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se

se on naitaissa

on kuoldaissa :
tuin
ioiwossa alkamat armahat hetket,
rinnalle rakkahat, riemuiset retket.

Katsottaissa kauneutta

hengen lahjat hyljätään,
ajatellen ahneutta
moni pian petetään,

Kyllä miehen kylki-luusta
waimo ombi walmistettu,
mutta pahan parikunnan
riita itse ilmoittaapi,
että mies ei mieldä myöden
ole löytänyt

omaansa.

Naitawa nainen on omena-puu ,
kukkana kulkema, sokeri-fuu ;
waan.wasta w^imona nääwelit näyttää^
miehensä sydämen surulla täyttää.

Niin kuin niitut aidattomat
owat siskot siiwottomat.

Joka hame hellän wipu,
kniiengan el rinnan tipu.

Miehen mieli on siteessä
waljuu waimonsa ikeessä.
Morsian monin kosittu

on kuin olut lannistunut.
Jolla monoa morsianda,
wailla waimoa alati.

Muinen oli miesten rinda
rakkauden tuloa täynnä,
waan nyt turhin tupakoiten
suusta pöllyääpi.

sauwu

Joka konstin kokemalle

harwa hywin menestyy,
naisen kungin koslalle
harwoin hywä häirähtyy.
Ilon tiellä ihanalla
naiman neuwot aljetaan,
ehkä elon kaljamalla
kauan sitte kuljetaan.

Kaunis on, kuin taiwaan kaari,
moni kaukaa katsoa,
muista,
mutta
ota waari,
läsnä wailla waloa.
Eipä auta awiossa
lukut lujat laitettuina
wasten waimou wiekkautta^
loska silmät siiwotoina
ckilkuttawat wierahalle.

Missä mies on mieldä wMa,

siellä waimo wallan ftapi^
ehkä elo sillä lailla
miehen anvon alendaapi.
Hanvasti on ennen häitä
riita riiwanneena päitä ;
wasta waimot miehiuensä

saawat sodan wälillensä
Puoli mieldä

sildä, joka suuttuu ,

puuttuu

että muoto muuttuu,
Koukullinen

sota-konsti

ombi ovittu kukolda,
joka, tarkka tappelussa ,

kurkistellen <
noukka maata nopsimassa^

kumarrellen,

wihollisen wietteleepi
kannuksia karttamasta.
Sodaksi on tetrin soima,
jossa woiton saapi woima ;
niin myös on naimisessa

se

kahden

yhtä

kosiessa.

Käsi oikea on miehen

tila wiela wihjittäissä,
mutta joskus muutokseksi
wallltseeviwaimon walda

haidcn Häyrystä heräillen.

Rakkaus on rauenneena
raskas suulla säilyttää,
min kuin puusta palaneena
tuhka työläs sytyttää.

Suotta mies on sammaloimmt
saanut karwat kaswoillensa,
jota waimo wallitseepi
taikka pilkkana pitääpi.

,

Kannuksita ombi kukko
kehno kaitsia kanoille ;

kuin on mieskin mieldä wailla,
niin on waimo waldiaana.

Tyttöjä on talloneella
kosiata kokottain,
mansikoita manbereella
ottajata odottain.
Kuules, kuinga mutamalla

tukittuna tupakalla
nuuska nenä nuhisee,
pilattuua pihisee.
Tulen kautta pieni piippu
tuhlaileepi tupakoita,
wiepi tawarat talosta,
taikka polttelee talongin.
Työläs työ on tekioille,

koska nenä-nykeröillo
lasi- silmät laitetaan ,

satuloiksi saatetaan.

,

Lyhyt näkö näytteleepj

,

.

mieldä lyhemmäksi
koska tapa waan ei tarwe,
lasi sillnät sioittaapi

ittiehkn

suotta selkähän nenänsä.
Tyttö lviisas wielä

naiman^neuwon tiellä
onnen
itse walitsee,

osan

ollen alembana
ennen kukon kana

kuin hän kotkan

kanssa korkenee.

tytön ynseyden
liewitetyn lembeyden

Tähden

ihmisellisesti
tunsin totisesti
rinnassani riehumina
huolen, huokauksen ,
mutta toisen towerina
löysin lohdutuksen.
Naisen raha rakkautta
hembeällä herättää,
mutta harwoin hartautta
sydämessä sytyttää.

Rinnan rakas tiki taki,
joka myös on luonnon laki,

naimiseen ,
miehet liitoon likiseen.
wiepi naiset

,

Pohjolan perällä
kaiketi kesällä
"paiwä on pitkä ja

sulana maa f

saa

;
'kuin siellä auringo ajella
niin myös on neidoilla
riemua rinnoilla
sulhaistn tullessa suutelemaan,sydändä sywästi sulatteinaan.

Tuosta saapi turhat häät,

koska käywät kosimaan ,
waimoakin waatimaan
tuoro- tukat, pörrö.päät.

Onni ja rakkaus raukkakin Harmoin
tietälvät tiensä,
jos johtajansa on tunnoton tuhmuus
matkalla

maassa.

Gnemmästi ombi ensin
rinnan kytö rakkauskin
synnytetty silmätöinä,

sitte silmät saatuansa
tuopi riemun taikka riidan.

