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Maljan juomingi.

Vuomeu arwo suuri on,
miehen mieli werraton;
työhön lapsensa laittaa,
tytön nuorena naittaa.

Neito, itse iloinen /

sulhaiselle suloinen,
kauan kukkana -kestää,
huolet elosta estää.

Wapaus on wakainen
kansakunnan omainen,
eikä wauvuta waiwaan
alla toiwomme tanvaan.

Täällä toimi totinen,
isän indo eudinen
pellon waatiwat woimaan,
saawat kandeleen soimaan.

Ia nyt, niin kuin ennengin,
waikka alla wilungin,
malja miehille juodaan,
sydän neidoille suodaan.



Saksan wiinasta ja kaljasta.

Pojat l pois nyt kalja tieldä,
koska wiinaa koitellaan;
kaljan kautta miehen mieldä
moniasjj moitettaan.

Kuinga siis on kaljan laatu?
mitä wiina waikuttaa?
Kotoa on kalja saatu,
Saksa wiinan saawuttaa.

Janon jähdyttääpi kalja,
mutta leikin lyhendää.
Wasta wiina, weljein malja,
ystäwyyttä ylendäa.

Tosin meitä kalja täällä
Hiljallensa hyödyttää,
wiina kiehuu kielen päällä,
sitte päätä pyörryttää.



Laulu syötäissä ja juotaissa.

Eine on emännän tuoma,
waan lviina isännän suoma;

syönnön ja juonnon
ja hywän-suounon

on täyte juhlana juoma.

loAa on joukossa mieldä,
kilwassa kastakon kielda,

kaatain pois kaljan
maistakon maljan,

tyhjendäin astiat tieldä.



Juoma- Laulu.

<vsuoma janon sammuttaa,
janotatin juoda saa

kuiwa-kaukainen.
Poika-joukko, laula, juo;
makea on malja tuo

wahto-harjainen.

Olut woiman wchwistaa,
kannu kestin kaunistaa

lorutessamme.
Riemu rinnat ylendaä,
waiwammekin wähelldaä

hurratessanune.
Kyllä joskus seura suo,

että poika-joukko juo
ambäristäkin.

Älä näänny nukkumaan /

saata kannu kulkemaan
näändyneenäkin.



Kesti-laulu.

Naapuri! naulitse,suosio säästä /

elämän waiwoja eksyttäin;
maljasta hunaja huulilles päästä,
herkulla huoletkin näännyttäin.

Laula ja juo,
laula ja juo,

riemua rinnoilla wiiwyttäin.

Kuin owat oluet otrista pannut,
indoa ilohon yllyttäin /

ei puutu pöydäldakaunihit kannut ;
tähtinä kulkewat tänne päin.

Laula la juo,
laula ja juo,

riemua rinnoilla wiiwyttäin.

Tynnyrin tappi on sulkennt kaljan,
mutana oluen neste näin;
kestissä kumota mahdamme maljan /
juomalla janoa jähdyttäin.

Laula ja juo,
laula ja juo ,

riemua rinnoilla wiiwyttäin.



Unhota, ukkokin/ murehet mustat)
korwasta korttelit pyllistäin;
tuoppihin upotta tuimatkin tuskat,
niele nyt kannua nytkyttäin.

Laula ja juo,
laula ja juo,

riemua rinnoilla wiiwyttäin.
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