaéfu,
Tpttöttett tuputtamassa,
Miniä ilman istumassa.
Löysin muorit sotkemasta .. .

17.

21.
22-25.

»

26—32. Emäntäni muoristni!
Paistu (tces on, teffps) m. k.,
K. s. kchkyincu (stuiruhiiien),
K. l. forfeuittcii (forfnhincn),
Pujunlchcn pafsuhincn,
L. I, lcveyineu (luujnhineit),
Kuttunmttnuu mnotohinctt.
.fttttp' oit paistat (tchnet) l,
•fitoito vuskvurpuhutsi.

33.
35.

42. Mie fakin talaitajatle.
Katan mie talumiehellc.
•ftaffarutt mie talamieheen.
Kulumies fatoja mulle (attto),
Kalamies minulle fatoja.

»

<<

44.
«

46. Katot mie riihimiehelle.
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i Mie kulut riihimicheett.
Mie kulut riihenpuijille.
Riihenpuijat jyviä minulle.
Mie potsille jyväset.

48.
50.
52. Posso (potto, potsi) p. l.

Koira hciiiltavi oruvuu.
Oravan tuitta kokolle.
Mie orcivan kottoselle,
Minä forpitte oravan.
Korpille mie kostjumctlun,
Korppi minulle siipiänjä,
Päästähän paruhimmia.
Puolen merta kymmenettä,
Kokon uutehen tupahan.
Siin' oil feinät stirti luista,
Oviseinä otratt luitta.

56.
58—66.

5
*

66—70.

73.
76—78.
79—80.

84. Uuni uusista tivistä.
98-99. Oven pääll' oli onnen sänky

lostu taulu tafott ääni,
Herran huuto huonehesen.
Pithcts potta pullotteli.

5

101—102.
Pnhus poita pnisntteli.

207.
» 1-16 Lehmäni kujuhun kuoli,

Kaunon lehmän lepittöhött,
Lepikkö minulle faitan ., .
Tuli tuikki, vartit sammu,
Mina metsähän pakenin,
Metsä mulle faitan anto,.

»
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9—lo. Minä pääsin aian alle,
Aita mulle päälle taulu.
M. ktustheit lnpusin (fupuhnin).

r

I l
13. M. tankuhulle tapusin (tapahttin, fa*

ivasin).
17-48 M. s. heinämiehellc (hriuäitvctäjälle).

Heinämies (hcinäuvctäjä) minulle Hei-
ttäjlä.

20, Laimtius minulle viilusta.
2(tta minulle taikitou.
Sika minulle sutahciisct.
Miuä sutastt ompeliallc.

22.
24
25.

M. t. ptttttt vetäjälle (haloiileiktactjallc).27
28. Puunvctäjä (halonlerttaujn) mimtlle

puuhusia.
'.'9 M. puut fittkouhun (liutahusenl.

Kinkou sysiä minulle,
Minä tyct fcppofrile,
Seppo mulle veitsen tulo;
Minä veitsen suutarille,
(Suiitar mntte kngät neulo;
Miuä kngät vaiivuselle,

30 -38.

ffiaivauen kiitti Herraa Ittmutou,
km kngät sui.

30. Kinkou ntituille kivysiä.
Meri niiiutlfe siiotosiu.
Minä snoluset kanalle,
Kuttu minulle tunnusta,
Kuita fahefsau ntunou;
Miita iiiunut tattiluhun.

32
31-35
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35 38. Minä talat lofatte,
Lotta mulle sulfasta;
Mina sulat sunturitte ..

208.
3.
5.

Silkillä silottomahan.
Mitta hyppäsin ctiallc.
Lepikkö tehoksi muuttu.
Äananpoifa f jutellen.
Minä lyöä ptttofuttelin.

t

8.
30.
33.

212
1. Kolka, kolka kotuu.r

4—6.
»-23.

Lupselle velliä (mattoa).

Riiheen rimuumuhan,
Atte parsiin asumahan,
Kivenpuuhun kiikkumahan,
Lupctttohon laulamahan.

20

213.
Millä tätä picfsctähän.r 3.

12, Missa foirct? — Mato pieti.

214.
1-5 Ken föi Nytäsen afan voin? —

Kettu söi Nytäsen afan voin.
Missa se lettu? — Aitan atta.
Missa se aitta? — äöalfia poltti.
Missa se valfia? — Vesi sammutti

»
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7—17. Missa se härfä? — Kirves tappo.
Missä se krveé? Kannon päässä.
miiiä ie taitto? — Mato taivo.
miiiä st mato? — Anttonen noutti,

r,

Missa se futto? - ÄuujlfoSfa,
Kymmenen meren tafaitu,
Äuufeéfa fnlfo luuraa.

215.
2. Samini tuocillct näfyy.

Mitttte lasin pingcthtavi,
r.

17—18.
Sinne firffonen tehään.

216.
3-4. Pesinte, fnmurtelime j. n. e.

(Kutso: (avta 184: r. 6—15).
r,

11. Pttimmällä, taijimmalla.
Näin mä ruskan orosen.
Hepo oli heinähttonehessa.

14.
»

Nyyhin hännän, riistin harjan,18-19.
Vein ott jouhet veiolleni.
(Sean poita seitsinenfi.21.

5

5
Sean poita setofsesi.
Senjan poita seitsot toai.
Matio r. 21.23.

24—25. 2Bie'pä virtto »veenfi suuhun.
Luste portti umpilammin.
2Bie'pä vertto Söengtn suuhun.
Pane timpilampiseheit.
Nrimmä »vcrtot Vengitt suuhun.

»

26—29.
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r. Panimma umpilampisthen;
Menimntä siitä meritaloille.

29. Sertsän poita seitstllehen (stitsittchen)
Mtnutta siuinen sorsa.
Mi on hurstin hiilpnsessct? —

Hullu hurstin hnlpnsessu.
Mi on hullun foprusessu? —

33.
38—40.

42. Mi on helmen silmäscssä? —

217.
t. i. Ken se Kotosen tatiéti.

3. Annus Kolo uinostsi.
Kenen pojun pttolistfsi.
K. m. muitsoo (mittsii, mutsini).
Rasti ruutuset rahkeet.
Ken hiettohiemoissa.
Ken suurissa huimissa.
Ken ohjuksen perissä.

4.
7.

19.
22.
30.
44.
46. Kenen mäkeen mennessä.

Kenen törmään nostossa.48.
54-55. Aitan perätst ujuct

,

Seinän alfa seisottua.
Kenpäs noille vastaan.
Mitä noille työäfsthen.
Mitä noille jiiouksehett.
Knnnrita noita maata.
Puuhoville periuoille.,

56.
64.
66.
68.

70—74.
Silkkisille potttotoitte j. v. e.

218.
5. Kun kihlun loimuta.

Pesterin perällä.
r.

10.
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* Pcrtfilmän perässä.
* Pctäjäpirttofä.

r

219.
r. 1 2. Min pyyhyt pp»)tt,

Sen rastas raati.
5. Lapiolle laskee.
10. Kripotten (kthättctt) keittää.
12. Tyttäriä antaa.
14. Kivisissä kintahissa.
16, Pohjatuuli tuulee.
21. Kuhrisulta kannikalta,

220.
8. Roftotuotnariit tuvassa,

utoptifsittt kammarissa.
r. 7

8. Kcialitaiman fammarisfa.
225.

13. Saa tttutte fainettitnpöty,
Toinen veä vcrkujuttu,

olmunsi fortot kengät.

r. 9

227.
r. 7 8. Maammoni jyttynäni,

Matusfafjl puuttunani.

228.
r 2. Aiuoct alana poita.

5. Rastiaiset rauniolta.
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««9.
3. rKoppelon kohamtehensa.

7—B. 2Besilittttttt liunoittehett,
r.

Maitti allit aitoillehett.
«30.

4. Eilen oil ilonen aita.
10—11. Kerta fnrjutt tartuit päälle,

r.

Aitta Annin hartioille.
«31.

12—13. Selkä seitsemän ruhoa,r.
(Saparosta sai jatoja.

«3«.

2—3.
4—9.

Tuo lapselle marjoju.
Sinisellä sirtilläsi,

r.

Pttnastlta pussillasi j. n. e.

«33.

3. .tomu, fontti lillu syötävän
Tujomei lilla totta.

r.
o.

«34.

Olin citttett ollin mallin.
Olipa ennen onnimanni,
Onmmaniitoja mulotti,
Matoftosa muitopömti,
Muitopönntssä pöpelö,
Pöpelössä pötttäritti,

r
1—27
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r. Pöntärrttofä rimano,
Rimauossa rtotinjotfi,
SttSttnfoleSfa tymiffi,
©omiftofa sormifinnas,
Sormifintahan fipuru,
Kipurasta firjaukattsi,
■Ätrjatttatttteéta krtttö,
Äiriföéfä nuoret miehet,
Nuoret miehet naimattomat,
Vielä viinan juomattomat,
Ia tafiésa käymättömät.
Maitopönn. pöpeli (pöpälä).
Pöytärist. rimento (rysittä),
Rimennosta rtotrtitttu,

4.
6-11.

Ristiliifusta kpriö (typeri),
Kipelöstä krjattmerttt.
©oputaéta sitotomartta,
Snolamarlustu matilla.

9—25.

Mcttitasta muitopyörä j. n. e
(Somiftota tyrmtfinnaö,9—lo.
©ormtfttttaaéta kipinä.
Metelistä tnciän vouti,
Meiän vouviéta voiilta,
Votitastu voltervannt,
sBottcrmnnntota »nätittä,
Matilasta muitopyörä j. n. e.

13—25

«35

Hyi, hyi Hyveläan.
Litohinsu Ittttotyttttä.

l 1.
10
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r. 14. Miiia kyytmiessä.
21. 2Srik Tolvasen silmille.
25. Jota tulin puhtaaksi.

237.
r. 4. Ättttoni kiitteliikt.

8. Kuu minun tanatti.
34. Pää minun uuheni.
64. Mör minun härtani.
75. Sam mina hevon pulkastani.

Ensimäisen firjan loppu.
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