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Erityisiä Lauluja.
i. TVttöin lanluw.

Kuluu itä laulamattaki
Ä^oiu sano minun emoni,
Varotteli »vonhemponi:
"Ele lapsi paljo lauta,
Tytär tyhjiä sanele;
Itä fultattctt hllumi,
Aita ormos rientelemi,
Sinun lapsen laitlittésisi,
Kurjan fuftumaisissisi."
Woon ellos emoui jtirfo,
Woliielfo monhemponi,
län fiiltajcii hilusta,
Armohan oli menosta.
Miiutit lapsen tauluissotti,
Pienen pilpotufsissini ! —

Itä fuitenti tulumi.
Aito armas rientelemi,
Jos en laula polmenoni,
Hyrehi sinä ifänä;
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Aito kultanen fulnmi,
Päimä founis forfelelvt,
Ilmon lintujen ilosta,
Wormuisten »visertämistä.

Gi laulu kosista kiellä
V^oin ne muutamat fonomot,
Moniohot ormclemat:
"die neito paljo nonro,
Paljo naura, himon laulo;
Ei sinua himon noio,
di filmoit »vihille mteä,
losf on filmoit fihloiioisi,
Kilivon fäytäisi tosissa.
Olet tapsi laiiloinatln,
Tptär tyhjittä janoitta,
Niin siat sofson morrellesi,
ffierfanutan wierehesi;
Kolmin täpähän tosista,
Nelin »teittä pyytämässä,
Pohotoilie pitelisofsi,
Rittohille reen perähän."
Woon clfoä hymät imeiset,
Tuoto ouofsi otelfo,
Jos ma loulon loiho tapsi,
Tytär tysiä mierettelen;
Lauloya isoli ennen,
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Wieretteli meistotstlto,
Lonlo armahin cmoni,
Wärttiuältä määnuäiteli,
Loulo fiito, laulo mcifto,
Loulo mielä meifott lapsi.
Ei taulu tosista tiettä,
Kun ei muut poliot tapani,
vtatsfmttettt, laihuuteni,
Ja loikki fatalnuteiii.
Jo jos ett fattfo pofmenatii,
Knnln futton matftaua;
Itä tuitenfi fttlumi.
Kosmo founis lontiomi,
Muoto mttuolle menemi,
Koto morsi monhonemi.

3. Lautait woiessaui
Bouian ehta moiessini,
Keifuti tehtoellessoni;
Ehf ett toiste moitie'tmia,
En toiste fehonne'fano,
Kun tulen ison ijille,
Emon marrctte »ajettctt,
Nousen ohfoen oltlta,
Kättä piefsäen pehuilta,
Wotmotettett wuotehelta
Ktiit tulen tttttsemafsi,
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Saame sanon fantajafsi,
Peufitt pään pitelijäffi,
Jofa ttnrfon nnohhjotsi.

Meistä kaswawi kananen.
Kuftuome nic fäföstt,
Lonloomc mc latofet,
Kun yhcn cmoscn lapset,
Uhcn hanhen hautclcmat,
Mhen sorsan suorittamat,
Vhen peipostu pesentät.

Äuffuoinc me fäföfct,
Lottloome me totoset;
Mctst' on hanhi houtnmosso^
Meistä joutsen joutumosso,
©orsitien forcucmossi,
Vesilintu »vertymässä.

Kuftuome me fäföstt,
Louloome me totoset;
Meistä foémami fonanctt,
Vienee ylen hymäncn.
Monen miehen mielitietty.
Vhen miehen marrett mosta,

Kuftuome mc fäföstt,
Lmttaomc me latoset;
Oroholl' oit onnen touot,
Ripsettä Äalemon riistot,
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Ohrat päätä ottamosfo,
Poivut pienellä potalla.

Kuftuome me fäföstt,
Loutaome me totoset;
Isoni lumon lupasi
Scitsemätsi muotosctsi,
Suntat-iltaset ifota,
Pätmänlasfut lolloietto.

Mitä me tytöt suremma.
iOlfame tytöt yhcsso,
Rinnotusten rinfilöissi,
Loulofomc faatufastt,
Wctäfämc micnofcsti!
Wlxtä mc tytöt siremina,
Kuta huttnt huntclcmmo? —

Ei meitä »veroista mieä,
Ei oteta moouotoisto;
Wosfet mieähän mcroisto,
Oromoisct moouotoisto.

Oltoinc tytöt yhcssä,
Rinnotastcn riufilöissi,
Loulofomc taatttfaétt,
Tanésifante toitomosti;
Tuota founot fotstlcmi.
Tuota tullat fuuntelcmi,
liitona omcn tofono,
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otitt koitti faittoloéfa —

Ei tohi tupohon tulla,
©ooho silivoshiionehcstn.
Tuostapa äntntät ättäjmsi,
Kouffufeuot foffajoisi.

(i. Tässä tanssiwi tasaset.
Tässä tauésimi tosiset,
Beta lystit lyyräjömät,
Walittttta worreltansa,
Muhtioila muowollanso;
Meille on luoja worren luonut,
Ilimolo fliivon fllwonnut.
Luoja luonut taotin marrcn,
Herra innomoit ntuomaeltaf.

Zåifå tanssiwi tasasct,
©etä lystit lyyräsimät,
Worsiouso ttotftétowat,
laltojonso toiwuttawot,
Nttorten miesten mieltä myöten,
©ulhostcn syätttä myöten;
Nuorten miesten miel' tctelvi,
©ulhostcn syäu sytcwi.

Mitä tuosta, jos ma laulan.
Mitä tuosta, jos ma taulan,
Tahi tuosta, jos mo tonsit.
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Ei luoto tytt) fystle,
Eitä oppi orivacle,
Nato ci noisitte sanele,
Anoppi tylän otoille;
Mtfm fytfeu fynnyfsette,
Noon ttaittetett fplätte,
Anopin susille syötän.
Apen fnrhiiitte apotan.

8. Hywä sanonta emolle
Omniä tänne titttutfona,
Tttffutfatta, saottntfaua,
Nnrffihin nuhojamohou,
©oppihin johajomahott;
Tulin ihmisten ilotsi,
Nuoren rohmotatt rototsi.

Kiitos faunosttt lumolon,
©oin phen ilostu illan,
Rcmullisett juhtapäiivän;
Enf ole tturfissi nuhaiiuiu,
dn sohomtut soppiloissa.
Aiuo tonsit tattaivastt,
Keituiu feéfilattialla.
Kun tulen emon totihin,
©aap' emo hymän sinontatt,
Isoni ilostu mielen,
Tämän lapsen loulonuasto.
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Tattfinttaéta, toionnosto,
Kun on lauloin laotusiéti,
Tonssu oino toitowosti.

O

Mitä te pojat suretta.
Mitä te pojat suretta? —

©itäfö pojat suretta,
Ett' on meillä pienet piiat,
Piiot pienet jo ntatofot?
Jos on pienet, niin on pystyt,
Jos matalat, fofsi mofso;
Siinä pieni piételefjen,
Kusso suuri fäätttelcfsett.
Wielä mciän pienet piiat,
In nämät tytöt motalot,
Tunteivot tupansa pestä,
Roppiiseuso roiivocllo,
©illat suuret siimoclta,
Lottiot mesin wolelta.

Nyt me otitono olemina
Jo htletttnta flimmcinpina ,

Kitit tulemi toinen mttosi,
Toinen mttosi jo parempi,
Omenina me olenrnta,
Jo tnlemmo fuftosiia.
Matkustamina mansiffoilta ,

Woettamma maapttffoiuo -



9

Käyinmä pormessi porosno,
Piifopormcsso ptsintiä,
Wolfeiuno moimoloisso,
Ittofeinno jouffoloisso.

O
10. Hywän eukon tytär

©i oo funéfo fäéfemistä,
Päimäéfä opettamista,
Ei neiessä itcuoiniéta,
Hyivän eufott tyttäreesi,
Äeifutetlcn feträpuita,
Kohotellen hiontatöitä,
Keträttäme rihma fierä,
Rilmta fierä jo limohfo,
Losfetame tonto licmä,
Lanta licmä jo lohia;
Wisfoifame loiipsiupuutte,
Nopottamc noittan päälle,
Kouitome fangaspuisitt,
Pielfäme pirranpnuto.
Sitte pirta piuffooivi,
©uffutaittcn suittooivi,
Kuultiwi fplähä» toiste,
Pirran pirsfc noopnriliin,
Atat tuosta orwelemat,
Kpfpmät tylästt umset:
"Kufa tangosta futoivi?"
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Emo »varsin mostoomi:
"Outo tultani ftttoivi,
Hcrttoscni hclsfyttäwi."
"Laéhfo tapoja fongos,
Päästifö pirta piitämiä?"
"Ei lostc lapoja fångas,
Eitä pirta piitämiä;
On fun Kuuttorcn tutorna,
Päiivättären fctreämä,
Otamattoren osoomo,
Tähcttärcn täyttelemä."

O

11. Hywä lykky neitosilla
öluell' on onni founis,
luoohon janoamatta,
Hywä lytfy neitositta,
Noiohon fäteämättä,
Kun tutoatt hymä tuleman,
Ketsiähän telpoowon;
,tuu uähäiiu uäétäriffi,
Sicjctätsiu tifforifsi,
Rihman taamttit latttajafsi,
Kontohon ftttetiafsi.

Mitäs mciän ueitosieu.
Mitäpäs tytön titinutifi;
Kun tiimien tnten eleä.
Setä fastoaii fauuihistt,
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Kulfemi saita fplättc,
Tieto toisehen talohon,
Noimot sulhot noopurihin,
Ottamot omitte moillc,
Oman pellon pientarelle,
Ison iffunoin näylle.

Mitäs mciän neitosien,
Mitäpäs tytön luinunfi;
Jos ei noio noopurihin,
Tohi ei toommotsi tohelo,
Olen ilinanfi itäni,
Tyttönä ison tytöttä;
Tiimi on tyttönä eleä,
Nätti otto neitostno,
di oo huolto huhmarelle,
Miehen moattchen mania.

12. Kolme kaunista
Kots' on faunista fesillä:
Lehti puusta, ruoho maassa,
Minä fohto fotiuaittctta,
Minä lehti liehumossi,
Minä fuffo kuulumassa,
Minä heinä heilumassa.
Waan en huoli, huolt'tona,
Hyivä heinä heilumahan,
Hymä fuffo huilimiahan.
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LemmenleKti liehumohon;
Ei pahat hymästä tieä,
Ei fotatat founihisto,
Rupalötöt ruohosta,
Pullofttut pttnomerestä.

O

Gi sowi Karjalan kihlat.
Oi ole tplosso tässä,
Ei tämän tylän sisässä,
Eipä mielä toistéfana,
Kuulu fofmatttieésifaiio,
©itä miestä mciän moolia,
-ftarjatasfa founofoista,
lonto fortnttfstt sopisi.
Rintoristit fclpooisi.
©ormihin tämän foriait,
Rintohon ripiän neien;
Minun ou wiejätti 3Biroéfa,
©oojoni ©owou totono,
Äihlontuojaiti Turuéfa,
SBctäjätti Wiipnrisfo.

O
©mtttä huoli huitukoille

@mtnä huoli httitufoitte,
Noille poifaruitufoittc,
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Nittifoitte, nattifoitte,
Noille noapuritt nostitte,
Kun ei tulle tuonnempoo,
Ehtine etempeäfi.
9)ti fuuen firtfotunnon.
g)fi tappelin faheffon;

Kun ci naine Narmatt hcrrot,
äöiette Wiipurin ijonnät,
Turun piiporit perine,
©atvon foffat forjoelle.

O

Mie tahon tasasta miestä

Gmpä huoli hoolittoittctt,
Emma huoli hnntsufoista,
Noista poifa ratttfufoista,
Koirista fotifptäui,
Notlifoista naapurini;
Mte tahon tafasto miestä
Tosiscttc marreffetti,
Miehen ristin rinnoilleni,
Äottttof ffltutoittetti,
Wcrcmäiscn wiereheni.
lääpi maan tytöstä täitä,
lopo jääpi, futt fattonfi,
Monta sulhosta surulle,
9cuorta miestä mtelafalle,
Koitcrcn foriot sulhot.
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Tofrojärmctt tolloturmat,
Lylymaaron lytteröifet,
Ätrir-esJDaarott fittit miehet,
©ottfojait pojot foriot.

16 Paremman miehen werta
Ei täpwp tätä tytärtä
Pöhöille refipajuitte,
Lttasitte liistchille.
Miehen »»aimojen woille,
Äereäiän feitofsillc,
Jofo soopi sittmt fonsfo,
Kcrcää fcpin keralla.
Wiel' ompi tptösfä täsjä,
Wielä tässä neitosesso,
Parcmmonfi miehen merta,
Kounihimmon morrctt fouppa,
Miffahamman rinnollinen,
Weremämtitätt wierettinen,
Paremman talon miniä,
Koriommon forjatt täysi, —

sBeteä mcrcwo» miehen.
Knletetto funnottisttt,
Suttrihitt solitupihiu,
Kolittuihin fortonoihin.

O
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Gi täywy renkien rekehett
Gi täylvy tätä tytärtä
Jouti jontomon sylihin.

Rettft rehmonoin retehen,
Kositfoin foinoloihin;
Wielä tälle tyttärelle,
Zälle fatitutte taitatte,
Tulemi tuhannen ruutia,
©oatt motsimo satuta,
äßemntel wärjäity wäjääwi,
Kirjoforjo fuättänn.

Wielä tälle tyttäreffc,
Tälle taimille touolle,
Kihlat fitpoo tulemat,
Heittäen hpivät hopiot;
Tuoohon Surusta sormus,
Ristit Riian faupungisto.

Wielä iästä neitosesta,
Tästä toimisto taitosta,
©utu juopi suuren sirfon,
©ttfu sirfatt, taatto tuopin,
Moommoni hopiomoljan,
Weitfo hipin fiiitaloian.
Kaaso tonniin follistaivi,
Heimo hcmpiän piforin.

O
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Ktttt tämä kana katolvi
Kufopo tässä fuffunetvi,
Kenpä fielin tatilmiemi,
Tämän tunnohon fnfnitta,
Tätttätt horjuu hortehillo,
Kuu tämä fatta fatomi,
Zämä hanhi hoirohtowi,
Effyroi emostn tuomo.
Punapuola poismcncmi.

Mun tämä fono fatomi,
Tämä hanhi hoirohtolvi;
Koto luuta lattiatta,
Huosio pesinpptystä,
Tuopiu foraat tummciiewot.
Piuttpmät piforin faiat.

Kun tämä fono fotolta,
Zäxnä lititu liitohtomi;
Niin tämä mäti tnettemt,
Tämä lintto liitohtomi,
©imuin tästä tiet tchä'äit,
Aito roiiuon raiivatahan.

Mun tämä fatta fotomi,
Tämä puola pois mcneivi —

Zai)i tun fuolcn tuulit piifa,
Kotonen fafarimasfi;
Inäpi sulhoset sirulle,
Miehet mielimurtehitte,
Partasuut pahoille mielin,
Hottupäät halajamahan.
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19. ött kumpiaki.
s£ittt ott ttoita poifosio,
Kun on mustia sifoja,
Tatmitotfu porsohio.
Niin on noita poifosio,
Kun on suolla santmafoita,
Allo wirfun mittfujia.

Niin on noita neitosia,
Kun on tttoafta mansifoito,
Punotutfio fcotto.
Niin ott noita neitosia,
Kun on foupungin fonojo.
Eli liittaliittttjTa.

Erilainen kirkonkäynti
Kuulu tenfien tupina,
Koutofcnficn tapitta;
Tytöt firffohott tulemat,
Leimahtamat lehterille.
Rinttatt anti riehfästmät,
Kirjan sieltä fiéfasemat,
Josta wirren weisoomot,

Lumut founihit tufemat.
Kuulu löllöjen löpinä,

Tuohitentiett toltino;
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Pojat firttohou tulemat,
.firffontäetlä melstoomot,
Wiiuapuoliton powello,
Otatfoumtn foinalosso;
Ei oo firjo mielessänsä.
Ei popin porohot saarnat,
Tptöt mielessä aarni,
Syäiltissinsä fptemi.

21. Gn mene Matille.
Kuulu fioitanta liljoilta.
Outo määjiutä mäeltä;

Äiti sulhotsi älysi,
Koiso fihlon fatttajafsi,
Moieli mohofsi luuti,
Kuimaiatar Äitfferifsi.
Käwi sittc fotsomoban.
Katsomohan, fttuleitioban.
Mitä ttiääjitttä mäellä,
Kummo hoitanta htjoillo;
Motti määjclti mäeltä,
«Penttinen petäiföllä.

Äiti neuo jo marotti:
"Ele hylfeä hymeä! —

Ei hymät hylyksi jono,
Kutufsi Jumaloit taltat." —

"Ele moinen äiti ruffa
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Työnnytä tätä tytärtä.
Laita lastasi Matille,
Perustele Penttiselle;
Eit meuc minä Matille,
En perehp Penttiselle —

Motata miltä Motille,
Vleit pieni Penttiselle,
Ollille minä ositsi.
Porohitsi Pooivostttc."

22. Ott mene minä pahoin

On mene minä pahoin,
En fäy tuhmihin tupihin,
Mene en mustille mesille,
Litorontohin rotasta;
dn peritte picneit pirtitt,
©iwu ett suuresta talosta,

©tutt' ett atttto sithajette,
lof on tuhma turman tantta.
.fomin taita leuan lautta,
Harwa faittto hmnpohien;
Ei ole firfaé tiiltotähti,
Ei forio huomctttoite.
Tnhntafsi on tuumiteltu,
Koitoksi fapafoittu,
Tuhmalta tutimittajolto,
Wäärältä wäsyttäjältä.
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Kun tuli tupohon fcrron.
Tuli tun tupofoit fotsftt,
Moifo fttit moision hcnti.
Parempi minun ppsyä,
Armohompi oitocllo,
Liepehellä liete'rottnon,
Koloronnan foitehello.
Kllil sylissä tuhmatt sullwn.
Miehen taiton faiitataéfa.

23. Toiwossaan pettynyt
Kuulit suolta ruosfan roiöfc,
Ramtatta rc'en ratina.
Aisan fotte faimoticltä,
Hemoil hirnunto pihalta;
Toiwoin tuttttui tuteroan,
Kattnihtai folfuttoman,
Korioin toliti fäymän,
Arniohoiscni ajaman,
Näätärcuhfostn näfylvän,
Remottputthfott purhottawait.

Eipä tuttu tttftatfatta,
Kounostui folfuttonuo,
Armohoiscni ajaima,
Koriani tohti täynnä.
Rewonpunhf ei purhottonna,
Näätälotfinen itäfpttttä;
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Tito ttticmi turfiit nyplä,
Kcrinfonto feipottami —

Tuohinen fypäri päässä,
Petäjäinen paita päällä,
Housut hontoset jalassa,
Pnfsnt puiset lontehctta.

Ommä hnoli huitukoille
@tt oo narri norrattaii,
Höyhenliuta höyhettä'ä.
Entä houtto siuifutetto,
Mielipuoli mielitellä,
Heitto hclmosto weteä. —

Ompo tässä neitostsso
Porcmmonh miehen merta,
Ktttimmäiifi fiitnaétaja,
Poretttntatte paian faaja,
Kcnstimmälle fctreäjä,
.fitiitafaminalfc ftitojo;
Ei sinulle, iilfotuppi,
Titfatuppi, taltatosht,
Kyntmenpoiffoiten fypäri,
©otopoifto soopuffoinctt.

dmmä huoli sititafoitte,
Huitafoitlc, hoititfoitte,
Mie tahon tasojen morrcn
Tasisttte morrelleni,
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Tahon muomott nmhfiamman
Mnhfioittc tmiorooittetti,
Tahon fasivott tonnihimman
Konnihillc foéivoilleni.

Mitä sie käwelet surma.
3U£itä si'e täiuelct sinua,
Ramtanraufuja ojelet.
Kylän tyttöjä tyselet,
Tittamöitä tieustelct? —

Suurit sttrtjt formanossi,
Hieta hctinotési helisi,
Äitniiottomait fttftaroéfa,
Lantittomon lofforissa.
Mitä teit tämän sen,
Kuto roooit tolwen faifeu,
Kun et teitfoo ferämtpt,
©aanut rouftoa rahoa,
Täältä neittä ttaiafstst",
Tuottoofsesi tytärtä? —

Kesät fetttällä ntafasit,
Toimet toljaivttotehctto.
Elsi nyt puusto puolista,
Hoe neittä hoomitosto,
Tyttöä petäiföétä,
Männtföstä morsianta;
Ele meiän neitosisto,
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Tololl fuulliu htffapäistä,
Tästä suuresta sumusta,
Laajasta lojipcrästä.

Gle pyyllä neittä pyyä

Ole pyyttä neittä pyyä,
Sraroatta morsianta,
Eletä masfetto molitse,
Titiositta tieustelc! —

Baat pyyttä pyhänpitäjän,
Oratvatta otfnttistn,
ffioéfetta wolchtclijon,
Tinositto tietttatrujän.
Kysy txxttatta tytärtä,
Hopiotto morsionio,
Sortmtfsilta suosiitele,
Siltfinouhoillo sitclc;
Kuulu lullatta tosimi,
Hopiotto huolittomi,
©ormitfsitla suosittomi,
Silftihuimitta sitomt.

O
27. Kotien erotus

Mistä tunsit tuhmo tulla,
Oron torso tien ofosit,
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Tähän funlithun totihin,
Konnihistn fortonohon? —

Kun tulet taijan totihin,
Pistätet pihon sisälle,
Pihott' on hnmolon pilpo.
Rosmon torin fortaitotta.
Kniutos on sinun totisi.
Sinun turjan fortonosi -—

Mxxn talvin pihotst terran.
Ajoin ittunon afatst,
Näin mä tuon ttäfijättäfi,
Tnttsitt Turjonfi Lapitta,
Räystähät rewon riotsi.
Aitoi oiaéfotitinetofsi,
©cliit seisowon isännän,
Selin onnenfi otcmon:
Tup' oli fimello tuello.
Seitsemättä scipähällä,
Kohetsotto fanfintetta.
Kun sisähän fotsohime,
Wehfot mittfu fittfoatla,
Portit orrelta parisi,
Pöyällä pöföttileipä,
Olfitomppn taitinosso.

Toista tänne toiwottihin
Mistä tattfft tuhmo talla,
Epäfelpo tien ososit.
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Minl!,!t tmiinlnin totihin,
Ppstyhyn joit piho'att? —

Toista tänne toiivotlihiu,
Paremmoista polfottihin.
Ei sinua, siou silmä,
©ton silmä, toiron forma,
Tolmistn orihin otsa,

Kewähiscn lehmän leuto,
Kesäsen taritsan fonlo,
©yfysyisen ivnoheu naama.
Tulitko sikojen tietä.
Politfo porsasten poluista,
Astuit lammasten latua,
Wot tämit mäfeä myöten?
©imitte sioitta tiensä,
Pil,au poiffi porsohilta,
L.ion toiite lampahillo,
Tie mäellä mäinnkkoliön.

29. Tie ott tehty tuhman mennä
Veistä tiesit termohiirt,
Ojomyfrä tie» osasit,
Luoivon lohta amptimahan,
©iitoo ihooinohon;
Mistä tiesit, fitsto tunsi,
Knsto tuitcnti älpsit.
Täättä neien tosmoivatsi,
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Impyen ylenewätsi?
Kuuta isoni, tlmln emoni.
Minä »vielä fimlusimpi.
Kuntan kuittina merelle,
Hopiana inaille muille.
dxxtä huoli huilukoisla,
Noista poika puitufoista.
Kun ei tulle tuuhiammat,
Koriainmat köhii käyne,
Näätäfaapufot näfync,
Reporinnat reiloltone;
©imi! mciiföhöt siotfi.
Poikki pellon porsibolfi,
©imu on tehty tie sioille,
Pellon poikki porsisitte,
Tie ylätse, tie alatst,
Kahenpuoiin kartanosta ;

Tie on lebty tuhman tulla,
©efä tulla, jotta mennä.
Nro fäyä kappalaisen,
Astua kylänkysitän.
Tytötfö sinnnti saatto,
Neiet neno muille teitte?
Ne ne näpphvät syäntö,
Wiewåt mtcleit miesten päästä.

O
30. Mottisulhollitten

N^ont' on sulhoa minulla,
1)W ou Vrtti, toinen Tovttt,
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Kolmas foito Paalittainen,
Neljäs Nertto niemen päässä.
Wiies Winnyrin Tapani,
Kuues foiuu Korjaloinen,
©eitsemäs sepän Simana,
vfahcffaö on Koitoporta,
Yhcfsisi 2)rjä rauffa,
Kylän wouhiu fymmeitejT;
Repo rutto reunimmainen,
Päimän poito päättiittmäinen.
Kirjomissa fiutohisso.
Kounchissi tauhtmtoissi,
Woiposso »vanutetusta,
Ostctnisso sioppohissi.
Kämi terran, fint täiviti,
Istu illan mtereésäut,
Kylätnnuon ttiulcmotto.
Emoni Haivatscmatta,
Koto mies mc'ette ntaifo,
©plinisttttito simalle,
Kainalo fanotimutiitte,
Wierns moille, mchnäsitte.

Ompa tietty tietyssäni

Kmpo tietty tietyssäni,
Mcsimorjo ntielcssäni,
Lempilintu liitossini,
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Sinisorsa suojassani,
lof on mieltynyt mittihiut,
Minä mieltynyt hänehen;
Hättett' ott ibanot silmät,
Mtiiittta syön silonen.
Ci hän heittänyt minua,
Eitä yfsil jättäuyunä;
©matfetts' on ottamttttto,
Kiillotsensi killsltnunno,
Kouuokseiisa lotsonunna,
■iöaffiafscnfa »volinnut.
Niin niiltä hänessä riipun.
©efä riipun, jotta fiikuu.
Nuutuu lintu fehtiptutési,
Kutistu otsilla orawa,

O

32. C£it heitä knllaistani.
Hsappi paljonti lupasi,
Enetmiiän papin emäntä,
Wuoen woito syöäfseui,
Toisen tuoresta taloa —

Lupasi hymät hamoset,
Jo porohot tiittapaiat;
Kasti hillon heittämähän.
Armohan unohtomohon,
Etten fuitlté ttuua pääua.
Natisi sitä itänä.
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Mutt' en heitä tullaistoui,
Armahaistani nuolia;
Ennen heitän herkknrnoat,
Paistit pappilan uuohau,
Heitän faunoset hamehet,
sta parahat liinopoiat,
Eiuteiifitti heitän herttoseni,
Armabastani eronu,
Kesin fcstpteltaäut,
Toliveu toiwuteltuani.

Mutett musta, miuutt
Mouift pohatan poito
Komin on töiltähän topio,
©limuttansa sangen suuri;
Sinä föyhä poifa rttffa
Et oo töiltäsi topio,
©nmttltast aitoon stittri.
Motti sun mustaisi fonowi,
Tcrmaéfattnofft tefemi,
Pohotsi ponettelewi.
Tuhinemmotsi taniuistami ;

Woit si otto niitten musta,
Minun founis jo hyivonen,
Minun mielestä mctoncn,
Woisirnncn silmästäni.

Jos oot mitsto mun omani,
Rouontarmo roftahoni,
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Tuhmo mnicn tttnnttétotési,
Tcrmaéfattto fatsttteésa;
©elin muihin scisotote,
(Selin muihin, päin minnhun,
Ehta mie pifonen piifa
Moisin poiallo parata,
Koulutsilla faunisteila,
Sääret miffelisufttta,
Kaulan paianfaulufsetta ,

Mäet firjakintohitto,
©atuctttta hienot htttfstt.

58?

34. Tuo on mies estä tehty

Tno ott mies ntcVétä tehty,
Sokerista sormacltn,
©uu somasti laulamohon,
lofoi taiten tonssimohou.
Pese silmäi, pää silitä,
Harjata hatun olufsct,
Niin tule minun totihin.
Jo fysy tätä tytärtä
Emoltani cnsTstäänft :

"Euffo työnnä tyttöäsi
Minulle miehelle hywälle,
Soriotte sulhosctte.
Mte oou mies mc'cstä tehty.
Sokerista sorwocltu."

O
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35. Kun oifi kahen walta
Kuti, futi, fultasttu",
Sinisitfo fitlhafcni,
Puttaposfi puolisoni,
Täätt' on nuori neitosesi,
Käy'pä tuota fotsomahan.
Tule yöllä pfsinäsi,
Jottei lälfi jäällä iunnu.
Jalan istu ilsiitssotta. —

Kunpa jälki jäälle jäisi.
Jalon tsfu ifjaiia,offe,
Tuosta äiti äffäjäijt,
Istui imehett foisi,
Weiffoiti wihottcleisi.
Oma sisto ouoéttiisi
Iso ottaisi itäni.
Emo päätti holfoseisi,
Weiffo wcrctt »vuoottoisi,
©iéfo siftttätt faitvcleifi.

Kuti, futt, fultastnt,
Täätt' on nuori ueitofesi;
©opisipo suuta antaa,
Kun oisi fahctto molto.

O
36. Katsopas tätä tytärtä

Kuti, futi, sulhaseni,
Pitnoposti poifasetti l
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Kotso'po tätä tytärtä;
Tästä foswowi taitatte»,
Tästä jotttstit jouohtotvi,
©orencivi tnniton sorsi.

Hanti sulho suttulaincn,
.fanfahatta fartttt määrä,
Westele »veräjän snus jo,
Kannon päässä taltuttele,
Ttio'pa tälle tyttärelle,
Zatte forsolle sowito.
Wie sitte wc'ellc neittä,
©ooto sotfutte tytärtä -

Lähti poifot poiostosi,
Rätsinäétäsi räpälet;
Sitte tnnnet natnchesi,
Jo fosisso täynehcsi.

37. Konsa meillä kosiat käypi

Kousa meittä tosiot fäypi,
Milton mieli mierohoisct,
Konfo ormahat otimot? —

Pääfähyri päätnitsinä,
Himus suoro fuomottono;
Minun miilo htltaseni,
©e tulee pyhänä päättä.

Missi heitä »vostatahou?
Pirtissä fohyripäätä.
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©intsissi siliäpäätä;
Minun miilo fuffaisJtaui,
Sitä mastataait pihalla.

Mitä heille fpötetähäu?
Lcipeä fähyripäällc,
Kuffojo siliäpäättc;
Minun miilo htttatleiii,
©tlle mehnätolotfujo.

Mitä heille juotctahan?
Nieppua fähyripäällc,
Waasfoa siliäpäätte;
Minun miilo hillalleni,
Sille juotetaan olutta.

Muute heitä ituffumohon?
Pirttihin fohyripäätä.
Sintsihiu siliäpäätä;
Muitttt miilo tuliasein,
Se aittahan muistotohon.

Mitä heille muotehefsi?
Nootetto fähpripäätte,
Posteet siliäpäättc;
Minun miilo hillalleni,
Sitte silffnstt perinä t —

Minä itse rusfio.
Minä itse maitia,
Minä fattnis jo ihana.
Miilo hillon miereen.

O
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38. Gn kehannttt kieltää.
;©li joulu joutuniosso,
Tabmomls tamettamaéfa,
Panin tynnyrin ofittta,
Puoleu toiita puoliffoa;
Toiwoiu tultani tnlewon,
Armahaiseni ojowon,
©numerolle, muitfwcrotte,
Juhlan suuren syönnötsette.
Eipä tulta tuttuttallo.
Arntaboiseni ajanut;
Tuli ftihjus futsimatta,
Waiwonen worottomoito,
©fajt oluen iuoa,
Syöä juhlosyönuöfseni —

Toinnut en otto antamatta,
Entä ficltcä febonnnt.

Mitä laihan laulannasta.
Soulou ennen lossi otten,
Paljo mieletön pofisit,
Ilman lintujen ilofsi,
Päästyjen humittehefsi;
Ett nyt laula, enfä toto,
En poljo pofaja'tauo.
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Mitäpä laihon Imilanuasla,
Jo turjan fitfitniiastani —

Suu fuiuwi fuppiloille,
Kieli ntäsjatsi nteneivt,
Eif oo fulto tuulemassa.
Outo ormos oppimassa;
Wieros fulto futmteleivi,
Mies outo opiftelcfjcit.
di ole minulla täällä.
Tällä rannalla rotasta.
Tällä puolla puolisoa;
Minun ott fulto tuotttteinpano,
Etähämpänä omani.
Tttttteinass' ott tuttien teitä,
Armoamaéfa ohawon. —

Titottapa iniiiun omani.
Tuotto puoli' on puolisoni,
Tuotta aaltojen tafatta,
Totona fetätt sinisen.

Miks 1 ei foita suu soria
Mifs' ci soita suu soria,
ditä heti fcifettehä? —

sgifs' ei soita suu sorin,
ditå ticli feifettehä,

Kun on poiSfa fttttostut,
Muilta maitta tnorjofeni,
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Wolfio »yaeltamaöfa,
Armas xxxaita astumassa;
Huuhatta ci oo' huomentoite,
Perofsctta pesty litsi.

Tulisfo huuholle hitomenfoite,
Perofsettc pesty litsi,
Se ois tuftau tupuo tnpötcit,
Jo motion motsoo myöten;
©itte sttuui soitteleisi,
Kieli teitettehteleisi —

©aisi sun sulosanoja,
Kieli felpo feifetpétä.

Ääni ei knulu kullalleni
(äitipä loulo taitaisi,ani,
Entä soito surfeissani,
Kieroissa»! eu tisoo,
En ilotse inhuissoiti.
Mitäpä tuosta, jos nto lautan,
Tohi tuosta, jos mo soiton,
'Jos loulon jotohi lof jon,
Jofa hltnmnn htttneien.
Soiton soien rounitoillo,
Kujertelen litusi ;

©ttotto suutani tulliton,
©notta säätelen sonojo —

Ääni ci lunta futfatteiti,
Arntahattetti fujerrus.
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Du »ma hmsei fiinlemassi,
Oppimassa Hongon otsat;
Kituset fittftt hillafscitsi,
Lepät (ciniiiefsi saneli,
Suopetäjät strsifstnsa,
AHofotmttt armohatsi.
Emma tuusettc fumarra,
Petäjälle päätä täännä,
Ett atuto lepälle suuta,
Katia e» foiwuile ota;
Waan hm tultani tulisi,
Armohaiii osteleist,
Sille ftuttt^aitto sipisi,
Päätä fäonteä päteisi.
Kättä lyöä fetpoaisi.
©ill' on sun liilasta moista.
Hunajasta huilita fatsi,
Parta julkusta suettu,
Lettou-oins liessingistä;
©iii' on päiwä sifnttsfäiisi,
Sillä fuuhitt fulntalttitta,
Tähet tativoti hortehitto,
Olfopäittäiisi otamat.
©e on armas astnunalta,
Men josnoinen jalalta;
Maksaisin tuhot Utlösta,
Astunnasta atfafuimttatt,
latausirröltä siiliton,
Pnnosen josin polulla.

O
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42. Gtäällä minttu omani
Oi MUN taittoa pitäisi,
Ei iloto cnsintänä.
Minun on taito fulfemossi,
Minun metto wieremässi,
Minun armas astumasta,
Waltio wacltainossi.
Etäältä minttu omani,
Maatta nutulta marja
Mies pieni fihcrätutta,
Matataiueit sooposjolfa.
Kymmenen fyläit ylitje,
So'o» taipaleen tafatta;
Tuuli et pättoäsjä tulisi,
Lintu ei lentäisi lohessa.

Tuuli fpttittfi tnlewi,
Linnut fousso lentelemät,
Mie en tunne tuulen mieltä.
Tuulen mieltä, linnun tieltä;
Waan fnn tuttuni tulisi.
Enueuuähtyni nätyisi.
Tuntisin ma tuon tulosta,
Armoaisit astunnasta,
Jalan nuoren tioustnnciéta,
Sutan mustan ntitifunttoéta,
Käymästä fcpiän fetta, ätt,
Helman hienon htipsinnästä.
döirstatt mostohon menisin,
SBirötan fohcn foopsohtoisin,
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Aitojo alentamahan,
Siltojo simcntämähän,
Weräjtä oufomohon,
Porttiloito purfomohon.
Sille tätiä fäppäjoisin,
Jos ois täärmc fämmcnpäässo ;

Snuio fonsso fttiffoaisitt,
Jos ois sun siett meressä;
Kiini taulohon fapuisin,
Jos ois tainta fotilutsesso;
Wielä wicrchen »viruisin.
Jos ois wierus merta täynnä.

O

Ktttt mun kultani tulisi.
Kun mun hittoni tutijf,
Armohon! osteleisi.
Tuntisin ma tuon tnlosto,
Armoaisitt ostunnosto,
Jos ois mieto »virstan päässä,
Tohitfo fohcn tafatta.
Utuna ulos menisit,
Soivttno pihollc foisitt,
Kiptutoino fiiättäisin,
Lieffinä lehouttoisin;
SBierten mierehen mcllisin,
Supostellcn suun ctehen.
Tof tnie tältä fäpstäisitt,
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Waiff ois fäärtne fämmeiicUä;
Tot mie suilta siiffajaijtu,
Waiff ois slirnto fuitu cessi;
Tot iliie taltiohan fapnisin,
Waiff ois tainta faulalnilla;
Tof mte »viereheu »viritisiii,
Woitf ois wicrus merta täynuä.
SBaaitp' ei ole kullallani.
Et ole sitt sien meressä,
Käet käärmehen tolissa,
Koulo fofntait tarttumissa;
©uit on rosmosta siiasta,
Huulet hm hunajameestä,
Käet tultostt, loriot.
Konia hm fanarmati »värst.

O
Disko mut letttoneuot

Woi, hm loit nuttua luoja.
Kuu et luonut lentäwätsi,
Äotfotta fohoomotsi,
Ltntusttto iiitfnivatsi!
Oisfo linnun lentoneuot,
Äohottimet fotfalinnun,
Saisin siivet bonhosclta,
Kuretta fulettimeusa;
Sitte fiinille rupeisin,
Leuteleisii, liitelcisit -—
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Kulkisin ma ullan maalle,
Asunnoille armohoni.
Lentäisit lepeätnättä,
"^tlattalla tnotoamoito,
Ilmon punssi istumatta,
Lehmättä lemahtamatta;
Meret ei estäisi minua,
©elät ci «e seisottaisi.
Eu sirisi iltasesta,
Entä cittetritoistaiti ,

Murkinat' en muisteleisi,
SGBtel' ett miifoittoon perästä;
Armas minun oamttétaisi,
Ittaétattatsi ihona.
Kosmo founis spötteleisi,
Muoio murtinoittcleisi

45. Itken kurja kultaistani
Gu itte ison! matta,
dntå maammoni majoja;
Itfen turja futtaiétatti,
Ia fatala faunoistani.
Missipä mintut ontoni,
Kusso lie nyt fultosctti? -

dn ole site silmin nähnyt,
Kun loiivo lohelta lähti,
Jofo tultani futettt,
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Koitos anto fouuoseni,
Ylitse selän sinisen,
Poiffi poljo pouhoomon;
Johon ci fiutlit turjan fttlffu,
Eitä roitn rattfan rinta,
sffiatff« hlman hotlottclcit,
3Batittc(cu »voimottelen.

Tuo Jumala purjepuulta.
Eli ratti rasmatpptttä,
Etteipä polojen pojan
©onnet soutaissa futaisi,
©onnet suotta jouelleéja,
Mäet wellä mettotcöfa.
©ittc tänne tuttcéfanfa,
Polatesftnso totihin,
©tto lumola suora routa,
Tpyn! maltaina »valitse,
Jotta suorin sotttclcijT,
Mattan oikein osaisi.

O

46. Tehkös liitto lintnsetti
Kussa lie mun fultueni.
Maatta inittä marjucu! —

£ie'fö maatta, moi merellä.
Meren suurelta selältä,
Söaifo Ruotsit rontosiffo,
©afsiit salmitta spwillo.
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Inuti» julmosso soaéso,
Äaptnoéja fauhiossi,
loss' ou werto säärimarsi,
Polmcnforfetiö puuaista.

Woi fen saattaisi sanoman.
Ja tuta tulettcleisi.
Enncnfun nutut murchen soopi,
Atat hnolcn arwoowi? —

Tchfös liitto lintnscni,
©alafauppa founoseni —

Liitto tpöfäme »vätchett,
©aofante silauen tattppa,
Ilman mnicn tietämättä,
Ia toistu tofattinalta:
Mie pian pesästä huolen,
Laitoit ruoan tapsillesi,
©ie lennä ojatta sillä,
Baata sano sille maalle,
Kusso fullo hmntclewi.
Kantoteittä totstlemi.

Ei st jofsi pieni fiiitu,
Ei mennä meren plitst —

Wälehen wähä wäsywi,
Pion heitto hcngästywi;
Oisto tuuli ttticlettiéttä,
Ahomoincn fietelliéttä,
Sepä tt)oisi wicstit wicä,
©epä saatella sanomat;
©anon wcisi, toistit toisi,
Kielen liian tututtaisi,
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Kohcn founihin tvältttä,
Kohcn fitttoit fttitleittitta.

47. Mintut sttlhoni soassa
Manien on sulhonso toiono,
Mittuit on sulhoni soossi,
Kittratitffa fulfeinossi.
Wolfiipää waeltomaési,
Zxxotla Turfinmoau perittä,,
Tlirtin routoitto rajoilta.
Ei siellä emo elätä,
Ei sivele ©uoittett sisko,
Suomen tyttö ei suuto otlna§
©iiveli siliä mietin.
©ototti fotosipcli,
Tpffi futiri futtta anto.

Woi tofi tytär typerä
Mm ou fttfhoni soossi,
Aino fttlhoni foassi,
'jota ittin, jota muotin,,
Jota toiwotin itäni!
Mätefi fotolta noio,
Häät piteä pääfTätéttä;
Eipä naintinno fotona,
Soonut häitä Suomen moollo
Soitu häät sotofcotta,
ffithfi wierahan tumilta,
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©Hiiren Herran sio;ufseéso,
Pienen herran pirttijesjä —^

Pappina pafonan sana,
Wolta wieros mthfijäitä,
©ttora mieffa sormuksina,
Morsiamena ftmärt.

Joutuu kultani kotihin
Käh fuffu, lintu tauto,
Waan en tuule hillan ääntä;
Minun ott tulta tultemasso,
Kaunoni fämclemässo.
Kaupoittahan Karjalassa,
Grlosiaaitiiitta ©amoéja,
Leiroäiitttottiiitta Tnrussi ,
Päämcrotta Wiipurissa.
Tule tultani Turusta,
Wierc tulta SBiipurista,
Astu armahin ©amosta,
Käy totihin Karjalasta —

louwu huoincito totihin,
Pääy jo täuäfi päänä;
Ettet faunista footo.
Tällä maalla marjaistasi.
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49. Waiwa wuottaessa
SJfé' on pétämä mimttta,
Tämän iliitait famteit otto,
Yfsi armas oinotaiueu,
Koto folmesso fptäéjä,
Sefi fur jo mustat
Polonen pahonnäföncn,
Rauffa rattaitfarmattiiicti ;

Muret ott mustotsi »vetänyt,
Huoli muita hoifcmmotsi.
Itämä iättöttiäfsi,
Tauti toimen inoonnehefsi.

Muitt ne mustotsi sonomot,
Ketälecfsi fcttäjälvät,
Minun on silmästä simatta,
Mcsimorjo mielestäni,
Woon ott woiwo wuottaessa,
Yfsin olles jo ifälvä;
Horwon yhtehcn yhymtno,
Hormon nääinmä toinen toista,
West ott aaltonen matilta,
Torot äitin ooltoscmmot.

Luottto luowun tuoksi tuopi.

Kun npt tuttuni tulisi,
Ennennähtyni nofyisi;
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Toffo siuta suiffojoisiti,
Lemittäisin feufapicttä?

Tule;, tufe tuttuseni,
Näy ennennähtystni,
Tule turffo tuutuhuni,
Wiere armas micrchcni,
Tälle unelle litalle.
Lafonoistlle lamatte!

Kun et tutte, ellös tttlfo,
Kun et mierre, ellös wterfö,
Empä fowon futfu'fatta,
Htt»a'tatta, hnoli'fono;
Kyllä luonto luotsi tuopi,
Wcri wierehen wetäwi.
Oma meri ottelewi,
Lamponen lähcntclcwi,
Lafottaitiett iaittetemi,
Liinohnrsti tiittelemi.
Sitte tänne faatuasi,
Tuutuschen tultaasi,
Liti, fifi, litttasttti,
Kitti, futi, tultofeni!

O

Minun ott kultatti kulossa.
Katsos muita mieffojTa,
Jo onnen osallista —

Muitt' on tulta taitfusitla,
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Näkösällä uäätäriitta;
Käymät futtanjo fujasja,
Weräjittä meistelcmät,
Ptlffowat pihatta puita,
Kolfehtimot fartanolio,
Minun ci tuulit futtaistam,
Eitä belfä hertaistatti;
Miuun on tultani talossa,
Hopioui heiititossi —

Suuri tutisi uiman päättä,
Pojupehto parran päättä.

O

2. Armas arkussa ajawi

M^uiett tnrivostt tulewat,
Annohaisenso ojowot.
Tahi on tnrwansa tttwaési,
Armahat fatofstn otto;
Minun ei turmo tuttc'fono.
Armahani e! ajatte.
Eipä liitu liitnuistnui.
Näy ci ltäätähottaistatti,
Kttjosillo tulfemotsi.
Aitomiertä astttroafsi;
Kulta fultewi fulosso,
Armos orhtsso ojoivi.
Turmo minun on turpehcssi,
Annos tirfon oiott otto.
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Tnrpchio tuntentflési,
Aitoo artiiaétamaéfa.

Maassa marjani makaawi

Itämät on ittot pitfät,
Apiot on aamttsttti,
Itämät on potti mtttta,
Ajot foitfi fatferimmati
Ei itämä iltaistani,
Ei apiä aamuistani,
SDcuret muita aitojani;
Ihmtoistoni itämä,
Apioincn ormoistoni,
Mitre mustotulmoistotti -^

Ei «uttt tuulit fitttaiétätii,
Näy ei näotoriutooui,
Ei tuutu fujassi fäymän,
Alla itttttton ajaman,
Pilffoivatt pinotta puita.
,toatt ccöfä folfehtiivon;
Maaéfa marjon! titafaawt,
Mttttoési muhoclcmi,
Atto hietön hcrtioftui.
Kulon otto futtflfent.
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Mils on silmäni sivakat
Mits' Oi! simani jtpatat,
Nätimeni näin häpäfäl? »

©tit' on silmäni jTpofat,
Nähmeni näin häpäfät —

Äiä ittin fttotteh!a,
Kaihosin fatoitrhia.
Ensin tuot' isoni »vanha,
©itä ittin muosifonen;
©itte fitol' emoni monho.
©itä ittin fatsi wuotta;
Sitte tuoli sulho nuori,
©if itfen iän! taiten.
Jo taiten clinojon!.

E! ole firtfo firffohompi.
ditä popptta porcmpi.
Kun otti minttu omani.
Jo onosti ormohoni;
©ontcrcof on suora sormi,
Hietassi Heliä tieli,
Mttttossa musia mnoto,
Kasmo faunis fantahossi.
Sielt' et noust nuori fulho.
ditå fmiltonen famaho;

Kimet alla, paaet päättä,
Mitoet feöfifplfilöittä.
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Pois on mennyt meistä toinen
Kots' oli meitä tounotmsta,
Tällä saarella lanoa,
Jo joella joutseimtta,
Yhe» muotostt molemmat.
Käsiftahä me fämimmä,

Sormiffoho me joivimma,
Rinnan riihihuonehesen,
Kilpoo tiiven ctehen.

MaW oli meitä taunotaisla,
Oli hut fonou pojaiéta;
Pois ou mennyt meistä toinen,
Toinen suuresti snreivi,
Ilkeni itänsä foiken,
Ajon faifcit foihoawi.

Wielä toiwoisiu tuleman,
Toki terran ferkiäwän,
Kun ois ottanut emästä,
Syönyt löhtöruotiahon,
Menuymiä merien toofsi,
Maille oitoille osinmii —

Tulee xxiiei merentataue!,,
di tule turpehen olanei!.

56. Gn woinut itkeä naurulta
Kuoli multa suuri sulho,
Kaatu multa sulho fauuis;
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Öisin tuoto itfenynnä,
Öisin ittenyt itäni,
Tohi puolen polmcani,
Waan en moinut muottafona,
Empä moinut nauruttani —

Iso fästi ottmnohon.
Emo tahto toppomohon,
Wciffo poies pothntohon,
Sieto silmät toimoniohon.

O

Gi lehto lewäten huoli
Viritä huolin piifo nuori,
Jos muu heitti poito nuori;
Kyttä muoto mutta tuopi,
Kosmo toimis faupon soopi
Luonto tuottnut luotsi tuopi,
Wcri wicrchen wctäwi;
Tnopi toisen ja porentittatt,
Antowi awitflistnunoit.

Hylästiinpä, heitettiinpä,
Mao lehto tepeämähän,
Hywä holme hyötymähän,
Hyivä ntoo omahan,
Koiwiffo fohenemahan,
Jtatojiffo toswomohon.
Jos lie heitty ja hplästy,
Hylästöhöt, hcittätöhöt;
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Ei lehto lewäten huoli,
Hywä holme byöwytellen.
Wuoen lehtonen (epääwi,
Kuu tulcwi toineu wuosi,
Koswowi paremman fauron,
Tomioiimion, totioii tuopi,
Wihamtanttttau wiljon siopi,
Teräkfääu clou tefewt;
Eipä hnoli heinäpielcs
Yli wttoett oltnansi,
Ei pahene piikalapsi,
Jos on wielä wiippfähän,
Kitttono ifon foisfa,
Morjono emonso maitta.

O
58. Jo meillä ero tnlewi.

Kots' oli meitä faitnofaiéta
Pienett piiloivooron päässä,
Koriassa foiwifosfo,
Hellässä heinifosfo;
Nyt mcittä ero tnlewi
Kotihinso fitmpasenfi.

Kenpä fttttcnfi erotti
Kotsi tonnisto yhcstä.
Men poni »vihon »välille,
Kohcn rottohon mätitte!
di tatjta rotasta syäntä
dtota lumolotana.
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Eltöhön sitä itänä,
Kimitä hillan molhono,
Tulto luoMt tuomiolle,
Herron foswojo fatstlfo,
Men lie (uoiitt cstänynnä,
Aiwotun attaétamuuta!

Oroholl' oli omani,
Toimetta tali hymätii,
Ästen putfelle rupesi,
Hcrisiihcn hieinumahan.
Tuli toinen, »vei »väiehen.
Pois anasti oiwottaui.

O

Minä musta, pikkarainen
Mtuut on suuret jo foriat,
Mustafufntat jo foriat,
Mitta musta pifforaitictt,
Woäräfmtlo jo wohäncn,
Pentin 0110 peitcttäwä,
Lowon otto (aitettawa.

Ois woinut minun emoni
Soriammon symlytcllä,

utrita liuffohamnlon,
Tuumitella tarpiottmtatt,
3Baalttelfa watftammatt,
Kutnihimman foswotello;
Ketaleista mun teräsi.
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Systiöisto synnytteli,
Hyivitte hylitiäiväfsi,
Pohoittenti pontoivatsi.

O

60. Dlkiset mintut otttatti
Muieu on fnllot fuulitmaésa,
'Jlrmahat ajelemossi.
Rahalliset ramloittonso,
Waraffahat »valtomitto;
Mull' on turjat hiutumasta,
Armottomat astumasta,
Rantat titutr ou ratutoittotti,
Warattomat »volfomitto.

Omenaiset mitill' ontansi
Autuahat ormohouso,
Clfiset minun omoui,
Atanoiset ormohoui.

61. Mpä tunneta tuwuksi
3^oin sono minun emoni,
aCarotteli wonhempani.
Tätä lasta liefuttaissa,
Tuuwitellesfaon tytärtä:
"Nousififo nuori lintu.
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Koswoisi minun fanant,
Kimcnpuusto tieltämähäu,
Wofoisto wolitscinahon;
Soisitt piltitt piialtani,
Pojan poiittnhclinattaiti."

lopo nousi nuori lintu,
Ja foswo emon faitattctt,
Kiwenputtsto tieltämäbän,
Wofoisto walitstmahon.
Olisin minä tupunen,
Kun tuwttfsi tunnettoisi;
Olisin miltä kattanen,
Kun fonofsi fotsottoisi;
Olisin nto pieni lintu,
Kun öisin linnnti liitfchittä;
Olisin sorio sorsi,
Kun öisin sorsiisi forittu.
Woon ci tunneta tumufsi,
Eitä fotfota fonofsi,
En ole lintu liitfchittä,
En forfo foritfemalta;
Eipä tutttte tnhmot noijot,
Äffi otttostt älyä,
Naimat riftohon rumia,
Woon ci föyhän founosio.

O
Köyhän lapsi työt tekewi

Woi nuo norrit nuoret miehet,
Woi tuhmat pojan turofot,
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Kun ei fetsi töphän losto,
Il fsilta illistivilta,
Wcräjiltä wierewiltä,
Aiotlto oleuemillo!
Köyhän läpsi työt tefemt,
Koitti rihmat fetrcäwi,
Koitti fonfohot fntoivi.
Kaiffi lapset liefuttawt. —

Työt' on riftohou tytöllä
Worteuso warnstomasta,
Mureita mafoamaéta,
Toista ilman istunnosta,

O

63 Jäämittä mansikat mäelle
Niin on meitä pittajfa,
Kuu meressä siitosta,
Niin on meitä pitfasta,
Kun mäettä mOttsTfotta;
Jääminä mansikat mäelle,
Mesimarjat muille maille,
Kim on poissa poimijommc
Kotchcsjo faisojonmte.
Pian furjat fttimctttmmo,
Marjot moohon tanfeamma,
Katifemma foitfi morjot,
Woristmmo mooptiffoiset.
Ei teitä fesätien lehti
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Syffytt ilmoissa ifoissi,
Kutat fottttihit, fortat,
Toio et tolwctsi ruweto.

O

64. Tieä ei siika syojeänsä

Oipä tieä pffifättä,
Arivoa yhefsänfätiä,
Tieä ei tie fäivijätniiso.
Heponen ajajatattsi,
Eitä fiita syöjeäusä,
Piifo pieni wicjeänsi.
Nuori neito fttlhooufo.
Jos on tonsfo foswofohott,
Ytsisfä ylcntyföhön.
Minun ci tatteja taswa'fatto,
Eitä ytsisfä ylene —

Meri on tanssi tasmatttasfa,
Aaftofct ylenemässä,
Weet wierellä wirnwi,
Loinehet toivolle fäypi;
Mcreit on oollot ortnaham,
Rotfohoui rannan hietot,
aöeiffoni mejTapajat,
Sisoretti siitasotmct.
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65. Tietämätön kullastansa
(Sit tieä minä piloneu.
En iieä piloiten piifa,
Muta forjatt firjottawi
Wostcn waiwotéta minna;

Knssi fitlta tulto poltti,
Armos aifoa talutti —

Polttiko tarutta tulta,
Alla mallin woltiaisia,
Woi on suuretta salotta,
Syänmaalta syntiälta;
Käivifö fäpptttäfeä,
Woito fotaloa,
Woi lienee mercit selällä,
Ulapatta aitfialla,
Selivällä meren selällä,
Lofehillo lainehilla.

O

m. Kaikissa katala yksin

Mffta »vieno weet wetelen,
Yfsin fanttoit puut polonen,
Yfsin jauhon, yfsin laulan,
Yfsiu leimon, yfsin feitän;
Koitissi fatala yfsin.
Zoiif ei turmatta itänä —
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Msit liitättte lemotte,
Yfsit nousen wuotehelta.
Eipä fetsi suuret sulhot,
Ei ne^tcfst föphäii losto
Äcsattiioffa fenfiwätsi,
Rattttatta rafetttawatsi -

Kenpä st föyheä tätisi.
Lehtnttötttä leyhfäsisi! << ■ '

O

67. Korpikotinen

6*tt tuosta isoo fiitä,
En totoin emoofotio —

Teti forpehen fotinso,
Koufohotte fartottottsi;
Ei ne tunne sulhot tulla,
Eitä tulfeo tosiot.
Eipä tunne tuhinat sulhot,
Äffi ontosti osto,
Ilmon tien telottamatta,
Ilmon merfitt heittämättä;
Poljo tetttiä tulttlvi.
Minun furjan fäpcéjätti,
Sicmvieriä wiittomossi,
RMtta ratentontossa.
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68. Pahasti paimeitoinnttt

Vietiin pietinä paimeiiehcn,
Lossi lommosten ojohon,
Ison polmen fortmtoistto,
Äitin »värttinän pituisno.
lotimittn metsähän mäelle,
Wooron olle worwiffohon;
Waraé istu worwifosso,
Mies wihonett mirwitössi,
©tti siitit silmiltäni,
Kultalangat tulluiltani,
aöaéfet rinnoilta »varasti,
Päältäni hytvät hopiot.
©tit' olen osti ilmatt ollut,
Ajon faifcit taihonnnnna;
Tiilin tuhmotsi fatala,
Tytär muita tyhjcmmätsi,
Ettei ttaittt nointamuotttta,
Korjottu fosiamuoutto.
Muut ne naitihin paremmat,
Koriommat forjottihin,
äijittä olen outo ottamotta,

Jooniatta fatala,
Minä tuhmo tuntematta,
Wieuo wicmättä nnhttte.
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69. Ott ikäwä iltasilla
Isoni iloin fäsfi,
Äiti fäsfi rictttittrita,
Turun uucsso tuwossi,
Kouppomiehen fammoriéfo:
"Östa mettä, jtto olutta,
Ilohuto itsitfT,
Turun uucssi tuwossi.
Kouppomiehen fammartéfa!"
Menin Turhthun polonen.
Soin fatala foupunfihin,
Ostin mettä, join olutta,
Itohutin itsiätti.
Tulin oitohon Tttnissi
Toisien tyttöjen teroita,
2Caatt oli illoitta itaivä,
Poho maata pannessoui,
Woiwo woipuo lewottc,
Setä Wtia haivota.

70. Tuli kolmelta kostat
Oifein emoni ennen
Loulo topfcttc niinuttc,
Sono foowoni minunfi
Sitihon talinon ja forion
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Mustatlilmastn, forian;
Sano siamani worahin,
Wiientoista muoen päästä.
Kulu wuotta »viisitoista.
.ftutit wuoet, ivieri päiwät,
Kulu fultouen itänt,
Wien oifo armohompi,
Päiivä founis forfocli,
Tuli foltnelto tosiot,
Tuli tun cmotti loulo:
Suru työuti sormufsta,
I itu huimio isom.
Kolmos tu o lem o tulcwi
Kotihinsi forjoomi.

O

Jo tulewi Tnoueit Tuomas
Sanottihin foutocsso.
Lossi ollen loulcttihin.
Sulhon soowoni initutnfi.
Sulhon suuren jo fortatt;
Senpä waan olcnft faattut,
Saanut futt sonottihinti.
Jo ivoitteii iällä tällä
Suuret sulhaset ajawat —

Jo tnleivi Tuonen Tuomas,
Motowi Monolon Motti,
Jofo noio nappoani.
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Kotihittfo toppoowi,
Ilmon möitiä, ivooiiehitto,
Ilman liinan- aittmtoitta,
Apen paiantoulttfsttto,
Ky'ytt firjohitiohiita,
Noott siiiffelisutitto.
Kyll' ou tyitä Tuonelassa
Aiminaisifsi ouopitt,
Wanatta matoja fpttitt
Apen paioit fattfuffifsi,
Ifot fimput fäärmehiä
Mtfmx firjofintohifsi,
Tuonen touffio tutulta
Noott fuitfelifuhfsi.

Motti moitti mnotoani
Mitä lie minusta nähty,
Kuta fummonen fatsotta,
Mun ei juostu fuuret fulhot,
Sulhot suuret to soriot! —

Moni moitti muotoani.
Moni fotso faömojani,
Motti »orttani wotitti,
Hofi worren hoifenito.
On mutta mofoma muoto,
Kuu on muowon moittijoitta;
Ontpa faömo fonttofoiiieu,
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Kun on foswon fojilta;
ffiict' on warteni ivolittu.
Kun ivorren »valitsijoilla —

Mure on mulle muomon tuonut,
Itfu foswon fountstattut,
Huoli wortcni molonut.
Wielä tälle morrclleni,
Äottsfo näille fosmoillcni.
Setä mitille muowoilleni.
Suuret fulhofct tulemat,
Miehet aitfarat ojowat,
Käytvät forfiat tosiot.

Kun ei muita tatte'fotta,
Ei fopine fuurempio,
Aitfarampia ajane.
Niin tulewi Tuonen fulhot,
Mxxlfem' Monan fojtat,
lotf ci moiti muotoani.
Eitä fotfo fasmojant,
Ei ne warttani wolitfe.
Bitte tuonne foahcsfoni
Titoiten sulhojen tuwiffe,
Appi ei poitoo onone,
Noottchutsio onoppi,
Kyty ci tx)ft) fintohio,
Natoiopsi nauhonpäitä.
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Toisin sattu toiwomani

Toisit! toiwottt, toisin luiiliu,
Jo toisi» polo pohjin.
Toisin tnic fäfesitt tälfö,
Toisin fäw' fäfepffeni,
Toisin toiivotii osasi,
Ajotuffeui olemmo.
Toimoin juotuscn tuleman,
Armohoiscn osielcman,
Ei tuo suotu tuttittfatta,
Eitä ormos ostunutma,
lof oisi johonfi miettpt,
Minun htrjon forjanmtttna,
Näiltä suurilta siruilta,
Apioilto mieloloilto.
Niinpä nyt iällä tällä,
Tämän fptitntetteii hilulla,
Tof ci muita tutte'faiia,
Atitorompia ajane,
Kuu ei tulle Tuonen sulhot,
Morsiuc Monan tosiot,
Tuonen hottll hortioillo,
Suonen tatti pääloctto,
Tuonen tintohot fäessä,
Tuonen kihlat fiutohissi.

.ftttit sitte menen Manalle,
Tnonen poiticn tnwillc,
Hpw' on siellä ollofsem.
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Kaunis faéwocttafstui -

En ole tiettä fettenfänä,
dxxtå funfono jaloista,
En sure sototcsiä.
Woiilownosio waraja;
Kyttä Suoni ivoiton tuopi,
Mono moolisi snoieleiui.

74. Jospa se johi tulisi
liOöpo st johi tufisi,
Jofo mnn taiotan noisi.
Setä fitrjon tarjoaisi,
Näiltä ouoilta omilta,
Wcräjiltä wierahilta;
Woifto jaottaisi fotolle,
Kulcttoisi forwcn päähän,
Panisi pajttittc moota,
Lehitte lepeämähän.
Ei poho pojuitta maata,
Eitä läyli lehtisillä.
Läyli on toistit lämpimässä,
Worn toisen woipou otto,
Tutclo tuwossi toisen.
Huoli toisen httonchcsso.
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Woi jos mie tok miehen saisin
Woi jos mie tof miehen soisin,
Miehen mieltäni mttfohott,
Saisin fwlhcfen fortatt,
Mustofulmon jo iotian. —

Jo olen wiifon wuottonututa,
Kauan foisso toswotetta.
Woi jos soisin nuoren sulhon,
Sulhon nuoren ja werewän,
Jofo ilto pään pejtsin,
Jofo oomu uucn paian,
Unen poiott polttiitaisttt,
Housut liinan oiivinoiset,
Säärille snfot fäwji.t,
Kirjofintohot fätehen.
Sois tuo sioppohot itstti,
Löfin päähänsä lawian;
Loittoisi totin Turusta,
Toisi turtui Torniosta,
Werot soisi Wiipuristo,
Äantptotit fohcnnäföstt.

76. Woi kun mie mokoman saisin.
Ompa tietty tietyssäni,
Motcriffo mielessäni.
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Mies pieni, pitttattett posti,
Wolfio, fihcrottttta,
Puolohoittt, siopaéjoffa,
Wcrfowästi, siltfihttiwi.
Woi hm mie motomon joisin;
Jofo päimä pään pesisin,
Jofo ilta faunan soisin,
Wc'ct, mostot loittelcifcn,
Wccn wirrosto wctäisin,
Wostat warwiffometsiétä,
Puut foföisin forpiloisto,
Woiffa wiicn wirstan päästä.
Woi tun mie motomon soisin,
Soisin sitte pienen poion.
Måfx tetteä metäisi,
lolfo laita lictuttaisi.

Kun tulis sulho wierahiksi.
Sintunen lehosso laulo,
Ppy lehosso ppypötteli.
Mitä toulot pietti tittttt,
Pyy tehossa pp»)pöttelet? —

Kunpa tietäisit tuleman
Sulhoseni roierohofsi,
Siilot siltillä poliisin,
Sometilta suorämehet,
Sföeralla wetelät poitot,
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Pohot poifot palttinalla.
Tammesta taivon tefisin,
Tantntifcinät seisottaisin,
Tammilottiat latoisin,
Tommipotsihot poiiisiti,

taitan tumpehcsto,
Laen lohnon fitomttfsista.
Pöyän utlasta turnaisit,
Pennit pienistä rahoista.
Uunin uusista fiwiétä,
Ponfon sofson poosiloista.
Oron siltahan sitoisin
(Siilffitsitto jatsitta,
Kullan futfitisitt tupohon,
Istuttaisin pöyän päähän,
Itst istuisit fylihin.
Katteja foulohon fopuisin.

Käynkö wiikon willapäänä
Kutu fttttattcit täfönen,
Hopioincn hoilottelc.
gttttto hieta hclfyttcle,
Popurittta paufitttric,
(Sofsatt monjTffa fottefc,
Wiron puola poimcttclc:
Käynfo wiifon wittapäättä,
Kouon tuffa tuurutfono,
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Hiwtisfossott kantajana,
Licmiugän lewittäjänä,
Sitojono siltfiuoithou,
Päärihtnou ripustajatto —

Käpttfö wuoen, fäpntö fatsi,
Ääpitfö wuotta wiisi, fuufi,
Woi fatfen fohctsott wuotta,
2)ntpäri pheffän muotto,
Woi fäyu foifcttti ifätti,
Tohi ei täyttä tätä wuotta.

Kufu, fttfu fnltorinta,
Helstäsc hopiorinto,
Kutu tallat tulluilleni,
Hopioistt heltttoittetti,
Kutu tunsin fultoivöitä,
©ettf sinihamoja,
Tälle tpyuettc tytölle,
Tälle taituitte fanottc --

Neittä nuorro ttaitamafft,
aöihantana wietäwäfsi,
Pnuaposfcllc pojalle,
©ortatte fttlhafelle.

O

Kun satsi», mitä sanelen
Sittenpä minä menisin,
Ktttt' ois fuusi tultowyötä,
Wiisi wcrtoista homeita;
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Ktttt' ois tunsi tommorio,
Seitsemän safttnpoo,
Jo fohetsiu fettar io —

Kellarit telo jo täynnä,
Telat täynnä tptut»)riä,
Tynnyrit olutta täynnä,
luoo jouten otteésiui,
Kielin felpotettofstnt.

Ättit joisin, mitä sonelcn.
Kun soisin soiitupihin,
Minä rouafsi rttpeisiit,
Kaupamiehettc tanafsi,
Pohatalle pttotisofsi;
Joisin fohmct taiten päimäit,
Söisit suuhuni soturit,
SDcesiieiwät mieltä myöten.

O

8l). Lito pa luoja luotuhnni.
Suo'pa tuoja luotuhuui,
Ele mictijuotahutti;
Luotu Ittofscnso wetäwi,
Mielisuotu furwoawi.
Tuo lumolo tuota miestä,
Jouto formufstt fopiff,
Jouto tihlot fefpoatsi;
Jofo noio »toppojoisi,
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Kotihinso foppojotsi;
lof ei wcisi wicrtmnähän,
Ponisi polontefohon.

Ellös tuhmo tutfo'fono,
Käivyufonto fäyfö'fätiä;
Kim ci tulle taithiammot,
Koriaiimtot tohti fäytte,
En minä sinä itänä,
Knnno ftittait moltiono,
Nuku nitrjiifjcii uutatte,
Wäsy »vartin turjutstllc,
Poimi paiffaftiftarottc,
Rojatengälle rotosiu.

81. Warjele makat luoja.

Worjele matoinen luo jo,
Kolise fouttoitcn Juntata,
Tätä neitiä joutamasta,
Oaomosta tätä tytärtä,
Wiiitoivttlitt wuotehclle,
Hurstille hlmialahurjon,
Oliititiojon Olliloille,
Piippnsiiitarin somuillc!

äßorjric »vofoinen Inoja,
Koitjc fottttoncn Jumala,
Joutnmosta juomarille,
Soomosio fylärotille!
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Måwii tuo jofo topofon,
lofa tonniin kallistaisi,
Ostaisi jofo oluen,
Jofo wiinan wtttfcttätft,
3Bitnopontifsi panisi,
äöoimottonsa waattchctfi;
Itst woimonsa metäisi,
Puolisonsa puotteleisi,
Kylmäisi fplämälitte,
Jofo tielle juohottoisi,
Heittdeisi heinäteille,
Soloteille faatteletsi,
Ätrffoteille firwottoisi.
Haaleille hätvitteleisi.

Worjele mafaitten luoja,
Äoitst fattttotten Juntata,
Tumilta tttpatau juojan,
Piippusintarin siivuilta -

Sowu silmät soostuttoisi,
Mustuttais ihonoli mimmoit.

Tuo Jumala töitten miesi.
Toinen miesi jo parempi,
lof ei wirjt wiinon tons jo.
di luisti tupakan tattéso,
Huiéft ei humala pääéfä,
Piippu suussa ei pitele;
loP ei heitä heinäteille,
Eitä soottele falolle,
Johteille juohattele,
Kylmätä kyläwälille;
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Rifo ei ritttaristioui,
Kotfo fottlafctjujani,
Kormotolttujo tnurota,
(Sorra futton forinufsia.

M ttaittt ttattttawttottna
M^itä lie mittttsto nähty,
Kuta tumma fcfsittynä,
Kun ei noitu noiittawuolmo,
Otettu otontawiiomio,
jtirhwnoitita tihlottuno,
Wiety wumetéfa fcjänä! —

Noitihiu uopimpiofi,
Otcttihiu ouompio,
Naitihin tiajoucniä,
Noronaamat fttottettihiu.
Niin ntifé' ci minua naitu,
Omenoista ci otettu,
Suon hitoista, moon hitoista,
Koitcn fartanott hitoista.
Mesiheinän hempeyttä,
Koste'torren fouueutto ,

Ahofoiwun arntaittta,
Soreutta jofftfotmun,
Lehtotoiwun lempeyttä,
Norofoiwun notteutto,
Nororoion roittoutto,
Noropihlajon pitimtta?
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Oisto herjat helmoillani,
Päälläni pahat panoset,
Sanat fehttot tengilläni,
©ukillani suutelufset? —

Heitän herjat helmoiltani,
Päältäni pahat panoset.
Sanat kehnot kengiltäni,
©Utiltani suutelufset;
Ulos heitän herjat ryysyt,
2(rfimaattehet alennan,
Riisun riihiryötälehet,
Kastiwaattehet fartétau-
Otan mettä lähtehestä,
Heilumasta hettehestä.
'Jolla Peiponen peseme,
Kylän fitfta futtroame.
Panen päälleni parasta,
Äattitihinta taulalleni,
Kukkeutta tuimilleni,
Hempeintä helmoilleni;
Pauen kullat fmtltamahait,
Hopiat helisemähän.
Posteni punottamahan,
Räföpäänt näyttämähä!!,
Jotta taitki fatsclctsi,
Kirkkokunta tiitteleisi,
Kylätunta kummeksisi,
Itsctt imehteleism.

Sitte tälle neitoselle
Kilpoa kosiat täywät.
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Kilman kihlat tannetahan;
Tttlemi Turusta sulhot,
Alta kaupungin ajamat,
Silta linnan liuvittätvät.
Netto mteähän Wirohon,
Satsin maalle siatetahan;
Mun tulen totihin tuolta,
Tulen kullassa totihin,
Hopiassa meifon luotsi,
Siltissä fisiren luotsi.

83. "iltoilV on paha ajatus

2lfotll' on paha ajatus,
Tunto pittätutfasilla,
Himtts pitfä, miel' lyhyinen,
Etten mie sinä itänä
Nouse nuoren wuotehelta,
Viene wesiu meremän;
Saa en miestä mielehistä,
Snlhaista sulosanaista.
Waan miclä tätä nytyä,
Nielä tällä tymmettellä,
Nousen »tnoreu wuotehelta,
'Vienen wesiu werewcin,
Saanti miehen mielehisen,
Sulhasen stilosinasen.
Ompa tiett» ticoösani,
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Materitto mielessäni.
Punaposki puolessani.
Sinisukka suojassani —

Mies pietti, tiherätutfa,
Matalaiuen, saapasjalka.
Kim käypi katua myöten,
©irffasortfa sortehtimi,
Se käypi kepein kengin,
Siitin »valtein maelti.
Kengin mustin nutifotteli;
©ääret sen syänteu syöpi,
Warfi malsan haltasemi,
Mmi ruumis mureheu tuopi.

O

84. Tnytylvi tätä tytärtä

Oi täymy tätä tytärtä
Pahoille reftpajuille,
Litasille liistehille,
Miehen tatnutt tainalohon;
3Btclä tälle tyttärelle,
Tälle faunolle kanalle,
Tufemt Turusta sulhot,
Ätrjaforjat tiiättämät,
©iitämät sinisatttlat.
Söerfamiitat miillettämät.
©ttte täytywi tytärtä
Rittahille reen perähän,
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Kanppioille tatttaloihin;
Werassa wihille wiemät,
Paperissa pappilahan,
Stlfiésä silitupihiu,
Säterissä sängyn päätie -

Sitte ei siitti säärtä pietä,
Sirppi et sormia ftyafe,
Wiitate mipafe kättä,
förenta et paina olkapäätä,
Äimenpitu ei fättä lyötä.

Wiel' on ninlla ntielttietto
SJ?intä tiesimät minusta,
Kunta fttntmasen näfimät,
Kun ei nainehet minua
Nuo soriat nuoret sulhot,
Kun ci korjattu kesällä,
28iimeta(mena lahottu,
Otettu omille maille,
Kopattu totitylähän.
Ei tuo neito tuosta lmoli,
Piä ei pitkältä surua,
Jos et naitu naapnrihin,
Kopattu totitylähän;
Wiel' on unilla mielitietto
Elossa eteinpänäfi —

Metten neiti muille maille,
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Omin jaltoini osoan,
Turun poikien ttttufsi,
Pormariett puolisoksi.

O
Ei tuo neito tuosta huoli
Miltä lie minusta nähty,
Kuta fttntntauett tatsotttt,
Kun ei uaia naapurihiii,
Otetta omille maille;
i?ie'tö nähty liion syölvän,
Liion syömän, liion juoman,
Wai tietty wähä tekemän,
Tahi ei nouseman marahiit.

(ii tuo neito tuosta huoli.
Jos ei uaia naapurthitt;
On maata metson matoa,
Kuusia oraman olla —

Kyll' on maala muuallati,
Ilmoa ctempänäti.
Menen neito muille maille,
Wierrähän Wiron mesille,
Olen orjana Wirossi,
Palktalaisna Paulustoilla.
Hy»v' on siellä orjan olla.
Armas piitasen cleä:
Ei suata siirmoinahau.
Ei lahota tappamahan,
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Ei oo huolia huhmarelle,
Eitä kiirettä tiwelle;
Wesi siellä mehnät jauho,
Kosti tiitutti timosen.

Saan ma rinnastu rahoa,
Puolentoista polttinaista;
Osta» ylpiät yliset,
Ailvnn ankarat alaset,
Ostan imet ttmmtstengät,
©ilfftfct sikan fitchet.
©tttc tutlllm kultasena,
Hopiaistua heläjän.
Menen herran heinämaalle,
Heinämaalle mansifatft,
Tahi firtfohoit fufafsi.
Äaitfi rahmas taisomahan,
Ihmiset imehtimähätt,
Nuoret miehet mieltomähätt,
Sulhaset suatsemahan.
Minlln allin armautta,
Ia korian fntfautta,
Soreutta sorsalinnun;
Siitä naimat Nnrmatt herrat,
Wiewät äöupurttt isännät,
Sunrihin safitupthm,
Kannihisin kammarihin.
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Zionse lempi liehumahan
Kntapa täsf on s)iieu tuotto.
Kenpä Lemmon lentoteihäs,
Jota lempelii lähetti,
Pani kuuluu tuimiani,
Titan tiehen, tien ohe'en,
Maan alle, maon pesähän,
Titan tictoliuffttjeheit,
Käre» täyntiloukkosehen!

Wielä mä lempeni herätän.
Nostan kuulun tuimiani,
Titan tiestä, tien ohesin.
Maan alta, maon pesistä,
Titan tietoltuttustöta,
Karen räynliloutkosestn;
Nostan lempeni leivosta,
Kunniatt tulotili alta.

Nouse lempi lielnlmahau.
Kunliia knkostamaim»!
Kule fuit, pnlate päilvä,
Pala uuorteu miesteu mieli!
©yän syttyös tnlehen,
Pemi polttohon tomahau,
Watsi mattian wätehen,
Mieli melti heliehesen;
Jott' ei oisi öissä maata,
Eikä päimällä lemätä!

Palo tiift, palo taula.
Pala nuorten miesten mieli! —
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Paras nmlle, ci paluuta,
Paras pappien seasta,
.tillin kirkkorabwairsia,
Sorein sotamnesta,
Werewiu »vesien päältä!

Paistaa päilvä muuaUakt
Wlitå neiti Mosta huolin,
Kuia fuffauen malitau,
Jos ei uaia naapurihin.
Oieta omille maille! —

Prtistnmt Inmalau päiwä
Mnuallenki maalimassi ,

Ei isosen itfuttalle,
Ei meitott »veräjän suulle.

Menen neiti muille maille,
Totitta toisille mesille,
Samohon sinanalancn,
Wihattawa Wiipurihin ;

Sitte naimat Nnrwan >,erra<,
Niewät Wiipurin isännät,
Vitfuttamat liiman herrat,
Kcltyn sitsit saattelevat.
Kewyt ou Keltyssi eleä,
Kewyt syöä Kcltyn leipä —

Kesiss' ei tehä ketoa.
Talmess' ei tapeta riihiä;
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Leipä linnasta tulemi,
Särmin taitti taupnugista;
Syömättä siat lihamat,
Kattuis tnrja katsomatta.

En tuolta totihin tulle.
Käy en näille taitaneille^
Enneutun roeraéfa mietin,
Sametissa sian totihin,
Oma poika olaillani,
Saamani silulan päällä.
Mmx ma tyttönä tulisin,
Kassapäänä taitettaisi»,
Wiel' ois wiiellä mihoa,
Kuuellati tultiin täysi.
Ktyfymiötä tymmenellä,
©a'alla sanelemista.

lätkän musta itttttfte maille.
Vinstatsi nma sanomat,
Termastatmotsi tetemät.
Pahaksi panettelemat,
Kekäleeksi tetläjämät;
Moni ou mustempi sanoja.
Pahempi panettelija —

Ott totiin kctälehiä.
Tiellä termaskantojati.

Entä tuosta neito huoli,
Jos mun mustaisi sanomat;
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lättiin mnsla »mille maille
Rauautnnva faupnufihiit,
Siellä musta waliencwi,
Rauanfarma fauuistumt —-

Satsi» siipua pestwi,
Meren »vauhti mctlfascivi.
Tot se o» »vctcä toisti
Unen linnai! limiukklnei!,
Suomen snolane» silakka,
Kanpnugin kala matin.

90. Pois tulee tytölle lähtö
2ltua nutut intitahiseusa,
Kuti tielitmnpalmsi,
Ottatvat omilta mailta,
Tuomat mailta Uittamilta;
Minä mieno mertoani,
Minä taimi fauppoant,
En ota outilta mailta,
Tuo ett mailta Uittamilta.
Pois tulee tytölle lähiö,
Erohetti eunättäwi.
Tästä tylntästä kylästä,
Katalasta Karjalasta;
Ero on miinat keitettynä,
Ero pantuna oluet,
Kohta forsit täämietiynä,
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Päin ulos, perin tupahan,
Lappein ison latohon,
Kaiten tarjohttonehesen.

O

Jo nyt litttlen luopumani

Pois tuli tytölle lähtö,
Matta maasta ottaminen,
Tästä nutuista kylästä.
Kannisista Karjalasta,
Jossa tctsmoin faunotainett,
s)tenin ihana netto,
Kaiten tasmantoitäni,
Lapsipuolen pätmiätti.

Enintä tuota ennen luullut,
Entä uskonut olisi;
Zot en luullut luopumani,
Uskonut eroamani.
Tämän linnan liepeheltä,
'Tämän harjun hartehelta.
Jo nyt luulen, jotta luomiin.
Setä uskon, jott' eroan,
Luomiin loisin Inotnella,
Wierin mierahan taivalla.

Lähen nyt tutka kulkemahan,
Waaptttta »vaeltamahan.
Mansitta matelemahan,
Weran mitta mieremähän;



87

Wicritt siitä, wierin matta,
Wierin mottoja »vesiä,
Wierin maille wierahillc,
.fulfetien tiihun tahansa.
Päätä päästy syöttämähäu,
Hcuteä clättämähäu.

Millä syötän päätti päästy,
Heitto henkeni elätän? —

SiaW ou kättä fattuofaiéta,
Kaksi jalfoa jaloa,
Niillä syötä» pääni pääsky,
Heitto henteni elätän —

Syötän suuni surmoittati,
Täytän tähtäjauhoittati.

Suotta soimat «ostettihin.
Suolta soimat nostcttihitt.
Kiusan kielet kanttcttihin.
Mun päälle hymätt tapani.
Päälle kuulun tttnniaui.
Jopa maan tytöstä tästä
Piiat ttutmoa pitimät,
Setä piiat, jotta poiat,
Miehet mieliä pahoja,
Sekä siirttoät. sisaret,
Jotta langot laittetimat,
Heimokunta herjaeli.
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Noin ne luuli luppatormat,
Ajatteli arpinaamat,
Tämän piian pilkan siawan,
Häpiähäu häilähtämä» —

Koiterehen tuoleivnni ,
Kaatuman kalojen syoä.
Waan en kuole Koiterehen,
En taan talojen syön;
Nielä nyt tätä nntyä,
Wielä talla tymmeuellä,
Lempipaitohin panemc,
\'»ömc (ytfpmaattchisin.
Wielä tälle »Vienoselle,
Wielä wmiopäiwäselle,
Kolltalvi tosian kengät,
'ii.'ältkä>vi wäwyu typäräl;
Pia» Pielincl! pesetvi,
Wesi tuttu tnuroatvi,
Wesi »vallan »valtasemi,
Enon maltaitta malami.

O
Sepä »vasta fett pahempi

Paha lieuenti polonen,
Pahcmmatsi pantauche;
Tuhma licnettti polonen,
Ttthmeinmatsi tttrmcllahan;
Kehno lieneuti polonen,
Kehnommatss tellätähän.



89

Eipä se paha olisi,
Kitu kylän paras panisi,
Kylän kutka kutkuttaisi,
Kylän siufart sanoisi.
Sepä masta sen pahempi,
©epä ästen äitelämpi,
Mun panee tylän pahimmat,
Kylän huonot huiknttamat,
Kylän kehnot telläjämät,
Kylän herjat herjoamat,
Kylän riioamat,
Kylän iltiät ilomat,
Ptthelemi ruumenpurttut,
Tcrmafiruitt tcmpoamat,
Sylttysimmiot fanomat,
KellMitlat Mläjämät.

Ia mitä huolitta minusta/

Muta kannatta surua,
Hemon hnttlci Hermitistä,
Putlotitrmat Tuurifista,
Pullosunt punaferästä? —

©enpä te minusta siatta,
Miu tirmes ftmestä siapi>
Napataira tatltosta,
Järky jäästä iljenestä.
Setatta sen sanottuanne.
Minkä ilman oltuanne —

Syntiä syänten tätien,
Natsin täyen »vaikeutta,

O
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94. @it ole syotäivä soria
Aina laulan laitettatva,
Aina pautama pajatcut,
Sanelen sinanalaueu,
Wihaitatva mierettelcn:
Mitä te hymät intcisct,
Wittou taunatta mihoa,
Päälle intin mähämäfisttt,
Lapsen pienen pittaraiscn?
En ote syöiämä soria.
Entä pttrtatva punatten,
Kaluttaiva fannofaincii;
Naitatva minä olisin,
Otcttama oimanlaincit,
Korjaeltaioa toria.

95. Tulin kummaksi kylähän

Tulin litmmatsi tylähän,
Itttehetsi ihmisihin,
Ottotsi omille maille,
Nauramoitji naapurihin.
Oiettiin mutusta outo,
Warsiu mirhi mistattihin.
Minun lapsen lauluistani,,
Pienen pifpatntsiJtani ;
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Tuli soppeheu sohina,
Setä nnrttihin nuhina,
Silmän istu ittnuoihiit,
Jalan poltti porstuihin. —

Pantihin minä pahaksi,
Tuhmemmaksi tiirmcltihtit.
Pankohotpa, min panemat,
Sanokohot, miu sanomat,
Pian mie paha pätenen,
Kohta outo follahtaiieii;
Kohta tästä tolfa» käännän,
Koltan täännän, toisen »vääiman.
Käännän silmät sinne pääin.
Kusta tultani ttiliff,
Hertiaseni hcrsfuttaisi.
Meite» ttihma tnonnemmaksi,
Knlen tumma muille maille;
Ei tain nti»»» läheni.
Kanttani minun fatala»,
Mieli mierolta mähetä,
Ajatus tjsiän atoilta,
Nauru naapurin tumilta,
Leitti temmo» lomnajoitta.
Silmän istu tttuuoitta,
Wältylys tylämäliltä.

«iita minnsta laitettihin
Xiifa minusta laitettiin»,
Setä laama lastettihin.
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Moni mirhi mistattihin,
©aatihin moni sanoma.
Men minusta liian laitto,
Litan taitto, laaman lasti;
Tttlfoott laatua lapsislansi,
Setä litta siamistansi,
Pojistansa miehen poltit,
Tyttärestä läänilautta.
Miniästä mieliharmi.

©anottiin minun polosen
Sata lasta sianeheui,
Tuhat tnttmitelleheni;
Saatohot itse sanojat,
SNatohot simisct lapsei,
Sisilistosei sitiöi.
Käärmehistt tättyläiset,
.torppifintujen totoset.
Littttuu mustan mustuttaisit

Suotta soimat nostettihin
@i minusta ollc'tana,
Ollc'tana, ticnc'fänä,
Niitoista mihaupitoa,
Kaukaista ylenkatsetta.
Jo on miitto mihattuna,
Kauan ylcutatsottuna,
Suotta soimat nostettuna,
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Kiusan tielet taimeliima,
Päälle muu hywan tapani,
Päälle tuulml ttllmiani.

©anotlihin, soimaltihi»,
Sanottiin immin polostn
Silmin syömäni ttrohot,
Käsin miehet fätfciväiti;
Siirittä syötöhö» nrohot,
Tauti miehet tappakoho»,
Kalma täsit tättetöhöit.
Tultohon Tttrucna rutto,
Ainptttanti Amtlitststa,
Weriiauti Wiipurisia;
Ampuisi atat tylästä,
Kouttnlenat topristaisi!
Ei minua muut sanoisi,
Atat saatanat sanomat,
Patanat panettelemat,
9Barajamat poifiansi,
Luulemat ttttutsiansi,
Muutit pienen pettämäut,
Katalan Jaottamani;
Piru heitä pcttätöhön,
Tuoni heitä toimofohon,
Tytöt Kalman tatscltohot,
Maaniteltohot Manalan.



94

Mitäpä suren sanoista
Jospa hau palouen lienen,
Eli lienen tuhma tuiki,
Pahemmaksi nuo panemi,
Tuhmemmaksi itirmelemat ;

Kylä ou suuri sutta täynnä,
Silmiä fitäi enemmän,
Kormia sitäi fomemntan.
2Caa» mitä hnolinti hotatta,
Aita piifa pelteäuti,
Mitäpä suren sanoista,
Kuta tottelen torista --

Mie olen tottunut totihin,
Sattunut tylän siiiohin,
äßttpynyt tsiätt mihoin,
Puuttunut puhetteu alle.

Kuu tuulen sinottamatsi.
Eli liion pantaivatsi,
Sidon seison sctivciimtäéti,
Pian päätä pystytumästi,
Olen tun orthepoitctt,
Tahi siltö säärtä lyöeu;
Kuulisin kiitettämätsi,
Kertafaan tehnttamatsi.
Alempana pään pitäisin,
Alas silmät siirteleisin.

M
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Sanat päälleni sataivi
Ilseiu minä polonen,
Usein tytär uinuen,
Luetaan luisessa ttuvassi.
Kiehuu tielitattilassi.
Usein miuun polosen.
Usein ntnseit lapsen,
Sanat päälleni siiatvi.
Puheet ptitoeletvat.
Sanottiin minun polosen
Juossehen jota tisissi,
Maamiehen jota majassa;
Moni huoraisi hototti,
Moni »vanno martahcttsi —

Huorantntat hotottajani,
Wartahammat mannojani.
Mitä mie maimanen marastitt
Kuta öisin kurja saanut:
Pytäläss' oli piimäpytty,
Merkissä isännän itra,
Watassi voaja^a leipä,
Aitassa alottamaton.
Leittasin manatun leiman
Manatusta kannikasta.
Makasin unen manatun,
Tnrfatin toran-alasen,
Manatuitta mttotchilla,
Kirotuilla pääaloilla —
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Mafia uni manattu,
Tuo mielen toran-alane».

O
Wierin lvierahan »varalle.

45ti» inie isiiti toissa,
Weiton taunott tartanossi,
Olin tun omena-marja.
Tahi tun mansitta mäellä;
Nyt on tullut turmiolle,
Tatitmaitua tatvattomafsi
Wei ensin emoni surma.
©ttte tauti taaton tappo,
Wesi meljcui hukutti;
Jäin minä me'en »varahan.
Tulin tuulen turmau alle.
Ei paha me'cn marassa,
Eitä tuulen turman alla;
Pah' on »oierahan Marassa,
Tunnottoman turman alla.
Tutin mic tähän tatohon,
Tulin tun tulitipuna;
Wierin micrahan Marahan,
Wierin kun »vesipisara;
Ätättihin äia syömän,
Tiettihin »vähä tckewän,
Warattiitt »varastamani,
Ei »varafsiit nonsemani.
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Kyllä kuulin mieti kurja
Lemmon linnun laulamaksi,
Kuulin, futnfa kukko tauto,
Ilotsi isännän lintu;
Waan en moine »vuolas ttosta,
Entä Haitia hamata,
Kullafi tukon sanalla,
Linnun laajan laulannalla. —

ffioi sima turja fuffo,
Haitia hamutau ruofo,
Kuu si niin warahin taulat,
Allittelct aitaschcn!
Et sä sillon laajon lauta.
Et aiota aitaschcn.
Kitu sa lvieähän wilnhun,
Paistatahau patkasehen.

O

Monta ntuoriteltalvata.
SSJfont on muoria minulla,
Monta muoriteltamata;
(gtt tieä tuta tumarran,
Kumarran wähä rittaft.
2Batnfo heitän herjat fatffi,
Pätenen pahoista poies,
ffiaifta metsähän menisin,
Korpehen totini saisin.
Ennen kuusia kumarran.
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Kun kumarran tunnotonta,
Ennen kierrän lieron foitvutt,
Kun ma kierrän kelmotonta;
Ennen palmelen pajua,
Kun ma palmclen pahoa;
Ennen leppeä lepytän,
Kuu lepytän lempolaista.

Lcmpoto näistä lemmen siapi,
Piru fttnuiait pitämi,
Tästä lemmon leisiosta,
Pirujen pefasiasta! —

Hyppäsin hypyn jaloilla,
Kämin tärpäu täintueuillä.
Siistiä tarvottaessa,
Kuumain pyytäessä;
Saanut en kurja tunniata,
Rntttt' ett lempiä tamanttut,
Waitta »vuoret »vierettäisin,
Kalliot taha panisin.

O
Kun uta moisin »vielä tttttoett

Tustatsi minun tulemi,
Patotsi minun pancmi,
Tätä orjana oloa,
Nierasta kimot mctoa —

Kimi kisto hartchetti.
Paasi paitani repäsi.
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Mun ma moisin miela mttoen,
Mciteä tämän fcsosen,
Tämän sytsytt fjmlätcttä,
Tainan taimen tallustella,
Atctn antarau apuna,
Ratitatämmcnen tälynä!

Jospa moisin muoen tVa,
Tot' en toisetsi rttpeisi,
Paistiksi pahan emännän,
Tulifulfutt tttmpalitsi;
Kun niintä sanan sinomi,
Tuli suiteta suihtuaivi,
.ftipunotmt alta kielen,
Samttaa siitän jälestn.

Jo ma moinen muoen olla,
7)hcu kestcä kcsosen,
Vhctt syksyn syylätella,
Mctt taimen tallustella,
Atan antaran apuna,
Naittatämmcncn tälynä;
Terätsestä lietän fengät,
Paulat mastesta panetan,
Joilla seison scittämierct,
Kuuntelen tttjapcrttfsct,
Kunnes siiuri suiétetetscu,
Antara asetteletsen,
Rauiatämmeit täänteletsen,
Tulifiilftu fnohtclcffcit.
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103. Gmännäll' on kolme «teitä
Niin minäti pieni piifa,
Kuu on muutti pienet piiat,

jatsi olen osattu,
Pantu palkan piitnntehen,
Näitte tuhmille tumille,
Asunnoille armositte.
Niin ttiltt isännän silmät,
.tun tuima tutitipuna,
9ciin liittu emännän kieli,
Kitit ou knima haaman lehti.
Emänttätt' on kolme kieltä <—

Aksi puitten, loinen luinen,
Kolmas on timinen kieli;
Puisella puhu tumassa,
Luisella lutott takana,
Kimistllä kellarissa.
90fit' ci kielellä kerinne,
Kut' ei saattane sinoitla,
Sen panemi seipähällä,
Haltosilla haastclcmi. —

Eipä se paha olisi,
Ei ote puolinkaan pahoa,
Kun on tuojani toruisi,
Tahi saajani sanoisi,
Isiisi imettäjäni,
Söisi lösiytttfllwcttäjä;
Se tvasta paha patteffcit,
©epä tuetan tttotteleivi,
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Kun on tuomaton torumi,
Saamaton pahoin sanomi,
Iskemi tmettämätöu,
Lyöpi töylynkylpemätön.

104. Mahoit ennen luoja luoa.
Wot tun loit minua luoja,
Woi kun siätclit Jumala,
Orjafsi osalliselle,
Nanoiksi maraltisclte.
Kun et sie minua luonut,
Säätänyt tätä tytärtä,
Naimotsi marallisclle,
Pohatalle puolisotsi,
Jota teetin jttofsijafsi,
Jota ilta ilotsijaksi.

Mahoit ennen luoja luoa,
Luoa luotoja merehen,
Salasaarta sinettä,
Ääripäitä tasmatella,
Emicnttm tätä tytärtä,
Näitte päimillc pahoille,
Portahitte ppörimitte,
aCarwuitte »vapisemiffe,
Joka tuulen tuultamaksi,
Satchen sicltamatsi!
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105. Lähen linnahan kanaksi.
®i minusta liene'tänä
Orjaksi omille maille,
Lähen linnahan lanaksi.
Maille muille marjasttsi.
Enttett kannan ittaitotantuitt,
Maitotntsinan tuletan,
Sihett sillan formasehcit,
Tahitia taupungin tatille;
Enncnkuit fattttait faéfipölfytt,
Notipölty» nostattelen,
Sillä paikalla pahalla,
Tuhmatta tuliromitta,
Josta sit.ila. syöä siapi,
Punakuoren purratsehen,
Jota »vei mähän mätetti,
'ffiaahcn otsasta mallitti,
Äaitfi tieto tyltiluuni,
Näänti hartiot hajalle.

Gi ollut kaunis Karpan puoli.

lVlin Äarpatta aitana,

Hertta herran potan;
Kannisto oli Karpan puoli,
Helemäinen herran puoli? -
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Ei ollut knutits Karpan puoli,
Ei helemä herran puoli;
Se kaunis Kuittatt niemi,
Se soria Sorsan niemi,
Suuren aallon surmelija,
Suuren mictran mierettäjä.

Noi sie kumman Knittijärivi,
Not sie lemmon lieic'pohja,
Mintut kurjan kuoletinja,
Minun sitotta souattaja,
©ormicnt simtttaja,
Werieni mierettäjä,
Liho jeni lutmitttaja,
Koto »varren maimuttaja.
Saattaisiko suurisynty.
Auttaisi ylinen armo,
Tätä »teittä Niemelästä,
Kaunoista Katinalasta,
Immetsi ison totihin,
Tahi Kärpälle lanaksi;
Tot mie tuohukset »vetäisin,
Wahasinat saatteleisiu,
Parahiksi pappilahan,
Kiriktöhöu tiiättäisin.

107. Ei tytär jokehen joua

Soutaisin isoni purtta,
Kun lehteä lennätellen,
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©ouan mieraéta mettettå,
Neän kun mesi hakoa;
Wesi mic wähän wäkeni,
Aalto armahan itänt,
Tuuli tuttani repimi,
Muun iiiuomou mihuri mtepi-

Tule tuuli, paista päiwä,
Laste lasta irrallchen;
Ota minua orjuuteta,
Päästä paikan piituuesta,
Waitta »vierisin metchen,
Äaatuisiit talajotehcn.
©isirctsi futasitte,
Weitoksi me'en taloille —

Siiat silmäni pesisi,
Haitit pääni harjoaisi.

Waan kun kuolen fwulu piitä,
Riutunen tytär ritnnen;
Kutapas siite tnllallent,
Kenpä ttctiliutiuffeiti,
Puun siapi, halon hatcwi,
We'cn rannalta metämi? —

Ken pesi pyhäset pyykit,
Artipaictt ompetcmi,
Nästytit ttäpertelemt,
Wiepi ne mefiftmelle,
Alle kartun tatttclcmi,
©ottuhttn somtttetemt?
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108. Wierahan ylösatanta.

Pienitä heitti minun emoni
Kylän »vaimojen Marahan,
Kylän naisten nsitvetctta,
Kylän affojen ajella.
Kaitti tunnen mic katala,
Kaitti oon toteutit turja,
Mieron nticfett, mieron ficlctt,
Mieron armot armahimmat,
Ättläfet hymiupiännät,
fflierahan ylösajannan.

Kun mieras ylös ajami,
Noin st sittott mieras mirtti:
"Nouse pois »tottuen pöltty,
Hama'a mesihatoucn,
Puhu tulta tttrmc'torma,
Lietso lemmon lictuttama!"
Ei se niin oma emotten,
Noin siuois oma cmonen:
"Nouse ylös noutamani,
Kaapsihtelc taittamani,
Puhu tulta titontafcnt,
Lietso lietuteltnseni;
Kun et jatsi, niin lepcä,
In lietso lemättyäsi!"
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Jtaé»t>otn lassa armotonna
<&iyå kasma kaitti lapset,
Ei ylene ytsifänä,
Ntiiifuit »me tainta tasmoin,
Atsipuolliten ylenin.
Äaéwoitt lassa armotonna,
Mtsipuolisua ylenin;
Kasmoiu tun faranfofuttsi",
Notlsin tun uoropetäjä,
Niitttmt putti puun nojassa.
Saraheinä sammalsuolla.
Kaste laihassa tilassa,
Wesi waahterin »vajosfa.
En tas»van't tattanmunitta,
s)fe»mpt siaulthoilla;
Äaémoin fainalopaloitta,
Täymyin faatin tähtehittä,
Neräjilla mierahilla,
Utfttta ulifcmilla.

Kuttp' ou enttoni eläisi,
Oisi manhin malmehetta,
Ei »fe lapsi näiu kämisi,
Nuttamierulla ttutuffa,
Äarmamieru kauhtanatta,
Paha vaitfa paita päättä;
Maata mcrfattt »vetäisi,
Siltoa sinihamonen.
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Tule et päiwä polmenaan

Gltöhön hymä Jumala
Luoko lasta luonnotonta,
Eitä aiwan armotonta,
Isotonln alle ilman,
Emotonta cttsintänä,
Niinkuu loi mttunt Jumala
Isottaman alle ilman,
Emottoman ensimmäisen —

Loi tun lottien setahatt.
Karille meren tajamatt.
Päimä päästyille taimi,
Warpusille maltencwi,
110 ilman lintusille;
Ei minulle mittoutana.
Eipä se emottomalle,
Tule päitvä polmenahan,
Sitä mattia »valosta,
Ei ilo sina itänä.

Käyn mä tymmenen tyleä.
©amoan si'an taloa;
Ei ole sitä sisirta,
Wielä meljeä mähemmiit,
Jolle huoleni sanoisin,
Ia halutti haasteleisin —

Sisaret ou siellä täällä,
Neittotti Wenäehcllä.

Jos ma mirtan mtcrahatte,
Kyllinti kylän mäelle,
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äßieraä sen miieksi panemi,
Kyläläinen kymmeneksi.
Parempi, sinott pajuille,
Eli haastan Haikosille,
Kerron puille pääni päättä,
yjlaatjan alla jalkojeni;
Lätisin faunan lautasille.
Itken sannassa sitoa,
Kyllin tylpihttonehessa,
Ylisellä yksinäni —

Mliset ulaémefitte,
Saunan lanat lainchillc.

O

111. Pois itkin ihanat
Mits' ou silmäni sipalat,
9cättment näin huterat —

Lie'to tassi langeteltu,
Ia pienitä pahoin pietty?
Ei oo tassi langeteltu.
Ei piennä pahoin pietty,
Siit' ou silmäni sipalat,
Nätimeni näin haperat;
Kuu ennen emoa itiin,
Kantajata taihoclin,
Surin suurta fyöttäjeä,
Naruin suurta manhcmpoa.
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Itkin muoen, itkin loisen,
Itkin lohta fotmanncnfi,
Kolmannenki, tteljaiutenft,
Wielä ttfin miiennenft;
Pois ttfttt ihanat silmät,
Kasmon taunihin kaotin,
Pnottclin pnnascn posken,
Ncremäisen mierettelin.
<Sn ole f/ttte silmin nähnyt.
Kun on tirstu kiitti pantu,
Rautanauloitta napattu.
Nasiroitta mahmistcttu.

112. M kuule emo minua.
Kun olin tassi futtsfcjoema,
Niela miiitmuotofetta,
Oltn notta nuotilleni,
Sekä miltta miriittetti,
Laulelin jotaisen fatsin,
Jota rannan rallattelin;
Nyt en oo noffa nuotilleni,
Entä miltta mtrsiltetti,
Ilman laulan laitoissani,
Murehissani mnrajnn.
Laulan »me lift totia,
Liti mettä micrcttclen,
Liti laulan linnaistani,
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Liti salmanta sanelen,
Ehta kuulisi emoni.
Panisi pa'an tulelle,
Parasta pa'an sisälle;
Tulisi kyselemähän,
Ia saisi sanelemahan:
"Mitä laulat lapsucni,
Kuta lintuni literrät?"

Ei tuule etno minua,
Jos mie silmittä siherräit,
Tahi ftttmittfl tuherran,
Päälaetta laulattelen;
Entä huoli huutamahan.
Ei se kuulu kttmminfaua,
Ei kuulu emolle itfu,
Ei malitus manhemmatte —

Huuto ci fuulu Tuonelahan,
Natitttö Manan majoille.

O

113. Nokeusiu nuotioilla.
Gtt minäft oisi ollut,
Isän toissa ollessani,
Mustin muita neitosia,
Kalmatin tylän fanoja.
Waan ma mustuin mustitoitta.
Painuin marjoitta pahoitta,
Muutuin mustitta tulilla,
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Notetthuin nuotioilla,
Kcryiit teittomaltioilla,
Samustuut simumajoilla ;

Mun siin tassi ntuétifoita,
Paljo marjoja pahoja,
Nutuin nuotiotulitta,
Matasitt simumajoilla.

114. Öisinkö pojaksi luotu
Kuu oisitt poitana polonen,
Kalti jousen taittajana;
Ei ne pyyt pyhää pitäisi,
Oramaiset oisi joitten.

Oisinfo pojatsi tuotu,
Ia fyhätty fyntäjäfsi,
Emma näissä näin fätvisi,
Kylän wierahan marassa;
Kylliäisin isoni maita.
Ia matoisin »vanhempani;
Ei Mieras mihcltclifi
Pelloilla ison perillä;
Ei itfis isoni pelto,
Waittiot malittefeisi.

Ittifö isoni pcfto,
Taaton mainiot malttti? —

Ittipä isoni pelto,
Taaton mainio malttti.
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Kun fämin simtttse kerran,
Astuin aitojen alatse',
Kilttiin itfcmätt isosti,
Wahmasti malitteleman,
Kplättistä fyntäjätä,
Söieraéta matoajata.
Pellot itfi, niityt itfi,
Kotinurmet nntferehti,
Näin hymeä ttiittäjätä,
Kaunista faputtajata.

O

115. Toisinpa kälvi kätehen.
Toisin tiesin, toisin tottvout,
Toisin luulin ja fäfcsin,
Toisinpa tämi fätehcn;
Tuli tyhjä loimotusta,
Walc »viiton »vuotetusta,
Tosi toimomattomasta.

Mennä mnoitna, näitt' ajoilla,
Muta tiesi fuulitn piian.
Kenpä feuötin morsiamen,
Sutiman siruista päätä,
Huolellista harjoamau,
Kaihollista fampoaman.

Mennä muonna, näitt' aioiUa,
Kuta tteft, fenpä luuli,
Tänä muonna, tätt' ajalla,
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Kytiftvän kylän »väliä,
Mieron teitä nttttclcmän;
Nämät notfot uouscioafsi,
Nämät maat matclemafsi,
Nämät ftirsot fultemalsi.

Empä ustonna olisi",
Jos oisi sata sittonna,
Wiisi Miiasta puhunna,
Ktuiö' sanomia funsitosta,
Näille juoni» joutumani,
Näille päimiu päätymäni.
Joit' ou päimät päälle päässyt,
Juonet joutuntta täsihiu.

11(5. ©fan tähen ei otettu

olisi läinä oiettu,
Neito faunoncn katsottu.
Tämä muoto muuannc'fi,
Tämä fasmo fatfttt paifotn;
Osin tähett ei otettu,
Tamatt lähen ei tahottu.
Men oisi löyhän ottattunua,
Katsinna minun tatalan.
Minun turjan forjattuuitua;
Oisi tuo polonen poita
Saanut mihfurin mihoa,
Paljo pätivtä pahoja,
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Sylin syäntähän piettä,
Käsivarsin matsiahan —

Saanut pauna paiatuutta
Sutatuutta stirtutella,
Hoiotella housutuutta,
Panna paitansa pahntta.

O

117 Miksi «»leit laiha
Nina laulan lailta piifa,
Tielle heitetty heläjän,
Sanelen sinan-alanen,
Kaitaposli faifottelett,
Äutt ei muut lihamat laula,
Putsfiantmat ei puhele,
Ncremämmät mierettele,
Äaunihimmat taitottele.

Laulan, laulan läihalanta
Kuimalania tnikniielen.
Laulan laihoilta lihoilta.
Knpehilta tnuttomilta.

Mits' olen lihoilta laiha
Knpehilta ilman luutta? —

Sifs' olen lihoilta laiha,
Knpehilta ilman tuulta,
Kun on tassi langeteltu,
Pienitä kolhittu fomasti. —
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Wol »veloitett mcttescitt,
Kaunis tasmintmnpalini.
Kilin si luitenti metelit,
Ia ptlelit pienosena.
Hnppusena huistnttelit,
Kantelit fapafolassi! -

118. Ikälvä omia matta
"aulan, taulan laiha piila,
ffiterttän merctött lapsi;
Laulan ranuan aiturilla,
Wieriiäu »vesitilvellä.
Johon laitti aallot täypi,
Neeu tyrstyt tiiyräjätvi,
Minun raitfan laulellessa.
Kurjan tniterrellessini.

Minä lauiau laiturilla,
Wieriiäu mesien tuona,
Jotta kuuluisi kujerrus,
Ääneni yli »vesien;
Kmllnisi totitylähän,
Oman puolen pötkötitte
Itämä minun tulemi,
Itämä omia maita,
Oman puolen potkasta,
Oman ©noitten sulhasia
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119. Surujani mie snfitan,
Katsos muila mietkosia,
Ia onnen osallisia,
©ufittamat suoilijausi,
Luotnjausi paiotiaivat;
En minä sinä itänä,
(in polonen polmenani,
Stttiltele suotuaitt,
Luotuani patottetc
Surujani mie silitän,
Paiotau pahoa mieltä,
Mielen taiten fääntehiä,
Liittehiä liian mielen.

Kunpa tuolisin polonen,
Kiltalainen tattiaisin,
Stttat surmalle f ett(Tn,
Paiat Kalman poitasitte —

Sulat suurista siruisia,
Paiat patmtötä pahoista,
Housut huolen faittahasta,
Iholiitvit itfutoßta.

120 Kunpa kurja fuolisinki.
IStt minä jlliä ikänä,.
Kuuna futtan »valftana
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Näkijälle kättä »täplä;
Nätijä malehtelemi
Syöätsthen, siahatsehen,
Kylläisnä eleätsehen.

Noin sano ©amon näftjät,
Noin pätisi Pohjan noiat,
Milliin turjan tnolewatsi,
Kallisen taioawatsi,
Nuorena nitfahtamafjT,
Kaswawana faaltimalsi -

Minä hoitfa httofctnahan,
Ia musia murehtimahan.
Mieleni meni paljafsi,
©yämeui surnllisetsi,
Entä fuottitt tnitentana,
Taiunut en taltinen taota.

Kuupa turja fttoltsitfi,
Kattiaismti tatala

,

Äéfctt tuosta toissa muonita,
Kohta fofnianna tesänä.
Maassa heinältä helyisit,
Kutkatta futosteleisin —

Paremmat f ulalla päimät,
Hcle»vämmät Heinäsellä,
Kun on turjalla minulla,
Komin tottopäimäsellä.
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Libyan armon aaltolvissa
"äfsin pienuä patiitcttchcn
Lassi taminaöten ajahon,
Isluin maalle Marjaselle,
Nutuin nurmitloteolle;
Tuli mieras miimiföltä,
Äoiransiolt fouvitfolta,
lof ottt minuu omani,
Pili piifafunuiatti,

Menin ttftcit totihin.
Itkien ison pihoille;
'Isi torui fttualta,
Emo aittansa oivelta,
Weiftoui »veräjän suulta,
Sisto sillan tormaselta
Ottttt ei turmoa tttmaési,
Armoa katosten alla.

Niin jo fohta foito ratitta,
Näillä päiwillä pahoitta,
Löyän turman tuulen alla.
Arnton aaltojen scaési —

Mennä mieleni tefemt
Alle aaltojen sitvtctt,
Sisareksi fttfasite,
Wcitoffi wc'cn taloille.

Ellos (Te emoni sitte
Panko »vettä taifittahan,
Laajalta lahen perältä.
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Ilman farman katsomatta;
Wcs' on täynnä tukkiani,
Rannat faiffi tarmojani,
Miuun tuiman tuttiani.
Minun haitratt hapsiani.

Tuli hurtta huomin maalta
Niin minät pieni pitfa,
Mun on muutti suurcinmaisct,
Kannon »vartta martalotta,
Nostatin noripereä;
Tuli hurtta huomin maalta,
Saminatfo Samon rajatta,
Miesi turja Kuopiosta,
Eotaheitto HcljTngistä,
Jota joi minun mcreni,
Piti piikakunuiani,
Wetptti roeremän fasmou,
Huottuttt punastu posten,
Waimutti ihanan mctrrcn,
Notftttti noriperätti.
Et tiennyt emoni rukka,
Iso ci se cusiukättä —

Iso ptifana pitämt,
Emo tassi fatttttamt,
Mie maan naissi naapottelm
Kyttä tiesi turja ntiesi,
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Tutisi hurtta hitomilaineit,
Zllla aian maantiehensä,
Nurmet ttutturoiuehcnsi,
Lepiföt lemännehensi.

123. Gi tieä emo tytärtä

Ei tieä cntotti ruff a,
Et tieä emo tytärtä,
Miss' ou piitä pilfattuna,
Emon tuoma turmeltuna:
Suolla piifa pittattihin,
Emon tuoma ttirmeltihin.
Laitasaaren laitehella,
Lehtomaaran licpchetlä.
Kun kerran tätvin jälestä
Sillä paitalla simalla,
Jopa saariti saneli,
Saaren rannat raufottctt,
Itftmät ihanat nurmet,
Ahot armahat malitti.
Nuoret heinät hellitteli,
Kiiifutti fufat fatterman,
Suota piian pittamusta,
Emon tuoman turmellusta.
Eipä nousisit nuori heinä,
Kastvamtt fanermatt tulta,
Ei noussut sinä itänä
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Sillä tuhmatta siatta,
Knss' on piitä ptllattihitt,
Emon tuonta tttrincftthitt.

O

Mtelt nutien ja minunki
Miiteu on mieli nuorten »teitten,
Mieli nimen miekkosien? -^

Niin on mieli nuorten neitien,
Wlieli nutien ntieffosien,
On tun mettoma metonen,
Eli aalto attahassi.
Miten on mieleni minunfi,
Mieleni minun polosen? —

On tun hanti harjun atta,
Wesi taimossi symässi.

Niin ou mieleni polosen,
Mieleni minun polosen,
Mun on uipötämän hemosett,
Tahi tamman fauptttamatt,
Tahi ostetun orihin.
Tahi miehen tappanchen.
Miestä fatsi faatauehen,
Urosta npottanehen.
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125. Alene Jumalan niU
Hoi isoni, hoi emoni,
loto nyt tesi ttttcmt,
Kun ntun teittäni tnlumi,
Hameheut harmencmi —

Kitu tuo peipo pnipertnmi,
Rastas rannatta panemi?

Tule jo tesiti terran,
Taltvi siirräte siwtttse,
,fti£e päiivä, miere miitto,
Alene Jumalan aita;
Mene aita mielaloissi,
Hoilattele huolissati.
Kutu jo itofäfent,
Lauta lempilintuseni,
Alemmatsi aitojani,
Lyhcmmätsi päimiäni.
Päästä paimiä lyhennä.
Setä f estettä feivctutä,
Kattast taheitfi pttoten,
Päästä lasta päimätt päähän,
Näissä suurissa suruissa,
Apiotésa mielaloissi.

O
126. Wiikon »vuottelin fäfeä.

Kun öisin paimenna palonen,
Eli paimenen tytärnä,
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Niin toisin huhuelisin,
©efä toisit leilottaisin;
Äuufuisi tulosta ääni,
Hetäjäittä hciuitosta;
Kuttttisi fäctft putési,
Pienet linnut laulelisi.

Wiitou mnottefttt fäfeä,
Kauan täisiin faunoistani:
Kuulisin fäen fitfuitnan,
Ehfä syämeui sitaisi.
Niiton muotin, taitan fatsiin,
Jo tuli fetvätfi ferran;
Kuulin mie fäen fnfunnatt,
Linnun laulaman tehossa,
Söaatt ci siämciti sufannt,
Eitä mennyt rastas mieli,
Kuta futtnteliit enetnniäit,
©itä »nieli rastahampi;
Mieleni meni pahatsi,
©pän sittä mnstemmafsi.

O

127. Kolminaiset huolet.
Ei ole huolet pffittäifet,
ditä huolet fatsinaiset,
"äöaatt on huolet totunnaiset,
Murchet ntonettnäföfct.
s)fé' on huoli päätti päättä,
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Toinen alla jalfojcni,
Kolmas on tohatta festen,
©ytertää syänalassi.

lof on huoli pääni päällä,
©en panisin patiuifottc,
Nnorasilla fttntttätsin,
(Sitfftnauhoitta sitoisin.

lof on alla jaltojeni.
Sen käärisin tentihini,
Kengänpauloilla panisin,
©Utittani siuttittaisin.

Waan jof on tohatta testen
Jos sen myottä ttmötelciftn,
Ei myöhyt pitaisifänä,
Wyö tahctsi fatkiaisi.
Sepä huoli testimäinen
Se sisintä njaitcleivt,
Wiepi mieuosen manalle,
län nuoren tuonelahan.

Paha panna'ft olisi
Hiettähän Heliä silmä,
Muttihin muhia muoto,
Kasmo fatmis tantahascn.
Tuonen tonffien torua.
Manalan matojen syöä.
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Maassa mieleni matami
Niin ne muutamat sanoivat,
Moniahat am>clemat:
"Iloissahan tuo clämi,
Riemuissahan richfahnmi."
Minä hoitta huolissani,
Itämissäni ilotstit.

Usein niiniin Utusen,
Usein Utusen lapsen,
Maassa mieleni matami,
Alla jalkani asumi,
Alla penkin piehtaroimi,
Nurtissa nnhaelemi.

Usein minun utttscn,
Ustitt Utusen lapsen,
Mieli tulfemi tulossa,
Wcsaloissa miehturoimi,
Micl' et termoa parempi,
©pätt ei syttä malftampt.

Usein minä utunen,
Usein Utunen lapsi,
Ittetätt ihanat silmät.
Kxétutlcten taian faémott,
Wetytän »oere»t)äit posten.
Hoifan »varteni »valelen;
Kylä tiesi tylpettehen.
Neli »vettä tantaneheu -
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Minä pimut titteleittä,
Hautelitt halnmcsilla.

O

Kannan mustoa muretta

Hoi metinen meitosttti,
Kaunis fasmintttmpalini,
Kuute'paö, tuin sanelen,
Kielen turjan fuifuttcten:
Mitä lienehe minulle,
Kuta turjan faunetuffc,
Isteuttä tämän ifämän.
Tämän huolen hoimaittttttttta,
Tämän tnihon fatttannntta,
Mnrehcu ntufacttuntta!

Ei ne nutut ntnrctta tunne.
Kanna fnihoista syäutä.
Niintnn mie fatala taitto
Kannan mustoa muretta,
©yätttä syennäöistä,
Huolta hiilentarmattista.

Usein minun polojen,
Usein polon-alasen.
Suru päätäni sttfimt,
Huoli päätä harjonmt,
Kaiho päätä tampoami —

Ei ison suka sitonen.
Ei emon halunen harja,
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Weiton lampa tatmotainen;
Ei sitt suruista päätä,
Huolellista harjaelc,
Kaihollista tampaele.

O
Toinen ei tunne toiien
Eipä tieä toinen toista,
Tunne ci toinen toisen huolta;
Eipä tieä yfsitänä,
Armoa yhetsäntänä,
Tämän päästyn päänsiusta,
Tämän allin mielalon.
Mitä mielessä mcifaawi,
Aimossa asielcmi.

Kylä fylliitft sittomi,
Naapuri ttaputtclemi,
Elämän miuun ilossa,
Riemussa remuelcman —

Itämät mimttt iloni.
Riemut ratti rasfahia.

Usein minun Utusen,
Usein Utusen lapsen,
Ittu silmäni sitomi,
Huoli pääni harjoami,
Kaiho pääni palmifoimi —

Ei ison siitittett silffi,
Ei emon fäet kätyiset,
Weranlisti weiton luoma.
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Usein minun Utusen,.
Usein utnstn lapsen.
Mieli termoa tefemi,
Syäit syttä fetttetemt;
Ittu on iltalaulunani,
Aamumirtenä »valitus.

Usein tnitiutt Utusen,
Usein utusen lapsen,
Huoli hurstille tulemi,
Wartt maattchuisitteni,
Mnte muille mnoichille.
Uni ci tule usein
Minun hoitau hurstilleni,
Waruttifen wctipan alle;
Eipä se uni lähene
huolellisen hnonehesen.
Kaihollisen fartanohott,
Mttrchetttsen majahan.

O
KtMa huoli »virttä131 tuopi

Kun olin ennen nuorempana,
Kasmamaiscna fanana;
Tuli eutto tuounentpata,
Laulaja Lapin periltä,
Jota »virsiä meteli.
Monet laulitt laulatteli.

Annoin rätsitän alatte,
hyivän paiatt paffaétausi,
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Siirrytyt sittiferäset,
Ptiotteliu punaset langat,
Hymän lattlnn laulannasta,
Paremman pajattnmasta,
Wirret tielin fertomaéta,
©uin sinat somittamasta.

Kuules ettffo, tuin nyt laulan,
Kuules atta, tuin sanelen:
Tuo nyt jätte rätsiuäui,
Palahuta paitatvaatc,
Työnnä pois punaset langat,
Siirrytä siuitcräset —

On jo mirttä neitotttatta,
Saamatta sanoja tyllin;
Kyttä huoli mirttä tttopi,
Mttre mirttä muistttttami.
Kaiho tatttami siltoja,
Mielalani armeloita.

O
132. Erotus jauhinkitvillä.

Anncttihin aitoinani
Inoa jnossehen hemosen,
Appoa ajetttn ruunan,
Syöä neicit jauhanchcu.
Jauhoin mie ison timcä,
Kun lehtiä (ettttätetteit;
Wäämtäu micrasta timcä.
Kun on »vuorta mierctcttcn.
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Mitäpä filttaset fitvonen,
Mitä muori moimottelet,
Alla ainoan käteni,
Alla pienen peukaloni -

lalompaafo jauhajilta,
Kittimpätä fisfojata?

Et sä filffase fimouett,
Etkä muori moimottele.
Kun tärna fana atomi,
Pieni lintu liifahtami —

Kim ma fnolett fttulu piitä.
Riutunen tytär riutuen.

Kiwi on suuri, orja pieni

Mitä sie kiwi titaiat,
Mitä »vuori maiferrehät,
Minun huonon horjuttaissa,
Wienon »vterttetteösäni?

"Sitäpä tim fitajatt,
©itä muori wäiferrehän:>
'Mim on suuri, orja pieni.
Jauhaja mähämäfincn."

die sie fi»vt fitaja,
Ele muori mäiterrehä,
Miuun mienon mierittäissi.
Huonon horjutettessini;
Knitenti titvi (Tuulle
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Vara uusi mahmencmi.
Kohta kuolen kurja lapsi,
Katoan tytär katala,
©aat ja jauhajan jalomntatt,
Wcrewämntäu micrettäjän.

O

134. Gllös »vuori »voiivotelko.
latthaos sinä fimonen,
Hymä paasi pauhaelloö,
Somcrincn souatcttos,
Minun janhitiwuorollani.
Ilman sormen soutamatta,
Käen puuta f ääntämättä,
Käsimarren määtttämättä,
Peufaton pitelemättä!

Mitä filttoat fimonen,
Mitä muori moimottelet,
Mintut ristin rinnan alla,
Alla taunihin käteni? —

Sitäfö filttoat fimonen,
©itä muori moimottelet,
Menoista metäjätäsi,
lalotottta jatthajata?

Ellos filffao timoneu,
Grttös muori moimotclto;
Ei tuoa kilvelle tälle,
Ei tuoa Turuötafatta,
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Saaha ei Saksista tytärtä,
We'etä Mttäeheltä,
Oteta omalta maalta.
Tieltä ftrffo fthlaetta,
lalompctta iaui)aiata,
Kittimpätä tisfojata.

Mitä Vaikutat Ciiuoiiott
Mlitä taifatnt fimonen,
Latlatal fimen lapatta —

Sitätö faifatat fimonen,
Laflatat fimen lapatta,
Ettet nain neitojamme,

jaella fUttiamme;
Ettet naitu naintamuottna,
Kihlattu filotesänä?

Ele kaifata fimonen,
Lafiata fimen lapatta;
Wielä näitte neitosille,
Näitte faunoille kanoille.
Kihlat kiljuen tulemat,
Rahat suuret rasJfutettctt,
Tettgat tiettä teuotetten,
Isot äyrit äyötcttett.

Ele kaikata kimonctt,
Lakiala kimen lapatta;
äCtelä näitte ttettofttte,
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Näitte faunoille kanoille,
Reti rensuen ajami,
Kirjaforja fiiätlnmi,
luotsemi ori punancn.
Liinaharja liuottami,

O

136. Jauhan, imt^an jauhon hienon.
Jauhan, jauhan jauhon hienon,
Leimon, teiioon siitgin hienon,
Sangitt lasten laniasette,
Panen paitau fattehefsi,
äßtett siitgin mcnoseheui,
Ia työnnän menon mesille.

Lähen sitte soutamahan,
©ottatt tuonne saarimaalle,
Katson saaren sulhosia,
Pnuaposfi-poitasia;
Katson teli' on pestyt fasivot,
Silmin fett' ott (Tetvät »varret,
Kctt' on silmänsä siniset,
Kettä tulta fulinaluitta.
Kutsun sulhot siönttöfsette,
©Inisiftnät siöitnöfsttte,
Kuussinnalle tnltatulmat,
Pessit liisit purasitc.
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137. Neien mieli mieholahan.
Vutt metää snctt ritnhan,
Kieli färpän latttaseheit,
Mieli iteieit mieholahan,
Tapa toisehctt talohon.

Jauha, jauha neiti nuori,
Jauha mieli nuoren neien.
Jauha käsi, jauha Jalta,
Jauha kinnas, jauha sutta,
Jauha jauhaja fitvonen,
Jauha »teittä mieholahan;
Mieli miehelle tefemt,
Kytcmi tylän pojille.
W esille menehen mieli,
Mieli laitvan lainchillc;
Neien mieli mieholahan,
Tapa toisehen talohon.
Nttnp' on neiti Ittottmaft,
Tytär tnumiteltunafi :

Taattolasta mieholahan,
Micholasta tuonelahan.

O

138. Arivan asettaja.

Neito arpoa asetti,
Laaitteli lastisia:
"©ano totta luojan merkki,
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Juttele Jumalan arpa! —

Saattele fattomat mulle ,

Warmat liitot liifahitta,
Minne neito naitartehe,
Orpana otettanehe,
Marja maaniteltanehe,
SBcsiiitttt »victänche;
Naiahattfo naapttrihttt,
Saaha'an salitttpihin.
Leiman pätsin paistajaksi,
Wchnäleimäu teipojafsi.

Sano arpa syytä myöten,
Ele neien mieltä myöten!
Jos arpa malchtelcmi,
Arpa lyöähän tulehcn."

Arpa ("c ajattelcmi:
"Kun sanoisin syytä myöten,
Neiti huolelle tulisi,
Palonen pahoille mielin." -

Ei sanonut syytä myöten,
Sano neien tniettä myöten,
Eitä tungettu tulehcn,
Palamahan patéfattuna.

O
139. Näkijä ivalehtelelvi.
@tt mitta sinä itänä,
Kuuna tullan polmenani.
Näfijätte tältä näytä;
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Nätijä malehtelemi,
Saamani mintut Samohott,
loroisihiu joutumani,
Hurstille humalahurjan,
Wiinamittin mnotchette.

Itse saatohot sanojat,
Käytöhöt fäen itäfijät,
Hurstille humalahurjan,
Wiinamillin mnoiehette;
Itse saatohot Samohott,
loroisihin jotttutohot.
Ett niittä piloneu pitfa,
Eitä muut emoni lapset! —

On miestä omalla maatta
Miuun turjan forjaajatsi,
Miestä monta kirkkomaatta/
©aapasjalfoa jaloa.

Kun ei tuota tuflVfana,
Olen ilntanfi itäni;
Pancme pajuille maala>
Lehtohon lepeämähän.
Parempi pajuitta maata,
Leppeämpi lchtoscssi,
Kun ou hurjan hurstilotfta,
SBttttamttttn mttotehetta;
Huttu löisi httrstillafi,
Latanoitta jitomalatli,
Sormet soisi suuta masten,
Käet formatte tohoisi.

O
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140. Ei minusta miniäksi.
Niin neito ison fototta,
Kuu fitnittgas linnassansa,
Waan ou ntteffoa majoa;
Niin miniä miehelässä.
Kun manti Wettäehella,
Waan on mahtia majoa.
Eitä maan minusta liene
Miiiiätsi mietämeä.
Orjafsi otettaivoa;
Ei taia minusta tulla
Iti orjoa isännän,
Aita orjoa anopin,
Iti naurua naottte,
Iki tyttyttn fp'sitlc,
Kälyfsitte fäéfsiätétä,
Weitoille mesiheivoista.

@tt muistaisi mukiin mennä.
Ei minusta liciie'fäitä,
Ottc'fana, licne'fänä,
Miniäfft miehelähän,
Orjafsi anoppclahan —

Wihatten minä miniä,
Antara anopin orja.
Ei neiti mituttt ttäföttett



138

Osaisi orjana eleä,
Muistais' ci mtttthin tnenitä,
Olla aina alla tynsin.
Toinen tun sanan sanoisi.
Minä fatsi mastoaisin;
Kun tulisi tutfahani,
Hairahtaisi hapsihini,
Tufaétani tttimertaisitt,
Hapsistani haimertaisin.

O

Neitiwalta ja miniälvalta
IValfia fesincn päimä,
Nettimaita malkiampi;
Wilu rauta pakkasessa,
Wilnmpi tniniämalta.
Niin on neiti taattolaési,
Kun marja hymällä maalla;
Niin miniä miehelässä,
Kun koira pahassa säässä:
Tefi työtä työn ajalla,
Wäänti hartiott mäettä,
Hipiä hien we'essi.
Otsa maahcn malfiaésa;
Mun tnlctvi toinen tunti,
Niin tulchen tuomitahan,
Ajctahan ahiohon.
Sen tätehcn tästctähän.
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Piteä hänen pitäisi,
Piteä pilosen piian,
Lohen mieli, fiistin fieli,
Lammin ahmenen ajatus,
Suu siten, silafan matsi,
Meritetreu tieto siaha.

O

143. J&tttt>äoloitett neiti
»Hyrnä tass' on olla neien,
Kaunis tasmoa tanasen;
Täss' ou pitfät pirtin pettfit,
Setä laajat siunatt laitat,
Isännät isoni »väärtit,
Emännät emoni »väärtit,
Pojat täss' on meifoil määrtit,
Tyttäret sisaren määrtit.

Hymä tassi on olla neien,
Kaunis tasmoa faitastn;
Ei oo fiirettä timelle,
Eitä huolta huhmarelle —

Kiire tihlatiutahille,
Huoli huimille hymitte.
Wesi tässä mehnät jauho,
Kosti fuohutti rufehet,
Aalto astiat pestmt,
Meren maahti malfastmt.
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Hymä täss' on olla ttciett,
Knutte tasmoa kanasen:
Nurmet alla, pellot päällä,
Keskellä kylä mälillä;
Kylän alta kylmä juofsi,
Maan alta mesi matta —

©opii tuossa sorsin uia,
Wcsilinmut mierctettä.

M

144. Erilaisia käskyjä

Iso anto mierrinhattgon,
Kasti täyittähän palolle;
dn lähe minä palolle —

Silmät saaétttisi samuéta.
Emo anto siffulaisett,

Maiti tangasin futoa;
Ktto en tangasin emoni —

Warsi »vaipuisi pahafsi.
Wcikko anto paperipanfott,

Ia täsfi firjottamahan;
Emma taia firjotetta —

Mnstttis taunoset täteni.
©isto anto silffiitculan,

Kasti ompeltifsilleheu;
Eminä lähe ompeluille —

Sormet fultastt tutuisi.
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Sulho anto silffusiynyn,
Ia fäsfi mafoamahan;
Menen mä mafoamahan,
Liitäme lepeämähän —

Hymä on maata marjan tanssi,
Kera lempeni lemätä.

145. Kaksi kaunista yhessä.

Astuin, astuin aiatt miertä,
Knnnnetten fujan pereä;
Näitt sulassa suuren sorsin.
Joen siuési jouhisorsin.

Lätsin luotsi suuren sorsin,
Menin luotsi marjaliituun;
Lätsin haapanan haltthun,
Jouhilitmun joutelohon —

Suot oli faiffi soslehcssi.
Iljettessä iltnatt rannat.

Soitin suota soslehisin.
Jäätä järmcttrattnatttéta,
Iljenettä itkusilmin,
Soslehcssi snrtttsslmin,
Nieltasilmin riittehessä,
läläsilmin jäätä myöten.

Tulin luotsi jouhilitmun,
Pääsin luotsi marjalinnun,
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Jouhisorsin joutelohon,
Haapanan halaclnhun.
Kats' oli faunista yhcssä,
Kalemaista fasmottaha,
©oriaista suufseftaha,
Maljen päimät pääfseftähä,
Otamaistt otsittaha.
Kuu se lullalle fttntotti,
Hopialle päiwä hohti;
Puut faiffi punalle paisto,
©aiot siilltimät sinelle;
Metsä meelle haistahteli,
Ahomieret miertehette,
Meian fahen faitueittta,
Äahett sorsin juostutta,
Aholinnun armanita,
Mafentta marjalimtun

ztäksin meren kyliventähän.

Sasin meren tylmeitiähän,
Löysin meren tylmetytsi;
Menin toiselle merelle,
Löysin seitti fylmetysi;
Menin fohln tolmannelle,
©iin' oli rannalla tupanen.

Katsoin tuotitte tuman taafsi,
Kolin' oli »teittä fplpemässi;
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Meninpä ntiitäi tuonne,
Panin paitani pajulle,
Haamatt otsille hantottt,
Suttani sulatte maalle,
Kengät tnimatte fimette,
Hicfatte helistimeni,
©otnerette sormntseni,
Ristiin risun nenähän.

Tuli foira fongotetteu,
Wesiratti mengotelleu;
Otti paitani pajuilta,
Haamatt otsilta hamoni,
©uffaui sulalta maalta,
Kengät tuimalta timeltä,
Hiefalta hettéttmettt,
©onteretta sortnufsciti,
Rtötttti risun nenästä.

Minä itfien totihin,
Kaifatellen fartanohon;
Jso istu itfuttassi,
Emo aitan rappusitta:
"Mitä itfet piifastni,
Nuorra saamani malitat?"

"Ota aittani amaimet,
Mene aittahan mäelle,
Pane paita palttinainen.
Liitä liinan aimiitaitten,
Hame Mertanen »vetäse,
©io päälle siffuvpöhsi,
Kaulahan heliät helmet,
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Kullan sormus sormehesi. -
Tulet entistä ehompi,
Paljo muinaista parempi."

O
147. Tee minna tikkariksi

M3enin viemiä paimeiiehen,
Lassi lammasten ajohon;
s)htp yrta mastahani.
Kysytteli, lausutteli:
"loto ttcät tittactta,
lofo ommella ostat?"

"Jos en ttcä ttffaetta,
Tahi eu ommella osoa;
Tifattohot tietämäntntät,
Osimantntat ommeltohot,
Kellä lie tila tilata,
Osi onnitella parempi."

Kun tulin illalla totihin —

Emoni fyselemähätt:
"Mit' on silmäsi metiset,
Kctsmot falmatatt näföstt;
Kämifö hnfta farjaésiff,
Metsän liehu lehmissäsi,
Wai wiifon wilussa miimpit,
Kauan ilman iltasetta?"

"Huffa ci fäynyt tarjassini,
Metsän liehu lehmissäni,
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En »viiton milussi ollut,
Ilman litanioittani,
Wiitou fotiin ftrmeani,
Kauan karjan tor»veaiti."

"Oi emoni ainofeui.
Minun kaunis kantajani!
Tee minna tikkariksi ,
Ompelijaksi opein,
Ele pane paimeneksi.
Ele karjan kaitsijaksi.
Pah' on olla paimenessa,
Käyä karjan kaitsijana;
Ompelijana parempi.
Kutojana tuttlnsimpi."

O

148. Ostettalvia.
Neman neito mettä fanto,
Läpi linnan, lähtchestä;
Nottu formot, nottu fotmut,
Neion nuoren olfapätttä.

Kelle neito mettä kanto? —

Isollensa silntimettä:
"Pese iso silmiäsi,
Tahi karsi kormiasi!
Mene iso ilmeémaatfe;
Osta sieltä ostamia,
Itsellesi ilmcöhattu!
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Mene siitä Puolan maalle;
Osta sieltä ostamia,
Pojallesi puolahattu!

Mene siitä ©cttsin maalle;
Osta sieltä ostamia,
Emännälle Satsin turfft!

Mene fiitä mertatnaatte;
Osta sieltä ostamia,
Tyttärelle tyynymerfa. -

Tytär miehelle mettetvi,
Pnnapostellc pojalle,
Sofialle sulhaselle;
Poika pellot pehtnittämi,
3lita»vteret astumoipi.

149. Kauro ei tule tupahan

olin orja pietien Outin,
Palmelilt kylän parasta;
Jstahime iffuttahau,
Lasin alle laittelime.
Äatfoiu päähän taugasuiemcn.
©efä suuhun sultfusilmen:
"Oi on Outi sifkostui!
Ken st tuo tulemi tuolta? —

Ou kun oisi eniten tuttu,
Näfymi kuu ennen nähty."
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Tulipa ennen tuttttstiii,
Tuli famtis .fauron poifa,
Helytruosta heilahteli,
Äariritosfa taltahteli.

"Oi on Outi siitoseni!
Mie lähen talosta tästä.
Heiffo heinän tammittahan
Sarajalta Nannan fauron,
Leino leiman nostamahan
Karsinasta Rannan fauron."

Se tatala Äauro rutka.
Sepä raitffa Rannan poifa,
Ei tupahan tuffutfana,
Ajo tylitse fylihitt.
Heitti heinän kantajansa,
Pätsin leiman paistajansa,
Kicrrähti fisimäfehen.
Ruotsin raitioille rajoille,
loss' ou miina wesselöma,
Tupaffa ou tomolnoina,
Utu ilman upottami,
Samu tfmatt siaétttttamt.

M

Koilvun ja tuomen oksa
Olin otsa lehtipuussa,
Koitvun fciétvatti falalau.
Aholla alastomalla,
Maatta tnansifattomatta.
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Toinen tasmo tnmtis tuomi,
Putthut ylpiä yleni,
Nurmetta mesintitatta,
Maalla tuafsiitfarmasttta.

Olomitta otsittansa,
Lemeittä lehmittänsä,
Peitti päimäit paistamasta,
Katti fuun kumottamasta.

Noita taitti fatstlimat,
Ihmiset ihaelimat,
Äuffia foriatt tuomen,
Puun sortan fasmatfeita.

Ei ten fatsiisi minua,
Huolta huonosta pitäisi,
Koimuit tyhjästä tytöstä,
Puun tatalan taittamasta.

Kasmoin mieläti »vähäsen.
Tyhjän onneni ohessa;
Tuli touffa, tuomen faimo,
Kutat taunoset taotti.

©iinä tuomi tuetan tunsi" ,

Huolen haltian hamatsi;
Minä jättii seisomahan
Wähän onneni Maralle.

O
151. Gi solvi rengin rekehen

Noin sanoi minun emoni,
©aneli saointi kerroin,
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Ttthansititi tttiffacti:
"Ellos mainen tyttäreni
Rengin reilihin rumetfo,
Kauppohin fasattamiehcn —

Läftö renkien refehen,
KNsittoiu fainalohon;
Reitti löisi reilisiänsi,
Kaupoistaan kasitta löisi."

äßaaft ele toru minna,
Ele toista tyttöäsi;
Ei meitä sinä itänä,
Kunna tullan maltiaua,
Nähä reutien re'essi,
Äasiffojctt tainalossi.
Rensitt' ei ole retiä,
Eitä orjatta oritta;
Ref ou rengillä matala,
Kajalalla taiat laiat —

Matala monen ajoa.
Kaita tahen istttsfetta.

O

152. Jo minä menen joualt

@(c'pä emoni rttffa,
Ele sie toru minua;
Toru toista tuontoafi,
ffiaro maiman nähtyäsi.
louf oot tuonut ttihmentmast! ,
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Kaihemmasti faömatettut!
Jo minä menen jottafi,
Jo jonati, jo fttnaft,
SKenftpoiftcn remussa,
«fctsiffojeit fatitatoéfa.

O
153. Toisin mieleni omani

Noin ento tytärtä neuo,
Setä neuo ja marotti:
Psisiittat isiumahan.
Kirjat faitet fatfomahan,
Lutemahan muut fttfitfet,
Setä suuret simantset.
Niin emo minua netto,
Wanhin lastansa marotti;
Toisin mieleni omani,
Toisin täsfi ja fehotti.
Käski käymähän fylissi,
Jota juhla jnofsemahan,
Jota ilta ifotstmahan,
Päimänlastut laulamahan,
Kylän tyttöjen feratta.
Kanssa naisten naapurini.
Eipä tainnut tanssi nosta,
110 ilmahan yletä,
Minun yksin ollessani,
Illat tstticttcésani.
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Millä maksan maammon maion.
Meillä matsin maammon maiott,
Millä fostan äitin foufun,
Millä maimat manhcmpatti?

Osalliset, onnelliset,
Weralla merensä matso,
Sametitta saunatiensä;
Ei oo mciän meljcfsiésä,
Ei meiän sisirtiffiési,
Maammon maton mafsajoa,
(Sinoit foufun foétajoa.

Matsinto marjoilta f esillä,
Kostan foimun jältösittä;
Ei marjat mitänä matsi,
Maammon maitojen chotta;
Ei ne fosta foimun jället,
Kosta ei foutua emoni.

Ainiunttto joutsenen joelta,
Wirralta mihermän linnun;
Ei se wielä sitte'fänä,
Matsi ei maitoa emoni,
Kosta ei äitin foululoita,
Ei maimoja manhcmpani.

Maksi Kicsus maammon matot,
Kosta luoja äitin koulut,
Maffa maimat manhcmpani.
s;ttolet faiffi taittajani!
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ii. Maisten lauluja

a) Miniältä.

Se raukka miniä raukka
Soisi soutaja menonsa
Soutamatta jtiotsematsi,
Soisi jauhaja fiivosttt
Jauhamatta pyörimäfsi,
Soisi mielä nuori neiti,
Miehelähän mentyänsä,
Olcmans' ison toissa,
Annahan emonsa luona.

Niin neiti isott foissa.
Kuu ftutittgas linnassansa;
Niin miniä miehelässä.
Kuu manfi Wenäehcttä.
Jo ma tunnen orjan mielet,
Ia tunnen miniän mielet;
Ei oo rauffa orja rauffa,
Waan raukka miniä raukka —

Wnos' on olla orjan määrä.
Kaiten polmcnsi miniän.
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156. Kun elin emoni luotta.
Kun elin emoni luotta,
Ison fatuton kartanossa,
Käynyt ett maraton maille,
Silmän taiten fattifatte,
Entä lierien tellarihiu,
Pillien piimähuouehesen.
Eli kaarten tanamntmille.
Pclotcttctt piirasille.
Nousin »voitie muotehelta,
Pettäjäisille pehuisin,
Maloille matoamasta,
Weuymästä »vehnäsille;
Kun en moititit »voita snöä,
Sipasin sianlihoa.

Tulin toisehen talohon,
M tynuytsen kylähän;
Käyn »tpt maraten maista.
Silmän kaiten kattilasta.
Kierien fettaritumasta,
Ptilten piimähnouehcsta,
Kaarrellen fananmitnista,
Pelotellen piirasista.
Istun tyhjän tuolin päältä,
Katsoit tyhjän pöyän päälle,
Nyt Iti »voitta, »vehnäsinä,
Äafarat fauaiimumita,
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Seimäs piitä piirasina.
Pettäjäisinä petäjä.

157. Qlin kukkana kotona
Olin futfaua fotona,
Iloita ison pihoilla;
Iso tutsu fuumalofsi,
Emo päimän ttousentafsi,
Sisareni siifasifsi,
SBeiffotti rncsifafoifsi.
Menin toischcn talohon,
Poiffi pellon naapurisi»;
Appi futsu ahfiofsi^
Anoppi mesihamnifsi,
Kyty fytmysportahafsi,
Nato naisefsi pahafsi.
Äéfen mie hyivä olisin,
åitcn kerta kelpoaisin:
Utttttd ulos menisin,
Samuna pihalle fatsin,
Lehtosena lettteletsiit ,
Kipunoilta fiiättäi(Tn.

En ole lintu lentäjätsi
Ettfä lehti liehnjafsi,
Ett tipuna fiitäjäfsi,
©amu siajafsi pihalle.
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Ahot täynnä armotuutta

Sanottihin tnäll' oleman,
9cctttä tänne naitaissi,

Kuusi fuusiota tupoa,
KNfsitt terroin fantmaria,
Ahomieret aittamaina,
Knjamieret fttffamaina,
Ojamieret ohramaina,
Kntgasmieret tanramaina ;

Purnu puitua eloa.
Toinen purun puimatonta;
©ata siatttja rahoja,
Sata loinen siamalonta.

©ai tuo neiti tullchetsi,
KälföJättä lyötiehetss;
Tupa on puttssi tnutimassi,
Kammarit fatajifosft.
Ahot täynnä armotuutta,
Lehot täynnä lenttttetysitä,
Metsät mieliä pahoja.
Kujat turjan huoliani;
Purnu o» puitua mihoa.
Soinen purnu puimatonta;
©ata saatuja sanoja,
©ata toinen saamatonta.
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159. Gi ole aittahan asiita.
Sanottihiu täätt' oleman,
Zätä »teittä tahtoessa,
Morsianta maatttttatsfa,
Houfutettcssi tytärtä,
Muufi fuffatsta tupoa,
Wiisi miinifellaria;
Kellarit teloja täynnä.
Telat täynnä tynnyriä,
Jota tynnyri olutta,
Täynnä onnista olutta.

©at tuo neiti ttittehcfsi,
Kälto täitä lyönehetsi;
Ei ole aittahan afiita,
Eitä tietä riihen luotsi —

Aitt' on autiomäettä,
Riihi suotta simntaliffa,
Kellarit fitvipurotta,
Juomiset jofa ojatta;
Leipä mäettä ntätutiföéja,
Äaffara fatajifotta,
Wcttijaithot astioita,
Petäjässä pellonsiemen.

O
160. Ms' on Kyyttö kytkyessä.

Sanottihiu täätt' oleman,
Meiän neitiä maanittaissi,
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Tätä pyytä pyyettäissä,
Kiurua kosittaessa,
©ata sirmen fatttajata,
Tuhat tttojoa utaren.

©ai tuo neiti tullchetsi,
Kältö fättä lyönchcfsi;
Yfs' on Myytte fytfyeésä,
Karamarsi fahlehcssi,
lof on »morin nostettama,
Tcrmatöysin tentittottatva —

Lehmä läämässi lamatta,
©airahana sirminauta,
Käätty sirrnet simmalihiu,
Häntä pitfiit fattiata.

Kun majahan fatsihime,
Söajaösi wasitan raato;
Katsotit lantmaéfarsitahan,
Lsiti. lammas farsitassa;
Loin silmät hemosten päälle.
©oimetta hepo sifia.

Mun tulin tupahan tuolta,
Silmät uuttttte tttautu;
Ufto on manha utinitt päättä,
Joit' on sirffa silmän syönyt,
Kärpäset fäen falumta,
Hiiret hiuksia npfinnä;
©e on miehistä parahin
Uhtciit uros talossa.



158

161. Heitän hempiät tupani
Elettihin ettttett meillä,
Asuttihin aifotttansa,
Kiémacéfatti fatterma,
3Jottöteéfattt nuori heinä;
Iso kutsu kukkasiksi,
Maammo marjoiksi hymiksi,
SBetffo wehnäfsi saneli,
©istotti sittiferäfsi.
Tulin ioisehcn talohon,
Toiseheit ciuätt alahan;
Appi hattttu haffosifsi,
Anoppi haoitsi hautftt,
Mi)tx) tylmitsi ftmtfsi,
Nato uaisiett pahafsi,
Käty fyfäit färriifsefsi,
Oma tttto tmieioksi.

Tämän tumman fiutttcéfatti,
Hatftatt hamatessani,
Usein minä utunen,
Usein «Unten lapsi,
Heitän hempiät tupani,
Karsin fanas fanfahallc;
Wierin soita, micritt maita,
Wierin mottoja mesiä,
Nattta mielisit metehen,
Kaatuisit falajotehen,
Weiton mertotta meteä,
Taaton tarponnotattausi.
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162. Ei itkemätöntä aikaa
Osisi minttu emoni,
Osasi omenan tehä,
Taisi laiittett faématetta —

Ei osannut istutetta.
Istutti ihanan tainten
Ilfiöttte istumille,
Patti paifottte pahoille,
Koimuu juurille lomille,
läfseusä liteittähän,
Kttufstnsi fttjertamahan,
Jota miitfo »vieremähän.
Muut ajat murehtimahan.

Ei ote ilta, tun en ttfe,
Eitä pö, tun en maitta,
©e ci miitfo, fitu en micre,
Se ei futt, futt ett fttjerra.
Jttat itfen ittuuoissa.
Aamut aitan portahitta,
Puolet päimät porstuissa,
Kestipäimät tettarissa,
aStiffauct meräjätt siiliä,
Knttfanet tttjatt perittä.
Mit' ett itkeä ilcmtc,
Kut' en moittc moimotctta,
Ittcä iuchmisissä;
Itfen saunassa saloa,
Yliset fulaémesittc,
©auttantattat faittchittc.
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Myotihin mä miehelähän
Niin niiltä fototta tasmoiu,
Kittt putti palotta fastvo,
Eitä suotu surmomahan.
Ei inhottu tappamahan.
Orjat snrmo, orjat jauho,
Rengit ristit riihen lappo;
Minä luhissa mafasitt,
Luhissa infon tafatta,
Atta »viictt tt)ittawaipait,
Päällä tuuen formatpyttytt,
Menin aittahan mäelle.
Sätin siellä »vehuäleiivät,
Simaisin sianlihoja.
Wiilesfelin »voimuruja.

Naitihin minä talolle,
Myotihin mä miehelähän;
Sain minä foman anopin,
Aito fohta foisfaetta:
"Kun tahot talossa olla,
Asua anopin luotta,
Pane tttrfan myöhän maata,
Nouse maimasen marahi»,
Jttoin portit sulfemahan.
Aamusin amajamahan;
Käännä siamit syrjillensä,
Kumo fittlut forivittcnsi;
Leunäitelc lehmän heinät,
Heinät lehmän fautaiteheit,
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Katfast faritsiin forfi,
Anua maimascn masitaii!"

Yön talossa oltuani,
Yhen yön lemättyäni.
Aamulla ani marahin,
Se paha anoppimuori
Pani farpton fäelle,
Riihipanuiu riustahntti -

Pani minua jauhamahan.
Sai iitimia snrmomahaii,
Waati meltä fantamahan.
Tahto riihtä tappamahan;
Tuli itse fatstmahan,
Piitä pihlaja pimossi,
Halto haapa fainaloösi.
Kirosi tornin tahesti,
Kuttiiteli fotmanneéti:
"Mies' olet piru pietty,
Kussa talsi faématettu? ■
Piiloss' on paha pietty.
Kannoit alfa faétvatetttt."
Löi sitte häristämättä,
Piefsi pihlajatepittä,
HaffajT fotnhalottn

Sain kerran kesässä maata.
Kun oisi yo fesinpituincn,
Päimä petfetett pituinen,
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Saisit maata marsiu taussi.
Kera lempeni lemätä!
Waau et tuota taitfi toimo,
Ei anoppi cnsiifätiä;
Tuota toiivo suuri appi,
Tuota anfara anoppi,
Mun oisi päiwä päätä tvailla,
2)öt' ei kertana tesissi.

Niin minä miniä ratitta
Sai» terran tesissi maata,
©enfi saunassa saloa,
Piille,, pikku pirttiscsjä.
Wiel' cn ollut unta saanut
Seu toiveminin silmilleni,
Kun jo kuulin fitmtnan fultuit.
Anopin ylösajamtan;
Kun toru tuhmista tulista,
2öai»vasista walfioista.
Piti luusta tummat saarnat,
Otamasta oitot huolet.
Kummemmat tuton sanoista,
Ltitnmt laajan laulannasta.

Kyllä tuulin mieti turja
Sen pahan fttfon parttnnatt,
SBaatt en »voinut mielä nosta.
Entä haiketmnt hamata;
Uni petti, mttoc moitti,
Petti pehmyt päänalancn,
Nuori sulhon tuikutti,
ÄäsimarsTn maimutteli.
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165. Kauan maata aituetttt
En minä isoa fiitä,
En tornin cmoafaua —

Lassi laistatsi opetti,
Pienitä pcntin istnjafft,
Nuorena mafoajaf(t;
Lyönyt ei mirlnlsi »vitsalla,
Nopiatsi nuoran päättä,
Rapsiatsi raipan päättä.
Sitte tuuti tttruufjclt?,
Zyönti miehelle tylylle.
Pani paiffafuffarolle,
Rajafcngättc rafenti,

Wieras waimo, mietas waimo,
Waimo mietas ja mihanen,
Anto wiifon maatat jeni,
Kauan faiholellaffeui,
Sai tuosta sanoaksensa,
Kohta foiéfacttafstnsa:
"Wiifott matasit »oiraiou,
Kauan laiifa taiholtelil,
Wiifon istuit myö fäcssi,
Kauan falsut faiualossi;
Saapi nyt sopet matuula,
©aapi unta uunin format,
Saunan lanat lapptata,
Pentti patstta pereä,"
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166. Toinen toistansa parempi
Antura anoppi tuulla,
Appi mielä ankarampi,
©tilhonen fitäi parempi:
Kylin söi, selin matasi,
Poies potti »vierestänsä,
Ajo alta peittehensi.
Ulos sängystä tthttti;
Auto fyllin tyynäspäätä,
Wilsilta mihaista tältä.
Paljo pafsuja pajuja,
Mursunluista ruosfan »vartta.

O

167. Pitäminen päätynyttä

Piteä minun pitämi,
Piteä pilojen piian.
Mi on päätynyt minulle,
Ku on fäynynnä fätehen;
Pitäminen päätynyttä,
©aatua sateleminen.
Entä appia surisi,
En tornin anoppiani,
fflaiff ois farhtt kartanotta,
Eliffä fusi fupussi;
Aina aitahan tulisin,
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Aitahan tufcttclctsitt,
Mun oisi miesi mielehinen,
Sulhoni sttlosinaueu -»

Mun sifho hywin pitäisi,
Aina illoilla fysyisi:
"Missä mierit mutiin weretti,
Hyllysi hymä lihani,
Jäseneni järtähtelit?"
Tahi futt aaxnuiUa sanoisi:
"Minne liitin lintuseni.
Siirryt sinisorsiseni,
Matelehat Marjaseni,
Waaputfaiseni maettat?"

O
Et tunne tehä tuwaista

Wm armas aitoppisttti,
Keitit tuumit pojau motoman,
Waalit maimasett ttrohou! —

Ttuttemi tupatan purra,
Wiinatt jitoa mittgotctla,
Piipun fuuéfanfa piteä,
Ei tuntie tehä tumaista,
Saaha ei sitimtalhttonchutta;
Tupa on fttuctta tuetta,

emättä seipähättä,
Kahefsitta tanfimetta,
Pöpättä pöföttilcipä,
Olfitamppu taifiuassi.
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Surwo nyt itse suuri muori
Wiin minä miniä rauffa,
Kun muutti miniä vankat,
Olin pyyhyt pyytäessä,
Kana fanpateltaessi,
Neito nuori naitaessa,
Kulta fnihutellncssi.
Mesimarja maanittaissi,
Omena otettaeéfa —

Portto pois ajettaesfa,
Luisut luomttteltaessi.

Tuolla toimoin tuumata.
Tulen tuomatta tupahan.
Pään pärettcn pointctiimtta,
Picffttt otsani oivehen,
Pääni pihtipuolisehen;
Oivensnuss' on onot silmät,
Kierot feéfilattiatta,
Perässä periwihasti, —

Tuli suitsia tuifahnmi,
Iltiän isännän suusta,
Ketälchct tieten alta,
Alta tieten armottaman.

Suotta surmoin fuuret jauhot,
Ktufan farftat faristin,
Syöä antaran anopin,
Tulikultun fttisfaetta,
Päässä piitän pintapöpän,
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Kultnlaiasta fnpiéta;
Itse mie milliä ratitta
Syön tahasta taitinoa.
Apan jauhoja timeliä.
Liesipankko pöytänäni,
Kapusta fusiffattaiit,
Kattila fnpin siassa.

©urmo nyt itse suuri muori,
Ia jauha jalo emäntä,
Kuu sa pojatt pois porotit,
Hyltäsit hymän miniän!

Usein utunen mittjä.
Arittahan anopin koissa,
Kanio suolta faintnalia,
Noita leipo leiwätsensi;
Wesitappanen täessi.
Tuota rtmppi ryypitfcnfä

Usein utunen mittjä,
Annahan anopin foisfa,
Joi pytystä pyttötteli,
Ämpäristä ällötteli,
Suolafopsihau foptiiti,
Katso taatut tähtehitte.

Usein utunen mittjä,
Armahatt anopin foisfa,
Kesät kontuja teräsi.
Tatmet määnti taiton martta.
Niinkuin muinenki kasitta.
Eli parta palkkalainen.



168

Sini soi faioja falft,
Sini foito fuorrehia,
Kutti nottu ttuottapuiési,
Keiffu estettä meuettä;
Ei faanut sitä kaloa
Anoppinsa antamasta,
Joka päimätsi pätöisi,
Kerraksensa fetpoaisi.

O

170. Miniän syntymäkoti

Kasmoitt mie tstn totesi,
Weiton tannott fariauossi,
Ifo ei fteltänpt oritta,
Weitfo firjatorjoansi;
Ori »vieri wättäränä,
Korja mustina terittä.

Naitihin minä talohon,
Yli tynnyffen fylähän.
Wiifon miiwyin, fauan fasmoin,
Wuotitt futsna toista;
Katjoin päätti faffcttchett,
Suuret silmät soitiatsi,
luotstman ison orosett,
.folajaman weiton forjait —

Ei juossut ison oroneu.
Ei folaunnt »vcifon forja.
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Lätsin turja tutsumatla,
Tytär outo oppimatta,
Apelta anoin homosta,
Anopelta tuomisia,
Kysyin torjoct täyltä,
Omaltani ohjaksia ;

Appi aisatta tatvotti,
Aitoppeni aiaffclla,
Kyty fyiUörahfehetta,
Oma ohjaffcn periltä.

Emma inotana totettut,
Panin reiteni re'efsi,
Narpaha», »valjahitsi,
Kannat taploitsi asetin,
Seltäui scpäpajufsi,
Olfapäani ohjatsifsi;
Wierin weiton pellon päähän,
©ctfott foirat hauttmnahau:
"Ei täällä smnn totisi,
Täätt' ei fpttnyntäfiajT."

Emma tttotarta totellut,
Wierin weiffotti piha'an,
SBctfott lapset mastadatti:
"Mitä toit täti tuomisia?"

"Toin ma tänne tuomisia,
Paljo pantuja emältä:
Apen aisan taittumia,
Auoppetti atafsia,
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Kt)'yn fyntörahfehia,
©man ohjafsttt periä."

Tuosta tungime tupahan,
Kaimome fatofjett alle,
3öetfon nainen natjajTlttiä
Ei tule lifistämähän,
Käy ei kättä antamahan;
äöetffoni tofi tutcmi,
Tutisi meitfo sistofsettsi,
Aarot fättä antamahan.

Wirtto mcifto natfettensi,
Kuifutteli fUllallensa:
"Lcitiattas sisfollc juoa,
Tuo olutta sistolleni!"
Weiton itäinen naljasilmä
Wastoawi »vcifottettt:
"Hiima oit alla, roaahti päättä,
Hiiman alla httfttöitä,
Waahcn alla roaarniffaita;
Saata ei tuoa* pfottesi."

SGirffo mcifto itaiscllensi,
Äuifuttett futtattettsi:
"Laita syöä sistolleni,
Tee jiéfotte taltfunoa!"
Weiton nainen naljasilmä
ffiaötoaroi »veifotteni:
"ffiesi on jäässä, jauhot fylmät
©itä fylmempi tefijä;
Ei synny (Totolle syöä.
Tatit ei siaha talffuttoa."
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Wirtto mcifto naisellensa,
Kiiitutleli fttttattenfa:
"Puhfase uinua paiahan,
Kaaha maito fattilahau!"
Weiton nainen naljasilmä
3Baétoarot rocifolleni:
"Arinass' on paasi pätsit,
Liesi fylinistä kiroista;
Paista ei muna pa'asta,
Eitä maito kattilasta.'"

Weiton lapset lattiatta
Lausit lapset lattialta.
"Jo tuli tätimme tänne;
Tuoa ei laille jttoa,
ditä tehä taltttmoa.
Keitetä tanammmia."
Weiton nainen nalffisifinä
Lappajaroi lasta päähän:
"St se oo sinun tätisi,
Ei sinun isosi sisko;
Se ompi tnuiticn murha,
Kaiwaja fanatipcftett;
©e ott lehmien lcroitys,
©cfä laatta lampahien."

Emo »vanha ftufoalta
Titopa tuohon roaétoaroi:
"Et se oo munien murha,
Kairoaja fatiattpejTett,
Ei se oo lehmien lcroitys,
Eikä laatta lampahien;
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Haukka on kanojen kaihe.
Harakka muuien murha,
©ufT surma lampahien,
Karhit lehmien lcroitys."

171. Suuri kiitos sulholleni
Suuri liitos sulholleni,
Pääfumarrus fttttatteni,
Jota mun otti orjunesta,
Päästi palkan ptifmicsta,
Koppasi foremian päästä,
Nahroo rattitatt juofjcttnasta,
Kihlasi tylän fttveétä,
Riihiroartaéta roalitsi.

Entä moiti muoriani,
Aletsi anoppiani,
Jota toi pojan niofontait,
Söaali maltian urohon,
Mofonialtc neitoselle.
Aina mie pilonen piifa
Kimitin fplätt firoeä,
Kylän rottorta »vierittelin,
Kylän teträsin teriä.
Kylän »väännin »värttinöitä,
Kylän paitoja parannitt °-

Omat paitani paheni.
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Aina minulle anuettihin
Riihestä rirocin riusi,
Saimasta jpfeiu lotifftt,
Raunalta raroein farttu,
Suurin taitto tauhuasta.
Te ntinutte syöäfseni:
Luut lihoista, päät kaloista,
©sitalot sianlihoista,
Kuoret tetroista fowisia,
Murut nutista sunrutsista.

Ei uöfotttt uupumani,
Ei »varattu roaiptnvant;
Jos ma nhfain iiuroiiffiöfa,
Wäsyfsissi roäänitäiteliu.
Uitpuiroatpa uhtianmtat,
Wäferoäiitittätfi wäsyiwät,
Saati titic roähäiväfincu,
Lapsi pieni piffaraincn;
Wäleheu wähä wäsylvi,
Pian nupu ptffaraincit. -

Jo minät sittoit nitroni»,
Mun ue uupuitvat ttrohot;
Jo minät siilon »vairouiu,
Kun »vaipn hemoseu roarsit.

O
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h) %aota tmlwtttMOsa.

Minä laulan lapsen wirttä
Minä laulan lapselleni,
Kieltä piefsin pienelleni —

Piefsän tiettä penningittä,
Suuta fttttatta tnlntnn.
Minä taulan lapsttt »virttä,
Panen paimosen siltoja,
Joita eniten entto netto,
Oma »vanhempi opetti,
Kättyessi fäätessini,
Ltefuési leroäteésänt,
Äorftan ison fo'tési,
Kaunosessa fartanoésa.

Kiitä huontetta hewoista.
Minä ttturoitt tuttuani,
Licfuttelett lintuani,
Kaéroatteleu faunoistani,
Ihanaistani imetän.
En tteä imettelijä,
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Ett fatala faéroattaja,
Mitä mitsifi imetän.
Kuta knksi foötttttetcu;
Imettelenfö ilotsi,
Nai imetän seiti,
Naalin lasta roairootfstttt,
Tuuroittclcn itseni,
Huolifseni huistuttclen,
Kaihofstni fasroattclen.

Noin ne cuneit cttfot laulo,
Muorit »nuinaset saneli:
"Kiitä hnomcita herooista,
Partafunna poitoasi.
Tyttölasta miehelässä,
Itstäs iän lopulla!" —

Usein utunen äiti,
Lapsen antaja fatala,
Rinnan suuhun rienteleroi,
Nännin suuhun surrooaroi;
Ei taia tajua panna.
Eitä miehuutta lisätä —

Mielt' ci panna puntaritta,
Kaata ei kauhatta älyä.

Laulan lasta nukkumahan
Tuuti lasta, tuuti pientä.
Tuuti lasta nukkumahan!
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Laulan lasta nukkumahan,
Unroutan unen relehen;
Käy unonen kätkemähän,
Poif unosen ottamahan,
Kultasehen forjahafi,
Hopiaisehen rcfehen!

Sitte saatua rcfchcn,
Kopattua forjahasi,
Ajele tinaista tietä,
Wastitamterta tafaista;
Wieös tuonne roieitoistaui,
Kuletettos tnllaistaiii,
Harjulle hopiarouoreu,
Äultarouorett kukkulalle,
Hopiaisehen silohon,
Kultasthett touvitfohon,
Kussa fäet tullan fitffit,
Lauleli hopialinnut.

Käy unonen kätkyehen

Tuuti, tuuti tuomen marja.
Liitu, liitu lempilehti,
Nutit nurmilintuseni,
Wäsy »västärätfistui;
Nuftt, tun minä nitfutan,
ffiäsi, tun minä roäsitätt!
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Waan eipä minussa liene
Lapseni nutnttajata,
Ei taxa emo polonen
Saaha laita ttuttumahan,
Äiä on emotta huolta,
Paljo pantua muretta;
Uni ei tule usein
Huolellisen hnonehcsttt,
Kaihollisen tartanohon,
Mitrehetttjett majahan.

Kun se ei ciuo polotteit
Saane lasta uuffttmahan,
Niitittä Jumala lasta,
Mafaitta Maatiainen;
Saisit iljeti leroätä.
Lapsen orja olla jouten.

liiti jo ulfoa fysyroi,
Uueu poifa porstuasta,
Lausiroi lasit tatoa,
Alta iffuitan auoroi:
"Ontos lasta tättyessi.
Pientä peitellen sisässä?''
Tule tuntnhuit unonen.
Käy unonen fätfyeheri,
Sapsttt pienen peittehisin,
Wataiftn roaattchisin;
Anna tnaata lapsen pienen,
Leroätä roähäroäftscn —

Anna maata maan unia,
Maan unta, puun ttnia,
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Maarian tnaafiita uuta,
Pyhän pohratsin lepoa!

Unta täällä tarlvitahan
Soita sonii poitinensi,
Talvi laaji (apsitensi,
Soitti atti attanettsi,
Peiponen perehineusä;
Soitteli jota solutan,
Jota lahen laitutteli.
Tuli fouten Suotuen maalle,
Melan fuoett lnotehesen,
Airon tét%itt itähän,
Kotan fäätett Karjalahan.

Setfatt' on sininen siipi,
Anua fotfa siipeäsi,
Millä lennän löyhäytän,
Metsin meren sittfe;
Lennän unta ottamahan,
Nufutinta noutamahan,
Ufon unen lippcihasta,
Afatt roanhan roaftascsta —

Unta täällä tarroitahan,
Nufutinta nmtltitahan,
Unta tälle lapselleni,
Nufutinta lemtttellem.
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177. Anna maata Maartatnett
Titttroitan tuhoista lasta,
Tätä lasta liekuttelen,
©itctt jittthittt syntynyttä,
Talroetta tapahtunutta.

Anna onni, suo Jumala,
Laita lapfettc osta,
Syötettäni uäffähtstä,
Wiluhista lämmitellä;
Anua maata Maariainen,
Kicstts leppein lc»t>ätä,
Niittfuitt Maaria mafasii,
Kicstts leppein lepäsi!

Ktcsttéft tehossa tiitftt,
Kaittimaltias »vaussi,
Kapalohon fäärittynä,
Seimehen joroitettutta,
©tnttc lassi lastettnna,
Pienostna pistettynä.

178. Tuuti lasta tuonelahan
Tuuti, tuuti tummaistaiti,
Tumma tuutuscssi,
Titmmasttta imttijalla,
Tumma tuman jisisjä!
Tuuti lasta tuonelahan.
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2aita laittojen sylihin,
Alla nurmen uuttumahan.
Maan alla mafoamahan;
Tuonen lasten laulatella,
Manan neitojen piellä!
Tuonen tuutunen parempi,
Manan fätfyt fatuiosimpi,
Grtcivämntät tuonen cntot,
Paremmat maitan miniät,
Tupa juuri tuonelassa,
Manalla majat aroarat.

179. 'Äsken poika poik' olisi
Tutuvin, titttroitt poifoaiti,
Waapotctu roafaistani,
Tuifseni tttutijäätlä ,

Warafseni roaétasiäffä.
Tuuti, tuuti poiaistatti.

Tuuti ntieétä potastani,
Kytttäjätä, tyltväjätä,
Siemenen sirottajata,
Warsatt roicjeä roaotte,
Mustan ruunait muttof jette!

Tuuti, tuuti poiaiötani,
Tuuti turrooa pojasta! —

Äsfctt poifa potf olisi.
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Kuu leiivän (ehosta toisi,
Kannikan tatajitolla,
Pimaknoreil tunsi ,

Vesakosta »vehnäleiiväil,
Isoselle syöttämästä,
Emolle imettämästä.

Tilitti, tunti poiaistaui.
Tuuti turrooa pojasta! —

Asken poika potf olisi,
Kun ititcit tulvan tefisi,
Unen saunan falpoaift,
Kyiinytsen tttroan ctchen,
Unen tttfen fpnnyfstffe.

Tuuti, tuuti poiaistaui,
Tunti turrooa pojasta! —

Ästen poika poif olisi,
Kitu niuttc miniän toisi',
SSJcctt kantajan roctäifi,
Saisi saunan läiumittäjäit,
iffiaötatt hautojan hakisi,
Kuontalon koputtelijan.

Wara utuunne walmennunna.
Gmo tuuti poitoansa,
Toitvo tnuivttellessinsi:
"Kun tuosta tuti tutisi,
Wara suuri roalntcttcisi,
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Toisi tuo emolle leiivän,
Katuu faimou juuren alla,
Kohotuoren foiroufosta,
Kaffaratt fanarrotfoöta!"

dttöi sie etno pofottctt,
Ellos faniasi fatala,
Lasta pientä pcittchisjä,
Waratonta roaattehiösi,
Tuitscsi tunroitelto,
Waroitscsi roaapotelfo!
Jopa tuosta tosifa wuouna,
Ästen tolmanna tesinä,
Tttfi on tullut toisi'alle,
Wara mitttttne roalntcnnunna;
(Saatit on surman siupalatsi,
Kowau onnen ottelotsi,
Orjafft ofattifctte,
Rahattaallc raatajatsi;
Wai on sattunut sttahau,
Tapahtunut tappelohon,
Tytin simrctt suun ctehen,
Rantatirnujen litahan.

181. Gi tule emon tukia
Gmo tuuti poitoansi,
Laulo tttttioitetteéfaitfa:
"Kuupa luo polonen poita
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Marakseni roahroiétitijT,
Nousisi nokitulilta,
Haivnstlta »vuotehilta ;

Harotit päänsä harjoaisi,
Warwut roartafott jtiftsi!"

Waan ellos emo potoiteu,
Lasta pientä äityessä,
tiiitsesi tuuivitclfo,

Waratsesi roaapotelfo;
Ei tule emon Uttia,
Eitä »vanhemman »varoa.
Jo ennen emo manatta,
Pojan tuoja tuonelassa;
Jää poifa cmottomaffT,
Lapsi orroofsi osasi.

Eltöhöu emoton poifa,
Elföhött sinä ifättä,
Pyhättä tosihlit mciifö,
Alla juhlan jttofstiutclfo;
Pyhättä pahaiti piiat
Palttiitaisihitt paneroat,
Tinawöihin ropöttclcroät,
Äaittofettfihin fapiroat.
Katsofoott faé'c!ta neitta,
Nofiticltä noutatohon,
Neitiä tasfitatttoloista,
Riihiroartasta tytärtä!

Eltöhön emoton poika,
Elföhon sinä tfättä,
Huoran hurstille ruroctfo,
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Lataiioille mieron lautan.
Huorat hurstia kutoivat,
Lakanoita laitteleroat,
Wlaata poikani polosen. —

Huoli et huoran hurstiloista,
Lafanoista mieron laniau;
Ennen maannet maata »vasten,
Ollet ilman Olliloilla,
Parempi ytsit öitä olla,
Kim fahen pahan kratta,
Wiien, fimen fitttttottoittait.

182. Tulipa tukan repijä
Hyw' on poikanen tehessi,
Kaunis fasroateltacssi,
Saahessi ylen soria,
Kapaloiessi oria;
Waan en tieä mie emoueit,
Entä taittaja fatala,
Mitä tutterot tehystä,
Kannetusta fasroattenn,
Jos tuli juroutte furnta,
Kisroo herja hcimotnunau
Jo moni motoitta ettffo,
Moiti taittaja fatala,
äöttotti tuutusta tulia,
MåttyeM käskyläistä,
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Waan tuli toruja poifa.
Sai poifa pahantapauen;
Zxxli tuttien repijä.
Hapsien hajottelija.

Pitäisi pojan polojen
Piteä pttempi mieli.
Eitä enfotte torua,
SBanhcmmatte »vastaella.
Kun poifa polut natisi.
Lapsi sytmyutäsiausi,
Ei itiö enfotte toruisi,
Vanhemmalle »vastoaisi;
Itse tottelis' emoa,
aCarajaisi roanhempata»

Tuutt, tnnti poikalasta.
Tuuti, tuuti tyttölasta,
Sen parempi poifalasta;
Poitanen miniän tnopi,
2Cc'ettfantajan roctäroi,
Saapi siimanlätimtittäjätt,
Wastanhatttojaii haferoi:
Mee isäntä tylpcmähän,
Mee emäntä tylpcmähän —

Koreitta foan perässä,
Saarni saunan porstuassa,
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Kappa fairoon faunen päättä,
äöastat roanhatta luhilla.

184. Tutttt, tunti poiuttani

Tuuti, tuuti poiuttani,
Poiuttani pienuttani,
Lastani ihanuttani,
Kantamaista tamilittani!

Tunti lasta tuomariksi,
Äiifu tirjau fantajafsi,
Liitu linnan roanhimmafsi,
Heilu hcrratsi hproäfsi;
Maafumtan furittajafjT,
Kaiten tansan fait(Tjafsi,
Läpi linttan liiffttjafsi,
Waaiasiin roaeltajafsi;
Supliii siiiiren istnjaisi
Pifaritt pitelijäfsi,
Oltttfannun fantajafsi,
Tuopin tuojafsi tupahan;
Höetäjäfsi »verfahonsuu,
Saajafsi simettiliiroii»,
Mustan fcttgän polfijafsi,
Saappahau samoajafsi!
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185. Dahenueet polmct

Kolkkoa iätä totoa,
Kuta täätt foatt sisässä?
Mie polonen poitineni,
Lintu laiha lapsineni.

Olipa miilutta eunctt,
Oli futt muillafi emoitta,
Polroct poifoa piellä,
Käet laita fäättnätcUä —

Polroct paljoa paremmat,
Kasiroarret »vantterammat

Tytär synty, tyhjä synty

Poifa synty, polte fpntp,
Polte sinty, fasti fastvo;
Tytär synty, tyhjä sitttp,
Tyhjä syltty, faiho fasroo.

Äctt se tuutii poifafasta,
Sepä totta torjuttatvt;
Ken se tnutiwi tytärtä.
©c maan tyhjeä teteroi.
Äyri äijistä pojista,
9)fsi tyhjä tyttäristä.
Jos fylällc naitatohott,
Tahi toissa tasmafohon.
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Tahi tauti tappatohou.
Surma suin (opettafohott.

187. Gi tntia tyttärestä.

23arsi on roatroafctt herooncu,
Tytär lapsi tyhjän eufon.
Tnuivitait tätä tytärtä,
Tätä lasta liefuttelen;
En tieä emo polonen,
dxxtä taittaja fatala,
Tttifsenito tuurotttcleit,
Waroitsetti roaapottekn,
ffiaifo tttitroitt tusfifseui,
Waalin lasta roai»vottjcni.

Noin ne ennen eufot tiesi,
Muisti nminaset eläjät:
"Elföhöu emo tytärtä,
Elföhöu siitä ifättä,
Tttiffcnsa tuuroitctfo,
Maroiksensa roaapotclko;
di tule emon tutia,
Eitä »vanhemman roaroa —

Tuti mieron turmioille,
Wara mieron roaahtifuitte.
Kielsi »vanha Wäiuämöiiteu^,
Epäsi furoanttott fulho,
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Tytöstä emon tufia,
Wanhan äitinsä roaroa."

188. $Hnn tytär hywä tulisi.
©ino tunti tyttöänsä,
Liekutteli lempiänsä,
Toiivo tiniwitellessausa,
Laulo lietntellessinsi:
"Kim tytär hywä Uliisi,
Äaéroatsi emon fattaiten,
Sitte ttuorra naitaisi,
Wihantana roietäisi,
Kylässä fyselemättä,
Naapurissa länsimaita;
Sitte ei fontit forfettctsi,
Eitä laamat latttiaisi,
Konttiselät fottehtisi,
Wäsfystlät roättchtisi."

"Kun sitar paha tiikroi,
Tytär tuhma turmcftttroi;
Öip' on nttorra naia'fana,
Wihantana »vieä'tänä,
Waan ne fontit forteueivat,
Setä laawcit fanfiaroat,
Konttiselät tottchtiroi,
ffiäéfpfetät roällchtiroi."



190

Mihin tuutinen tytärtä.
Tnmvitan iätä tytärtä,
Tätä lasta liefuttelen,
©ottait pienisormistani,
2Bafaiétaitt »vaapottelen;
Waan en tieä »vaimo rauffa,
Tiutne en taittaja fatala,
Mihin tuntinen tytärtä.
Kuhiin lasta liekuttanen,
Mintä fatsiin taiitalohon,
.funfa rchwanan retehen

Pitäisipä piifasien
Kaheu pttokufa fatsilla,
Emien tihlan ottamista,
Kauppahan rupeamista.

Pitäisipä piifafieit;
Pitäisipä poitienti,
Yli päänsä ptnniärrettä
Jutta ci tuhmasti tupahan,
Käyä tättä isfemähän,
Sormia soroittamahan.
Kyil' ou tihlan fantajoa,
Talarin tarttsijoa,
Neien roicjeä »vihitte,
Kuoriihin ftttcttajoa;!
di ole lapsen siöttäjeä,
Ei emon elättäjeä.

Ellos »vainen neito nuori,
dllöi fasivaja fanancn.
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Rengin reilihin riiioctfo,
Kattppohitt fajatfanliestcn,
Kcstipoitien poluille.
Joutilasten juoniloihin;
Renki lyöpi reilistänsä,
Kaupoistaan fasifta lyöpi,
Poluiltansa festipoifa,
loutopoifa juonistansa.

190. Huolet huomilla tupana
Gi tieä emo tcfijä,

ellen tnntiwi tytärtä;
Jos tuutii tttroatttfctte,
Waaliroi roarattisttte,
Wai tuutii tnroattomalle,
'Waaliroi roarattontatte,
Purtafatte puolturoafsi,
Rampahan rafasturoafsi.

Ei tieä tytär fotonett,
Kasroacssahan fanatteit,
Nostesjahan neiti nuori.
Mistä fyöjä fyntynelvi,
Kantaja tasroaiteroi,
Lihan fyöjä, luun purija,
Tutan luulette jatasi.
Hapsien hajottelija.
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dUöi roaincii, tyttö parta,
Huolta huoivitte pilätö,
Mieltä mictan auta jätte;
.huolet huoroitta tupana,
Mictan ponnet porstuiua,
Saapuffa silitupina,
Ummistengät tettarina,
Ruosta fuolaisna taloina.

Miehellenko mai manatta
Moiti tuo emien cutto laulo,
Laulo laajatta mäettä,
Laitto lasta lictuttaissi,
Tuurottettessa tytärtä:
"Tituroitan tätä tytärtä,
Tätä lasta liekuttelen,
Waan en tunne tuuroittaissi,
Tieä en tetfptettessiui,
Mihin tuutinen tytärtä,
Kuhun lasta telfytelien.
Kenen pictsia pitelen.
Kenen lyöä lyyräefen."

Ei tieä emo tytärtä,
Tunne ci tuota tuhma rauffa,
Kenen on syöä syntisitättot,
Ketteit on taittanut taluta —^

Miehcttenfö, »vai manalle.
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©itlhotteufe, wai fuettc;
Miel' on itctctt tttichelähätt,
Mieli toinen tuouclahau,
Kortiastati fo'ista,
Äatinihista kartanosta.

Wiel on wuoro malmoaki
Tuuti, tuuti tyttöäni,
Tuuti onnea tytölle;
Tule onni oppimahan,
Setä lytty löytämähän,
Kirjomatta forjaffafi,
Rusilatta ruunallasi,
Waltialla marsillasi,
Tasifarroa tammallasi,
Orihilla olkisella,
Hcrite'roarrctta Heinolla!

Kun ci tttttc oppimahan;
Susi syötöhön heroostu.
Tauti miehen tappafohoit,
Tuli orjan politatohon!

Tmtti, tnllii tyttöäni,
Nuttuinahan tyttöäni!
Nttftt, tuttu nurtitiliiitti,
Wäsy, »väsy roäötäräffi,
Nutn ttttffttmis^ajatta,
Wäsy titaata^rottotottasi;
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Sffikt' on aika »va(rooa'ft,
Nuoro toinen roaftvoa'fi.
Eipä anna mahti maata,
Hproä onni olla jouten,
Kyty tntt tiimasta fysyroi.
Appi paitoa anotvi,
Apen lapset lahjuffia,
Nato nauhoja tiproiä.

Tuuti, tunti tyttöäni,
Tuuti tyynetsi tytärtä;
Hyroä on tyttö tyynemmästä.
Piitä suitsia pienemmästä.
Ele'tä itfc ilman syytä.
Ek roairoottta roalila;
Wiel' on syyssä ittemistä,
Wairooissa »valittamista.
Itämissä ittemistä,
Huolissa fujertamiéta.

193. Tuuti sulhoa tytölle

Tuuti, tuuti tyttöäni,
Tätä tyyntä tyttöäni,
Tätä pientä piifoani,
Matalaistn marjoani,
Monen lehmän lypsäjäksi
Yhefsin heruttajaksi!
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Tuuti, tuuti tyttöäni,
Tuuti sulhoa iytölle;
Tuttoö sulhanen tytölle,
Mies faunts, ptutaiien posti,
Matalatneu, saapasjalka.
Werewäinen, wertahousu!

Tiulli, tuuti tyttöäni.
Tuuti Turfuhtttt tytärtä
Kauppamiehelle fattatsi,
Ponvarilk puolisoksi;
Wiimeu »vaiihemmau »varaksi.
Emonsa elattäsitsi!

Tuuli, tuuti tyttöäni,
Tuuti lasia- tuomarille,
Kiiku tirjait lautasille,
Liitu herralle hyroättc,
Kaiten taupan katsojalle,
Porosta» pohatimntatte,
Saajalle silalutujen,
Monen tuojalle tuhannen!

Minä maan tuumin tyttöäni.
Tunti, tuuti tyttöäni,
Tätä pientä piifoani;
Tuuti tyyncfsi tytärtä,
Wafaijetsi ncioistnni!
Eltöhön sinä itänä,
Kunna tullan roalfiatta,
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Tähett tyttären tämänti,
Wasten lastani roafatéta,
Wiisi roiiassi »)lctfö,
Koiivn orpitrotfclmasfa !

Minä waan tniiroin piifoani.
Kylän alta poitoansi;
Mimi» ott piitaui parempi,
Toista nrointa toimewampi,
Kahta moitita tannihimpi,
Wiittä tutitta roirftäntpi.
Kylän poifa, fyyttänista,
Äi)»)ffäntéfa, fynnyshätitä,
Mäypi tetran fatsomassi.
Kerran toistu tahtoittaéfa,
Tätä pientä piifoani,
Matalaista marjoani -

Jos on pieni piifajeni,
Matalaiuen tnarjastni;
Mi)llä tengillä forotau,
Kaplttfoitta fanniételctt.

Rahat raskuen tulemat
Ttutrotn rote tätä tytärtä,
Tätä lasta liefittteleit,
Souau onnistani,
Waaltit lastani roafaiéta.
Wielä tälle neitoselle.
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Talle pienelle iptöllc,
Lnoffi tuominen tulemi,
Aisa fotrouucn ajawi.

Wielä tälle neitoselle,
Talle pienelle tytölle,
Rahat rasfuctt inkroat,
Tengat pienet piehtaroieu,
Killingit lipoa lyöen,
Tolpat toistansa ajellen,

Wielä iälle neilojettc,
Tälle piciiettc Iptöllc,
Tuoahan Turusia sormus,
Kihlat totfet Torniosta,
Riiasta hopiaritsit,
Sormus Suomessa »valettu.

Wielä tätä netoistani,
Tätä pienoista tytärtä,
Ajoinhan firjoforjitt,
Soueiaan roeno piinasit,
Porroarilk puolisofsi.
Kauppamiehelle tauafsi.

l) Miestään arvilltcsVil

196. M*' on paha ei parane.
Äiän tassi lanficlin,
Picnnä pentiltä putosin,
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Sit' en itfeitpt isosti,
Komin »viiton roieretcllyt -•■

Ne pahat pian parani.
Yfé' on paha, ei parane:
Kun ma roieritt roeifon luota,
Lattfcsin emon elotta,
Miehen tuhmasen tulille,
Warattomatt roalfloitte;
Siitä nyt ikäni ilku,
Ajan faifett taihoeleu.

Eipä roainenfi pitäisi.
Eipä putaista pitäisi,
Tttroattoman tunttusiella,
Kartanottoman fatsttta,
Suojattoman siositetta,
Lepytellä lehmättömän.

Puututit tuohon pullitksehen
©lisi tämä otettu
Paifoille paremmttteitfi,
Tämä muoto munannc'ti.
Tämä taivoo faifitt paitoin,
Ilmatt tuotta turmiotta,
Ilman ttftrjiroiöttä.

Olisi minusja ollut
Paremman talon miniä,
Emäntä clottistnft,
Rahan alftt aitallisen.
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Olisi utitittési ollut
Paremmalle puolisolle.
Werewämmäu miehen »verta,
Turpiamman turtui täysi.

Öisin mie motontan saanut
Mäettcnft mentyäni.
Kannoitte farattuani;
Saanut hongista salolta,
Kantoloista fastimaalta,
Löynnyt tieltä terroasfaitnott,
Leppäpökkelön tehosta —

Suu ftroeetä, pää siivestä.
(Silmät fniivista fpfiétä,
Turpa tuuran taittumasta,
Parta naamoista pahoista,
Äonvat toiroun pahkuloista,
Jalat toiroun fontelosta,
Warsi puista »vaiivasista,
Muu ruumis lahosta putista.

198 Itse hntttt hukkasime
Olisi minussa ollut
Pitentmittctifi pihoille,
Isommille iffunoitte,
Laajemmille lattioille.

Olisi minussa ollut
Piitä pienehen talohon,.
Emäntä clotttsthctt,
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Tuft nuichen tupahan,
Wara »vastasilroetluhum

Olisi mituissi ollut
©ufittaja fuurctnmatifi,
Paremmanfi paioitaja;
Puoliso pohatan mielien,
Rittahamman rinnallinen

En sano isoni syyksi.
Ett isoni, ett emoni;
Iso ci myönynnä minua,
ditå faupannut emoni —

Itse huttu hukkasitte.
Mietetöit meneilelime;
Itse tmigime tulehcn,
Tieten terroan feitofstheu,
Ilse liitin littasitrétit,
Laitin aiwinalafanat;
Itse roierehen »veuäyiu,
Käsivarrelle »valauin.
Katsoin suuta sulhoseni.
Muotoa litiifahtsenf,
Ajatusta aittostnt,
Mieltä mieliroaationi.

Woipa mieltä mietkoseni!
Ajatusta ainoseni,
Suuta suuren snlhoseni,
Muotoa mufahifeiti —

Wariffelt' on roarrctt sianut
Korpilta ttcttätt topannut,
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Muoroon mustalta siatta,
(Suun tu» syöioältä sieltä.

199. Pyyä sulhoa sulolla.
Noin sino minun emoni,
Varotteli »vanhempani:
"Ele mainen neito nuori,
Ele fastvaroa fattattcit,
Pyyä fulhoa fufilla,
Miestä firjoftntahitta,
taioitta tylän parasta,
HclinufjTtta hempeintä;
Pyyä sulhoa sulolla,
Miestä mielisiivollasi,
Tamoilla tasasta miestä,
Kn'onnalla ottista!"

En minä piloneu piifa,
En fuuttut emon sanoa.

iisiit sulhoa sutitta,
Miestä firjotintahilla.
Paiottta tylän parasta,
Helmntsilla hempeintä;
(Sain ma futtttoman sufilla.
Kielettömän fintahilla.
Paloitta tylän pahimman,
Kylän herjan hefmuffitta —

(Sain miehen siroilapion,
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Korpilta notan forian.
Perän pieneltä sivittä,
Sääret ramiatt raufujafta.

2Uft. Kosto kaunistelemisesta
Kostohon minäi foito.
Kostohon foroaosinen,
Piin piifatunniata.
Kannatin pohatan puolta.

Kostohon minäi foito,
Kostohon koroaosinen.
Kokosin tätä kotoa.
Tätä »vartta »valmistetut,
Näitte oitoitte omitte,
Wcrätittc roierahitte.

Kostohon minäi foito.
Kostohon foroaofcmen.
Kannoin faunihit hirouffet
Sian »viitojen setahan,
Sorahutin suorat sääret
Sian säärien siroutte.

201. Kuka tiesi, kenpä luuli.
Ättfa tiesi, fenpä luuli,
Sofiahan fuoéturoatti,
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Rampahan rafasturoatti,
9iitttfutt mie sotiaan suostuin,
Setä rampahan ratastuin?
Nutuin untelon sirouhttn,
Miehen faiuutt fainalohon,
Ku ei fnttuta fttroctta,
Eitä fairoa kainaloita.

Luntin »vttnotn rotctäroäfsi,
Olosin otettaroafsi;
Wictihin roesipifaritt,
38efTfamuttt faimottihin,
Pirttiporsi'an porochcn,
Äarétamufsttt fainalohon.

Wiikon muotin mirkiäistä.
V^oin mittäfi tassi lauloin:
"Elföhöu sinä itänä,
äöastett roairoaista minua.
Ia kohti foroaosiista,
Wesit roiiasfa pletfö,
Ia pajut pahalla maatta,
Äoirout korpinotkclmoitta,
Kankahaisitta karahkat!"

Knsrooin siitä suuremmaksi,
Kortiammafsi kohosin.
3Bttotm roiifott roihtiätstä,
Kanan faunista roalitsin;
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Sain roiimeitt roihafen miehen,
Lihan syöjän, luun purijan,
Tutan luulitte jafajan
Hapsien hajottelijan.

Piti roitsiu »vieressänsä,
Nahtarnostan naulattansa.
Karsitun farangon fäässä,
Käätyn tartun tainalossa,
Jotta lyöä lyttäjäroi.
Kohti päätä folffajatvi.

203. Tunnen sulhoni.
Tnnue» mie hyivä» tulosta,
Astunnasta arroaclen —

Tukk' on toimi tuulessifi,
Hirotts ci roisto roiimattati,
Tulosta pahanfi tunnen,
Astunnasta arroaelen —

Tuffa tnisfi ttmlcttafi,
Hirons roisto roiimattati.

Wielä tunnen ntuieit sulhot,
Muittcrammat ntuicn fulhot;
Ku» tukroat muorin luotsi,
Muhotettcn muorin luona;
Kun tulemat naisen litofjt,
Nauratellen naisen luona.
Katso'pas minun fatnlmt.
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Mttn katalan faunoistani,
Ei tuo muorille niuhota,
ditå naura naisen luona!

On kun karhu annostin,
Sulhoni suette »verta,
Ifcnct on irrocttähätt,
Silmät ftfjatt faijattahan.
Kurin tungetstn tnpahau,
Wääri» roeäfsttt huonehestn,
Wäätty pihlaja pirooési,
Kiattp farttu fainaiossa,
(Seiroåé säätty olfapäättä.
Karsittu tarahta täässä —

Ei fetana muuta »vasten,
SBaétett roairoatéta tttittua,
Äohtipa foroaofaiéta,
Kohti foitopåiroättiétä.

Itken pois ihanat silmät.
Saulit työfsi lanfiaroi
Hcmosttt hproätt re'cssä,
Itfu silmähän tukroi
Pahan miehen rouotehetta.
Jo olen joutunut johouti.
Kurja fttnne'fi osannut,
Wicrctte »vihottisttti,
Sanojani saapumille;
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Jo on minulla riiroi rinnus,
Riiroi rinnufsen roetäjä,
Jo on minulla fonst! forja,
Konsti forjatt fattnettaroa.

Aina aitahan tutijTn,
Aitahan tulettelisit,
Kun ei tuojani toruisi.
Saajani pahoin sanoisi,
Wetäjäni roierastuisi.
Waan tun tuojani toruroi,
Saajani pahoin fanoroi,
Petäjäni »vierastit»!,
Siit' ttfen iäni taiten.
Ia faifeit clinajani.
Itfen pois ihanat silmät,
ffißteretätt roereroätt fasroott,
Pitotait posfcni pttitafet,
Kasroon taunihiit taotan.
Itken kujat fuuruttani,
Läälvät lättfämäisillätti,
Itfen siaroit, itfett sinnat,
Itfen siimomct siloa.
Jo tuosta jofi tutetvi,
Meri fclroä felfiäroi,
'Itkemistäni rocjTstä,
Läpi pääni lasfcmista.
'Läpi tultnan fultcmista.
Poskilta putoamista.
Kylpisi kyläni naifet,
Sekä naiset naapurini,
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Kolmasti totini naiset.
Kylpisin minä itsefi,
Setä malta »vanhempani,
Setä siamatti emoni,
Itkemilläni mesittä,
Läpi päätti lastemitta,
Läpi uiman f nlfemittä.
Poskilta putoamitta.

Miesi minulle annettihtu
Tuota loimotit tuon ifäiti,
Katsoin kaiken tasminman,
Snojatscni suurta miestä,
Lajifscni laauttista;
Ei ist juantuttfana,
ditå äitini turnannut,
©uojafsttti suurta miestä,
Lajifjeiti faattlliéta.

Miesi minulle annettihin.
Uros uusi laimattihin;
Miehen mitta, miehen roarsi,
Ei ole miehen mieltä päässä
Miel' on roictp, pää jätetty,
Aimot otsasta otettu.
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206. Satu minä samisen saksan
Woi minä piloneu piitä,
Kunne fuiteuti ojasit,
Polin pnulle pyöriroälle,
9Bar»vnttc roarattomalk!

Oisipa tntttttfsi ottut
Paittoja parempiati,
Puita pyörimättömiä,
Warpuja roarattijTa;
Waan ma hulln hutfasine,
Miefintenttpt mättäsime.
Tieten terroatt teittimeheu,
Silmin roalfian sisähän.
Luulin satsin siaticheui,
Pajarin roatittttehetti;
(Sain ntinä faroijen satsin,
Pahanpäiroäfett pajarin —

Multaiatfa myöiäroänä,
(Saroitatta saataroana,
Anton tullat uffarossa,
Taéfuéfa fanau hopiat.

Sain ma uutclon nrohoti,
Miehen tttuknmiefettistn ,

Wielä roitliit roiinattjttojatt,
Hurjan ostajan oluen;
Kun tuon faupatte lähetän,
Kaitti juopi fattpufsttii —

Saan siapi, tuhannen roiepi,
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Wielä »velloa teteroi,
Alttinoiii tylän atoilk,
Potttitioitt fptäit pöjitte.

Kun tuleivi taitpoiltahait,
Tito ei tettfoa tinaista;
Tnopi fpttä fpynäéivartta,
Wiljalta roihaista fättä,
Jolla tutkani »repiroi,
Hapseni hajotteletvi,
Tiitat tuulette jafaroi,
Aharoattc annctsiroi.

207. Jo johotrft saatettu.
Jo nuttt saatti siarehinen,
luohatti joctttafanctt,
Hurstille humalahurja»,
SBiittawittitt rottotehefle,
Wästett tahtoa emoni/
Warotustä roatthémpattt.

Nottt sano mtttittt emoni,
Warotkli roanhempani:
"dtibi roatiten netto nuori,
Ellos faéwawa tauarma.
Hurjan hurstille ruroetfo,
Lafanoitte jttoinataltin,
Oksentajan oltiloitte.
Turoille tiipafanjuojan!
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Usein humalahurjan.
Useimmin »viinaroittitt,
Kopra tnftihin tuietvi,
Hapsihin hahattekroi;
Useili humalahurjan,
Useitnm!!! roiittaroittin,
Oksennus olitte jaäpi,
Waaltti roaipatte »valmvt,
Korjata toihastu waimon,
Setä tyynen työnnyltellä.''

Mikä tuitenki minulla,
Kuta turjatta tytöltä,
Mikä ottt mielen mutta.
Kula siiifian hajotti.
Mukinalta mielcroältä,
Äylän taiten »viijahalta;
Kuu menin miehelle pahalle,
Wiinarattihin rafastliin,
Lastin hurjan hurslilleui,
Wiinamittin roiercheni ,

Olin yölsi mnoiehette,
Lastin fyDitysroarrcttciit,
Kuusen otsilta luivella ,

Ääsiroartta larrutselta.. ,

208. Xein kaupan kallallisen
Olisi minun pitämiä.
Piteä pitempi mieli.
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Nielä roitoft, roieiä toiiiett,
Wielä »vuotta »viisi, lmsi,
Kaiketi tahelsin »nötta,
ympäri yhetsin wuotta,
Kaheu puolmi katsella,
lii pääni pmmårrcttä,
E! iehä fainwa kauppa,
Iktihinen itfettäroä.

Tein tanpan falfallijen,
(Sprjätttstn syniuttklin;
Otin hurjalta hopiat.
Kullat mieron tultijalla,
Tcngai tien färoclijältä,
Rahat rannan juotsijalta.
Nutuin tmrjntseii nutulle,
Wäsyin warjyn rouotcdctte,
Hurstille (nuitalahitrjan ,

Wiinarotttin roaatiehille;
Huttu lyöpi hiirstiltansa,
Wiittaroilli roiercétän
Poieé potf! uutimesta,
Ulos sängystä uhtttu

Hym on olla hympyrällä
Minä jauhan »vanha »vaimo,
Homc'torroa houhattekn;
Ei nmlle miniä jauha.
Pojan näitten pyörittele.
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Eitä sinha laaffoseni,
Uros lynfä lyttiele,
söäämiättek roääräsiärt,
Hympyräiseni hyferrä;
Itse jauhan Saatolleni,
Wäämtäii roääräsiärelleui,
Lytticlen itg ätten
.^ympyrälleni hyferrän.

Hyro' on olla hympyrällä
Kaunis kampurajalalla —

Hympyrä hymällä syötti,
Kampura »veen aloilla;
Pyhät syötti ppynlihoilla,
Aret aittpiilitititfitta.
Pyhä ci fiettä pyytämästä
(Sapatti samoamasta;
Aina anto armoluoja,
Lupasi hproä Jumala,
Pyhänäti pyytäjälle,
Arfena anelijalle.

Hyro' on olla hympyrällä
Lysti tyngättä eleä —

Kyttä lynfä linnun siapi.
Kampura falan roetäroi;
Ei sitä sotahan roicä,
Ei inhota tappelnhun.
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210, Minun luuloa pitäisi.
Rutto laulo tulla lknsi.
Kananlapsi fauuolleusi,
Waris laulo roaahtpfutilla,
Kevätkuutta teitntleli ;

Mituitt lauloa pitäisi,
Heiän olla laittamatta.
Heiän on tultansa fotona,
Turmansa tutuitta maitta;
Minun on tulta fulfehclla.
Minun turroa tuufajolla,
Leiroänsaaja tentehcssä,
Kyntäjä tylän fittittta,
Rannatta rahan hakija,
Kapcltttta tarhitsija.

Eipä ftultu tuliaistani,
Ei tuulu fujasja fäptvän,
Alla iffnnan afitroan,
ffieräjillä »vcistelcroän,
Pilfforoatt pihalla puita,
Koan ccssä folffoaroan;
(Sill' on illoitta ifäroä,
Aéfctt yöllä äitelämpi,
AamujTtta aatfelampi,
Haroatessi haifiampi.

Useinpa kinon lesken,
Usein minun Utusen,
Puolet pään-alasiani,
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Toinen puoli rottocttant
Kirppujen fijattaroana,
Vittiffojcn maattaroana.

Useinpa kinon lesken
Usein minun Musen,
Kestiöisissi nnissi,
Kopra tyhjeä fotoroi,
Käsi roaatiroi »valetta,
■ffitpehctta tiiimitaltafl.

Useinpa kino testi,
Usein minä utunen,
Msin työlle työntekme,
Vfsin ruoalle rupean,
Ifsin lutäntc kroolte,
Käyn ufotta uulimehen.

Wielä aitahan tiilisin
Aitahan tulettelisit',
Msin työllä ollessani,
Msin fäpcéfä maille;
Sepä »vasta roaifiampi,
Msin lähteä (emolle —

Ei tutaxxa funtpalina.
Ättfa suuta ajaisi,
Syyhyttelisi (Trottja,
Kupehia ftttfttttatsi.
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d) Muissa tlloiSSH.

ill. 110 ilmahan katosi.
lauloit ennen lapsempaua,
Muistin muita pienempänä;
Laulelin jotaisen latson
Jota tummuit fuffttelin,
Jota rannan rallattelin,

Lchot lcitfiä pitelin.
Ilman lintujen ilotsi,
Rastahaisicn rotofsi.
Suosioksi forjasien,
Allien ojan tulnfsi.
Sillä »voitin »viisi rouotta,
Wuotta kuntojen tullitin.
Anitahan ijoni luona,
Emon fanttoit kartanoitta,
Wcittoni menon tolassa,
«Siéfott marjapoimennilla.
Allit iiiullc paltan iitaffo,
Sorsit soittoni siivitti;
Anto allit armautta,
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Suloutta sorsit auto,
Raétahaiset rattoittta,
Ilman lintuset iloa.

Tuli (Ttte aita toinen /

2ltfa entinen aleni,
Wei sorsi suloutensa,
Alli arinahan elonsa,
Raétahäistt rattonuen.
Ilman lintuset ilonsa,
läiroät kiffiiti teholle.
Ajat armahat aholle.
Ilot faiffi fanfahatte,
Laulut laksohin katosi.

Niiit en nyt enempi laula
Entä oifeitt osasi,
Hopiatt' ett cnsintänä,
Wasfett' en roähäistäfänä;
Laulajan lati palaroi,
Runon fulffu tuiroetturoi,
Waan ei forroat kuulijoitten,-.
Naurut ilman tstitjitten>
Naurut itäisten, mielet miesten,-
Arroclot tylän urosten.

Wielä laulaisin rahatta,
Kullatta fufahtelisin.
Hopialta huolisime,
Warustaisime roaé'clta;
Entä äijiä anoisi,
Koroin paljo pattoaisi
Alttinan fyiän aitoilta.
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Poluilta» Nian pojilta.
Neljä tengoa tytöiltä,
Ruplan »kko rnhtinoilta.

212. Hmiln laiskana pitämi
M?inä etuni neitosia,
Sanelen sanan tytöille:
die neito liion laula,
Liion laula, paljo naura;
Laulu laiskana pitämi,
Nirret työtä roiiropttärot.
Ci totta fosiatt fettgät,
Kirjatorjat tiiätlele.
Tolöu työitöniän tpfönä,
Lapsen laistan kartanolla;
Konnat kolttatvat pihalla,
Pahat kalkki fartauotta,
Wicroät lapsen fanlutltanfa,
Wiettelewät roirsiltänsi.
lätstnsä itkemähän.
.ssuutstnsa fujertamahali,
Miehen tuhmascn tutitta,
Warattoman roatfioitta.

Äiäu inicfi huttu huusin,
Aiätt ratitta rallattelin;
Ei ollut huttutt ticltäjäistä,
Antaran astttajaista,
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lof oisi opettanunna,
Sanonut sitian miimtte:
"die hutia hullu tyttö,
Ele mieletön melua;
Saat si hullun hurstillesi,
Mielipuolen puolellesi,
Jota itfettää itäsi,
Ajan kiiku faihottaroi."

Gi oo huolta neitosena
Vltäie tytön typykät,
Eltäte emosett lapset,
Korotit konstia fpsifö,
Ia roalitfo roaltiata;
Konstill' on oiva futaffa,
Naastilla naroaffa ruosta,
Käsi roafiroa walfialla,
Måfi roahroa, syätt simr! —

Lihan syöpi, luun pureivi,
Wcrcn imeliä roctäroi,
Tttfat tuulette jafctlvi,
Aharoattc anncfsiroi.

tylitä te tytöt suretta,
silitä teiän neitosien,
Jospa roiefä roiifontmanfi
Äasroatta emon toissa? —

Ei oo huolta neitosena,
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Tyttönä pahoa mieliä;
Äsken huolta hoiroatahan,
Pannahan pahoa mieltä,
Kun on liina liitetähän,
Lätti päähän laiktahait.

Mipä liina liitetähän.
(Sepä saaha'an sanoja;
Mitä tatti laiktahait,
(Se pannaan pahoa mieltä;
Housut huolella pitämi,
Miehen roaattetiet roarutta,
Paitaset patjoilla mielin,
Sutat sinrctta junitta.

Wauhan lahjat nuorelle
Oi pitäisi neien nuoren
Miestä roatthoa »valita —

Wilu fä(T, jäinen jalfa,
Kylmät tyltensä molemmat;
Ei älyä nuori neito
Wauhan miehen mieitehiä,
Nauha ei se roarsittana
Titntic nuoren tarpehia.

Na'! roanha nuoren neien,
Otti »vanhan nuori neito.
Ääroi »vanha faupuntihin,
Osti sieltä rätsinäisen,
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Anto nuorelle fätehen.
Nuori sylti ja pätisi:
"Woi sima lemmon roanha,
Harmaiut haroutan silmä,
Mustan koiran tarivan tutti!"

Nai »vanha nuoren neien,
Otti »vanhan nuori neito.
Matoi »vanha faupunfihin,
Osti sieltä fusfunaijen,
Anto nuorelle fätehen.
Nuor! sylfi ja pafisi:
"Woi ("utua lemmon »vanha,
Harnia'an haroitfait silmä.
Mustan koiran tarivan kutti!"

Nai roctnha nuoren iteieu,
Otti »vanhan nuori neito.
Käroi »vanha fanfahattc,
To! farahfatt tatttahalta,
Alko nuorta petpotetla.
Nuori hyppi ja rtitoili:
"Wo! mun fultatutriftlii,
Stitisilmä sirfrit jetti,
Mituttt armas jetti,
Kufanfarroa fattnojeni!"

215. Wauhan eukon malttus
Kuulin ennen cttfott roanhau,
Walittaivan wauhan cttton.
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Pojastansa noin puhuman,
Lapsestansa (aitkkroatt:
"Niin minäi äiti raukka,
Kun on nnmtki äiti rautai.
'Tuumin lapsosia lufta,
Wauhan päiroäni »varoa,
Pyssytäistä pyörittelin,
lonstläistä sinroutteliu.
Ei tullut emon titfta,
Ei »varoa ivanhan päiwä»;
Tulipa tnsta fanlajalle,
Wahroistui emolle roaima,
Tuli tuffani repijä,
Kasivo tallon kolkuttaja."

"Toirooitt miestä lapseslani
Urosta ukon pojasta;
Eipä miestä Uillutkana,
Urosta lttaitnittttta —

Tuli tnppelo sntimi,
Epatto emän-alani;
Tnl! tuhmin tansihani.
Laiskin lapsi jouftiohon;
Tuli »villi »viinanjuoja,
Rairoo ostaja oluen."

"losp' on söisi (Timollansa,
Joisi taitaroatt taroalfa;
ffiaan on syöpi syrjillänsä,
Juopi juomarin taroalfa,"
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21ss. Mitäpä kylä kyselet
Kylä fpttinfi sinoroi.
Miero mieltä jattoaroi,
Jsintifet intehtekroi,
Ajan faifeit faffuttaroi,
Sonnassa tttiitutt elämän,
KNfaroissi fasroaroaiti.

ffiaait mitä fylä kyselet,
Kuta miero fttifuttclet,
Näistä pienistä pihoista,
Kapehista farjateistä? —

Snotohott sula Jumala,
Auiatohou armoluoja,
Tätä sontaista pihoa,
Kataraista fairootictä;
Kyllin soittoa pihalle,
Kataroita fairootictte,
Kyllin sonnan siätäjätä,
Kafaran fariötajata,
Näillä pienittä pihoitta,
Kapchilla farjatcittä !

Snotohott sula Jumala,
Antatohou armoluoja,
Oluessa tuopit olla,
Maljat ntaiossa märätä;
Ijotta saisi jaaittatottfi,
Ottaisi olcmatonfi;
Joit' oisi antoa fptällc,
Kyllin itfettä ckä!
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Lempoko lennätti tänne.
Lempoko klmätti minua,
Paha heitti tänne paino,
Saatto puolelta ostan,
Kanto toista forfiasta,

Sorroille Kostamuksen,
Pttokhen puropohjan,
Wierehett tve'eit mustan,
Uroille umpilammin,
Allilsi Atimaisen,
Sorsatsi Sohjatt poiau! —

Parempi minun olisi
Olla puoletta pofostan.
Marjana ison! maitta,
Emon maitta tttanfiffatta,
Lapufaésa lassa piennä.
Peipotta fottpilrottla.

Rajan taaksi raapattihin.
Mtitä lie minusta nähty,
Kuta tnmmanen fatsottu.
Kuu ei naitu naapurihin,
Kopattu totirifoitte;
Eitä Ouluhuti otettu,
Kuletcttu Ättopiohoit,
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Liperihin liifutettu,
Saatettu ©aivon rajoille
Wietihiu Wenächette,
Rajan taaksi raapattihm,
Ioss' ei äiti ääntä tuule,
Iso ei itfua tajua,
Itifoiéja itfeiväui,
Paarmoissa parahtamani.

Öisin naitu naapurihin,
Otettu omitte maille,
Kotihin toti uäfpisi,
Iso» pelto ttfunoihiu;
tointuisi fufonfi ääni,
Oman pihan rillasilla,
Koiran haufuuta fujilta,
Måiu ttttuuta fuusikolta.

Wiety on maille mierahille
Ä)!itä lie minusta nähty.
Mitä nähty, tuta kuulut,
Kuta tumminti halvattu,
Kun ei naitu naapurihin.
Otettu omitte maille,
Otttatt pellon pientarelle;
Lie'to nähty äiä siöroäit,
Äiä syöroän, äiä juoroait,
Wai »viiton roirttnehent,
di tvarahin lioustmani? -
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Jo olen johonfi siatn,
Mcn loitos luorontetttt,
Wiety maille roierafsitte,
Maille ouoitte otettu.
Itäroissi itfetttähatt,
Koroin päiroin fitokntahatt.
Parcmp' ois omatta maatta
luoa roettä tuohisesta,
Kun on maatta roicrahalla
luoa tuopista olutta.

220. (autoit kanaset.
Kasroatti minun emoni,
Kasroatti taitoja parroen,
Toisen parroett joutsenia,
Nuot on aiatte asttti,
Seisotteli seipähcitte;
Tuli foffo, niin fohotti.
Tuli hautta, niin hajotti,
Tuli lempo, niin leroitti,
Vhen tpet Wenäjän maalle,
Toisen saatteli Saroohon,
Kolmannen totihin heitti.

Joitta roci Wenäjän maalle,
Se foaöfa surmattihin;
Joitta saatteli Saroohon,
Sen Saroossa laitti tappo;
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Kolmannen kotirikoitta
Tapparoi iknitien ittu,
Miclalat menettelen»,
Motoat päiroät fuotettaroi.

221. Tttillui muoto mustemmaksi
alinpa minäi ennen,
Dlin fnn omenafitffct,
Olut »narja maatesjant,
Lehti liiffuettcsfani,
Istuessani ihana.
Armas astuettessini;
Moni fcitfo muotohoni,
Warteheui roatfottcli.
Nyt on muoto mtuuttte saaiuit,
Äaéroo kaunis roatthattttttutt,
Tullut muoto mustemmaksi,
Kasroo taiaksi rttrocnmtt.
Mnre tuonut mustan ntuorooit,

Huoli faéwott faientauna;
Hoiff on hnoleroa herootteit,
TOurehttroa »vaimo musta.

222. Luulin käymäni käkenä.
Toisin tiesin, toisin luulin,
Toisin toirootin itäni;
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Soisin tiesi fititri luoja,
Toisin toirootti Jumala.

Käfesiu fätenä fäyä,
Äufahetta fnffuroilla,
En fätcnä fäyiiytfmtä,
Kttfahetttit fuffuroiffa;
Toisin otteli osani.
Toisin fätv' fäteytstni.
Toisin »väättti roäärä lytty.
Toisin omii ohjaeli —

Wäänii Määrälle lylylle,
Onnelle ofattomattc.
Täyty ruupuhun rtuvcta,
KäfTtt fäyä tnhtehitte,
Piti knteä teholle,
Haroiipttitte haihatella.

En nyt tuota tuhma tutitte,
Äiti outoucn älyä,
.funne Ittontc luotu lapsi,
Knutte fairoame fatala,
Zxen fttttfa otan ctchcit,
luoiicn fttttfa juostatstui;
Lähetttö rcroon rcfchctt,
Wai lähen jänön jätille.

Jos lähen rcroon rcfchctt,
Reroott' on reti matala;
Kistoisi jota fiivottcn,
Jota fanto taapafcisi.

Jos lähen jänö» jälitte,
Koiittupolivc» polfumitte;
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Jänö petttäifi jäkttjä,
Kottffupolrot polkumensa.

Ett lähe jänön sälille,
Ett retehen repo raufan;
Istun iltvetstn retehen,
Ilroes roie ison totihin,
Reen fäpntättä firoihitt,
Kantoloihin kosfematta.

louivttin puulle pyorimälle
Woi minä polonen tapsi,
Pölösellä Pohjan maatta!
Jo minä johonti jourouin,
lotuvuin puulle ppöriroälte,
2Bar»r>attc roapijetvatte.
Sain lehette lieffuroatte.

Kiinne puuhut pyörrähtärot ,

Sinne pyörmhmt jälestä;
Ättnne roarpa roaapahtarot,
Sinne roaapahan jälestä;
Kunne lehti liefahtawi,
Sinne tietähän jälestä.

OtfTpa ttttnufsi ollut,
Ollut puita pyörimättä,
Warpoja wapisematta.
Lehtitöitä liettnmatta;
Itse huttn huttasimc,
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Mieletön ntettcttclitttc,
Itse mtc isosta luorouiu.
Itse äfttétä erosin,
Itse »vierin roeiföistäni,
Siirrime sisaristani,
Sorsan sitojille sioille,
Allien asintantaittc,
Stsircfsi siikasittc.
Lohen potan puoftsifsi.
Siellä sorsi siojcletvt,
Talvi laitto faajefcrot,
Siifa silmäni pestroi,
Haitfi päätti harjoaroi,
Slhrocn suitta annefsiroi,
Wcc» talaset faitkarot.

Jopa roaatt mintut polosen,
Jo fohta polosen lapsen,
Sisar siapi (Tifasina,
Weitfo hantina roctäroi,
Emo appo ahroeniua.
Iso faiffitta katoina.

224. Itken kurja kulkuani
Gn itte ison hyroyytiä,
Entä äitin armautta,
Söaatt itkit isoni maita.
Maita maammoni murajan;
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Itken weiton roalfamtit,
Sisfon siltoja pahctsin.

Tuota itfen tuon itäni,
Kun olen turja tulfnsissa.
Ratitta rannan jiiotsennassi,
Wairoanen roaeltantassi.
Sain ma turja kulkemahan,
Ratitta rannat ficrtämähan,
Wairoanen »vaeltamahan;
lourouin kylmähän fsiälsiit,
Naniasehen rahroa'ascu —

lapset rattfan rattttifolla,
Kcioti mieron ficrrännässä,
SSaiivajctt fpläroarassi.

Tuulet turjatta tupana,
Saunana rocsisatehct;
Motti' on tuulia tuitkroata,
Monta siapoa jaetta,
Päälle lapsen armottoman,
Varattoman »vaimon päälle,
fKäittä olioitta oivilla,
Kyläsittä fptmsisittä,

Kun öisin kuollut kuufioisnä
Syätitäni siptekroi,
Päätäni pahoin paneroi;
Wietäle minua maata,
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Tupatfatc tuntumahan,
Ifuisittc rouotehittc,
Poimuisille pääaloille.
Näiltä päiroiltä pahoilta,
Ilmoilta ilottomilta!

Kun eu oisi fitrja rmttta
Luotu tänne luonnanfana,
Näitte päiroilk pahoille,
Ilmoille ilottomille. —

Parempi minun olijt,
Parempi olettelisi,
Syntymättä, fasroatitatta,
(Sitttref(T sutcttmatta,
Tämän ilman tuntematta,
Nätemättä näätfi päiroät.

ditå surma suorin tehnyt,
Tauti ottein osittnut,

Kuu ci tappanut »»tutua,
Mmx «tie Itefuitt fätfyessä.
Karjuin cuton fmitalossi.

Mun öisin ftrottnt fuufTöisiiä,
Äatonut fahetsan-oisnä.
En oisi paljoa pitänyt -

Pittaraisen pientaretta.
Kyynärän pyheä maata,
dmon ittna roähästn,
Ison ei roäheäfäna.

Tahi tun arjassa färoelii,
Lassi lammasten keralla,
Kun oisi farhtt faatamutua,
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Susi surmannut mitumfi,
Niinfun faato lammaskarjan,
Lehmät tmmojct kaotti!
Parempi minun olisi,
Parempi olijT ottttt,
Olla farhtin faittatosfa,
Suussa jttofstroatt sutostn,
Kun reessä repotypärän,
Korjassi forian sulhon.

226. Minä pyy pefäton lintu

Ilsittelen aitojani,
Muistan nutita päiroiäni,
Entistä elantoani;
Niin oli entinen elanto,
Kim tesitten päiroän nousu.
Aamun armas mtrittfoiiteit.
Niin on nyt minun eloni,
Mun pimiä pifrocn ranta,
Tahi laafa lammin ranta;
On tun fyfji>yö surunen,
Pimiä futt talroctt päiroä.

Olin ennen tun olinti,
Olin fuu omcnatntfa,
Tahi tuoreö fitoincnfuffa;
Olin tnmtsiffa mäellä,
Punapuola tmitahatta.
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Koppelo emon toissa,
Taroi taaton fartanolla,
(Sirffunen sisaren luona,
Wesilintu roeifon luona --

Missä nyt minun totini,
Kussa turjan fartanoni?

Moti on koppelon pojitta,
Kartano tylän taitoitta,
Pesä pyittä pienositta;
Minä foppelo toiton,
Minä fana fartanoton,
Minä pyy pesätön lintu.
Korwess' en minun totini,
Kalliotta fartanoni,
Maantiettä minun majani,
Tttrpchcssi muut tupani,
Aian soppi on sitojanani,
Jota tuuli turmanani,
Meren aallot armonani,
Meren roaahet »varjonani.

227. Sinnes nyt pihani pitkät.
ölitt tnteft netto muinen,
Olin faéroaroa kattanen,
Pitkillä ison pihoilla,
Oman taaton tanhuilla;
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Karoin fnffatta fujoitta,
Kajaroana kartanoitta.

Toisin nyt minun polosen>
koijinpa tätä nykyä:
Sinnes on pihani pitkät,

Kunnes pitfäf pifroeu rannat;
Siimes taiat fairootieni,
Kunnes taiat faaren rannat;
Sinnes laajat lattiani,
Kunnes laajat lammin rannat;
Sinnes oikein oroeni,
Kunnes oitcin otaroat,

228. Kulu kultanen ikäni
Kutu kultanen ikäni,
Äntu koiran kunnialta;
Wäsy herttanen »väkeni,
ffiäfy määrättä tamatta.
Ei kulunut futfuloisfa,
Ei roäfynsi »välitiloissa;
Kuln kuiroissi sanoissa,
Wäsy silmäroäättteloissä,
Hautn hammasten walisfa
Mietfu kielikattilassa.

Monipa minulla ompi
Usia okttelemi,
aötrffaja roihastn äätteit,
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Äänen tuiman tuikuttaja;
Ei ole ntinutta monta.
Tieä en rauffa yhtätänä,
Sanan annon autajata,
(Suin sulin puhelijata,
,ftufahatte käsfijätä,
Uunille uhtttajata,
Tuppurista tultuani,
Scttehesta saatuani,
Kylmästä fyhättpäni —

Turfin helmat tuppurissa,
SBtttan helmat roiehfurtssi,
Hallassa hamchen helmat.

Wäki herttanen mäheni.
Kulu fultaneu itäni,
Wctlu armas »vartaloni,
Wäti herttanen mäheni;
Ei tutunut funniatta,
Ison iftunan aloitta,
Kulu fitmtiattomitta,
Kylän fptumöpolfimitta,
Meni mieron juofsennassi,
Mäheni tyläroälillä,
Walu roattootösi pal)oissi.

Kesät kontuja keräsin.
Talwet roäännin taiton roartta,
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Piti fäyä piilosissi.
Metsin korrocssi koroassi;
Pässit päätäni puneli,
Otttas otsafierojani,
Minun päätäni pilojen,
Otsoani onnettoman.

23». Pah'oli orjatta eleä
Pah' on orjana clcä,
Käyä toisen fäsfyläisnä:
Olin orja micki »mtiuett,
Palkanpiika pappilassa;
Pah' oli olla pappilassa,
Kehno kellon soittajassa,
Paljo pantihin olutta.
Meille hiiroat heitettihin.

Pah' oli olla orjittteösa,
Ei parempi ematttutiessa:
Unta täynnä nunin format,
Paljo panfolla matuuta.
Ei emännän rouotehetta,
Talon roonhtmman »varatta.

231. Qlut mieri kun metehen.
alinpa minäi ennen
Kirkon kippa, linnan lippa.
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Sulhasien siämen syttö,
Nuorten miesten mielitietty;
Moni fatsi muotoani,
Wartnloa walwatteli.
Kesät fcttgäsfä epäsit,
Talwet fatsin tatttifsessi,
Turun uueéfa tumassa,
Kauppamiehen fartmtossi.
Join ma fahroia fahesti,
Kolmasti toin oluet;
<Saf(a futtafsi saneli,

Kanatseitsa kauppamiehet,
Pienet herrat hertaksensa.
Sorsiksensa siuret herrat.

Tulin »vanhaksi roarahin,
Epatutsi ennen mutta;
Nurin fatsi nurffaherrat,
Wäärin fatsi roäärttiiniehet.
Katso falton roierahatfi,
Ei oitein omat isännät.

Olut »vieri, fun roetehen,
Kaatu kahwct, kun jokehcn;
Jo olen hyljätty hywänen,
Olen heitto heitettynä.
Omin formitt soutamahan.
Omin mäin »vetelemähän.
Omin fengin kenlimähän.
Syömähän omin lusikoin.
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Gi nyt paista palmikkoni
Ku» olin ennen nuorra neitinä,
Nuorra ttctttttä kaswawana,
Niin mun feiffu feträpuuni.
Kun weiton wenehcn foffa;
Niin tmttt werfani wihotti,
Kun isoni nurminiittu;
9ctut mun paisti palmiftoni,
Mun taunis tafnriwasti;
sRttn mun huohti taulahuiwit.
Kun on futtattu hopta,
Tahi kukat kultalatroat,
Keskellä fefäfpätttä;
Hclmitffcni hempiämmät,
Äaunihtntmat fanvaltattfa,
Kun on armas aamnrusto,
Kaunihimmat tairoon kaarta,
©a'an karwan kantawata.
Kenkäni käkenä kukku.
Kesälintuna lipajT,
Käyessini kirkkotietä,
Toisten tyttöjen feratta.

Nyt on tullut aika toinen,
Elo entinen laonnut;
Ei nyt fetfu ferräpuum,
Eikä roerfani roihota.
Paista ei palmikot tfostt,
Eikä hnoha lauhahuiroit,
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Helmufseni et helota,
Eikä kengät kutittele.

Nyt on tullut turmiolle.
43lin armas aifoinani,
Kaunis faswinpäiwinätti,
Lalla emoni lattioilla,
Taroi taattoni pihoilla,
äöesiftittn »vcifon luona,
Sirtfuuctt sisaren luotta.

Mun ma lätsin astuntahan,
Kirkkotietä tcppomahan,
Astuin allin asfelitta.
Taputin taroitt jaloitta;
Monen miehen mieli roicri,
Monen sulhon fuu muhahtt.
Tämän allin asluessa,
Wesilinmm roierteésänt.

Nyt on aita toisin tuttut,
Päimä tuhmempi taroannut;
Olen tullut turmiolle.
Tammamta tawattomafft,
Joka sammakon fanella,
Joka hallin Ijauffuetta,
Joka korpin koiktuella,
Mustan linnun muihfaella.
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Waan ek korppi foifn'fana,
die inuihfa musta lintu!
Et roerp minun merellä.
Et liho minun lihalla;
Se on mettä, mi ott merta,
Tepä luuta, nti lihoa.

Olin ennen otramaana
olin ennctt otramaana,
Otramaana, takamaana.
Kaalimaana tannihina,
Papupeltona parasua;
Jo jourottin stfafimaafsi,
Kehnon heinän fasroajafsi,
Tulin nnrmiturpchcfsi,
Sain fammalmättahätsi.

Olin ennen, fnn olinfi,
Armahampi aitoinani,
Olin tuffa fuusfcfosna,
Wilfta roiisirouotistna;
Kun roa istuin, maat itotjt,
Kun ma seisoin, seinät fmtlti,
Kun ma taitsiti, iniroas kiehu.
Kun karoin, kämärät läiffy.

Otin mansikka mäellä,
Puolatussa kumparetta,
Maksoin markat maatessani,
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Tengat lietä fäyessini;
Jos mtt en mitänä matsi,
Matsi en maallista matoa,
Toutmt jyötneä tomua,
Riihen eettistä rifaista.

m. OoiKlen laillllja.

Jos ma lauluille eme
Jos ma lauluille las'cmc,
Wirrentoitte tyoitteknte;
Laulan ma meret mesifi,
Meren hicfat hcrttehif(T,
Meren firoet tirstutoitsi.
Meren taislat faupungitsi.
Laulan neien taupunfihiu.
Liitän linnani sisähän,
lofa piioista pttarot,
Neitosista niefuttaroi.
Se ei suostu sirtmtfsihiit,
Mielly miehiin hyroihin;
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Eitttcnfun tosissa fäynen,
Itse täynen faisomassa.

Nain ma tuosta nuoren tteion
Otan linnasta lifmroait,
Joitta tatissa yöt lepeätt,
Kaheu päiroät fattottelctt.
Tuosta fasroan taunihifsi.
Vienen pktt hyivätsi,
Paisun linnan paimenefsi,
Wahroatt linnan roarttafsi
Suorin poitajet solahan.
Nuoret miehet mietfa ropolle;
Itse liuttaési lihoau.
Setä faéroan fanpnugissa.
Juon olutta, niintä jatsin,
3lpan taupungin taitoja.
Sure en sitic (Suomen maiia.
Entä (Suomen neitosia —

Snomcss' on soriat ttciot,
Saunofaistt Karjalassa;
s?tl)aroatitiitat linnassani,
Kamiibimmat kaupungissa.

236. Käynti roualassu.
Sähcn tästä roimiahan,
Hyroän rouan tartanobon,
Kuttaista fujoa myöten,
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Hopictisia tietä myöten,
Joet' on sillat siltin pantu,
Wcratta rocklåt paikat.

Jo joutu jofi etehen,
Häilähti hätä fätehen;
Hypäknfö, harpaienfo? —

Hypättäme, harpatfame.
"Hproä huomen ronalan,
Onni tmichen tupalian! —

Täältä leitari tttleivi,
Keitari fcrtttclefsen :

loto on »viiton roiiuat pantu,
Kauan otrasct oluet;
Outo lautaset laottu,
Lusiffaisct lautasilta;
Outo pirti pyyhittynä,
Setä sintsi siivottuna;
Outo pesty pitfät peufit,
Lattiat roesin roakttu,
Sillat siltillä katettu,
Weran lestolla wc'etty,
Tulla Turun poifasieu,
Saaha Satsin sillrosien?"

"Ontpa wiifon »viinat palttu.
Kauan ollehet oluet;
Otitpa lautaset laottu,
Lusiffaisct lautafTlfa;
TOiet' on pirtti pyyhittynä,
Setä sinisi siistittynä,
Pesty pitfät scinäpcntii
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Lattiat roe'en »valettu,;
(Sillat sitftttä fatcttu,
SBcraii lestolla roe'ettp,
Tulla Turun poifajictt,
Saaha Satsan sttlhosien."

"Hyroä tiitos, hyroä laitos
Hyroän rottmt huouehessa!
Saafo leitar leikin lyöä,
Piipari ilon piteä,
Hproätt muorin moisiolla,
Htjroätt roaarin »vainiotta,
Tämän talon tanteretta,
Talon riitahan rtfotffa?"

"Saapi leitar kitin lyöä,
Leilin lyöä ja tisitta,
Hyroän muorin moisiotta,
Hyroän roaarin roaiitiotta,
Tämän talon tanteretta,
Talon riitahan ritoilla."

"Hyroä tiitos, hyroä laitos,
Saamasta hyroän sinoman!
Ken nyt leitfihin tnlcroi,
Ken fisihan ferfiäroi;
Tokko rotta koista jouti?"

"Ei roua fotoa joun,
Tetemist' on työtä paljo:
Wchnälciroät leipomista,
Tatffttuat taputtamista,
Meftfanmtt antamista;
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Tästä fitlfcroi tnningas,
Waettarot linnan roaittun.

Ennen pistän piikojani,
Panen palftalaisiam,
Anitan fottini foasta,
Tattipojan tanhnasta."

"Hyroä tiitos, byivä laitos
Saamasta hyroän jaitoman;
Nyt st kifar kitin lyöpi,
Piipari ilon pitämi."

"Millä tciän palfan mafsiit,
Kullattdfo, »vai hopeella?"

"Et uttafla, et hopeella;
Kytt' on kultia toissa,
Waitfa ftitfoat tefisi,
Rauniot rafcntclisi,
Tetis rastit rauniolle,
diiitxt riihen itfunoihin;
Anna mulle nuori neito.
(Siltä rotta palfan matsit."

"Annan suttc nuoren neton,
Patteit piioista parahmt;
Annan ristin riihen puisin,
Konstin tantahan tntojmt."

"Hyroä tiitos, hyroä laitos,
Hyroän annin antamasta,
Paremman lupoamastn.
Hyroin rotta palfan matsi.
Nuori neito saatiin,
Neito nuori ja soria."
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237. Täytyykö tätä tupoa
Kuules fiiftaucn isäntä,
Pienonen perehen micft;
Keltä mä tysyu litpoa,
Kettä lausuit lattiata.
Minun tcifiit siöäfscut,
Taiten tattéfaettaf jetti?

Hoi isännät, hoi emännät!
Keli' on tettaritt arommet;
Täytyytö tätä tupoa,
Laiuataanfo lattiata,
Tanssia tasistcn miesten,
Miesten nuorten notfustetta?

Kim ei täytyne tupoa,
Lainattane lattiata,
Mie ulos omia myöten,
Siirten, saarten scinäroiertä,
Kierien, faarku fartattotte;
(Sttfe tansitt tanterella,
Mcitxxn f estettä pihoct,
Liipottclen liinamaatta,
loss' ci pää latehen toste,
Otsa ei ortehcn folaha,
Jalat sillan liitotsehcn.

Täytyypä tätä tupoa,
Lainatahan (attiata,
Tanssia tafasten miesten.
Miesten nuorten itotfttstetta;
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Tarwié ci tanssia pihalla,
Ltipotetta tttitatnaatta —

Harafat pihatta tanssi,
Pienet linnut liinamaalla."

238. Soitapas soria likka
Soita'pas soria liffa,
Natinin litta rallattele,
Sorialla soitottasi,
Kunnatta fulfuttasi,
Heliättä hengettäji,
Kauuihilla taulattasi!
Auna suuta. Suomen litta,
Tälle Suomen silhosette;
Sun ci fulu juncttcéja,
Käsi fättä antaessa.

239. Tänt' on iltoja ilofin
Ilona fäfi metsissä,
Lammas laihohalmchessi,
Neito nuori nuotehessi,
Pieni lapsi lattiatta;
Iloset on muutti illat.
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Remusit on- imuttfi kt,
Täm' on iltoja ilosit.
Tämä reittä remusin.

Lmtlaisinpa, taitaisitpa,
Mun olutta tttotaisiu,
Tuoppitmta, toineillana,
Kannnfana, faf sikana.
Kuu ci tuotane olutta,
Äänitettäne kannun täyttä,
Kerin »virteni terälle,
•Spfftjråtte fpöätteten,
Kerän pistän telffahaui,
Syffyrän rcfoseiieui.
(Siilon taulan, fonsi jouan,
Mun ett fonsi joua'fatta,
Niin en sillon laula'faita;
Entä laula cnsintänä,
Ei ole tulta ttttikinassa,
Oma armas oppimassa,
On mua fuustt tuulemassa.
Oppimassa hongan offat.

240. Miksi juot joesta mettä.
Näfy nännit neitoselta.
Pyösit rinnat piitaselta,
Inoessi joesta rocttä,
Lafttttmssa lammifosta;
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Mie Utoia thoamahan,
Ia folita jeteillähän
"Mifsi juot joesta »vettä,
Lafit »vettä lammifosta?"

"Sifsi juon joesta »vettä.
Latin »vettä lammifosta,
Ei anna iso olutta.
Ei emoni cnsiufäuä;
Iso juotti aijanpäälla,
Emoni aroaiitperittä,"

241. Rikas kosia.
Ttillos neitonen minulle,
Minulle miehelle hproättc,
Tälle Suonten jitthasttte,
(Soriatte sortaklk;
Ei minulta tyhjä puutu,
Pahat päimät polrocitahatt.
Kolin' on alttoa mitttttta:
Ms' on aitta rochfasietta,
Toinen parftitanfahatta,
Kolmansi fotoitcit aitta.

lof on aitta roehfcisiotta,
Sihen on roehfoja »vc'cttp;
lof on parfftfaufaljattct,
Sihen on pantu parffilotta;
Se folmas totoucu aitta,
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Sihen on tyhjeä typitty —

Eitä atroan tyhjäfänä,
Eifä airoon tänftfänä:
Kattan pää, iaritfan taula.
Kolme hauin lylfilnuta.

Tule neitonen minulle.
Minulle ntiehctte tsiroälte,
Korialle iumpalitte.
Pohatalle puolisolle;
Kolin' on Ichnteä minulla.
Ms' on suotta muttriftincn,
Toinen «täällä »ttattsiffittett,
Kolmas puolukka palotta.
Mö' on moioltn mahoton.
Xoiuctt rooitta rottoloroampi,
Kolmas roattaton »vasoilta;
Ei ole illoin kytkemistä,
Eikä aamuin laskemista,
Suolan, suuruksen suma.

Keltä mä kysyn tytärtä.

Kuules kultanen isäntä,
Pienenen perehen ntiesi!
jfcltä mä kysyn tytärtä,

Keltä attott ainoistasi:
Äiroiltäfö, fannoiltafo,
Waito pitfiltä pihoilta;
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Kysynkö kylän oilta,
©ai isolta, roat emolta,
Wai rocifolta roanhiimnalta,
Waifo itseltä tytöltä?

Kuules futtancn isäntä,
Pienoncn perehcn miesi!
En miltä jTittta tiitä
Äimiltäsi, faunoiltasi.
Entä pttfiltä pihoitta,
Alvaroitta aitoiltasi,
Kun et antane mituitte
Pihan pitkän juofjTjautta,
Aitnnroieren astujmsta,
Kujaroieren fulftjaista,
Tanteren taputtajaista.

243. MoniutorstameUinen.
Moni' on mtttta morsianta.
Neljä neitiä lieossani',
Wielä roiieéfi roaratta,
Kanssa fitucö nutturoissa.

Mé' on tuolla Toiroolasja,
Niemelässä neiti toinen,
Äofmansi Äotalahctta,
Neljäs Neitolau tylällä.
En taia sitä epäillä,
Ett pelämie ensitilatta.
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Ettei ota onkheni.
Kala iviiestä roc'cötä,
Osiaroasti ontiessa,
Konttut fonstin lasficssi;
ffiaatt sitä cpäcknti.
Sitä pelkän pahasti.
Etten saa ma ensimäistä
Tuolta Toiroolan tytöstä.

244. Potra on polkatta eleä
Vi ok herjatta ftcrooista,
©mäntät' ci ensiufättä;
Tullsto ostoa öronen,
Setä naimahan rumeta?

Naisin naisen jtéta,
Ottaisin omilta mailta;
Waan onfo nämät nytyset,
Nämät tyttäret ttyfyfet!
Ne on lyhwcn tylleröiset,
Maantasaset tatteroisct,
Ättroettaéfttjcu lasiset,
Wyotusafan korfcnisct,
Rinnat ritfi ruinatuilla,
Hamct halii halroatttitta.

Natitett linnasta lihawan,
Kaupungista launokaisen,
lott' on kallis kampa päässä,
Kohtapäa, kolat jalassa.
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Tahi jos tietäisin »vähäsen,
Arrooaisin aitanani.
Niin e» naisi ettsinfäuä,
Nyfyfiä tyttöloitä;
Ne on neitona soriat,
Koriat ison fototta,
Ästen ottona äfäset,
Wihasct roihittyänsi.

Mitäs on poifana clcä.
Mitäs olla ttatmatottna? —

Potra on pottana eleö,
Naaöti olla naimaionna;
Ei oo naista nmttuntassi,
Eitä lasta ttfcmässä,
Affa ei arttia roctåtte,
Sapj' ei kipeä anone.
Huoleton hcrooton poifa,
Airoa» huoleton alaton:
Piii ei piiéfaéta mureita.
Kanna ei huolta rattttuffeéta

Qift mulla mallan miekka.
L3isi mutta mattan mieffa,
sffiattan mieffa, mattan malto,
3Battan roalfia herootten;
Ajaisin ma neitimaattc,
NaijTn sieltä neitiä kolme:
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Men nuoren, toisen romthan.
Kolmannen fafottut piian.
Kositulla työt teftftn,
Wotthon neitona pitäisin.
Itse nuorta naurattaisin.

Kun saisin Salvosta nata.

Kun soijin Salvosta nata,
Joroisista juohatetta;
Minä naisin folme noisto,
Mhcn naisin nuoren naistit,
Toisen naisin roanhatt ttaijcit,
Kolmannen fasitim naisen.
Nuoren liuotatte poliisin,
Manhan roaattehctt tefohoti.
Kasattu» firoen ctchen;
Nuor' oisi nuotatta parempi,
Wonha roaattehen teossa,
Kosittu kilven e'cssi.

Katutiloiksi nainen kaunis
tVisto mutta, tun ou nutitta,
Refiroiitta wiicu fouroun,
Sa'an matsiroa fotitta,
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Heponen hyroännatoncn;
Noisin naifett neitosista,
Ottaisin oman emämtän,
Wointon muito roalfiammatt,
Atan muita armahamman.
Äiä äyriä pitämi.
Paljo pieniä rohojo,
Sooho unesta taloa.
Noio noista neitosisto.
Ostoa orihcrooisto.

Entä tieä mie polonen,
dn tunne polonen poilo.
Tällä inhotto iällä,
Katomatta fonnikotta.
Noinko naifen mtoremmaistit,
Eli roanhcmmott roolitstn.

Eltöhön polonen poifa
Puutturoatto polroettonso,
Noito noista tutoremmaista,
Naista kanttista katselko!
Äiettt roottha ffimnmnöttten,
Epäsi suroonnon sulho,
Wonhon mtorta ottamosta,
Kamusta fäfeämästä:
"Äotttmoitjt naittett fonnis
Äoimttt miehen foinolosso,
Huoleksi hproä heponen
Hnonon miehen soimen päässä."
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248. Lempo leskelle tuenemi
Mif otti isolta mielen,
Kiito futnmancn emolta,
Lestettc minun lupasi,
Tahto toistit tähtehittc.

Lempo Icsfetle mcitetvi,
Titotii toistu tähtehittc;
Parempi pajuitta maata,
Lepän otsilla leroätä,
Kun ou ksten rouotehctto,
Pielutsitto pietyn notstit —

Armahompi oitoroieri.
Mxxn ou ksten fptftpttolt;
Leppiämpi lehtoroieri.
Mttn ou Icsfeti rottoefrotert.

Lempo lesfette mcttcroi,
Kalma ttoijolk lohesti;
Lestell' on toroempi kopra,
Kitit on futroo fuustn otso.
Jolla lyöpi kiffilöistä,
Nappojarot nonruloista —

Lesti on leiliinsä pitänyt,
Wiettänyt ilojen itton.
Entistit eläjän tonsfo.
Miehen mettneheit teroita.

Lempo lesfette mettcroi,
Tonti taljan mommchclle;
fcroitettp ou lesfeti ronoe,
Lcsfen talja tattoclttt.
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(Saan minä firoeltä liekit
Kuulen paaelta patinan —

Kiivi terran firfoferoi,
Paasi toistit parfaferoi,
Lestcn on kufottsi Infossa,
Koto sttunsi fulfchessi.

Mie malitsen marrellani.
Öisin mieti miehen werto,
Kun öisin pohatan poifa,
Kun ois pelto pienoncnfi,
Keto fellon suitritiitettft-
Öisin ntiesi täpclläni,
Sulho suotimen, soria,
Kun ott muutti Saaren sitsit.
Nuo Saaren pojat pohotot.

Waon monifi (Saaren fotsi,
Jo moni pohoton poito.
Ompi koittohan forta,
(Surouttausa atroatt suuri;
Ääproät futtaéso iosihin,
Hopiosso heilumahan.
Mie en oo loiltani loria,
(Surouttottt airoon suuri;
Mie rootttfen roorrettant,
Otan muitta muorooillant,
Kuisfutetlen, loßfutetteit,
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Tyttsiä tykö piiljcttctt:
"Tule tpttöite» mttuilk,
Talle miehelle hproälk,
Tälle sulho snitalette,
Mofomalk »nuifofctte !

Ek tulisi inllessist;
Hyro' ompi mimitta olla
(Suot on läyimä slmrnfsia,
Mäiniyt ämmiä mäettä,.
Olutpttolifot purotta,
Juomista jota joetta,"

Mikä kumma kummitseksen
M!ipä täsfä miNsttsen,
Kitta tumma fitiiimitjcfstn,
Tämän futtttahait fiifnilla,
Tämän harjun hartehilla,
Liuu ei fauna siro ivaiisia,
Suo marista, maa jänistä.
Nurmi nuorta morsianta.
Pelto pieniä taitoja,
Joen format joutsenia,
Lommin taiat laflasia!

Mipä tumma kummitfelfen,
Ime ilmi ontekfsen,
Kun täsf ei fi«t fiiiä,
Kasroo lampahan foritsitj
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Maito ei lähe mahosta,
Piimä pitfähmitäsestä!

Jo olen orrelle osattu.
Palasella partahattc;
Harmon näiss' on harrii naisi»,
Siiat ei sinä itänä,
Harmon on hanti roicrahana,
Lohen poif ei polrocnahan.

251. Köyhä kyntöpoika
Myittä föyhä tNittöpotfa,
Kytttöpoifa, fyytipoifo,
Kylän fytltöjen fysyjä.
Mieron töictt ttcitstaja;
Minä tyunäit fyiset pellot,
Watoclen maanmatoset,
Ilman rautarnffasitta,
Wastisitto roonttuhitta.
Äplroäit faurot Karjalahan,
Ohrat roistoon ffitrohott,
Ntifchcni Nuotfin maalle,
Hernehet Hämehcn maatte.

Waan mitä löyhän fynnännäslä
IBatroafcit roafoamosta;
Miniä tynnän, niintä fyllvän,
Sen tynnän tylän afoitte,
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Kylän »vaimoille roafomt,
Työnnän mieron tyttärille.

252. Glettihtu meillä ennen.
©tt tieä polonen poita
Pölösiisi päiroitseni,
Elettihin meillä ennen,
Asuitihin ottoinani,
Knuftthin talot futeroatt,
Lohen purstot loisfnttawau;
Söoattpo nyt tätä ttpfisi
Ei tuulit tnettojio.
Pois on foonucct fotatti,
Lohen purstot toistahtanua.

Illatta isäni tuoli.
Aamutta talo haroisi,
läini luu jänifsen poito
Zsååtte jaätcttehtamähäit;
Parahifé' on paita pantu
Lapselle isottomallc,
Emon tietämättömälle,
Warsin roanhemmattomatte.

En tieä polonen poito
Polositsi päiroitseni.
Kunne luome luotu lap(T,
Kunne aiottu ajame;
Joutaisi joku' suloto,
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Saisin roerffoni »vesille —

Mt>tV oit rocrtfont »vesittä,
Woon on wierahan panema.

En tieä polonen poifa
Pölösiisi päiroitseni,
Ei ole niitutt niittäjäta,
Eitä pellon fyntäjaiä.
Muut niitti isoni niitun,
Muut tintti istui pellon,
Mie fpnuätt fpfäroäliä,
Ahoroicrtä oétitivoitscn,
KNttgaéroiertä forhielen,
Lehtoroiertä knuättckn.

Ntttt muuta niitutonta,
Lasta pientä pellotonto;
Kylroän ohrat Suomen moollc.
Hcrttehet Hmnchen tnaatte,
Wehnät roisfoon Wirohon,
.tattrat Karjalan ahoille,
Josta roilja roirtoaroi,
SBifja rotcrahan fätehen.

253. Rahansa menettänyt.

Käwin fattppoa Wirosfo,
Katjoin tiettä touppojaiii,
Luin tiettä tenfojani,
Nannatta rahasiani.



262

Immat tielle kuta jeni,
Nannalle rahani »vieri;
Aimon ainoat rahani,
Heitin hentnet hopiot,
Wiron piilojen pttvohon,
Nartvait naisku tuttarohon.

254. Pahasi t maannut
©lin poito pittoraineu,
Koto tolmoncn fc jonen,
Kahctt tvuoctt roaiihuffaincn;
Koin ferta fcfäöfä maata.
Seitti faunassa siloa,
Piilten pittuhuonehessi,
Pittaraisen piian faitssa,
Matalan Morin terättä.
Mari tilien tupahan:
"Woi minä piknett ptifa,
Mitf ou roairoat roatsiöfatu,
Potmtstus poroctti alla!"

ffiatsi tasroo, »vyö lyheni.
Noroan fohta forfencrot,
Wci paha papille »viestin;
Tuo pafattan pallinaama
Otti lehmän leittilöistä,
Kislalii härän ftfoista.
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255. teittä tamvttelema
9fcin minäi pieni poifa,
Kun on muutti juuremmaiset,
A uin lestiä lepytin,
Tyyivpttcfin tyttötöitä.

Kaloin mie tehossa terran
Löysit neitosen tehosta,
Siiiisitman hfloroifoöta,
Mnötakiiiman foiroifosta,
(Sormet tnllan sornmlsissi.
Käet lullan lälinehisja.

Mie luota tapoamahon,
Piifa eestä jttotstmahan;
Piifa juoksi pittin suota,
Minä juofsit poifft fuota,
Piifa pitiiu mätlähälk,
Minä piikin piian päälle,
Näpit sitttt nännin päälle,
Käet »vatsalle »volohti.
Siitä tuulla otttti siirtp,
Elo entinen haroisi,
Tulin tuhmotsi roorohin,
Nuorra noistcn nouruloitsi

256. Pahasti vttfinyt
Pahoin tein minä polonen.
Pahoin tein polonen poifa,
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Karoin öillä öiisilöisjä,
Päiroät pyörin päiroätsissä,
Illat iltoisttmnoissi;
Tuot' emo poni pohotsi,
Iso koiso iffiätsi.

Mxxn on fuffo terran laulo,
Iso istu tititoolla,
Emo taapo lattialla,
Panetteli potkansa:
"Taas on hurja huilomasfa,
Jota yöhyt oitsimässa;

Tuumin tuhmofen pojofeit,
Tuitrom huorien hyroäfsi,
lofo htrorott httifutetta,|
Jota fnrroott fuihutello.'
Zx)töt huorat hnifuttoroot,
loto furroo fuihuttoroi,
Mun polojen poifooni;
Saattelemat founohonfo,
2Ötetkkroat roicrchcnfä,
Litafsi lifistmnähän."

257. Akat sanoivat.
3lfot faotattat fanoroot,
Pafanot paitettcleroot,
Syömäriisi, juontorifsi,
Mi)tän kaiten foipuritsi
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Kim nto jyötuäri olisin;
Söisin mä tyläliä toirati,
Kissan lapset tutkalta,
Kosit lapset tarsittosto.

Kun mo juomari olisin;
Joisin mo jofo fopofon.
Joko konnun f altistaisin,
Ptttetitfi pulpitttoisin.

Kun nta foipuri olisit;
Ei oisi fnnesfo ässä,
Pitäjässä seitsemässä,
Piitoo pitämätöntä,
Atfoo ojomotonto,
Lcsfcä tikittämättä.
Ajaisin jofo atatta^,
Pitäisin jotohi piton,
Jofo noisen nanrattoisiNj
Jo ksten (ifctttekifTtt,

258. Pahttt omalla »naali».
Karoin Suomet, färoiti (Saaret,
Karoin puoien Pohjanmaata,
Sataran Salvon rajoa,
Kohen puolen Korsika,
Koitti loupnngit latsctten,
Turun liimat tunnustellen;
Ei ollut pääni pollejoisto.
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Airooni aletttojoiéta.
Kun tulin omitte maille,
Itsi portto päätti potti,
Toinen oirooni alenti,
Kolmas riffo rinnufftni.

259. Koti toimo fitolleheksi.
Koitti sion fofca foito,
Kaitti tuntea fatala;
Noit' ett tulle tunkmahait
Konstia totojen rooimott, /

Ehtoja onton emännän.
Toton tyttären tapoja.

Koti minun totroo ntottehetjT,
Piha pitkin maonneheisi,
Mojo maani myöuehefsi,
Kartatro faonnehetsi.
Soisit mun fylänfi tiaiset.
Soisit tiaiset naapurini,
Sorttihin sotaherooiétett,
Miesten roaino roorpahisin,
(Sorturoau minun sotohon,
Atto roatuon rooipurooni.

Womt et fuo sila Inmolo,
dt silli matoinen tnojo,
Poifoo isin poluilta,
Losto rootthcmman (aitfta.
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Itse tieä t juuri luoja,
Arrooot jalo Jumala:
Et silku sifoa luonut/
Kaltlototrooa fohanimt,
Kun loit miehen, loit luontton,
Loit onnen luontattistit.

260. Usiassa yötä ollut
SSJfoncéi' oon minäti maannut,
lljiaéj' oon yötä ollut.
Monen huoran hutmeiteé
Monen louton lattiollo,
Monen porton polstarilla.
Monen fettfosen feratta.

lopo roaan minua »vasten,
Wostcn roairoaisto nimitä,

Huorai hurstia futoiroat,
Lotauoita laittcliroat,
Saunassi siivun seassa.
Kylän lylpihuonehissi.

lopo roaait minua roosien,
äßaétett roaiivaiéta minua,
Nuo huorat htthueliroat,
Luosfut lttiterretteliwat;
läräcli järroen rannat,
Wowohteli rooaran rinnot,
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Kun huorat huhueliroat,
Luostnt liiiferroittcliroat.

261. Jo on maattu marjaseni

iOioi, otoi ouneoni;
Jo on maottu morjostni,
Jo kroätty lintuseni!
Tietäisintö, teit motosi,
Lemptliitituii lepäsi;
(Seit pitäis tnatoita maata.
Kultia fnloii-olasna.
Käyä töärnichett jyttMlä«
Sisilisfona jTroafa.
Tietäisintö, e» matosi,
LciKpiliutuni lepäsi;
Porcmpi hänen olisi,
Mxxn olisi inoaési iiiaaitnut,
Moosso mustina matoino,
Kirjomina fäärmchina,
Ilmon maasta
Pysiyhyn tyfenemättä.

262. Anastettu armahani.
©mpä iuullttt luopuroani,
llsfonut croorooni,
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Tuosta tintistä likasta,
Katuiotoiscsto fauaöta,
Puttosesta puolukasta,
Maalatusta monsifosta,
Jota ronottn rouotio toisi,

Kohio fotmistn teseä.
Tuli tuo roicros roeutolaittctt,

Kyyssystltä fplfcläiticii,
lof otti miiutit omani,
Jo onosti armohoni.
Maanitteli morjoseni,
Waoputfaiscni roarosii.

Pois tulee poiatle lähtö.
Pois tulee pojalle lähiö,
Pois pojan, xiloi urohon.
Tästä fylmästä fylästn,
Kotalasta Karjolosto,
Kim ei amta naiset uaia,
Piiat kittiä piteä.
Muorit »voita syöätjeni.
Emännät sianlihoa.

Woi tätä »voitonta kyteä,
Pitäjittä piimätontä;
Miten rooiroot rooitto otto,
Kuten piimättä ppsiä.
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Tässä tylmässi fylässä,
.fatatassa Karjalassa!

264. Kuu tämä kame katomi
®n tieä polonen poifa,
dn poito polon-afaitcit,
Talla inhatta iällä,
Puutturoatta polroctjelta,
Minne »vicähän minua,
Jo fuititc tuleietohau.
Näiltä pieniltä pihoilto,
Istu lnoinilto eloitta.

Kun tämä faroc taiottu,
Emon tuonta erfoneivi.
110 ilmatta totoroi,
Lantti maalta lmttioroi,
lääpi cimmi ttfemähätt,
Itäioöintähäit ijeni,
yiäittä raufottto rajoilla,
Polositto pohjatimoilla.

Mun tämä faroe fatoroi,
Emon tuoma erfoitcmi,
Tof ci naura foitti naiset,
Eitä muoriset mnhojo,
Et ne ncitostt ilotse,
Kassapäät ci folfcttelc,
Näillä raitioitta rajoitta,
Poksitta pohjaninoitto.
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Kun tämä taive totoroi.
Emon tuonta erfattcrot,
Soopi lintuset leroätä,
Pyyhyiset pphmt piteä,
Oroivoiset otto jouten,
Jouten torppa jet färoettä,
Näitta raufoitta rajoitta,
Pokfitta pohjoittnoitto.

Mun tämä toive totoroi,
Emon tttomo erfoneivi,
lääpi maat matojen jyöä,
Lehot ilroestcn leroätä,
Pellot pettrattt piehtoroio,
Ahot houhien osita,
Näillä raitioitta rajoitta,
Pofositto pohjonmoitto.

265. <3o*ta sotanen tauti.
Suin suuresti surcroi,
Laji foilli koihooroi,
Heimokunta hcttehtiroi,
Soo»voni tninun sotahan,
Tytin suuren suun etehen,
Nautolirnujen tilahan;
Sorturoon sotatiloitta,
Woinotcillä watpuroam'.
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Woon ele fure sufutti,
Kaihoa lajiiti latutie;
Emma siilon suohon form,
dxxtå foau fattfahatte,
Kun mitta fotahatt tuote»,
Kaaun mtefatt talstehefen.
Soria on foiancn tauti,
Sorio fotohan tuolta,
Hcmmc miefan helstchestn:
ällin poito pois tulemi,
Potematta pois meneroi,
Loihtumotto lontiaroi.

266. Tietämätön kuolo.
Vi tieä tetijä Mimo,
Ei fatala taittajani,
Missä liiffuroi lihansa, >

SBtererot oma roerenjä:
Moattafo tahi tnercttä,
Meren suuretta felättä,
Ruotsin ruoforanta(Tffo,
©affan silmien perittä;
Potttifo turutta tulta,
Alla mollin »valkata,
Moi käroi käpymäkeä,
Woelsi worwittosoloo.
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Kaitti kuoli mun (itkuni,
Koitti luoti kunniatta;
Mie maon kuolen ouoin funnin,
Ouoin furmin, liioin tainn.
Micpä roierrähcin roetehen,
Pittoon pttttojotchett,
Woi kuolen fpfätt kujille.
Koirien kotisioille,
2BortffTett roointotlle.

Sitte turjan kuoltuani.
Kotolon koottuani,
Linnut fyöpi mun lihani,
SBaritstt roarin roereni,
Luuni luoroat rauniolle,
.Santaroat meren lorille;
Noita tuuli turjuttarot,
Aharooinen liekuttoroi,
Saapi siaren rontasttte,
Kiroikolle ktrjoroatte.

267. 3*ämä tuletteleksen.
3Voi minä polonen poika,
Woi poiko polon-olonen;
Woipo kurja kultuoni,
Wairoanen »vaellustani,
Näillä mailla roterahilla,
ÄNi ouoitta oroitto!
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Itäivä mintut tuleroi,
Ifäroä tulettekfjen,
Omon maani mansifoito.
Onton roaaratt roaapttfotta,
Omon (Suomen forsifia,
Oman linnan lintusia,
Oman niemen neitosta,
Oman taupungin taitoja.

Ottotsi olen fotsottn.
Outopa minä olettft,
Outo ottoillo tiloitta,
Wicros mailto roicrohitto.
Outona olen turoissa,
Otitono oroisso ostun;
Ei fttfa sitten sonoisi,
Atttais' armohan sanasen,
olaitta mailla roierahitta,
Äffi oftoitta oroitto.

268. Liuoin soita, liuoin maita
Kuinfos muitta miettositto,
Kuintos turjatta mimttto? —

Kohatten on muilla forjat,
Miuun roäärältcn »vähäsen.

Oisi mutta, tun on muitta,
Kun öisin ijon fotona;
Oispo forjani foholtcn.
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Reti tcrrooncii teloitta,
Slisot foirouset tolottu,
Wäätty ivemmel roaahkritteit.

Entä tieä mie polonen,
Mitä roei mtimlta mielen,
Kun lätsin ison toista,
Wierin »vciffoni pihoilta.
Sufstt rooijin rooititnclla,
Liufomct sian lihatta,
Liuoin soito, liuoin motto.
Liuoin fpnffiä fotoja,
Heitin juuret tuoot mooille,
Isot nurmet ilroetsitte,
Ororoaiétcn aiot juosta,
Pihot färppiett färoettä.

»v. Miesten lauluja.

Kulle työlle tempoamma.

Mte yhett emojen tapfet,
Men fontomot tapojen,
Mcn fotton fuorittamat,
Mhen pciposen pesemät.
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Vhen honhen hontelemot,
Vhen roarpustn roolamat,
Kulle nyt työlle tempoamma,
Mulle rotttsimmä wirolle? —

Lyöme'to retJtuit retehen,
Wirsiwäntoron roäfehen,
©oroitetten sormiamme,
Kanteleitamme kotfellen,
Loskien taen fätehen,
Ha'an toifehen hoko'on,
Lauloaffemma hyroiä,
Porohia pannotfemma.
Kuutta noten kultosien.
Tietä mielitehtosien,
Nuorisosso ttottstroasfa,
Kansassa laswaroaési.

270. Joko laululle lähemmä
Hot »velinen »neitoseni,
©tiuttitten sonollistni,
Kieli-kosroin-kumpolini,
Kuules tamma, kun sineten:
Harmon on hanhet suutasukscn.
Sisarukset silmätysten,
Harroon roetot »vieretysten,eroon lapset laiatusten,
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Näillä raukoitta rojoitto,
Polojttta pohjottmoitto.
Niin joko laululle lähemmä.
Töille roirtten työtttefemmä,
Vhtehen yhijtsiämme,
Äohta'ofta käytyämme;
Louloen sanot paremmat,
ÜBtrret soittoen fomemmat.

Lähtiessä loulomohon,
Soohesso sonelemohon,
Istumitta tloltroelte,
Louttipoacllc pattemma,
Ätroen ftrjoroon selälle,
Poocn paksun patttotte.
Suitamme siroittelemma,
Sameitamme säätelemmo,
Kcritämmä pään kerältä,
Soommo solmun fommelolta,
léfemmä käen kätehen,
(Sormet formien lomahan,
Loulootfemmo hyrotä,
Porohio pattttaffemma,
Hyroän iltamme iloksi,
Päiroän tutilun kunniaksi,
Tohi aamun armahafjf,
Huomettftturomme kuluksi.
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27 l. Mitä laulamina lajia

W&ielåpå roeljetset clämttta,
Weitot roirsiä roeämmä,
Näillä raufoitta rajoilla,
Polositto pohjonmoitto.

Oi rocio siksittottett,
©ulositinen äitin poito,
Kuules fuin sanon sinulle,
Kuin npt fuitenti puhelen:
Lättämästä lautoinahan,
(Soofatna sonelemohon, —

Suu sinulla, suu murotta,
Kieli femppi fttmmattafi!

Oi roeio sulosinaiten,
Snlosuitten äitin poito,
Tuoto nyt tpsptt sinulta,
Tuoto tumalta utelen:
Mitä laulamina lajia,
Kttto syytä spyätämmä —

Tuotato roitotta rootiitatottta,
Pohoo pakfcspttä,
Jofo poltti paljo maito,
Paljo maito, paljo jotta? —

Noito taulan, joita tieän,
Joita tieän ja tajuan,
loito ennen ettffo neuo,
Oma roatthempt opetti,
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Maitopartana pohaisna,
Piimäsuuna pitfaraisua.

272. Laula, laula meitoseni
Laulo, laula rocitofcni,
Kutu, tutu fttltafcitt;
Anna aitasi tfohott,
Ääni lasfe laulomohan!
Ota founis fontelesi.
Soitto fitltonen tukta,
Kielet soppchen sirotta,
Käännä sormet soittoinahan.
Jotta ttmlitisi fujitto,
Kajahtaisi tonfahillo,
Sekä joitto, jotta laulu,
lotto Oinonen ilosi —

Kuuluisi tyliä tnpöten,
.kajahtaisi faifin patfotn,
Sarooéja soria soitto,
110 fatinié Karjataéja!

273. ©n jona laulamahan
Lauloin ennen, lauloin eilen,
Laulaisin tänäti päänä,
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Wiel' ou roirttä lieossani,
(Saatoroillani sanoja;
Nirttä toisto tuulet toisi,
Meren aattostt ajaisi,
Linnut liittäisi siltoja,
Puicn latroat laufehio.
ffioatt en jouo lautoinahan,
Kesäsiltä tiirehiltä,
Hellältä hcin'ajolto,
Kolotuulto tounihilto;
Lohi fitttattett futeroi,
Mala founis forfojoroi,
Minun lapsen laulelleesi,
Päiroät snotto soitellessa.

Soisin päimät soitettaman
Soisin päiroät siitcttaroon,
Illat tehtäroän iloa;
Soitteteisin mieti turja,
Itfeti itotteteisin.
Woon ei joita sunni turjan,
Eikä ääneni ilotse.

Miks' ei soito suuni kurjan.
Eikä ääneni itotst? —

©ifé' ei soita suuni kurjan,
Siks' ei ääneni ilotse,
Kun olen rooimolon »valama,
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Jturjolan furoaclema;
Ett oo laulajan lajia,
Entä tietäjän terästä.

Enkä tuota tunnc'faita,
Tieä'fäuä, tuunc'fano.
Mistä laulun loitteleisin.
Kusia tefsisin runojen —

Afanfo roanhau »vottoscsta.
Ufon itueit lippohosto.
Laulaisin minä roafoiöta,
Lipposista liirettäisitt,
Kun oisi roofoisso rooita,
Lippohoisisso lihoja.

Saisit lonlun lompohisto,
Kiiunittälsin tirroehistä,
Waan on laihat lampahant,
Tuiti tpljät firroeheui.

Mifs' oli laihot lampohatti
Setä tylsät firroehem? —

Siis' on laihat lampahant.
Kun ott uoiat naopurissa;
Sitsi tylsät firroeheui,
Kuti on seppäni sotio —

Siimespä sepät sotiot.
Kunnes roitnoa roähästtt.

Tuo putti puhosta mttå,
Kuppi lullan korroollisto;
Ehta suu ken fanoiff,
Eli lenot leikin loisi.
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Hampahat lujan puhuisi,
Kieli feito felpottaisi.

Suu ei laula suuruksitta
Gle miestä jouten juota.
Lotto miestä laulamahan;
Horroon yhtehen yhymmä,
Harmon toinen toisihimme.
Näillä raufoitta rojoitto,
Poksitta pohjanmailla.

Tuo farffa jononscpälle,
Laita tuoppi laulajalle;
Suu ei lauta fuurufsitta,
Rinta ei rosmotta rimaja.

Kunpa tuoppini tulisi,
Konnuni forettclcisi,
Louleleisin, taite!etsin,
Hetäjäisitt, hcittcteisin;
Mmx ei tuoppi tutte'f aua,
Pifarini pistäpne,
Wien on roirteni roiluhun,
Totehesen tanhuatte,
Josta tunkio tulewi,
Pellon höystö hötnmöttärot.
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276. Munpa palkka pantaisi

Sauloo mina lupasin,
Lanka iloista »virttä,
Wirttä roeifoto futoisto,
Mauniitati fatfotetta.

Laulat , toitoisinki,
Kun olutta tuotaisi,
Pikarin pieltäifi,
Sorfoin faotatcltaijl,
Kun tuotois' olutta tuoppi,
Toinen Inaria porosto,
ffioita, kipeä lisiisi,
Konssi tttoresta foloo;
Tohi kuu poltto pantaisi,
Tatari torittaisi,
Tatari joka fonolto.
Tolppa toifclta fonolto,
Lotttu kielen käännpnnältä.
Äafst taiteita peliltä —

Lafi tontun tottfiaroi,
Runon tuikku iuirocttuivi,
Rahatonta laulamista,
Äuttatonta fuffumtéta.
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277. Siitä sinne tie menemi.
Laulun tieän, chf en laula.
Otsot försitt, tien ositin,
Nuorisolle tioustroolie.
ÄNttfatte fasiaroalfe.
Siiiä sinne tie meneroi.
Rata itusi ttrfciteroi,
Paremmille' laulajille,
Tattaroammitte runoille,
Wuorijoösi nouseroaésa.
Kansassa tasnaroassi.

Vtoita laulan, joita taian
SSJtitta mies roahäroöfiiictt,
Uros hciftoheugettineu,
En ok iso tältä,
ffiohroa »varren faéroatmolta ;

Woon tuitenti, foifitenti,
Jos ei »uuut lihoivat laula,
3Bercroäromät roierettete,
Niin mä taulan laiha poifa,
Kuiroo poifa fuifuttetett,
Laulan laihoitta lihoilta,
Knpehilta tnuttomilto.
Tämän ilioscn iloksi.
Tämän päiroän päättehetsi.
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Noita laulan, jotta taian,
Ennen kuultuja kujerran,
Ennen soottijo janoja,
Opitutta ongelmoita,
Taaton siamio janoja,
Wonhemmon monistamia.
Niit' ennen isoni neuo.
Oma »vanhempi opetti,
Kaheit tietä fäpcésitnme,
Äofmtit folfittetkésamme.
Ei siuot solahan jona,
Eitä luottehet foroeheit,
Mahti ei mene maan rotohon,
Woifto mohtojot tucueroät.

Tuo oli laulaja ifuinen,
Wirreti porros polronhinen,
Tuop' on roanha Väinämöinen
Töitten seppo limorinen,
Kolmas lieto Lcmmiutäincn,
Scti founis Konfomicli,
Pohjan neiti neljäntenä,
Pohjan neiti, Pohjon affa,
Wiies Antero Wipnnen,
Se futtcs Kokivo roanha.
Wiel' oli mtori Joukahainen,
iffitelä muitofi monia,
Joit' ennen isini laulo,
Omo rootthempt opetti.

Outo itiin eliffä toisin,
Eli muite jommintummin? —
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Sompo ei puuttunut sanoja,
Eitä Louhi luottehia;
Sampo roanhani sanoitta,
Loho Louhi luottehitto,
ffitrfTttä Wipuneu tuoli,
Lcifm lyöcu Lcmnttnfätnen.

Lapset tässä laulelemat
Oi ole täéfä ennen ollut,
Että marsin roosia liene,
Loonttista Imilojata,
Kunnottisto fuffujata;
Ei ote tuultu, eitä nähty,
Sinä ilmoissa itänä,
Porempota loulojoto,
Tarfempota taitajata.
Lapset tässä laulelemat,
(Suufurjat fujerteferoat,
(Suusta kun sulon kynästä.
Päästä kun pärehen päästä.

Lapset täifå loulelcroat,
Suitonso stroitteleroat,
Niintun lohta fonnittoa.
Kolmia koroosimio.
iapfet tåifå lauleleroat,
(Säroeltänfä fäätelewät,
Oroctt suussa, pankon päässä.
Kolmen fottfuti fääntimella.
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Ei ole tosien laululoista,
Kurjien tujertomisto;
Wolehio losten taulut,
Tphjta tytärten rotrret.
Itse lähtenen runoille,
Loifohtnnen loutomohon,
Aufosen sonoscn orfutt,
Wirsilippohon »viritän,
Poiftipuotin polwilleni;
Entä wiitsi roiifaétetta,
Sonon tarffoja tojTa,
Joit' ei laulo foifti lapset,
Ymmärrä yhct urohot.
Eitä pojat puotintono.
Sinä ilmoissa itänä,
Kuuna futton roolfiono.

Kun aifa tojtn tuferoi,
Pätroä littotte lipnroi.
Käännän »väärin roaattehent,
Murritt turffini muserran,
Laulelen Lopin sanoja.
Wiron rotrsiä rockien;
Mie olen uinut nmpifammit,
Koiranfiettstt kokenut,
Wiipynyt Lapin limuilla,
Kotopoitien potuitta.
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Omat ou mirret oppimani

Gi ole seppä seit parempi,
Eitä torfempi totoja,
Jos synty sijTfeotto,
Kasroo hiilltonfohatto.

Eli ole opisso ottttt,
Käynyt mailla mohtaroicit.
Samonnut Lapin saloja,
©ouettut Wiron mesiä;
Omat on roirret oppimani.
Omat saamani sanaset.
Tiepuolista tempoma»!,
Risiltoisto riipomoni,
Positoisia poimunani,
Wcjotéta roctetemam,
Äottarrooiéto latfomani,
Päästä heinän hieromani.
Kun olin picnnä paimcncsso.
Lossi karjan foitsijono.
Metisillä mättähittä,
.Sttltasitta futmahitta,
•firjoroaifitto kiroitta,
Paistaroitta paateroiflo;
Tuuti toi sato sanoo,
Tuhot ilma tuumitteli,
Wirret ooltono ajeli,
Laulut läiffp loinehino.
Ne minä terälle käärin,
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Syttyrätte syplättclin.
Pottiit aitan porrocn päähän,
Äuffarohon fulioschcn,
Rasiahan rautaschcn,
Söoétistheii roatfasthcu.

281. Tuonko mirteni milnsta.
Pohjolainen piitä poifa,
Lappotoineu lieto poito,
Weti roirsiä re'ellä,
(Saanifla janoja jaatti.
Kilahti jalas firoeheu,
(Saatti mciän silrootnehcit
Siitä sain sano jo äiätt,
Koto fttormoti lousehio;
Toistu ne tähän tupahan,
Kotitöisin fototjen olle,
Routosttt rahin nenähän,
Petäjäisen piena» päähän,
Kuttp' on täytyisi tupoa.
Lainattaisi lattiata.
Kun ei täytyne tupoo.
Lainattane lottioto,
Pnron foonini fotolle,
Wirrct roiehfoitte jofeleu.
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"Täptprot tätä ropoa.
Lainatahan lattiata,
Tuoo »virtesi »vilusta,
Sooho laulut poffafesta."

Suuri tiitos, fostjuntala,
Hyroän huvan saatuani!
Totfo pääjen pöyän päähän,
Kelpoon »väen tefette,
Otetaan oluen luotsi,
Niinan luotsi losfctohon?
Kun en pääsfc pöyän päähän.
Kelmonne mäen fej'elle,
Otettane oliven luotsi.
Luotsi roiinon losfettone.
Orsi jnotohon oluen,
Lofehinett loppotohon,
Leppäststä lefferistä,
Tapin tammifett tafoa!

"Mifs' et pääse pöyän päähän
Kelpoa roäen fefelle.
Oteta oluen luotsi,
Luotsi rottnatt ostettaisi;
Tuoppi tuoohon olutto.
Koksi mettä komtetahatt.
Noita pomtahan roorolle.
Noita »viisi feiroiéfätä,
Noita roiift, luuta fuujT,.
Seitsemän sioulihoo."

Suuri ftttoS, fostjumala,
Saatua lupafonomon!



291

Joko nx>t ryhtyisin runoille,
Loifohtoisin laulomohon? -

Ptä pihti roolfiata,
Jotta lauloa näkisin;
Lauloa tutu tttkroi,
Suuni soia tai)tele\vi. -

Lauloa toti lupasi,
Hyroät herrat heifotctto,
Lauloa hyroätfi »virret,
Wirret fclpo fcifutetto,
Ruoilto rutehisitta,
Olnilto otrojtlta.

282 Kaksi laulajuta.

Säffän longot loulamahon,
Hcimotsct heläjämähän,
(Sufuroirtta suoltomohan,
Lajiroirtta laulamahan,
Tämän iltamme tloffi,
Päiroän tuutun luuuiatjT!

dn ole runon siftta,
Entä laulajan lajia,
En ole tietäjän teleinä,
Enkä lapsi Lappalaisen;
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Sffiaan fuitenfi, faititcnti.
Jos lähenti laulamahan,
Hproän toi jeni kratta,
Porempoistn kumpolini.

Louloisiitfi, taitaisinft.
iffiaott ett tunne eellä käyä,
Ennen fäymätön c'cttä,
Emien ntaatt titatelcmatcit
Sinä spnnyit yötä ennen,
Minä päirocä jälestä,
Sinä fettgäéjä fepafit,
Mitta roirjusso roitclin.

Lattloisinfi, tattoisinfi,
Hyroän toiseni feratta,
Louloisiu minä fotona,
Woon en kehtoo kylässä;
Kylän noiset nauraneroat,
Piiat pilton pistäneroät,
äCieneroät Wiron roioitjT,
Soroon snurifsi sinoifsi.

Mitä huolit huntupäistä,
Piät piioista lufuo;
Josp' on naiset nonroneroot,
Piiat pilkon pistäneroät,
Kyyttä koston notsten nountt,
Soppityrskyt tyttärien —

Noroon ott' on noisten nauru
Helmoisso tytärten herja,
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Louloisinpo, raitaisinpa,
Kcllittäisin, fchtooisin,
Kun emännät rooita toisi.
Isännät sionlihoo,
Pojat tuoresto fotoa,
Piiat piffuiscn olutta
<Sttt' et suu sulotta soito,
Kulftu fuitto fuffucte,
Kieli tctttttpttrositto,
Mieli mustitta mesittä.
Soisin fuuta tullulleni,
Mettä fieleni nenähän,
Sitic loulonto färoisi,
Ikntecntä felpooisi,
Soitat suussani sulaisi,
Sienittäni itäisi,
Puhe'ct putockisi,
Äietettcni tertiäifi,
Hatnpahitteni hojoisi,
Leroiäisi leuoilleni,
Niintun hiilet hinfolosjo,
Ketälchct tintooéfo.

283. Kilman laulajat

Kuuntele tätä runoa,
Tähystele loillojoto;
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Se on fitmma kuulijonfi,
Ime ilmoitti olisin!
Kun mo laululle lofeme,
ffitrrcntpötte työnteleme,
Loulon rauniot rohoifsi,
.firoet pienet pcnningifsi.
Suuret rouoret rooipytyitsi,
Kalliot fononmunifsi.

Kun mo loulutte lasicmc,
Wirrentyötte työnteleme,
Lehot loulon kipämoifsi,
Ahoroierct roehttämaifsi,
Mäet mämmtfaffaroifsi,
Pienet roaarot piiraftksi.

l.

Kun ma lattltttte lafemc,
Wirrentyötte työnteleme,
Loulon suoloiksi simeret,
Meren mullat maltaisiisi,
Meren rtroroot ruoiapuiisi.
Meren taistot toolimoifsi.

Kun mo loulutte lofcme,
fflirretttpötte työnteleme,
Laulan ma meret mesiisi.
Meren hiekot hernehiksi.
Meren firoet fttltärotfft,
aleten faiitat faunihiksi.
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Kun ma loulutte lafeme,
2Birrentpötte ttrötttekme,
Laulan tt)titt>t tyyntpmähätt,
Meren roaohet roaipumahan;
Tprstpt taulan tpynpsitjT,
Meren »vaohet rooippositsi.

2.
Kun nto loulutte lofeme,

SBirrctttpöUe tpötttcleme,
Laulan aallot ahroenifsi,
ffiaahtipäät roalaéfafoitjT,
(Sttottsi meren siroeret, '

Meren luotoset lohitsi.
1.

Kun mo loulutte lafeme,
SBtrrentpötte työnteleme,
Laulan tuopit tuolta moolto.
Kannut mailto ioukositto,
Puolchen punosen pöyän.
Päähän pitfän pintalauan.

2.
Kun ma laululle lofeme,

Wirrentyötte työnteleme,
Loulon tuoppihin olntto.
Kaitti kannut mettä täynnä,
Kupit kutturakuroutte,
Wo'it roarpalflttehttte.
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Kun ma laululle lofeme,
Wirrentyötte siöntekme,
Lattfatt mo totolle tyynyn,
Ifämtotte ilroeéturfin,
Emännälle rocrkoroiiton,
Pojalle punastn liiroin.

2.

Kun ma laululle lofeme,
äßirretttpötte työnteleme,
Loulon (ommit lottiotte,
Lompihin siniset fotfat,
Kulmot fttfta, päät hopio.
Äaifft roorpohot roas' esto.

1.

Kun ma loulutte lofeme,
yStrrensiötte työnteleme,
Laulan tammit lottiolto.
Sorsat joitte, telkät teitte,
Joutsenet jotten suitte,
Allit aion feipähitte.

2.

Kun ma loulutte lofeme,
SCirrentpötte työnteleme,
Ktroet lattttt lotttehtlta,
©omeret roejtttä fouti,
Paaet paukku kontahitta,
Kalliot far>efft tenti.
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Kuu nio loulutte lofentc/.
Wirrentyötte työnteleme,
Hiietti hitoclcroot,
Inmolotki lämpiäroät,
Tämän tapsttt laulaééfa
Kurjon ftttfitellcsfatti.
Kul' en fttulle laulajotsf,
dixtä tienne tictäjäfsi.
Sen minä siafsi loulon,
Mttntan mullan tnhitijofsi.

2.
Mitä sä siuckt rotitta.

Kuta nutelo utelet!
Jos tahon tofoillc potuta,

Wtitsin »verroille roeteä,
Tproin loulon tyhroän fttusttt,
Lotrooin laitfapäätt petäjän,^
Sinun turja fulffiihusi.
Hcrjo hcntireitähäsi,
Ettei fulffusi tumojo,
Hcntireifäsi hctäjä.
Loulon laulajat parahat
Pahitmnifsi laulajoitsi>
Ktroet sutihiiti sprjin syöstä»,
Pooet loppehin topeten.
Porohitte lottlojitte.
Tattaroimntittc runoille;
Kiroitiniohot fätehen.
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Kiivihorffo hartioille,
Kiroilaffi päälaelle,
lalfohon fitvijct tcugät.

Mi uteiät koolle saatto
Äaiffi fattitctttt ttätcivi.
(Syntynyt sylin pitäroi,
Emontttomo tttnnustoroi,
Knoleroo foettcleroi;
Mi se nyt metätfi lähetti,
Kulctteli tuutut miehet,
Mi uteiät to'otte saatto,
Ku ott tttottitttna tututte,
luomohon yhcn pitorin,
2)hen fonnun foatmnahon,
Vhct loulut faulantafjan,
«Sanat ficlitt kertomahan.

Mist on mitna synnytetty

N^ist' on miina synnytetty,
luomo tounié faéroatetttt,
lof on joukossa ilono,
Roroiutotto rahroo'osso;
Joka miehet roiettpttärosi
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Ihmiset ilohuttaivi.
Soopi tiaiset nmiritsuiilk,

Mieftosel hproitte tittelin?
Tnost' on roiino synnytetty.

Juonto toimis fasroatetttt,
Otohisto nuoren otrait,
3ttpsistä roihonnon rottjatt.

luofsc roiino, jotnvtt »viina,
Nottoto rahatt^alonen,
Äutffuhutti litrjau miehen,
(Suuhun untelon nrohon;
Joit' öisin joukossa iktteu,
Rohroo'ossa rottohinen,
Aino seuroiési siiloncn,
MteJSluronéfa mtriuhitten!

286. Miks et pysty miehen päähän
Sauko minä luposin,
Humalahan tttltuotii,
Olrochen ofattitoni,
Ilopäähän päästyäni.

Humolo Nennisen potta,
Mifs' ei pysty rotcheit päähiu
Miehen tuimille fohoo,
Miestä roiroohon rofeuuo!
Ettö timisto tmtittaistajT,
Entistä ctätttätäsi? —
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Suun lautta menit moho'on^
Kontto liefett kultfuhuni,
Tuosto forroihin kohosit,
Sekä otsohon ofosii.
Pääsit siitä päälokheu,
Nostit kullat tuimilleni,
Hopioifet helmoilleni,
Wasfet roorpahatsittctti.

287, Hoi on, hoi on huolta paljo.

Hoi on, hoi on huolla paljo,
Tctetnätt' on tpötä paljo,
Poljo juomatta »liitto,
Poljo siamatta rohoo!

Anita luojo, juo Intnolo,
Attno rauniot rohotsi,
Kiroct pienet pcimingitsi;
Oluesso tuopin otto.
3Kaljan maiossi mahia,
luoani jota oluen.
Jota tonniin töllistellä!

Woon en tieä tihmaliam,
Tunne tuota tuhmallani,
Tällä inholla tällä,
Äntoroatta fonnifolla,
Roho on Jatrsttn kullorossa,
Olut Kirstin kellarissa;
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Ei ole mintun imuitta päänä,
Porempono pätroätiäni,
Meit' oli miehiä jaloja,
Moni poifa jo pohotto,
Mc joimnta jofo fapafatt,
Jofo fanttnn fattistintnta,
Jofo pullon putttstitnnta,
Letterinfi tcilatinttna,
Soiinmo fuhtnitt fulmtttctmnc,
Sinimarjat silmillemme,

Nyt on kaikki kallistunna.
Kun olin ntiessä nuorempana,
Hersyin heittäuforroasena,
Sittoit feipasi testin fäyä,
Kestin fäyä ja fifata;
Lysti oli fyöä, lysti sitoo.
Lysti kittiä piteä,
Morton moffo mattasfappa,
Kttttttgttt humalonottla.
Nyt ne on foitfi lattistuttna,
Elo entinen häroinnä,
Nyt on fttftoro fulunita,
Mahat saaut rauennuuna,
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289. Laulan taskuni tamoilta.
Kesou »vuotin fefriätti,
Tottuen talffuitaisiaiti,
Sytysyn olostani;
Toitvoitt rouoefsi tulcroon,
<Be tttlt yhetsi yötsi.
Wielä puoletsi sitäi.

dn lottia talon toivoilta,
Kutu pöyän fitmiiatta,
Loulon lastuni toivoilta,
Äutfarotti tunninlta.
Laulan ma lyhyen ivirreu,
Tilsiämmitt tilfutommo;
Ryyppcän roajosttt ryypyil,
Pitemmältä piisooroi.

Kunp' ei tnfforo fttlnisi,
Rohotosfut toos menisi;
Joisin ma jofo ofttctt,
Jofo miinan »vierettäisin.
Pitäisin jofo pitorin,
Jofo tonniin footcleisin.

290. Sikuna minun seotti.
Tuttroitti emo minua,
Woopottcli rootthempant,
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Tunroittcli turroitscnso,
Woroifstnso roaopottcfi.
Hylv' oli mintut eleä,
Hyroän roonhemmon »varassa;
Oisi mutto onni ollut.
Etu mttuknft eleä,
Woon mo jourottin juomariisi,
Rotksin fplärottfsi,
Situtto minun seotti,
Sarouroiino sitsi sootto.

Woi minä polonen poito,
Woi poito polon-oloncn,
Kun ma jourottin juomarifsi,
Rottesin tylorotifsi,
Jofo pullon puistojotsi,
Jofo fanntttt tootojotsi,
Joko sorfon siottojafsi,
Pifarin pitclijäfsi!
Ei pullot fylältä puutu,
Juomakannut ei kapene;
Paljo ou pulloja kylässä,
Täynnä konnujo kapakat,
Sorktojo fatalufttsitt,
Pinosin piforitoito.

Woon emmä surunen liene,
Entä huoletta eläne;
Olfohon jttsi snruuctt,
Metsän hnfto hitotetttiten —

ffiteläfö roiinoo roiniisi.
Putelista pulpututta,
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Leffcrtétä lertntinto.
Tuoppifaua, toinenfona,
Kannufono, fofsifotto;
Loulcleisin toitti päiroät,
Kaiten yötä hittffajaisitt.

291. Selmaksi tekeyminen<
lopo tunsin tullcssoni,
Tiesin tiepokttessiiti,
Tämän foitöstlt totihin,
Tämän taktt tanhuille —

Tunsin sooroaui hyroihin.
In jolohi» jotttiirooiti.'
Kolm' oli oittoa måetta -^

Isin aitio tuitohorjo,
Pojon aitta hopiohorjo,
SSBeljcttpojoit roosfiharja.
Tiutsitt siaroatti tnpihin,
louturoani juominfihin,
Kun tuli oluen tttohfn,
Wiinan farfu fartatrotte.

Hyro' ott fain tähän falihin,
lottwuin näihin jttomintihin;
Juon ma pairoätt, juon mo fotsi,
Päästn lohta fohmcloljon.
Sefrotön må siito jätte,
Niin olen sitte stlroa miesi
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292. Qluetta ei ollenkana
Tonsin ennen, toisin ennen,
Äeifttirt ennen, testin ctuteit;
TansjTfut tänäfi päättä,
Ilotsisit taiktt illan,
Woon ei jaffa jolta nosto,
Perä pcnfistä yletä,
Oluetta ei ollcntono,
fflttnatto »vähcäfänä.

Kunp' olutta tuotohisi,
fflttnoa roe'cttähisi,
Ehfä jalfa jotfoisifi.
Soisin Pentiltä peräni.

293. Gininä lurjus liene känä.
Glc luule turjuffcfsi,
Kotfo forjon paimenefsi,
dxnmå Ixirjixi licne'fänä,
dn fotolo karjan paimen;
Mie olen opissi ollut,
Seisonut jepon pojosfa,
Sepän pihtiä piettpt,
(Sepän roartta roalfotcflut,
Syönyt tynnyrin fpsiä,
Netitön terästä ntettpt,
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Syli syttä hartioitta,
Woofsi rooohtio otsossa.

Arroeli otot minua.
Noisct tuhmat tunnusteli,
Sittoitsi lifosioillo,
(Soitta soifuportahifsi;
Waan roiefa tätä nyfyä,
Kun tämä porras ponnistofscn,
Wottha fauto kormistafscn.
Lifafitta liifahafftn.
Niin on fttmtna fuulijonfi,
Ime ilmmtft olijan.

294. Sanotahan, soimatahau
Sonotohon, soimotohon,
©pömärifsi, juomarifsi;
(Sattotoott minun polojen
©pöroättt fpfätt sitoja,
Tattttfotto tapparoottt,
aCaftfoita rootnoroont,
Koritsoito foatarooni.
Syöföhön susi sikojo,
Tattufoito toppokohon,
su3osifoita roaittofohon,
Karitsoita kootokohott;
Minä kipeä letuston.
Juon olutta otroatttsta,
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Konsi pistän piirohoito.
Konsa foolio farocrratt.

295. Gn minä kysy kylästä.
Jos fylä jotoitt pnhuroi,
Naapuri uaputtetcroi,
Worahaisiii roalroomitta,
Aifosit olottoinitto;
En mitta tysy kylästä,
Tee tiliä noapuristo.
Soisit mun fptäni naifet,
Soisit naiset noopurini,
(Sittoiffi lifafiottte,
Paifoifsi pahottte maittc;
Woon ci luonunna luntolo,
Isin lasta litomotonto.
Poitoo isin periltä,
Lasta roonheroman jätettä.

296. Laulan ilman lainehilta.
Ättfo luuli loularoont,
Luut' olutta jnoneheni,
Saaria taroattttehetti,
Humolosso huntorooni,
Wiinosso roihettäroänt.
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Ett huuo humalott toiitto,
Kautto ro uitan roicrettele,
Hutiott mie hutttolattnti,
In roihettätt rotinattafi;
Lauloit Ilmon loinehilta,
Wetostlta roicrcttektt,
lott' on iltani tutuisi,
Aomuni ali menisi,
Hnopeneisi hnomeneni.

Laulan hoikka huolissani.
Kttnluroi fylä sittoroan,
Mi)tåfunto uuutekro o ,

Minttu loihon lauloivoni,
Minun hoiian huutnroani,
Lonlaroon iloista roirttä,
Retititttista riehfooroon.
Jo moni munin sonoroi,
Usio ajatteiem,
Louloroon olroen holutto.
Tahi toorin torpchetto.

En loulo iloisto »virttä,
Remuttista richfoclc.
Entä myös olroctt himossi.
Entä toorin torpchcsso;
Loulon hoiffo huolissani^
Itäroissäni iloisen,
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Minasiu mtirehissini,
Patteit pafkpäiroiéjäui.

Luotu ou lintu lentämähän,
Humalainen huutamahan,
Wiinonen roiheltämähän,
Huolellinen loulomohou.

298. Muut ja minä.
Solutit istu ilotsemahan,
Poinuroot pojohtamohait;
Minä istun itkmähän.
Jo poiimit pohotte mielen.

Ilossahan »tutut cläivät,
Lciftissähält kitamoiroat;
Minä hoitfo httoltésitti,
Polo poffopäiroissätti.

Muitt' ou tässä mustat fengät,
Sooppohot somonnäiöset;
Minä rotrfttéfa roitiétäu,
Tuohikngässä litistän.

Muitt' on kauhtanat fotntaf,
Stitcrtäroät sitffiroiitat;
Mtitt' on nuttu mtffaroicrit,
Tatti tappuronnäfoncn.

Muitt' on pitfät piipunroorrct,
Kopot topron läytchiset;
Minä tynfyttä iypytän,
Nahtoroorretta noputon.
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Muut fpöroät murufoloja,
Jo juoroot oltttpttuatsta;
Miuä fiistiä fitustan,
Wesilictttä lippielcn.

Tiirin, liiritt, tengan löysin.
3iirin, liiritt, tcngon löysin,
Löysin uucn, löysin roonhnn,
Wonhott onttoin rooimostoni,
lltictto orihin ostin.
Orihilla tamman »voihoin.
Samntatto talon osctin.

Kynnin kuumenen matoa,
Kylroin kymmenen jyrocä,
Soin siitä fota kekoa.
Tuhot riihtä tungettelin.

Puin riihen ripfuttelin,
Sain otrio oloko.
Otrista oluen keitin;
Join mo Jouluna olutta,
Sillä loulon lostioisno,
Wiel' oli päässä pääsiäisno.

Ponin tamman roaljahisin,
Ajon tyylittä kylässä;
Reti hiekoita helisi.
Kopio kironnen kolisi.
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Tuli siitä päiroä toinen,
Päiroä toinen jo pohempii
Tuli hiiri, joi oluen,
Tuli tauti, roaintott tappo,
Tuli fusi, söi heroosen,
Suli poltti tortononi;
Jätti miituit ptsiiäni,
Niinfun poltetun petäjän,
Tahi tun tniroon tutisen otsin,
Tahi karsitun fotojatt.

Sepä musta kullan kulta.
Isä fulto, äiti ftttta,
Mies tulta, heponen tulta --

Korpin ftttta fumponenti.
Olut fulto, otra fullo,

Liho fulto, leipä kulta,
Ei ne »vielä futtott futtot.

(Se oli mosta fttllait lulla,
Joi' oli tulta lumpolini,
Armas rooipponi olonen,
Riski rintotoorissoni.

Waan npt kuoli kumpaliiii,
9öaipu roaippoui olonen,
Riutu rintotoorissoni.
(Sitt' en nyt etteä tieä,
Miten otto, tuin eleä.
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Mikit otto miettivällä,
Äittttta fttultma osio;
Jos lähen Lapin louitte,
Kotnpoifien poluille,
Eli roierrahoit Wirohon,
Häilähän Hämchcn maalle.

Jo rootlten iällä tällä,
Jo minusta mies meneroi,
Kullan keittäjä tulnivi,
Nahan soojo raufencroi,

Hepo huono, akka tiine
Wicläto roetjefstt elämät,
Wcifot rocrttoo futoroat,
Käppjmtjä fääntcleroät,
Kolpimia fatstkroat!

Hoi ott armas roaaristtti!
Anna armas roaaristni,
Antto roiinoo rocfafsi,
SOBiittoo piforitt roerto,
Tähän sunrehcn suruhun,
Apioihin mictolohin!

"Mitä juttreno sitruno,
Apioino micloloitio?"

"(Sepä suureuo suruna,
Apioino mietaloitio:
Hepo huono, offa tiine.
Itse mies roähäroafmett."
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Jo nousen nokinen poika.
Kanan «taltio mafasit,
Wiifott tttro uittaclitt,
Notisitto nuotioitta,
Hiilisittä hiertimiltä.
Jo nousen notineit poito.
Nousen pois ttofisioitta,
Syli syttä hartioitta,
SBaafsi roarretta ttofea;
Waan en tuota tunitc'faito,
Eutä armoa csitnä,
Tien fitnfa oton ctehen,
Juonen tunto jnoétafjcni:
Oisfo seppä seinän alla,
Takoja turoon takana,
Antaisin pajalle patfait,
Hinnan lsiilihuouehelle,
Taottaisin ituen miefan,
Terän pitfän, pään lyhyen,
Lähteätseni sotahan,
Kera tanin tappelohon.
Kun ei surma suorin tehuyt,
Tauti oikein osiuittli.

Luulin lumpehen pitämän.
Woi mina polonen poifa,
Woi poito polonolonen!
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Luulin Itmtpehen piiäivän,
Meren toiston fanttattaroait;
Ei lumme pitättptfänä,
Meren taisto ei fannattanna.

Lointe ratitta fitmpchctte,
LutjttJte lumpfahti merehcn;
Minä toistatte faroahitt,
Malila fotfesi jälestä.

Jo nyt fohto foitojctto.
Kohta foitopätroästttä,
2)fé' on tiehyt tietyö jätti,
§)fsi matta mielessäni:
Mennä pohjohon polosen,
Atte aoltojen osita.
Atte stlroieit roefTett,
Päälle mustien mnriett,
Sisaretsi siifasille,
Weifotsi we^en katoitte.

Lähin Pietarin pihoille.

Ott tieä polonen poiio,
Pölösiisi päiroiifeni.
Mitäpä mittäfi mietin,
Änta fnrjo toiroottetitt,
Kun lätsin totoa foito,
Routfo ronnoilto omilta,
Näitte Pietarin piimitte,
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Miisoille ttiten litutatt;
Natsporou pöhöille heitin,
Onton ivoimott ostopofsi,
Heitin tapjet ittemähän,
Picnosct pijortamahaii.

Linnun (entäroän näkivät,
Koffolitmun liitclcroäit,
Näiltä tuttlilto tittcroan,
Näiltä ilmoin ennättätväu,
Niin fyjclcroät fototta:
"Oi sie fulto toffostni!
Etfö tietäisi jonoa,
Mitcnfä iso cläroi,
Siellä Pietarin pihoitta,
uittjoitta uuen linnan?"

Ei fotto mitänä tieä,
Ei se tunne tuhma lintu;
Kotto tiesi fuottehefsi.
Lintu liion niootinehefsi,
Ifärothtn fuottehefsi.
Itfuhin foonnehetsi.

305. Joko minua noiat nuttu.
Ohoh Milmani pokista,
Polostllo pohjomnoalla!
Jofo tttinuo noiot noitu,
Noiat noitu, näit natisit,
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Koti foliite Lappalaisto,
Kofmetta fotaporotta,
Kehitit fcittoroalfioilla,
Tiukutit tttlisioilfo,
Tällä tiettä fuoleroafsi,
Matfatta utastneroafsi,
Kuorena nufohioroofsi,
Wcrewänä roiereroäfsi,
Airoon apposen alasti,
Ilmon »vyöttä, rooattehitta!

Entä tuota tuhmo tunne,
Affioutoncn älyä,
Kllsso fuoleman pitäroi,
Kusso terran fettistettä;
losp' ou tuolen torrocn päähän.
Kaanit fonfohon nenähän,
Kuolen torppien totihin,
Worilsien rooittiotte.

Knnpa fnolisin fotthitt,
Ritoilleni riiikiteisitt,
SOBainrot päätäni pesisi,
Lotonoihin taittelcisi,
Sitte kerran kilot joisi,
Kirfon roaökt roonfahuifT;
Snfu ei suuresti surisi,
Hciroofunta hettchtisi.

Woon tun fttolcn torrocn päähän.
Komin taittohan nenähän.
Sooroot forpit lohtako,
äöorifjet roario »verta,
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Miuun roufatt roooistoui,
Kurjott fnolemoisistoni,
Luuni luomat rauniolle,
Kontoroot tiroitorittc;
Siinä sistot fotstteroot,
Weitot roierohot fanomat:
Korppipo tuotte fotilnu tonto,
Haraffoistt honon foiroo.

306. Kuolema konnitta iyotä.

Kttrett' on ftimio ktlfftt,
■tajatvatta pitfä taula;
SotjTufo fitrelta lulfttit,
Äajaroalta pitfän taulan,
Diuroetesfam runoille,
Soohessi fmtekmohon.
Laulanta rtmotto työtä,
Kufttuto fejäfäettä,
Poinonto Siucttärittä,
Auonta Äantohottarillo,
Notnto nuoretto iällä,
Kuoknto ifäkptttta.
Kuolema forotttto tpötä,
Majanmuutto furfeinto;
Snrn on juoa fttrroatt roiino,
Äotfcro monalon tonttu,
Kottcro lohesti noio,
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Koimosti tosissa fäyä —

Kotkinen lohesti natpi,
Koimosti foroaosinen.

307. Anu kolotin koivun latwan
Nuoret miehet naimattomat,
Wielä roiittoit juomattomat.
Jo fosisfa fäpmättömät!
Elfäte sinä itänä
Nonatetfo naisen mieltä,
Naisen mieltä, fittntit tieltä,
Ntinfun mie polonen poito
Noitottelin naisen mieltä —

Lihot ostin, leimat ostin,
Kolot loiton faifenlaistt,
Ostin »viljat SUBiipttrista,
Suolat Satsin fauptmgista.

En sillä hyroeä soanut.
dn hyroeä puolintano.
Ulos potti ttttttntesta,
Sääret fättgpstä särähti.
Knn folotin toiroun tatrooit,
Jo litisti littmtfsthett;
Kuu farsin fatajatt (airoon,

Jo fmnorsi fullatsehenl;
Kun ivielä panin pajuilla.
Jo kapusi taimotsebei!.
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308. Kolin' on miehellä pahoa
Kolin' on miehellä pohoo,
Kolme miehen tttolemato:
§)fé' oit rouototvo roeuoncn,
Toiiteit heittiö heponen.
Kolmonsi äfätten offa.

Kyttä mies pahasta pääsi
Wenehestä rotiotaroasta,
Ilman armotto lumolon,
Turmatta totisttt luojan:
SBcitchett tuleesi poltti.

Wielä mies pohosto pääsi
Heposesta heittiöstä,
Ilmon ormotto Jumalan,
Surmatta totisen luojan:
Heposen fttfitte syötti.

Mutta foitse fouuis Herra,
Worjcle matoinen luojo.
Afaéta äfiseroäsiä.
Woimosio pohoioroasto!
Ei pääse pohosio siitä
Ilmon ormotto limioimi,
Sitrroatta tottjett luojan;
Ei toio tulche» luoa,
Soolo ei syötteä jusitte.
Mun ei surma suorin telutc,
Tappane Jumalan tauti.
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309. Ginon torat.
Vi ennen emo tornnno,
Kantajani folfntionuo,
Waiffo maion moohon faasit,
Lehmät metsähän kivitin.

Ei ennen emo tomuna,
Koittojani falfuttanua,
Kuu sirin pari patoa,
Poltin paitani pahafsi.

Ei eniten emo tontutta,
Kantajani falfuttanua,
Kuu tein fieron fehräroarrcit,
Wäärätt ivärttiiiäit rapasi».

Ei Ivieiä emo tornisi,
Kantajani falfuttatsi,
Jos ma rotifoniniait roirnisit,
Kouon työttä koltehtisin.

Ei roielä emo toruisi,
Koutojoui tolfutiaisi,
Jos joisin heroostn »varsan
Kettofoulan fenfteäisin.

Woon tuosta emo tormvi,
Kontojoui folfnttoivi,
Toin tuhman tulen puhujan.
Pahan paian ompelijan.

Pohon poimi ompekroi,
Päälle päämiehet teteroi;
Kehnon rsimait fctrcäroi,
Paitsi pettoivot paneroi.
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Täyty ruupnhun ruweta
Wiifon roiiropin SBiipurissa,
Kauan suolafanpungissi;
Kun tulin omitte maille,
Jo oli »vietynä omani.
9iatttuta porohot piiat,
Wollttmto roaifeiiutnot,
Kirttahimmat tihlottuno,
Soreimmot suorittuna,
Minulle herjat heitettynä,
Airoon fehnot annettuna,
Kierosilmät fenfättyttä,
Wihasimmat »vistattuua.

Mitäs muu polosen poion —

Zätitt) ruupnhun rumeta,
Käsin fäyä tähtehittc;
Sooho suolta suopetäjä,
Leppäpöttelö tehosta,
Terroaéfanto fanfohotfo,
Kun en tammea taroamtut,
Osonnut omenapuuto.

Nain mihusen, toin törasen.
Woi minä polonen poito,
Woi poito polonolonen,
Kun mo noin roihojen rooinron,
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Noin roihosctt, toin törasen,
Wolitsin »veräjän roorstin,
Aijan toitelmon tapasin,
©annan lautojen famojoit,
Pentin päihen pichtaroijan;
Wihoissihon työn tekroi,
Ähmissihän äiä» fpöpi.

Noin tuulin emon sinoivan,
Woimon roaithon faitfuroafjl:
"Miniä ou mituttte tuotu
Koon fotto, fottnon folpo,
(Sptttpsuffa, fatttofenfä,
Penkin pcstpn hierctijä,
Lottion ripottetija,
Turoon uucn turmeli jo;
Tot toron perehestni.
©urun sootto kipähäni."

"Porempi olisi ollut,
Parempi ori polosen,
Titoa Tuonetor tupahan,
Monotor tähän mojohon.
Kun tuoa torujo rooimo,
©aoha risti riitelijä."

"Ei ottttt orihin syytä,
Ei roifoa liinoharjon;.
Sen ori fotisiii tuopi,
Liinohorjo liitroitttaroi,
Mi o» poutiahan pojuille,
Liitetähän liisiehitte."
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Vi ole puiirit ruunan syytä
Woi mun puuni rutinoistani,
Kun ivcit roihasen roattuoit,
Koit tuhman tulen puhujan!
Mahoit siilon runno rutto,
Tohi wielä tamma parta.
Tuoa puita puiroosta,
Horoujo haroumetjästä,
Wettä rannalta rocteä,
Kun fo toit torujan waimoit,
Toit torujan, siit fanojan,
2öe'it ristin riiiclijäu,
Jo roarsftn roaiehklijait. —

Ei ole ptturtt ruunon jpytä,
Ei roifoa tamma raisfan;
©en ruttna totihin tttopi,
Tatuttaroi tamma roisto,
Mi refcf)cn rcuotohon,
Korjohon fohotetohon.

Syrjin sot, selin malasi.
Ko'pos mttien morsiotta,
Kun on juuret ja fortat;
Minun on pieni pittoramen,
Lakhorjo hatturoitten.
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Tuo tapana noisettoni,
Omottoni rooimottoni:
Syrjin söi, selin malasi,
Selin koitti tybt teteroi.
Kun tuli nitoa tupahan.
Tuhmasti tuli tupohon.
Muotoonsa mttttiétetten,
Silmiänsä roäänttikttett,
Kopro hapsio harosi.
Käsi tuiiti tuttiani.

Jos ma »vasto rooitnon saisin.
Saisin rooimon, ja paremman,
Käsissäni fantcfctsit,
Sylissäni syötteleisin,
Vieressäni totuttaisin,
Suuto sninki futffajatsin.

314. Hauki syopi summakonki.
»Oi(T oifoo tässä
ilßalitcttfi roaimo nata,
Titten neiti tunnustella;
Mielettänsä mies tefcroi,
Za\)attanfa noisen ttaipt,
Tuopi luotscusi torujon,
Ntttnattcnfa rtiteltjätt,
Tajattcnsa tappelijan.

Houti fpöpi sommafonti,
Selän suuren uituanso;
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MieS natpt jjahanlt naisen,
Wiikon ilmon oltuonsi.

315. Wunha sat mulitun pttan

Woi minua mteéfnttia,
Kun et» nainut natéfutuista,
Naimtt mtoretta iällä.
Ottanut elon ajotta,
Ennen elon puuttumista,
Wätcni »vähenemistä! —

Äoiffiahan mies fotttrot,
Woon ei nuorra noimistanso,
Lossi lopsen faamtsfattfa,
Pienenä perehtimistn.

Noin mo mosta roonhoilloni.
Dtitt onneni loputta;
9Banha soi roaktun piian,
Iltion itä kulunut.

Mun otst matnto muihtumoina.
Minnit' on nainen mteffofefta,
Toinen Waaran Tuomahatta,
Kolmas Korpelan Matilla,
Neljäs roietå nettyenä.
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Kun oisi waimo roathtamotna,
Mustakulma muuttomoina,
Mte otsin miessä enjTmmätéjä,
ffiaftnoloita roathtoroaösa,
Mustapäitä muuttamassa;
Porin härkiä panisin,
Hiirenfarroastn hcroosen,
Woinrotoito rooihtocsso.
Mustapäitä muuttaessa.

Eikä kuole kuppelohäntä.
Koon roanha fampelmanttt;
Saisin roaöta naistn noio,
Woimott roalfiatt roatito,
Ufon uuen tyttäristä,
Afon nuoren neitosista.

317. Tulin turkku nuineheksi
Pahoin on tehnyt linnan pappi,
yjlaan pappi fitäi pahemmin,
Kim wihti ffitrottarthtn,
Tunki Turmiottorihin.

Kun olin ennen nuorro miessä,
Miessä nuorra, natntatonna,
2Bteto roiinon juomotonno.
Jo kosissa käymätonnä;
Aion kolkat rootta lypsi,
Kirooset muttt muuta,
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Piti piifosct hyroänä,
Wointot pääni rootfiaita.
Tulin narri noittchcfsi,
Konno täyncctsi fosisso.
Kättä tältä lyönchctsi.
Äaltto foitpan tchnchcfsi.
En tullut elänchetsi;
Nurin fatfo nurkfomuorit,
ffiäärin roäärtimorsiomet,
Ei oifein omat emännät.

Simu käymät, kunta
lOlitt poito ottcssoni,
Poimcncsfo fäpeéfätti,
Ojasin oluen juoa,
Taujin täpä jo fisiio,
Losfcnt ei piiot pilton atte,
Eitä »toiset naurutt olle.
Motti fotfo mttotohoni,
Worteheni roalfottett.
Nyt olen roonhotmut roorohin,
Tttttttt mutta tiihtttcttuttafsi;
Sitt' ei fatsi ncict nuoret,
Nciet nuoret jo fortat —

Siron färo'roat, konto roätff»»,
(Sirou astuit, maat oleni.
Selin fetsi, fetttät poisto.
Selin istu, maat itotsi.
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Tulin munhuksi murahiu
S3tin mtefi miessä ennen
Mieéfitfttjo tehtäessä,
Miehiä miteliäcssä,
Arroacftaiéso urojo;
Kisfoin mo firoeétä tuohta,
Westin jäästä terroofjta,
Pofonoilto tirfott poltin,
Kuskitta firoijen linnon.
Mieffani fäcsjä fääittp,
Kun feroyisin hooroon lehti,
Eli lcppäncn politfo;
Sylin syötsin feihäsroartta
Pcltohon oloperähän,
Moohon mättähättömähän;
Piti piifoset hyroättö,
Waimot päätti roalfiatta.

Nyt on foifti toisin tullut,
Aito fchnontpi fcrinnyt.
Mun intin roonhofsi roarahin,
Epofotsi ennen muita.
Aaniut nousin aifasehen,
Illat istuin ntpöhasthett,
Wäännin päiroät roäin nojoSsi,
dn pitän»)t chtonetto.
Sepä tvet roäfeni multo,
Norren roatrouttt roorohin,
Saatti naisten naurun alle,
Soppityrskyksi tytärten;
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Niiil uyt naiset uanruli lyömät,
Piial pilkkoiia piläwäi.

Ajoin konstisti fotthiti.
iOl in orjana Wiroési,
Paimemia pahatta maalta,
Suollat lepyliu lemmot,
Pehmitin pakana» mielen,
'tuoniahan tupahan miinat,
Jota aamu antamahan.

Mitäpä palkitsi minulle
Muoen orjana ololta?
Oinas mimille annettihi»,
Tnoitti piitkihii! roajehin.
Tito piikki pahan iapanen,
Et ptota pieuet aiot;
Otin hengen heiuälipäättä,
Kiilkun ruoholla kuistin.
■Sai» roerla »oenchen iäye»,
Kmilo kuusi fauhaliista,
Neli tanpitsi» Wirohon,
Soin rahoja toxifi, kuusi.
Niillä mä orihiu osli»,
Kultofutto lautasitta,
Lähct läntien siassa;
(Siitä noiot »vettä »Outi,



330

Siitä joftvat jttomoriffi,
Setä lappo Loppoloiset.

Ponin oron oifomohon,
Harjan liina liutomohmt,
Ajoin fonsttstt totihin.
Isosti ison pihoille,
Nitfi riihc'en rcteni,
Aisot poltti portohosett.
Alfo äiti artvacttcf,
Isoseni surtotctto:
"Kun tulit tummasti totihin,
Pohosti ijon pihotte —

Suoitopo rifoit refeff,
Tahottasi aisan taitoit."

321. Puh' oli Wirossa
iVlin orjono Wirossa,
Palroelin pofonon maatto;
Soin orihin orjttuella,
Pitkä jouhen jttofJennatta
Harja liinan liitfmitatta,
3Gittoroarsin roatroomaffo.

Mieleni tefi fotia,
Zuila moille tuttaroille,
Kttsf olin ctttteitfi elänyt,
Aino tttntttenft ofunut.
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Kysyin passia papitta:
"Annos passi pappistni;
Pääsisin omitte maille,
Noille maille nttttttofitte,
Kusj' olen ennenti elänyt,
Aina muinenfi afunut!"

Pappi paljoa fpsiroi,
Kirttoherro tuuntttäroi,
Mie wielä cltcminän atttton,
Annon ainoan orihiu;
Sen fai pappi passistansa,
Kirjastansa firffoherro.

Ole fiiictiy Jumala,
2)lietetty tnojo yksin,

Kun roielä totihin sootit.
Päästit roiinteufi 3Cirosto!
Pah' oli Wirosso olla:
Leip' ci pariisia parannut,
Juominen jokivesistä,
Woote rooipott ftrjaroasta;
g)öt feifoin fepän pajoösi,
Päiroät pitfät punon alla,
Pphät päiroät pysjy fäässä,
Aret otrosirroitosfo.

322. Pakolaisen mutka.
soitteet' ott juoen felpo,
Syöen hertturuotosista,
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lliiesio mokomalla,
Pafcucmatta pahasta.
Niin minäi mies motoilta
Paeten pohosto pääsin;
Orjana olin Wirossa,
Patfalfa pakana» maalla.
Surma fastvo sinut e'essi.
Polio päiroä porran päätti,
Ms' oli päiwä miehen päätä,
Tunti tuffoa urohott.

Lätsin päätäni pokohon.
Kaitlainvortto roarjcloboit,
Kiilin matta fnuttoinio,
Päiivättömiä periä ;

Entä tiennyt tietä täyä.
Outo matkata osaiimtt,
Ticroicrct tipo jo täynnä,
Norot iioffeloiieniä,
Arot oisi» taittumia,

orroct kuusen kaatumia.
Kim päitvpt ylentelihen,.

Joko faislanen faljahti,
Jota forttchut tuhahti,
Minun walsilii roarahti;
Kun tuuhni plentelihen,
Sittoit motto mamsimpi^
Sillo» fitlfu tntkarampi.
Astuntani armahampsi
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323. Warjele Jumala soustu.
Warjele roafatnen tnojo,
Koitjc fattnonen lumolo,
Koroioisto roainoroarjain,
Sorfisto sotohcrooistcn!

Warjele roafatnen luoja,
Kaitse kannonen Jumala,
Naitan roolkiou roaraöta,
Terän tiiiman tn amesto,
Tykin fiuircit smm e'estä,
Rautakirnujen tiaital

Warjele roafaiucu luoja,
Kaitse fatutoucn Jumala,
Sunrilto soiofeoilio,
Uron tappotontcrilta,
losjo lyii) miesiä siöpi,
Tinopatti paistoaroi;
Jossa pää pahoin meneroi,
Setä taula fatfioroi,
Hirottö hieno lontioroi,
Tiitta turhiin tulcroi!

324. On nyt miestä miekan alla.
Sytysyllä jciffa synty,
Tatrocn tullen työ topohtn,

jättö ctehen fierti,
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SBaötett meitä roairoasia,
Kohti foitopäiroäjTä;
(Satroat miehet miefan olle,
Terän firffahan fisohon,
Ronott roolfion roarahatt.
(Satroat miehet miefan teille,
Snlhosct fotafeoitte,
Worsit rooinoroaljahtsit,
(Surmatt sttttsihtit hcroosct.

Woi sinäti runno rutto,
.faérotnroorsini roolittu,
©ifsifö sinäti synnyit,
Tähän ilmohon ylenit,
(Sotiteittä sortumohon,
Woinoteillä roatpuroahon!
Sitsifö fuin sinua,
(Silsi spotin jo apotin,
Suruton juuritte ajoitte,
Mottatt niatfatt jttofstntitte!

On nyt meitä mictan otto,
Poitio sotopolttitto;
Mol porttmmo paffoscsso,

omitta lumen scosso,
Päiroät päätämmä fulutta,
dli toirou funniotta,
Ifänuät ifisiossi,
Miehet metfiorroofesja.
Woon emme pojat potostt,
Emme itk ttsiämme,
Emmetä roairoojo roolito.



335

Jos immet hyroin eläisi,
Päät on fosfo falfettatft,
Imppct ilollo mielin,
Mcsiniciin morsiamet,
Noisct foitfi ttonrusuulla,
Lesfct kittiä pitäen,
Mnoristt murehtimotta.

325. Koti tuuli kuollehekst.
Gtpä naura faiffi naiset,
Koitti tnuortfct utnhojo,
Polosta poitionso;
Koli luuli fuottehefsi,
Karlmto toonnehefsi.
Kylä fyllin moonnehctjT.

Itkroi iso minua.
Emoni sitäi enemmin,
SBettä rocioni sutoivi,
Lainetta emoni tapsi.
Itfi roonhot, itfi nuoret,
Itfi tcrrott fcéftfäfct,
Wotthot »voimot poitionso,
Naiset nuoret miehiänsä.
Sulhojansa Suomen ncict.
Tytöt kainut kauppojansa.

Noin st saajani sanoroi,
Walittaroi »vanhempani:



336

''Tuoli' on poikani polosttf.
Tuolla laiton lapsieni,
Tuonen toukojen panossa,
Kalman moku farhittitaöja.
Soopi nyt mimlu polojen,
Minun laiton lapseltani,
©aapi pyyt pyhä» piteä,
©aapi lintuset liholo,
Otarooifet jouten jnosto.
Joitten färppäset taivetta.''

Woon ele isoni itfe,
Ele'tä emo roalita,
Wiere »vettä »vekit silmä,
Sisaren sinä ikänä;
Wielä päästän pääramtuu,
.Heikit henkeni pelosta».
Suurilta sotakeoitta,
Miesten tappotanterilta,
Sortisto sotiheroostcn,
Worpohista roaitioroarsin,
Tytin suuren fttittl e'estn,
Nautafiritujett kasta.

Sentähcn ininä polonen,
Scntähcn polonen poifa,
Teräffeétä fengot iictin,
Worrct roosfesto roolotin,
Jotta seison mintun jeittä,
Asun mintun ppésiaita;
Sentähcn mintut pokfen,
Scntähcn pokfeit poian.
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Niina routahan rokit»,
Terätsehen tienacltu,
Jott' ei Ipip miestä löisi,
Nautapatti poisfooisi,
Joit' ei nuoli nottattaisi,
Terä tuimo turmeleisi.

Ms' ou pätmä miehen päätä

Jo minä johonfi jourouin,
Riutnun rontohin rumihin,
Sorttihin sotiherooisten.
Miesten »vaino roorpolsisit.
Jo nyt miehellä minulla,

Kohta foitopäiroästttä,
V)fs' oit tunti tukkani,
Päiroä päätäni polosen.

Millä päästän pääramutti
Ruttuun touoista rumisto,
Sortista sotiherooisten,
Micsicn »voitto roorpohisto?
Titotta päästän pääromuni,
Heiton heuteni wopohon.
Kun mo tttottte ltlojohoni,
Hettatne lumälohoni.
2öorjele rootoinen luoja,
Koitfe founonen Jumala,
Worjele »vahtit,qen teiltä.
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Kaitse toitisto pöhöistä.
Ettei pää pahoin menisi.
Eli fonlo fotfioisi,
Hirous hieno lantiaisi.
Tuffa turhiin tulisi!

327. Tuo kerta rajulle

Di Utto yliuen herra,
Tairoahattittett lumolo,
Tuo fcrto rojotte rouho,
Suomchen sulo stroittto,
Nouho roufoittc rajoille,
Sono founis Karjalahan!

Kun toisit rojotte rouhon,
Suomehen hyivän joroiitnott,
Wiel' ois miestä mieleisistä,
Sulhoo osittaista,
Kyntäjäfsi, fylroäjäfsi,
Siemenen sirottojofsi;
Itku ei kuuluisi kujitta,
Wotitus »vajojen päissä,
Lchot ci nttrmettc leroeisi,
Peffotte petäjän toimet.
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328. Kiitos ruuhustu.
Ole tiitctty lumolo,
Ylistetty luoja yfsin,
Kun onnuit rajalle rotthon,
Suomchen hyroän forointton;
Rojo jo rotthaési cläroi,
Suomi faiffi suosiossa!

Ole kitettt) Jumala,
Ylistetty luojo ptsit.
Kun päästit omille maille,
Poies mailta roterahtlta;
Päästit siitä pälfähästä,
(Siitä teinosto eritit!

Koitan mc pojat polofet
Allo miefan mctsfasiiima;
Jofo mies, jofa hcroonctt,
Tulen lustoa piteli,
Panun roairooa roaelti.
Jalot jaamat fairocttihin.
Puhti roaaroisto puhettiin,
Sillat suuret siiroottihin
Poititsc jofa joesta,
(Siitä fttlti tuutut miehet,
Miehet onfarat ajeli.
Hcroofct hitoi »vcesfä,
Warsat »voohcsso siroosi,
Wefx tippu rocmpelccstä,
Maitoa rohfchen nenästä,
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Postio fukttaeési,
Lcrpottio lcnnättäissä.
I'aihtu tammat lautaselta,
Werti) roempefcn fohaéta,
Wetäessi roatfiata,
Rosfohio raataessa.

Yön tullen, pimetett päiroän,
Aletesso mtrtittoiscn,
Piti motfoitta majoio
Terroatpmiyri» tykönä,
Tohi lustoio lumessa,
Pauhaetta paitasessa.
Waaroitta roalatttehitta,
Korkehillo kompofoilla,
Tonmeli terrooötorroet,
Oltitoppolit tohosi.
Josta roaario rooroimma,
Wiholoisto »vartioinutta.

Tuoto toitvoiinnta polosel.
Tuot' oiuo ajoftetintttto,
Kun toh oisi toinen,
Huontenroarjo roaffenctsi,
Ehta toisi toinen päiroä
Rotthon rottohon sonomon;
Yön mennen, rooktcn päiroän,
s)leteéfä ourintoisen.
2)fö' oli entinen e'essi,
SGBairoo roanha »vieressämme.

Sttrocii tttttett, suon sutaten.
Lotäföicn lämmitessä,
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Muut muotti hyroeä rouotta,
Katso faunista teseä.
Meill' oli roilu roilitlta,
Nältä toiselta ttälättä,
Tttutttrio tuttessimmc,
haaroja tvaeltacöja;
Morton matsi kiroan fania,
Mnrn mullistit roafifan,
Koottu fafsiroirotehijcn,
(Sa'oii pyy, tuhonucn teki.

329. Vta metsä miehiksesi
Sato uffo uutta fititto,
Herra ftctitotSta roitiä,
Sytpsiisen uuhen »verran,
ffierran talroistn jänifjeit;
Lähen miehistä metsälle,
Urohisto ulfotöittc,
Ufon uitelle lumelle,
Palroostn pauemaroiitte,
Janit jälettömälte,
Hiiren hiihtomottomatte.
010 metsä miehitscsi,
Urohifsesi Tapio,
Korpi folfftpoiaffesi,
Kumpu fumpaliroarafsi;
Ota miestä oppimohon,
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Tntroott koorto fotsoinohon,
Otarootsta oppimohon.
Tähtiä tähystämähän!

Mun fitulet minun tttleroait,
Miehen aimo osturoafsi.
Lähe tietä nettoinahan,
Rostia rotentomahon,
Tknroieriä rottttomahon,
Siltojo sirocntämähän;
Wcstä pilfot piltin moito,
Rostit roaarohitt ropoja,
Jotta tunnen tuhma fäyä,
Ätti outo tien oston!

Hiihoto hiosta miestä.
Tatin hetmosto totuta,
Lytteä lylyn läroesiä,
Saata souon ("uoroerosta,
Saata sille jaarefsette,
Sille tummutte fuleta,
losto soolis sioto'isi,
Erän toimi tuotoisi,
Ojin päitä potttoijT,
lotojo joettoisi;
Kusf on fuufet fttltaroötsfä,
Hopiosso Hongon oksit,
Äotrout koitti foltusfoissi,
Haaroat holjottoroeroisso!
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Mieli ntenttä metsoinhan.
Mieleni minttu teteroi.
Airooni ojattclcroi,
Mieli mennä ntetfolahan,
Metsän tyttöjen tyföhön,
©nlou piitojen pihoille,
Horoultmtan liepehitte,
Ittomohoit solon simoo,
Meisin mettä maistoinahan.
Heitän poies hcinätcngät,
Kaéfiroirsini toriston,
Pcutett talroitattuf jetti,
Sytysyisct syylintini.
©itte raatoni rotcnnon,
äöaruötcten »vartaloni,
Homchctto Harmajatta,
Nuffaroierutta nututta,
Sukset rooian rooittmella,
Liufotitet siattlihflttu.
Hiihan tuosta hiljottehen,
Weteleme roerkottehen,
Hiljottehen huono käypi.
©auon »voimaton pitäroi.
Hiihon tohti korwen rannoit,
Solon sintäroän sijalle,
Yöllä auringottomotto,
Ehtoyönä ensimmaissä;
Offot otsiin sufiroi,
Horont päätti horjoaroi,
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Mieliisi metsän tytärten,
Solon impien ifoffi.

Mielly metsä mieht itti
"epy lehto, fostu forpi,
Toiivu atttottcit Topio;
Lepy metsä ntiehilleinnte,
Kostu torpi fokillemme!
Metsä hoisfosi me'etle,
Simalle solo sininen,
Sttoivieret siialle »voitte,
Ahoroieret »viertehettc!
Soito metsä tatttefetto,
Kntttio salo fäfcä,
Jotta tulto funntclisi,
Hopio tilin telisi,
Atta fuusttt fuffafatroau,
Alla fauttoscit fotojan!

Mielly meljä miehiini,
Kosin torpi foirihini;
Mcitt' on miehet lapsimicliet.
Meillä toirot pentukoirat.
Ampujat ototätistt,
Paretjoufet, puuroosomot,
Ei ne fouos kannattane,
Ampuroärfit ei yletä.
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332. Rakenteleminen.
v-

Meillä roototti rakmtmt
Metsolahan mennessäni? —

Nooon rauatto rafeimon,
Terätsittä telflttelen;
Rantapaitohin poncme,
Teräsroöihin ttetteleme.

Sitte pyyhin pyssyäni
Mustan fäärmehen mujitllo,
Jourouttcfen jousiaui,

Kehottelen feihästäni,
Sntsioni suin puhelen:
Sttfsi on silko sntuo.
Keihäs firrocétä lajia,
Jousi totta joutfioo;
Jolo oit sifsi' siuuttatttucn,
Siiroo päällinen siivotta,
Jalo jousi janhufsincn,
Kylfehincn fcfhäöroarsi.

333. Metsän kuninkaalle
Metsän liffo halliparta.
Metsän fuftauctt funittgaé,
Aroa npt aittasi aroara,
Luinen tuff lontahnta!



346

Losfe juotti jnofscmohon,
ffiirfo roippctehtämöhän.
Kiilloista fttjoo ntpötcu,
Hopioisto tietä mpötett,
lost' ott fittat siltin pontti,
©illat siltin, suot fomctin,
3Berotta »vetelät poifot,
Pahat paikat palttinalla!

Ulfo kultnncn luuiugosz.
Hopiainen hottitsijo.
Anna ntutte oiuejafi,
Kanna mulle faunojasi.
Kullassa fultstrota,
Hopiassi hclffäroiä!
Aja roilja roieremitte,
Aufeimmitte ahoille,
Minun metjTpäiroinänt^
Erän ctsioitoinotti!

334. Mielikki ja Kuurikki
Wtielitti metsän emäntä,
Metsän muori muoto kaunis,
Lpöte Ipffyroaottehisin,
Antipoitohin ponete,
Sormet kullan sormulsihin,
Käet kullan fäärehisin,
Pää kullon roipolehisin,
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Tttfat fuffoit fitortttroihitt,
Korroot futton foltnstoihiu,
Kotilo hclmihiu hylvihin!

Ustitt hyroän emäitiiäit,
Mielikit ehon entätittäit,
Sormet futton formutsissi,
Käet futtan fäärehissi,
Pää ftittoii »vipolehissi,
Tiitat futton siiorturoissi,
Korroot tuttan foltusfoissi,
Kaula helmissä hproisjä;
Sitton on hyroä emäntä.
Mietitti metjätt emäntä,
Siina altis annittansa,
Annos aitttomotjTllonsi.

Ustitt pohon emännän,
Kuurifitt toivon emännän,
Sormet roitsostrmttf sissi,
Mäet roitsifäärchissä.
Pää »vitsaroipotehissi,
Tttfat roitsisuorturoisso,
Korroot roitsotoltustoisso,
Koulo helmissä pohoisso;
Sitton on poho emäntä,
Ktturiffi foroa emäntä,
Ei ole oltis anntttanfo,
Armos oitttomoisittonso.
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Mielikki metsän emäntä.
SOlielitfi metsän emäntä,
Muori puhasmttotvottiitett,
Wornstettos muu »varani,
Kohotettos fohtoloni!
Aufast metinen orffu,
Mcsilipos liitohuto,
Sisässä silou sinisen,
Kummun fultosen ttaroatto!
Potte tulta tulfcmahott,
Hopio roaeltomahan,
Wostcn miestä roalfiata,
Koroin foirou» kirtvattista!

Mxxn ci täyivy täällä maatta,
Tttorooé maatto tnonncmpoo.
Ylitse salon yhcfsän,
Kontto tonfohan fohctson!
Wcä roettenfi tafoa,
Jottrouta jokien poikki,
Wiien Wiipurin roäliltä,
Kuueit tirton fuuluroilio,
Lapin laajoilta soloilta.
Pohjan pitkältä perättä,
Muotoo monennäöistä.
Kynttä faifett farroattiöta,
Metsästä metsin hyroiä,
Moolto ntaan porohimmio,
Haroon aito hattipäitä,
Äiroctt alta firjapäitä,
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Mätiähän mafoojio,
Nurmen nutferehtijoito,
Weeit roiljon sttttajia,
lofieti mclostojio.

336. Metsän tyttö mieli neito.
Metsän tyttö, »nieli neito,
9)öit tyttö, hämärän neito,
Pitfött puhtehcn pitäjä,
Njeroätt rihman fetreäjä,
Loito uita fuontoloihin,
Pane roosti »vortoloihin,
Äetreä punonen lottfo,
Sinilonto siuohuto,
Kitltafcéta tuontaloöta,
Wosfifesto roortaloéta!
Wcä st jofien poiffi,
Läpitje foton fittifen,
Weä lännestä itähän,
Luotehesto tonnohofeit,
Inösta roitjan jotttitsiéti,
Wiferoästi roiiktettä,
Ilmon tieltä effpttiättä,
Poiffeatttotto polulta,
Juosta htttaiéua fcräuö,
Hopioiétta fpffyrottö,
Läpi mitan roitmeifön,
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Köngästen fapeiffojen,
Löpt foien, läpi maien,
Läpi forpien tornien!

Pohjan tyttö, miljuneiti.
Pohjan tyttö, rotfjattettt,
Moon tyttö, mattulan neiti,
Tttoroos roilja tuounempoo,
Etsiös etcmpcäfi,
Sooto tälle fooretfette.
Tälle fummttffe futeta,
Ilmon homolta fa'a(ta,
Tuhot ilmott tntfamelta;
(Saata poif ti fatmistofi,
Wetcle roeffen poiffi,
Ylitst totehen mielen,
Pohott miehen luonnon paitst,
Potffi Pohjolan joesta,
Yli osten kuohuloista!

Ota rottfa rottafosta,
Koirou forroen notkelmosto,
Jotta arfoja ajelet,
Nuorisio nottottctet!
Jok' on jäpffö juotfuttohatt,
Eli loisto fattfuttahan,
Sitä jumalia siroollo,
Routoruoskotta raroouta,
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Heitä helmipoattehetto,
Kototo foripcrättä!

338. Tellerlvo Tapion neiti
Tettcrroo Topion neiti.
Metsin piifa piffaraincu,
Oto pitsiä pihlajainen,
Katojoinen torjoruosfo,
Tafoo Topiorooaron,
Tuomiroaarott tuotto puolen,
Jollo rottstt roiljoasi,

Karkottelet farjoosi!
lof on jäpffä jnofsullohon,

Loisto taéfemaisittahatt,
Sitä roirfttta rottsotto,
Koioto foriperättä,
lotto »vitsi roittfoferot,
Pojun fatroa porfostroi;
©iroatta sirotto tohti,
Eli lostc lautaselle,
Ele otsohon ofota,
Päälotchen poutohuto!

Mun tunnet uron tukroon,
Tnpita uroo myöten;
Pone totsi fämmcntäsi
Kohenpuolin foitchetsi,
Joit' ei roilja roieprahtaifi,
Metsän forjo fooprohtoisi!
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Aita roostohon tulemi,
Richo ottoa repäst,
Kooho aito fattettehett,
3Biiertä roitsasroätiftä;
Haroit tiettä poittipnolin,
Haron sprjähätt systä;
Jok joutuivi etcheit,
©ilfft Matsi firoatto,
Puualouto portohofsi,
Pottttteheu poiffetttto.

Ukko kultanen kuningas
Uffo fultonen tuningos,
Hopiainen hallitsija,
Oio fultoucn kuritta,
dli roosfinett »vasara,
Jollo forroct foffuttefet,
Solot synfät syltyttclct,
Yhtenä tesiisnä yönä,
Ehtoyönä ettffntaiönä !

Käyos forroet folftttellen,
©yrjäroieret fyliotellen;
Aja roiljo roieremittc,
Aiifeimmitte ohoittc.
Mittittt tttetjTpåiroittatti,
Erän ctsiaifoittatti!
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340. Pettu pieni koiraseni
Peuu pieni fotrofetit,
Aino horros halittujani,
Tule miuil» turmikseni,
Metsolohou mennessäni,
Ettei naiset naurahtaisi,
Piiat piltfono pitäiji,

11fotti urahtelisi,
Partasuut pahoin puhuisi!

Koirani terättä ivicri,
Kylän ftttta fuulusana;
Itst mie fufeii tumana,
©ufstt muotitta matoina.

©inä toironi fotnehiit,
luofsittele, jourouttclc,
Ahomaita oukhio;
Juokse tuottttc toisi'olle,
Miclusohou metsolohou,
Tortfohon Topiolohon !

Minun on koirani fomiot,
Otutseni oiroottisct;
heitit on silmät fokattani.
Kun on sitnri futtsircngas;
Niin on korroot koirallani,
Kun on lumme lommin päättä;
Niin on hommos koirallani,
Kun ott roiitote Wirossa;
Niin on häntä koirattoni,
Kun komchitt korpikuusi.



354

Mietitti metsän emäntä,
Topiolon tarffa »vaimo,
Kufuto nyt foirooni.
Houfuto bofijotatti,
©isittä silon sinisin,
KPrroett tultosen furoussaf
Ele houtuio horoujo,
Kuufeu-otsio fufitta;
Houfuto harounolaiöta,
Kuufen-offon iétttjatéta!
Luo löyly etempätäfi,
Kantta mainit faufempota,
Wilnlloti, roihmoittofi,
Tutéfiittaft, tnulittofi,
Jotta foiron tohti juosta,
Pentin jttffi jttlfotetta,
Mietu metfolossi,
Torfosfo Topiolosfo!

341. Ku on koirani kokenut
Mli on hoitto haufuttani,
Kulo ktunnto koirattani,
Kun ei foiro tohti houtu,
Penu oikein osoo;
Mi on hattitt hoittocttut,
Kulo koirain kokenut,
Ku ou tufft koiran turman,
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Waimxf silpocli?
Korooto ilma fcéfeneroi,
JRaffihtnt rapsunnelvi,
Wolfo on fatsottu kiteisin,
Silmin ficrotit fetsittynä?

Peuitar »volio »vaimo,
Louhi Pohjolan emäntä,
Jute lostns päästämähän,
Poifoos ferittämähätt;
Oto sulfu fokan siusta,
Haitta hautuu hompolsista,
Kopu fielen fantinteéta,
Sieni toiron sieramiéta!
Päästä poikasi pohoisto,
Hoitosto rahatthafija,
Jotta foirait tohti juosta,
Penun ottein osita,
Koiran juosta forroen pohjat,
Sopofon jalot somoto.

Koira haukkumi humuja

Mli on tumma foirattotti,
Hoire houftujoistttoni,
Kun tuo ftauffuwi harottjo,
Lehroiä lefuttelcroi!

Pohjon ukko, Pohjan affo.
Pohjan entinen emäntä.
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Sutut suuta sulfemahon.
Pentin tieltä peittämähäit.
Ettei toironi erchy,
Hoiroho rohonhofijo,
Ei höntti jofo horouo,
Jofo lchrocä lefuto;
En minä elä hoivuitto,
Entä khroillo lihoo,
Elän lehroän lettu joitta,
Horonn otto ostnjoilla.

343. Etsittelen eukkoani
d£tjittclcn cuttooni,
Luo'tittelcn luojoani,
Entistä cmäntcöni,
Muiitohisto muoriani.
Toisin entinen cmäutä, —

Entinen metsin emätila
Aino onto antimia,
SBiisi roiljon nyppylättä.
Kuusi tummu» mättähältä.
Seitsemän sttäitneheltä;
Mut tämä nytpnen muori,
Nyfyucn mctjätt emäntä,
Kerroit unssi kouffoarot,
Ei (Ttättä (TiroottaHan.
Hiihon päiroän, hiihon toisen.
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Hiihon lohia folntamtenfi,
Wiifon hiihon Htten maita,
Maito Lemmon löybnttelen,
Etsiessäni ercä,
Antia anellessani.

Miss' on entinen emäntä,
Entinen elättäjäni;
Missä antajat asuivat,
Eläroät einantoivaimot? -

Tuoli' on entinen emäntä,
Entinen elättäjäni;
Tuotto outojat asuivat,
Eläroät emantoroaimot,
Metsin linnan Itcpclsitfä,
Pnhtohitto pttuhoaroat.
Kolm' on linnollo oroea,
Kynnys tiittofi oroclla,
Yfg' ou tyunys puineu fynnys.
Kynnys toinen titiiien fynnys,
Kofmauft lihonen fynnys.

Tule kullan muuttelohon
Mlctsän kultanen funingaö,
Metsän orntaö antitttuori,
Tule jo futton muuttelohon,
Hopion roojchtelohon;
Kiillon onnon fpnsittesi,
Kämmcnittcsi hopion!



358

Minun on hillot tuunituisct,
Päiroän polroisct hopiot.
Isäni siasta faomat,
Woithcittmon »arastelemat;
Ne tuluroot fuffaros
Turontcntnroat tuhnios
Mun ei ole futton muuttama,
Hopion roajehtojoa.

Mikä mieli, mikä muutos.

Mlifä mieli, mtfä munks,
Mielusiési mctjotaési;
äöitfoit on »vihoissa metsä,
Konon torpi torsihono,
Ei huoli hopehistoui.
Eitä fysy tuttostoni!

Mistä snnttu suuri luoja,
Wiljon autoja roihostu,
Kuu ci anna aionfona,
Horroontono hoiroouta;

Ellos suuttttto Jumala,
Maanpitäjä pittostuto;
Toti anna alattani,
lältäni ilmouto,
Nähä näillä filmilläni ,

Kämmenittäni kätellä !
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346. Itken osattomuutta
Kolotuutto Äaufo itfi,
Welt toinen etuutta,
Kolmonsi osin roähyyttä;
Mie itfen syrointä syytä,
Mie pohinto poipottelen,
Kun itfen ojattorouutto.
Mifé' et onno antifttoja,
Lupoo luja lumolo,
Kun mo ainosin onclcn.
Kielen tullan liikuttelen !

Ei ne munttono paremmat,
ditå pyytäjät pphcmmät;
Muut ne roicroät roietfohuulla,
Ottekroot ounahuutta,
Mie ett roetfT roieffohuutto,
En ottoisi ounohuntto,
Weisiu rooirooui näöstä,
Otjan hiettä otteleisin.

347. Matala on mahti mutia
Mlotolo on mntto mohti,
Lyhytfäitten onnen lyffy;
Muilla onni työn teferoi,
Haltia rohon hofcroi.
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Muitt' on murkinat paremmat,
Ittaraoflt mnial,ammai,
Lcroiämmät leipälonkut,
Raroiaiumat rootrasiat.
Muitt ott ppytäjät pyhemmät.
Muut ou miehet mieluisemmat,
Käyroät hillassa futaten,
Hopiaösi heilokoien,
Ei mintun minä polonen,
Niiffaroicrutto nututta ,

Paiffataiattfl lätillä,
Karroaroieru kauhtanalla.
Muut siuoroat siomionsi.
Tuomionsa tiuimtötaroat ;

Mie anelen faamatttutto,
Tuontatuutto torfuttelcu.

348. Ikämä eräion ilta
Siit' ou mieleni opia,
Syämeui songeu sairas,
Mun ei mielly metsä muttc,
Tairon ei oinoncu Topio;
Kun ci ontto aioitfatta,
Harrooitfatta hoiroouto.
Ifäroä minun tuteroi,
Ifäroä tulcttclcroi.
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Tätii tyhjeä eloa,
Annitonta ottooni;
Ifäroä crätön ilta,
Päiroä pitfä soolihitott.

Horroon on nähty näillä mailto,
Horroon nähty jo haroatttt,
Osia jaettaroafsi,
Arroeltaroafsi eriä;
Imehefs' ou soolis sootu,
Wirsifsi lumolon rotlja,
Näillä itthmitto tulitta,
©airoofTtto roalffottta.

Anno oittonett lumola
Mtehette oncleroatte,
Antto kynttä tymmenistä,
Karrooa tttonetttiäöistä;
En suo liroilta fiitä,
Entä fottnoitto kumarra,
Tot en patroclc pajuitta,
Horoun otsilta Halaja —

Kynsiä minä fyfpifut,
Aino jaltoja anoisin,
Kyjyn tt)xxnen kantajata,
Jalan jolon juofsijoto,
dn porosta, en pahinta,
Kysyn fesfifertahsita.
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349. Anna uinonen Juntata
Mistä sitttttt sittri litoja,
Witjatt otttajo roihasttt,
Kun ei onito oiontono.
Tee tiliä mittonfono!

©ttroutt syötti, jpitnyn syötti,
Esiroanhemmon elätii;
Niin tttifs' ei minua syötä,
Kufs' ei furjoo elätä,
Suroun suuritto poloitto,
Heimon herffttruofositta!

Jos on minulla muoto musta,
Muoto musta, faiat fasroot,
Syöen founoneu tulisi,
Hyivä muoto ttnmtostetten.

Anna oinoncn lumolo,
Autio miehelle minutte.
Anno hm esiisile,
Setä futtrette siroutte,
Kyllin syöä, fyllin juoo,
Kyllin onko tylättc!
Päästä lasta päiroän työstä.
Laita illatta lepohon,
Karjan fäyesjä totihin,
Horoumetsin hamtatcsfa !
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350. Mlös panko pahaksi.
Amiin käen fuffuivafsi,
Lempilinnun taitlaroofji,
Ei fäföitett ottutfatto;
Oli toironi omani,
Ohtosen turoon oroella,
Kainun pojan fartanotta.

Ohtoseni, Oinoseni,
Mesikämmen aimo jetti,
Ellos nyt pahafsi' panko,
Jos meille joisi' tttleroi —

Luien tttöfc, päien poufc.
Hammasten hojotusrouoro!
Päästä nyt tänne pääripasi,
Pueta purasimesi,
Heitä harivat hompohasi,
Liitä kittasi tipiät!

351. Suostu metsä suolohini
Suostu metsä jitolohint,
Toiivu tatffiutaisihitti,
Syötä miestä tnäntmittäsi,
Talkkunattasi taputa;

Kttippatta metsän fuitingoé,
Horouhippo, halliparta,
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Metsin ehtonen emäntä,
Metsän armas antimuori.
Pane fulto fulfemohon,
Hopio rooeftamahan,
Kuttoisto fttjoo myöten,
Hoplasta tietä mpötcn,
Kultosthen fnppisehen,
Hopcischen hohtimehcn!

Ajo »viljo roiffclästi,
Metsän farjo fapperosti,
Rofcttuhin routohini,
Tiettphin teräfjthtiit!
Sitte luotsi tuttttanfa,
Paifatte osoituansi,
lamauta routojoni.
Tempoa teräsneniä!

So'o uffo uutta tunto,
Wisto'os roähmt roitiä.
Jäätte airoon iljonettc,

Kanfahatte faljamettc;
Ettet tunnu michctt jätti.
Eitä hoise miehen hcnti!
lospo jättiä näfpisi.
Se jätti jäniksen jälfi;
lospo henfi lioisohtoisi,
©c haju metsin horouilta.
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352. Jäniksen mimulla
Hoitoon metisen fmaroan
Metisettä fklvehellä,
Metiseltä mättähältä,
Knltaselto hmnahalta;
Tyroen työnnän toiroosehcn,
Lotroon totroutan Inmelien.

Ukko hiltoiien funingas,
Hopiainen hallitsija,
(Sa'a nyt mettä tatroofcsta,
(Sa'a mettä latroasette,
(Siitä fuorcttc sittoo,
Mesi jyämehcn sit(a'a!

Elina metsän emäntä,
Waimo ptthoéroarrettttten,
Tuo nyt roiljo tttonncntpata,
Metsän liunon liepehiltä,
(Siivutta simasalojen,
Wasfirooorojen tafoa!
Anno juosta roääräjäärett,
.fierofilmäit feifistettä,
Käyä suuren, fäyä pienen,
Käpä terran fesfifcttfi,
Kohti nuititn ppytöätti,
Wostcn näitä »varpujani,
Mitten siimoista sivute,
Muicn ansoista afote!

Jänis jäppä, jupponisfo,
luotsc nyi tohti ionfojoni;



366

Ellos tuonne ntenfö'fättä
Toisten lvorpnjeii tytöhön,
Siellä funno suin pitäisi,
Koroo tuoto fohtojoisi —

Muut foitfi roihoset roarrout,
Täm' pfsi metinen »varpu,
Tproitt on työttp tatroosthen,
Latrooitt teéfettit roitihin.

Inofse npt roiuttura roipuhun,
Kantturo tähän foho'ou, .- ~'

Inuivu riiroiö ritohon,
Pyöräsilmä pyyroyfsthen,
Ennen päiroän paistamista,
Emien fituit fehittäntistä,
Anringoit ylenemistä,
Koi Inmolau koittamista!

353. Dromon pyytäjä

Mielikki metsän emäntä,
Komouto futnpurotta,
Ororoot orottc nosta,
Rohot rannoiile ojele,
lotto soisin sitton lyöä,
.tajut toprin fnopotcllo!

Missipä olet oraroa,
Kiisso täyt täropnpttrijo?
Saa nyt tälle siorcfsctte.
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Knlc tälle funiiarettc,
Miehen etsirooit ctehen,
Uottclcroon pmpärittc!

Ororootnett fllmmun tnffo,
Kummun fultoncn omena,
Otsitto ojentelete,
Lehmättä kroätteletc,
Kunnes jcmrottit jonsissiui,
Wosomoissini roarahun!

Oraivoineu roäästäjäui,
Kottuis fasroiiifnmpoliui,
Ellos kaartani kimoko,
Worotto »vasimioni! —

Päre'jouset, puiffonuolet.
Ei ne fattas faunattane.

354. ztinnustojo.

Lennä, lennä lintu porto.
Lennä tänne näitte moille.
Pienosille pnnhttisittc,
Motoloitte moohuisille-
Ojeitnoie ofjasttte,
Letvttäte lehroäsette.
Kusia nuoli ttoppojaisi,
Tinopotti poistoosi!

Wuoto, rottota lintujeni
Wuoto otsin juuriteitä,
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Kunnes jonstu sillivlittaisii,
Käsitooren fääitiipttäisiti!
Jos sa lentohon kroiät,
Ennen tun peritte päästit,
Biitoet (Timoitta sitelett,
Worpohot roasittta fäärin.

Utu tyttö, netto terhen,
Luonnotor sitär Tapion,
Seulo seulatta utua,
Terhenistä tepsuttele;
Utu silmille fiteatta,
Terhen forroitte foristo,
Ettei tuule futfcroaf|T,
Ei näe roaettaroafsi!

——#«
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Toisintoja.
i.

die neito poljo laulo.
Aitoni atirocnosta.
Aito otiia forfcfcroi.
Ilotse sitä itänä.

3.
12.

18.

2.
Ei ftlroott tosissa fäyä,
Eitä filroou fthtoetta,
Kilroon ci roihitte roieä.

l.

Lattian ehfä rockejani.
Äitin roarrette roolauu,
Nousen phfpen otitta.
SBoiroetcttcn »mtotchcéta.

4.

18.
24.

Jos mo loulon lopsett »virren,
Niin panen parempiafi;

Laulafame lapset pienet.
Vhen miehen Warren roarsi.
Parottt pienettä pofolla.
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8. Eitä ponno päärohoisto.
Popcrit päärohoisto.
Polroittahan porétuoési.

10.
18.

7.
Appi ci ponc pohotsi
Noon tyttö iieitosittc.
Anopen peottte fyötän.
Apen farhuille reroitän.

6.
10—11.

8.
16. Ihmiset (naapuri) t". m.

14. Ia fitlemmo htmmajuta.
Ia fattsissi taunihinna,
Waimoparrocssa maitten.

22-23.

10.
1-2. Ei lciroässä tcipomisto.

Leimassa hyroän emännän.
Hyroän roaimon tyttäressä

13.
3-4, Tof ei löyroy toiscssona,

Eifa fohta kolmomtesso.
Niin soritta fitlhasia.
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8. Jouto fihlot fclpooisi.
* Dtttttofetjut felpoaifi.

9—lo. Mun forten fortnihitti,
Rinnoille riroohfan neien.

" Tämän foriott formiloihin.
Tämän fainun foinoloihin.

10. Mintut ristin rittttattctii-

16.

17.
2. Renti rehroanan sylihin..
3. Rentimiehien rcfeheti.

B—9. Wiel' on iässä neitostsso.
Tässä tyynessä tytössä.

12. Riffohonti rinttottittcn.

6. Tälle fattitotte (fauntilte) kanalle,
9—lo. Luotit »värjätyt roäjproät,

Kirjotorjot hiättäroät.
14. Hclffeää hyroät hopiot.
16. Kihlat Riian faupungtsto.

18.
I—B. Kufapa näissä fuffuneroi,

Kenpä lietin tautetteroi,
Mun nämät fonat fotorot,
Punapoéfet poii metterot,
Tämän fumtahan fufufta,
Täinäu tonton päälaetta.
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14.
16.

19-20.

19.
9.

11-12.

20.
i.

18.

21.
Ottanta fttjalta titulu.
Täällä Matti määfästroi,
Kopifoitsi fonfohatta.

1.
-12,

22.

2—6

En taakse talon suuren.
Ett turoille tuhman miehen.
En rojoitte Ruotsit utaieit.

Pittoroai pilarin taiat.
Munalintu ntuunne saapi.
(Sironpa tästä tiet tchään,
Ronnon totitta roirootahott

Pellollo puttafiroiä.
Mun on Suomen strfasia,
Turun kaupungin fonojo.

Itse istutstu pfättc.
Siltfipäät syäinissinsi.

dn torroollc Kostomutfen,
dn mttoivroitte ivceu mustott,
En ronuotte roccn raufan,
En pcrätfe pcrtitt juuren.
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16. Kuulu suolta sttfstn juotsu,
Ranualta reett rotsina;
Mie kimoin tutun (tutun)
Äoriammatt tohti fäproäu,
Kannihimman falfttttaroatt,
Näätätofftsttt nätywän,
Punoreuhfan pttrhottaroan.
Keriutonto fettittäroi.

tttlewott,

18.
Ween toiro roettgottoroi.

24.
11. Laaununotte (atttefija,

Puoliso pohatanmtattc.

25.
12. Näptti petro pienet jääret,

Korhu farroajen peränsä,
Yli mäen mcntpänsi,
Kontohon forottuonso.
Kuu ci sianut täältä ttctttä,
Eitä mointo tnorsianto.
Jo mitä färoelet surma,
Mxxta fttrja foirocllchot.
Tolontyttöjä fyselet.
Tinnerivöitä tienstelet? —

Tsunrit surisi forroohosso,
.Rietat helu helman otto,
Kunnaitorcu forroasso,
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Toéfuttomoit tefktriési.
Mitä teit toto ostit,
Muta rauffa taimen raooit;
Toinnut et tcnföo ferätä,
(Saalia »voimaista rohoo.

12. Soonut noimoifsi rahoa.
14. Tohtoofscsi tytärtä.

* Tytärtä htroettoafi.
16. Äefät kuusissi fitposit,

Närehissi ttäiroöttelit (ttääiv ottelit).

26.
6. Kärpättä fplänfäroijätt.

27.
2. Oron notta (terroohiiri) tien ososit.
4. Äottihistti (foltfihiscn, folittuhun, tonohan)

fortonohon.
8. Olroctt tatsfit fartottotta.
13. Jo tuon näin sinclcmotto.'
16. Aitot aioéfottimotiffi.
21. Matjetfatta fatttosetta.

28.

6. Paremmatsta ronotcttihitt (roootttthin).
10. Kcroähiscn farfon taula,
12. Syfysyiscn orjan otso.

* Sptysyisen ruttttatt naama.
15. Tahi lommosten rotoo.
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2.
t.

Ojorotta tien ofosit.
Nieriitä ihoomohon.
Näätänoopufot nätync,
Reroottrittttat reitottane.

32.

Enncnfun Estosta eroun,
Kcräfestä festen luoroun.

33.
Zuo poifa, potorin poifa,
Koroin on töiltänsä loria.
Muut ne mustafsi sanoivat,
Äefäkfsi fcttojoroot . . .

Muicu musto, miun hpromten
Jos minä piloneu piilo
Wielä paiatta porannon .

36.
Sttthofoiiictt nuorukainen,
Wcsitt kanta kounofoincn,
Hottfi fttolta fttfhtfaittett.

7.

37.
« A kun minun mttlo trmtftt.

Persiat köhyripäälle.29,
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32. Bitte höyhenisperiiiät.
* Sille silffinen potusta.

39.
7—B. Mitäpä taitteli laiho piifo,

Kuta turja fitifitttelcn,
Wietutou roeretöit tyttö.

13—14. Muihen fttttat hmutekroat,
Muihen oppiroot omastt.

20—21. Wiel' on »viien »virstan päässä,
Kymmenen tylän ylitse;
Wiel' on tuotoi tnonnempono.
Etähämpänä sitäi.

40.

s—B. Kuu on sitlo (Siitaria,
Lccno on Icstu pottaa,
Dpata on Outin poifoo,
Atfote on orntotoitta.

41.
40—43. Jalon ott pottu polttinoiucn,

Jalon siirto siitiffötitcit,
Tuffa mofsaroi tuhonnen,
(Silmät stitfematt sitoo.

42.
26. Helman hienon hcitännästä.

31—32. Weräjiä purfotttflhait,
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Porttilotta potkimahan.
Heti kättä fäppcäisin.33.

43.
13. Sitte (sille, tuotte) tältä f.

Tof mie roierehen färoisitt,
Waiffa roterisi roerenä,
Laroan taiat lainehtisi.
Kalma faitfatt taittuneesi.24.

44.

Kun natisin tullan futrtt,
Siinä ptroltstn pitäisin;
Natisin ihanat silmät,
Siinä soisin iltaseni;
Knérooit fatmihiit natisin.
Se oii ntitUfl murfinoui.

45.
(Sinä siellä meren päättä.
Minä täällä snrnsoättä.
Käet »vettä roääuncttcssä.
Kultiessonfo totihin.

22.
24.

46.
4. Woifo aattojen fetättä.

Lopin loojotto lohctto.
Soffon silmiesi fyroiöfä,
Juutin fotosfo pohosfo.

«
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38. Kolmonnen fuletteleisi,
Minun futton limuilleni.
Jo hillon fattastttetti.
Kohen rottohnn roältttä-37.

47.
6.

•20.
Tahi Ronsuttsin rajoitta.
Muut kullat kotono nairoat,
«Saaroat häänsi Suonten maatta.
Minun et fulta nai kotona.

23. Piti häitä Pietorisso.
Muina fihloino firoäri.29.

48.
Päänpiotta Pictorisfo.8.

12. Koohlo founis Karjalasta.
Woi roielä tänäfi päänä.14.

49.
3—4 s)fsi annas aintattft

Tällä faifctto fplättä.

50.
-12 Astu armas roicreheni

Tähän uuteen luhtiin,
Lofonoisten sänfyyn;
Kun et tulle, tule jos taho,
Kun et roierre, roiere jos taho.
Lamponen lahettclcroi.18,
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I—2. Mnicn on fulta tnlfemosfo.
Mtiien ormos ostnmosfo.

12. Armo orhissa afttroi.

53.
16. Äolfftroott foott c'cssä (fisäsfä).
18. Nnrmesso uuhoelcroi.
20. Mtistofnlmani fulosfo

54.
6. Koiposin foonuchio.
* Kotoucito foihoelin.
* Enemmän clänehtä.

.1.7. Jo roolisi roolfiotti.

55.

4. Vhen peiposen pesemöt,
Ihen hanhen hautomaisct.

22. En npt tuota totroo'fana;
Ei tule sinä itänä,
Ku ei ottanut eroästä.
Syönyt et tahtoruotiahan.

57.
i—ll. Hyroä metsä (pelto) hyötymähän,

Lepiffö lepeomohän.
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21—24. Kounihimmon foitrait fosrooo^
Tuopi otron oiroottisen,
Sefä runfohon rufehen.
Poremmon terän teteroi.

29. Ilona ifon foisfa.
58.

6. Lähcncroi lohiöhetfi.
17—18. Ken» lie (ito'tttt fuoroitttaitna.

Airootun crottatiunua,
Mielitieton tentttiannutttto,
SBalinnuntta roolfioui.

* Ken otti minun omani,
Jo rootitsi roolfioni,
Muien mustien stosto.

21—22. Wosf oli ptttfette ptthennut^
Heriétynijt hicmumohoii.

62.
4. Uksilto ulojomitta.

63.
13—16. Sitte fyöroät liiat linnut,

Wicroät roairoasct roarifset.
71.

I—2. Tttitttettihitt ttutroittaiéfo,
Louiettiliitt liefuttaiéfo.

5. Niin ou niin ofcttfi foonut.
9—lo. Kun tulisi Tuonen Tuomas,

Mataisi Monoton Motti.
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* Tuli ylsi Tuonen Tuomas,
Mateli Manalan Matti,
Hteffa Heitti herstytteli.

18—23. M\)iV on tyiin fäärmchiä
Apen paian toultifsifsi,
Manatta matoja fpttin
Ky'yn tirjotintahifsi.

72.
Huoli roarren roafmistamtt.
Tuo lumolo Tuonen sulhot,
Tuonen sulhot, maan foftat.
Appi ei poitoo anoisi . . .

16

73.
3Baan roielä iällä tällä,
Tämän kymmenen tnlulla,
Ei oo tarrocs ttthman tnllo,
Sioufärsieu färoettä;
Kun ci tulle turpiommot,
Koriamntat tohti fäpnc,
Ajane jinijatttlat,
(Sittiroiitat roiittetette,
Tuleroi hoit Suonen sulhot,
Morsii ntaott matala Matti,
Hiettä Hctffi heröfpttärot.
2nottttc'pa tuonelaan mcnettft,
Noille Suonen fulhofitte,
Monon pottien majoille,
Kolmoloisien torionoihin.
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17. Ostaisi Turusto turfin.
Zoifi tttrfitt Turun maatto.>«

78. *)

8. Rinto hieto hieputtcle.
Äauott farroofossiffono.8.

13-16. Käynfo rouoeit, rooi yhetjän,
Käynfo koksi, roat fohcfson.
Kutu tullat fulmtttosi,21—22.
Hopioistt huuttttosi,
Afouoistt alta tieten.

80.

13. Kemyt fonta keikutelko.
Äerinfattta keikuttako.
Rojofenfiin rofostu.21.

81.
7-8. Turoille tupaffojuojan,

Offettttttfjen otfitoitte,
Hurjan housun huuhtojofsi,
Pohon paian fotfijafff.
Waimostonso roathteletst,
Johteille jtiohottaisi.

18.
22.

Ms» I Kirja, 177 laulu.
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5.
ii.

Kihlattu filofesiuä.
Naitihin noriperiä.

16. Äaugaéfoiroun fauncutta.
Taitan roaöton roarroifoéta,
Lempiroaétan lichautan.
Pyhän »virran pyörtehestä.
Panen kullat kulmilleni.

35.

36.
43—44.

Sinisilkit silmilleni.
Kifpofifsiat tonnctoholt.53.

83.
9-10. Waan ole ftttettp Jumala,

Viistetty pfsi luoja,
Jopa npt tällä kpmmenellä,
Tämän fymmencn alussa.

85.
s—B. Kun ei Hassinen hakenut,

Pelon poito pois perinyt.
Menen neiti Määttälähän,
Omin jolfoini ejoan,

15-18.

Otti Pnnhofon omitte,
Antin pojan pnolifofsi.

86.
39. Ihmiset iboamahott.
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16. Kellun sitsit soottcleroat.
24. Lehmät heinän heittämättä.
30. Kantamani fanuoittaiti.

89.
s—B. Ompa tmtito musiempio,

Tiellä tcrroaéfantolotta.
12. Tcrroosfonto fauemmaffj.
14. Tcrroasfanto fatttiottcrot.
18. Unen linnan limppuleipä.

9U.
6—7. Minä founis fouppooni

En löyä omilta mailto.

91.
9—12. Eipä luultu luopurooni,

Usfotttt eroorooni.
19—22. Lähen roerfo »vieremähän,

Somctti somoomohon.
27—28. Pääni päästp pääétätttähätt,

Heitto henfeni elolle.

92.
32—38. Ettoss' ett hywä eleä,

Luona Pielisen ppspä,
Hyro' otto Oritroe'etta,
Kottnis Maxtiitan lohella,
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Kortiston folojo syöä,
luoo otraiita olutta,
Liimun piimeä piteä.

93.
4. Tufymemmatjt tuttnctafyait.

Kchtiommofsi fersfatohott.
Kun muo hproät sinoisi,
Parempotstnt ponisi;

6

Woon panee pahemmat faiffi,
Kehnomponi feftäjäroi.

12. (Sif on roinfiä roihompi.
Puhelee putettfaulot.
Mitä nuo minusta mietti,
Auto fuitenfi sinoroat.
Senpä he minusta fooroot .

Tyhjä jääuche jäktte,

19.

28.

Jos fnittfa foncltonehe.

94.
4. Bitti siotaroa sirisen.

95.
Imehctsi naapurihin.
Eltöhön minutt tähetti
Hoppu huorilta fatok,
Puhe puuttufo oilta,
Paffo ppöroctin paloilta,
Mure mustitta meroiifo,
Suru suitin iltasilto.

2.
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7—B. Suotta soimat nostcttihin .

Sanottiin minttnti ennen
Syrjin syömäni urohok

12—13.

98.
16-25. Ken mua toivon lokeroi.

Tiili häntä turmelfohou;
Ken mun pahoin paneroi,
Wesi häniä roettotohon.
Kerron fertoeltoroofsi.
Käynpä fohto tonstimmosti.
Måyn futt fälfö säärtä mnötett,
Tamma Jaffoja täitten.

17.
18.

20—21.

23. Mhcttfäätt pliötäroöfsi
AktnmofjT pään ponisin.24.

99.
4.

7-8.
Kiehun fieftfamiitariés .
Souot päättein' sateli.
Pttheet päälleni puteli.
Matin fonsso moonneheni,
Petattttccn Pefatt fcratta,
Ollin fonsso ollcheni,
Lcroännccn Lemetut fonsso.
Unen liian liifuttelin.

10—11.

25

100.
30-31 Nousin fpyttäsroarsittetti

Kuffoo firoilcmohon.
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34—35. Mtfsié näin roorohin lauloit,
Alottelii oitoseheu.

101.
11. öuiieit herran männyn ferfäit

E. 1. feuftänt (linkata).
Etinen polroelctt patsasta.13.

15-16. Gntttctt lehtiä lepytän,
Kun lepytän lemmon naaran.
Tästä poltosta pohosto.
Tässä poltossa pofanmt.
Hyppäsin minä hypyttä.

19.

21.

104.
13—14. Solasoorio silobon,

Koripäitä foifin patfotit.

107.
25. Pyhäpoiot pppfitserot.

Pphäpoitansi pcferoi.
Pyhäpoiot ppyfinncroi,
Arfipoiot anitettcroi . .

5

25-26.

108.
Puhu tulta Hiien tuoma,
Soo roalfia Lemmon faama.
SBalfiata foomasciti.

15—16.

22.

109.
16. Roikotin rotan perittä.
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10. Lofh-luotojen nenähän,
Lohi (uorootte meneroi.
Korille meren foteroat.

23—24. Jolle haastaisiit holuni,
PofajaijTtt miefpohoni.

39. SJltfrt fnlasroejTlle.

111.

24. Sinanaulotn (neuloin) ttffaeltn.

113,

4. Äalpehttt (torpehin) kylän f.
10. Kolofaunoitla farouétuin.

115.
27—28. Joille faatto foarchincn,

louroutti (juohotti) jocutafonem

116.
13—14. Wiifon wttaéta hokeo.

Äotroun korpinotkclmosto.
17. Jo hopltto (hofeo) hotifutuiitta.

119.
i. Lnotujonso tohtuttoroot.

11. Minun mielifääntojöni.



389

16. Koisit Kalmon potfajittc.
* Kengät tieten fätfijättc.

122.
7—B. Tiili futta Kuopiosta,

©aroon maalta jarfatonffi,
Soioheitto heittitosto (hefroetistä)

124.

I—2.1—2. Miten on mieli neien nuoren.
Mieli nimen morjTatttm.

125.
14. Loitta luotu lintuseni.

* Loitte, loitte tosien lintu.

126.
14—16. Jo tuulin fufohtaroafss,

Lempitimtun lautoroafsi.
127.

3—4. Mimttt' on huolet kolmenlaiset,
Murehet ntonenttlatstt.

7. Kolmos keskellä syätttn.
10. Senpä poutoillo panisit.
16. ©uuttittelisin fufilla.

23—24. <Se minun manalle roiepi,
Tuonelohon ettnättärou
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4. Riemussahan reitahitrot.
Maassa mieleni motaoroi,
Alla roorroosien afurot,
Maaksi mustino matoina,
Kirjowino fäärmchittä.

10.

12. Nnrmesfo mthoekroi.
Kylä toiroo fylpcnecni.
Woloin roonh rocfTllä.

.rt **25.
28.

129.
16 Konno forroasto syäniä,

Mie ttntsto murehen tnnnen,
Konnon farroahan siämcit.

130.
8. Airoossa ajatteleroi.

Itfupo ilono turjon.
Huoli hoifon riemunoni.
Ei sisfon sininen siltti,
Ei emon fäet fäteroät,
di roeiton punonen roerfo
Mitttttt' on iitu iltatyönä.

14.

22

27,

131.
24. Mttre mustio siiroja.
26 Monaloincn mohtorouutto (mahttiotta)

132.
Kiini lotittoo tehoista.8.
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Mitä sie firoi fittstt,
Mitä »vuori rooiforrehot.
Inuhotsso roähoroäfiscn.4.

134.
Ett' on pieni pyörittäjä,
louhojo roähäroätincn.

135.
Mitä faifatat forttsa,
Roflotot firoen topatta»

138.
10. Niittinä roihittänehe.

Otetaan omitte maille.
Arpa rooon roalehtele»»i.

12.

139.
Kun mie totfon firfottmäette,
Mi)lT on miestä kirkonmäettä,
Hottfu päättä horjumosjo,
Wäiti päättä »värjymässä.

141.
Toinen kun soiton jonomi.
Minä koksi roostoclen;
Kun litteroi tuttohani.
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Haparoirot hapsiani,
Tukastani tutroerrutait,
Hapsistani hairoerntfati.

142.

2.
I.

7.
17.

144.
<».

13.

148.
n.

18.

Oma »valta roalftaiitpi.
Wolta wierahan rotltitttpl
Wilustmpi roteras roalta.
'Uliin on orja orjuuessa.
Piteä minun pitäisi.

Söciffo osti paperipottfou.
Weli anto paperin ja paimän.
Biito osti filNipmifon.

"Minne neito mettä kannot?'
"Isilleni sitmtroetta."
Mene siitä Pietorihin (faupunhhtn).

149.
5.

32.
Katsoin roierette SBirtasiunett.
Kala suota suupcniona.
2öc(t suota jttttrufjuta,
Saron ilman soostuttclt,
Matifu karho footti.
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6. Pahat »voimat palttinalla.
Maksan marjan poinicuuatta,
Pttnasillo puolufoilla.
Zlmmnn joutstitcit joesta,
Lammista liharoan limuni.

155.

12..1/W» Kun foira pahassa säässä»
Harrooiti orjo lemmen soopi,
Orjo lemmen, roanfi »vallon.
Ei miniä mittontana.
Pojan mainio polroenahaii.

159.
Kuusi tuusisio tupoa,
Kotsi moitotainmaria;
On täällä tuhat tulinen
Kntisi fuujTéita tupana,
Kotsi moitotammarina :

Tie musta totohou jttofjT,
ttohon oho siliä.

160.
Ou täällä tuhot tliliueu
Sata sormen tontojano.
Senfi jarroet siimnolissi.
Kärpäset täet fplvitt».

15
2.:
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3.
6.

Taiten toimen fosrootcllo.
Ifäivittc istumille.

48—19. Aamut oiton fpnnpfstttä,
Puolipäiroät porstuassa.
Wiitfouet roesitiroettä,
Kuufouet fujoisten suissa
Kmttamet htjautlsitta,.

21-22.

22.

163.
12—14. Säriu siellä nijufatun,

Stroelin sianlihoa,
Wiilctsclin tooita päälle.
Myytihin roä Myyrölohän,
Myyrön pojan pnolisotsi.
Korpion fäen osalle.

16.

ZZ—36."
Riihiponnin risfohutti.
Hoito haapatten täcssi,42-43.
Pitkä teppi (roitfa) pihlajainen
Missi on paha pietty,46—47.
Pitkä koitto kosrootettu.
Kannen alta fasroatettu.49

164.
25—32 Noin sano anoppi muori.'

"Empä ennen mie miniinä
Noin ckttpt nuorcmpano.
Kuunnellut futon sanoja,
Nousin fnfon futsumotm.
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Anopen onclemoito.
Muitt oli unto ottamassa,
Pcrc pitkänä pehttitta,
Mie jo feiftttit tetraltani,
ffiärfpin roärttinäisittätti.

165.
4. Piemiä penfin tétimtaliaii.

17—18. Tuosta joi tornat
Sonanla sanoa,

166.
4. Huulet surroo huhntoresso,

Kielen pietsi petfelettä.
5—6. Poies potti mtttmcéta,

Ajo rooipponsi olote.
* Poies potti peitlehensä.

Ulos siutyttfä sirotti.

168.
3. SBaalit roolfion nrohon:
5. Miinan jnoo roitttetelte-

169.
6. .fulta tuistuteltaessi.

32. Se minulle onncttihin
Pcnthpontto poyätscni.

40. Miehelässä ollessansa,
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Miniänä miehelässä.
Orjana onoppelossi.

170.
14. Weifon forjan rotertäroän,

23—21. Anto appi oisinpäätä.
Anoppi oivoinpcriä.

83—84. Eip' on poistu lempileiroät,
Eitä rochuäfet »vihisty.

85-86. Weikon lapjet lastusitta.
" Weikon lopsct loulomoham

171,

s—B. Ehtasi cnantuuehen;
Korjasi torooito työltä,
Päästi mieron huhmarelta.
Kihlasi tylän firoestä,
Riusin »varresta roalitsi.

2.: "24. Loukusta jyfein louttn,
Rannalta rostin torttu.

29, Koroat poitot fohteloisto.

172.
i. Suitta kullalle fnliitan.
8, Oma ivaiihempi roosersi (osoji)

173.
21. Usein oma emonen.
28, Eitä fauhalla älyä.
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3—4. Mitta luutia nukutan,
Laitan tast' unen retehen.
Tlittiviton unen retehen.1.

175.
21. Soisi liffoti teroätä.

Uni ttlfoua fysyivi,
lluen poifa porsiuosso,
Kouftooroi oroeu tafana,
Lonftroi lafehiseéta.
Maarian motcinto unta
Pyhän pohrotson porosta.

177.
I—2. Tuuroiton tuhoista lasta,

Kesällistä teitutteleu.
Alastonta roaotetctta.s.

180.
7. Pnnofuoren foiroufosta.

Lasta pientä fättpcssä,
Turroakttta tuutuscsso.
Tttfi ott tullut roierahatte»
Wara toisen »»armoille.
Tosopäähän toppelohon.24.

181.
18. Lapsi roanhcmmattomaffl

Neitiä fasfifanfiloisto.29.
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6—B. Äirfoitftrjoit fantajofsi,
Esivallan roonhimmofsi,
Pohoston pohattittmafsi'.
Koifen fattpait fotsojofsi.
Popcriu pitelijät

10.
11.

Luffaritt luettajafsi,
Suuren fuuttttt toolajofsi,
Holli färojäfsi feräjän,
Jutun julti juofsijofsi.

189.
Kyll' oisi fymtett antojoita,
Tatttariit taritsijoita.

21—22.

24. Safastihin siattajata.

190.
7-8. Pnrlafallc puolisofsi.

Kammalle rafaétajaffi.

191.
8. Tieä en teltutcttessani.

Kenen picfsiä peseroi,
Kenen tpöä Ipfkäroi.
Kenen lyöä lyftäclcn.

11—12,

12.

192.
Touti tamtttatt toppofohon.
Hyro' ott tyttö tyynempäuä,

13.
31—32.
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Piifatepsi pienempänä;
Ei se miehille mclno.
dM suutu sulhosittc.

194.
14. Sioista moiuto ntuotoroampi.

196.
6. Ei porone piifariffo,

Eitä »vaimonen »vohinfo.
18. Suolattoman fuositetta,

Lepytellä leiroättömän.

198.
12. Porcmmonfi poijittoja.
16. Ei ollut isoni syytä,

Eitä roattaroatthempani.
20. Mielipuoli meétosime.
22. Tieten tcrroon feittirochen.

* Wostcn roattion sisähän.
36. Jo faixxti mofomon muoivon —

©arifjelto roorren otti,
Korpilto nenän forion.

202.
11. aöuotin »viiton roirfiäiétä (rothfettå)
15. Weren unelta (pellolle) »vetäjän.
22. Kohti päätä tolffoferoi.
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i. Hirons ei roisto »Dihntaltafi,
Tintti tnffo tuulettofi,7—B.
Hirons roinftt roihmottoti.
Mtthotcttett nutorittensi.
Nawrotettert itäisellensä.
Kotsos tttetätt fontturoo.
Kun fottsi tuli tupohon
Tuli tun tuton »vetäjä,
9Jäfp futt näpistelijä,
Nitso roäännettp fäeéfä,
Pitfä feiiväs olfapäättä,
Kohotettu toiroun lotroo.
Wäätty roitfa, fäätty torttu,
Matfittu foronto fääéfä,
Koloiettu foirotttt fatroa.

12.
14.
15.

23-28.

25—28.

32. län foifen itfijätä.

204.
12. Konsti forjon fattttcttotti.

Lääroät fånfämöisittättt.
Jo tuosta jofi tulisi . . ,

28.
31.

205.
10 Uros uusi teinattihin.

206.
17—18. Multatuffa myötänäni,

Saroitatta saohtononi.
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21—22. Mies ott multa mielipuoli,
Uros tuulenniteletttnen.

29—30. Alittaan kylän oloille.
Polttinon kylän pojille,
Nelin rinnoin neitosille.

36. Horjotstt hojotteleroi.

207.
11—12. Htttttttt hurstille ruroetfo,

Wiinoroittin »voottehille.
208.

18. Wäfyin roärfin turjttfstlfe.
* Wäfyin »väinän rouotehette.

20. Olutjuomorin eroette.

209.
4. Eitä pyörrä pojon roatroo.
6. Lyntä lytfeä fiiveä.

30. Ei onoto linnon alle.

210.
35. Käsi roootiroi rooktta.
42. Sänfyhytt utottomahan.

211.
35—36. Hopiatt' en httolftana (ontinonfano).

Wosfett' en roarit3ta'tana.
48. Entä »välttäisi roähättä.
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5. Koiistitt' on foroo rnsomo,
21. Kun on tihlot fttffarosfo.

214.
9—15. Noi »vanha nuoresta,

Meni nuori roatthaffc;
Wonho tanfihett Turtuun,
Toi sieltä rätjinätt;
Nuori fylfi jo pottasi:
"Mette tästä lemmon roonho!"

29—30. Wattha tuitfiiu Tnrfunn,
Toi sieltä pietin (tsiepit).

* Wonho tuntihen tnetfään.
Toi sieltä tårasen (rottfastu)

31, Aito mtorta nopsutctto.
33—36. Ele tulta htlmafeni,

Ele simpfusilmistni!
Mie futt hottoros pcfen.
To juon hottororoctcsi.

Mmttamat fertoroot jofo roärfyn »väliin leipo
tele pu pn t. leite pu.

216.
11—14. Soisin fonteista pihoo . .

24. Pilarit ptroasfa rotertä.

218.
11—14, Wenäläifet roeiffottatti,
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Wcttofot ffsirittani,
Kylän noifct fyllittäni.

219.

6. Omon tuton fuulttroitte,
.Omon pihon riffasittc,
Omatt fäen turtumille,
Omoit toirait hattffinititte.

18. Inoo rocttä roirsmt otto
°^ Ropchcsto rocttä juoo.

20. Pifariéto pintotinta.
* Knltotupista olutio.

220.
I—3. Niin oit itiin »ttittun emoni!

Kaöroatit kutoja paljon,
Koto jottfott joittstttia.

10. Soisen fattto Korjotohon.
15. Toppo tauti Korjolosso.

221.
8. Wortolooni rootfutteli.

12. Kosroot faiffi tatroetutehet.
222.

I—2. Toisinpa polonen kilvoin.
Toisin mie faksit fältö.

N. Meren litttuno lipua.
10. Toisin färo' minun fätehen.
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r. 29—30. Kosfifotttohitt fäivisi,
Kiroifföihiu ficrrähtäisi.

223.

1. Ohoh minua poloista.
4—5. lourouin puitte ppörtäroitte,

ffiorrouitte rooptferotUe.
7—lo. Kunne puu ppörrähteleroi,

Warpo »voapohuttelcfstn,
Sinne ppörrähän jälestä .

25-29. Wcitoitsi roc'elt fotoille,
Armohofsi ohrocnitte;
Siellä forsi sttojclcffcit,
Taroin lopfct laojeteffett,
Siifo sitttatti (Trouroi.

29. Siifo päätäni sitoroi.
35. Sisor ("pöpi siifasiia.

35—36. Siifoino sisirct fpöpi,
Wciffoni roe'en foloitto.

38. Iso suurina koloina.

224.
r. I—6. En itke ifoni maita,

dntå maammoni majoja,
Moit' en roeifon roiercttcle,
Entä siltojo fijarcn;
Itkit fnrjo hiihtoni,
Rauffa ronnon juoffuant (fiertoani).
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16, Niinfun puola puoltfpjjsi.
Toroi taaton tanhuitta.
Koti muitta foppeioilte,
Kortotto fattotlte routtta.
Kartano roe'en foloillo.
Asuntoni on oufchilte,
Kototseni fonfohotto,
Hougitosso huoneheni,
Pirttitti petäjiköllä.

18.

24.

Meren oottot aittanani,
Meren roaahet rooipponmti.

228.
Penin orroosso aleni.4.

229.
9. Wäsy forpicn roäftllä.

Pässit päätäni punoroi.15.

231.
3. Sulhostcn spanten syöttö.

Soisin faunofarsinaéfa.10.

232.
Pilroiä pullosen totrooti
Aomuhcttettä iässä,
Lännessä fäfjettä illon.
Kesälintuna lipusi (tiroohti)19.
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22—23. Katsos nyt minun fotolan
Toista toimittaa pitnroi.

233.
2—3. Piifa ptfrotpåtroutättt,

Lape' emoni lattialla.
20. Jota foiran fohmoella.

234.
6. Kehnon fouron fosroajafsi.

14—15. Kun ma nousin, uottot nousi,
Kitit ma ostnin, moot aleni.

18. Wooputtoincn roorrotfotla.

236.
1. Lätfän tästä rouatehmt.
4. SQBaéfiéta roojoo (roafoa) myöten,

12. Hyroä rottojt roicrohotsi.
14. Loiforit fosettclcfscn.

25—26 Tulta Turun neitojTett,
Sooho Satsin morsiontcn.

41. Leitar tahtoo kitin lyöä.
59. Pcscmist' ou ppöräpöpät.
73. Millä motsoit rottatt palfan.
81. Siima mnttc nuori fulho.

91—92. Nuori sulho saatiin,
Nuori jo forio fulho.

93. Vlettc, ylene annos roua.
* Alene, alene armas rotta.
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6. Totisin tattaettafjeiti.
19, Keihin fettaritt perässä.

238.
I—2. Soito'pos sorio sorsi,

Raimon sinisen rottottele.

241.
1. Tunne tyttönen tniutttte.

3—4. Tälle Juroon junffaritte,
Koto Soroon jattforitte.

B—lo. Yts' on tuotta roehfafuottfl,
Toinen silroe'tontohotto,
Kolntonsi fotono aitta.

12. Siin' on rochfojo sisisfä.
14. Sihen on foottu silpchiä.

* Siin' oit portfio sisässä.
16. Siin' ott tyhjeä sisässä.
18. Kolme foton fyltilunta.

23—31. Kafé' ott tchmeä minulla:
2)fs' on säästi, paarma toinen,
Säästi rooilto säästösämpi,
Paarma moiolto parempi.

23—34. Äolm' on runnoo minutto:
Ylsi täi, tatitta toinen,
Kolmas tirpptt ftppcröittett.
Zåi on niistä taitoroompi,
Kirppu paljo fopperompi,
Lutiffo st Inttcroiueu.
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1. Ei ole Heilittä (heitolla) herooista.
9. Ne on sihroen lylleröttä.

18. Setä poktartt punaset.
33-34. Aito ei orttio roctäisi,

Lape' ei kipeä aitoisi.
245.

4—5. Ajaisit ma naisin (naisten, naisi-)
Ia naisin netosta fotttte.

9—lo. Itse nuorta naurattaisin;
Waxxlja töitä muisteleisi,
Raatoja rofenteteisi.

248.
6. Häjy toistu tähtehittc.
' Tuoni toiste ltoiuehettc.

13. Lämpimämpi lchtoroicri.
13—14. Lcppcämpi lepän fplfi,

Ei hm tesfen rouoteheffa.
16. Tuoni toisin ottajalle.

17—24. Lempo testen Icppttäroi,
Etuiett ttaitttt naurattaroi;
Lesti lyöpi fcifistäfi,
Noppojowi nourustofi —

Jo on lesti kitin työnsi,
Pitänyt ilojen illon.
Pchmiämpi foirotttt pehko,
Kun ott festen fäsiroorsi.
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28. Ennen rooatutt maaniteltu*
Ennen sian firoettä ftelen,
Wooin paaelto poluton,
Enncnfun testen leukaluusta»

249.
4. Keto fetton täptehincn.

Kuiskuttelen, loufuttelen.
Sulhostlle fittfarttte,
Mntamattc ntntforttte.

19.

250.
1. Mitä tåifå mietitähän.

Kairoon forroat koihkolcito.
Köyhän miehen fottilosso.

10.
23.

251.
Joitfaifftttctt fasiffa.2.
©ett kynnän kylän ahoja,
Mieron peltoja roafoatt.
Tyttärille työnttättelen.18.

252.
3öieroé fyntt fuuret konnut,
Wieros niitti fuuret niityt.
Mie kynnän ffrotfotoja,
Rakentelen raunioita.
Minä raukka raunioita,
Aholieroetta ajelen.

«
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36. Lepiföitä leiffoelen.
41. Wisfoon Wiron sokille.

253.
4. Romtatto rohaufnlujo.

B—9. Heitin hcntuet sononi
Wiron piikojen »irootte.

257.
2. Ärontät äytfyä äherti.
8. Kanan lopsct karsinasta.

12. Lcfferitfi teftattnisin.
21—22. Pitclcisin foiffi piiat,

Jofo leéfen liifuttoisin.

260.

1. Monessi on tnajasfo moonnnt.
8. Minun foion fohta'ani.
* Wastcn muita roairoasia,

Muita tuomio emostcn.
17—18. Järäjäroi järroett rotuiat,

38ostoaroi roaarott rinnot.

262.
3—4. Titosta founiisto fonosta,

Linfistäpä Liisastani.
42. Wieretti oman rocretti.
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9—lo. Kun tämä fonnettu fatoroi,
Tämä lapsi lanftorot.

13—14. Ifäroä ison tulemi,
Kun poifa poies meiteroi.

265.
11—12. En sitton tujitte tuote,

En riurou piharifoille.
17. Kaunis rattan falsfeheseu.

266.
4. Hyllyää hyroä roerenso.

31. .firoifölle fttattoroöt.

267.
12. Onton littnon tintti- (liina-) päitä.

270.
12. Wirrcu tpöttc fpölähätte.

15—16. Laulaen sanat sifiiroät.
Soittocn somotfi »virret.

20. Lottsttpooette langetamme.
28. (Sormet sormien roötihin.
34. Huomenemme huopehcfsi.

272.
6. Kottnihisto fommor^sto,

Maulalta hopetsiselto.
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8, Sormet soittajan tapahan,
Anna tuutua kujitta,9—lo.
Kojahella kaukaisilla.

273.
12. Kauniilta koloktiroulta.

Kurjan futferretteéfant.16.

274.
4. LauteteijTn lammin tummin,

Meren tummin liirettnisin.
Tuiki tptmot ftrroehent.28.

275.
8.

10.
3öitsi roirren alkajalle.
Rinta et raörooitta rimoha.
Rinta rosroatta ritise.
Pifaritu pisteleisi.
Tungen tallin tunhohon.

12.
18.

276.
7. Taaria taritta'i(t.

19-20. Loki lonlei laulajalta,
Kulffu fuiroi kukkujatta.

277.
Oksat farsin, tien ojennan (tienohista)2,
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9,
11.

Leuoilta lipattomilta.
Ilmon iltani fulufsi.
Wähän päiroän roiettchctsi.
Otetutta luottchia.17

Loulut ei lotohon taon.
Äofatuutta Ätaufoinieti.

25
49.

279,

Loittisto lautajota,
,f siittiötä fittfujata,
Wicrcttistä roirtfajata.
Ei ole näissä näitä nähty.
Näitä nähty, näitä tuultu,
itaffipäitä laulajia.

12.

Kolmia koon-oivia.
Kun oiko toisin tulemi.37.

280,

18.

Mies »veretön roierettelcn.
ffiieriltä roercttömtltä.

Päästä kun päiroän faffarasta,
Niinkuu kohta kanteletta,

Omat laulut laittamani,
Omat tieltä tempomani.
Kalajoista fotfomani,
Hieromoni heinifosta.
Lossi lammasten teroita.
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* Musta» Muuritta jälessi,
Kimmon firjowan perässä.

* Mustan iehmoscn jälestä.
Kirjamaisen inlcrecstä
Waffioistn roaotieéta.

22. Kirjoroott firoen siroutte,
Pooett potsin pattialta (lappialla)

26. Lousehet »vetenä roieri.
28. Soroittelin siminetotte.
32. Kttppthtit fuporistheu.

281.
10. Toisin rokteni roitusto.

Laulut foiffi paitasesta.
12. Petäjäisen pöyän päähän.
-28. Otetaan oluttnpihin,

Wc'etähän roiinan luofsi.
34. Satiainen loppofohon.

* Äurfihtrfi htirootfohon.
56. Hproät herrat hcttitcffä.
68. Lankienpa, taitelenpa,

Laulelen hyroänfi »virren,
Kefroottistit tetiitteten,
Kaunihittfi kalkuttelen,
Weän roirttä, tun roetosta,
Laulan tun latua myöten.
Suusta fttn silon kynästä.
Pääéto pairoon kofforosto.

282.
2. Lätkimästä teutoniahan,
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(Sooforoa fanelemohan.
8. Entä loihtnloulajoito.

19. Sinä fynnyit fyylingissi.
26. Woon en julfto fptaéfä.
28. Piiot pilffano pitäroät.
•32. Ei huoli hotarin poito,

Hotorill' on huonot housut.
* Ei huoli tämä hotori,

Pia ci piioista luhta.
36. Ompfl nottru noisittoft,

Setä pilffo piioillofi.
" Kyttä tieän noistcn naurun,

Noistcn nonnm, piion pilkan.
38. Aaroon otto, päättä pelroen,

Kestcttä sitä »väliä.
16. Eitä fulffu kuitta juotst.

283.
34. Mcrett roaohet roaattehtfsi,
58. Pojalle punastt puisit,

Rengille reroon fyporin.
70. Allit aitan lottiotte.
86. Muuton mutton tonfijafsi.
89. Niinpä sä taulat forpottelet.

Mun jofonen jnofjettetee,
Niinpä suusta furftasta,
,fun on petrott hännän alta,
Niinpä päästä poljohasta.
Kun on fnumosto tiroestä.
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10—11. Niin joisin jofo oktett,
Jofa fattttim fottistaisin.
Olipa meitä oiroat roeljet,
Mc olimma oitttorocljet.
Lcffcrinti lettatimnto,

20-21.

25.

288.
6, Lysti lyffiä tytarto.

7—B. Kuusin martoin mattotfoppa,
Taaltcrin hiunatanouto,
Poros rooinro rooshtcugan.

289.
Wiifommatsi roirhäroätt,
Netelifsi fcrtiäroän.

4.

290.
31. Knyfämespa fettarihin,

Äaapasfotne fammartsja,
Otutpuolifon puheella,
Wiinotynnyrin tykönä.
Putelista purpotinta.32.

291.
2, Tiesin tieto täyessäni.

Miinan farstu (kartu) kartanolle14.
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293.
4. En pohouen paimen rutto.
■8, Sepän pihtiä pitänyt.

Sepän roartto roolfottattuf;

294.
•4. ©anottiin minun polosen

Syönehen sirout sioilta,
Tottifoita topponchcn.

8. (Sits' syököön kylän sifojoi
15. Koivertelen toolinpäitä.

298.
1. Muut iéttt ilotupihitt.
7. Mie mnsto mttrehissoni.
9. Mnut fcngässo fairoetöiroat,

11. Minä roirsisso roikku (roipelen)
16. Kouhiono pkttfatsitttt.

* Jo potfat pohosti pontti.
24. Setä apan aljroentai

299.
1. Zixti, lirti, tcngon löysin.
3. Wonhon mo ofasto annoin.
* Wonhon onnoin roaiwasifle.
" aöanhatta taloett roaihoin.

6. Ttritt, liriti, tettgan löysin,
Tengatta orosen oéttn,
Orosella otran tynnin.
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9. Tuosta faitt sato tcfoo.
Minä jäiui ytsinäui,
Niittftttt poltettu petäjä .

30.

301.
i.
5.

Kangostonsi fotscleroot.
Antti ortttos roaaristni.

303.
3. Luulin lumpehen lujotsi.

Luifahime tnmpchettc,
Lumme et st Ittottauitnno
Ei ollut lnjosso lumittc.

•8.

8.

305.
14. Riporihmou tiertämättä.

Kerron toisen fetttétettä,
Korppien fotisioitte.21. Korppicu fotisioitte,

34. Soopi forpit fohto luoa,
Soopi lintuset lihoo.

308.
5
6.

Kolmonsi toruja rooimo.
Kyllä mie pahasta pääsen
fficnehen tulella poltan.
Heposen hufitte siötätt.

10.
15

309.
Poltin paian palttinaistu
Nurin nutun ompeferoi,

8
25,
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Manan Satsin taupimssisso.
Oliu touon faupuitgtésa.
Otcttiiit minun omani,
Wolittihin mattiani,
Noitlhin porohot pilot . . .
Mittutte mustat jo rosiastt,
Tytöt tehnot, telrootkntat.
Leppä puhu leppymistä,
Poju puhu painumista,
Raitaputt rotostomisto.
Osiitnut omcnopuuhuu.

311.
Naitihin roihaitcit rooimo,
Oiettisiu aitan taitto,
ffiecttihin roeräjätt roörétt.
Koon fotfo, somton soiroo.

312.

Woi mun ruuna puurattain.
Soil roaléfin (roonfatt) ivokhtelijan

313.

Pohoin tein polonen poito,
Noin noifen pahmttaposcn.
Silmiänsä »vääristctteit.
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i. Potti Poarooit tyttärihin,
Tttlitt tnrfon noinehcfsi.
Äattott foupon tchnchcfsi,
Oifein ei omat eläjät.

13-16.

20.

318.
2. Heroostési fäyessini.

11—12, Heitti Jo piitosct piättttäit,
Woinrot päopi roolfostttttatt,

319,
20. Epotofsi (cpotnfsi) ennen muita

Nurin fatst tturffamttortt,31-32
Oifein ei oma emäntä.

321.

SBittaroarsott roatrootétont,
Kirtfohcrro ftastoroi.

6.
18.

322.
3—4, Mooten on uucsto fcfpo,

Poeten paitasta pohosto,
Syoen hcmpuruofosisto.
Kylät koitti kynnäpäita.22.

324.
2.
7.

Soin tolroetta topohtu.
Kattan kirffohon fisohott.
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12. Surman läntihiu heroostt.
On nyt miestä miefan otto,
Sulhoo sotooseissi.

23-24.

26. Wingummo »viinesi fäässä.
Miehet ntelhfounchissi.30.

34—35. Jos immet ilon eläisi,
Kassapäät on falfetettett.
Maitti leski himatta,
Mnoristt nmrehetonno,

39—40.

325.
6.
9.

Kylä fyllin soonehefsi.
Wettä «velotti suloa (fittoroi)
Tuotta taajan lopsueni.
Tuonen toufoja paneroi,
Kolmon maita fpntelcroi,
Weljen pojan polroenohon,
Noulot roasfesta panetin.
Rouot rintohiit rafettu.

20.
21-22.

32.
44.
49.

328.
Jalot jaomot forsittihiit,
Pilot, pilfat ivestettihin,
Potf itst jofa purosta,
Jofo joen pohjoscsto,
Worsin roaltafi joista.
Niitä juotsi nuoret miehet,
Miehet ristit tipsutteli,
Heroostt hiforoeVssä.

18.

21.

22-23.

21
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31. Wcrty »vempeleen totoa.
36. Matfoitto majafat tehtiin.
48. Mxxn fohoisi huomcntoite.

329—354.
Metsämiesten lauluja löytyy poljo fonsosso jo mouectt

eritapaan. Nämät 329—354 olemmo aittoaétaou näyt-
tcefsi panneet, sillä niinfnu jo Ilmaisen firjott otfttlousteéso
moittitjimmo (f. s. LXXIV), ue ynnä nsiantpatn fotalau*
lujen faneja ciroät oifein fuulu'faatt tähäu fotontsccn.
(Somasta syystä olemitta myös roaimoroäen forjoloulut
tästä tofoutscsto pois jättäneet, sillä neli ufein ("cfouroat
loihtuun.

Toistit firjott loppu.










