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Alkulause.

Jo limaisen firja» alitsfa olemina lausuneet, mitä luu-
limma ttäihin Kantelettaren lanlnhin ja wirsihin yh*
teisesti foéfewan. Nyt erittäin muutamia sanoja näistä
3:inannen firjan »virsistä. Wirret 5, 7, 8, 9, 32 oivat
Hämeen ja Satafunnan puolesta; WcnäjänpUolisesta Kar-
jalasta (erittaitifi Wnoffiniemcn, Paanajäriven ja Re-
polan pitäjistä) owat wirret 2, 3, 6, 10, 12, 19—23,
25, 27, 28, 39, 52, 53, 59; Suomenpuolisesta Karja-
lasta 1, 4, 11, 13-18, 29, 34, 36, 37, 40—45,
47—50, 54—58; »virsiä 24, 26, 30, 31, 33, 35, 38,
46, 51, 60 lauletaan niin Suomen, litu Wenäjänfi puo-
lella Karjalasfa. Tämä erottaminen näiden wirsicn foti-
paifoista on sitä myöten toimitettu, fun niitä meille on
kusfafi paifasfa laulettu; mahdollisesti jaatettaisi eräitä
mnitafi wirsiä yhteisesti laulaa, lun mitä sillä nimellä e-
rittäin osottcmeet olemina, joula ohessa myös tulee «imit*
tää muutamia, Suomen Karjalasta faatuja, Sawossafi
laulettaivan. Myös tulee meidän täsjä oifasta, mitä limai-
sen firjan alfulaujeessa, siwulla VII limainitsimma, "näitä
wirsiä enentmiit 2Senäjäii, fun Suomen Karjalassa lau-
lettawan," foéfa »vasta ofotetttt niiden erottaminen foti°
paiffohinfa näyttää toijln. Se erehdyttäivä lauseemme ttt*
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li fiitå, ettemme siilon oikein tullet ajatufscsjamme erolta-
maan näitä wirsiä »vanhoista runoista, joita fyllä enem-
min Wenäjän puolella lauletaan.

Wirret 5, 9, 32 owat Nitualan Heffatvtrjiä.
Ritnala on eräs iso fylä Sääksmäen pitäjässä Hämeessä,
ja näistä Hrlfawirsistä, fun myöski lifestä Helkajuhlasta,
jota tytöt siellä alkiipnolella kesää snnninttai-iltapuolina wiet-
tmvät, on Herra Zlkadeiuian Lehtori C. A. Gottlundi,
Otaiva-uiutisen firjanfa 2.-sessa osassa taitawasti kirjot-
tanut.

Pispa Henrifki, jonka fiirrnaéta 7:niäi!ncssä wirresjä
kerrotaan, oli Englandista syntysin ja tuli w. 1156 eli 1157
(kumpanako wuonna, siitä ei ole wielä tarkkaa tietoa saa-
tu) Ruotsin kuninkaan (Seriffi IXisännen, liiatta nimel-
tå Pyhän, fansfa Suomeen. Hän oli eitjTittätttett Kristtn
uskon faarnaja Suomessa, ja tuli muitafi tietoja myöten
Suomen pafanoilta «Köyliöjärwen seuduilla) surmatufsi.
Hänen potfftottt peufalonja on wicläfi Turun Tuomio-fa-
pitulin sinetissä fuwattnita, ja Hcnrifin päitvä Annafoisfa
on hänen muistofjenja säädetty.

Elinan surma, josta B:kscumessa wirresjä kerrotaan,
kuulun myös oleman tosi, tapalttunut affa. Klaus Kur-
ki, niinkuin hänen esiifäiifä ja jälkcijenjäki oliwat Laufon
kartanon ja muiden laajoin tilusten hallitsijoita Wesilahdes-
sa ja rajapitäjisjä. Usiampi Kurfcista oliwat Laamanne-
ja, joiden atte sihen alfaan fuuluiwat isot piirit Sitomeé-
fa, ja niin näyttää olleen Klaus Äurftfi, Ma hänen ferä-
jämatfansa Pohjanmaalle lienee fillä mielellä ymmärrettä-
wä. Suomela, Elina neitsyen entinen asuntopaiffa, on
näs kyl» 9Besi(ahbeéfa, neljä ffieaäjän »virstaa Laukosta.
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Tämäit kirjan Edenneitä wirttä lauletaan Söcnäjän
Karjalasja, ja cifö licttecfi pian paras tieto, mitä heillä
Kristin nsfosta fiettä tienoin o». Sillä »uatffa armottt*
ncn esimaltct heille lähettää opettajin sinne, lnn mnuallen-
fi alafintliwaau maahansa, niin riippumat he uppiuiskai-
festi wanhoissa taioissaan, cli siinä niiit kutsutussa »van-
Jjaöfa wierossa (uskossa), eiwäträ huoli opettajista mi-
tänä. Kuinka surkiaau pimeyteen l>e tämän uppiuiskasuu-
tenja ja opettajiensa yleiifatjeeit fautta owat jotttttiteet,
jen asian mahtaa iiyfyiteufi Netift; Maaria» wirsi
osottaa. Melkein koko wirsi on tyhjää juorua, jolla dlaa>
matnssa ei, ole pienintäkään perää. Nc-itsy Maaria ei fiin-
nyt puolukasta eli muusta marjasta, ivaan Pyhäs-
tä Hengestä; tähdistä, jonka Ruoftiffcit (Herodeksen)
tallirenki Tahwanus, eli repo, eli paimen, olisiwat halvan-
neet, ei wirfetä Raamatussa, toaait fyllä siitä tähdistä, joka
johdatti wiijaat miehet itäijeltä maalta; Wapahtajau hcrajä-
minen haudasta tapahtui peräti toiseen laatuuu; hänen
wirresfä mainittu »viekkautensa cli kamaluutensa Imttaste
fohti on koko hänen Jumaluuttansa »vastaan pttäwä asia,
niiittttiit se myös nniitteitft on walet, munta nimittätnättä.
Mutta niin tuhma ja perätön fmt tämä ivirsi yhdeltä puo-
lelta on, niin on se toiselta puolelta sanaraknttonsa suhten
foma ia kaunis; josta on nähtämä, että asia itse ja ja-

narakento owat erinjioita, waifka yksinfertasct niitä aina
ci erota toifestan. Wielä on tästä »virrestä tnnistutelta-
wa, että Tabivanutscn seikkoja marsusta '.'Ai iv-.irsyvn 449
asti lauletaan myös Hämeessä ja Sawonti maalla.

■Jjöitpitrtu linnan häwitvksestä ja Kaarlon so-
dasta, wirsissä 10 ja 12, olemmn jo emteit, mitä tarwin-
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nee, maininneet 1836 tvuosikerran Mehiläifesjä Tamim«
ja Kejäfuulta. Jaakko Puntus, wirresfä 11, Suomea
sa olewa sotawäen senaifniueii päällysmies, muuten ta-
matlifesti Laisfa-laafofsi kutsuttu, syntyi w. 1583,
kuoli w. 1655, ja oli hänen oifia nimensä Jacob 2)e la
Gardie.

Mitä historiallisia perustuksia muihin tässä kirjassa
löytyivihin ivirsiin saattaisi olla ja mitä osiviittoja niistä
olisi saatawa mninasten aikain tietohon, sen nyt heitäm-
mä silleen.

_.t)i) sihen, että Hämeen puolesta saaduissa »virsissä
d, l, eli r, futit knssaki paifaéfa sanawarren mnnttnwata
ferafetta t äännetään, on tullut peräti pois jätetyfsi, on
se, että emme ole niiden harwaliifnisten, sieltä fotoioten
wirjTen tähben luulleet sopiwcm, tässä fofoufsessa muuten
ylehenjä senrattamata firjotuslaatua ntitiittaa. Se jofa y«
fen siitä meille pahastuu, pitäföon fun muinafi firjotus-
eli pränttiwirheinä ne poisjääneet feraffeet ja oifasfoon
sanat mieltänfä myöten.

Mitä liinäifen ftrjan alfnlaujeesfa, siwulla LXXX,
totmotmma, tämän firjan lopulla faattawamme toimittaa
jonftmlaifen felwityfj'en ottboiumi-sta janoteta, fe nyt oit

jäänyt fesfojefsi, ja täytyy niin jääbä, etlemnte tahbo y-
len fanan tämän wiinieifeii firjan prätttistä ulosfäyntiä
wttwytellä. Mutta mainittu janajelivitys fyllä fopii erit-
tainfi jälfeenpäin toimitettaa, ja sillä toilvolla, että fiu.-
tenti niin jaaba Ittpauffcmme täytetyfsi, otamma tällä fer^
taa fufiatta jäähywäjet.

Matfalla Sotfamon pitäjässä
9 päiwä Lofafunta 1840,

Klias I^«»>»UD»t«
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Wirsi Lauluja.

1. Suomettaren kosiat.
H)li ennen netti nuori,
Läksi lehmien ajohon,
Ajo lehmät suota myöten,
Löysi suolta sorsalinnun,

8. Tawin rannalta tapasi.
Kanto sorsansa fotthin,

Syötti juotti sorsaistansa,
Sorsa suoriwi pesäsen,
Muni kultasen mmtasett.

10. Hierelewi, hautelewi,
Muna mtmttit neitoseksi.
Mikä neielle nimeksi —

Sorsatarko, Suometarko?
<2i ole Sorsatar soria,

15. Suometar nimi soria.
Oli aikoa wähäsen,

Kulu kuuta ttJttsi, kuusi
Netti kaswo faunihifft,
2)lcni t)Ie« hywäksi,

20. Kolmet sulhaset käkesi,
Styeffiftf ylkämiehet:
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Kttlft Kuu, ajeli Päiwä,
Kulki kolmas Pohjantähti

Tuli enfttt Stim kosia,
25. Tuli kullassa tulisten,

Hopiassa helttäellen:
"Tule'pas mijtullc neiti,
Lähe pois talosta tästä,
Hopiaisihin tupihin,

30. Äultafthin kammioihin!"
Eipä netti menuytkönä.

Suon neiti sanoiksi mtrffi:
"Tok' en Kuulle menne'känä,
Kuull' on kumma katsantoni»,

35. Muotonsa monennäkönen:
Mitton kaita kaswoiltausa.
Millon tttafst lewiä;
Öill' on kurja kulkemassa,
Päiwällä lepeämässä,

40. Ei täta taloa tttlla."
Tuli toinen Päiwä potka,

Tuli kullassa kutisten,
Hopiassa helttäellen:
"Tulepas mtmtlte neiti,

45. Lähe pois talosta tästä,
Hopiaisihin tupihin,
Kultasihin fantmioihitt!"

Eipä neiti mennytfanä,
Tuon neiti faneiksi wirffi:

50. "Emma Päiwälle menisi,
Päiwä fe pahantapanen
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Kesän watwmvi warilla,
Talwen paahto pakkasella;
Hellällä hein'ajalla

55. Anto ainoiset satehet,
Kallihilla kauhajoilla
Teki pouat ponnettomat."

Tuli poika Pohjantähti
Kullassa kulisematta,

60. Hopiassa hetkkimätta:
"Tulepas minulle neiti,

Lähe pois talosta tästä,
Kultasihin kammioihin,
Hopiaisihin tupihin!"

65. Netti waétctt ttmétaelt:
"Taianpa Tähelle mennä,
Tähti se hywätitapanen,
Talossansa aina tarkka,
Koissahan ylen koria.

70. Otawaisten olkapätllå,
Seitsentähtisen selällä."

Wieähän tähen hewoncn,
Tallihin talutetahan,
Hienot heinät heitctähän,

75. Äaurawaffa kannetahan;
Tähti tuoahan tupahan,
Päähän poyän laitetahan;
Tuoppi tuoahan olutta,
Mettä kannu kannetahan:

80. "Si)ö'pä, juo'pa Tähti kulta!"
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"dn taho fyöa, citfä juoa.
Kun en nähne neitoani;
Misfäp' on nttitim omani,
Kusfa Suometar foria?"

85. Suometar foria neiti
Itfe aitaéta fattomi;
"Sulhofeni fnotufeui,
Ylfäiti ylimäijeni!
Anna aifoa wähäfen.

90. Aifoa ijottomalle,
Emottomalle enempi;
Ei mna emoni aitta,
Oma ivauhiu »valmistele,
Auttaivat fyläset enfot,

95. Mtjlän waimot waatehtiwat.
Kylmä on fyfäiteit toimi,
Walju mieron wacitehtima."

2. Lyylikin hiihanta.
Lyyliffi lylyjen feppä,
Kauppi kalhujen teftä,
Wuoen wuoli uutta fusta,
Talwen lalhua fawerti

5. ©at lylyn lyfittätväfsi,
Kalhun fannan lyötäwäfsi.
©aitan »varren wuellehefsi,
Sompansa sowitetufsi,
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Saukon ntaffo sananwarsi,
10. Sompa ruskian reposcit.

Lyytitti lylyjen seppä,
Kauppi kathujen teftä,
Läksi rangan karsintahan,
Puun soria» sorrantahan,

15. Lykkäsi lylyn lumelle,
Olas pohjan ottamahan,
Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ei sitä salossa liene

20. Jalan neljän sewata,
Tahi siiwin siitfotvata,
Kut' en taitaisi tawctta,
Näill' yksillä yötulitfa,
Myöhäsillä watkioilla."

23. Pääty Hiiet kuulemassa.
luuttahat tähystämässä;
Hiiet hirwiä rakenti.
luuttahat poroja laati,
Noin he neito hirwiänja,

30. Porojansa suin puheli:
"Nyt sie juokse Hiitten htwt,
Jatkoa jalo tewanki,
Poron poikima sioilta,
Lapin astu tanterilta,

35. Itketä Lapista immet,
Haukuta Lapista koirat!"

Siitä juoksi Hiilten hirwi,
Jalkasi jcilotott nntja,
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Lapin lastutanteritse,
40. Poropeltojen peritse,

Potkasi koasta korwou,
Kaato kattilat tulelta,
Keitot tuhkahan tuherti;
Kalat lietehen leroitti;

44. (Siilon siellä haukku toivat,
Sillon siellä itki immet,
Sillon siellä nauro naiset.

Lyylitti lylyjen seppä,
Kauppi kalhujen teliä,

50. Kuuli melkosen metelin.
Kuuli koirat haukkumaksi,
Lapin immet itkewäksi,
Lapin naiset ttaitraroafsi.

Heitti rangan karsintansa,
55. Puun sorian sorrantansa,

Itse seisottu lylylle,
Lapitt faétutanteritta:
"Mitä täällä immet itfi,
Kuta täällä foirat hauffu?"

60. "Juoksi tästä Hiilten hirwi.
Jalkasi jaloton wilja,
Potkasi loasta korwctn,
Kaato kattilat tulelta.
Keitot tuhkahan tuherti,

65. Kalat lietehen leroitti."
Lyylilfi fyfyjett feppä,

Kauppi falhujen tefiä,
Tuosta fttttttu, fefä fyänty,
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Kowtn suuttu ja wihastu,
70. Lyttäsi (i;ft)tt lumelle,

Kutti kyyn kttloualasett,
Solahutti suopetäjän,.
Kunt käärmehen elämän.
Niinkuu kerran potkasihen,

75. Silmän siitämättömähän,
Kerran toisen kuopasihen,
Korwan kmtlemattomahan.
Kolmannen kohenteleksen,
Lautasille Hiitten hirwen,

80. Poropetrau potsasifle.
Jep' on taljoa taputti,

Siivua silitteteivi:
"Otspa tuossa ollakseni,
Saispa tuossa maatakseni,

85. Sopisi elelläkseni.
Nnoren »leitojen keralla,
Kanssa kaswawan fanasen,
Jmpyen ylenewäifen."

Otti waajan waahterisen,
90. Raksin koiwusen rakenti,

Hirweäusä kytkemähän.
Katselewi, kääntelewi:
Pää oli pantu mättähästä,
Silmät lammin pulpukoista,

95. Korwat lammin lumpehista,
Sarwet raian haarukasta,
Suonet tuimista Moista,
Sääret atan seipähistä.
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Selkä atatt atafsista,
100. Muu runko lahosta puusta,

Talja kuusen koskuestct.
Lyylitti lylyjen feppä,

Kauppi kalhujen tektä,
Jo kohti kotia lähti,

105. Potkasewi ensikerran.
Loit) tenti pälkähästä,
Lenti poikki pälkähästä,
Kalhn kantapään takoa,
Sana sompasen jtaéta.

110. Lyylitti lylyjen seppä,
Kauppi kalhuM tekiä.
Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin,
Wärttiähän fatsetemt,

115. Sompia sowittelewi,
Itse tuon sanoiksi roivtti:
"En tieä polonen »otfa,
Pölösinä päiminäni.
Miten olla, kuin eleä;

120. Palaneeko, paiétuneefo,
Lappalaisen ruokokenkä,
Luikkaneeko, fatffaneefo,
Lappalaisen kalhunpohja?
Eltdhon sina ikänä,

125. Kuuna kullan taita,
Menkö toinen miehiämme
Hittteit hirmeä ajohon,
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Sai palan (ahoa punta,
Seufi fuurclla furttlla."

3. Katrin parannus.
Katri langasta fntoivi,
Helma hieno helfyttell;
Niin sen sulffi fitffiilaiiten,
Sinn kärppä fittJett kotossa,

5. 9ctttt sen pinkki pirran ääni.
Kun fitvisen firfon fello.

Katri fangasta futemi,
Helma hieno helfyttell;
Ei sufu sifein mafoa,

10. Kylä kyltin itinaete,
Katrin kaulahan kuutta.
Helman hienon helffehcltä.

Tuli mies merentafancn.
Uros umptfaufehtnen,

15. Piltto puita pikkaraisen,
Halko halkoja mähäsen,
Kolmekymmentä rekiä,
Ne kaikki tutehen työnti,
Kai kanto Katrin tutehen,

20. Helman Ijtetton heltehesen.
Katri laski äänen fathutt,

Parkasi pahan sameten;
Ääni kuulu fuitjMe,
Kajahti kaheffialle.
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25. Neitjy Maaria emonen,
Rafas äiti armollinen,
Pian juofsi matkat pitfät,
äÖälehctt wälit samosi.
Koprin helmansa fofosi,

30. Käsin fääri maattehensa,
Notfot nousi, waarat waipu.
.faiffi sai mcitfat tafafct.
Tempasi tulesta Katrin,
Helman hienon heltehestä.

35. Kanto Katrifeit fylyhyn.
Itse loi parahan löyly»,
Hylvålt löylytt löyhäytti,
jpy»»än lämpöjen lähetti,
Läpi fiufoan kiwisen;

40. Teki Katrin terweheksi.
Paransi parannehefsi.

4. Wiron orja ja Isäntn
Mkinä laulan fafsi ivirttä.
Ktttt parasta seinähirttä,
Isännille, emännille,
Orjille osattomille,

5. Oli eittteit SBiroöfa orja,
Pajarissa farjapaimen.
Pahoin palffa maffettihi».
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Pahoin palffa, wäärin waiwat,
Lyhimmällä fyijitäi-ällä,

10. Saralla märamtehellä,
Pienimmällä kappasella,
Nuutuettisilla jymttlä.

Lupa orjan annettihin,
Lupa orjan, malta mciugin,

15. Juosta jouluna kotihin,
Pääpyhille päästäksensä;
Orja suistumi sumehen,
Kuin sumehen, päin sawehen.
Koprin ilmahan lomahan,

20. Perin pälmehen paha'ctn.
Sihen nupu orja rukka,
Kuoli kurja käskyläinen,
Paljahilla paloillahan,
Aiwan aiwinattomilla.

25. Suit kolme Suonen nettiä,
Kerättihin kuollehia,
Löyettihin orjan jlelu,
Otettihin orjan sielu,
Taluttihin taimahasen,

30. ©aatettiitt ilosatihin.
Awettiin hopia-ufsi.

Kultaportti päåötettihitt,
Orjan sctahessa sisälle.
Tuotihin hopiatuoli,

35. Kultakammi famtetttlrin:
"Istu tuolle orja raukka!
MyW oot saanut, orja raukka,
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Istua pahemmattafi,
Orjuueéfa ollessasi,

40. Käyessäsi käskyläisna —

Istua lomalla puulla,
©efä muuten seisoa'fi."

Tuotihin hopiatttoppi,
Kultakannu fannettihin,

45. Mettä, hulinaa sisässä,
Olutta hymännäostä:
"luo'pas tåötå orja rukka!
Siv>W oot saanut, orja rukka,
luoa »ettäfi joesta,

50. Orjuuessa ollessasi,
Käéfytäiéitä käyessäsi —

litoa suolta suomesta,
Taetwettä tanhuista."

Oli aikoa Mähäseu,
55. Kuoli tuo iso isäntä,

Tuli kolme Suonen netttä,
Äerättihin kttollehia;
Löyettiitt isännän sielu,
Otettiin isännän sielu,

60. Wietihin surutupahan,
Hettettthin helmettihin,
Ptinapaiktahan pal)a'an,

Ilmettiin tulinen uksi,
Termctportti temmastthiu.'

65. "©ciso siin' iso isäntä!
Kyti' oot saanut tétua'ft,
Isäntänä olessasi,
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Käskiänä käyessäsi —

Istua salitumisfa,
70. Äaitttehiésa kammarissa."

Tnotihin tulinen tuoppi,
Terwatuoppi temmastihin.
Tulta, tcrmoa sisässä,
©Isilisfoja, matoja:

75. "Ino'pa täét' iso isäntä!
Jo oot juonut parempiaki,
Isäntänä ollessasi,
Käsfiänä fäyesfäsi —

Juonut fyllä ofuttafi
80. Päässä pöyän pöyhkeänä."

"Mitttäheu tämä minulle,
Mun on kurjalle pojalle?"
"Sentähenpä se sinulle:
Pahoin maksoit orjan palkan,

55. Veralla mirannehetta,
©aralta epåpäöllä,
Lyhyillä kyynärittä,
Kaitasilla pietimittä,
Pienimmillä tappajitta,

90. Nuumenisitta jymittä."
Kameli isännän sielu,

Kameli fiwifattta,
Kimitietä tcttäjänri,
Pitkä arsina fåeéja,

85. ©arkatormi kainalossa,
Hopia piosta pinkki,
Kulta tuikki kukkarosta:



14

"Tule tänne orja rauffa!
Mafjan palffasi paraitc;
Ota tästä orja rauffa!"
"En ota ifäntä rauffa."

100.

"Sta, ota orja rauffa,
Werfoa faran tilasta,
Kymmeniä fyynärästä!"
"En ota ifäntä rauffa."105

"Ota, ota orja rauffa,
Wehuiä rufehisista,
Karpio tapan merestä!"
"dxx ota ifäntä rauffa."

"Ota, ota orja rauffa,
Paras lehmä laamastani,
Matfo para. tarjastani!"

110.

"En ota ijäntä rauffa.
Kun et attta't aitoinasi.
Mahot maffella mailla,
Kostella i jon fotona;
Mahot sitten palfan panna,
Kun ma juotin lehmäjuonen,
Katjoin tammasfatrastasi;
Kun ma fotfiu fotfujafi,

115

120.
Ritistyiin räpähiäsi;
Mun mä riihesjä rimusin,
Alla parsien pamusin,
Olin olfihuonehessa,
Pyyhin hiemalla hifiä.125

Luulit riihen ripjamafst,
Kun mun ripsi rintaluuni;
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Luulit ort-ett ohfawafsi,
Kim ntmt ohfi oltapääui;

130. Luulit parren pautfamafsi,
Äittt mun pauffo pallieni;
Pinon pittän wierewäfsi,
Kun minun wereni wieri,
Orjuuesja otteéjaui,

135. Ääéfptaiésa fäyesfäni."

O

5. Mataleenan wesimatka
Mataleena neito nuori
Kauan fe fotona taiwo,
Kauan fasmo, kauas fuulu.
Tytöltä hyivätt isänsä,

5. Äanéfa armahan emonfa.
Pallin polfi permannosta
Hänen ferfofengillänsä,
Hirren fyumiétä fitttttti
Hatten hienohelmallansa,

10. Toisen hirren päänsä päältä
Hänen kultariiunullansa;
Kultasta rahin tulutti
Astioita pestesfänfä,
Kulman pöyästä tulutti

15. Hopiapäättä meitjelläusä.
Mataleena neito nuori

Meni »vettä lähteheltä,
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Kttttafitihttten taessa,
Kultaforwa fiulusessa.
Äatfelt tuwan sioa:
"Ohoh minua neito parka!
Poié on muoto nnutttiimiima,
Kaunis karmani atomit;

Hi-

dipä fiillä rintafisfo,
Eitä hohta päåhopia,
Nttnfutt tiilti toisfejäuä,

25.

Wielä hohti mennä ivuonna."
Kiesus paimenna pajussa,

Äarjalaiéfa fasfimaisja.
Ano wettä juoaffettfa:
'Äuuas ivettä juoaffcni!"

3«».

"Si oo mutta astiata,
Eik' oo kannuni kotona;
Pikarit pinona mieri,

35. Kannut halfona kalisi."
"Pistäspä piwosi täysi,

Kahmalosfa fannifstlla!"
"Mitäs puhut Suomen sulha.

Suomen sulha, matten orja,
Isäni tftttttett paimen,40.
Ruotiruoivoilla elänyt;
Kalanpäillä faswaellut.
Karjakiéfa fasfismaissa!"

"Sis mä lienen Suonten fulha,
Suomen fulha, matten orja.45.
Isäsi ifuinen paimen,
Ruotiritowoiffa eläuyt,
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50.

55,

60,

65.

70.

75

Kalanpäillä taswaellut,
Karjalaissa fasfismaissa;
Ellen elfesi sanelen."

"©auo faiffi, miutä tteät!"
Kttéstö solme poifalastas? —

Ihen tutéfasit tulehen,
Toisin wetfasit wetehen,
Kolmannen faiitioit farfcesten.
Sen tun luiskasit tuleheu,
©tit' olis Ruotsissa ritari;
©en kun metkasit wetehen,
©iit' olis herra täällä maalla;
©en fun faimoit farteesehen,
©iit' olis Pappi paras tullut."

Mataleena ttcito nuori
Rupes masta ttfemähän,
Itki mettä kiulun täysi,
Kiesttkstn jalat pestmi,
Hiulsillanja tuiwoawi:
"Itjepä lienet Herra Kiesns,
Kun mun elfeni sanelit;

Pane minua Herra Kiesus,
Pane minua, minnes tahot,
Soihin, maihin portahifjt,
Porttojen polettamafsi.
Jaloin päällä fäytäiväfsi!

Pane minua Herra Kiesus,
Pane minua, minnes tahot,
©ittotfsi niercu fetälfe,
Lahopttiffi laiuchille,
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Jofa tuulen turjetella.
Laajan lainehen laella!

80. Pane minua Herra Kiefus,
Pane minua, minnes tahot.
Tunge hiiliksi tulehen.
Kekäleiksi malliahan,
Joka tulen tuikutella,

85. ffialfiaistn »vaikutella

6. Neitfy Maarian wirff
Neitfy Maaria emonett,
Ratas äiti armollinen,
Wiitifeffen, waatifeffen,
Pääfomille jnori'ifjen.

5. Wasfipaulohin paneffen,
Tiuawöihin telfitälfcn,
Läksi pirtistä pihalle,
Kaapfahellen kartanolle.

Äatstletvt kartanolla.
10. Kuunteli fttjatt perällä.

Jopa marja maalta huuti.
Puolittainen kankahalla:
"Tule neiti noppimahan,
Punaposki poimimahan.

13. Tinarinta riipimähän,
Wyöwasfi »valitsemahan,
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Ennenfun elona jyöpi,
Mato musta muiffoami!
Sat' on faanut tatfomahan.
Tuhat ilman istumahan.
©ata neittä, tuhat naista.
Lapsia epälntusin;

20.

Ei ken fosfisi minuhun,
Poimisi minun polojen."

25. Maaria matala neiti,
Pyhä piika pikkarainen.
Läksi marjan fatsantahan,
Punapuolan poimintahan,
Hyppisittähän hymillä.
Kätösillä faunehitta.30

Meni mäen, meni toifen,
Niin mäellä kolmannella,
Keksi marjasta mäettä,
Punapuolan kanfahalta.

35. Niin mettt mäcit nis'alle,
Jtfe tuen faneiksi wirtti:
"On marja näkemiähän.
Puola ttntojt luomiahan,
Ulähähfo maasta fyoä,
Alahahko puuhun nosta."40.

Tempo kartun kanfahalta.
Mäeltä rafafatt männyn.
Sillä marjan maahan forte,
Marja maahan feifataffett.

45. Niinpä marja maasta nousi
Äattnejittc kautoleille.
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Kaunosilta fatttofoitta
Pölösille poliviloille,
Petttfitta polwiloilta
Helewille hefmoillehen.50,

Nousi siitä wyoriwoitte,
2Byöriwoi(ta ryntähille,
Ryntähilta lettoillehen.
Leuoiltahan huultttehett.
Huulilla hypertelihen.
Siitä fuuhun pyörähytti,
Äcifahutti fielellehen,

55

Kieleltä fernkfisihiii.
Siitä watfahan walahti.

60. Maaria matala neiti.
Pyhä piika pittaraittett,
Siitä ttmh), siitä täyty.
Siitä paksuksi panihen.

Kanto fohtua toivoa.
Natsan täyttä maifiata,
Kuitta seitfemän faheffan,
2)tttpäri yheffän fuuta,
Waimon wanha'an lufnun.
Kuuta puolen kymmenettä.

65.

Emo tuosta arwelewi:70.
"Mi on meiän Marjatalla,
Ku meiän fotifanatta.
Kun fe pauloitta afuwi.
Aina »vyöttä wöttehtmn,
Hamehetta höttehtiwi!"75
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Niili tuulla kymmenennellä
Jmpi tuskalle tulemi,
Kohtu fääntywi foroafsi,
2öatfantä»)jt maifiafsi.

80. Kyfy fylpyä emolta:
"Anna fylpyä emoni,
Josfa huono hoiwan faisin,
Awun ange tarmttjcisin!"

Emo warfin wastoawi:
"On tyly tytömäellä,85

Johon portto pojat faapi,
Tulen lautta lapfet luopi,
Tuonne pentujen pesähän,
Sorajouhen fotmett päähän."

90 Jo ett pula pintehisjä
Minne mennä, fttttite täyä.
Muita fylpyä fttfellä.
©anan mirffo, noin nimesi
"Piltti pienin piifojani,
Paras palffalaisiani!95
Käy'pä fylpyä kylästä,
Saunoa Sarajalasta,
joéfa huono hoiwan saisin,
Awun ange tarwitseisin —

May pian, wälehen jeuwu,
Wälehemmin tarwitahan."

100.

Piltti pienin piilojahan
©anan mirffo, noin nimesi,
"Kettäpä fpjiiit tylyä,
Keltä aihelen apua?"105
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"Ktyfy Ruotuffen tylyä,
Saunoa ©arajanfttista!"

Piltti pienin piilojahan.
Paras palffalaisiahan,
Hywä kletas käskemättä,
Äehumattaft fepiä,

110.

Koprin helmanfa fofosi,
Käsin kääri waattehenfa,
Sekä juofsi, jotta joutu,
Juofsi Ruotuffen fotihin.
Mäet mätfy mennesfähän,
Waarat notfu ttottstesfahatt,
Käwyt hyppi fattfahalla,
Someret hajosi fuolla,

115

120, Tuli Ruotuffen tupahan,
Sai sisähän falwoffehen.

Ruma Ruotus Paitulaitten
Syöpi, juopi, festoawi,
Pääsja pöpän paioillahan,
Aiwan aiwtnatsittahan,125
©pöpi, juopi suurten lailla,
Eläwi hywän taivalla.

Lausu Ruotus ruoaltansa,
Tiusfo tistinsä nojalta:
"Mitä sie sanot tataia,
Kitta furja juotfentelet?"

130.

Pttttt pienin pttfajia,
Sanan mirffo, noin nimesi
"Lätsin fylpyä kylästä,
Saunoa ©arajalaöta,135



23

Josfa huono hoiwan faisi.
A mun ange tarwitseisi."

diunxa Ruotuffeu emäntä
Lieho sillan fetta,
Laaho fesfilattialla,
Sanan wirtto, noin nimesi:
"Kettett fylpyä fyjelet.

140,

Ketteit alhelet apua?"
Sano Piltti, pieni piifa:

145 "Kysyn meiän Marjatalle."
Ruma Ruotuffen emäntä

Mäet puustahan panemi,
Kupehette fummattaft,
Jtfe mirffi, noin nimesi:
"Ei tylyt fylähän joua,150,

Ei faunat Sarcij-an fuulta;
On talli Taptomäettä,
Hepohuone hongitosfa.
Johon lautta lapfet luopi,
Tuliportto poiat faapi —

Kun heponen hengännemi,
Niinp' on siinä tylpcöte!"

Piltti pienin piifasia
Sefä juofsi, jotta joutu.
Ruman Ruotuffen fo'ista,

155

160.
Sano taatfe tnltuanfa:
"Eule fylpyä fyläöfä,
©aunoa ©arajafasfa.
Ruma Ruotus Paittttatiteit

165 ©ötp' on, joip' on pöyän pääsfä,
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Paaéfå pöyän paloittahan,
Aiwan aiivinaisittahan,
©anan wirffo, noin niinesi:
"Mitä sie fattot fatala,
Kuta turja jueffentelet?"170.

Mie fanein fanalla tuolla
"Lätsin fylpyä tyläslä.
Saunoa Sarajalasta,
Josja huono hoiwan faisi,
Awun ange tarwitfeisi."175.

Ruma Ruotuffen emäntä
Liehe sillan liitoksetta,
Laaho tesfilattiatta.
©anan wirffo, noin nimesi':
"Kelienpä fpfyt tylyä,180.
Ketteu aihelet apua?"

Mie fanein janatta tuolla
"Kyfyn meiän Marjatalle."

Ruma Ruotuffen emäntä
Pani puustahan fätenfä,
Kupehette fummallenti,
©anan mirffo, noin nimesi:
"Ei fplt)t tylähän jowa,
Ei faunat Sarajan suulta;
On talit Tapiomäettä,
Hepohuone hongifosfa,
Johon lautta lapfet luopi,
Tuliportto poiat faapi —

185

190.

Kun heponen hengännemi,
Niinp' on ftittä fylpeöte!"195
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Nttnp' on, niin sano mokomin,
Nftitpä mainen mastaeli." —

Maaria matala neiti,
Pyhä piika pikkarainen,

200. Aina tuskansa tulessa,
Natsan maimotéfa komissa,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Lähteä minun tufemi,
Niinkuu mutttenki kasakan,

205. Eli orjan palkkalaisen,
Lähteä Taptomäelle,
Måyå hottgittofeolle!"

Otti mastan marjoksensa,
Aétttci atottetemi,

210. Nouscmt kipumäkeä,
Kipnmuorta fiipuoft,
Huonehesen hongikolle,
Tattihiu Tctptcmäctte.

©ttte jmne saatuansa,
215. Toki päästyä perille,

©aitoroi sanatta tuolla:
"Henfeäö hymä heponen,
Huokoas metäjä marsa,
Söatfan kautta maimatoisen!

220. Kytylöyty löyhäytä,
©auna lämpönen lähetä,
loéfa huono hoiman saisin,
Amun ange l-armitseisin."

Henkäsi hywä heponen,
225. Huokasi wetäjä wctrsa,
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Watfan fautta watwaleifen.
Min heponen hengähtäwi,
©e en luotu fannanlöyly,
Wesi »vislattu wiaton;
On tun löyly työtäesfä,
Vislattaessa wetonen.

230,

Maaria matala neiti.
Pyhä piifa pitfarainen.
Kylpi tylyn fyttältänfä,
ffiatfan löittim mallaltansa;
©aip' en tuonne poifuensa
Heinille fefateoitte —

235

Synty poifa polivillehen,
Lapsi lantehuisillehen.

240. Joulutta Jumala ftjntp,
Paras poifa paffasclla,
Heivon heinähuoneheseu,
Sorajouhen soimen päähän.
Härfä oltia lemttti,

245. Sitä pento pehtuloita,
Peian pienen peittehefsi,
Kattehefsi faiffiwottan.

Jouluna Jumala synty.
Paras polta paffasclla;
Nousi fun, yleni päimä,
Armas aurinfo hamatsi,
Tähet taiwon tausfaeti,
Otawat piti iloa,

250.

Syntyessä suuren luojan,
lii armon atietesfa.255.
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Tahwanus on tallirenki
Ruman Ruotuffen talosfa,
Rnotti Ruolukfen hewoista,
Kaitsi tatti konkaria.
Wei hän juomalle hcmofeu,
Kaiwotte fatctun ruunan,
Loimifelän lähtehette;

260.

Lähe tätffy, hepo fnorfu.
Tahwanus on tallirenki

265, Läfsi maahan ratfahilta,
Katfo mansia maan wifoja,
Katfo weeétä ween »vitoja;
Nähnyt et maasja maan wifoja.
Eitä weesfä ween wifoja.
"Mitä tuorfnt torpin ruofa,270.
Hirnut Hiisien heponen!
Ei ole maasja maan mltoja,
Eitä meesfä ween Wifoja."

"Sitä fuorfun forpin ruofa.
275 Hirnun Hiisien heponen:

Uus' on tähti taiwahalla,
Pilftu pilwien raosfa."

Tahwanus en tallirenti
Jsfi silmänsä itähän,
Katse päin tttotehefen,280,

Katse faifen ilman rannan;
Näfi tähen taiwahalla,
Piltun pilwien lomasfa.

Niin repo etehen juofsi:
285. "Repo ruffa, raukka potka!
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Sie olet kengältä feplä,
Setä liufas liikunnalta;
Käy nyt tuota katsontahan
Waaran teasfifett takoa.
Mistä meille tähti fpttty,
Kusta ttuji kuu fumotti!"

290,

Repo juofsi, jotta joutu.
Pian juoksi matkat pitkät,
Wälchfit wälit jamosi,
Waaran waéftjctt ta'afsi.295

Paimen »vastahan tulewi,
3tiin repo sanoifsi wirffi:
"Oi sie ruffa paimoseiii!
Totto tietäisit sanoa,

300. Mistä meille tähti fynty.
Uujt tähti taiwahalle."

Suon paimo sanoiksi wirtti
"Jopa tieän, jotta tunnen;
Siitä meille tähti jyitty,

305 Uusi tåljti taiwahalle.
Kun ott jyntynyt Jumala,
Marino auenuutttta."

"Miss' on jyntynyt Jumala,
Mli armo anennuuna?"

"Titofl' on spittiitiyt Jumala,
Marino attennunna,

310,

Weitlihimcissa *) wähässä;
Syntynyt Jumalan poika
Hewou heinähnonchesen,

') Stth!ll'.'.!liös>!
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315. Sorajouhen fotmcit päähän,
Wihwiläifille faroitte,
Kafaroille fplineiitteitle.
Sinne fyunytti Jumala,
Patti litoja poifuenja;

320.*@t maihtaisi poiuttanfa
Wasfihin malcttawihtn,
Hopioihin hohtawihin,
Kultihin fiimottaivihin,
ditå fuuhun, päiwyehen,

325. Aurinfeifehen hywähän."
Repo ruffa, rauffa poifa,

Jo tuli latasi» tuolta,
Waaran wastifen tafoa,
Tel fanoman tutlesfaitfa:

330. "Siitä meille tähti uousi,
ttiijl tähti taiwahalle,
Kun fyitty Jumalan poifa,
Aufesi yliuen armo.
Pannut on luoja peituenfa

335. Heinille heivoisten luofsi,
3öihwitäisitte faroille,
Kafaroille fylmenneltte;
Ei maihtaisi peiuttanfa
3Baéfihin walettawlhin,

340. Hopioihin hohtawihin,
Kultihin fumottamihin,
Eitä fittihutt, päiwyehen,
Aurinfoifehen hywähän."

Tahwanus on tallireufi
345. <ffieip' on tallihin hemefen,
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Heitti heiniä etehen,
Lemitteli merlalointa,
©totteli silttimöitä.

Meni Ruotuljen tupahan,
©eifatteli emen fitusfa,
Pyfähteli parttctt pääsfä.

350.

Ruma Ruotus Paitufainen
Syöpi, juopi, testoami,
Pääsfä pöyän pateillahan,
Alman aiminaisillahan.355

Lausu Ruotus rttoaltanfa,
Tiusto tisfinsä nojasta:
Pese fättä, täy ruoalle.
Ruoti Ruetufsen hewoöta!"

Tahmanus ott tallirenki,
Hänpä tuon fanoiffi wirtti:
"Ett sinä pitkänä ikänä,
Kuuna kullan waltiana,
Ruoki Ruotuffen hewoista,
Ktiitfc tiiman tonfaria;
Itfe Ruotus rueffifehen
Tämän päimyen perästä —

Jo fynty parempi fynty,
Kaswe walta fannihimpt.
Jopa on syntynyt Jumala,
Manne auennunna,

360,

365

370,

Näin mä täheit taimahatta,
Pillun pilwien lomassa."

Laufu Ruetus ruoaltansa,
Tiuslo ttsftnfa nojasta:375.
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"Asfen en teet totesi,
Walehettemat »tmlafi,
Kun tuo härtä ammonewi,
Pääpönttä pöföttäitetvi,
Jof on luina lattialla,
Lika fpöty, luu faluttu,

380.

Mefi tentinä pietty,
Talivifausi tallaettu."

Nousipa härlä ammomahan,
Pääpönttä pölöttämähän,
Nousi hännin häilymähän.
Sertin maata jetteinähän.

385.

Tahwanus on tallirenti,
Hänpä tuon fanoiffi wirffi:
"Onfo jo teet toteni,390.
Walehettemat malani?
Jofe en fptifjmyt Jumala,
Marmo auenmtnna? —

Nouffpa härtä ammomahan,
Pääpönttä pelottamahan."395.

Cattftt Ruotus ruoaltansa,
Tiusfe tisfinfä nojasta:
"Slsfeit on toet totesi,
Walehettemat malasi,
Kun tno kullo laulanewi,
Kananpoifa faiffttttewi,
Jef en paistina waisja,
Liha »voilla woielttttta,
Höyhenittä höytenneillä,
Jäsenillä jäyfenneillä."

400.

405.
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Nousipa fuffo lanfamab.nl,
Kananpoifa taittumahan,
Luillaufa Inhistmalian ,

Höyhenillä höyssimähäu.
410. Tahwanus on tallirenki,

Hänpä tuen janoiksi wirtti
"Onko jo toet totcni,
Walehettomat malaui?
Joko on fimttrnyt Jumala,
Marmo aueununna? —

Nousipa kukko laulamahan,
Kananpoifa taittumahan."

415

Ruma Ruotus Painilainen
Wiito meitstu lattiahan,

420 ©anowi fanalla tuolla,
Tiusfo tuotta tiusfchella:
Äsken on toet totesi,
ffiafehettomat malasi.
Kun »veitsi wefottunewi.
Jonka siltahan siivalsin.
Jet' on wuofi wuotiéfeltu,
Katsi fannettu tupesfa —

Weitstnpää wefottunewi,
Ia wefat lehittyneivi."

425

Aitopa weitstnpää wefota,
Wefat lehtiä (yfätä;

430,

Wefosi wefoa fuusi,
Kultalehen funft päähän.

Tahwanus on tattirenfi,
Hänpä tuon faneiksi wirtti:435
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440.

445.

450

455

460

465

"Onfo jo teet teleni,
Walehettomat malani?
lofo en jyntynyt Jumala,
Marino aiieimitiiita? —

Jopa on mcitfeupää mefonna,
leuta siltahan simallit.
©elä tuffo lanlalnnna,
Jef oli paistina maisfa.
Niel' on härtä ammonunna,
Jef oli luina lattiatta.
Jo nyt luowun Ruotulststa,
Pätenen pafanan mäistä,
Otan usfou Äicfuffesta,
Kastin taiffimaltiasta."

Tuosta fuuttu fuuri miesi,
Ruetns jnlmalsi rupesi,
Suoritti foau tulistu.
Päälle taxilan fatffimattatt;
©ata miestä allista,
Tuhat rattaista urosta,
Luojan fttrmafsi fttfesi,
K-atomafsi taittimattan.

Maaria matala neiti,
Pyhä pila piffaraiitett,
Piiletteli peiuttanfa,
Äasmatteli faimoistanfa,
Alla jatthatvan fiwofeu,
Alla juefjewan jalaffen,
Alla feulan seulottaman,
Alfa fortvoti fannettawan,
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©pfiéfähän ftwttclcwt,
Käsissähän kääntelewi.

Lasll poian polivillenfa.
Lapfen lantehiiisillensa ,

470. Alko päätänsä sukia.
Hapsiansa harjaetta,
Hop iäisellä fnatta,
Kultawarst harjafctta;
Suasta» pii pirahti.
Taimen taittu harjastansa.475

Rapasiheu etsimähän.
Taimenta tawottamahan,
Kato poifa polwitahan.
Lapsi lannepuoliltahan.

480. Suossa hirnu Hiilten ruuna,
Parasi pahan heponen.

"Mitä hirnut Hiitten rumia,
Päräjät pahan heponen?" —

"Sitä hirnun Hiitten ruuna,
Päräjän pahan heponen,
Wiety on poifa pofmiltaji,

485

Lapsi lannepuoliltasi."
Maaria matala neiti.

Pyhä piika pikkarainen.
hitosta tuskille tuleml,
Itfeä fujertelewi.

490,

Rctpasihen etsimähän,
Etsi pientä poiuttanfa,
Kullaista omenuttanfa,
Heptatsta faueanfa,495
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Alta jauhaman fiwosen,
Alta juolsewan jalafsen.
Alta fcittait ottawatt,
Alla forwon taiiuettamau,

500. Puiten plint, jaellen ruohot,
Hajotelleu hienot heinät.

dtfi pientä poiuttansa,
Eipä löyä poiuttansa,
Kullaista omenuttanfa,

505. Hopiaista janoansa.
Etsi mäiltä, männiköiltä,

Kaunoilta, tauarmifoilta,
Katsomi jofa fatajau.
Jota warwiton watowi,

510. Katsowl fanarwajnnret,
Ojenteli ptiien oljat.

Astua ajctttelewi,
Käyä lääpäröittelewi;
Tiehyt wastahan tulewi.

515. Niin tielle fumartelefstn:
"Oi tiehyt Jumalan luoma!
Ettö nähnyt pointtani,
Äitilaista omennttani,
Hopiaista sauoani?

520. Noin se tiehyt lausueli:
"Oijitt nähnyt, ett sanoisi;
Poitasipa loi tmmtittt,
Loi pahoille, ei hyivillc,
Kowan fcngän fäytälväfsi,

525. Kannan farsfutettamafjt,



36

Joka koiran juostamafsi,
Raijahan ajettamafft."

Astna ajatteleml,

530.

Kultaista omenuttani,
Hopiaista janoani?"535

S4O.
Sytyfyllä syntymähän.
Kylmillä kimaltamahan,
Pimehillä pilkkumahan."

Slsttta ajattelemi.
Käyä kääpäröittetewi;
Knuhnt mastahan tnlemi,
Niin kuulle fumartetefsen :

"Oi knuhnt Jumalan luoma!
Etkö nähnyt peiuttani,

545

Mäyä fääpäröittelcmi;
Tähti wastahan tulemi,
Tähelle fumarlelef :

"Oi tähyt Jumalan luomaa
Etfo nähnyt peilittäni,

Noin je tähti laujneli.
"Öisin nähnyt, en janoisi
Peilasipa loi minnnki,
_oi pahoille, ei hywille.

Kesäksi katoamahan.

550. Kullaista omenuttani,
Hopiaista janoani?"

Noin fe kuuhut lattfueli
Öisin nähnyt, en fanoisi;
Peilasipa loi minunki.
Loi paheille, ei hywitte,555
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Aamulla alenemahan,
Illalla ylenemähän,
2)fsin öillä liitteittähän,
Palfasttta paistamahan."

560. Astua ajattele»»)!,
Maija tääpäröittelewi;
Päiwä wastahan ttifemi,
Päiwättc funtarteleffen :

"Oi päiwyt Jumalan luoma!
dtib uähnyt peilittäni,565
Kullaista omenuttani,
Hopiaista fauoani?

Päimä taiten tvaötaeli:
"Sekä näin, jotta fuutitt;
PoifajTpa lei minunfi.
Loi hywille, ei pahoille.
Aamutta ylenemähän,

570.

Illatta alenemahan,
Jon aian lepeämähän,
Päiwän aian paistamahan575.

Jopa näinfi poifttejl
Woi polenen poiuttajt!
Ie on poifaji pelestn
Kaotettu, fueletetttt,
Pant» luoja painon alle,
Herra hautahan halattu."

580.

Niinpä me pojat polofet
Aina muita muistelemma,
loiimittelemma jotafi.
Tuot' emme tefahi'faita,585.
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Suuren fitrmoa lumalau,
Äatomitöta fatfftmattau,
Kulu on luoja kuoletettu,
Kaotettu fatfftioafta,

590. Kun on hautahan halattu,
Pantu luoja painoit alle.

Pirulaiset piiuattihiu, *)

Paha walta waiwcittihin, '
Saan keihään tärettä,

595. Tuhannen terättä miefan.
Luoja puuhuit pitiitattihitt,
Riötthtn ripustettihin,
Siinä häntä surmattihin,
Ättottut puusta lasfettihin,

600. Hafaltihin, hauattihin,
Kahcn tallien lomahan.
SEBuoret päälle ivaaittihin,
Kilvet päälle fiusattihin;
Sata miestä miefattista,

605. Tuhat rauaista urosta.
Ne weti weressä silmin,
Luojan hanan partahattc;
Sata miestä miekallista.
Zxxi)at filivenfantajoa,

610. Luojan hanan paimenena.
Wartiana faiffimattatt.

sReits» Maaria cmonctt,
Rakas äiti armollinen,
Itkiä kujertetemi,

») Pitnostwat, luattvafiiDat.
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615. Watitetta tt>aifertatt>f,
Käypi tietä astetettn
Luojan hanan partahalle:
"Nouses luoja kuolemasta,
Herkeä uneksimasta;

620. Nouse mtorra kuolemasta,
Äauniéna katoamasta!
Kun et nousse, et heränne,
Jo kohta tule» minäfi,
Kerallasi kuolemahan,

625. Kanssasi katoamahan."
Herra haitasta hawatsi.

Lausu Luoja, noin nimesi:
"Ei ote täältä nouseminen,
Kun siellä käkeäminen;

630. Kiwet alla, paaet päällä,
Kupchilla kummallaki,
Semeret syäntä tttaéten,
SBaétett hieta hartioita."

Neitsy Maaria emonen,
635. Rakas äiti armollinen.

Päimälle kumarteteksen:
"Oi päimyt Jumalan tuoma,
Luoma tuojan malliamme!
Paista hetki hettehesti,

640, Toinen himmesti hiosta,
Äolmaitjt koko terältä,
Paaet paiita vehmiäksi,
Kiwet suolaksi futata,
Semeret weä we'eksi.
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645. Hieta »vaahefsi waluta,
Päästä luoja fuolemasta,
Herra hanasta herätä!"

Tne päimyt Jumalan luoma,
Päimyt armas aurinföinen,

650. Lenti päätönnä fanana,
Siipipnonna siuetteli.
Suojan hanan partahalle,
Kammiolle faiffimattatt.

<Sat' en miestä allista,
Tuhat tilmenfantajoa,655
Pantu luojan paimeuefsi,
Kaiffiivallan wartiafsi;
Nuopa päimältä fysymät.
Anelemat auringolta:
"Päitvä armas aurinkoinen,
Mitäpä sie tänne läfsit?"

660,

Päiioä taiten »vastaeli,
3trmaé aurinfe saneli:
"Lätsin luota faijoinahan,
Lifeltä tähystämähän,
Kitin on luoja tuolelettu.
Herra hautahan hafatttt."

665

Niin päimyt Jumalan luoma,
Luoma luojan mattiamme.

670 Paiste hetfen heltehesti,
Toistu himmesti hiesti.
Kolmannen foto terältä,
Nufutteli iiuiwau fansan,
Paineli »väen pafanan,
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675

680.

685

690.

695.

700.

Nuoret titieffojeit uojafiau,
Nauhat wasten sanojansa,
Kesfiiän feihäitte.
Paisto paaet pehmiäfsi,
Kiwet juotaisi julatti,
Semeret wetl me'efsi,
Hiejan »vaahefsi walutti,
Päästi luojan fuolemasta,
Äatontasta faifftmattan.

Luoja hauasta hawatji,
Herra herfesi unesta,
Pääsi hanan partahalle,
Mös fuopasta tehosi.
Kiwet sillon fielin laulo,
Paaterot sanoin patasi,
Joet joifit, järwct järffp,
SOBuoret maöfijet wawahtl,
Tullesja lumalaii tumiin.
Herran armon auetessa.

Nousi luoja fuolemasta,
Herfeji uneksimasta,
Netlhen mejtfiioette,
ffiatjaltehctt waiweatfen,
Neriään »viruttamahan,
Hurmehia huuhtomahan.

yiiin päiwyt Jumalan luoma,
Luoma luojan »valliamme,
Lenti taiten taimahalle,
Siattenja entiselle.
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Päästi miehet nukkumasta,
Pahat uuta ottamasta.705

Pahat fahletta tafomat
Nauloja warustelewctt,
_i)bå luoja tahtoisin ,

Rantaluffohiii lufita.
Ettei pääsisi pafohott,
Kultemahan funne'fana,

alusta hauastanfa,
ihtopastanfa faimetusta.

710.

Luoja tappi, astelewi.
Kulti mattoa mähäseu.
Kuuli paullinau pajasta.
Meni köyhänä pajahan.
Äyfyjättä fynnyfjelle;
Säällä rautiot tafowat,
Sepät Hiilten hilffaseivat.
Meni seppojen pajahan:
"Mitäs rautiot takoivat.
Sepät Hiitten hllfuttawat?"

715

720.

Se on julma luuttahainen,
Pahin poikia pahoja,725
Illein ifän aloja,
Sanan mirffo, iioiit ttimcji:
"Taon luojalle fptyttä,
Jumalalle kahlislöyttä;
Waan en muistanut »uitella,
Kuin en palju luojan kaula.
Kuin on palju, kuin on pitkä.
Kuin en peitettä leiviä."

730.
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Itiin ful,! Jumalan poika
Itse tuon sanoiksi mirffi:
"©en on paksu luojan kaula,
Sen oit paksu, senpä pitkä,
Scnki poikelta lewiä,

735

Kun on fantasi omasi."
740. ©ano julma luuttahainen,

Pahin poifia pahoja,
Illein ifätt aloja:
"Mistäs tieät luojan kaulan,
Kui» o» palju, kuin on pitkä,
Kuin on poikelta leivlä?"745.

Niin fuulu Jumalan poifa
©anan wirtto, noin nimesi:
"Siinäpä olin minäfi,
Sncjait hanan partahalla,
Katjoin ttiittofctt tafana,
äöejafosta wierettelin." —

750.

Sano julma luuttahaiucu,
Pahin poikia pahoja,
litein isän aloja:

755. Niinpä fittutt en leufa laaja,
Leufa laaja, silmät suuret.
Tain en pitkät jilmäripfet,
Kitit on eilisen Jumalan,
Jonka maahan hattasimma,
Hatfasimma, hautasimma."760.

Niin tuutu Jumalan poika
Itfe tnon faneiksi wirffi:
"Sill' ott miulla leuka laaja,



44

Leufa laaja, siimat juuret,
Siltä pitfät silmäripfet,
Kauan faémoitt faufahalla,
Kaswoin fante jen tafana,
Kiwen juuren juojafesfa."

765

Se on julma luuttahainen,
Pahin pottia pahoja.770,

litein isän aleja,
Sanan wirtto noin nimesi:
"Woi fittt oot' fomin efaama,
Mli muien ymmärtämä!"

775 Niin fuulu Jumalan polta
Itse tuon fanoiffi wirffi:
"Sillä oon tornin ofaawa,
Bli muien ymmärtämä;
Kanan tatfoin fyöjän fuuhun,
Partahan palanpurian."780,

Satte julma Juuttahaincit,
Pahin peifia pahoja,
Ilfein ijän aleja:
"Nyt oijt fahlis malmihina,
sBaan en mie mitellä jaata
Tuota fautoa emoa,

785

Kitin on pitfä, ftiiit on paffu,
Kuinfa peitellä lemiä;
Ei minun tatein fäämtp,
Eitä jormeni jepine."790.

Niin tuulit Jumalan poifa
Itse tuon sanoiksi mirffi:
"Äutt annat minun mitata,
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Saattaisin minä mitellä,
Kääntyisi minun tatein.
Setä sormeni jopisi."

795

Se on julma Juuttahainen,
Pahin peifia pahoja,
Jlfciit ijän aloja,
Sanan mirffo, noin nimesi800.
"Jos annan sinun mitellä,
dtlbé Itiffofott f»tfirto,./
die paina palkimehen,
Ele pihtihin pihistä;

805 Watt' en Ittffo laajittuna.
Ei mielä amainta jaatit,
Ei lufot fäsin lutise,
Loirat sonnin sorfuele."

Anto luojansa mitellä
«10. Suota fauloa omoa,

Kuin oli pj.ttä, tuinta pafsu,
Kuinfa peitettä lemiä.

Siitä meiän fuuri luoja.
Meiän julkinen Jumala,
Mittaell, määräell,
Jopa luffohon lufitsi,
(Siitä paino palfimehen.

815.

Setä pihtihin pix)iiti.
Jsfi faunan fattiehon;

Perän pottasi fimehen,
Iheffän jylen fymähän,
Äyyitäräifett fymmcnettä:

820.

"Pysy nyt siinä pittfahaittcu,
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Paru siinä patttahainett,
Telemäsfäsi pahassa,
Luemasfasi tyttyeifäl"

825.

©e on julma Junttahaittett,
Pahin pottia pahoja,
litein ifän aloja.
Jo näki tuhon tufemait,
Hätäpäimän päätte faaman;
Kerran liljasi pahasti,

830,

Toifen farju kauhiasti,
Kelmannen ylen fomaöti.

Sane »neiän fuuri luoja,
Meiän juttinen Jumala,
"Kilju nyt kimi lomaksi,
Karju rauta kartiatsi!

835.

Pyfy siinä fett itäsi,
Afu siinä aifuesi,
Kun ei kuuta aurinkoa,
Päiweä hymännäöstä,
Mxxn ci maata, eikä puuta,
Jlmasfa inehmisiä. —

Tämän päimpett perästä,
Olkehon fimi fomana,
Rauta kaikki karkiana.
Tuuli latteahan wilutta!"

840.

845

Siitä meiän fuuri luoja,
Meiän jttlfittett Jumala,
§)löö ilmahan fohoji,

850.

Päälle fititett firjefannen,
Päälle taimefen faheffan,
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Ilmalle yhekjännclle.
855. Sialle ifän Jumalan,

Äantarihiit faiffimallan.
Siellä juuttia pitämi,
Kanfan taiten tuontttfcivt,
Pahat paisfawi fywähän,

860. Hirwiähän helwettihtn,
Hywät ssnne sitrtefelvi,
Tafitttatvi taiwahafen.

O

7. Pttsprt Heinrikin snrma.
Kaswe ennen fatsi fasta,
Toinen fasivo faalimaasfa.
Toinen Nuotsisfa yleni.
Se lnn taswo kaalimaasfa.

5. ©e Häme'en Heiniriffi;
©e fun RuotjTsfa yleni,
©e ott Eirifft kuningas.

©ano Hämeen Heiniriffi
Eirilille mrijettenfä:

10. "Lättas matta ristimähän,
Maitia ristimättömittä,
Paikoilla papittomilla!"

Sane Eiritfi tuningas
Hetnriftlle mcljellenfä:

15. "Enf on järroet jäätämättä,
©ulatta joti forcera,"
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20.

25

30

55

40.

45.

Sano Hämeen Heiniriffi
Etrifitte mcljettcn :

"Kyllä ficrrän Ahtien järmcn,
Ämpäri jofi tomeran,"

Pani »varsat maljahtjin,
Snwiknnnat suitsi suuhun,
Pani korjat kehällensä.
Saatti lastat sarjallensa,
Aitturoillenfa awarat^.
Perällensä pienet firjat.
Niin fohta ajohon lähti.
Ajo tietä, matfaeli.
Matfi päiweä tewäistä,
Matfi yötä järjestäujä.

Sano Eiriffi funiugas
Hemrifitte wetjclleti
"Jo tässä tuleml näitä.
Eitä syöä, eitä jitea.
"Eitä purtua pietä.

"On Lalli lahen tafana,
Hywä neuo niemen pääsjä,
Siinä jyömmä, siinä juemma.
Siinä purtua piämmä."

Sitte sinne saatuansa
Kerttu kelmeton emäntä,
Suitsi suuta kunnotonta,
Keitti kieltä kelmetenta.

Sitte Hämeen Heiniriffi
Otti heiniä hemestu.
Heitti penningit sialle,
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Otti leiiväu »unin päältä,
Heitti penningit sialle,
Otti olutta tellarista,
Wieritti rahat sialle».50,

Siinä foiivät, siinä joiwat
Siinä purtua piliwät;
Sitte lähtiwät ajohou.

Zuli Lalli kotianjct —

55 Tuo _attin paha emäntä
Suitsi suuta fuuuotouta,
Keitti tieltä telivotouta:
"Jo täsfä täwl ihmisiä,
Täss on syöty, täss' ott juotu,

60, Tässä purtua pietty,
Wicty heiniä hewostn,
Heitty hietoja siahan,
©yöt») leiivät uunin päältä,
Heitty hietoja siahan;
Juotit oluet kellarista,»55
Saatu santoa siahan."

Lausu paimen patsahalta:
"Jo »vainen ivalehtelitki.
Ele wainen usko'kahan!"

Lalli se pahatapanen,
©efä mies pahasulnnen,

70.

£)tti Lalli lanllarinsa,
Piru pitkän keihäänsä,
Ajo Herroja tafa'an.

Sane orja ttéfolliiteii,75.
Lausu parfa palwelia:
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"Jo tuutuu tuntu tafana.
Ajatit» tätä hewoista?"

Sano Hämeen Heiniriffi:
"Jos tuuliin tuntu tafana.
Ele aja tätä hewoista,

80.

.tflriottcle fonfaria."
"Entä jos tawotetahan,

Talttapa tapetahanki?"
"Käy sinä fiwcn tants!85,

Kuultele tiwen tafana,
Jos mua taieotctahau,
Taltta myös tapetahanfi;
Poimi mun lunni lumesta.
Ne pane härän relehen
Härän (Suomehen mcteä.
Muifa härfä uttptmemi,
Sihen firffo tehtätöhön,
Kappeli rafettafohon.

90

98 Papin faarnoja sanetta,
Äattfatt fattctt fuultawafsi.

Palasi paha totia,
Lattfu paimen patfahalta:
"Mxxtta Lalli tatin faanut,
Mies paha hplväit hylyrän,
Pispatt hiipan hirtehinen?"

100.

Niinpä mies murehissansa,
Laf in päästänjä taivotti,
HitDuffet himahteliwat,
Weti formuffen onnesta,
Libat ne linfahteliwat.

105
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Niin tämä» pahantapasen
Pispan raukan raatelian
Zuli kesto forfialta,

110. Makso maifmatt maltialta.

S. Alinan sutina.
Glinainen neiti nuori
Meni aittahan mäelle,
Naskimcitta faittaloéfa,
Waskiamain mattastéfa.

Tuoltapa tulee Miani Kurfi.5.

"Mistäs tunnet Klans Äurjen?"
"Tulennasta tuiman tunnen.

Jalon jalan heitännästä."
"Eifös muita ylpioitä.

10. Äun on Laufon Klaus Äurfi?" —

Klaus tuo tuli pihalle.
Sa'an hemoismiehen fans ja,
Sa'an fatttlaurohott,
Miehet tulta miekoissansa,
Hemesct hopiapäisfä.15.

Niisi meljestä Elinan
Istuit laitti pöyän pääsfä,
Nousit kaikki seisoalle,
Läfftt wastahan Älaulle.

"Onfos teillä neittä myyä,20.
Piika pietty minulle?"
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"Ei neittä mäellä myyä,
Panna faupan fartanella;
Hewot myyähän mäellä,
Luufamlat fartanolla.25
Kyll' on meillä tupiafi:
Tupa meiiV ott yljän tulla,
Tupa tulla, teinen mennä.
Salli meill' on hewot panna,
Waja warfat waljtttella,
Naula lastea fatuiat."

30

Klaus tuo tuli tupahan,
Miefatta owen awasi,
Tnpellanfa fiini tunti.
"Onkos teillä neittä myyä,
Piifa pietty minulle?" —

35

Äitinfä Elina neien
Klaus Kurjelle tumarsi:
"Ei ole meillä neittä myyä.
Eikä piila'a piolla.40.
Piiat meill o» pisfttsia,
Kaitfi festen fasmamia."

"Ompa tuo wähä Elina,
Anna'pa wähä Elina!"

45. "Oh mun äiti tulta jeni,
Ele anna minua Äfautte!"

"di taia wähä Elina
Panua työhön pallollista,
Nuottia perehiäsi.

50. Kaita tarhakarjojasi."



53

"Eifä tarwitfe Elinan;
Ompasiella Kirstipiifa. —

Mittä annan Kirstipiian
Panna työhön palfolltfctt,

55. Ruoffla talon perettä,
Kaita fansfa tarhafarjan."

"Kyll' on julla Kirstipiifa,
Laufon entinen emäntä,
Se mun polttaisi tulesfa,

60. Komin päiwin fuolettaisi."
"Ei ole Kirsti ettnenfähätt

Ketän polttanut tulesfa,
Koivin päiwin fnolettanut,
Ei ole ennen, eitä masta."

65. Kukas luitenti on hullu, —

Kukas muu, fuit piifa rauffa?
Jos ei hullu, niin en hintnti.
Otti fihlat, anto atta;
Käsi en Klaun fäesjä,

70. Kämi Klaun fartanotte.
Kirsti tatjeli tafisfa,

Nälfytteli wäslärölllä.
"Oh, jos sitäti olisi,
Tuon wälin pahentajata!

75. Ennenfun awalmet annan,
Toifen fäsfyllä fämelett."

Lähti hän Klaun puheille
"Ohoh, Klaus fttltafcni!
Wähän fyllä sinä tieät —

80. Uolewi emännän malasi."
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"Oh mun Kirsti piifafeni!
Jospas luottelet teefsi
Mittfä faattelit fanoitsi,
Wielä sun mcrasfa täytän;
Elinan tulesfa poltan —

Niisi »vertaista hametta
85

Annan fintttt fäpäffesi,
Ennenfun Elina renan;
Annan tätehes amaimet
Ennenfun Elina rouan."80,

"Ohoh, Klaus fttltafetti!
Aja Aumasten laelle,
Piffuniittuistcn nimelle.
Sano fattas menemäsi,
Menet miifot miippmäfi,
Keräjisfä Pohjanmaalla.
Niinpä» tuottefett toefsi
Mlnfä faatteltn fanoiffi."

05

Klaus lähteä lupasi. —■"Oh mun mähä Elinani!
Niillä moita maftasehen,
Sääli fäffihin eivästä,
Liiffiö sianlihoa.

100.

Karpit» fauaitmitttia,
Minun tauas mennäffeni,
Keräjihin Pohjanmaalle."

105

"Oh mun Klaus fultafeni!
Ele wiiwy fanan siellä:
2Bufot ett wiimeifet minulla,
Wielä päimät miimeisimmät;110.
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Astu puoli jaappahasja,
Anna toisten teinen puoli,
Puhu puolilla janoitta.
Amia toisten toinen puoli;
Juo maan puoli siemeuystä.115
Anna toisten toinen puoli
Niin sinä pitemmin pääfet
Pohjan noitain jeasta."

Elina wähä emäntä
120. Säälei jäffihin emästä,

Wiilti woita maffafefjen,
Liitfiön sianlihoa,
Karpieu fanaumunia.
Klaus lähtepi ajohon:
Ajo Aumasten laolle,125
Piktuniittnisten nimelle.

Kirsti pyyfille menetvi.
Pienten maatetten pefolfe,
Paitatn Elina rouan.

130. Kuulit fotttttta foasta;
Kämi roua fatjomaban:
"Oh mun Kirsti pitajeni!
Mitä fDlfitjet toasja.
Paufutat paloin luona?"

"Huoran huopia mirutait,135
Pahan mainion maattehia."

"Ele Kirsti piifafeni!
Kolki niitä niin fomasti."

Kirstipä tähän mutkan muisti,
140 Keltti mieläfi fowemmiu.
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"Ele folfi Kirsti huora!
Paitojani niin pahasti.
Ei ole niitä täällä tehty,
Naan on äitini fotona."

"Huoratpa hywätfi piiat,145
Waan ei portot puoletkana -

EtP ole minun lukua,
Waitta parka palkollinen
Haukuttaisi huorafsifi;
Itsefi isot emännät
Owat Uolewin ohessa,

150.

Pitkäparran parntahissct."
Itkusilmässä Elina

Tuli rannalta tupahan.
Kirsti fiiruhti perässä:
"Oh mmt rotta kultaseni!
Ottafasme orjat työstä,
Häiyt härfäen perästä;

155.

160.

,fun oli matkoilla isäntä."
"Ohoh Kirsti piikaseni!

Xehe itse, kuinkas tahot.
Niinkuu teit minua ennen;
Iske kaiki muut tynnörit.

165

Yksi jätä iskemättä,

Pietään pitoset pienet,
Kanssa kempit feétijuhlat —

Niinkuu ennenfi on tehty.

lof on pantu minua warten."
Kirstipä tähen miufaii muisti.

Iski enfin sen tynnörin.170,
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175

180.

1.85

190

195.

200.

"Ohoh Kirsti piikaseni!
Toisa tehit, toisa fäsktn."

"Oh tiuut rona kultaseni!
Minne teen mä sian teille,
Teenkö uutehen tupahan,
Ylimmäisen portin päälle?"

"Ele tee uutehen tupahan,
ylimmäisen portin päälle;
Tee sia .flaim tupahan,
Niinkuu euucnki olet tehnyt!"

"©'ett' on pyssyt pauttawaiset.
Siellä miekat wälttywäiset.
Siellä rauat raatelewat,-
Teräwät teräafehet."

"Pyssyt on surmana foasfa.
Miekat miehillä käsissä;
Tuttuna owat tulvassa.
Kammarissa kaunihiua.
Tee waan sinne yösiani,
Pane faksin willawaipat,
Pane fafsin forwatyynyt,

afsin liinaset lakanat."
Kirstipä tähän miitfan muisti:

Pani wiiet willawaipat,
Pani wiiet forwatyynyt,
Wiiet liinaset lakanat.

Elina lewolle lähti:
"Ohoh Kirsti piikaseni.
Etpäs tehnyt, niinkuu käskin!
Panit wiiet willawaipat,
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Panit wiiet forwatyynyt,
Wiiet liina\ct lakanat."

205
Tulkate Klauu tiipcihcni!
©teliä teitä tarwittaisi,
Kiiruhusti kutfuttihiu."

Läksi Kirsti kammarista,
Meitt Uolewi» tupahan:
"Uolewi ylimyslreuki.

"Mitasta mä siellä tehnen?"
210. Meni bmt sinne anvollctnsa;

Kirsti kiirMi perässä,
Yheffät lukut lukitsi,
Takateljen kymmenennen ;

luoks sitte Aumasten laolle,
Pittuniittuisteu ttimette:
"Ohoh Klaus kultaseni!

215

Jo nyt tnottelin toeksi.
Minkä saattelin sanoiksi;
Ompa Uolewi nytki siellä,
Nonan kanssa kammarissa."220,

Miani fohta koti» riensi.
Alla päin, pahoitta mielin;
Otti tulta tcrwafsehen.
Tulta tnol'eeu .viritti,
Pisti tulen nurkan alle,
Walo alle walfiata.

225.

Elinainen nuori roua
Pisti sormensa lasista,
Nihkisormus sormessansa:
"Ohoh Klaus kultaseni.230.
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Ele formustas kaota,
I-osfas kantajan kaotat!"

Klaus Ättrfi kurja miesi
Weti inieffaufa tupesta,

235 Naappas rauan fiiltäwäifeu,
Laski oitis formen poikki.

Eliuaiueu nuori roua
Piti lastanfa lasista,
Ittewäistä ikkunasta:

240. "Ohoh kulta Klaus kulta!
Ele polta poikalastas.
lossas poltat poiantuojau."

"Pala portto poifincsi,
Tulen lautta lapffttefi!
Ei se ole minun poika,245.
Se ompi Uolcwiit poifa."

Eltnaineit nuori roua
Herra Kiefusta rukoili:
"Ohoh Herra Ätefuö tulta,

250. Anna armas herra Kiesns,
Nielä äitini natisin!
Patafohon faifti paikat,
Tämä wettä wuotafohon,
(Bite' ett' äitini näkisin!

255. Ohoh Uoti weiffofeni,
luoffe, joiiwn Suomelahan,
Käske häntä tänne tulla,
Puhu paremmin fun onkaan!"

Otti Uoti mennäfsensä.
260. Sekä juofsi, jotta joutu,
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265

270.

V75

280.

285,

290.

Pian piofsi järwen poikki,
Tnli tuonne Suomelahan:
"Ohoh muori kultaseni!
Roua teitä sinne ftttfit."

Nousi hän pian wuotehelta.
Puki päälle ivaMehia —

"SQBot, woi minua, waimo walju,
Kuinka hamehin hametta.
Hame aina eestakasin,
Kuinfa lie'fään tyttäreni!"

"Hylvin fijttä, muori kulta,
Hywin eniten, nyt paremmin!"

"Woi, woi minua, waimo walM^
Kuinka sukin sukkiani,
Sukin aina eestakasin,
Kuinka lie'fään tyttäreni!"

"Hywin yllä, muori futta,,
Hywin ennen, n»t paremmin!"

"Woi, to.i minua, waimo walju,
Kuinfa kengin fenfiäni,
Kengin aina eestakasin,
Kuinfa lie'fään tyttäreni!"

"Hywin kyllä, muori kulta.
Hywin ennen, nyt paremmin!"
"Woi, tooi minua, waimo toaliu.
Kuinka lewin liinojani,
Sewiu aina eestakasin,
jftunfa lie'fään tyttäreni!"

Hywin fyltä, muori kulta,
HyWtn ennen, nyt paremmin!"
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295

300.

305

310

315

320.

Sulit Suomelan lähelle —

"Woi, woi minua, »vaimo walju,
Sawu Laufosta näfypi,
Sawu Klaun fartanosta,
Mitä tuolla tehtäneefi.
Noin sakian fawuu kansfa!"

"Kukot siellä kultatahan,
Äanatt pojat kaltatahan,
Lampaita lahtatahan.
Sianpäitä korwetahan,
Pienen ritisin ristimiksi,
Pienen poikasen pioiksi."

Suli Klaun kartanolle.
Laski maahan polwillensct,
Oman wäwynsä etehen:
"Oh mnn Klaus kultaseni,
Ota pois tulesta poika.
Waka waimo walkiasta!"

"Poltan porton poikinensa,
Kansan lautan lapsinensa."

"Ele polta Klaus kulta.
Anna mennä muille maille,
Elfiänfä piilemähän,
Töitättfa häpeämähän!"

Tuli Kirsti fiiruhusti:
"Ele »vainen Klaus fulta!
Pane jauhoja pahoja
Terwatynnörin lisäfsi;
Ne heitä tulen sekahan.
Etta paremmin palaisi
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325.

330,

335

340.

345

350.

'Oh mun »vähä Elinani!
Ohoh lapsi partaseni!
Mahoit olla mielin fielin,
Mielin kielin porton fansfa."

"Ohoh äiti fultafeni!
Ei ole fyytä pientäkähäu,
Wikoa wähäistäkähän,
ffierta neulan silmättömän —

Tein kaikki minkä taisin,
Wielä päällcnft wähäfen —

Pala nyt tämäki paikka.
Kostan wielä wiimeiscfsi,
Kowan kuolioni e'ella,
©ain nähä äitini silmät."

Niel' olis ottanut hyivasti,
©aitPiutt pari sanoa,
Itkewälle äitillenfä.
Rankka raukesi famafct,
Leuti lieffictt sisähän,
fflaipu ilmiwalkiahan.

©e oli meno nuoren rouan,
Nuoren Elina emännän,
lof oli faunis faswoiltanfa.
Kaunis kaiketta taivalla —

Kauan sinua faiwatahan,
län faifen itketähän;
Itku ei Laitfosta lafa'a
Walitus Wesilahesta!

©e oli loppu nuoren waimon,
Kansfa pienen poifalapsen;
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Kulu tuskin puoli kuuta,
Taikka kaksi »viikkokautta,
Hewosia talli» täysi,
Nautoja naivetou täysi,

Kuoli kaikki korsi ftiuhuu,
Kaatu kaurain nojalle.

355,

Klaus titrti kurja miesi,
Miesi fitrja ja kamala
Istu aitan fyttityfseHä,

360. Sekä istu että itki.
Kiesns äicinä kameli:

"Mitä itket Klaus Kurki?"
"Äyll' on fyytä itkemistä,

Waiivoja waltttamiéta:
Poltin oman puolisoni,
©ytytin syleni täycn,
Poltin pienen poikaseni,
Vastakannetun kaotin."

365

"Kyllä tieän Elina rouan —"

"Missäs on (Siina roua?"
"Tuollapa on Elina roua,

370,

Tuolla taiwahan taloja,
Ylisessä ymmärkisfä,
Jalan juuressa Jumalan,
Kuuen kynttilän e'esfä,
Kultakirjanen käessä,
Pikku poikanen sylissä,
Uolewi owen e'eésä."

375.

Tieän myöski Klaus Kurjen —"

"£»t*faSf ompi Klaus Ktirfi?"380.
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385

390,

395

1400.

5,

"Titott' on, tuotta Klaus furfi,
Alafesfa helwetisfä,
Kannuffet wähätt näkyivät,
Jalat alta kiilustawat. —

Wielä tieän Kirstihuoran:
Tuott'on tuotta Kirstihuora
Alifesfa helwetisfä.
Alimmaisen portin alla,
Palmikot wdhän näkywät,
Kultarihmat kunmottawat."

Klaus ttto ajohon lähti,
Pisti pillit fäffihinfä,
Soitti fuotta mennesfänfä,
Kajahutti fanfahalla,
lärähytti jdrwen pääsfä;
Ajo päin fnla'a merta,
Atte aaltojen sywinten. —

©e oli meno nuoren miehen.
Kansfa nainehen urohon;
Kirsti rattina perässä.

O

9. Inkerin sulhot.
Inkeri ihana neito,
Warasi wakuun naia,
Salmanti iso ritari
Anto kättä kätkyelle,
Isoin fimpuitt fihlaeli,
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10

5 5

20,

25,

30,

35

©uurtu sorntuffin lunasti.
"Kofotteles wuotta wiisi.
Nuotta wttsi, »vuotta fttuff,
©efd seitsemän leivättä,
ÄattSsa kahcksan keseä.
Ynnä syksyä yheksdn,
Talwikausi kymmenettä;
Äunsa fttulct fuolleheni,
Kaiketi katoneheni,
Ottafos uros parempi,
Ettöfä pahempatani,
Elföfd parcmpatani;
Ota muuton mnotohittes."

Eiritti wähä ritari
Walhefirjat kannatteli,
Walhekirjat kiiruhulta:
"Salmanti on fotéfa woitu.
Pantu maahan paineluissa."

Inkeri ihana neito
Wden wietiin wihintupahan.
Wden kihlat annettihin,
Wden ei wihille saatu.
Eikä miehin, eikä miekoin,
Eifä uljasten urosten,
Eifä »vaimoin walittuin,
Eikä ueitten kaunokaisten.

Inkeri ihana neito
Istu se lutitt sotaéfa,
©efd istu, että itki.
Katso iän, fatfo lännen,
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Katso poikki pohjasehen,
Näki fyffärän mereltä:
"Jossa lienet lintuparvi,
Niiufä lähe lentämähän.
Jossa lienet falaparwi,
Niin fä waiptmet weteheu,
losfa lienet Safntantini,
Laske purtes walkamahan."

40.

"Mistä tunnen Salmaniini?
Tulennasta tunnen pttrrcti,
Tulennasta lasfennasta,
Toisen puolen purjeheéta,
Uusi on toinen purjepuoli,

,5

Toinen silttiä sintStä,
Siltti Inkerin kutoma.
Kanan neion kaiehtima."

"Minun nuori weljyeni,
Ota ohrilta orift,

50.

I'ulta ikälihasi.
55 Maatajalfa maltahilta.

Aja wasta Lalmantia!"
"Terwe nuori ltäätämieheifl,

Kutnfa Inferi eläwi?"
"Hywin Inferi eläwi:

60. Niiffofaiif on häitä juotu,
Toinen lahjoja laeltn,
Kolmasi on fuoletettu."
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10

5.

10.

15

20,

25.

Wiipnrin linnan hnwitys

liwana iso isäntä,
Meiän fuulu fitllau solfi
Snkiivi fotaoritta.
Sorajouhta suorittawi,
Sanowi sanalla tuolla,
Sausu tuolla lausehella:
"Et sie itfisi emoni,
Valittaisi waimo ruffa!
Jos ma jonne'fi menisin.
Ruotsin rohfian tiloille.
©Ultrille sotakeoille,
Miehen tappotanterille."

Emo estellä fäfesi.
Varotella waimo ruffa:
"Ellos menkö niille maille.
Ruotsin rohfian tiloille.
Suurille sotafeoille,
Miesten tappotanterille!"

liwana ifo isäntä.
Meiän fuulu fullan solfi
Tofi mietti mennäffenfä.
Sähtiäfsensä lupasi.

Jalan fenfi fiufahalla,
Soisen lautsan partahalla.
Pihalla fäwystelefscn,
Veräjillä wyöttelefsen.

Lato laiwoja lähelle,
©uoritti sotawenoja.
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Niin on laiwoja lähellä,
Muni suuret suorsaparwei.30.

Miefotsi tuhannen miestä,
Satuloitsi saan urosta.
Lato miehet laiivohinsa.
Suoritti fotaurohot,
Kuni fotka poikiansa,
Tawi lapsensa latowi.

35

Kohenteli purjepuita,
3Öaate'warpoja wcirasi,
Nosti puuhun purjehia,
Waattehia warpapuihin.
Niin on puussa purjehia,
Waattehia warpapuiSfa,
Kutti f ummun kuusosia.
Tahi mäntyjä mäellä.
Läksi siitä laskemahan,
LaSki päiwän maaivefia,
Päiwän toistrt fuowesia,
Kolmannen meriwesiä.

40.

45

Niin pdiivättä kolmannella..
Soi silmänfä luotehelle,
Näki futtren Suomen liiman.
Keksi Viipurin wihannan.

ZO.

Weäfsen wesiä myöten,
Halfi aaltojen ajafsen,
Lanfes' alle Suomen linnan.
Alle äöiipuritt wihannan.

55.

Sai hän linnahan fanoja?
Pani työntäen paperin:
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'Onfo linnassa olutta,
Taaria talossa linnan.
Ilman olwen panematta.
Mallasten imeltämättä,
Tuliatte wierahatte,

60,

Saawatte fäfeäwätte?"
Lausu Matti Saurin poika,65

Virkki Viipurin ifäntä:
"Ompa linnassa olutta,
Taaria taloSsa linnan.
Ilman olwen panematta,
Matiasten imeltämättä:
Tynnyri tulikiwed.

70,

Panni jauhoja pahoja,
Lyiyn luomia tinoja,
Kahmalo kananmunia,
Tuliatte wierahatte,
(Saawatte fäfeäroätte."

75.

liwana iso ifäntä,
Meidn fuulu fuffan solfi
Murti suuta, wäätttt päätä,
Murti mustoa hawenta,
Työnti kirjan fiirehesti.
Paperin pakon perästä:

80.

"Onfo linnassa lihoa,
Onfo woita wolmarissa,
Ilman härän isfemättä,
Suuren sonnin sortamatta,
liwanalle iltaseksi.

85.

aSenäläisette weroffi?"
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Lausu Matti Saurin poifa,
90. SBtrfK Viipurin ifätttä:

"Ompa ItnnaSfa lihoa,
Ompa woita wolmarisfa,
Ilman härän iskemättä,
Suuren sonnin fortamatta

95. Uupit mninen musta ruuna,
Vaipu mattia hetvonen,
Tuoll' on radto rauniolla.
Luukontti loan perässä.
Miehen suuren suupalaksi,

100. Miehen murhan murfinafsi."
liwana iso ifäntä,

Meidn fuulu futtan solfi
Siitä fuuttu, siitä syänty,
Kowin suuttu ja wihastu,

105. Pani pyssyt pyytatähän.
Umpiputket ulwomahan,
Awokurkut antin-omahan.
Jalot jouset joikumahan,
Alla Viipurin wihannan,

110. Alla suuren Suomen linnan
Ampu kerran, ampu toisen,

Ampu ferratt, noin alatse,
Ampu toisen, noin pfitst,
Ampu folmanuen fohatte;

115. Jopa liiffu linnan tornit,
Rdystdhdt rämähtriiwät,
Patsahat pamahteliwat.
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120.

125

130.

135,

140

145

Kiwet linnan fiifahteli,
Toruit maahan torfahteli.

Ampu wielä kerran, toisen,
Meni räystähät rämynd,
Tuohet lenteli lewyind.
Linnan stinät liistehind.

Siitä Matti Laurin poifa.
Viisas Viipurin isäntä
Pani Viipurin awamet,
Kultaselle litotafelte:
"äöenäläitteit' weittofeni.
Karjalainen kaimofeui !

lätä wielä heikko henki,
Ele murhalla murenna,
Ammuit taaton, ammuit maammon,
Ammuit wiisi »veljiäni;
Ota kultia kupilla,
Hopehia puolifotta,
Oman pääni päästitneksi,
Henkeni tuitaötimefft."

Sano liwana ifäntä.
Meidn fuulu futtan solki:
"Jo on ruoStu Ruotsin kullat,
Saastu Sakfan maan hopiat.
En huoli hopehistasi,
Kysy konna kultiasi,
Kun kauan minua wainoit,
Aiwot päästäni alensit!

Siitä Matti Laurin poika,
Wiisas Wiipurin isäntä
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Jo itfe pafohon pääsi,
Rienti luofsi laiwofenfa,
Astuwi aluffehenfa,
Läksi merta laskemahan,
Sinistä sirottamahan.
Melan waiwcistn warasfa,
Kokan koukkupään nojaSfa.

150,

155 Itfe liwana ifäntd,
Meiän kuulu kullan folfi,
Kettufenfdstt jalaSfa,
Kut' ei patika pakkasttta,
Ei taita fowatta fddttd,
Likennälstn linnan Itiöksi,
Kiwet on kirkkoa jätettä,
Torit linnan tortilloita,
Patfahat papin tupoa,
Itse pappi paiatonna.
Ruotsin kaunis tatiotta.

160,

165

O

11. Pnntnksen sota.
wainolaiuen.

Uhkasi ikänsä kaiken,
Maata Ruotsin ruosfitvanfa,
Tappawaufa kaiffi tyyni

5. Kuninfahat fanfoinenfa,
Papit kirkkokuntinensa,
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iO.

15.

20.

2,5

30.

35

Rustingit hewosinensa.
Pitäjät perehinenfd.

Jalo herra laaffo Puntus,
Itfe Wiipurin ifdntä
Lato laitvoja lähelle.
Kun kana munasiansa,
Weti päälle purjehia.
Kun on kummun kuusiloita;
Weipd tuuli Turjukfehen,
Ahawainen Aunnkfehen,
Purje Puolahan ofasi,
Ajo riskin Riian alle.

Jalo herra Jaakko Puntus
Työnti linnahan sanoja.
Paperit pakon perästä:
"Onfo pantuna olutta,
Mettä metan miehillemme?"

"Ompa pantua olutta,
Mettä miehille hywille,
Tallissa heivon fusia,
Lehmän lääwait lattialla."

Jalo herra Jaakko Puntus
Alko lylyllä lykätä,
Tinapallin paisfiloia. —

Viholainen »vainolainen
Kohta itfien tttlewi,
©ano suurella furulla:
"Jalo herra laaffo Puntus!
Tule siiwotta sisähän,
Kannihisti kaupunkihin,
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On olutta jnoaffesi,
©ekd mettä fyöäkfesi.
Ei mesi merestä puutu.
Olut Riian faitpunniSta"10

G
12. Kaarlon sota.

3!dfsi Kaarlo kaiipiinnille,
Werotte werifdpdld,
Ruotsin murha murkinalle,
Pittomiis on Piiterille,
Läksi meikaten wesitte,5.

Uhotellen ulkomaille.
Päälle pdien pääétäffcitfä
Malloille ruwetaffensa.

Wendhen wdki wdkewd,
Kuninkahan miehet kuulut,
haaliman malitut miehet,
Alinomaiset fafafat

10,

Illon aamun ivuotetahan,
Kerta feéfipätwättäfi

15 Katsellahan, käännettähän,
©elivätte meren fclälle,
Ulapalle aufiatte.

Kaarlo faufoa ndkywi.
Sinisorkka sinnempdtd,
Äahen luotofen lomatfe,
Päällitse satamasaaren-

20.
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Weudhcu »äfi wäkewä,
Meiän korkia komanto,
Komantierat forfiammat,
Ne leipo fiwtfen leiwän,
Kakun paisto fattioifcu.
Kakun rcmtasen rakenti

25

Tulewallc wierahatte,
Saawalle fäfeäwällc

30. Kulu aikoa wdhäsen,
Pikkaraisen piirahtcfi,
Kaarlo ei ot> kaukana eudmpi,
Koman loittona koroli:
"Wcnälätnett »veikkoseni.
Saa lihoa syöäkseni.
Tuo olutta juoaffeni!"

35

Wenähen Wdki wäkeivd,
Kiininkahan miehet kuulut.
Ei ne anna ampumatta,
Eikä fyötd syöksemättä;
Ampumalla autclemi,

1.0.

Syöksemällä fyöttelemi —

Saipa jonstt joikumahan,
läutchct jdräjämähän,
Kiwileiwät lentämähän.
Rautaharkot raastamahan
Kohti Kaarlon farpafoa.
Punaparran purtta myöten.

45,

Jo t____l tipahtelewi, >

Pnrjepunt tomahtelewi,
Puraksihcn purjenuorat,

50.
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Mastot maiskahti merehen,
Purjehet putoeleivi.
Hajoeli hattaroiksi;

55. Noifsi tuulen wtetdwifsi,
Ahawan aieltawifsi.

Kaarlo, fuulufa kuningas,
Jo tunsi tuhon tulewatt,
Hätäpäiwän päälle faawcm;
Jopa lãa lämmittäivi,60,

Jopa riipi rinnuksia,
Housun nappia hosnwi.
Tullessa tutifen nuolen,
Teräsnuolen telfäteéfä.

65. Kaarlon fttlffit kuimettuivi,
Kero fäypi feltastfsi,
Parta waahessa waluwi:
"2Benäfäinett, weiffo ruffa!
Anna wettä juoaffeni,

70, Ostoa weroffi wettä,
ffieitäfätfettä weroffi."

Venäläinen wet fanowi,
Kowarinta kolttastwi:
"On »etta wtitofE alla,
Åtta laiwan latkimista,
luoa knlkun kuiwanehen,
Apata halunalafen,

75,

Wettä wiljalta weroksi.
Käärinette faunihitte."

80, Kaarlo warsin »vastoaivt,
TOeS paha pakaelewi:
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"Werell' on wesi meressä,
Rannat Ruotsin raatoloita!"

Jo on Kaarlo kahlehcssa,
85. (Stntsorffa silmuksessa:

"Wenäläinen, weitto kulta!
lätä wielä heitto henki;
Emma toiste tutte'kana.
WaSta faane'fan weroKe.

90. Karku Kaarlolle tulcwi.
Lähtö Ruotsin rohfialle,
Tullesfa tulistu nuolen,
Kiwileiwän leutaeSfä,
Rautaharkon rastaesfa;

95. Säfff maalle marsimahan.
Rttotfin maalle rohftalle,
Wanno watftait walanfa:
"Ennen fteli firwotfohon.
©ilma päästä siirtyöhön,

100. Kun ma tänne toiste tullen!"

13. Tnrusen neiti
Sfnniffi Tnrufen neiti
Istumi Turun korotta,
Suopi siimänfä selälle,
Käänti päätä päiwän alle.

5. Näki purren purjehtiman:
"Se on pursi KeStin pursi."
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Jopa Kesti ferfidmi,
Itse purresta puhuwi:
"Tule poies netti lapsi!

"Ett tule minä sinulle,10.

15.

En sinulle, enfd muille.
3DaStett fieltoa emoni,
WarotuSta mauhempaui.
Noin sano minun emoni,
Varotteli »vanhempani:
"Ellos »vainen neito nuori.
Ellos faswaja fananen,
Rengin reistohin ruwetfo,
Äauppohin fafaftatiesteu,

20, Äesti poifien poluille.
Joutolaisten juoniloihin! --

Kerran Äesti pettänewi, -

Renki lyöpi reistaStanfa,
Kaupoistaan kasakkapoika.

25. loutomiesi juonistaan.
Äesti kerkesi ("anoa,

Äesti purresta puhuwi:
"Tule poies, elä huoli.
Tule minun tttrmihitti,

30. Käy fdsiwarretteitt,
Pohatalle pitolifofsi,
Kauppamiehelle kanaksi!"

Annikki Turusen neiti
Jo meni KeStin keralle,
KeSti taisi taliven syöä.35
Sefä fyöa, jotta juoa
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Paljo pantua olutta,
Ruofia rafennetuita.

ÄeStt toiwowi kestä,
40, Tuota toiwo KeStin laiwa,

.feStin laiwa, Äestin lapset.
Kestin entinen emäntä;
Muut faiffi kestä toimo,
Yksi pelkäsi petäjä,
Äuorcnfa folottamafsi,
Waraeli waStakoiwn
Oksansa otettaivaksi.

15

KeSti »vuotteli kestä. —

Kun tiesi fefän tulewan.
Kanto ränneille kalunsa,
$Benehefeit wei elonsa;
Itse iStniheu sisähän,
Soutamahan suorittihen,
Heitti raukan rannikolle,
Werewän wesikiwelle.
Kultansa kujertamahan,
Kaunosensa fatsomahan.

.^,»,

55

Rauffa huusi rannifotta,
Neremä »vcsikiwelld.

60. Itki äänettä isolla,
Ukkoa rufoelemi:

"Uffosttti, ainostni!
NoSta pilwi luotehelta,
NoSta suuri fdicn »voima.
Aalto anfara fohota65.
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70,

75

80.

5

Hurjoa hufuttamahan,
Mielipuolta painamahan."

Tuo nffo ylinen herra
Nosti pilmen luotehelta,
Nosti suuren sdien woiman,
Aallon anfaran fohotti
Hurjoa hukuttamahau.
Mielipuolta painamahan.

"Kutti, kutti, feito Kesti,
Meito Äesti, tcino lesfi!
Ainafo futt' on Annin tyynyt,
Ainafo Annin päanalastt,
Aina KirStin firjomaipat?
Meren tyrsky tyynynäsi.
Meren ivaahti »vaippanasi,
Aalto päänalasinasi."

G

14. Anterun surma.
Kaifa fäätt sänkyänsä
Luisten lukkojen takana.
AnteruS ylinen yrkd,
Ylimmäifen miehen poika
Oli teienfä käwiä,
Matkojensa mitteliä;
Seisattihen seinän alla,
Lausuivi lasin tatva:
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10.

»5

20.

25

30,

35

"Lasfe tuttusi tupahan,
Kamarihin faunostsi!"

Äaifa faattami fanoa:
"Et ole oma uroni,
Olet huorien hosuja,
Näärtimaimojen mäjyjä.
Laiton kaunoni fafahan,
Suotuni lohen perähän,
Ainofeni ahivenehen,
Äesän tuopi sutirct hauit,
Taliven ruskiat repostt,
Syksyllä orawirihutat." -

Anterus ylinen yrkä,
Ylimmäisen miehen poika
Itse ikkunan awawi,
Itse tungeksen tupahan.

Kaisa sängystä fatoahti,
Miefan seinältä simalti,
Tempasi tupesta tuiman,
Syöfsi miestä fyänalahan,
Säpi tämmöisten lihojen,
Kautta fainalon wastmeu.

3Birffo Antti Annillehen:
"Mene Anni katsomahan.
Karhuko huuti karjassani.
Metsän lieho lehmissäni."

Anni arka päimättäft,
Yölläpä sitäi arempi
Turlkihinsa tnrmelekstn,
Waippohinsa mnrjefefstn.
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Meni itse katsomahan. —

40, Matfa seiso seinän alla,
Alta iffunatt asnmi,
Käessä Merinen meitsi,
Tupetonna tuima rauta.
Päässä huntu hurmehinen.

45. "Noi sinua maimo raukka.
Jo tapoit oman urosi!"

Kaisa saattami sanoa:
"Ei ollut oma uroni,
Oli huorien hosuja,

50. Näärttmaimojeu mäjyjä.
Jos tuo si;i)fsi pantanehe,
Nioitsi we'ettänehe.
Otan pattfott.palttinca,
Toisen werfoa metäsen,

55. Jolla tuomarit totutan,
Jolla lahjon lautamiehet,
Puhumahan puolettani,
Viereltäni mirlfamahan;
Naan jos syyksi syyetähän,

60. Nietä meetähän Mioiksi,
Kyll' on suurta Suomen maata,
Saajoa Lapin rajoa,
Piittä suuren pilloniefan,
Paeta pahan tekiän."
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5

10.

,5

20.

25

15. Niion poika.

Katri fciuniS, neito nuori,
©efä siemin tyttäristä,
Komin kaunis kauoittaki.
Paras ilman pauloittaki,
Lakittaki muiheulainen,
SBeroittafi imtihen merta,
Myöhän myllylle menewi,
Päiwän noStesfa norolle.

Teki liiton luun keralla.
Muun keralla, päimdit kanssa,
Yhen aian nostakstnfa.
Katri ennen ennättcli,
Viisi wtttoa keritsi,
Teki kuusi kuontaloa.
Ne kaikki farafsi saatto,
Waattehiksi walmisteli,
Euncu päiwän nousemisia.
Auringon ylenemistä.

Pcjt fttitret pyöräpöyät.
Laajat lattiat tafaft,
Wei pihalle rikkojansa.
Rikoillansa stifatteli:
.fitulttmi fitmu kyläStd,
Tomit toiseSta taloSta,
Rittahasta Riikolasta,
Paksusta Pajarilasta;
Kuulu kattilan famina,
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©efä riehtildn reminä,
Suolta suuri suitsen helke,
Amannolta aisan kolke.30,

Juoksi Katri katsomahan:
©iett' on riski Riion poika,
Ia paksu Pajarin poika,
Hemoistahan waljastawi.
Kalujahan kaunistawi,35
Lähtidkfenfd kosihin.

Sano riski Riion poika.
Ia pakfu Pajarin poika:
"Elepä muille kaunis Katri,
Kun minulle Katri tants,
Pane päätä palmikolle.

40.

Sio silkillä h imusta!"
Tunki kihlat futtarohon,

Taskuhun tali hopiat.
Katri itkien kotihin.45.

Kattotetten kartanolle.
Ennätti emä kysyä:
"Mitä itket piika pieni,
Nuorra saamani nureksit? -

Mene aittahan mäelle,
Pane paita palttinainen.
Liitä liinan aiivinainen,
Veä'pä wertaeu hamonen.
Päälle paian palttinaisen!"

50.

Katri tattis, neito nuori.
Meni aittahan mäelle,
Löyti rihman rippumasta.

55.
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Langanpddn lapattamasta,
©ihen furmanfa fufesi,
Kuolemanfa fohtaeli.60,

Kufas fanan faatantahan,
Kieliferran ferrantahan,
Riffahafen Riitaahan,
Paffuhun Pajarilahan?

65. Karhu sanan faatantahan,
Kieliferran ferrantahan;
Ei saanut farhutta fanafsi,
Lehmifarjahan fatofi.

Kufas fanan faatantahan,
Kielikerran ferrantahan.70.
Riffahafen Riitaahan,
Paffuhun Pajarilahan?

©usi fanan faatantahan,
Kieliferran ferrantahan;
Ei faanut fttetta fanafsi,
Lammasfarjahan fatofi.

75.

Kukas fanan faatantahan,
Kielikerran kerrantahan,
Riffahafen Riitaahan,
Paffuhun Pajarilahan?80.

Repo fanan faatantahan,
Kieliferran ferrantahan;
Ei faanut remolla fanafsi,
Hanhifarjahan fatosi.

85. Kufas sanan, saatantahan,
Kieliferran ferrantahan.
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Riffahafen Riikolahan,
Paffuhun Pajarilahan?

Jänis fanan faatantahan,
Mieli kerran kerrantahan;
Jänis warman waStaeli:
"Sana ei imehe'ert katoa."

N0

Läksi jänis juokfemahan,
Pitkdtawa piippomahan,
Vääräsääri »vääntämähän,
Ristisuu ripittämähän;
läniS juofft, pää järisi,
Perä pyöri, pelto liittu,
Meni riekut Riion luotsi.
Ia paksun Pajarin luofsi',
Juoksi faunan kynnykselle,
©anna täynnä neitosia;
Juoksi riihen f»nnyffeffc,
Kyykistihen fpunöfsttte.

95

110,

105, Riihesf ompi Riion potta,
©e paksu Pajarin poika;
©ano riski D?tioit poika,
Ia paksu Pajarin poika:
"Pankate jänis tulelle,
Kierosilmä kiehumahan !"110.

lättiS faattawi fanoa.
Jänis warman waStaeli:^
"Sie'pä lempo lähtcnynitä
Kattiloihin kiehumahan;
Säfftn sanan faatantahan.
Kielikerran kerrantahan."

115
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©auo riSfi Rito» poifa,
Ja paksu Pajarin poika:
"Mip' on fana faatawatta,
Kieli kerrateltawana?"120.

JdniS faattawi fanoa,
JdniS warman »vastaetta:
"Se on fana saatawana,
Kieli kerrateltawana:

125 Jo on Katri kaatuiltuina.
Tinarinta t-iiitunmma,
©ortunna hopiafolki,
Wyöwaski walahtannnna."

Suopa riski Riion poika,
Ja pafftt Pajarin poika.
Tempafi isänsä miekan,
Hio pdimdn, hio toistit,
Pdimdn kolmannen loputta
K^felewi, laufelewi:

130,

135. "Syötkö syytöntä lihoa.
Juotto merta miatonta?"

Miekka mietti miehen kielen
Arwasi nron pakinan:
"Syönpä kun ft)ötettäitehe,
Juonpa kun juotettanehe."140

Se on riSki Riion poifa.
Ja paksu Pajarin poika,
Meni peltonsa peritte,
Perin peltohon sysäsi,
Karin kdäuti taiwoseheu,
Itse kääntyivi käreSsä,

145
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150,

5

10

15

Kun on fuitoa fuusen ofsa,
Karsittu fatajan latwa.

©ihen surmansa sufesi,
Kuolemansa fohtaeli,
©ano kerran mennessänsä:
"Elfdte etiset sulhot
Tahtofo tytärtä toisen
Wasten mieltä mieholahan!"

m
16. Hannus pannns

Hannus Pannns, mies f oria,
Sdfsi Kosfelta fosihin
Virran nuorinta tytärtä,
Pajarin paraSta lasta.

©ano sinne tultuansa,
Pajarihin päästyänsä:
"Paras minulle, ei pahinta,
Pisin minulle, ei lyhintä."

©ano Wirran nuorin tyttö,
Pajarin parahin lapjT:
"Ei paraSta, ei pahinta.
Ei pisintä, ei lyhintä.
©inull' on ennen naitu nainen,
Koissa entinen emäntä. —

Tapa nainen ennen naitu
Murra entinen emäntä!"
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20.

25.

30.

35

40.

HamuiS PamtuS, mies koria,
USfo huoran houfntuffet.
Pahan waimon waciwituffet.
Hyppäsi fdlön fäfähdO/
Nousi laita lautasille.
Niin fohta foria läksi,
Tappo naisen ennen naiun,
Murti entisen emännän.

Meni Koskelle fosihin
Virran nuorinta tytärtä,
Pajarin parasta lasta.
Sano sinne mentyänsä:
"Paras minulle, ei pahinta.
Pisin minulle, ei lyhtto."

©auo Virran nuorin tyttö,
Pajarin parahin lapsi:
"Ei paraSta, ei pahinta,
di pisintä, ei lyhintä.
Tapot naifen ennen naiun,
Murrit entistn emännän,
Taiat tappoa minnnki.
©urmata hyiväfukufen,
Mennä uutta ostamahan,
Kohta kolmatta fosihin."

17. Marketta ia AnteruS.
N^arfetta foria neito
Keträeli joutcssmtfa*
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Saulo ketråellessänsti:
"Ei neiti minui! ndtönen

5. Aja sen heivoleu reis-a.
Joka lie ollnna orilla
Kun ei ivttrsastt ivetdne.
Kuletelle fuutiaifet."

Marketta toria neiti
10. Ketrdeli joutessansa,

Saulo feträctteésänfa:
"Ei neiti minun uälöueit
Koole seu lehmän iiisälmu.
Joka lie bäilymid härille.

Kun ei hiehoista herune,15

WasillaisiSta »alutte."
Marketta koria ueiti

Ketrdeli joutessansa,
Saulo keträellessäusä:

20 "Ei ueiti minun nätaen
Käy uubta keritsemähän,
Jok' on ollut oinahilla,
Kun ei lartto fasmatelle,
Sai» kantane karitsa."

Anterus yliuen yrka,25.
Ylimindifen miehen poika
Oli teiheufä kämiä,
Mattojenfa mitteliä;
Kauan foitti kanteletta.
Vingutti ifatifä »virttä.30.
Paljahilia paioiffahan,
Aiivan aiwittaisittcihan.
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Marketta loria neiti
Tnoll.t sääti sdnkydnid,
Ybeffdn ylisen päällä,
Kaheksan katon razaSsa.

35,

AnternS ylinen yrkd,
Yfinmiaiseu ntiebcn poika
Otti sartveheu olutta.
Tuolla ivoiteli omia,
Oivet miSfo »viertehettä,
Kaljalla saranat faöti —

Meitt hän ylitupahan,
Kaheksan katon rajalle;
Tuotta Marketan makasi,
Alla mittmen utufeit,
Alla matpan »vaskikirjan,
Alla tellan tehterisen,
Yheffdit ylistit päällä,

Kaheksan katon rajassa.

40,

45

50.
Marketta loria neiti

Alko saunassa asua,
Alko wtmttä wtwre!'Na,
Hamelu-tta Imör-cbfiä.

55. Alina bymä emäiitä
Tuop' on inoSta arivelewi
"Mikä meiän Marketalla,
Kuka .Rurfetta rukatta,
Aina fauuasfa afuwi,
Aina faunan karsinassa?"60,

Savsi faattawi fanoa,
Sapsi pieni Inufuella:



92

«5.
Sären lientä liieininäfsi."

Alina hymd emäntä

70.

Hänpä lapfen helmahansa
Kääri kääreliinahansa.
Meni sulhost/n tupahan.
Poikasien mpnStäritjin:

Kufas teistä poifasista
Tehnyt näitä työffösiä?
lofa lapsen lapsefsehen.

75

"Se on meidn Marketalla,
Sepä Äurfetta rnfalla,
Söi äiän fntufaloa,

Ain' on aamulla warahin,
Kdwi fuunnellen fujoa,
Seifatellen seinän wiertd,
Löysi lapfen itlemdSfd,
Wafaist» wanfuntaSfa,

«0. ©e olutta juoalsehen."
SOBannö yfsi, wanno toinen.

©e kohta fowasti wanno,
Joka tiesi tehneensä.
Waro waiwan ndhnehenfä.

Meni neitosten tupahan.35.
Morsianten mynstärihin:
«Kufas teistä neitosista
{tehnyt näitä työffösia?
lofa lapsen lapsefsehen,
©e olutta juoafsehen."90

SBanno yfsi, wanno toinen.
Se kohta fowaSti wanno,
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lofa tiesi tehnehensa,
Varo wcitwem ndhnehenfä.

95. Sapsi tuomitaan tulehen.
Lapsi suolle wietdwdlsi,
Korennolla pdähdn lyöä.
Hongan oksalla hotasta.

Kiesus kielen, Maaria mielen
110. Lapselle »väkäiselle,

Ytaifette, äéfeistttc —

Lausu fapff yksiöinen:
"Anterun tulinen turkki,
Marketan panunen paita

105. Turwaffeni tuotaohon.
Päälleni puettaohon,
Palamattani tulcéfa,
Wetehenfi waipumatta."

18. Kttkatt lapset.
Tyyn' on sää, ihana ilma,
Kuu paisto Kutumäeltä,
Pätwä Pdtsiwuoren päältä.
Jo on aika noeta nuorten,

5. Kun on wanhat wafwehetta,
Ifäpuolet istumassa.

"Noust pois nokinen poifa!
Waiwaselta wnotehelta,
Pölösittä pääaloilta.
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Nokiselta nuotiolta,10.
Kylan kynnöt kyntämättä,
Äyldtt waot ivakoamatta.

15
Kajawa falast fpöpt,
Lohet Foéfeéfa fntewi.
©tiat Kiikasittan alla."

"Mistäs tunnet KiikakoSken,
Äiifnfoöfcn, Kiikasittan '"20,

Noiife pois makoamaSta,
Ulos unta lappamasta;
Sokki werttosi wetdwi,

"Tok' ma tunnen KiikakoSken
KiikakoSken, Kiikasittan;
©ttttä synnyin, siinä kaSivoin,
©iind lauloin lapsipdiwän,
Siinä Kiilasittan pääSsä25
Mie olen Kiikan Yrjön tyttö."

"Siinäpä mindi synnyin.
Sekä synnyin, jotta kaSivoin,
©iiiui Äitfaftffait päässä —

Mie olen Kiikan Yrjön poifa.
Woi mtnd polonen poika.

30.

Voi poika poloualanen!
Makasin fifarueiti ,

Ainoan emoni lapsen.
Alla uutimen Utusen,
Sitta »vaipan »vaskikirja».
Missä nyt piiltä piilojani?
Tuotta piilen piilojani,
Kitsf ennen isoni piili,

35.
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40. Miehen murhan tehtyänsä.
Karhun filjuwan fiasfa,
Natsassa »valaskalojen,
Wein niwan untuwaéfa."

19. Tuiretuisen lapset

Voila tubina Tuiretuifen,
Sapsi kehjo Keiretyisen
Sälsi wiemähän wctoja.
Maarahoja ntciffamaha».

Nekehenfä rentoakfen,
Kohennakfen korjahanfa,
Ajoa karettelewi,

s>

Matfojaufa mittelewi,
T.oiUa Pohjan kankahilla.
Säpin synkittä saloitta.lO

Neiti, »vastahan tuleivi,
HtwuS kulta hiihteleivi,
'Noilla Pohjan fattfahtlla,
Snpin laajoilla saloilla.

l5 Poika tuhma Tuiretuifen,
Sapsi kehjo Äeireftjtfen
Jo tuossa piätteleivi,
©untahan sowittelewi:
"Tule korjahan koria,
Hywä lahja laitohoni!"20.
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25,

20

35.

40.

45.

50.

Neiti fuksilta fanowi,
Hiihtimiltä hiioami:
"©urma fiulle forjahasi,
Manala refyehcjl."

Ajawi farcttelewi,
Mattojansa mittelemi,
©elivdllä meren selällä,
Ulapalla anfialla.

Neiti wastahan tulewi,
Tinarinta riioawi,
©elmättä meren feföllä,
Ulapalla anfialla.

Mattaan piättelemi,
©untahan sowittelewi:
"TiilcS neiti forjahani,
Maan walio matfohini!"

Poika tuhma Tuiretuisen,
Sapsi kehjo keiretyisen
Iski »virkkua mitfalta,
Helähytti helmiivyöllä;
Wirffu juoksi, matfa joutu,
Tie wieri, ref i ratfasi.

Poifa Tuhma Tuiretuisen,
Sapsi fehjo Äeiretpistn

Neiti mastahan sanowi,
Tinarinta riitelewi:
"Tuoni siitlle forjahasi,
Manalainen matfohisi."

Poifa tuhma Tuiretuisen,
Sapsi fehjo Äetretpifen
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5.1

60,

65

70,

75

80.

Iski »virkkua »vitsalla,
Heläbylti helmiivyollä ;

Vtrffu jnofft matka joutu,
Neli »vieri, tie lyheni.
Ajawt farettelewi,
Mattojansa mittclemi,
Noilla Wäinön fanfahitta,
Aiiimon vaatuilla ahoilla.

Neiti maStahan tttlcwi,
Kauto/enfä faalelewi, fa
Noilla Wäinön fanfahtlla,
Ammon raatuilla ahoitta.

Poifa tuhma Tui»etnisen,
Sapsi fehjo Keiretyisen
Hemostaan piältelewi,
Suutahan sowittelewi:
"Tule neiti forjabani,
Armas alle wtfttistni!"

Neiti waStaban sanowi,
Kautokenkä lantelewi:
"2Btlu on olla »viltin alla.
Kolkko tajaSsa clcä."

Poika tubina Tuiretuifen,
Lapsi Jehjo Äciretyife» *'■
Alvasi patahan arkun,
Kimmahntti kirjakannen,
Nostelcivi, näyttclewi,
Äcitstlewi, kääntelcwi
Kultasuita suttasia.
Wöitänsä hopiapäitä.
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Niin tuli relehen neiti,
Korjahan fehenteleksen,
Jife laitohon las'elsen.
Alle »viltin wtcrctäffeu.

83, Poifa tuhma Tuiretuifen,
Sapsi kehjo Keiretyifen
Jo tuossa lepdelemi.
Nuoren neitosen keralla,
Ääf orofen ohjakstsfa,
Toinen neitofen nifoisfa.«i

©iinä neitofen lisäili,
Tinarinnan riSfacli,
Noitta Wdinon kankahilla,
Ammon raatuitta abitta.

95. Niin neiti sanoiksi vvirtti.
Sekä lausu ja kyseli:
"Lienetkö sttfita suurta.
Isoa isän alea?"

Poika tuhma Tuiretuisen,
100. Lapsi lehjo Ketrettnfcn

Itse tuon sanoiksi ipirffi:
"En ole sukua suurta.
Enkä suurta enkä pientä.
Ole» kerran keskimäistä,

103. Potta tyhjä Tnirctuisc»,
Lapsi löyhä Keiretyisen;
äßaatt mipä sinun sukusi?
©atto'pa sinun sukusi.
Jos olet sukua suurta,

110. Isoa isän atoa."
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Neiti tuon sanoiksi wirffi:
"En ole sulua suurta,
Enfä funrta, eufä pientä —

Olen tervan imaista.
Tytär tyhjä Tuir-ctuifeu,
Sapsi köyhä Keiretyifen."

t 15

Poifa tuhma Tuiretuifen,
Sapsi fehjo Äeirctpife»
Korjasta fjhottelefstn: <?

"Not polouen päimiäni,
Kun pt'm sifarueni,

120,

Sanuutin emoni lapfen, .

Sioilla Väinön fanfahitta,
Ammon raatuitta ahoilla!"

125 Weitsin Idukeusd leivitti,
Rauon rahuo rahkebenfa.
Hyppäsi hyivän olalle,
Hymän lankin lautasille;
Ajo päin sinistä merta.
Kohti kuohuja kolvia,130.
Alle aaltojen fyivien.
Päälle mustien nittrien.

20. Wienan «eiet
Olipa ennen neljä neittä,
Wiisi Wienan morsianta,
Kaheksan merikanoa,
Wienan niemyen nenässä.
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5 Sininurmen nittännässä,
Äaéfeforrcit fatfomiaéfa.
Lötjcttthttt lemmen tehtt,
Lemmen lehti, tammen faétit;
Netmät inaatte fasmctmalle
Orotte ylenemälle.10
Siitä kasmo kaunis tammi,
Yleni »vihanta »virpi:
©f t ilmoille olotti,
Sanoa täytti taiwahalle,
Pidtti pilmet juoffemaSta,
Hattarat hajoamasta.
Yfsi pddsi pitkä piimi,
Pitkä pilwi, kaita pilwi,
PifmeSfd wesi pisara,
Pisarassa pittu lampi,
Lammissa weno piinaueit,
Nenosessa nuoret sulhot.
Nuoret sulbot, naimattomat,
Wielä wiiuau juomattomat;
Punomat punaista köyttä.
Köyttä rauta ra-htufoimat,
©itoa meren siivua

15

20,

25.

Lahta Kannan takistoa,
Meren tyynenä pysyä,
Lahen Kannan fauuihina,
Wieä ffiicuan neitosia,
Kaupita fotifanoja,

30

Näiltä raufoilta rajoilta,
Pölösiltä Pohjanmailta,
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35, "Elkäte merifet miehet,
Nield ivielö neitojamme!
Wienan on ncitostt mercmdt,
Kannanlahcn faiinolaifct;
Ei niitä tnfulla tnyöd,
Eifd fansoin kaupitella;
Tukun mpöabän oramaf,
Rcwot kansoin kaupitahan,
Neiet yksin annellahan,"
Eikä aina yffiiifäiiä.

40.

-O

21. Kalewalan neiti.
Saksin palja paiincnehen,
Leino lehmien ajohon.
Kurja karjan katfelohon;
Ajon lehmät fuota myöten,
Lampahat palomäkeä,5
N'iionat »vuoren lulluloa,
Mie ficro kiivi fimcttä,
Palja paasi paaterelta,
Hailia haivu hamutta,
©iikan mustan mustumatta,
Kengän kannan kastumatta.

10

Yhty yrfä karjahani.
Pää lemiä lehmihini,
Hän istu ttjmette punta,
Minä laitto (atmcmmatte,15.
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Minä hotffa huonommalle,
Minä pieni pienemmälle,
Vähän kuollutta parempi,
Katonulta faunihimpi.

Kystlemmd, laufelemma:20
"MiStäpä sinä »vaellat,
Kulitko minun fotona,
Kämttfö /alemalassa?" <"

"Antinpa siiliin fotona,
25. Käminpä KalemafaSfa."

"Kuttuko käet Kafewei»,
Mcilemnlau kuusikossa ?"

"Äuffupa käet Kaleman,
Kalemalan fuuflfosfa."

"Haukkuko Kaleman koirat,30.
Kalemalan kanlahalla?"

"Haukkupa Kalcwan koirat,
Kalemalan tankahatta."

"Katsoko Kaleman neiot,
35. Kalemalan iffunoiéfa?"

"Katsopa Kaleman tteiot,
Kalemalan iffunoiésa."

"Mistäspä tiiiifit minun kotini,
Mi merffi mtttun ko'issa?"

40. "Siitä tunsin suutu kotisi,
(Se merkki sinun fo"töfa;
Pihta jtffo pirtin eessä,
Tuomtffo tuman tafana,
Koimifto fotamäellä,

45. Äatajtffo faimotteltä,
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Kuusisto knjoiStcu fmiéfa,
Petäjikkö pclfon pädSfd,
Tammi keokitauhtiatta,
Hetet tammen juuren alla,
iiilfafattfi kattehena,50,

Kultakauha atm päällä."
"Mitäpä meillä laailtihiit,

Raattihin minun koissa?"
"Siinvottihin, jauhettihin,

55 Seiivoltihin, paiStettihitt,
Pinopuila pillottihin,
SSiielä wettä lannettihin.
Neitosin naitettihin,
Päitä kasfa kaupittihin."

"1010 lie» minäki myöty,60,

Joko kaupittu katala?"
"Jopa oot siiiäfi myöty,

Jo oot kaupittu latala."
"Kellen myötihin minua.

65. Kulle kurja kaupittihin?"
"Minulle myötihin sinua,

Minulle kurja kaupittihin-"
"Äiänkö minnStct annoit.

Paljofo panit hymdstä,
Kun olit oluen tuojan,
Kannun laittajan »valitsit?"

70-

"Annonpa minä sinusta
Jsottes ikioroseu.
Jok' on tarkka askelelta,
Sekä käymähän terdmä."75.
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"Vähänpä hymästä annoit,
Piffaraifeu fannihista —

Mitäpä annoit maammolleni?"
"Maammolle maberolehmän,

30. Jok' on syömättä lihcnva,
Koria tatuttamatta."

"Vähänpä hymästä annoit,
Pilfaraifcn fannihista —

Mitäp' annoit wcljetfcni?"
85. "Veljelle »vcuo pnucistit,

Itfelfen fotiit fäypt,
Itfe kaupat faupttfcmt."

N.tbdupä hymäStä annoit,
Piffaraifeu fannihista —

Mitäp' annoit fiSfoUcni?"00.
"Siéfollc sin/rivän «uhen,S

lofa miiffo »villan tuopi,
lofa luu karitsan kanto."

"Nähänpä hymästä annoit.
Pikkaraisen kaunihista —95.
Mitäpä annoit ukolleni?"

"Ukolle nuen lusikan,
Jonf ci syöen syömät puutu,
Jnoen juomiset »vähene."

100. "Nähänpä hyivästä annoit,
Pikkaraisen kaunihista —

Mitäpä annoit äinmölleni?"
"Ämmöltesi »vaéfimaljan,

Tuletta tumassa appi,
Nalfialta wailehtiwi."105.
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"Wdhänpä hywästä annoit,
Piffaraistn kaunihista.
En lähe minä sinulle,
Enfä lähteä käkeä."

110, "Kun wähä hymästä annoin,
Ptffaraifcu kmmibiSta,
Isosi ifioroncn
©otftiellä sortuohon,
Kaatuohon kauppatiellä,
Kanpaaikana paraSsa."115
".fint »vdhd hywdstd annoin,
Piffaraistn fannihista,
Mcictinmosi maherolehmd,
Nasoillensa waipuohon,
Kiulullensa lirivotkohon,
Sypsiaikanct parassa."

120.

"Kun wähä hywdstd annoin,
Piffaraistn fannihista,
SBeljesi »oeim pnuanen
Kimen kohti kiitäköhön,
Halft juoskohon hakohon,
Sontiaikana parassa."

125

"jtun »ähä hywdstd annoin,
Piffaraistn fannihista,

130. Sisfosi sinenvä uuhi,
Niiloihinsa »viipyföhön,
Karwohinsa faatufohon,
Nillaaifana parassa."

"Kun mähä hymästä annoin,
Pikkaraisen kaunihista,135
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Uffosi uusi lusiffa —

Kanta poies fatfctfohon,
Poiffi ponsi lentdföhon.
Syöntiaikana parassa."

140. "Kun wähä hywdstd annoin,
Piffaraistn fannihista,
Ammöfesi waSfintalja
Kimehen filahtalohon,
Poieé pohja puhetfohon,

145. luontiaifana parasfa."

22. Neien «oswv.
Tuoli' on neitoset kisassa.
Kaunofaiset farfelossa.
Noitta Ndinöldn ahoitta,
Kalewalan fanfatyitta.

b. Jftttterwo Kalewan poi/a,
©tntfuffa jliön fapfl, ' ?

Hiwus feltauen foria.
Kengän fautt» faunofainen.
Lähtiäksensä käkesi.

10. Ht)Wdttä ison oritta,
Noien neitojen fifahan,
Kaunokaisten farfelohon.

Hyppäsi hymän stläffe,
Hywätt lankin laittasille.

15. Ajo pdiivdn, ajo toistn,
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Kvhta fotmannen ajami;
9?ttn päimänä fotmantena.
Pääsi neitojen kisahan,
Kassapäien farfclohon,

20. Noille Näinolän ahoille,
Kalemalan fanfahitte.

Ken ihanin impyistä,
Kassapäistä kaunokaisin,
©en hän foppo foprihinsa;

25. Stfe tuon sanoifsi wirtti:
"Ettäte sinä itänä,
Ilmottako immet mtfma!
Grttei äiti ääntä saift,
Emo etftmä olisi,

30. Jos ma mnoenki miruisin.
Tahi fafft fatfettaisin,
Tuotta tuomimaaran päällä

Kasmctisin fatajifossa."
Ajami fahattetemi.

25. Immen itfemän keralla,
Ajo Näinolän ahoilta,
Kafematatt fanfahitta.

Niin etsi emo tytärtä,
Nanhin lasta maikerteli,

40. Etsimi kisa sioilta,
Noilta farkukankahilta:
"Etteko nähnyt mun tytärtä.
Munitut futtan tapfufaista?"

Niin sanomi poika pieni,
45. Lausu paimen ja pakisi:
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"£)ft täsf cräS uroita,
.futtenvo Kalewan poikq,
Sinifiikka |iön lapsi,-»
©intfuffd, hienohelma,
Hitvns keltanen tovia,
Kengän kanto fauuofainen,
Koppo neien koprihinfa.
Pani lankin lautasille;
Niin itfe ajohon lähti.
Immen itkemän feralla.
©nimii wirNi, noin nimesi
"Ettäte sinä itänä,

50.

55.

Ilmottako immet milma!
Ettei äiti ääntä faisi,
Emo etsiwd olisi,60.
Jos ma wnoenfi wiruifin,
Tahi faksi fciffcttciifln,
Tuolla tuomiwaaran päättä,
Kaukana fatajitafa."

65 Niin emo sanoiksi »virtti.
Äiti äättettctt panekscn:
"Voi poloncn pciiiviätii,
Onneton olelmtant,
Sinne meni ffitclinäni,
Sinne kannettu katosi!"70,

Itse cittcheu menewi,
Astua tihuttelewi
Tuonne tuomiwaaran päälle,
Katajiflokanlahalle,
Kujerrellen kuusikossa,75
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Kaiffueii katajikossa:
"Tule tänne tyttäreni,
Sähe pois polonen tyttö!
Miehen tuhmasen tulilta,
Warattomau »alkioilta,
Turmihin oman emofi,

80.

Oman »vanhemman ivarohin."
Tytär tuolta mastaelt,

Lapsi laufn ja saneli:
''(Sn mitta emoni pääst,
Kun et tulle päästämähän.
Olin mie fifafcoittci,

85,

Koilla farfufartanoilla;
Niin tuli eräs uroita.
Sinisukka Kion lapsi, >J
©e otti oron felätte,
Kosti tciufin lautasille,
Ajoa kahattelcwi.

»m.

Saloja samottclewi.
Yöt päiivät piättelewi,
Wnorolauet lautelewi,
Marjoilla mcnettclewi,
Mustikoitta mustuttawi.
Vilussa wiluttelemi.
Pakkasessa paistelewi.
Sähe sie oma emoni,
loumu fattnis kantajani,
Sähe lapsesi otolle,

0,5

100,

Tyttäresi Innnahitte,
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105 Käiltä palloilta pahoilta.
Vaaramailta maifioilta!"

Niin emo fanoiffi wirffi.
Itse intoen pafisi:
"Sähen mä lapseni otolle,
Tyttäreni lumtahille,
Znon Ufon tulifet nuolet,
Kannan »aSfifet wasamat.
Oi Ulfo yli-jumala!

110,

Tahi taatto taiwahinen,
lonwuta'pa jousi suurin.
Katso kaaresi parahin.
Pane wasfinen wasama.
Tuon tulisen jousen päälle,
Niin työnnä tulinen nuoli,
Ammu waSfinen wasama.
Slinmtt faittta fafnalojen,
Halfi hartiolihojcn.

115

120,

Tito paha Kalewan poifa;
Sasfe lastani fotihin,

25. Päästä tielle terwehend,
Kosfematonna fotihin!"

©e Uffo ylijumala,
Itse taatto taiwahinen
louwnttipa jousen fuuren,
Kanto kaarensa parahan.
Pani »vaskisen wasaman
Zxton tulisen jousen päälle,
Työnnälti tulisen nuolen,
Ampu wasfisen wasaman,

130.
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135. Halfi hnrttolihoiétci,
Kaleivaistn fainaloista.

23. Weenkantaja Anni.
Anni tyttö, aino neiti
Läksi mettä tähtehettä,
Pieni kiulunen käessä.
Pieni kauha kainalossa,

5. Ei oo mettä tähtehessä. -—

Kult' on kansi kuimahtanna.
Valahtamia maslilaita.
Tinapohja tjlfahtanna,
Lehti päälle tangennunna.

10. Anni tyttö, aino neiti
Tuosta astumi etemmä,
Lähtehelle toifelfenft;
Git oo mettä toifesfana —

Meni kohta fofniannette,
15. SOBctt' et kolmannessakana.

Anni tyttö, aino neiti
Ihä eistymi etemmä,
Astumi alusfahette,
Meni mäen, meni toisen,

20. Kohta kolmannen menemi.
Niin mäellä kolmannella

Iski silmänsä itähän,
Käänsi päätä päimän alle,
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Ndfi purren purjehtiman,
©atalaian laiehtiwan.25,

Mies puhaS perästä purtta.
Toinen mies nenästä purtta,
Sulho purren partahalla:
"Tules tytti pttrtebctii,
ffipömaéft wenoseheui!"30.

"Enf on tule, enfä huoli,
Eipä työntänyt emoni,
'Varustellut manhempani
Tätä lasta laimahasi.
Tytärtä ivenoschesi!"35.

Nousi mies perästä purtta,
Mies toinen nenästä purtta,
Sulho purren partahalla.
Koppo neien piirtchenfa
NyöivaSfen menosehensa.10.

Niin neiti fujcrteleivi,
Wyöwasfi walittelewi,
Sulffuparran fuun e'esfä,
Kultaparran parmahitta.

9iäfi taattonfa »esillä.
Taaton laiman lainehilla:
"Tules taatto lunnahille,
Oman lapsesi otolle!"

15

"Emma joita tyttö raulfa!
Lohi fiiltauen futemi,50.
Kultasissa fuplusfoisfti."
Eipä taatto tullutfana.
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55.

60.

65.

70,

75,

80.

Neitonen fujertelewi,
Vyöwaéfi walettelewi,
(Sulffuparran suun e'esfd,
Kultaparran parmahilla.

Ndfi maammonsa mesiltä,
Maamntonlaiman lainehilla:
"Tules maammo lunnahille,
Oman tupstfi otolle!"

"Emmd jona tyttö rauffa!
Siitakultanen frttewt,
Kultakissa fnpluSfoiSsa."
Etpä maammo tullutfana.

Neitonen kujcrtelcmi,
VyömaSki maltttetemi,
Suttkuparran fuun e'essd,

Kultaparran parmahilla.
Näki meittonsa mesittä,

Veikon laiman lainehilla:
"Tules meitto lunnahille.
Oman siskosi otolle!"

"Emma jona sitto rauffa!
Haufi fultancn ftttomt,
Äuttasisfa kupluskoissa."
Eipä weikko tullutkana.

Neitonen kujertelewi,
ffiyöwaéft walittelewi,
Suttkuparran suun e'eSfä
Kultaparran parmahitta.

Ndfi sisfonsa wesilld,
©iéfon laiwan lainehilla:
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"Tules sisfo lunnahitte,
£>man sisfosi otolle!"

85. "Emma joua silko rankkal
Lahna kultanen futemi,
Kultasissa fupluéfoiéfa."
Eipä sisko tuttutfana.

Neitonen fujertelewi,
Wyöwasfi walittelewi,
Sulffuparran fmtn e'csfd.
Kultaparran parmahilla.

90.

Ndfi minnänfä wesilld,
Minnätt laiwan lainehilla
"Tules minnd lunnahille,
Kato raukkasi otolle!"

95

"Enpä tieä miund rauffa,
En polonen poicm waimo,
Milla mie sinun lunasta»,
Kun ompi wdhdn maroa!"100.

"On stilla sincrwd uuhi,
lonfa toit tutteSfafi,
Oman taatto)! loista;
©ilta sie minun funetétat.'*

105, Anto uuhenfa sittermätt.
Ei uuhi mitdnd maffa.
Eipä työnnetä tytärtä,
Keitt' ei uuhesta yhestä.

Neitonen fujertelewi,
Wyöwasfi walittelewi,
Sulffuparran fuun e'esfd,
Kultaparran parmahitta:

110.
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"Kim et lasfe lunnahitta,
Että lasfe lunnahilla,
Polen puhfi unen purren,
Halfi haapafen wenehen,
Poiffi tallan puifet laiat.
Katajaiset faaret fatfon."

415

"Jos polet puhki unen purren.
Halfi Haapasen wenehen,120.
Tallat poikki pttifet laiat.
Katajaiset kaaret fatfot;
Puilla pursi paikatahan,
Orasilla ommellahan,
Teräksittä temmotahan,
Katajilla kaaritahan."

125.

"Potti puhfi unen purren,
Halfi Haapasen wenehen,
Tallo poiffi puiset laiat.

130. Katajaiset faaret fatfo.
Sillä päästi päänfå neito,

Sillä itsensä ehätti,
Wenehestä wierahasta.
Karjalaisen farpalosta.

435. Weip' on wettd taatollensa:
Ota wettd taattoseni!"

Taatto taisi wastaella.
Saatto firweswarrell«ifd:
"Mette portto poifemmafsi,
Tulen lautta tuonemmafsi!
Et ollut we'en etfosfa,
Olit fulhafen etfosfa.

140.
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Punapaulan pnujetoSfa,
Kautolcngän fatfelosfa."

145, 3öci hän mettä maammottenfa
"Ota »vettä maaiiimofeni!"

150.

Olit sulhasen etsoSsa,
Punapaulan puujefoéfa,
Kautokcngän katsclossa."

155

160

160.

170.

Maammo taisi mastactta,
Maammo kirmiitmdnnällänfd:
"Mene portto poikemmaksi,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut me'eit etfosfa.

Nci hän mettä iveikottensa
"Ota wettä »veikkoseni!"

Neilko taisi mastaetta,
Veikko keihäsmarrettanfa:
"Mene portto poilemmaksi.
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut »ve'en etfosfa,
Olit fulhastn etfosfa.
Punapaulan puujelosfa,
Kautokcngän latfelosfa."

Vei hdn »vettä fiéfottenfa:
"Ota mettä sikkoseni!"

Sitto taisi wastaella.
«Siéfo kirjalastasella:
"Mene portto poifemmafjt,
Tulen lautta tuonemmaksi!
Et ollut me'en etfosfa.
Olit fulhastn etfosfa.
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Punapaulan puujelossa,
Kautotengän fatfetoéfa."

475. Nei hän mettä minnättensä;
"Ota mettä mitinäseni!"

Noin minnä fanoilsi wirffi:
"Suuri fiitos, foétjttmala!
Tuota muotin tuon ikäni.

180. Naon wettä juoaffeni."
Anni tytti, aino neiti

Meni aittahan mäelle, ,
Soihcn tuoSta fnofemVljan,
Heittihen katoamahan.

185, Tuli taatto nostamahan:
"Noust poieS Auni tyttö,
Anni tyttö, aino neiti,
Noust nnorra kuolemasta:
Nercmänä mieremäStä,
KauniSna fatoamaSta!"190.

Anni faattami fanoa:
"Smp' on noust, taatto ruffa l
Enfä noust, enfä huoli;
Nirhu otit mirfannalta.
Karhu olit farjunnalta.
Susi fnnsi auonnalta."

195.

Meni maammo nostamahan
"Nonfe poies Anni tyttö,
Anni tyttö, aino neiti,
Noust nuorra fuolemasta,
Nercmänä »vieremästä,
Kaunisna katoamasta!"

200.
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Anni saattami sanoa:
"Emp' on nouse, maammo ruffa!

205. Eufd nouse, enfä huoli;
Virhn olit mirfannalta.
Karhu olit jumialta,
Susi suusi auonnalta."

Meni weiffo nostamahan:
210. "Nouse poies Anni siffo.

Anni siffo, aino neito,
Noust nuorra fuolemasta,
Veremdnd mieremdstd,
Kaunisna fatoamasta!"

215. Anni saattami ("anoa:
'Emp' on nuost weiffo ruffa!
Emp' ou nouse, enfä huoli;
SBtrhu olit mirlannalta,
Karhu olit karjunnalta.

220. Susi suusi auonnalta."
Meni sisfo nostamahan:

"'Noust poieS Anni siffo,
Anni silko, aino neito,
Nouse nuorra fuotemaSta,

225. Verdmdnä »vieremästä,
Kaunisna katoamasta!"

Anni faattawi fanoa:
"Smp' on noust siffo ruffa!
"Emp' on noust, enfä huoli;

230. Virhu olit mirfannalta.
Karhu otit farjuunalta,
Susi suusi auonnalta."
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Meni mtitnä nostamahan:
"Noust poies nato ruffa,
Nato ruffa, neito nuori,
Nonst nuorra, fuolemasta,
Slöercmäitä »vieremästä,
Kaunisna fatoamasta!"

235

"Jo uottstiifi, minndstni!
(St ollut »virhu wirfannalta,
Etfd farhu farjuunalta,

240.

Susi suusi auonnalta."

O
24. Kojosen poika.

2dfsin pienitä paimenehen,
_a.\a lammasten ajohon,
Pistin pillit pnssihini.
(Soitin suotta mennessäni,
Kajahutin fanf ahotta;
Sen ©eppä pajassa fuuli
Kesfen fnllan feittämistä,
Hopian sulajamista.

5.

Nasara »aju fäestd.
Kulta fuohu fäitilasta;
Kuhun fultoa tipahti,
Sihen saari siunattihin.
Saarelle koria nurmi,
Nurmelle foria neiti,
lof ei suostu sulhosihm,

10.

15
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20.

Toisen tati»i ref id,
Ldhtidfsensd fosihin,

25.

30.

35

Mielly miehiin hywiin.
Måwi pipit, fdwi papit,
Kdwi riffahat rifarit,
Kilin hoifat hoivin herrat.
Nii» tuli Kojojen poifa —

Tuo fonsti Kojosen poifa,
Nuoli »noen liistehid.

Tuota saaren faunofaista,
Ldfsi futtiten fosihin,
Hopioitcn heilumahan.
Kolme foiroa jdlessd,
Yfsi Sttiffi, toinen Sentti,
Äolntattsi Puritsa foira,
Koppo neien forjahansa,
Koppo ruoskalla homoista.
Nahkasiimalla sipasi.
"Idä hywdsti fnarcn nurmet,
Ämtfeit juuret terwaskannot!
<gn endd sinä ikdnd.
SCaöta saane saaren maalle."

Neiti parka huokasefsen,
Huofastfstn, henfdsefsen:
"Paremp' sutosen suussa.
.farhint filjn^an fiaösa,
Kun tdmdn Kojojen reissä."

40

"Mitä itfet Hiitten huora.
Kuta furja fuofaclet?" .'
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45,

50.

55

60,

65,

70.

"Itfen entistä ifeä,
Mun suotta fufu ifäni."

"Ele huoli Htttten huora,
Pääset Hiien fanfahalle!
Niin mä lysyn miekaltani:
©yötkö unelta lihoa,
Juotto »verta lämpimältä?"

Pääsi Hiien kankahalle —

Pään pani koSken kimeksi,
Hiero heiniksi himuffet,
©ääret särki aiafjlffl,
Sormet »äänti witsafjlfsi,
Käsiwarret scipähifsi.
Sihat listi lippahasen.
Pani rinnat riehtilähän,
38et entolte tuomisiksi.

Emo syöpi, fiittelcivi:
"En ole näitä ennen syönyt,
Näivyn unen tuomisiti,
Tyttäreni työntämiä."

Orja faufu owen suussa,
Owen suussa, panfon pääéfä:
"Voi! joS tietäisit »vähäsen,
Arwociislt piffaraistn.
Etp' on noita söisifänd,
Na»pn nuen tuomisia,
Tyttäresi työntcheitä."

"Sano, faito orja rauffa!"
"En sano emäntä rauffa!"
"'©ano, sano orja ranffa!
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75 Annan firjon karjastani.
Paraan lehmän läämäStäni."

"En sano emäntä raukka!"
"Sano, sano orja rauffa!

Annan ainoan orihin,
Seitsemästä ruunastani."80.

"En sano emäntä raukka!"
"Sano, fauo orja rankka:

Syötän »vuoen raatamatta,
Vnoen toistit »vaatehetta,
Ihen mnoen »voipaloilla.
Toisen knore'kuttoloilla.
Kolmannen sianlihoilla."

85

"Jo sanon emäntä raukka!
Söit sä tissit tyttäresi,
Jota taan kasmattelit.
Viikon mieresfdiö pitelit."

90.

G

25. loukosen nainen.
Netto istu sillan päässä,
Saulo sillan lautasilla:
"Jouten synnyin, jouten faSmotn,
Jouten aikani elelin;

5 lofo mennen loufoselle,
Jouten loufonen pitäisi,
Työttä, myöttä, fintahitta,
Jouten Jouko syötteleisi,
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lofiweellä juottclcisi,
Korttchitla kostuttaisi,
Sarasitte faatteleisl,
Heinäsille heittcleisi,
Kiwen suuren snojaseheit,
Kallioisen fatnalohon."

w.

15 Pääty Jouko kuulemassa,
Seinän alia seifomaSfa,
KuSfa kuuli, siinä kosjo,
Kuéfa foöjo, siinä kihlo.
Kussa kihlo, siinä otti.

20. Koitto Kommin ittunoa,
Kosjo Kommilta tytärtä.
Kommin nuorinta tytärtä:
"Anna Kömmi tytärtäsi,
Sluorta neittä naifeffeiti,
NastakaSivKiSta märäksi."^25

"Äsken aititatt tyttäreni
Kojon pojan puolisoksi.
Kun ainnuit tdhen taimahalta,
Pilkan pilwien lomasta.
Mhcn nuolen nostannalta,
Yheu jalkasi sialta,

80.

Yksillä ijrityfjlttä."
Ampu tdhen taimahalta,

Pilkan piimien lomasta.
35 Koitto Kommin ittunoa,

KoSjo Kommilta tytärtä:
"Anna Kömmi tytärtäsi.
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Nuorta neittä naisekseni,
WaStafaSwsiSta warafsi."

"Äsken annan tyttäreni
Kojon pojan puolisoksi.
Kun käyt neulojen neniä.
ZaUat rautatapparoita,
Päiwän neulojen neniä,
Soistit tapparan teriä."

40.

45.
Tako rautcifet talufstt,

Kdwi neulojen neniä,
Tallo rautatapparoita.

«fottfo Kommin ittunoa,
Kosjo Kommilta tytärtä,
Kommin nuorinta tytärtä:
"Anna Kömmi tytärtäsi,
Nuorta neittä naistffeni,
"WaStakaswoista »araksi. '

"Äéfen annan tyttäreni
Kojon pojatt puolifofji,
Mun fa uinet umpilammin.
Saanet sieltä fuuren hauin.
Suuren hauin, fnltasuomun.
Tahi fafsi pienemmäiStä,
Tuonet Kommille fätehen,
Anopille antehifsi."

50.

56,

SO.

©ttt' on uipi umpilammin^
Saapi sieltä suuren hauin.
Suuren hauin, fultafuomun.65.

Kolkko Kommin ittunoa,
Kosjo Kommitta tytärtä,
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Kommin nuorinta tytärtä:
"Anna Kömmi tytärtäsi!
Jo olen raatant työt tuhannet
@a'at toiset toimitellut;

70.

Jo olen uinut umpilammit,
Saanut sieltä suuret hauit,
Suuret hauit, kultasuomut.
Käynyt neulojen neniä,
Tattmit rautatapparoita,
Ampuut tähen taimahalta
Pilkan pilwien lomasta."

75.

Anto Kömmi tyttärensä,
Tyttärensä, nuorimpansa
Kojon pojan puolisoksi.

80.

Se korppi Kojosen poifa
Koppo neien korjahansa,
Murralti mutson refehen,
Wiien alle willawaipan.
Veti wirffua »itsatta,
Hcldhytti helmispddlld.

85,

Ajoa fahattelewi.
Ajo soita, ajo maita,
Ajo Väinölän ahoja,
Kalewalan fanfahia.

90.

Ätän siitä neittä neuo,
Äidn orpoa opetti:
"Kun tulet Kojon fotihin,
Kojon mdätte forfialle,
Saai »illasti hamehet,
Yhen »illan fylfyestd;

95,
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100.

105

110.

115.

120

125.

Keitä otrafet oluet
"Ihen otrasen jpwäétd."

Niin tuli jdlille foiran.
Neiti forjasta fohosi,
3ltta wiltin wpöffeleffen.
"Mip' on juossut täStä poiffi?"

Koir' on juoSfut täStä poiffi.
Noin neiti sanoiksi wirtti:

"Voi minua furja raukka!
Parempi minun polojen
Koiran fulfian jätillä,
Summe'formafeit fo'tSfa,
Mun tämdtt Kojosen reissä.
Viirunaaman millin alla;
Kciunihimmat foiran farwat
Kojon pojan futrisia."

Se forppi Kojofen poifa
Murti funta, tvddnti päätä,
Murti muStoa hawenta.
Veti wtrffua mitfalla,
Helähytti helmtspäättä;
Ajoa fahctttelemi
©elmättä meren felättä.
Ulapatta auliatta;
Niin tuli hufait jälttte.

Neiti forjaSta kohosi.
Alta »iltin »yöffelcffcn.

"Mip' on juossut tästä poiffi?"
HufPott jitosfut tästä poiffi.
Noin neiti sanoifsi wirtti:
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"Woi minua kurja raukka!
Parempi minun potosen

130. Hitfatr huiskajan jätittä.
Alakärsän askelilta,
Kun korpin Kojosen reissä,
Viirunaaman vinltin alla;
Kaunihimmat hukan karvvat

135. Kojon pojan kutrisia."
Se korppi Kojosen poika

Murti suuta, vväänti päätä,
Murti mustoa hair-enta,
Weti wirkkua nntfalla,

140. Helähytti hetmispäällä;
Ajoa kahattetewi
Noitta Pohjan kankahilla.
Lapin synkillä saloilla;
Niin tuli karhun jätille.

145. Neiti forjaéta kohosi.
Alta wiltin VDyöffelefsen.
"Mip' on jnosfut tästä poiffi?"

Karhit on juoSfut tästä poiffi-
Noin neiti fanoiffi wirtti:

"Woi minna furja rauffa!150,
Parempi minun polosen
Karhun faahlajan jälillä,
Kontion fomilla teillä,
Mun forpin Kojofen reisfä,
Viirunaaman wiltin alla;
Kaunihimmat larhun farmat,

155

Kojon pojan futrisia."
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Se forppi Kojosen poifa
Murti suuta, mddnti pddtd,
Murti muStoa haiventa,
Itse tuon sanoiksi wirtti:
"Sffiief on mattoa mdhdfen,
Outa! saat Kojon kotihin,
Kojon maalle korkialle;

160.

165. Wiittdt weitstttd lihoa.
Koet wertalfauhasttta."

Kun tuli Kojon kotihin
Kojon nmätte korkialle.
Otti miekan orren päästä,
©aip' ou naulalta sapelin,
Kyfy mieltä miekaltansa,
Sapeliltansa sanoja:

170.

"Syötkö liikoja lihoja,
Juotto merta joutamata?"

Miekka mietti fyöäkfenfä,
Sano juomansa fapeli.

175.

_Seti siitä miefattattfa,
Kamahntti kalmallansa
Neien neljäksi palaksi,
Niieksi »ipaleheksi;180.

185.

Naimiset kalakukoiksi,

Pään makasi mättähäksi.
Silmät juotte karpaloiksi,
Hiulstt kuiwiksi kuloiksi.
sBii(ti kortvat korpin fyöa,
Sihan linnuille rafensi,
Sinnat teipo leipäsiksi,
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190.

195

200.

205,

2tO.

215

Anopille antehilsi,
Komniitt etifoii fostitstifsi.

Sdfsi luofsi anoppinsa.
Päässä palsahan anoppi
©anomia tieusteli:
"Mitä tiiät fanomia?"

Wirtti orja orren päästä,
Paimo palsahan nenästä:
"Ele fysy sanomia,
Ouot oli unen näköni."

Anto wämy fostitsoita.
Emo syö ja ftittefemf:
"Jo olen jotat syönyt,
Syönyt woita, syönyt fuuta,
Syönyt lehmeä maOa,
Syönyt farjua sifoa,
Ei tämän mafehisia,
Wäwyn unen antehia.
Lapseni lähettämiä."

Virffi orja orren päästä,
Paimo palsahan nenästä:
"Oi on fuffi jalfaseni,
Ellos syöfö fostitsoita!
Jospa tietäisit »vähäsen,
Ymmärtäisit piffaraijen,
ToFet noita jöiftfättä
Unen wdwyn antehia,
Lapsesi lähettämiä."

"Sano, sano orja rukka.
Mi on tässä kostitsoina?"
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"Jos faiiou emäntä rnfla.
Tulet weettä mirnttaatfe,
Muutut mullan mnotostfsi,
Kaaut raucin farmafefsi."

220.

"Muuttufoni jos monaSti,
Kaatufoui joS kahesti.
Sano, sano orja rukka
Mi on täSfd koStitsoina?
Syötön wuoen raatamatta,
Soisen työlle työntämättä.

225

"Jo fanoit emäntä rukk»
Mi ott siinä kostitsoina:
Ompa «aistit olkaluuta,
Palafaifeii pääpaloja,
Söit fä tiSsit tyttäresi,
Suit nännit oman sikiön.
Jota taan faSmattclit,
Itfe rinnalla imetit."

230

235.
Jo tuli meettä miruttaatst.

Itki päiwän, itki toifen,
Itki kohta kolmannenki,
Vieri miimen kuolemahan,
Muuttu mullan muotofeksi,
Kaatu rauan karmastksi.

240,
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26. Lunastettawa neiti.
Wenäläinen *) mainolainen.
Karjalainen kiertolainen
Soutelewi, jouteleivi,
Scientä nienten fiertelewt,

5. Yinpäri Yläsen nientä,
Kahcn puolen Kangasnientä.
Neitonen fuzerteleivi,
98yöwaéft walittelewi
ffienätäifcii wenches<a,

10. Karjalaisen karpa/osja. /

Iso rannalle lafeffen
Kujerrusta fuulcmahan,
Valitusta maatimaban.

"Hywä iso, rafaS ifo,
15. SnnaSta minna täältä!"

"Millä mä sinun lunastan.
Kun ompi wäbä waroa?"

"Olipa sinulla ennen,
Oli ennen aikoinani.

20. Minuu ftiéwiinufouictiit,
Kolme fonttia hyweä,
Pane yfsi litnnaljtfsi
Henfcui bcbättimefsi."'?'

"Empä raahi rauttascni,
25. Empä tyttö parfascni,

<) WenHläisitl.i näiss» kuluista ustinki ei yntniHrrcta fliysfiii, waan
Gmkan uskoit Satjalaifia-
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Panna kontua paraSta;
Ennen luomun neiostani
Kun paraasta konnustani
Rahan paljo» pantuani,

30. Enemmän liimattuani."
Venäläinen »vainolainen,

Karjalainen kiertolainen
©outeleivi, joutefcmi,
Nientä niemen kiertele»!

35. Ympäri Yldfen nientä,
Kahcn puolen Kangasnientä
Neitonen ktijertelemi.
Wyöwasfi »alittele»i
Venäläisen wenehessd,

40. Karjalaisen tapastSsa.
Emo rannalle fastfsett

Kujerrusta fuulemahan.
Valitusta maatimahan.

"Hyivä emo, ctrmaS emo,
45. Simasta minua täältä!"

"Milla md sinun lunaStan
Kun ompi wähä »aroa?"

"Olipa sinulla ennen,
Oli ennen aikoinani,

SQ», Minnit faswinaikoinant,
Kolme lehmeä hywed;
Pane yfsi lunnahifsi.
Henkeni hehdttimeksi."

"Empä raahi rauffafem
55. Empä tyttö parfdstni,
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Panna lehmeä parasta;
Ennen luomiin netostani
Kun paraasta lehmästäni,
Rahan paljon pantuani,
Enemmän fuwnttuani."60.

Venäläinen »vainolainen,
Karjalainen fiertolainen
©outclewi, joutefewi,
Nientä niemen kiertele»!
Ympäri Yläsen nientä,
Kahen puolen Kangasnientä.
Neitonen fujertelewi,

65

ffipöioasfi walittelewi,
Venäläisen wenehessä.
Karjalaisen farpasossa.70,

2Beiffo rannalle lasefscn
Kujerrusta taleittahan.
Valitusta maalimahan.

"Hywä »veikko, fauniS »eitto
Stinasta minua täältä!"75

"Millä mä sinun lunastan,
Kun ompi »ähä waroa?"

"Olipa sinulla eniten,
Oli ennen aikoinani,
Minun kaswinpäiwinäni.
Kolme runnoa hyweä;
Pane yksi funnahifjt."

80,

"Empä raahi rattffafent,
Empä sisko parkafeni,
Panna runnoa parasta;35
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Ennen litonnm sisfostani
Kun paraasta ruunastani,
Rahan paljon pantuani.
Enemmän liimattuani."

90, Venäläinen »vainolainen,
Karjalainen fiertolainen
©onteleivt, joucelemi,
Siteiltä niemen fiertefcmi
Ympäri gjldfen nientä,
Kahen puolen Kangasnientä.
Neitonen kujertelemi,

95

Vyöivtlsfi »valittclewi,
Venäläistit wcnehessä,
Karjalaisen farpafoSfa.

100. Sisfo rannalle lasefscn
Kujerrusta fnulemahan,
2BalitttSta »vaatimahan.

"Hyivä sisfo, faunis sisfo,
Sunasta minna täältä!"

105. "Millä mä sinun lunastan,
Kun ompi wähä waroa?"

"Olipa sinulta ennen,
Oli ennen aitanani.
Minun faswinpäiwindni,
Kolme lammasta hyweä;
Pane yfsi lunuahifsi."

110,

"Empä raahi rauffafeni,
Empä sisfo parfastui,
Panna lammasta parasta;
Ennen luomun sisfoStaui115.
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Kun paraasta lampahaSta,
Naban paljon pantuani,
Enemmän liimattuani."

Nenäläinen wainolainen.
Karjalainen kiertolainen120.
Sontelewi, joiitefcwi,
Nientä niemen fiertelcmi
Mmpäri Yläsen nientä,
Kahen vuolen Kangasnientä
Neitonen fnjertelemi,125
Nyömasfi malittelemi
Venäläisen »venchcssd,
Kcirjalaijeti farpasossa.

Sulho rannalle lastfsen
Kujerrusta kunlemahan ,

Valitusta »vaatimahan.
130

"Hyivä sulho, kaunis sulho,
SmtaSta minua täältä!"

"Millä mä sinun lunaStan,
Kun ompi wähä waroa?"135.

"Olipa fitttttta ennen,
Oli ennen alfoinani,
Minun fasminpäiminäni,
Kolme laimoa hymcä-
Pane yfsi lunnahifsi."140.

"Jopa raahin rauffastni,
Jopa neiti parfastui,
Panna laiwani parahan;
Ennen fuowttn laiwastani
Mun varaasta nelostani,145.



136

Saan ma wielä laiwmt toisen.
En saa toiSta morsianta."

Sulho neitosen lunasti,
Neiti koston toiwottawi;
Nyt md koston toiivottanen :

"Suoja koston fostafohon,
Isoni isoset konnut

150.

Tuli tuiki polttakohon,
Vallia häivittäkohön.
Elonaikana parassa.
Maammoni matikkalehmät
Nengillehen riutukohon,
Äapalfcbcn laatukohon,
Maitoaikana paraSsa.
Neljeni isoset ruunat
Valjahinsa waipukohon,
Sdnkihin Idkdhtyköhön,
Veentdaikana parassa.
©iSfoni sinermöt uuhet
Nuonihinsa wuotukohon,
.ftaottan karitsohinsa,
Nillaaikana paraSsa.
Sulhon laiwat matfatfohon,
Tyynelläfi, tiiulcttitfi,

155.

160.

165

Myötäselläi, waStasettai,
Ku» sulho minun lunasti."

170.
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5,

10.

«5

20.

25

27. Lunastettawa neiti.
(toisin)

seitonen, neitonen
Itfee ja huokaa
ÜBerifoiratt wenehesjä,
Punciparratt purtilossa.
Katso taatto mattaa
Pitfin meren rantaa.

"Oi oi, oi oi, tctcittofeni,
Lunasta minua poies!"

"Millä sinun lunastan?"
"On hän fnlla kolme' förtäta laiwaa;

Pane paras panttiin
Minnit pääni päästimdksi,
Itseni lunaötimeffi."

"Eipä tyttö parfa,
Ei sinun tmtaétimefsi,
Eifä pääsi päästimefss;
Paras fauppaaifa.
Ennen luomiin tyttärestä
Ertitcttfun parasta laiwastani;
Tyttären minä toifen saan,
Vaan en faane laiwaa."

Neitonen, neitonen
Itfee ja huofaa
Verikoiran wenehesfä,
Punaparran purtilosfa.
Katso maammo matkaa
Pitfin meren rantaa.
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"Oi oi, oi oi, maammostui,
Siinasta minua poies!"

30. "Millä siuun lunastan?"
"On hau \ulia kolme toriata lehmää;

Pane paras panttiin
Minun pääni pädstimefsl,
Itstui luuastimefsi."

"Eipä tyttö parfa.
Ei sinun InnaStimelsi,
Eild pääsi pääStimctsi;
ParaS lypfpatfa.

35

Emien luomun tyttäreStd
40.

Neitonen, neitonen
Itkee ja huokaa
Verikoiran menebeSfd,
Punaparran purtiloSfa.
Katso weiffo matkaa
Pitfiii meren rantaa.

45

50.

Ennenfun paraaéta lehmästäni;
Tyttären minä toifen faan,
Vaan en faane lehmää."

"Oi oi, oi oi, meiffosent,
Lunasta minua poies!"

"Miltä siiliin lunastan?"
"On hau snlla kolme koriata miekkaa';

Pane paras panttin
Minun pääni päästimefsi,
Sisfosi luuastimefsi."55.

"Eipä sisfo rauffa,
Ei sintin luuastimefsi,
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Eif&pääft päästimefsi;
Paras sotaaika.

«0. Ennen luomun siskostani
Kuu parahctsta miekastani;
Sisaren minä toisen saan,
Naan en saane miekkaa."

Ncttonett, neitonen
65. Itfee ia huofaa

Verifoiran menehessä,
Punaparran purtilossa.
Matfo sisfo matkaa
Pitkin meren rantaa.

70. "Oi oi, oi oi, (Tekojeni',
Lunasta minun poies!"

"Millä sinun lunastan?
"On hau suita folme foriata pirtaa,

Pane paras panttiin
75. Minun päätti päästimefsi,

Sisfosi tuuasttmefsi."
"Eipä sisfo parta.

Ei sinun tttnastimefsi.
Eitä pääsi päästimefsi;

80. Paras kuontaaika.
Ennen tuomiin sisfostani
Ennenfun paraasta pirrastani;
Sisaren minä toifen saan,
Naan en saane pirtaa."

85. Neitonen, neitonen
Itkee ja huokaa
Verikoiran menehessä,
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90.

95.

110.

105

110.

115

Punaparran purtilossa.
Katso wäwt) matfaa
Pitfin meren rantaa.

"Oi oi, oi oi, wäwyseni.
Suneista minun poieS!"

"Millä sinun lunastan?"
"On hau sulia folme foriata jonota;

Pane paraS panttin
Minun pääni päästimefsi,
Natosi luuastimefsi."

"Eipä nato parfa.
Ei sinun luuastimefsi,
Eifä pääsi päästimefsi;
ParaS metsäaifa.
Ennen luowun näöstäni
Ennenfun parasta joujeStant;
Katojen minä toisen saan.
Vaan en saane jouSta."

Neitonen, neitonen
Itkee ja huofaa
äßerifoiran wenehessd.
Punaparran purtilossa.
Katso minnd matfaa
Pitfin meren rantaa.

"Oi oi, oi oi, minnäseni.
Lunasta minua poies!"

"Millä sinun lunastan?"
"On han sutta folme foriata maljaa;

Pane paras panttiin
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Minun pääni päästimeksi,
Natosi tunastimeffT."

"Eipä nato parka,
120. Ei (Tnun lunastimeksi.

Eikä pääsi pääétimefji;
Paras juontaaika.
Ennen luomiin näöstäni
Ennenkun paraasta maljastani;

125. Natojen minä toisen saan,
3Baan en saane maljaa."

Neitonen, neitonen
Itkee ja huofaa
SÖerifoiran menehessä,

130. Punaparran purtilosta.
Katso sulho matkaa.

"Oi oi, oi oi, suthoseni,
Lunasta minua poies!"

"Milla sinun lunastan?'
135. "On hau sutta kolme koriata linnaa;

Pane paras panttiin
Minun pääni päästimefsi,
Neitosi luttaétimeffi."

"Jopa neito parfa,
140. Panen parahan linnan

©inun pääjT päästimefsi,
Neitoni lunastimeksi;
Ennen luomun linnastani
Kun paraasta nelostani;

145. Linnan minä toisen faan
3Baan en saane neittä."
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Pani parahan linnan.
Lunasti neion poies.
Neito koston toiwotti:
"Suoja koston tuotan.
Taaton laiwa lewetfoön
Paras tappaaifa;

150.

Maammo» mahot hämitföön
Kesfi fefänaifa;
ÜBetjen mieffa fatfetfohon
Paras fotaaifa;

155

Siskon pirta taittukobon
ParaS fuontaaila;
Wäwyn jousi lattettobon

160. Paras metsäaika;
Mimiäit malja halettoho»
Paras juontaaika.
Sulhon linna hyötyköbön
ParaSfa ndttdmuonna."

O

28. Neiti lepetissä

Istu netti lepetiSfa,
Sekä iStu, että itfi,
Sormianfa murtelemi,
Katloivi fätösiänfä,

5. Katjoi ylös taiivabatte,
Katjoi alas maarajoille;
Taiwahatta päiwä paisto,
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SÖette matko maarajoitta.
Taatto meneben fijätfå.
'Tules taatto ottamahan!"10.

Taatto noin sanoiksi wirtti:
"Enkä ota, enfa taia;
Maammosi tnlee jäleltä;
Maammon menot mctrebeinnidt,
Maammon airot armabammat.
Maammon soutimet somemmat."

15.

lotn neiti lepetissä,
Sekä iStu, että itki,
Sormiansa murtelcwi,
Äatfoivi kätösiänsä.
Katsoi ylös taiwahalle,
Katsoi alas maarajoille;
Ttitwafjcitta päiwä paisto,
Vene matto maarajoilla.
Maammo tuon menon sisässä.
"Tules maammo ottamahan!"

20,

25.

Maammo noin sanoiksi wirtti
"Enkä ota, enkä taia,
Söefjesi tulee jäleltä;

30. Veljen menot mctrchemmät,
Veljen airot armahammat.
Veljen foutimet somemmat."

Istu neiti lepetissä.
Sekä tsttt, että itki,
Sormiansa murtelcwi,
Äatfowi kätösiänsä,
Katsoi ylös taiwahalle,

35.
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Katsoi alas maarajoille;
Taiwahalla päiwä paisto,
Vene matfo maarajoilla.
"Se ou weiffoni weuonen;
Tules weiffo ottamahan!"

40.

Weiffo noin sanoifsi wirffi
"Enfä ota, enfä taia,
Sisfosi tulee jäleltä;

45 Sisfon wenot wetrehemmät,
Sisfon airot armahammat,
Sisfon foutimet fomemmat."

Istu neiti lepetissä,
Sefä iStu, että itfi,
(Sormianfa murtelcwi,
Katfowi fätöjlänfä,
Katsoi ylös taiwahalle.
Katsoi alas maarajoille;
Taiwahalla päiwä paisto,
Weno matfo maarajoilla.
"Se on sisfoni wenonen;
Tule sisfo ottamahan!"

s«i.

SS

Sisfo noin sanoifsi wirffi:
"Enfä ota, enfä taia,

60, Sulhosi jäleltä jouti;
Sulhon wenot wetrehemmät,
Sulhon airot armahammat.
Sulhon soutimet somemmat."

Istu neiti lepetisfä,
(Sefä istu, että itfi,
Sormiansa murtelewi,

65
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70.

75.

80,

85

90,

Katkowi fätösiänfä.
Katsoi ylös taiwahalle,
Matfoi alas maarajoille;
Taiwahalla päimä paisto,
Neue matko maarajoitta.

"Se on fnlhoni »venonen;
TnleS fulho ottamahan!"

Sulho noin fanoiffi mirffi:
"Jopa tulen, jotta taian,
Sulhon wenot wetrehimmät,
Sulhon airot armahimmat,
Sulhon iétitmet ihalat."

Sulho otti weuosehcnsa.
Neiti noin sanoifsi wirffi:
"Nenä poieS lähteföhön,
Nenä taattoni wciioéta
Paifafsi sulhon »venosen;
Saita poieS lohetfohon.
Saita maammoni wcnoSta
Paifafsi sulhon wenofen;
Kaaret poies fatfetfohon,
Kaaret wciffoni »venoSta
Paifafsi sulhon wenostn;
Pohja poieS puottohon,
Pohja siskoni »venosta
Paifafsi sulhon wenofen."
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29. Kolmet kostat.
Neito faSmo faunofaSti,
Ilen lyStiSti yleni;

5

Ihet tuolta Tuuterista,
Soiset pääty Päimötdétd,
Kolmannet Kemijoelta.10

Xxxii Tuuterin fosia.
Neito masten wastacli:
"Emmd täitä ennen joita
Kim fiiven fululsi jauhan,
Pieffdn petfelen periksi,
Huhmaren fukuksi surmoit;
Enkä Idbe Tnuterihin:
Tuuteriéf' on nttcljct tuhmat.
Miehet tuhmat, naiset laiskat,
Tyttäret typerämielet."

15

20

KaSivo niemen kainalossa,
Simafeit falon simuSst,
Sehon lemmen liepchellä;
Viikon fcismo, kauas kuulu,
Kaukoa tulet koslat,

Suli Päiivölän fofta.
yteito waSten waStaeli:
"Emma tästä ennen jona
Kun fiwen kuluksi jauhan.
Pieksän petkelen periksi,
Huhmaren sutuksi snrwou;
Enkä lähe Päimölähän:
PäimöläSs' on pitfät pätivät.

25
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Pdiwdt pttfät, yöt lyhyet,
20. Iltaistumat ifdwdt."

Tuli Kemijoin fosiet.
Neito waSten waétaeli:
"Jo ldhenfi, jotta jouan,
Sdhen mie Kemijoelle

25. Syömdhdu Kemien faloja,
Kemin lohta feittdmähdn;
Hym' ompi Kemissä olla,
Kaunis Karjalan joella;
©iell' on miehet mietettifet,

40. Tyttäret hywäntapastt;
(SiV oo illoilla ifawä,
(gi apia aatuusifffl."

30. Knllerlvon sotaan lähtö.
Kullerwo Kalewan poifa
Tuop' on suoriksen sotahan.
Suotta juorikjen sotahan.
Tahallansa tappelohon.

ä. 'Nästen kieltoa isonsa,
Emonsa sitiii enemmin.

Kullerwo Kalewan poika
©anan wirffo, noin nimesi:
"Ei sure suku munta,

10. Eifd heimo hellittele,
Jos ma fuolisin fujatte,
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Riutuisin kotirikoille,
Iso ei pane pahaksi,
Eikä äiti äyhkäele.

15. Welt' ei wicri wcifon silmä,
Ei faStit sisaren fciSmo;
Vaan tttota fufu sttrewi,
Hellitteli heimoeiii,
<3aa»am minun fotahan,
Sähtciväni tappelohon.
Sortuman minun foasfa,
Vainoteillä waipuwani."

20,

Kullermo Äafeman poika
Läksi soitellen sotahan,

25. Ilon työen muille maille.
Sanowi sanan isälle:
"Hi)tt)äéti hywä isoni!
Itketkö sinä minua
Äoétaé kuulet kuolteheni,

30. Kansasta kaonneheni,
Sortuneheni suwusta?"

Noin isä sanoiksi tturfft:
"En minä sinua itke,
Jospa kuulen kuotleheksi:

35. Poika toinen tehtänehe,
Poika paljoa parempi
Äieä älykkähämpi."

Kullerwo Äafevuan poika
Läfjt soitellen sotahan,

40. Ilon työen muille maille;
Noin se mirffi weikollensa:



149

'Idd hymdsti weiffosttti!
Itfetfö sinä minua,
Kosfas fuulet fuolleheni,
Kansasta faonneheni,
Sortuneheni sumusta?"

45

Noin meiffo sanoifsi Wirffi
"En itfe minä sinua,
Jospa fuulen fttottehefjl:
SBelt toinen faatanche,
Veli paljoa parempi,
Taalaria taitawampi.

50.

Kullerwo Kalewan poifa
Läksi soitellen fotahan.
Ilon lyöen muille maille;
Noin se siskolle sanowi:
"Hywdsti fifarncni!

55

Itketkö sinä minua.
Kosfas fnulct fuolleheni,
Kansasta faonneheni,
Sortunehcni sumusta?

60,

Noin sisar sanoifsi mirffi:
"En itfe minä sinua,
Jospa fuulen fuollchcfsi:
Veli toinen saatanche,N5
Neli paljoa parempi.
Korttelia forfiampi."

Kullermo Kaleman poifa
Sdfsi foitetten sotahan,
Ilon lyöen muille maille;
Noin se mirffi naisellensa:

70,
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75-

Kellistynchen feotte?"

"Jää hymästi ucitSfuluni!
Jtfetfö minua nainen.
Mun muu funlet fuottehem,
Meren jäälle jäätieheni,
Nimpihin repistyneeni,

Noin nainen sanoifsi »virffi
"En itfe minä (luita;

80. Suottapa Idhct sotahan.
Tahallasi tappelohon;

Kim sun kuulen lnottehefsi,
Väestä »vähennehefsi,
IStume ilofimcttc,

85 Sanlnpaaellc laugctame,
WiSkon mirsuni likahan/
Panen nuet ummiSkengät,
Panen kaulan kaunihiksi,
Rinnan riSfifjl rakennan,
Menen neitosten tupahan,
Vlorsianten mynStcrihin,
TuoSsa lyön hurinkuria,
Heitän helan tciattoa.
Saan siitä paremman miehen,
Uroho» älyttähämmän."

VO.

05.
Kullerwo Kalewan poika

Saksi foitetten sotahan.
Ilon lyöen muille maittc.
©aitomt sanan emolle:
''Äitijciii, armaiseiti,
Miuuu kaunis kantajani.

100,
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Armas maion antajani.
Ihana imettäjäni!
Itfetfö sinä niimta,

105 Koskas futtlet kuollehcksi,
Kanfasta kaouneheksi,
Sortnnehcksi fumuSta?"

Noin emo fanoiksi mirffi
"Etkö txtmxen äitin ääntä,
Äitin ääntä, äitin fyäntä?
Itkenpä minä sinua.

110.

Kun fun kuulen fuottehefsi,
WäeStä mähenneheksi,
Sortnncheksi fumuSta;
Itken faawit, itfen faunat,
Itfen fafwoimet saloa.
Kujat itfen taruttani,
Lddivät länkämäijilläni,

115

Itfen lumet, iljenefsi,
Iljcnet sultfjt mciifsi,
©ulat maat mihottamifsi.

120,

Kullermo Kaleman poifa
Saksi fuorien fotahan,
PiSti pillit puSsihiufa,
©oitti suolla mennessänsä,
Kullcrmoitsi kankahalla.

125.

Patakoittcli palotta.
Saatihin sana jälestd:

"Taattosi kotona kuoli."
130. Kullermo Kaleman poifa

Sanan wirffo, noin nimesi
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"loSp' on fuoli taattofeni,
Jouti fuotta taattofeni,
Söi mun syötetyt sifani
Joi mnn juomatynnyrini."135.

Kullerwo Kalewan poifa
Sdksi suorien sotahan,
PiSti pillit puSsihinfa,
Soitti suotta memteSfäitsd,
Äuffenuoitsi fanlahalla,140
Patafoittcli palolla.

Saatihin sana jäleStä:
"Söeiffosi kotona kuoli."

Kullerwo Kalewan poifa
(Sanan »virtto, noin nimesi
"loSp' on fuoli »veikkoseni.
Jouti fuotta weiffostui,
Wei mun wiertohalmehcni.
Katto kaskikassarani."

145

Äulfermo Kaleman poika
Säfjl snoricn solahan,
PiSti pillit puSsihinsa,
Soitti suotta mennessänsä,
Kuttcrmoitsi kankahalla,
Patakoitteli palolla.

150

155
Saatihin fana jäleStä:

"Sisfosi fotona fnoli."
Änllcvmo Kalcwan poifa

Sanan mirffo, noin nimesi
160, 'loSp' on fuoli siSfojcni,

Jouti fuotta siSfostni,
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165.

170.

175

180

185

190

Puetti puuroffittilmti',
Anotti faffarameroni."

Kullerwo Kalewan poifa
Sdksi suorien sotahan,
Pisti pillit puSsihfiifa,
Soitti fuotta mennesfdnfä,
Äuttermoitsi fanfahatta,
Patakoitteli palotta.

Saatihin jana jälcstd:
"Naistsi fotona fuoli."

Kullerwo Kaleman poifa
(Sanan wirtto, noin nimesi:
"loSp' on kuoli nainen multa,
Jouti fuotta nainen multa.

SOBet mun werkawaattehcni,
Stlfftfttftat menetti."

Kullerwo Kalewan poifa
Sdfsi suorien fotahan.
Pisti pillit pitSfthtttja,
Soitti fuolla inennesfdnfä,
Kulierwoitsi fanfahatta,
Patafoittcli palotta.

Saatihin fana jäleétä:
"Maammosi kotona fuoli."

Kullermo Kaleman poika
©anan wirtto, noin nimesi:
"losp' on kuoli maammofeni.
Jouti kuolla maammoseni,
Suremastanfa minua,
län päiwät itkemästä;
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Kuollut maahan pantakohon.
Kalmahan katettakohon,
©ta on maasfa tuollehella,

195. Kalmassa fatonehctta."

31. Neien hanhi
Läksin tietä telttimdhdn,
MarraS maata mattttmahan,
Kolme foiroa jdlcSjd:

5

Hopiaisia saloja,
Kultasia kuusikoita,
Tuli oja ivaStahani,
Ojasetta mdttähäinen,
Mättähäisellä kotanen.
Ohjakset loan oioetta,

10.

15
Rämnijtin räystäspuuta,
Jmpi itkien pii)atk.

"Mitä' itket impi rankka?"
"Suota itken impi raukka,

Koirasi minun pnrewi,
Harwahammas banttoawi."

20.

Yksi Sinkki, toinen Säytti,
Äolmcmsi Puritja loira.
Telkin teitä, maikin maita,
AStelin ahoja myöten,

Sänget lääwän ratjStähätlä;
Kolkkasin köan owea.
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"Tule minun tnrwihini,
Iloin alle marjohini;
Ei sinua koira pure —

Syytis! pois! häpeä foira!"25
"Mitä itket nnon neiti?"
"Tuota itfen nuori tteiti,

Sffiieh) on mictio meiojciii
©otilaifcn pääfotihin.

30, Siintalaijeii tappcloifjitt,
Viety Vienahan sotahan,
Meren taaksi tappelohon;
Ei tule kotihin sieltä.
Ei tule sinä ikänä;

35 Ennen tulisi Tuonelasta,
Manalasta matloaisi."

"Ele itke nuori ueiti-,
Jo Merat wciosesi,
Jo tulewi Tuonelasta,
Manalasta mattoawi.
Alta linnan airot wältty.
Päältä linnan pää näkyivi."

40.

"Mitä minulle weio tuopi.
Kuta tnopi kostiutsoiksi?"

45. "Tuopi rinnan ristilöitä,
Tuopi korman koltuskoita,
Tnopi sormen sormuksia,
Tuopi käen kintahia.
Tuopi kannan kaplukoita.
Jalan alla jarskajia."50.
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"Mitäpä mina »veiottetti?"
Ei mitään miutiSta liene;
Tcfisinfö piittopaian,
Eli pata» foStopaian?
Ei oo hywä piikkopaita,
Eikä paita kostopaita;
(Sepä hierowi hipiltä,
Kaiwelewi faiimfoita,
Kntluttaa kuwetlihoja.
Laitan paian palttinaisen,
Elikk' aito aitoiitaifen;
Hyw' on paita palttinainen,
Hymd aito aiwinainen;

55.

60.

Se ci hierelc hipiltä.
Eikä kaima kainaloita,
Kutkuta fuwettihoja;
Saain pnkfnte fapttfet,
Iholiiiviu IteSsitigtStä,
Hihattoman, helmattoman,
Kaha lanlusta wajohon."

65.

70.
Jo tuli kotihin wefo;

Soipa hanhen toStintfoifsi,
Kiiltoa tavun nendsfd,
Äatffi »varpahat was'esta;
Soipa unet ummeSfengdt,
Salsan faappahat fatastt,
Kanuat alia farSfajawi,
Jalan alla jarsfajawi;
Soipa rinnan riStilöitä,
Toipa forman taustaa,

75

30.
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Toipa sormen sormufsia.
Toipa fäen ftntahia.
Minä ristit rintahani,
Koltusfaiset korwihini,
©ormufsiset sormihini,
Kätehcni fintahaiset.

85.

"Minne niittä fenfyent,
Kunne saappahat sataset?"

"Panen fengdt jalfahani,
©iftapalfit fatfcntiewi,
Kattcttohon jos kahesti.
Niinkö oisi hoikat hongat,
©efä pchmidt petäjät,

»O.

Ettei kestä kengän fäpä,
Kengän kannan karskutetta."
Panin fcngät jalfahani."

95.

"Kunne panen hanhueni,
Liitän lempiliiituscni?
Panisin lädwdn rdystdhdlle:
Lddwän lemu lengannche.">100,

"Kunne panen hanhoseni.
Liitän lenipitiiitustiti?
Panisin faunan rdystdhdlle;
©annan sawu juuttanche."

105 "Kunne panen hanhoseni,
Liitän lempilintuseni?
Panisin riihen rdystdhdlle;
Ulkokylmä fylmdnnehe."

"Kiititte panen hanhoseni,
Liitän lempilintuseni?110.
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Panisin pirtin rdystähätte;
Sdmminfö Idfdhtdnehc."

"Kiinne panen hanhoseni.
Siitän lempilintuseni?
Panisin aitan orren pddhdn;
Orteni alentauche."

115

"Kunne panen hanhoseni,
Siitän lempilintuseni?
Panisin otrapurnohoni;
Otrani oaétattehe."120.

"Kiinne panen hanhoseni,
Siitän lempilintuseni?
Panisin fakrapiirnohoni;
Äaffani kakistanehe."

"Kunne panen hanhoseni,
Siitän lempilintuseni?
Panisin ruispurnohoni;

125

Rukihini riitjaitiichc."
"Knnnc panen hanhoseni.

Siitän lempilintuseni?
Panisin millaivattabani;
Villani wamtttaitchc."

130.

135.

140.

"Kunne panen hanhoseni,
Siitän lempilintuseni?
Pattisiu »värttinän nenähän;
SBärtttnänt lväänncllehe."

"Kunne panen hanhoseni.
Siitän lempilintuseni?
Panisin hiivustnllahani;
Tiittani tuhertanehc."
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"Kunne panen haiihofeni.
Siitän Icmpilinlufeni?
Panisin aian feipdhdstn;
Kylän foira hauffuuchc."

145. "Kunne panen haiihofeni,
Siitän lempilintuseni?
Panisin wcsifiwctte;
Meren kokko koproaisi."

"Kunne panin hanhoseni.
Siitin lempilintuseni?
Tuonne panin hanhoseni,
Siitin lempilintuseni,

150.

Paitiit lädwdn rdyStähälle.
Panin kulon kuulemahan,
MiiStan foiran muistamahan
Eipä futto fitu(c'fatta,

155

MuSta foira muiSta'fana.
Jo päimänä muutamatta,
Huomenna moniffahana,
Kämin itse fatsomahan.
Jo oli mennyt hanhoseni.
Mennyt mielilintuseni.

460.

Säfsin tuota etsimähän,
Kaoliinitta fatsomahan.
VaStahan haloumetäjd.165.

"Oi mciffo haloumetäjd!
Olctfo nähnyt Hauhoistani,
Nähnyt mielilintustani?
Kunne on mennyt hanhoseni,
Mitnte mielilintuseni?"170.
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"Mi on merffi Hauhossasi,
Merffi mielilinnussasi?"

"©e on merffi Hauhossani,
Merffi mielilinnussani:

175. Kupu kullin kirjotettu
Varpahat was'cn walcttu."

"En ole nähnyt Hauhoistasi,
Nähnyt mielilintuasi."

Kuulupa kumu kujalta,
180 Jymy tarhalla jtjtäjl;

Mät) kasakka katsomahan.
Mitä se kumu kutisi,
Mitä st jymy jytisi:
Orihitko oteltanche,
©uuren tallin lattiatta,
Vai hdrdt kisattanebc.
Unen läämätt lattialla?

185

Ei oriit tapettavatta
©uuren tallin lattialla,
Eikä härkäset kisata
Uuen Iddmdn lattialla:
Kati kangasta ftttowi,
Impi pirtoa piteli,
Äärellä punastu pitmen,
Taimoit kaaren kannikalla,
©iett' on hanhiit fäämtmäsja,
Ka'in fanfaha.it kuetta;

190,

195

Niin sen suihki juffulatnen,
Niin sen käättty kääjiit »vaajin.
Niin sen pirta pirkueli,200,
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5.

10.

15.

20.

Kun on kuusessa orawtt,
Petäjässä pieni fpnsi,
Karppanen fiwen fofoSfa.

*

32. KeSttn lahja.

Sftttttffaittctt neito nuori
Istu Turun sillan päässä,
Kaitsi fanpungin fanoja,
Neito Turun neitosia.

Nousi pilwi luotehelta.
Toinen lännestä läheni.
lofa nousi luotehelta,
©e tulepi neitihaatsi;
lofa lännestä läheni.
©e tulepi feStihaafsi.

Emma fiitä feStihahta:
Jo mnn ferran festi petti,
Houfutteli huoran poifa,
©öi mun syötetyt sikani,
Joi nutit joulutanprtttt,
Jätti pienen pcllapaian.
Minun pieni pcttapaita
Tahto werfaista hametta;
Minun werfanen hameeni
Tahto wyötä kullatuista;
Minun wyöiti fullatittiteu
Tahto rastaita rahoja;
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Mittttn raéfahat rahani
Sahto nuorta fauppamieétä;
Minun nuori fauppamichen
Sahto mennä muille maille.
Muille maille mierafjitte;
Manto hahtehen falnnsa.
Suit tuuli tuolta maalta,
Puhu pnrjehen siahan.

25

20.
Itfe istu tafentflhan,
©emo lerran mennesfänfä

"Kicsufsen jätän siahan,
Hywän Maarian majahan;
Hyw' on toiste tttltaf jetit,
Parempi palatakseni,

35

Ennen tchyille teloitte,
Aiotuille anturoille."

"Kenenfä telat tefemät.
Kenen anturat alomat?"40.

"Kiefuffen telat tefemät,
"ffflaarian anturat alomat.

Soifella tamatta laulettiin
Kestin lahjassa:

30 Puhu pnrjehen siahan,
Kanto hahteen kalunsa.
Hifois hirwi juoéteSfanfa,
Joi hirwi janottuansa,
Heränteeétä lähtehestä;
©ihen kuolansa watuttt,
©ihen larwansa karisti,

35
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Sihen heitti haiwenensa;
Sihen faswo tuomo tattis,
Karkasi fataja faunis.

40. Suomohon hywä hetelmd.
Katajahan faunis marja.
lofa -siitä offan otti.
Se otti ifäsen onnen;
lofa siitä lehen leiflas.

45. ©e leiffas ifasett lemmen.
"Ätesufjen jätän siaani, j. n. e.
Ne mälisanat, jotta näin otemma itse wtr*

restä erottaneet, nähtämästi eimät sihen kuu-
lujaan.

33. Wähätoiwottu sulho.
Istu neiti niemen päässä.
SByötä tuliaista futowi,
Hopiaista huolittawi,
Kuuli sirfan sirfottawa»,

5. Linnun lanlawan lehosso.
"Mitä sirffa sirfottelet,

Kuta laulat pieni linta?"
"Sitä sirffa (Irrottelen,

©itä laulau pieni lintu:
10. Knnlu huuhunta fylättä."

"Kenpä se Fylättä huuhu —

Soiwoisinfo taatofseni?
Kun tulisi mattoseni,
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15.

20.

25

30,

Hienositta halkosilla,
Pienillä piloétchilla,
Suuren tamoit wettä faisiit,
Hcraststa hctteheStä,35

Äitilasta titivatt futoisin,
Äuftnifeinat stifottaisin,
Ätttfalattiat latoisin,
Kultapatfahat panisin.
Ottaisin ifon orofcit,
Kultasilla fuitfosilla.
Päitsittä hopeisilla,
Veisin taoit ifoit orasin,
Tattihin tafalakehen,
Pakfumpahan partahastn,
(Sititriitnttahart renkahastn,
Silttikattehen sitoisin,
Vcrkaloimen laitteleisiu.
Kaurat kantaisin ctcben,
Leiivänkannan faittefeijlit,
Simalciwän fyötäiväkfi,
Olnt putsin juotaivaksi;
Laatisin fylyn ittitfeit,

Suttknwastan hanteleisin.
Äylweé taatto fyttästfsi,
Waleletc matftaffi!"

IStu neiti niemen pääSfa,
Vyötä kullaista futowi,40.
Hopiaista huolittaivi:
Muuli sirkau sirfottawan.
Linnun laulawau lehosfa.
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"Mitä sirkka sirfottelet.
Kuta laulat pieni lintu?"45

"Sitd sirlfa sirfottelen.
Sitä laulan pieni littttt:
Kuulu huuhunta fyldltd."

"Kenpä st fyldlld huuhu
Toimoisinfo »veikokseni,50
Kun tulisi »veikkoseni.
Vaskesta tuman tekisin,
Vaskiseindt feifottaijln,
Vaskilattiat fafoisiu,
Vaslipatfahat panisin.
Ottaisin wcikon orosen,
Sulttnsilla fuitfosilfa,
aöaSfisilla päitsösillä,
2Bcisiu weittoni orostn,
Tallihin tafalafehen,
Pakfnmpahau partahascn,
Suurimmahan rcnkahafen,
Sillfikattehen sitoisin,
Vcrkaloimen laittelcisin.
Kaurat kantaisin etehen,
Seiivänkanntin lennättäisin,
Simaleiwän fyotämätsi,
Olutpnttsiit juotaivaksi;
Saatisin lylyn utujen,

55

60.

63.

Hienojilla halkosilla.
Pienittä pilostehilla.

70.

(Sttiireit tawoit »vettä saisin,
Hcrascsta hcttehestd,
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©utffttwaétatt hattteteisiit.
Kylwes weiffo fyttdstfsi
Walelete watfiaffl!"

75

Istu neiti niemen pdåSsö,
Vyötä fullaista futowi,
Hoplasta huolittawi.
Kuuli sirfan ff ottaman,
Linnun taittawan tehossa.

80.

"Mitä sirlfa sirfottelet.
Kuta laulat pieni lintu?"

''Bita sirffa sirfottelen,
Sitä laulan pieni lintu:
Kuulu huuhunta fyldltd."

85,

"Kenpä st fyldlld huuhu?
Toiwoisinpa fulhofstni,
Tuwan warwoista watoisin,
Lahofeindt stifottaisin.90.
Olfilattiat latoisin,
Pctjupatsahat panisin;
Ottaisin sulhon orosen,
Nahfasitta siiitsositta,
Viisasitta pditsösittd,
Sillan forwahan jltoisi»,
©elfähän tifafe» loimen,
Rofosinan fattehefsi,

95

Lian fawen fpötäwäfsi,
Terwaputsi» juotawafsi;
Terwfléfpljj» lämmittäisi»
Terwasitta Hartositta,
Pienen forwon wettd töiffn,

100,
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Sifawaétan haitteteijl».
105. Mptwe. sulho fylldsefsi,

aSafelete walfiafjl!"
Ilse poies ennättäisin,
Ufsen umpehen jdlessd.
Toiéfa pädttd fatsomahan.

110. Äoiwttneit forento fddéfä.

34. mtti neito.
Katri fanniS, neito nuori,
Statsi aiwan aifasthen.
Teki »viisi witta wpötd,
Kahclsan fapalomyötd,

5. Ennen pdimdn nousemista,
Anringon ylenemistä.
Meni luuta omahan,
Ilmoa ihoamcihan,
Kuuli Kuuttaren fntowan.

10. Pdiwdttdren fetreäwätt;
Sitte luofsi luottelihen,
Sifette Idhentelihen,
Kdwi fuun fehed mtjöfen,
Pdimdn päärmettä «vaelsi.

15. "Anna Knutar fultiasi,
Päiwätär hopehiasi!"

Anto Knutar fuftianfa,
Päiwätär hopehiansa.
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Kcttoi- kullat tuimillensa,
20. Päällensä hymät hopictt,

Kultana fttmottamahan,
Hopiana hohtamahctn.
Lätsi suolle sotfttitteiisa,
Lätätötte lätfyilletisä;

25< Oli suo olutta täynnä,
Lätäffö läpensä mettä.
loip' on fanuun, joip' on faksi.
Kohta kolmannen sipasi
Nuttu nurmelle htjmättc,

30. Kaatu maatie fgfttfalTe.
Risukosta rtetta katso,
Konnan poifa foimttosta,
Otti itttat kulmittansa,
Päällänsä hymät hoptat,

35. Katri ittten fotihin.
Kallotcllen kartanolle.
Emo aitan portahalta:
"Ele itfe piifastni,
Ota aittojen awalmct,
Aufase isosi arffu,
Suffo luitten luifahuta.
Pane paita palttinainen,
Veä merfancn hamehut,
Vyöhyt futtan firjacltu!
Siitä faSivat faunihifsi,
gjfcuct ylen ehofsi,

40.

45.

Asut fuffana fujoitta.
Marjana ifojl mailla."
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5.

i O,

15.

20.

25.

35. Saaren neito.
Tuo soria Saaren ucito,
Saaren neito. Saaren fnffa,
Säfsi picund paimcuehen,
Sassa lammasten ajohon.
Ison polmen korkunaissa,
Emon märttiiiäti pituiSsa.
Pani kullat fnlmittcnsa.
Sinilangat fifiuittciijä,
Pääljänfä hopialangat,
Vaskilangat warrellensa,
IStn tnaahan mättähälle,
ööaiptt warwittosalotte.

SKkras fatso warwifosta,
Mies witjanen wirwiföstd;
Tuli waras »oarwifoéta,
Mies wihancn wirwiföstd.
Otti fullat fulmiltansa,
Sinilangat silmiltänsä.
Päästänsä hopialangat,
Wasfilangat warrcltansa.

Netti parfa itfemdhdn,
Waiwanen walittamahan.
Meni itkien fotihin.
Kattotellen fartanotte.
Iso katso ikkunasta.
Emo aitan rappusilta:
"Mitä itket piifneni.
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Nuori neitonen nurajat?"
"Sitä itfen maammoseni

<Sitd taattoni nurajan.
Tuli »varas warwifosta
Mies wihancn wirwiföstd,
Otti kullat kulmiltani.

30.

Siniiangat silmiltäni,
Päästäni hopialangat,
VaSlilangat marreltmii "

35

"(Sk itfe piikueni!
Mene aittahan mäellä.
Siett' on kirstu kirstun påäitå
Strffu arkulle yletty.40
Aufase parahin arffu,
Kimmahuta firjafansi.
Ota fuusi fulta wyötä.
Seitsemän sinihamoista,
Sio silkit silmillesi,45,

Katso futtat fulmillesi.
Pane päällesi parasta,
Kaunehinta faulatteff,
Ripeiutd rinnoillesi,
Valfcinta »varrellesi;
Tulet aitaSta tupahan,
Snfufuntasi fttlofsi,
Heimofunnan hempidfsi.
Menet firffohon fufafji;
Nuo sulho^sua fysywdt:
"Kenen fnffa, feite» neito.
Kenen morsian mofoma?"

50.

55.
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"©aaren fuffa, Saaren netto,
Saaren morsian mofoma."

yo. "SBot, joS mie mofoman saisin,
Mie tuota hymin pitäisin,
Sylissäni fyötteleisiu,
Kasissani fdytteleisin!
Voi, joS mie mofoman jäisin,
Kim st fdwt, fania wälffy.
Kun st seiso, seinät paisto,
Kun se i.tu, maa ilotsi!"

05

-li-

3S. Meren kylpijä

Anni tyttö, aino neiti
Säffi rannalle pefohon,
Käwi merehen kylpemähän,
Jo oli meri kylmettynä;
Meni toiselle merelle,5.
Sefi oli wielä fylwettynd;
Meni fohta fofmattttette,
Siit' oli puoli fylwettynd.
Soitten pttolt fplpemättä.

10. Anni tyttö, aino neiti
Pttft päältä waattehenja,
Heitti paitansa pajuille,
Hamehensa haarufaffe,
Sulfansa sulille maille,
Kenkänsä wesifiwelle.45.
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Vyönsä wyöteli »vesoille,
Piutelinsd pientarelle,
Helmet hicffaratttastlle,
©ormilfaat somerifolle.

20.

25

Tuli haufi haiigotellen.
Lohen poifa longotctteu,
Se otti pajuilta paian,
Haaruffaistlta hamosen.
©uffastt sulilta mailta,
Äenfäjet wejlfiweftä,
Otti »vyöhyen ivefoilta,
Piittelifeit pientarelta.
Helmet hieffa-rantafeltli.
Sormikkaat fomerifolta.

30. Atttii itkien fotihin,
Kaifotellen fartatiotte.
Päät»; emo taleiltahan.
"Ele itfe piifaseni!
Ota aittani amaimet,

35. Mene aittahan mäelle,
Sieti' on kirstu kirstun päättä,
Arkku arkulle yletty,
Pue päällesi parasta,
Watkeinta warrellesi,

40. Paita jaffan palttinainen,
I^ame werkancn wetdfe.
©irtat fiilffufct foriat,
Kautofcngdt fannofaifet,
Wyöhyt futtatt firjoteltu,

.15. Punalanfa pintelinen,
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Helewimmdt helminauhat,
©oreitnmat formiffaifet;
Kulet fuffana fujilfa,
Naapnffaifena waelfat,

50. Ehompana entistäsi,
Parempana muinaistasi!"

O

37. Helka paimenessa.

Kalewalan fanniS neiti
Hetta neiti hempidtdr,
Läfsi piciind paimcnehen,
SaSsa färjan faitseutahan;

5. Ajo lehmätifä teholle,
Vasiffansa Wiirwifolle;
Toi surma susia paljo.
Lempo farhuja lähetti,
©öimät lehmänsä teljotta,

10. Vasittaistt warwikolta.
Kalewalan faunis neiti.

Hella neiti hempidtdr,
Läksi itkien kotihin,
Äaltotellen kartanolle;

15. Ifo fpfy ittunaSta,
Emo aittansa rapuilta:
"Mitä itket piikaseni,
Nnorcmpaifeni mtrajctt?"
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"Sitä itfen äiti jeni:
©lin lehmien ajossa,
Ajon lehmäni teholle,
Wasiffani warwifotte;
Xox surma susia paljo,
Lempo farhnja fuletti
©oiivdt lehmäni leholta,
Wasiffani warmifolta."

20.

25.

Tuo» emo sanoifsi wirffi
"Ele itfe piikaseni.
loS surma susia työnti.
Lempo karhuja kuletti,
©öimät lehmäsi teholta,
Vasikkasi wcirwifotta!
Äsken itfe piifafeni,
Kun tulewi toisen kerran
©«et suurille pihottte,
Karhut näitte tatanoitte,
Syöwdt juureni sukuni,
Ottawat oman »vereni,
©uet sulhoina tulemat.
Karhut kihlan fantajoina."

30.

35.

40.

38. Meren kostat.
Neitonen ttmttta istu,
Turun fosfen korwasttta,
Kirjamaisella fiwelld.
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Kaunihitta kalliolla.
Kesän istu, toistit itfi,
Vuotti miestä mielehistd.
Sulhoa sulosanaista^,
MieSta mielen mpötähtStä.

5

Rautamies merestä nousi,
Nauta suuna, rauta päänä,
Rauta fuffaro fäeSfd,

10.

Rauta kihlat kiiffarosfa.
"Tules mittte neiti ratitta
Rantamiehen puolifofsi!"

"Emp' on tule, enfä huoli.
Ei oo sttottt, eifä luotu, .

15

Eifd foiSfa fasmatettu,
Rantamiehen pnolisofsi."

©ep' on mies meni merehen,
Neitonen txxrutta istu,

Turun fosfen forwasella,
Kirjamaisetta fiwelld.

30

Kaunifjitta kalliolla.
Kefdn istu, toifen itfi,
Vuotti miestä mielehistd.
©utfoa fulofanaista,

25-

Miestä mielen myotdhistä.
Tinamies merestä nousi.

Tina suuna, tina päänä,
Tina fuffaro fdessä,
Tina fihlat fuffarossa.
"Tules miitte neiti rauffa
Tinamieben pnolisofsi!"

30.
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"Emp' on tnle, enkä -huoli,
Ei oo juotu, eifd luotu,35
Eifd loissa kaSivatcltu,
Tinainiehen puolisoksi."

Sep' on micS meni mcrchen
Jieitoncii turulla istu,

Turun koSkc» kormasella.
Kirjamaisetta kiivelld,
Äaunthilla kalliolla.

40.

Kesän iStit, toistit itki,
Nuotti miestä miclehistä.
Sulhoa sulosanaista,45
MieStä mielen myötähiStä.

VaskimieS merestä nousi,
Vaski suuna, maski päänä,
Vaski kukkaro fäeSsti,

50, Vaski fihfcit kukkarossa.
"Tuteé muttc neiti raukka
Vaskimichcn puolisoksi!"

"Emp' on tule, enfä huoli.
Ei oo suotu, eifä luotu,

55 Eifd foisfct fasivctteltu
Vasfimiehen puottstfsi."

©cp' on mies meitt merehen,
Neitonen tnrnlla istu,

Turun fosfcn formasttta,
.firjamaijella ilvettä,«0.
Äautiihilla fatttotta.
Kesän iétu, toisen itki.
Vuotti miestä mielehistd.
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65.

70.

75.

80.

85.

90

Sulhoa sulosanaista,
MicStä mielen myötdhiStd.

Kultamies merestä nousi,
Kulta fituua, fulta päättä,
Ätttta fuffaro fäeSfä,
Kulta fihlat fuffarossa.
"Tules mulle ueiti rauffa
Kultamiehen puolifoffi!"

"Emp' on tule, enfd huoli,
Ei oo juotu, eifd luotu,
Eila fotsfa fasmateltu
Kultamiehen puolifolsi!"

©ep' on mies meni merehett.
Neitonen ttmtttci tSttt,

Turun foSfen form asetta,
Kirjawaisetta fiwettä,
Kaunihilla lalliolla.
Kesän istu, toisen itfi,
Vuotti miestä mielehistd,
Sulhoa sulosanaista.
Miestä mielen myötähistä.

Leipdmies merestä noufl,
Leipä suuna, leipä päänä,
Leipä fuffaro fdessd,
Leipä fihlat fuffarossa.
"TttleS mulle netti rauffa
Leipdmiehen pnolisofsi!"

"Tulenpa minä simtffe,
Sef on suotu, jotta luotu,
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Jotta foiSsa faswateltn,
Scipamiehen pnolisofsi."

O
39. Ahotta itkia

Immiffö aholla itfi.
Heinätiellä hcllehtcli.
Äirjamaifettet fimellä,
Paistamalla paatcretta.

,>

10
Immiffö ahotta iifi.

Heinätiettä hettehteli,
Kirjamaifetta fimctta,
Paistamatta paaterella.

Kysclimmä, laufclimma:
"Mitä ittet impi ruffa.
Impi ruffa, neito nuori,
Men sna pahoin pitdwi.
Taattoko pahoin pitdwi?"

"Taattoni hywin pitäwi."

15. Kysetimmä, tauselimma:
"Mitä itfet impi ruffa,
Impi rnffa, neito nuori,
Ken sna pahoin pitämi,
Maammofo pahoin pitämi?"

20. Maammoni hymin pitämi."
Immifö aholla itfi,

Heinätiellä hellehteti.
Kirjamaisetta fimelfö,
Paistamalta paateretta.
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25 Kystlimmd, lanfelimma:
"Mitä itfet impi ruffa,
Impi ruffa, neito nuori,
Ken fua pahoin pitämi;
Nelikö pahoin pitäwi?"

"Veljeni hywin pitäwi.".10
Immittö ahotta itli.

Heinätiellä hettehteli,
Kirjawaifetta kiivclld,
Paistawalla paaterella.

jipfclimmä, lanfelimma:
"Miia itket impi rukka.
Impi ruffa, neito nuori,
Ken fua pahoin pitämi,
SiSfofo pahoin pitämi?"

55.

"Siskoni hywin pitäwi."40.
Immiffö aholla itfi.

Heinätiettä hettehteli,
.firjawaifetta fiwcttä,
Paistawalla paaterella.

45. Ktjfclimmä, lanfelimma
"Mitä itfet impi ruffa.
Impi ruffa, neito nuori.
Ken fua pahoi» pitämi,
Sulhofo pahoin pitämi?"

"(Sulhoni hywin pitdwi.
Eilen fihlo, eilen fuoli,
Eilen faifeti fatosi,

50.

ÄSfcit Inoin maa majana.
Musta mnlta fattehena."
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40. Pahasulhollinen.
Morsian mäettä itfi,
Vesitiettä »vieretteli,
Kaiwotielld faiferteli.
Pddty iso luteinahan.
"Mitä itket piikaseni,
Nuorempaiseni nurajat,
Appiko pahoin pitämi."

n,

"Niin appi hywin pitdwi
Kun ennen emo fotona."

Mor(lan mäellä itki,
Vesitiellä mtercttett,
Kaiwotielld kaikerteli.
Pääty emo luulemahan.
"Mitä itket piikaseni,
Nuorcmpaisciii nurajat.
Anoppiko pahoin pitdlvi?"

10.

15

"Niin anoppi hywin pitdwi
Kun ennen emo totona."

Morsian mäettä irti.
Vesitiellä micretteli,
Kaiivotiettd kaikerteli.
Pääty weitto kuulemahan.
"Mitä itket siskoseni,
Nuorempaiscni nurajat.
Kytykö pahoin pitämi?"

20.

25
"Niin kyty hywin pitdwi

Kun ennen weli fotona."
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Morsian mäettä itfi.
Vesitiettä micretteli,
Kaiwotielld faiferteli.
Pääty sisfo fuulemahan.
"Mitä itfet sisfofeni,
Nuorempaifeni nurajat,
Natoko pahoin pitämi?"

30,

35 "Niin nato hywin pitämi
Ku» ennen sisar fotona."

Morsian mäettä itfi,
Vesitiettä mieretteli,
Kaiwotielld faiferteli.
Pddty setä tuulemahan.
"Mitä itfet meljcn tyttö
Nuorempaiseni nurajat,
Sulhofo pahoin pitämi?"

40.

"Se st foira, foira onfi,
Sepä ivasta foiran koira!
Soisin mie mokoman fulhon,
SCuoeii tornissa toruman.
Hirsipuussa hirnakoiwan!

,5

(Soisin orressa olcivan!
Mun näkisin poltcttamau,
Tulta alla fiirettäiftn;
Kun näkisin leikattaivan,
Päätä pölkylle panisin;
Kun näkisin hirtettdwäu,
Hirfinuoraéta mctdisin.
Selin söi, selin makasi.
Selin faiffi työt tefewi;

50.

55.
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Otti yöfsi »vicrchclijd,
Anto fylld fyynysmartta,
Kättä »viljalta wihaiSta,
Kopra hapsia harasi,
Käsi tuiSfi tuttiani."

'iO

O

41. Sairastapa neiti
3Viron neiti sairasteli,
Sano sairastettcssansa:
"Kuu ma fuolcn kuulu piika.
Riutunen tptär rikaspa,
Työ liettää hymdin miesten,
Rahan alku aitallisten;

5

Vickcd minua maata,
Tupatttttc tuutumahaii,
Taaton tanhuan ta'afsi!
Vaan elfdte wieko'käiiä!
Eipä saane neito maata,
Piika pitkähän leivittä.
Ison ruoskan roiSfchelta,
Kapinalta färjan tyrnien;
Iso nousemi ivarahin
Oritta opettamahan."

10.

15

Viron neiti sairasteli,
Sano sairastelleSsanstt:
"Kun ma fuolcn luuln pnta,
Riutnnen tytär ritaSpa,20.
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Työ tiettdd hymdin miesten
Nahan alku ciitattiSten;
Viefed minua maata,
Tnpattate tuntumahan.
Veikon menomalkamehen?
Vaan clkäte miekökänä!
Siell' ei saane neito maata.
Piika pitkähän telvätä.
Sinne saapi Saksan laiwat,
Terwarinnat teutoawat."

25

30.
Viron neiti sairasteli,

Sano sairaStcllcSsansa:
"Kuu ma fttofeit finittt piika
Riutunen tytär rikaspa.
Työ tiettdd hymäin mieSten,
Rahan alin aitallisten;

35

Viekeä mititia maata,
Tupatkatc tuutumahan.
Emon kellarin etehen!
Vaan ettäte micföfätiä!
©itu' ei faane neito maata.
Piifa pitfähän leivätä;

40,

Emo noustmi marahin
Hiilitöitä huuhtomahan.
Kirnua kolistamahan."45.

Sötron neiti faira-Stcfi,
Sano fairaétetteéfanfa:
"Mxxn ma fuoleu fuulu piffa,
Riutunen tytär rifaSpa,
Työ tiettdd hymdin miesten,50.
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Rahan alfn aitallisten;
Viefcd minua maata,
Tupatfate tuutumahan,
Sisfon pellon pientarelle!
Vaan elldte mieloldnd!
Siett' ei saane neito maata,
Piifa pittdhdn lcmdtd,
Sisfon märttinäii helyiltä,
Sefä pirran piuffehclta;
Sisfo noustwi warahin,
Alottawi aifasthen

55.

60

Värttinöitä »väännätettä,
Pinfahctta pirtojansa."

Söifon neiti sairasteli,
Sano sairastcttcssansa:
"Kun ma fuolcn fuulu piifa.
Riutunen tytär rifaspa,
Työ liettää hymäin miesten.

Rahan alfn aitallisten;

65

Viefed minua maata,
Tupatfate tuutumahan,
Kirfon firjattm jtmuun,
Satalauan laitehesen,
Vierehen wihannan wiian,
Lihawahan luumdfehcn!
©icttä saapi neito xnaata,
Piifa pittdhdn lcmdtd;
©ielf on dia äänetöntä,
Paljo pafsua wdfed,

70.

75.
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80, LihawaSsa luumäessä,
Kirfon firjafutt siwussa."

42. Marjatiellä kavnnut
Marfetta Matcron neiti,
Kylän fuffa, toin toria,
Läfsi puolahan metsälle,
Muulle maalle mustifalle.
Päiivän poimi puolukoita,
Toistu muita mustikoita;
Jo päimättd kolmannella,
Et tienyt kotihin tietä.
Tiehyt metsähän metdpi,
Ura faattawi salohon.

5

10.
Marketta Materon neiti

©eka istu, jotta itki,
Itki päiwän, itki toisen,
Itki kohta folmannenfi.
Metsän synfdssd salossa,
Attci weiaran warwifossa.
Pdimdn folmannen perästä,
Viiton päästä miimeiStäfi,
Kohentihen luoteinahan,

15

20, Heittihcn fatoamahan,
©ano terran fuotteSsansa,
©efä »virffi »oierteSsdusä:
"Lätsin puolahan metsälle.
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Muulle maalle mnstitalle;
Sinne md tana katosin,
Sinne tuolin fnrja lintu;
Elföhön »uinun isoni,

25.

Elföhön iso fulnni,
©ind ilmoissa itänä.
Kunna tullan waltiana,
Kirmeswartta tirjotelfo,
Kasftmetfid fatfdfa,
Minn fanan taottuani.
Linnun turjan tuolinani!"

30,

«is "Lätsin puolahan metsäkl'.
Muulle maalle mustikalle;
Siimc mie fana fatesin.
Sinne tuolin turja lurt»;
Elföhön minun »veljeni,

10 Elföhön »veti kuluni,
Sind ilmoissa ikänä.
Kuuna kullan waltiana,
Werfawitttoa wetdfo, ,

KuSfattoihin tuuteleifo, ''

Minn fanan taottuani,
Linnun turjan fuoltuani!"

45

"Läfjln puolahan metfdlle.
Muulle maalle mustifalle,
Sinne mie kana katosin,
©inne kuolin turja lintu;
Elköhön minun emoni,

50

Elföhön emo kuluni,
©ind ilmoiSfa ikänä.



187

Kunna tullan waltiana,
Silttihniwia sitoto,
Kaksin terroin faulahanja,
Minn fanan taottuani.
Linnun turjan tuolinani !"

55,

"Lätsin puolahan metsälle.
Muutte maatte nwétifatte;
©inne mie fana tatosin,
Sinne tuolin turja lintu;
(Slföhön minun siStoni,

co,

Elföhön sisar tulnni^
Sind ilntoiSfa itänä,
Kuuna tullan waltiana,
©nffulaista juifntelfo,
Sinifangasta kutofo,
Mnm fanau taottuani,
Linnun turjan fuoltuani!"

65.

70.

43. Hukkunut weli
Hipi itfi fltta» päässä,
Laaja» laituria ncndéfd;
Kddnti filtndiifd stldtte,
Loi silmänsä loitommafji,
Ndfi purren purjehtiman,
Terwalaian laiehtiivan,
Xoiwo weiffonsa tulewa»»,
Emon lapsen laiehtiwan;

5
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Ei t«o weiffo tullutfana.
Emon lapsi laiehtinna;
Tuli ennen tuntematon.
Vieras oitto oppimaton.

10.

"Nditfö wieraS »veiftoam
Selällä meren sinisen?"

15. "Näinpä xxeiti mciffostsi
Selällä meren sinisen
Istuman meren fiwettd,
Sntiwan furuiéta pddtd,
Huolellista harjoawan;
Sula tultanen piwoéfa,
Hopfaincn harja fdessd;
Snlfahti fufa merehen,
Haihtn harja lainehesen,
Ojcutihen ottamahan,
KattiStihen fatfomafjmt,
©ulfahti suan jäleSfä,
Haihtu harjan ottamiSfa.
Sano terran mennessänsä:

20,

25

"Elföhön ntiitun istui
Sind ilmoissa itänä
Wetdfö wee» taloja,
Tahi saato (lifasia,
Tältä suurelta felältä,
Tahi laajalta läheltä!"

30.

"Elföhön mituttt emoin
©inä ilmoiSfa ikänä.
Kuuna tullan waltiana,
Panfo wettd tattinahan.

35
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äöettd wettihin fofefo
Tälta laajatta fahctta,
Lewidltd liettehettä!"

10.

"Ellöhön minun wciffoni,
(Stföhöu wcli fuluni
©ind ilmoissa tfättd,
Kuuna futtan waltiana,
luottato sotaoritta

15

Rannalta tämän merosen,
Naiwasilta walfamoilta!"

"Elföhön minun jisfoni,
"Elföhön fifar fuluni,50.
©ind ilmoissa itänd.
Kunna tullan malftaita
PeSfö täStä silmiänsä
Rannalla fotiperälld,
Kotilahcn taiturilla!"55.

"Mitali mcrcSfä mettä,
©ifäli minun mcretti;
Mitali meren taloja,
©ifäli minun lihani;
Mild rannalla rifnja.
Ne on turjan fylfiluita;
Mitä rannan hicftasia,
Ne himuSta hicrottita,
©efä luuta stuhottita,
SBeri tyijStä wcttottuo."

60.

65.
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44. Rankahan kutoja
Oteiti kangasta kntowi,
Suttulaista fuifahutti,
Knltafangasta futowi,
s)opiaiSta hcltytteli,

5, Knltarihmasct falijt,
Helisi hywdt hopiat.

"Kelien tuoto kankahaista?''
"Ättttatteni fultapaian.

.höplälleni hopian.
10

Meni mielitiettysesi,15.
kaima poiffi, toinen halfi.
ÄolmaS tniwatte karille.
Itse hantien ilofsi,
Ahwenien armahafsi."

Neiti tuosta ittemähän,20
Kultakangas kätkemähän.

"Ele itke ueiti nuori.
Tuolta sulhosi tulowi,
2ttta rannan airot souti.

25
Tuo sulle sintfen silkin,
©efä unet ummiéfeiigdt."

Kohta tapoiltaan tulewi,
Turun maatta matfoawt,
Kohta tolmen yön perästä,
Viiton päästä wiimeiStdfi."

"lop' o»t tuoli kultastsi.

Pddlta rännan pää ndfpwi,
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45. Katrin kostat.
Katrina kotifananen.
Kotiftrtfa, linnuttinen,
Viiton wiipy, fanan faSwo,
Istuen ifon majoitta,

5 Peripenkin noitumilla;
Kolmet renfaat tulutti
Ifäitfä awaimilla.
Hirren kynnystä kulutti
Heltoitta helmoillansa.

10 Toisen hirren päänsä päältä
Siliöilld filfetttänfä.

Äiti tuota arwelewi:
"Katri kaunis neitoifeni,
Miksi ei sinuiSta naia,

15 Suon fitfaiSta, maan fanaista?"
Katri tuohon wastoawi.

Sano Katri:" ta en tied
Miksi ei minua naia.
Suon lukaista, maan fanaista."

Äiti tuohon arwelewi:20.
"Micpä tieän, mits' ei naia,
Mifs' ei illat pddtd peStp,
Aamut pddtd harjaeltu,
Mits' ei myöhän maata menty,

<>?:
»_>M. NoStu aamutta warahin."

Katri päähänsä pcmewi,
Neiti nettot mielehenfd,
Alko illat päätä pestä,
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Aamut päätä harjaetta;
Teki liitot kuun terättä,30.
Mxxxxn feratta, päiwän fansfa
Nousi aamun aifasthen,
Istu tilan myöhäsehcu:
Zxxli toimelta fosictt,
Yhet tuolta lufereltd
Toiset sai Perd-ivirosta
Kolmannet Koion howilta.

5!5

Iso fäéfi Inferette,
Infcrettä fdyäfseusä,
Wehuälciwäu syoäkfenfä,
Sltttjuoiitati juoaffcnfa.
Eip' on mennyt Infercllc,
Illat pttfät Infcrettä,
Illat pitkät ja ifawät,
Päiwät Wicläfi pitemmät.

10,

>5
Emo fäsfi Pcrä-wirotte,

Perä^mirotta fäyäffcnfä,
UQirott tetmäit fyöätfeitfä,
Sötrott mettä juoaffcnfa.
Ei mennyt Perä*mirottc,
Viron meitä soutamahan,
Saarellista fauomahan.
Aalloista ajelemahan.

50.

Weitto fäsfi Kojon fotihm,
Äojotnésa fäpäffenfä,55
Kojon leiman fyöäffeufä,
Kojon wettä juoaffcnfa.
Ei mennyt Kojon howiiu,
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ÄojolaSf' on tonsti tubina,
60. Ufot uunitta softat,

Lapfct laistat lattiatta.
©Sf tdSti mansittahan,

ManstfaSfa fäpäfsenjä,
Marjat mddltd fyödtfenfd,

65. lofimcttd juoafstnsa.
Meni mansitfa'aholle,
©iin' oli man(lfat mafiat,
Vatut ivaaran riutehettd.
Mefimarjat mixilta maitta.

O

46. Nimitettawa poika
Neljä on neittä niemen pääSjä,
Kolme mointa morsianta,
fatsit hillan poimintahan.
Noita päimä poimittihin,

5. Ilta feotta iötuttihin,
Mö lewdttihin lehoSfa;
Kuu fanto fälyjä folme,
Kolmen neton muotehette,
Synty poifa nuorimmalle.

10. Nuorimmalle, pienimmätte,
Perehen parahimmatte.
-Ei tietä nimeä panna.
"Miksipä nimen panemina,
fiuffipa lulvaelemma?
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15. Muwattam Ku tiiliksi,
Ei oo kultia isotta,
Eikä kultia emotta,
Eikä txxltan fantajoa."

"Miksipä nimen panemina,
20. Kutsipa fnmaelcmma?

Namatfamma Raunikikji.
(Sipä oo rahaa tfolla,
Eikä oo rahaa emolla,
di rahojen fantajoa."

25. "Miksipä niinen pcme.nma,
Kufsi txxitenti tumaamma?
Luofammapa Luorifitsi,
Luoriffi hywd niminen.

47, Rangastaloa sulho
Nousfame norolle nuoret,
Kefdkempit kalliolle.
Leifatfame lehmus pitkä,
Lehmus pitkä ja siliä,

5. Kiskofamc niini pitkä.
Niini pitkä ja lemiä,
Puttofame nuora pitkä,
Nuora pitkä ja noria,
Jotta ylkä hirtetdhdn,

10. Vaimon poifa wangitahan.
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"Mihen yllä hirtctdhdn,
Vainion poika mangitahan?"

Tien suuhun, mcräjän päähän.
Pitkän portin piclckfehen.

15. Kusfa kuttewi kuningas,
Waeltawi liuitaii wanhin.
Kuningas kowin fpfywt,
Linnan wanhin waikuttawi:
"Mintähen tdmd jlotttt,

20. Vaimo» poifa wangittuna?"
"Sentäheup' «n st siottu,

SBatmott poifa wangittuna.
Kun ntafasi nuoren neion,
Nuoren itdoit, morsiamen.

25. Neito ruffa tuomtttihiit
Lohikädrmehcu kitahan;
Lohifäärme huofasihen
Huofasihcn, henkäfihcn:
Ennen nielen nuoren miehen,

30. Nuoren miehen miettoinehcn,
Hepofen fatuloinehen,
Papin kirttokuntinchen,
Äuninfaan kypäriuehen.
Ennen kun nielen nuoren neien,

35. Nuoren neien, morsiamen:
Neito poikia tekcivi,
Laiwan lapsia latowt.
Tuohon fuurehe» fotahan,
Tttfapäähän tappeluhun.
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■10, loSf on merta päälle polwen,
losf on päätä, tun mätästä."

O
48. VtUimi sulho.

lämmitin metostn faunan
Metosilta haltosilla.
Hauiclin metostn »vastan
Metifen tiwen nawalla,
Lätsin wettä taittamahan
Alta linnan idhteheétd,
Kaupungin tafaristlla,
Kuparitta fultasttta;

5

10,

Kun lylyn isolle laitit!"

15

80,

KdSfin taaton tylpcrndhdn.
Taatto fylpi fylldltehen
Valo wettd wallaltehen:
"Hywin teit tyttäreni

Lämmitin metostn faunan
Melojilla haltosilla,
Hautelin metostn »vastan
Metisen tiwen nawalla.
Läfflit wettä taittamahan
Alta linnan lähtchcstä,
Kaupungin fafarifctta,
Kuparilla fultasella;
KäSlin maammon fylpcmähä».
Maammo fylpi fptlaltchett,
Valo mettä wallaltehen:
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25, "Hywin teit tyttäreni
Kun tylyn emolle laitit!"'

Lämmitin metofen faunan
Metositta haltosilla,
Hautelin metofen waStan
Metifen tiwen nawalla,
Lätsin wettä taittamahan
Alta linnan lähteheStä,
Kaupungin fafarifetta,
Kuparitta fultafctta;

30,

35, Käskin wcikon fylpemähän.
Veikko kylpi ttjttältehen,
Valo wettä wattaltehen:
"Hywin teit siffofeni,
Laitit kylyn »veikollesi!"

10, Lämmitin metostn faunan
Metositta halkosilla,
Hautelin metostn waStan
Metifen kiwen nawalla,
Läksin wettä kantamahan
Alta linnan lähteheStä,
Kaupungin fafarifclla,
Kuparitta kultasella;

45.

KäStin siskon kylpemähän
SiSfo kylpi kyttältehen,
Valo mettä wallaltehen:
"Hywin teit siskoseni,
Laitit fijlijit siskollesi!"

50.

Lämmitin metofen faunan
Metositta Hartositta,
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55 Hautelin metostn waStan
Mctifcit kiwen nawalla,
Säfflrt wettä lähteheltä,
3llta linnan lähteheltä.
Kaupungin tasatisetta,
Kuparilla htltafetta;60,
Käskin sulhon kylpemähän.
Sulho saattami sanoa:
"Pois portto metesi kanssa;
Etpä meillä ollntfana,

65. Olit poikien poluilla.
Katsaunassa kengän faiton
Punapaklan painumassa."

Otin toiivustn forcnnan,
Pihlajaisen piafan Warren,
Jotta haumoin hartioita,
Pehmitin perälihoja

70,

Äkästltä fulhastlta.

49. Sulhonsa kylwettaja
KatsoS muita mieffosia
Ia onnen osallisia,
Syömät faunousa taloja,
(Sefä luotunsa lohia,

5. Siikoja simuttijcttsa,
Armahansa ahmcnia,
Muicita mukattisensa,
Kumppahinsa kuorrehia.
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Olipa joulu joutumassa
Pesinpä micfi tupani,10,

Lafaclin lattiani,
Laiton fannoni falahan,
Armahani ahmcnehen;
Ei fanno taloja faanut,
Armahani.ahmcnia.15

Otin werttoni olalle,
Kiwiriipat rinpoitteni,
Kalakontit fanneittetti,
Läksin mie itse kalahan.

20. Potfin faaren, potfin niemen,
Pottiit fohta fofnianuenfi;
Sain taloja faitti jaaret,
Joka niemen nieriättä.
Yksi luoto toi lohia.
Toinen anto ahmcnia,
Kolmas nicniinieriditä.
Noitsitt mnatte keittämähän
Ifon pitkille pihoille.

25

Veikon meStoSlaStusitte.
Keitin noista kunnon ruoan,
Syötin, juotin ivicrahia,
Söin itse fyttdltätti,

30.

Säästin ruotofct kofohou,
Pienimmistä kiiSkilöiStä,
Suurimmista ahivenista.
Menin illalla kotihin,
Syötin noita faniiotteiti.
Kanno fyöp' ja kiittclemi:

35.
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"Hywäpä tämäki rnofa,
Syöä miehen faamattoman,
Ottoa olemattoman!"

40.

Lämmitin metostn faunan,
Hatttelitt metofct mastat,
Kylmettelin micrahia;

45. Kylwin itfe kyttältäni,
ÄäSfin kannon tylvemdhän;
Kämi fauno fylpemähän:
Minfd fauuo mettä puiSti,
(Sett mä löylyä lifäsin,
Miufä fauno usta huusi.
Sen mä usta ummemmafsi,
Minfa fauno maahan pyrfi,
Sen mä portaita alennin.
Suli sääti jättöäni,

50.

55. Setä faiho taitoani.
Tempasin tufaSta maahan,
Sihen fottin formittani,
Pietsin peufaloisittani,
Hautelin halotta päähän,
Seta weStitt wempelettd.
"Ole fiitctty Jumala,
Päästit fulhosta pahasta!
Ennen ytsin yön matan
Kun fahen pahan terättä."

60

Ifd tuitcnfi fanomi,
Emo aina armelemi:

65

"Pahoin teit polonen lapsi,
Kun fa fattttofl taotit;
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70.

75.

PO,

85

90.

»5

Pah' oli pahan keratta.
Paha aiminli pahatta."

Oli yötä fafjl, folme,
Vii(l, fitttsi muorofatttta.
ÄSfeu tuon tocfsi tunsin,
Öitä yfsin maateSfani:
Pah' oli pahan terättä,
Ei parempi ytsindni.
Menin fohta taljoinahan
Kaonnuttani tammani;
Kauno feugätt oinpeloSfa,
Punapaulojen punoSfa.
"Kelien noita tentdsid?"

"Kettcn muutte kun sinulle,
Kun hpmätte konsanaki."

SBetn md faunoni tupahan,
Asettelin pöyän päähän,
(Syötin, juotin kylidstksi,
Apatin alanenäksi,
Otin annon stlfähdni,
Kannon faunoni pihalle,
Vein tuota wesipolutte.
Tuli sirkka, söi se silmän,
Tuli toratta, toisen faimo,
Säästi särpi tuiwittehen.
UCejlttntu Wei peräti.
Soitt tutasta selldhdni,
Vein tuon peltojen peritte,
Tafimmatte tanhuatte,
Sihen heitin herttascni,
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Sekä faunoni kaotin.
Käivin tuota katsomahan
Kahcn, fefinen yön perästä;
Jo tuotte korppi koulun kanto.
Ia haratta hanan faimo;
Käivin wielä katsomassa
Viieu, knuen wiifon päästä,
Jo oli tehnot fefri pietty
Mustat (imiitt muistinpäiivä.

100,

105.

Isfin fahta fatnmcittäiti
Kahen puolin fylliäni:
"Ole fiitetty Jumala!
Pääsin toimesta pahasta:
Venehestä »vuotamasta,
Heposesta heittiöstä,

110.

Sulhosta pahataivasta.
Wenehen tuletta poltin,
Heposen hirtitte syötin,
Sulbon surmatta tapatin."

115.

50. Sulhon walitsia
fetjltt neittä mellolleni,
Kumpalia lullalleni.
Löysin neitosen tehosta,
Hienohelman heinikosta.
Kysyttelin, laiisuttelin:
"Léifietfö neiti, mellolleni,
Knmpaliksi futtatteui?"

o.
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Neiti marsin waStaeli:
"Minä micssä »vcllosesi?"

,'O. "Paimenena »ucttofcui."
"Eminä lähe paimcitcttc

Pah' on paita paimenella,
Ei saata siivussa maata,
Alla leuan lämmitellä,

15, Alla kainalon asua."
Etsin neittä mellolleni,

Kuinpalia fattaffeiti,
Löysin neitofen lehvSta,
Hienohelman hciniföStä.
Kysyttelin, lausuttelin:
"Lähetkö neiti mellolleni,
Kumpaliksi fiilfaltcui?"

20,

Neiti marsin waStaeli;
"Mina mieSsä wcttofeft?"

25. "KyttämicSsä mellofctu."
"En lähe minä kytälle -

Kyttä haiscmi hamuttc,
di saata siivussa maata,
Alla leuan lämmitellä,

30. Alla kainalon asua."
Etsin neittä wettotteni,

Kumpalia fulfatteni.
Löysin neitosen lehoSta,
Hienohelman heitiiköStä.
Kysyttekin, lausuttelin:
"Lähetkö ueiti mellolleni,
Kumpaliksi kullalleni?

35.
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Neiti marsin wastacli:
"Mind miesjd wettofesi?"

"ÄafamteSfd wcttostni."
"du menc fafastajatte

40.

(Se taialle fatfitawi,
Ei jaata siwusfa maata,
Alla leuan lämmitellä,
Alla fainalon afua."45.

Etsin neittä wettotteni,
Kumpalia fitttaffeni.
Löysin neitofen tehosta,
Hienohelman heinikosta.
Kyfyttelin, laufuttelin:
"Lähetkö ueiti mellolleni,
Kumpaliksi fitttattem?"

50,

Neiti warsiu wastacli:
"Minä micssä mellofesi?"

"Kipittäjänä wellofetti."55
"Jo lähenti kyntäjälle:

Läminiit tylli fptttäjätlä,
Saattami siivussa maata,
Alla leuan lämmitellä,
Alla kainalon asua."60,

51. Kukkien tarwes.

luofsewi jofia folme
Ympäri minun totini,
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Kahen puolin fartanoni.
Yfsi joti mettä juofsi,
Toinen simoa siretti,
Kolmansi olon punajen.
Tuli weiffo wierahafsi,
Sisfoni fdwidmefsi;
Juotin mettä meifolleni,
Sisfotte simoa juotin,
Itfe join olon punajen.
Vein md wciffoni hewostn
Tarhapeltojen peritte,

5.

,0

Siltapeltojcn siivulle.
15 Häwifl ivciffoni hewonen

Lehmitarhani tafoa,
Sinipellon pientarelta.
Laitin rengit etsimähän —

Eipä rengit löytdnynnd.
Rengit etsi kirmcsmartta.
Laitin piiat etsimähän —

Eipä piiat löptäiiijnna,
Piiat etfi pirran puuta.
_ätfnx itse etsimähän

20.

Kolmen foiratti terättä,
Viicn, futtett mittahännäit,
Seitfcmän fepelifautan.
Koirat sotki suota myöten,
Mie itse mätiä myöten;
Löyfln »veikkoni hewostn
Tarhapeltojen tafatta,

-'5

30.

Siltapeltojcn siwnlta;
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Tuotte fcrtähäu fawahiu
Ajon rannat rap jutellen,
Hicffarannat herskutcllcn;

Hiekat filmille sirisi,
35

Mullat parStn pannoilleni.
Tuli KiesuS waStahaui,
Wasfimarpoja fyliSsa,

10, Knltakuttia fäcéfä,
Mie noita anelemahan:
"Anua KiefuS tuttiasi!"

"Kelien tukkia anelet?"
"Anopille ankaralle -

dn tohi fotihin mennä
Ilman noita fnftasitta.
Ilman ivaSfiivarpafitta;
Anoppi foiva fotona.
Appi wielä antavampi.
Paljo faifimat sanoja,
Viitofsi ivihan pitoa,
Mimtit tyhjin tultuani,
Viiton wiiwytcttyäni."

15

50.

52. Neiti omenapuussa
2lstuut aamulla »varailin,
Lätsin aitcan aifajcheu,
-Omenoita ottamahan,
Pähfamiä poimimahan.
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Emoni onicnamaasta,
Tahi tarhasta ijotti.
Näin omenan offafctta,
Puiitifnoren pääni päättä,
Nouftn puuhun nostamatta,
Kohosin taottamatta;10
Toipa surma sulhon nuoren,
Sulhon nuoren, mielien taimin
Tuli tuo onieniSpuitllc,
Alle otsien ojasi,

15 Suitset jeitjet »vyön takana,
Tafatarhilot käesjä.

"Mitä fuitsin stitsin laait,
Kuta tarhiloin tamotat?"

"Ottaisin omenamarjan,
Piittafiiorcit otjafelta."20.

Annon oksalta omenan,
Puottn punastu kuoren.

Sulho tuosta noin fanomi,
Itfe lausu ja pätisi:

25 "En ole etfosfa omenan,
Punafiiorcn poimennaSfa,
Olen neion ctfiuttäéfä,
Puiiapoéfeit poiminnasfa."

"di ole meiän neitojamme,
Ei meiän totifanoja.30.
(Suitsin jcitsin ottaminen,
Tarhiloin tamottamincn;
Vielä näistä neitosista,
Ia näistä fotifanoista,
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35 Äyrit äyhtien tulemat,
Pienet rahat piehtaroicn,
Killingit tipoa lyöen.
Tolpat toistanja ajaen."

"Vielä näistä neitosista
Ia ndiStd kotikanoista
Suku juopi juuret farfat,
Heimo hcmpidt pikarit,

40.

Kosia kokeivi tuopit,
Kaafo fannttt fattiStawt."

45 ''Vielä näistä neitosista
Ia näistä fotifauoiSta
Ifotteui ilwcSturffi,
RuiSteiwäit ruoftimaSta,
Emolleni nddtdlakki

50. Nännittä imettämästä,
Veikolleni merfattimi
KantamiStahfltt taioista.
Siskolle sininen koSto
Kanssani tajuamasta."

53. Kaonnut poika.

Sdfsi poifa puolukkahan,
Toinen poifa muStifahau,
Kolmansi jänön jätille,

ottffupolwen portumittc.
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5.

10

15

20.

25,

30,

Tuli poifa puolukasta.
Poika toinen mustikasta,
Ei tullut jänön jätittä,
Äouffttpofmen poltttmifta.

Läfsi iso etsintähän
Olutivccllä otrascttct,
Äafrasttta fannifatta,
Lciivällä rukchijctta.

Etsi pientä poiuttansa,
Kullaista omemittansa
Eip' on löyä poiuttansa,
Kullaista omcnuttansa.

_ätfi emo etsimähän
Oltttmcettä otraselfa,
Kakrasctta kannikalla.
Leimalla rnkchisctta.

Etsi pientä poiuttansa,
KulfaiSta omcnuttansa;
Eip' on löyä poiuttansa,
Kullaista omenuttanfa.

Läksi meirto etsimähän
©littmeettä otrasttta,
Kakrasttta kannikalla,
Lciivällä rufehifetta.

Etsi pientä wettpttdnfd,
Kultaista omenuttanfa;
Eip' on löyä mettyttänfä,
Kultaista omcnuttansa.

Läksi sitto etsimähän
Olutwcelld otraselfa,
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35

40.

45

50

Katrafctta fannifatta,
Leimalla rufehisttta.

Etsi pientä mettpttmifä,
Kullaista omenuttanfa.
"Misfdpd olet meitto ruffa?
Tule pois weiffo ruffa!"

"Empä pääse sitto ruffa:
Ptlmet päätäni pitämät,
Hattarat himufsiam,
Vipu toista jättöäni;
PääStä päätä Päiwän poifa.
(Silmiä hywä sikiä.
(Silmät tähtiä lukemi.
Sääret honkia hojumi."

"Kuu kulta, Jumalan luoma,
LähcS päätä päästämähän,
Syötä Karjalan kaloja,
Kumetjänveu tuorehia !"

54. Suen wiwulla käynyt.

Kolin' on poitoa emolla.
Kolme lasta manhcmmatta.
Läksi poifanen falahan.
Toinen poifa tuorehcscn,

5-. Kolmansi filen mimuittc.
Tuli poifauen talasta,
Poifa toinen tuorcheétci,
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Ei tullut fucn miwuilta.
Kenen poifoa ifdwd?

to, Emon poifoa ifämä.
fäffi emo etsimähän

Kaonnutta poifoanfa.
Juofsi formet fontioina,
Sutena fatot famosi,
Kohta toimen yön perästä,
SBiifon pddstd miimeiStäfi,
Nousi fnurette mäctte,

15

Äorfiatte fuffuratte,
Huuti tuolta poifoanfa:
"Missa olet poilueni?
Tule pottani fotihin!"

20.

Poifa tuolta ivaStociivi:
"Emminä emoni pääst:
Pilivet päätäni pitämät,
Hattarat hafuliani,,*,-}*

Kaaret fainaloisiani.
Hoipu toista jalfoaui.
Sääret honfia hofumi.
(Silmät tähtiä lufeivi,
EeSfäni pimiä piimi,
Tafanani taimaS firfaS."

30.

55. Wirossa posia.
Poifanen posi 28troSja,
Satfan maatta sairasteli
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Tautia nimettömiä.
Nimen tietämättömiä.

5 "MiSjä jaapi fairaS macita,
TuSfahincn tunnin olla?
ToftoS moit tuwaSfa maata,
Toffos pontilla lemätä?"

"Emma moi tulvassa maata.
dntä penfillä lemätä,10,

Isännän itopiolta,
Rcnfipoifien remutta."

Poikanen posi Wirosfa,
Satsan maalla sairasteli
Tautia nimettömiä.15
Nimen tietämättömiä.

"Missä saapi sairas maata,
Tusfahineit tunnin olla?
TottoS moit merellä maata,
ToftoS fnowotta lemätä?"20.

"Mataisin maaivesittä,
Vaan en ivoi Viron »vesillä.
Maat' en lokkien lojulta.
Äctfalitttttjeit tajulta."

Poifanen posi ViroSfa,25.
Saksan maalla sairasteli.

"Missä saapi jairaS maata,
Tusfahinen tnitniu olla?
TottoS woit maltatta maata.
Maata Tuonelan tumitta?"30,

"Wiefatc minua maata,
Tupatfate tuntumahan
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Suonne Tuonelan tumille,
Manalan ikimajoille;

35. Siellä jaapi sairas maata,
TuSfahincn tunnin olla,
Ituisitta ivuotchitta,
Polwnisitta pääaloitta."

56. Kosissa käynyt
Ajo fatsi faupanmicstä
lälctystcn jäätä myöten;
Orit fchisti fiimmattafi,
Hiireiifarmaiieti hcmoueu.
Isoni orihin oSti,5
Hiirenfarwafen hemojcn;
OSti jormufset sorlat,
Setä fihfat firffahimmat
Minun iiatliit itaiaffetti,
Äetistin festacttaffetti,
Ia toiletin tosissa fäpä.

10

Läffiit tonsti tultemahan.
Konsti käymähän tosissa;
Noujln rannalta matchen.
Salopa oli mäettä,15.
Ei saata siivutse mennä,
Ei ylätst, ei alatse;
Ajon talon tanhuatte
Talo» pienitte pihoille.
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Neito fuffaita fnjasfa,
Kalittunct fartanosja:
Kyfyttelin, laufuttelin:

20.

"Outo siuusfa miehen naista,
Molotsttte morsianta?
lofo tieät tiffaetta,
Joko ominclia ofoat."

25

Neiti warfttt wastacli:
"Jos en tied tiffaetta,
Enfd ommella osoa,
Titattahan tietäwämmdt,
Ofaamammat omineltohot.
Eifä armettut emoni,
Ei luwannut »vanhempani,
Neittä myötdmdn tttnitta,
Tarittaman tanterella:
Ttmttt' oit ttipafait fauppa,
Temtmait fauppa tanteretta,
Neito myodhän tumassa.
Katon alla faiipitahaii."

30

35.

Suli tuo fuffapää titpahatt,
Kassapää fatotsen atte;

40.

Mie tuota ihoamcihan,
Silmät oli peSty siilon tällöu,
PoSfipäät ei polivenahan,
Kormia ei tutina päänä.45.
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57. Konnnn tytär.

(Siten meillä lehmä potti,
Tcti »valtian wasifan:
WaSlisarwi, futtafpnji,
Hopia otsassa hohti.
Isoseni, ainostni,<i

Nie'pd tuota Viipilrihin,
Saata kaupuniiin faulle:
Tuo tuolta oriheivoncn,
Tahi pieni tammajdlfö,
lonk' on lampi laittajilla,
Lähe länkien fialla,

10,

loSta »velhot wettd juomat,
Katchet kaloja jyowät!
OSta fahct fankisuitset,
SBaefifaimiifstt keratta!15.
Itse mä satulan saisin
Koman loimun kuoren alta.
Orihilla otrat kynnän,
Tammalla talon asetan.

20. Läheu futtatta kosihin.
Hopialta liehumahan
Motaiata tnorfiattta,
Konnun kuulua tytärtä
Ankaran anopin luota,
Apen anfaran taloSta.25.

Ifofcni, ainostni
Vei wasifan Viipurihin.
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Osti mulle mustan ruunan,
Vaihto pienen tamman marjan.

30. Ajoit »varsani wnotte,
Mullolscttc mustan ruunan,
Kynnin kymmenen matoa
Konnin faifcti fahctfan.
2öarja hankki warwunpäitä,
MttSta ruuna ruohonpäitä.35.
Heitin »varsani waolle,
Mustan ruunan mullotfette,
Itfe lehtohon letnstin,
Hopiaischcn falohou,

40. Vaskischcn warwittohon,
Kultaschen koimillohon.
Leikkasin lebosta »virwcn.
Vesan tammi tapasin.
KttftafeSta kolmikosta,
Hopiaisesta salosta.45
Toi surma susia paljon,
Kanto mctjä farwasuita,
Söiwat Warsani waolta,
Mustan ruunan wullotsttta.

Menin itkien kotihin,50.
Kiattotetten fartanottc.
Ijo portitta fyfymi:
"Mitä itket poikaseni?"

"Sitä itken taattofeni,
55 Vanhempaiscni walitan:

Ajoin warjani waolle,
Mustan ruunan muttoksette,
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Kyttiini kymmenen ivafoa.
Kynnin taiteli fahctsan.
Varsa hantti warwunpäitä,
Ruuna tatso ruohon päitä.
Heitin waisani waolle,
Mustan ruunan »nuttofstffc,
Minä lehtohou IctitStiti,
Kiulta en toiivilfohon,
Nasfisthen warwiktohon,
Hopiaiseben salohon.

SO.

65

Leikkasin lehoota minven,
Vesan tammisen tapasin,
Kultasesta foiwikosta,
Hopiaisesta salosta.

70.

Toi surma susia paljon.
Metsä taitto farwafuita,
Söiwät warsaui waolta.
Mustan ruunan mttttofstlta."75

Tuon iso sanoiksi wirffi:
"Ele itke poikaseni!
Läksinpä minäi nttiiiicn,
Läksin mie fanas falahan:
Tuuli »voitti, airo taittu,
Vene Haapanen hajosi'.
Panin jornict stnttnteffi,
Peukalon pcrämefafji;
Souin jormin jaarosette,
Kämmenin tdppjafotte,

30

55
Niin meistin ivenon paremman.
Laitin purren pulsfahamman,.
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©ie oSta ori parempi.
Varsa taltta faunihimpi."

80 Ostin mie orihin unen.
Varsan fahta faun-ihmiman.
Orihilla otrat fynnin,
Siamniötta talon asetin.
Lätsin fuliassa fosihin,
HopiaSja liehumahan
Motomctta morsianta,
Konnun tnnltia tytärtä.

95

Anoppi toria muori
Oli aittahan menewä.
Puhuttelin, lausuttelin:
"Onfo teittä neittä myöd.
Tahi faupita fanaista?"

100,

Anoppi toria muori
Hänpä marsin roaStaeti:
"Kanan fauppa orren alla,
elelen nellSnurtfastSsd."

105

Meninpä mind tupahan,
Puhuttelin, lausuttelin:
"Onfo teittä neittä myöd,
Tahi faupita fanaista?"110,

Tuotihinp' olutta tuoppi.
Tuoppi olutta, toinen mettä-

"Emvd huoli syömisistä.
Entä marsin juomisista,
(Saijln nähä neitoseni —

Tuofate tupahan neittä!"
115
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Tuotihin tupahan neittä
SisareSten siiwen alla.
Veljen afan werhon alla,

120. Kälysten fasiwciratta.
Ei ole tuossa miehen naista,
Eifd miehen morjmnta:
Paha raiSfa paita päättä,
latfetut jufat jalaSja,

125. ©ilmat pesty siilon tallon.
Silmäkulmat mitton fuffon,
(Suut' ei siimottu itänä,
Poskipdit' ei polmenahan.
Empä tainnut tuota naia,

130. Kun oti musta fun toratta;
En tainnut wihitte wied,
Panna en papin etehen.

58. S&ttmott fannnt.
"Annas minulle Aimiaff,
Liitä lempilintuasi!"

"Empd anna Anniani,
Liitä lempilintuani.

5. Ei Anni fo'ista jona:
Anni tarfon tarmitahan
Pesemässä ppöräpöpät,
Lattiat laf asemassa;
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TäStä lulfewi un aS,
Vaeltaivi linnan wanhin.

"Anna mulle Anniasi,
10.

Liitä lempilintuasi!"
"Empd anna Anttiani,

Liitä lempilintuani;
Empd anna ollenfana,

Kiuufematta futtettfaua,
15

Pahoille refipnjmlte,
Lifasillc liistehille.
Kaskikannoille komille

20. Nokisille nuotioille."
"Empd ota Anniasi,

Enfd taho tyttöäsi
Pahoille refipajttttte,
Sifofffle liistehitte,

25. Kaéftfannottte fomttte^,
Nofisttte nuottotllf;
Otanpa oluttupihin
Sahon mehnätahtahitte."

Tuosta Anni aimettihtu.
30. Perä pafsu paisfattihin.

Päimän söi, makasi toisen ,

Kohta kolmannen torumi;
Tuli riéfi riitettä,
Aimatt tarffa lappeita,

35. Taitama tukan metåjå,
Hapsien haraelta,
Ei tullut tuman pestä,
Saanut ei saunan lämmittäjä,
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59. Wiisastunut
Ifd n eno poifoanfa,
Vanhin ivaimausct näföä,
Mun fuft fufimojanja,
Itse ilmoin luomiansa:
"Poikuein, nuorempani.
Lapseni, wafawampani,
Kun fulle halu tnlcwi,

5.

Naia mielesi tetemi,
Tuoa tninitcä talohon,

w. Emäntatä ctsiellä.
Äioust aamulla warahiit,
Aiwan aika huomenessa.
Katstle tylid myöten.
Katsele talo talolta.

15 KuSt' on famn ensimmäinen,
Siitä uaioS poifucni."

Pani poikanen opiksi.
Nousi aiman aifasthen,
Alman aika huomcneSfa,

2,1. Kameli tylid myöten,
Katseli talo talolta;
Samun saarelta nofemi,
Tulen niemen tutfamelta.

Kdwi tietä, aStelcwi
Saaren tuuluhun fotihin.
Ilman foiran kuulematta^
Harakan hatfattamatta.

25.
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Sitte tultua tupahan
Itfe tuosfa arwelewi:
"Oisito tytärtä täällä,
Tämän pojan puolijoa?"

30.

Pääty neiti IcipomaSfa,
Tyttönen taputtamassa;
Sanan mirffo, noin nimesi
"Mifd lietti miehiäsi.35

40.
Äasitottta farfiitoa,
Pihoa harafatoitfa,
Lapsitonta ittunoa!"

45

Ku tyldn talviöitäsi,
Teituatta tupahan tullut,
Neion etfohon nenättä;
Ellos fonfana Jumala
Luo totia foiratonta,

Niin poifa faitoifjl mirffi:
"Misf on taatto jlnulta,
Minne mennyt maammostsi,
Kansfa faiffi muut imcifet?"

Tyttö faattawi fanoa,
Neiti »varsin wastaella:
"Taattoni talon pihatta
Eeétafasin astclewi;
Maammo parta paimentawt
Mennehcn fcfän tifoja;
ffieiffoni we'en waraSja
Vdhdtt' äiän ottelewi."

50.

65
Ldfjl poifanen fotihin.

"Jo mie fdmtn, taattofeni,
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Kamelin lylid myöten,
Katselin talo talolta,
Varahaisinta jamua:
Näin md saaretta samufen,
Tittttt niemen tuttamesja,
Menin mie sihen talohon,
Eifd utua toirat tuultu,
Eild hauffujat halvattu:
Ätjfyin tyttöä talosta."

60,

65.

"Oli tvttö leipomasfa
Noin st marsin waStaeli:
"EttöS tafatta Jumala,
Luo totia foiratonta,70-
Pihoa harafatonta.
Lapsitöittä ittunoa;
Mikä lietti miehiäsi,
Ku kylän fämiöitäsi

75 Tantatta tupahan tullut,
Neien ctfohon nenättä!""

"Kun sitte fysyin tytöltä
Missä taatto, missä maammo
Missä faiffi muut talosta?
Noin st saatteli sanoa.80.
Noin marsin wastaella:
"Taattoni talon pihalla
Eestafasin astumassa.
Maammo parta paimenessa
Kefdn mennehen fifoja,
Neiftoni »oc'en maraSfa
Wähätt' äiän ottantaéfa."

85
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Niinp' on niin sano mokomin,
Niinpä mieletön pätisi."

90. Tuon ifo faneiksi mirffi:
"Itse siuttii poikaseni
Ei ollut älyä äiä,
ditä paljon mieltä päässä,
(Scittähen sano sinua

95. Tuttchcn tawatfoinaSti,
Kun ci foira hautfnuunna ,

Haratta hatjahtciiiunna.
Lapsi eettd ilmottanna.
Kasi pyyhtint faswojansa;
Tahi imi oisit slntsissäfi
dcllä niistänyt nenäsi,
Siit' oisi tyttö ennättänyt
Panna päällensä jotai,
Ei oi)I uähtv leipomassa
Paljahalla paiaffahatt.
Kun sitte jano oleman
Taattonsa talon pihatta
EeStafasin astumassa:
Taatto pellon fynnännäSsä;
Maammosensa paimenesj^a
Kesän mennehen ftfoi<sfa
Siilon maammonsa makasi
Lapsisaunassa samassa;
28cljcufä we'cn waraSfa
Söähätt' äiän ottantaSja:
Veli »veellä onfimaSfa.
Jo tuon näen ky jelcmättäi,

100,

105

110.

115
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120.

125

130,

135.

140.

145.

Urwelcn anelematta,
Saat siitä »valitun waimon,
Sefä mielcmän miniän;
Mene sie sihen talohon,
Tno minulle minua siitä!"

Meni toiSte, toi miniän.
Sai tårtan talojen mainion.
(Bitte citsiilta
Nirkko nainut ttaijcllehcu,
Kuiskutteli kullalteheu :

"Mi lie tullut taatolleni.
Kuka talmanen isolle?
Kahen Heta fayeSjämme,
PalateSjaininc palolta,
Oli kun mennyt mielettänsä,
ÄSkm puuttunut älyltä.
Noin sano iso minulle,
Noinpa laitfui laittomia:
Jo oisit jaloki poika,
Kun mulle jalan halisit;
Jo oisit jalofi poifa,
Kun tefifit tien lyhemmän.
Jo oisit jalofi poifa.
Kun fätciti aitaisit;
Jo oisit jalofi poifa.

Kun panisit pddni poiffi."
Nainen armcisi asian.

Kpjij fohta mieheltän jä:
"Totfo teit mitä aneli,
Mitä käski ja kehotti?"
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"Knin nyt tummia kyselet,
«Stuiufa taisin tummintaa
Saaha jatkoa ijofle,i 50.
Tehd tieta lyhemmäksi,
Täisinkö fatfaSta fateuj"ä,
Eli panna päänsä poikki."

"Oisit tainnut, oisit tiennyt-
Kun oisit oikein älynnyt..155.
Saua jatkoa jalompi,
Tarinoiten tie lyhempi,
Kinnas jatkona käessä.
Korkona fypari päässä.
Sauatt woimaton pitämi,
Tarinoiivat tienfätviät,
Vartia fefattd finnas,
Läyli laffi lämpimällä.
Lciftoa ufolle faua:

160.

165. Se hänelle jalka kolmas;
Tarinoitj"c tietä fayen,
Se hänestä tie lyhempi;
Ota kiutahat ukolta,
Silla fatfastt kätensä;
Ota Intti päälaelta.
Sillä lasket päänsä poiffi."'

170.

Jopa päilvättd jdlestd
Taasen tietä käycssänsd
Poifa paljofi pakisi,
Leiffasi fepin lehosta.
Otti fintahat ufolta.
Päästä lattia fystli.

175.
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580.

5

10.

t5

Se kaikki hywä ufosta.
Itse lanju fapjcttcnfa,
Pojallensa noin puheli:
"Jo tuon näen ftjstlemättäi,
Jo on you yhen lewäunyt
Wiijahampi wtcresfäsi,"

O

6tt.. Hiihtäjä imma
Turma hiihti juota myöten,
Zauti talmitietd myöten.
Noin puhnmi fuuri furma,
Aita tauti armelemi
Talon aittojen tafana,
Mäen alla männikössä:
"Äenettpä tapan taloSta,
Tapanko ufon talosta?"

"loS tapan ufon talosta.
Katoisi taiat merehen,
Ei oisi tuojoa pihalle.
Nuotat tuttuhun tutisi,
Verkot nutiinne ivicrrähtäisi.
dn tapa uffoa talosta!"

Surma hiihti fuota myöten,
Tauti tatmitietä myöten.
Noin puhuwi suuri furma,
Aila tauti arwelewi
Talon aittojen tafana.



228

20. Mäen alla mämitföésä:
"Kenenpd tapan talosta, *

Tapanko afan talosta?"
"Jos tapan akan talosta,

Uni uunilta katoisi,
Penkiltä perä leivid.
Toruja talon tumasta,

25.

Kartuttaja karsinasta.
E» tapa affoa talosta!"

Surma hiihti suota myöten^
Tauti talivitietd myöten.
Noin puhumi suuri surma.

30.

_iiia tauti arwelewi
Talon aittojen tafana,
Mäen alla männikössä:
"Kenenpä tapan talosta,
Tapanko talon isännän?"

35

"loS tapan talon isännän
Taitaisi talo häwitä,
Pian mennä pieni maani;
Missäpä ivicrahcit iviruisi,
Majoaisi matfamichet.

40,

dn tapa ifätitcäiii
Surma hiihti juota myöten,

Tauti talmitietä myöten.
Noin puhuwi suuri surma,
Aika tauti arwelewi

45.

Talon aittojen takana,
Mäen alla männikössä:
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"Kcncnpd tapan taloSta,
Tapanfo talon emännän?"50.

"Jos tapan talon emäntiä»,

Kapencisi farjamaani,
Lyhcucisi lehmän lypsi,
Maitolnpit fuimcttuisi,
Ramistuisi woirasiat.
En tapa cmäiiteäni!"

55,

Surma hiihti suota ntpöte»,
Tauti talmitietä myöten.
yioin puhumi suuri surma.
Aita tauti arwelewi60,
Salon aittojen tafana.
Mäen alla mämtitajä:
"Kenenpd tapan talosta,
Tapanfo pojan taloSta?"

65 "Jos tapan pojan talosta,
Kasfifirmehet fatoisi.
Iymdlaarit lauttaisi,
Aatra »vaipuisi waolle,
Kyyfistyisi fynnöfjette.
En tapa poifoa taloSta!"70

Surma hiihti juota myöten,
Tauti talmitietä myöten.
Noin puhumi suuri surma.
Aita tauti arwelewi

75 Talon aittojen tafana.
Mäen alla männifösjd:
"Kenenpd tapan talosta,
Tapanfo tytön talosta?"
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50.

Jäisi fulhostt furutte,
Poifastt pahoille mielin.
En tapa tyttöä talosta!"

>o

"loS tapan tytön taloSta,
Katoisi hiiri hinfaloSta,
Rotta ruofahnoneheSta,

Surma hiihti suota mtjötrit,
Tauti talmitietä myöten,
Noin puhumi juuri surma,
Aita tauti arwelewi
Talon aittojen tafana,
Mdcn alla männikössä:
"Kenenpd tapan talosta,
Tapanfo talosta minnän?"

VO.

"Jos tapan talosta minnäit,
Ei tuosta talo häminne,
Naimoiffi nainen fatomi,»5
Ori toisen oStanioiffi;
Nainen toinen naitanehe,
Emäntä ctsittänehe,
Eloa emännän fanéja,
Polivct poifoa piettä,
Käsi laita fäättnytettä,
Niintuu mtttttaft emoitta."

100,

105

Tappopa talosta minnän
Pojan naistn pois panetti.
Mies st naipi unen naisen^
Etsiwi emännän toisen,
©aapi naistn naimiselta^
Etsimdttähän cmäuiiän;
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•_saa ei lapfelle emoa
110. Huouojclle hoitajoa,

Nännin jtiuhun farmojoa,
Rinnan juuhun rtentäjeä;-
Lapfet jäiivät itfemähän,
Pieuojct pistirtamahan.





233

Toisintoja.
i.

rati 9. äßanu waskisen pesäsen.
10—15. Mikä tuon munan sisässä?

Netti tuon miman sisässä.
Mikä neiellä nimeksi?
Suometar nimi soria.

41. Pääty sitte Päiwä tulla.
53. Tafroeit tappctwi nnttttfa.
68. Talossansa tarkka miesi.
74. Nurmiheinät heitetähän.
77. Pöyän päähän istumahan.
81. Tähti taiten mastaeli,

Päästä pöyän lanfueli:
"En nyt syöne, enkä juone.

2,

I—7. Lysmätti ytyjen seppä,
Kaunis Kauppi Hiitetyinen,
Kesät vvuoli sanan vvartta,
Talwet sompoa sowitti;
Sai lylyt lyftttätt-äfjT,
Kalhut kannoin tyotäwäksi (katpotettawaksi),
©anan nrnrret watmihiksi.

9. 2}fjt sana markan (saukon) makso.
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r 22. Kufei näillä nyt tawata.
24. Myöhäsillä roalfamoilfa.
32. Poropetra poimettele.

45—46. Jo itfi LapiSfa immet.
Immet itfi, foirat hauttn.

54. Heitti rangan karsimatta.
71—73. Kuni ritéffan repojen;

Solahutti suopetäjän,
Kuni malftan jäniffen.

75. Silmän siititämättömätsi,.
77. Korman kuulemattomaksi.
86. Lempityttären keratta.

108. Sana fuoweron rajasta.
Katfesitvat kannustimet.

3.

5—6. Pirta piina pirtaeli.
Kun otawa otfapnusfa.

4.

3. Ifännältc, emännälle.
9. Lyhyettä fyynärättä.

15—16. Juosta juhlana fyläsfä,
Pädpyhind pdäsidisnd.

25—30. Kdwi Kicsus tietä myöten.
Maariainen maata myöten.
Viien Enfelin feratta,
Kuuen fdStyntuuliansa,
Sieluja firjottamaSja.
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r. Löysi tuosta orjan sielun,
Kirjottipa orjan sielun,
Ilohuoneseen hymddn.
Anto sielun Enkeleille
Talutettaa taiwahajcn,
Vietcd ilotupahan.

36. Multa tuoli futsuttihin.
37. "Mintähen tämä mimtllc?"

"Sentähen tämä sinulle
Kun oot saanut . .

."

40. Kasakkana ollessasi.
45. Mettä, miinoa sisässä.

50—51. Ropehella tuohisella.
53. Kuloilta fusimejTä.

56—62. Matoi Kiesns tietä myöten,
Maariainen maata myöten,
Sieluja kereämässä,
Löysipä isännän sietun . . .

100. Ota nyt parempi patffa.
102. Ota, ota orjaseni.
104. Pitemmällä kyynärättä.

126—127. Luulit riihen rusfamaffl,
Mun mun rusfi fylfiluuni.

130—135. Luulit pannin painamaksi;
Ei tuo panni paljo paina,'
Punni sielua puhasta.

5.
8. Polfi, polfi permannolta

Palfit polfi permantoa.-5
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v. 20. Katseli fuman siansa.
22—23. Pois on tultani fulunna,

Hopeani huopcnnniina.
23. Änunié karmani farmina.
29. Karjafaisna kastemaissa.
37. Kahmalon täysi fannifsttta.

* KiahniflfoSfa faunrtstttoS.
41. Ruotin (Nuotsii!) ruo'ilfa elänyt'.
42. Kafaupäillä fasmatcltu.
50. Etten md elfiäS sanelle.
67. Itse lienet.herra ÄriStuS,

72. lofa porton jnoStamaksi.

ss.
2. Nousi aiivan aifasthen.
3. äßiitelefstn, myötdeffen.

(Viititsihin, ivaatctsihin).
4. Pää somille suoreille (juoriafjeu;).

Valtehille maattehille C3Catfet)iftn maatte-
hisin, Vattethin waatteihin).

11. Marjanen mäeltä firtu,
12. Puonapiiofa fantahalta.
15. Tinarinta riipomahan.
16. Pddmasti malltstmahan.
18. Mato musta muifoami.
26. Vaimo malfianmcrinen.
38. Puolufaiiien puuhun nousi,
39. Mhdhtö siitä faaha.
-42. Niin mcncrni mättähälle.li

Otti suolta suopetäjän,
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r. Rämeeltä rafafan männyn.
* Otti tartun fanfnhctlta,

Jotta marjan maahan sorti:
©en päälle seisatafsen.

45. Niinpä marjan maasta nosti.
Marja lenteli pateille.
Siitä ivyöhytripfuloillc .

. .

"Nonje marja helmoilleni!"
Nousi marja helmoillehen.
Heitti marja hdmohinfa.

Noust marja rinnoilleni!
Nousi marja rinnoittehen

62—63. Tyytelefsen, taytetefsen,
Lemiätsi tientetefsen.

64-66. Niin fohmt toivoa fauto.
Vatjan täyen waitiata;
Kanto tuilta fatsi, fofme,
Kolme fuuta, nefja fuuta,
Neljä fuuta, miisi fuuta,
Viisi fuuta, fitttsi fuuta.

69. Vanhoin maimojen tasataan.
73. Aina saunassa asumi,
74. Ilman möittä möljehtimi Cmottöftåmi, möt.

fehtimi).
Hamehetta hötfchtiwi (hollöttdwi).
Niin luutta fyinmctteiiitettd
Vaimon waiwafsi tnlewi,

76-80.

Panowi pafotttfefsi,
Vyölapan sianfa siirti,
Pattcittti toifen paikan.
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r. Lyödhän fawon tipuja,
Immen tulta tuifatahan.
äöaitno» waiwafsi tulewi;
(Suojihin jowittelelsen,
Pimeihin pistclckjcn,
Kdypi faunahan faloa,
Piilten piffuhuouehcfeit.
(Kdypi faunasfa jaloa
Pilliin piftuhuonc'esfa).

87. Lautta fapfcnfa fatowi.
90. Maaria matala neiti

Siirtihin sijarihinfa:
"Annilfi, sifarueni,
Anna fylpyd minulle!"

94. Piltti pieni piifastni.
°" Oi sic ostoorjajcni.

Rahan (rahoin) faatu raatajani!
* Oi sie piifa piffarainen,

Vaimo waltian wcrewd!
95. Lähes kylpyä fyläétä.
96. Saunoa Sarajahalta.

107. Saunoa Sarajan fuuéta
110. Hywä ficlas fäéfeäfi,
111. Kepid fchottoa'ft.

* Hpmttt joutufa jalalta,
Sctd fengäftd feptä.

116—117. Mdhdisct maat yleni.
Alahaifet maat aleni.

125. Aiivin aiwinaisillahan,
139. Litffu sillan liitoksetta.
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t 142. Kelienpä fysyt fylyä.
145. Kysyn netelte (muorille) fotona.
153. Huone hongtffofeoffa,
154. Johon lautat lapset luopi,
155. Suti portot poiat saapi —

157. Niin ou siinä fylpefeä!
196. Eräät lanloimat sitte toisessa ja kolmannes-

sati ©arajcitatt talossa Piltin käskyä myö-
ten fäyneen, maan mistäki yhtä tuhmatta
turmatta palanneen, ©anat samat.

201. Vaimoissansa matftoiéja.
205. Eli orjan palfotlisen.
219. Vatsan fautta maimattifen.
220. Äptytöyfy lämpösefsi,
221. ©auna tämpönen lähötä.
227. Min heponen henfeämi,

©en Jumala löylyn luopi.
* Minp' on härfä huofoafsen,

©en taimaé me'en matami.
* Niin heponen henfeämi,

Kun Jumala löylyn toisi . .

236. ©ai on tuolla poifuenfa.
237. Heinille heposen tuoksi (Heinille mihmiläisille)

Kakaroille kylmenneille,
©ammafo sapia neiti
©e on paapofsi panihen.

252. NoujT tähet taimahalle.
* Tähet tanjT taimahalla.

256—259. Joulu joukossa tutemi,
Sansiésa Tapanin päimä;
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r. Tanssi taitama Zayani
Puoliyöstä puoliyöhön.

Tapani oli tallirenki
Koman Moosefsen fo'isja,
Ruoffi Mooseksen hemoista,
Katso kiroan (tiiman) faufaria.

261. K. kaditfaselle asetan).
262. Läpisäären (säärtä) tähtehette.
263. Mitä forstnt fonnan ruuna,

Hirnut ,'lfiän (ihmisen) heponen.
276. Outo on tähti taimcthalla.
286. ©ie olet fäéfta fepiä.

289—290. Hopictisen maaran päästä,
Kupehilta futtamuoren,
Mistä meille tähti nousi,
Uusi tähti taimahalle.

347—348. Lemitteli mcrfafoimen,
©iotteli silffimyöftä (möillä).

356. Haasto Ruotus ruoaltansa.
357. Tiusfas (tiimas, timo) titéftnfä nojalta.
367. Zåmån päimäsen perästä.
373. 3Bein mä juomalle hemoCen,

Kalmolle fcttetun ruunan ....

376—383. Siis må tuon (sitte sett) toetsi usfon,
Nalehettomat maleesi (maatasi, mafaana),
Jos tno härfä mylminemi,
Pääpontlo (possi) pölähtättewt,
Ku on fuoltttt (mennyt) mennä ivuonna,
Ku on fpty mennä fyySfä,
ToiSna (mennä) taltvena tapettu,
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t.

384.
401.

404—405.

,*

408 -409.

424.

428—429-

Liha fpötp, luut lusittu (jätetty),
Kanvat faunettu wetehen.
Kettu (fejd) fettfinä pietty,
Taimi toinen tattaeltti.
RupcS hdrtd mylwimdhdn.
Kananpoifa fajahtencwi.
Höyhenillä höyhfcnilld,
läfenittä järffäneittd (järfenneittä).
Höyhcnittc hoyfytetty,
Jäsenille järfötctty.
Luitansa lutiStamahan,
Kynsin maata faapimahan,
Siiwin sillat pyyhtimähdn.
Ijänuätt ilolliscfsi,
Emännän elottistfsi.
Lauta kukko fititahitttt (fttifahutti),
Kananpoifa faikahutti (faafahutti);
.fuffo fuuelta sanalta,
Kananpoifa fahefsalta.

418-419, SKuma RnotulseN isäntä
Veitsen pöytähän pu'ottt (wetdwi),
(Veitfen siltahan siivalti.
Lyöpi »veitsen lattiahan).
Mun »veitsi wejottanewi,
Jonka pöytähän pu'otiu.
Kun tuo weitstnpdd Wesoisi,
Kn on lyöt») lattiahan,
(lof on wuosi wuoloeltn).
Weitstnpdd wejottanehe,
Vesaset lehittanehe.
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f Nefoisi (mesonee) mesoa tunsi (funtta),
Kuusi tuUaiéta mesoa,
fehtimefan seitsemännen.

432. ffiefoté funelta mejalta.
460. ©ätlyttelt potfoanfa,

Pojaistansa ptffaraiéta.
462. Alla fimen jauhettaman.

465—466. Alla fantapään fämiän,
©orofaéfa (Timen alla.

467. läjittähän fääntetemi.
469. Lapsen lannehuisillensa.
471. Hamsianfa harjctetla.
476. RupejT piitä etsimähän,

Kalltstthen fatsomahan.
479. Paarna parmahuisiltahan.
481. Pärisi pahan heponen.
495. ©aarapaätä sauaiétanfa.

496—497. Kimen jauhaman tes'että,
Alta marsån maljahien.

501. Etsiellen hienot heinät
510—511. Katsellen fanermojuuret,

lafaellen marjanmarret.
517. Näitfö pientä poiuttani.
521. Jos tietäijTn en sanoisi.

Kyllä tteän, maan en sano,
Entä tieä, entä tunne.

522. Poifas'on minunfi (nonut.

524--527. Kylmin fengin (fotin mustan) taytämäfsi,
Kannoin farsfateltamafff,
Mustan kengän jusstawaksi,
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r. Matojen madtamafsi (matattamafsi)
Aina eitte asfaroipi.528.

540. Äemätttå (tesällä) fatoamahan.
558—559. Luonut öitsi fulfemahan,

2)fsin öitä fulfemahan,
Pätmiä mafoamahan,
Påimättä lepeämähän (fatoamahan)
Pimehillä (pimeästi) paistamahan.

374—575. Jon ajan fatoamahan,
Päimäfsi maettamahan.

584—587. Jaarittelemina jotafi,
Naan ei tuota mittonfana.
(Emme tuota muiétafana)
Suurta furmoa Jumalan
Koman Herran fuolemata.

591. Pilatuffet piinattihin.
594. Kehnon fethästen nenaéfa.
597. Ristin puuhun riitettihin.
600. Suonne häntä hauattihin.
605. Sata toinen mtefatonta,

Tuhat rauaisto oritta.
614. Itfia tihuttelemi.
619. Herra hauaéta hereä.
621. Neremänä mieremäétä.
629. Niinfnn (Tettä toimominen.
630. Paaet alla, paaet päättä.

{638. Päimpt armas aurinfoinen.
642—643. Kufuttele nnima ansa,

Painete mäti pafanan . . .

646. 9loéta tuoja fuolemasta.
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r. 650. Seitti mustana kanana.
721—723. Meni Hiitofatt pajahan:

"Mitäs Hiitola tatomi.
Sepät Hiilten hilstasemi?''

728. Luojan liittoa taonima,
729. Luojalle furistustoyttd.
755. Niinpä silmäsi palami,

Mintä sinun on lettta laaia.
759. Jota maahan hatfasimma.
765. Sentd minun on leufa laaja
773. Kun olet towin ojawa.
774. Uti määrin ymmärtämä.
795. Anna'pas minun mitcttä.

* Annas minä mittaden.
794. Niin minä mitata tieän.
801. Jos mte antaisin mitettä.
802. <Sieså luttohon tutitset . . .
806. Ei mietä amainta tehty.

807—808. Ntttt kuulu Jumalan poika,
Itfe tuon sanoiksi wirtti:
Ei miehet minun näfostt.
Ei ne luffohon lukitse —

819—820. Kanto faunan kankahasen,
Perän pettohon sysäsi (peräfT)

836. Ia metätt lumaluent.
* Puhumi puhas Jumala.

859. Pahat fyytdwi fywähän.

7.
4—7. Toinen Hämeen Hciniriffi

Toinen -Seriffi funittgaS
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f, 16. ©ula on jofi fomerra (forwessa)
21. Pane marsat maljahisin.

23—24. Pane forjut fohattensa,
Saata lastat sarjallensa.

27. 3le tohta ajamaan läfsit.
28. Ajoit niin päimää femäiésä.
40. (Sitte sinite tultuansa.

Zl— s3. Siin' on syönyt, siin on juonut.
(Siinä purtua pitänyt.
Ne kohta ajohon läksit.

58. Jo tässä fämit ihmiset (imeiset).
61—66. Otit heiniä hemosen,

Heitit hietoa siahan;
Otit leipää uunin päältä,
Heitit hietoa siahan;
Otit felfarist' olutta,
2Bieritit santaa siahan.

71—72. Sekä myös paha snknnen,
Otti Lalli laffarinfa.

75—76. ©ano sitte uskollinen
Patmetia herrallensa.

85. Kätfe juaé fimeiit marjoon.
89—91. Niin poimi lumesta luuni,

Ia pane härjän refehen,
Härfä ©uomehen metämi.

95. Pappein saantoa sanoa.
97. Palais tuo kotia Lalli.

100—101. Mies paha hymäu fypärätt,
Pispan hiipan hirtähinen.

102—103. Sitte Lalli murhetoinen
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r. Pddstd lattia tawotti.
105—106. Veti sormuSta sormeStanSsa,

Sormen juonet liufaStdimat.
108. PiSpan raffaatt raatelian.

8.
1. (Slittaiiten ncitfy nuori,
3. VaSfimaffaitett fddeSfd.
5. Tuoltapa KlauS tulepi.
7. Tunnen tuiman käytännöstä.

11. Klaus toi ajoi mäelle.
20. Ontos teillä neitsyttä (neistä) myydä,
21. Piifa pidetty minua masten.
23. Ei faupita fartanolla.
37. Äiti mtorett Elinaisen,
41. Pienet on minulla piiat.

* Piiat on micld pilluista.
42. Katteja feéfeit fasmamia.
49. Nuottia isoo perettä,
50. Katsoo suurta tarhafarjaa.
53. Käsfetöhön (antafohon) Kirsti piifa,
60. Pahoin päiroitt kuolettaisi.
71. ÄirSti fatstli flajlSta.
72. SCBäé-täräötä mdlfottdi.

Wdrfistdi wdstdröiStd.
74. Jota tuon parin pahcntais.
84. Sinun Mihin puetan.
89. Sinun taittaa ctwaimet.

92—93. Aja AmmaSten ladotte,
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t

101-102.

109-112.

114—118.

127.
130.
134.

137—138.

143.

144.
147.

150—152.
*

159.

Pienten niittyiSten perille.
Pane (fiSfo) motta maffasthen,
Sdre säftihin ewäStä.
Päiwät on iviimeiset minulla,
Sffitrtot mielä miimeisemmät;
3létu puoli saappahaSta,
Anna toisen toinen puoli.
(AStu toiste toinen puoli).
Puhu toiste toinen puoli.
Juo puoli pifariasi,
Juo toisten toinen puoli —

Niin fä paremmin palajat
Pohjan portain parista.
3liin fä fanan saat eleä.
KirSti toi fotahan lähti.
Panttina patatuwasta,
Paufotat pataitt luona.
KirSti piifa finffnhinen.
Ele folfi niin fowaSti,
Minnit iviiniä waatteitani!
Ei ne ole täällä tehdyt;
Sill' ci ne ole täällä faaut (saatu)
Vaan on muorini futonut.
OliSpa minun lufua.
Olet fd itfefi emäntä.
Sindfi ifo entäntd.
Olit orjien oheSfa . . .

©ttut orjien ohesfa,
Pitfapartatn partSsa.
PttdkäSme pienet feSttt.
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161-162.r.

466.
170.

174—176.

180.
183.

190—191.

194—196.

»

203—206.

211.
213.
219.
220.
223.

238—239.

244,
246.
267.
269.
274.
286.

Niin öit ettnettfi pidetty
Isäntämme pois clleSfa.
Mtttta ele sitä iSfc.
Tänpd hdn esitsi iSti,
(Tuonpa hdn sitte ensitt iSti)
Minne teen mä yösianne,
Teentö Uolcmin tupahan,
Ilimmdisen Holmin päälle?
Kamtihisen fammarihlti.
Siellä raudat hohtamaiset.
Pane tähdet fantawaipctt,
Pane tähdet höyhcntyyuyt
Pani yhden p-äänalastu,
Pani yhden wilfawaipan ,

Pani yfsitt forwatyynyt . .
Oi mun roua fttttafeiti,
Tulfate ylitupahan!
KirSti pitemmin pcräSfä.
Sadat teljet tetjettcli,
Menipä nyttin roua sinne,
2)öfft Uolcmin tupahan.
Valo ivaltcen nurfan alle.
LaSfi lapstnfa lasille.
Irtemäifctt iffunafle.
Kansan (mailman) lautta lapsinesii
Se on ison Uolcmin poifa.
äCoi minua maimanen walju.
Hame faiffi eeStatasin.
Kuinfa jttin snffiani.
Kuinfa liinan liinojani.
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r.
300.

301.
302.
304.

313—314.

317-319.

320.
323.
326.
328.

353.
361.

384.

-so

Kitfot siellä fuufatahcitt.
Sianpäitä paisteinhan.
(Sikoja siellä forwctahan).
Pikku rinsin riStiäidfsi,
Poikalapsen polfumlfjl,
LaSli maahan kontillensa.
Jälkiänsä piilemähän,
Töitänsä häpcilcmdhdn.
Pane panni pahoja jauhoja,
Heitä ne tulehcn tonnc.
Ehtd paremmin palaisi.
MikS' et ollut mielin fielin
Ei ole syytä piemntäfäätt.
Ei ceS uculanfaan tcrdiStd.
Neulaa silmdtoittdfähän.
Hctvosia tallittincn.
Poltin, poltin »ntolifoni,
Sytytin hyivän jylctti,
Poltin pienen poitafapstn,
Hemosia tallin täysi . . .

PiffaraiSta tuumottamat.

9.
I—2. Inferi ihanen neiro,

Varas fe wafnun «eiron (naisi).
4. Anto fättd fätfiällc (fätfyd, tdtfyeSfd),
6. Suuren formuffen lunasti.

i—ll. Vnnd yhefsdn sumea,
Vuosifausi fymmenettä.

*
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r. 23. Pantu maahan paimen ttttSfa.
30—31. ditä maiiuojeu matittcn,

Eitä ncitsin faunihiinntiu.
(Eifä ncitjen faunenen).

35. Katso itään, fatso länteen.
il. Niin jä maipuijlt merehen.

44—47. Mistä tunnet Lalmaunifcs?
Sitnnen naatan, tunnen purteet (purjeet!)

Kcchen airon tasfemasta,
Toinen puoli uutta purtta.

52. Minun nuori »vdjytdistn.
54. Jutta ifdlihanen (ifdlihani).
57. Terme nuori näädäntiehen.
61. Toinen lahjoja jaettu,
62. KolmaS annettu antimia.

10.
I— 2. Inana meiän ijäntä,

Meiän kuuluja kuningas.
* Petri kuuluja kuningas.

Suomen niemen fuuri herra.
3. Sttorimt oritta ftturta.

7—12. Itketkö sinä emoni,
Valittelet waimo raukka.
Jos ma jottmutt jonne funne,
Tahi iviiivyn iviikommanki.
Vuosikausia fahcnti.
Ruotsin maassa rohfiasfa.
Suuritta sotatiloitta.

13, Emo cstcä käkesi,
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r.

14. Varotteli waimo manha.
27. Laitti faiivojtt mesille.

* Laski laiivoja merelle.
33—36. Lato miestä faimohinfa.

Suoritti jotauroSta,
Ättitc teittä tehtyjänsä,
Pieni lintu poikiansa.
(Kun kana lato munansa,
Sotfa poltit jitorittawi).

39—10. Nosti puihin purjehuistt,
Vaattehnijct marpajlfjin.

51—52. Näki Viipurin weråjät.
Ulompana linnan ufstt.

51—56. Läpi aaltojen ajäfjen,
Lanfi alle ©itemeti niemen,
Viipurin roeräjän alle (2111c Viipuri» wt=

hasen).
(Lankei alle suure» linnan,
Ruotsin maahan rohkiahan,
Imantrahan ilkidhdn,
Kuolan linnahan fowahan).

71—74. Tuon tutun tulifiwcä,
Pannun jauhoja pahoja,
Tttfsitt luomia tinoja,
Karpalon fanan munia.

* Hewot on tustu tallilolhin,
Lehmät läämätt lattialle.

" Hepo on hcinähuonchessa.
Lie'kö kussut lattialle.

95—98. Äiä on atfoja ferätti),
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r
4

5

100.
105.
107.
108.

111—114.

116—117.

128-129.

131.
134-135.

X-

Kouffufcttfojci fo'ottu.
Lihotettu on affa wanha,
Kiuiwareisi fttorrattettit.
Atf on wanha fittfoatta,
(Siinä on sinulla fpöä.
Veroksi iverikdpdldn.
Pani pyssyt pyrkimdhdn.
Awokerot ammomahau.
lalojoiifet jonfomahan (jahmamahan)
lahmi pdiwdn, jahmi toistit,
Ampit hdn ylitse terran,
Ampu hän afatsc toifen,
Ampu folntaiuten fcS'ette.
Papin räystähät rämäsi,
Tuohifattoset tomusi,
Linnan pcttsahat pamufi.
Pani rdyStdhdt rämyhyn,
Tuohifattoset tomuhun,
Tornipatfahat pamuhun,
Linnan fcinät listchittc.
Ampu räyStdhdt rämyffi,
Tuohifattoset tomufsi . . .

RäijStöt niemiähän rämynä,
Lcmyit tuohet telinettähän . .
Venäläinen weiffo tulta,
KanniStcnfd Karjalainen.
Ele raitalfa rapaja.
Annan tuttia kupitta,
Hopehia huofin tdycn.
Ota tuttia tumia
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r. Hopehia huohtawia.
142—145. Situn tornia fultihisi,

Iltid hopeihisi,
Kun taitan nutiua faihit,
PddStd aimoni alcnnit.

151. Läfsi maalta mattohinfa.
* Läfsi maata marfimahan.

153. Metan maSfifcn warasfa,
154. Kotan fultafen tuwusfa,

164—165. Pappi palatta mafasi.
Ruotsin faarniS faatictta.

12.

1. Läfsi Kaarlo faitpunfihiit.
7—B. Päälle juuren Suomen niemen,

Venäjän merien päälle.
9. Pietcrin wäki wäkewä.

18. Jo päiivänä muutamana
Kaarlo faukoa »äkywi.

20- 21. Meren luotojen lomatst,
Pddttitje Atimo (Zltamo) faaren.

24—26. Kowat foStinfa afujat
Leimctaan kimeStä leipä.
Paksu faffu fattioSta.
Rautaharffoja rafcnti,
Serästiftuja tefemi.

37—42. Venäläinen wct janoivi,
Komanto kohittdeivi:
ffict sind mcrifäpälä,
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r.

40.
44.
46.
52.

*

57 59.

61.
65.
74.

-<!

32 83.

------

98.

? -__

Ellos tullo iunjlmatta,
Kyllä syötän ivierahani,
Raffumieheiti ramitan.
Tempuitta tcräf(lsittä,

Rautasitta rahuifoitta.
Ojenna ojentamatta.
l äutehet järähtämähfin.
Rantanuolct raastamahan.
Mastot maitasi (maifami) merehen.
MaStot maahan maiéfaeli.
lop' on Kaarlo fatfeleffcn,
Katstlekstn, kääntdcffcn,
Polufoitta polivin pyörin,
Jo meni wäki wähäksi.
Teräsnuolen tempoessa.
Kaarlon fnlftn fuiwahtawi.
On wettä »enon perässä.
2öctt' on faiwnn taian alta.
Ei tuumi wcsi we'cltä,
Vesi tuntuwi mereltä,
Rannat Ruotsin raatoloitta,
Aion (aiwin) on wesi werellä,
Ruotsin rannat raattttSfoita.
Mp-Ssppätt' on myllistetty,
Latfipditd langeteltu,
Ppöräpäitä pyöritelty.
Kieli suusta firmotfohon.

13.
Kesti ferfesi fanoa,
Kesti purresta puhumi.
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r. 21. Joutolaisten juomintihin.
28. Tule pois, ele'fdS httott.

56—57. Idtjenjd ttfemähän.
Kuutscnsa fujertamahan.

14.
18—20. Kesän tuopi suuren (jauitt,

Taimen rliSlian reposen,
Syfysyn oraivirihmau.

39—41. Autti yhä ahiStdewl,
Kaisa seiso seinän mierct,
Asu ittuuau aluffet.

43. Tupeéfahan tuima mcitjl.
45. Voi sinua Hiien huora.
54. Soistit liinan aiivinoa,

Kolmannen werkoa wctdncn.

15.
I—2. Kaisa kaunis, netto nuori,

Sikri siewin tyttäristä,
ParaS palkan piikasista.

* Katri kaunehin tytöistä,
Sckd siewin neitosista.

6. Veroittaki miehen merta,
9—lo. Teki liiton pdiwdn fansfa,

Aian Auringon feratta.
13—16. Viisi wtttoa sawitsi,

(Katsi farwoa sawitsi)
Kaitti suoritti sntifsi.
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> Kaiffi matmo maattehitsi.
29. Kuulu suotta suitsen heite.

31—33. Mitä suolla suitsen heite,
Avannotta aisan folfe,
Suop' on hoifta Huomin poifa-

-39. Ellos muille Katri kaunis.
41—42. Panto päätä patmifotte,

Hiusta siltillä sitofo.
68. Lehmifarjahan sefan.
84. ©ian suolihin sefan.

110. Keträsilmä fiehnmahan,
Paapatti papattamahan.

119—120. Mip' oit sana saatettama,
Mitä fieli ferrottama.

127. Sortumia hopiasorffa (sormi).
131. SÖeti nttcttansa tupahan.

139—140. ©öönpä f»ffä syötettäissä,
Sofi juonti juotettatösa.

146. Ilse tääntywi nenässä.
154—155. Soiöte tahtoto tytärtä.

Omin mielin mieholahan.
16.

1 Hannus Pcmnus mieS parahin

17.

30. ©ef isänsä ett' emonsa.
55. Wirffo Sintti Annillehen.
61. Anni saattaroi sanoa.
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t 66, Paljo särpi särcn lientä.
68. Ani aamulla ivarahin.
80. Kannun faapatdfafsthem

18.
7. Nouse pois poikaseni.
9. Pahasilta pääaloilta.

15. Lolti mcrffosl fofewi.
17-18. Kalat tiirassa futeivi,

Kiistit tiitasittan alla.
33—34. Mafasin emoni lapsen,-

Sisareni siuahtttin.
19.

I—2. Poifa tuhman Tnnliaiscn.
(Poika tyhjän Tnimetuifen,
Sapjt köyhän -Äictyifcn (Keeretyifen)
(Poifa telon Keiretyisen,
Lapsi tuhman Tyyretyisen).
(Kullerwo Kalewan poifa.
Sinijuffa, Aion fapsi,
Sinijuffct, hienohelma,
Hiivns feltancu toria,
Kengän fauto fauitofaiuen).

12. Kassa tulta fttumottawt.
18. Sanojahan jdätdewi.

23—24. Surma tulfo forjahasi,
Mana mattafaisttstsi.

27—29. Lasti wirffna ivttfattd,
Heldhytti helmiwyötta ,



258

v Hepo juofsi, iitatfa joutu.
Tules tyttö tyynylleni,
Neiti taljalle talille (tafuos)
Tuuli tulfo tt)i)tt>jllesi,

43-44

47—48,
Santi taljahaiscttefT.

68. Reuote rctoseheni.
(Atte mtlttn Mieretätc).

79—80. Kultasuita futtaroita,
SBeitftä hopiapäitä.

92. Sinaritittan riuahutti (riumatteti)
95. Neitonen sattoitsi mirffi.
97. Lietfö (oletto) snurtati Citfua.

100. Kentti pojan K\-iretyife
119—122. Itse forjtista foljojt:

Voi polojen paiiviänt.
Kitin mafasin maammon lapfen,
Sifarcni siuahutin).
(Kun nauroin emoni fapstn,
Mafasin jlfaruettt).
(Siuotin oman sifarcn,
Tmarinnan ristahutin).
Ajami tomuttelemt127—132.
Pilttiähän Pohjolahan,
Miesten fyöjdhdn siahan,
Urosten upottajahan,
Kajafatsi faupitafjeu,
Palftoafjen paimencffl.
Emäntä pahautapanen.
Se leipo tewiäit Iciwän.
(K. Kalcival. XIX: 136 e.)
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r. Ajawi tomuttelewi
Luofsi aiuojeii eniouja.
"Oi, emoni kantajani,
Maammoseni, miioriscni!

Tci'pä forpitt kontillesi.
Majoillesi maitoleiivdt,
Piiltäpä minun pitämi.
Kunne fästet piilemähän."

(K. Äafemal. XVIII: 78 c.)
Jälkimaine. Tällä taivalla runon luettua tulisi

Z. p. Pohjolasta Kalemalaan meloja (weroja) wicttecfff,
waa» »siat lauloivat mpöé niinki, että olisi hän Kalema-
fasta lähettyänjd ivasta Pohjan kankahilla tunte-
mattoman fifarciifa fohaunttt, ja mifji el liettefi niin ajla
mnfajoupi. —

20.
1 -6. Sifarcffet sotlottaret,

Rannan ruoftoftt fdlyfsct
Väfjlt forttchcn fotuhun.
Sininurmen niitäittähäit.
Minp' on niitti, sen haramoi.
©enpä farhitlc meteli,
Jo tuosta tuleivi tufftt,
Ketonen fcräptywt.
Tuli tursas tuolta maalta,
Tunti Heinäset tulehcn,
Ilmiivtlllian wäfdje»,
(Vihantansa walfiahan).
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>i Tuosta tuhtia tulcivi.
Lipidiä liitfafeffcn,
PcStä pddtd pdiwdn pojcut^
Silmiä hywdn sitiön,
Tuhtia inhat rcfid,
Safa stmprait pohjasta.

7. Löyettihin lempi lehti.
10. Aholle (fchottc) ptcn-ftällc.
IL Sihen faswo faunis tammi.
13. Otsat ilmoille ojeitti (ojcni).
14. Lativa tarttu taimahatte,

Peitti fititt tnmottamasta.
Peitti päimät paistamasta.

16. Htitafat hatfatfamaSta.
19—23. PilmeSfä pittät pifarat (pis. fmtret),

Pifarisfa laajat lammit,
Lammisfa menot punafet,
NcnchiSfa nuoret miehet.
Nuoret miehet, naimattomat.

25—27. Punotaan punaista köyttä,
Köyttä rdnta rahnifofaan.
Sitoa meren sininen (simutst),

28-32. iatft faunan faafaStoa,
Meren tyynenä pysyisi (Jotta meri t. p,)
Latsi faunan fannihina,
Vieä Vienaan neitosia,
Kaupita mcrifanoja.
(Kaupuunen fotitanoja).

38—39. Tytöt Tmigittt turpeaijet.
Ei neittä tubilla myoä
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r. 4i

il

7

12

20

,il

46

42. Vraivat tututta myoädn.
Ncmot fanSfa faupotahan.

44. lofaistttc ci pfjlirtdnd,
(Ei faifitte ylsintdnd).

21.
5. Kurja tarjan forjettihitn (faitfenfahan);

Lehmät forfit fuota myöten,
Ltimpahat fuotta sorfehtiivt.

11. Mic fäiviu fiwi tiwcltä,
AStuin paasi paaterclta,
Minä mätäS mättähältä,
lott' ci murru muSta fenfä,
Eifd faSttt tailtofcnfd.
(Mie patja poloja mijöteit).

13. Yhip Mrjdnd farjahani,
Lejen (Lesten) poifa lchmihini;
IStn sie tymellc puuta,
Mie rupean latwemmafft.
(IStutiit t. p. Itse istuin fatwcmpatia),
(Yrlä iStit t. p. Itse lapsi fatwafsttta).

19. KalmafaiSta faunihimpi.
22. Kysyltclin, laufuttelin,

Kyfyttelin ticnfämid (=n),
Lausuttelin mattamicStd (-^hen).

31. Kalewalan faiwolidlä (fangaSmaitta).
35. Kalewalan iffunoiSta.
44. Tiiomiifo timmit otsassa,

Koiiviffo fetalt pcräéfä.
5.1. Kttttjtffo lujoen fuusfa,
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r.

52-59.

58.
60-61

64.
66—67

68—69

71
73—75

MiSti riihen tffunaéfa,
Pyhä tammi tanhualfa,
(Tammi tcstettd pihoa)
Hetet tammen jniirnctta,
Siellä fiitafet tutcivi,
Sdrföset sdrittclcwi.
Mitäpä tcti isoni (isoni tcfcwi)?
Söipd, joipa pöyän päässä.
(Ifo istuwi tuwaSfa,
Syöpi, jitopi, feStoawi).
Mitäpä tcti emoni?
Neitosia myötstutcli (uaitattcli),
Tyttäriä naittelcwi.
Mitä wciffoni tctewi?
Kirjas tulta tirwcswartta.
Mitä sisfoni tcfcwi?
Kulo tultafangastansa.
Neitosia myötjenncltiin (myotfettiin).
lofo myötihin minua,
lofo turja faupittihin (toimotcttiitt)?
("Möifö minun?" — "Möi miitnttc."
ÄcttcttfdS minun lupasi.
Minulle sinun lupasi.
(Myötihin sind minulle.
Minulle turja tihlattihin).
Mitäpä minusta annoit (Minpd fie. m. a,),
Saiko paljo faalihilsi?
Kainuut tantajan parahan.
JfotteS ifofen ruunan (fotihewofett),
Pirtin päältä heinät fpöpt,
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!

103

Vccn piimistä mctdmi CW. taimoSta w.).
(Taiwahalla wccn wetäwi).
Vähänpä minusta annoit,76 77
Pitturuifcn famiojeéta,
Kun otit oluen tuojan,
Kannun taittajan »valitsit (niin jcur. ferrot).

79, Maammolle mahoma,— mahcrmo—matitta-
lehmän.

(Maholehmän maammollesi),
MahermoSfa tyttyeSfd.

-^5 -87 Veljelle jotimcnostn,
Ilman jouti foutajitta,
Ilman airoitta pieni,
(Se oli ivahiva waSta jolla,
Se on tyynellä lipiä.
(Veljelle fotihcwofcn).

91-93. Sistolle siuistn uuhen,
Sinerwäsfä tyttyesfä (tarsinasfa),
Jota wuosi (wuotta) wuoitatt tuopi,
Tuopi mittan wiiton päästä.

96. Miupd annoit waarittcni (wdwpllciti).
97—99. Vaarille (»vdlvylle) wärifusifaii,

Jok' on tuotu tuolta maalta.
Ulcmpata nitcttuna.
Minpä annoit mittn-ittcitl Onltutättciti).102

405. Muorillesi (miiinättesi) fultaffaltfan (tulla-
hratiiiau, rnStian staltfan).

(Ammolle ifitjett tuopin;
Itfe fäypi fellarisfa,
Itse ottami ofofen,
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V

110.
112 415

418 121

124 126.

löiiP ei jttöe» juomat puitta,
Spöcit jyomijct wähenc).
Kun tulee wdhd hywdstd.
Taattosi istuen ruuna
Vainotiettä waipuohott,
Vainoaifana parasjfa.
(Ldntihin IdfähtyohöN,
Valjahinfa »vaipnohon).
(Reettanfa riutnfohon,
Attrtohon aifohinfa).
(Vaollensa waipufohon,
Kyutöaifana parasfa).
Maammosi mahonen (niahowa) lehmä
Vasohiufa (ivasittoihin) »vaipnohon
Lypsy tcjäsjä parassa.
(Alittahan annittahan/
Maiottcttfa »viipyfohön.
Rengillänsä (rcttg{n päällä) riutukohon
Kapallahan faatuohon).
(Metsän rikka rikkokoon.
Metsän tarhn faataohou).
(Tulfo nuorin nostcttaiva,
Tcrwafoysin temmottama,
Maitoaifana paraéfa).
Veljesi sotiwcnonen (wesiheponcn)
Kohti juoSfohon fiwcä,
Haiti menköhon hafi,
Poiffi pohja faifctfohon,
Halfi maista, poiffi soista,
Kosti —

, tutu—, aitana paraSfa
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r

130 133

138.137

142 145.

5 6

29 ■34

66.
78.
81

(Täywimmättd ollessansa).
(Parassa sottfcsänä).
Sisfosi jlttiiten nuho
Wittoilensa wiipyföhön,
Nuonihinsa ivuotuohon (woipuohon),
Maatno (Kaotfo, tatooho) faritfohinja,
Äeéfettä ferintdaian.
Kahtiatte fatfctfoott,
Poltti ponnesta fatctfo.
SOBetfon waimon waSfimalja
Kimchcn limahtaohon.
(Halfi tirmotfo flwehen),
Kallioon fafahtaohon,
Äattiohoit faatuohon.
©tttt alfana paraéfa.
(Oltta täynnä otteésausa).

22.
Ikutiern Lieran poifa,
Tiimutt tihku, äiött lapsi.
Ettei etjlsi emonsa,
dli äiti tietä saisi,
Jos ma wtdäft »viruisin,
Vuosikausia fahenti.
Suotta tuomiwaaran päällä,
Kantana fataitossa.
Äiti ääntäen paneivi.
Lähe pois polonen fapsi.
Tule turmihin emosi.
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r 108. Itse innon fanfucli.
111—112. Kdtfoit ma Ufolta faaren,

Panen waéfifett wasaman.
Ammuu surman suusta halki.
Pahan leuoista leivitän.

115. louwufapa jousi moinen.
116. Kaari fannihin walios.
119, Työunättä tulinen jousi.
124. Lasfe lapfeni polonen,
125. Auta tielle terivchenä.

23.
I—4, Luoritfi hyiväniminen

Otti torwon ofattchen,
Kauhan fäjlwarrettehen,
Meni wettd taittamahan.

6—9. Katso faiivo tiiiivahtanna,
Vaski laoille waluiutt (»valettu),
Tina pohjaan tirfahtanna.
Lehti päälle kirwohtnnut.

11—15. Kdwi toifen faiwott luoffe.
Kuiwahtanna'i toinen faiivo —

Kdwi jlitd folmantchen,
Kuiwahtana'i folmas taiwo.

17—20. Liifahutti Jaffojahan
Jo mäelle folmanncttc,
Liifahutti toifen terran
Jo mäelle fuuenitette,
Liifahutti kolmannenki
Jo mäelle yhelfännette.
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r. 24—25. Katso pursi purjchtiwi,
Satalauta faiehtiivi.

26—27. Mies puhas pcräsja purren,
Soinen mies neitdéfä purren,
Sulho purren partahalla.
(Sulho laiatta puhumi).

30. Astu'pa alutseheni.
32. Eipä fäsfenyt emoni.

43—44. Venehessä mierahassa,
Karjalaisen farpatossa.

46. Vanhempansa maifamoitta.
51. Kultasissa fupfufjTésa.
58. Oman äitin lainehilla.
62. (Säynäs fultaneu futemi.
70. Emon fapjctt lainehilla.
82. Emon lapsen lainehilla.
86. ©ärfi fultaneu futemi.
93. Näfi äämmönja (sulhonsa) mesittä.

100. Ei mitään minusta liene.
103. Kuulun taattosi toista —

104. Minun pääni päästimefsi,
Päätullan terittimetsi.

107. Grt neittä lajeta'fana.
115. Polett poltti purren taian.

Kirvisellä fengättäni.
,123—126. On toisfa wenofen paifat.

Tanhualfa talfajahat,
Puitta purren paitfanemma,
Orasitta omitiellentma,
Neuloilla teräsnenittä.
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i.

131—132

137—138.

130.
139—141.

143 144.

148.

158.
168.

175.
180.

183 184.

«

191 196.

Katajitta famtehitfa.
Itfe pddstwi pafohon,
Tutt tielle termeljena.
Noin taatto fanoiffi wirffi;
Enf on ota, eufd huoli.
Saatto firwcSwarrcltanfa.
Mene täStd portto poieS,
Tttlifautta tttonemittafsi,
Et ollut we'en fannannasfa.
Punaparran pnrjelué
Katitofciigäit tatfdnsfa.
(Punapaulan puielosfa ,

Kauiiisfannan fatstloSfa).
Maammo tuofdin perältä.
(Maammo fetrdmarrdtanfa)
(Maammo kuofclin perättä).
Veltto feihdSwarrettansa,
Sisko firjafaStastlta.
(SiSfo päälliufofattanfa).
Vei hän wettä äämntölleiifa,
Nuoren wettä juoafjeni.
Vierittihcn kuolemahan,
Kaatihen tatoamahan.
(Äaafaffeit tatoamahan).
RitpeS nnori fuolcmahan,
PäätaSfa tatoamahan.
Antti tyttö, aino neito,
Tuonpa hän sanoifsi mirffi:
Emp' on nouse noufe'fana.
(du noust käked'fäud).
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r, Olit farhu farjchclta,
(Susi fuuri ronfcheltd,
Kun nutit futfuit portoksesi,
Työnsit tulilantalstsi.

* Potit silloin portoksesi,
Lausuit mieron lantaisesi.

233. Meni äämmö (fulho) nostamahan.
•242. Nousijinpa, nousisinfi,

Vaan en moine minnct ruffa,
Pihet jaltoa pitämi,
Paaet päätä painefsiivi.
Kalma fattami käsiä,
Tuoni toista jaltoaui.

24.
6.
8,

Kuulu fe stpäit pajahan.
Hopfan jnfattamista.
Ätitta kaatu kattilasta.
Koria nurmi saaren päälle,
Koria neito nurmen päälle.
Tuota pipit, tuota papit.
Tuo tonsti Kojolan poifa.
(Kullerwo Kalewan poifa).
Kuittailen retiä laati.

10.
13 14.

17.
21.

22 23.
34. Jää hywästi Jääffen (Jääöfcit) nurmet.
48. Pääfen Hiien fanfatyalte.
50. Tahotfo sa tuota st)öä.

52—53. Pään panen fosfeu fimefsi.
Hieron heinifsi himufset j. n. e.

56. ©ormet suoro mttsafsifsi.

239
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t,

)

76, Mustan lehmän laamastani.
(Laamasta parahan lehmän).

25.
5-6. Kiitit ois memtd loukoftllc,

Jouko jotttentta pitäisi.
(Josko mennen joutamallc,
Jouten joutaiva pitäwi).
Rastahilla syöttdeivi.8.
Joki we'että juottdcwi (uitit scuraiv
Kiwen suuren suojafcSfa,

9
13—14.

Änlliotstn kainalossa.
Pääty Kojo kuulemassa,
Alla sillan stifomasfa,
Knsfa Kojo, siinä kihla,
Kusfa kihla, siinä otto.
Nuori neiti naisekseni,
VastakaSmama märäksi.

15—19,

24—25.

29. Pilkan pilivicn sialta (raoSta).
Kun fäpt neulojen uenitje.
Pdiwdn neulojen nenitse,
Toisen rantatapparoitst (t. tcritst).
Anopille foStttfortf?.

42,

44—45.

62.
75—77. Maroin neulojen neniä (nenitse),

Talloin rautatapparoita,
Ammuin tähen taimahatta.

84. Rcutosi rekosehensa.
(Rekehensä reutoeli).

86. Iski (©imalti) mirttua »ttsalla.
90. Noita Pohjan kankahia.,
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r Äidit orpanaa opetti.93
96 Laai ivilfaista hametta.

98 401. Keitä otraista olutta
Ihen otran fydmestd.

Niin tuli jänön jätitte,
(Niin tuli remon jätille),
Mutso päätänfa toljotti.
Jänö (Nepo) ott juoSjttt tietä portti.104,

106 112. 3öot minua orja (mutfo, neiti) ratitta!
Parempi minun olisi,
Parempi olettelisi,
Jänön jätitäjän jätittä.

Remon räpfywän (rcuhfajan, rcyrctyn) rees-
sä (idlittd),

Kun Kojon pojan puolisona.
Kaunihimmat jänön (remon) farmat.

130—131. Hutan huisfaman (huutajan, uusitta) jätittä,
Afafärsän ahfiossa.

152—153. Karhun fauhian jätiltä,
Kontion fmnfoloéfa.
Ele huoli Hiien (Hiilten) huora,
Kun ja jaat Sarajan joitte,
Kojon tosfipyörtehcjen (pyöricllc).
(Kun pääset Viron mesille).
Kysyn mieltä micfaltani.

162 175.

Sapeliltani sanoja.
Veitsettä lihoa muolfat,
Moet wcrta fauhasetta.
(Syöt sd (Veistät) iveitsettd lihoa,
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e

184

205

Apat (Saat sa, Juot fa) merta fauhasetta),
Kun et tuule minun fanoa.

Ajoa fahottelcivi,
Mennä fuiferrcttefewt,
Jo konnan toti ndtymi,
Tupa tuhman tuiottami.
Kuu pääsi Viron wcfitte,176.
Sulfi (Polfi) suuta, polfi päätä,
SSÖeti siitä miefattanfa ....

Pani pään foSfett fimctsi,
Pään märänjt mättähäfsi.
LiSti lihat lippahasen,
Pani rinnat richtilähän.
Paimen patjahan ncnäStä,

180,

185,

193.
Kajatsitta (fofotjlffa) farftitaSfa,
(Atta on wanha lattiatta,
Noin atta fanoitsi wirtti).
Kun xxäin outoja unia.
Wäwi) tuon fanoitsi wirffi:
Äidn tieän fanomia.

197,
198.

Jo on tuoli tyttäresi.
(Hywin ttjttösi eläwi).
Uuen wäwi)tt tuomisia,
Tyttäreni työntämiä.
Voi joS tietäisit, et jöisi.

206.

211
222. Tultohonpa jos tuhansin (kahesti).
226. (Syötän muohett raatamatta,
227. Soisen syötän maattiesta.
230. Olonaisen otfafuuta.
239. Vieri hengeti emonen.
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r. 2—3.

5—6

40,

13

15.
18-20,

21.
25-28,

30.
81

152—155.

160-163.

26.
Idit taiten tiertofainen
Soutdewi, notitdcivi.
s)mpdrt Jtdjofea,
(Impdri Ncwajotea)

Kiahen puolen fangaSmaata (farjanmaata).
Karjafaifen faitehesfa.
(Verifoiratta wenosfa,
Paatiéfa pahatapafen).
(Purrcéfa pahafufufen).
aCajettttSta (Vajcrrusta, Vaifutusta) waa-

limahan.
Lunasta (HehdtdS) ifo minua.
ÄafS' on rttunoa sinnttct,
Tuo'pa toinen lnnnahifsi.
Matfx faunista taloa.
Eipä tyttö partaseni,
loua siun lunastimelst,
dmmå tttowu munastani;
Ennen luowun fapstStani.
Enemmän (itfentuattt.
Kolme micffoa hywed.
Isoni isoset ruunat
Waljahlnfa waiputohon,
Ldnfihin läfähtpföhön,
Veentdaifana paraSsa.
SBefjetti fortat micfat
Äahticitte fattetfohon,
Poiffi ponsi Icitfaföhön,
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r

151

157

Vaino- (Sota) aifatta paraSfn.
Keriufaifana parassa.164,

27.
(Toisiu.)

-> Itfe fa huotnii.
(IStmi ja huutaa).
(Wenäläiiien iveifaa,
Piffn tyttö itfee).
Taatto mattaa merta myöten.
Jlf meren rantaa.

.>.

6
10. On han sulia folme tultafarma hepoa.

(Oit hau sulia folme mustaa oritta).
20. Syttären aina toisen saan.
31. On hau sitlla folme toriata mahoa.
73. On hau sulia toitnc toriata hametta (munita).
91. On hau suita toime tuliaista ruplaa.

115. On hau sulia toime toriata fttirta (äimää,
neuiaa).

127. (Toisinnoissa mattaa wielä ufto ja at-
tati ennen sulhoa).

131. Katso miejl (mnsiffa) mattaa.
Taaton hepo häivittään152.
(Taaton ruuna taatnfoon)
Keskellä kesäaikaa.
(Kyntoaitana paraSfa
Parahalfa pientaretta).
Sisfon ruuiiu hdmittöhön
PciraS iioaifa.

158.

(Siskon hamet äwitfäänj.
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r. l 61

9

162. Minnän fuiri (äimä, neula) haletfohon,
ParaS syömä- (ompelo-) aita.

28.
I—3. Istu neiti leivetissd (fojttiSja),

Neitonen kojussa itfi,
Sormufjfa murtelciDi.

6—9. Katso ylös, tcitso alaS;
Vldhdnd pdimd paiSto,
Alahana weno juofsi.
Taatto matfawi wenossa.
((Se on taattoni wenonen).

12. Enfd tule, enfd jona (tieä).
15. Maammon weno wictfahampi.
60. Minnasi (ivdivysi) tulee jäleltä.
72. (Se on minnäni (wdwyni) wenoneu.
82. Kofta poies ldhtetöhöu.
84. Pcrd poies lohetfohon.

29.
9. Toiset päiwätt waltosesta.

29. Pdiivdt pitfdt, yöt piimät.

30
41. EttöS fiurfo mu» sufuni,

Hellitelfo heimoeni.
loS ma fuolisin fnfotte.

21. Sortuman fotafeotta,
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t 22. Meren jäätte jähmettymän (jdhinistymdn).
27. Itäni elättäjäni.

29—30. Kim mun tiedt fuolleheni,
SÖäeStd ivdhenneheni.

36. Vietä marffoa parempi.
42. Wesifem, wetffostttt,

Kaunis faswintumppalini.
41. Mun tiedt tuollehctjl.
57. StSfostitt siuttitstm'.

100. Äittfeitt, fulfastni.
103. Itäni imettäjäni.
110. Äitin ftjätttä fylltfe.
126. Kiuttermotttt fanfahaffa,

31.
3—4. Kolme koiraista jdlesfd,

Yfsi Ltufft, toinen Lantti.
6. Tclfin teitä, nictrjlit maita.

10—12. Löysin suotta mättdhdifen,
Mättdhdifeltä fotastn.

15—17. Kofahtttin foffapuufa
Rämäytin räystäspuuta;
Kiuttatar (Äunnatar) foaéta läfsi,
Vuiti neiti waStahani,
.feSfen tullan teittdmiStä,
Hopian jufajamiSta.

20—21. Tuo foira minun purcmi,
HarwahamntaS hauffunewi.

22—25. Tule tänne turwthini,
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27-28.

40—41

44.
47-50.

60—63

Astu atte hclmohini.
(Atta helman armohini).
Syytis! pois! PttritSa foira,
Ei pure Pttritfa foira!
Suota itfen tuon itäni,
Söiet» on meloni sotahan,
Suonne on mieti) toeioani.
Suolta meiosi tulenri,
Alta linnan airot milffi (täiffy, fouti),
Mitä tuopi fostintsafsi?
Tuopi parin hansiffaita,
Tuopi fäeit farSfajia,
Tnopi unet uittmiSfettgät,
Saffan faappafct fatafet.
(Tuopi weiosi simtttc
9)fsi ristin rinnallesi.
Toinen sttmiiffen foriatt,
Kolmas tttfoit futtttrinitaii).

Lauletaan kertomallaki:
Mitä minulle melo tuopi?
Tuopi rinnan ristilöitd.
Mitä mind iveiolleni? —

— Ei mitään minusta liene.
Mitä minulle melo tuopi? —

Tuopi forma» foltitSfoita.
Mitä mind iveiolleni? j. n. e.
Laain paian palttinasta.
LeividStd licSsingiStd;
Teenpä paian, siltfipaian.
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t' (Paha paita palttinainen.
Kehno liinan aiivinaincu).
Hyivd paita jllffifcStd,
SiltfistStd, fnlffustSta.
Toipa fufon foétttitstifsi.72.

92. Kowin tddtt' on huonot hongat.
Ei ne teetä föyhdu fäyä,
Rahattoman (Rajafcngdn) rapsutella.
Kunne panen fuffoseitt,

94—95

97—100.
Minne mielilintu
Ptmenfo lädmdu liemuit atte?
Lehmän hoiti Icngänuchc (hengdnnee)
En pane läärnän räystäälle.

103. Paitijln fyttjtt rdystdhdlle.
Lämminfö ldpehyttdnehe.
Panisin aitan parmen pddhdn
Aittani alcntanehe,

112
115—116

Aitan orret fatfennehe.
Ofahcmfo juttrtunchc.
(Ofihinto juuttunche).

120.

124. Kafrani fafistellehe (fafiétettahatt).
128. Rntihini rutjatahau.
132. SBittam matuttauehe.
135. Panisin toärtttnäit nenähän.
139. Sttosinfo tntfahani.
155. Mustan lehmän muistamahan.

175—176. ©iimet mälttymät sinelle,
Piuiafette puröto paisto.
Orihit tapettchefo184—187,
Suuren tattifen tafana;
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4

11

Hdrdtfö ftfacttehe.
188. di oriit tapet(c'faita (otette'faua)
190. Ei härät fisoft'fatta.
193. Impi pirtaa pitämi.

32.
1. Anitufaiuen neito nuori.
8. Se muutin tteitten fjaaffl.

10. Se mttittttt testin haafsi.
13. Huftittcli huoran poifa.

33.
5. Sirffa sirfotti metjässd.

Pieni lintu peufahassa.
(Lintunen tehossa faulo.
Pyy tehossa ppypötteli).
(Httuhuttiitt ylitse jdrmen).

30. Kenpä siellä fplättä huuhu —

Kuupa tietäisit tuleman
Taattoseni wierahafsi.
(Toiwoin taattoni tulewan).

Kitttaéta tuman tcfisiu,
Hoplasta huolittaisin.
(Tttwatt fultasen totisin,
Hoplasta huolittaisin).
Tammesta tttwatt tefisiit,
Tammiseiitdt seisottaisin,
Tainmilattittt latoisin,
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r Tammipatsahat panisin,
(Sini-, tulta-, Patmipatfahat p.niisiu)
Sinisittan stifottatsiit,
(Sillan fnttasta tutoisiu)
(Sttffifiltau fammallaisin,
Simputoilfa fylivelcisin),
Oron mnStan »valjastaisin,
Oron siltahan sitoisin,
Sinisellä silfittänl,
Sulffujultstt suorittaisin,
(Sulffusuitfet, fultfupäitfet,
Snlttnfatnlan sitoisin ,

Siltin fclfähan sitoisin,
Vcrkaloimen fatteheksi.
Kantaisin etehen taurat,
Lciiväntannat lennättäisin,
Kultapohja fointofelle,
Hopiaifettc heititte,
sBietafoitta sicnicntdijln,
lott' ci jorsfahtais jofehcn,
Et metehen wieprahtaisi

50—51. Toiivoisinpa maammofseni.
(Toiwoisinpa sistofstni).
Hopiattiwan tcfisiu.
(TinaSta tuwan tcfisiu).

89. Tuwan hongista hosuisin.
Petäjistä pcppurojsin.
Tuwan warpasen watoisin,
Lahopirtin faittdeisin,
Kutoisin oliota sillan,
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9

11—14

19-2».

23

Hawiilattian latoisin,
Hawuscindt seisottaisin,
(Pollö-tcrwaSsillan scijottaisin),
Oron siltahan sitoisin,
(Sitoisin oron sillan forlvaan,
Vanhan naurihin nawoilla),
Oron ramman maljaStaisin,
Offtjuttjct, olftpdttstt,
Oltijatutan sitoisin,
Saisin foution topefoitt,
Karhun tallihin rahoin,
Naurusuulla fatseteifin,
loS jofehen jorSfahtaisi,
Eli wicprahtaiS weteheit,
Karhun snnhnn faapfahtaisi.
Veisin tuon sulhon orihin
Huonompahan huonchehen,
Veisin puistlle hdfille.
Pahimpahan patfahafen.

34.
Knnleit Knuttaren tlitoman.
Sille luotsi fttottcliine,
Ia jaloin läheiitclime,
Mäwin (Waetfnxj tunn fefjeä myöten.
Panin (Mind) tullat tuimilleni,
Päälleni hyivdt hopiat.
(työlleni hywdt hopiat).
Lätsin suotte sttfuitteni.
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r. 27—29. Join faitnitn, join ma toisen,
Koilta folmannen simaisin,
Niifuiit (taauitt) nurmelle hymätte.

33-34. Otin kullat tuimiltani,
Päältäni hymät hopiat.

35. Minä itfien fotihin.
35.

16. Mies «viljanen »vtétviföStä (wiiwiköstä^

36.
13. Hameheusa Haapasille.
15. Äeufansä fcsäfimette.

18—19. Heitti helmet hiefafotte,
(Sormttffet femerifoUc.

21, Wccn faranen mengotellen,
33. Mitä itfet piifafeni,

Nuorra faamani »valitat?
Sitä itfen iitaammofenf

Lätsin rannalle pefohon,
Kämin merehen fylpemähän,
Pu'in päättä j. n. e. (tertoen).

37.
8. Kanto Lempo farhuloita.

38.
1. Neito istu turun forotta.

(Neitonen toratta iStu).
(Netto iStuotuu forojffa),
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r. 5—6. Päimäit iStu, toistu itfi,
Outti miestä mielellistä.

8. MieStä mielen mpötäriStä smyotyriStä).
il—l3. Rautatormauo fäcSfä,

Rantatihlat formannoSsa.
Tule neitonen minulle.
(Tule miiille neitoseni).

91. loSp' on titUenfi jutulle.
-^ -^ -« »

Muistutus. Moncenti tapaan lauletaan tätä runoa,
muutamilta maSfi- ja fultamicheu wältttä hopiamie-
hcn liitteen,tulta- ja leipdmiehen mdlittd mehnd-, mii-
»ta* eli olutmiehcu. Toisilta taas lauletaan esinnd fttf*
ta, sitte hopia, maski, tina ranta, mehnd, multa
ja leipdmiehen sillä järjeStpfjctla titlfccii, Kuitcnfi
muistellaan neien aina leipä miehelle menneen. MpöS
fdiipi laulu läpenjä toisittafi sturaamitta sanoitta;

Annitti Atimon neiti
IStu saaren sillan päässä,
Setä iStu, jotta itfi,
Jotta päätänsä paneli,

S. Hapsiansa tjarjacli,
Outti mieStä onnettiSta,
Lytyllisiä lyyrättcli.

Mies merestä näytteletje»,
Aallosta ylentelefstn,

,0. Kulta suussa, tulta päässä.
Kultahattu hartioilla,
.fitftafirmeS ortapäällä,
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15

20,

I—2.

7.
B—9.

11.
17.

19—23.

Äultampö selän tafana,
Kiilfafanuirtstt jalassa,
Kiitltafiittahat fäeSjä,
Kultatihfat tintahisfa.
"lofo nyt minulle neiti?"

"Ei jlmitte, eifd muille.
Ei oo ftjbtx), eifd mjjöty,
Eifd jaatti), eitä fäätty,
Eitä faSfetttj fotoa,
Ei 00 eufto tituwittanu,
Vanha atta maapottanu,
Äuttamiehctte minua.

Toisintoja:

Anni neito, aino neito,
(Annitta soria neito),
(äJfarfctta toria neiti).
Istu luritti sillan päässä.
LpftjttiStä lyyldttdi.
Nousi micsfoncn merestä,
(Mies nuori merestä nousi),
Uros aallosta yleni.
liron (Ihen) pettfaton pituinen,
Vaimon ivaaffan torfeuincn.
Kultahartto hartioitta.
Tule sic minulle neiti.
(Tnletfo minulle neiti).
Eifd toista työnnytelty (työnifatclty, toimo

teftii),
Eitä toissa fttsticlty;
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1-4

6

7.

B—9.

i— lB.,ll

25 —27.

ll 36.

13 45.

49.

Ei emoni tnnmittanu,
Vanhempani maapottann.
(Vanha Nappo (Narras) maapottann).

39.
Mntstucn metsässä itfi,
Alla fasfcn fattcroltsi,
Kimyclld firjamalfa,
Patitfamalla paatcrolla.
Mitä itfet nuori nmtjo.

40.
Uttofo pahoin pitämi.
(Vai nffo pahoin pitämi).

3iiin on ttffo tun sinäi.
Uffo on fun oma taatto.
Affafo pahoin pitämi.
(Wai atta pahoin pitäwi).

Niin on affa fun sinäi,
Atta on fun oma maammo.
Voi fpty pahoin pitäwi.

Niin on fpt») tun sindi,
Kyty on tun oma weiffo.
Vai nato pahoin pitäwi.

Niin on nato tun jlität",
Nato on tnn oma siSfo.
Vai sulho (Urosto, miehesfo) pahoin pitäwi.

Sulhopa pahoin pitäwi,
Sulho foira, foira, foira.
Toijen orressa oleman.
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r 1. Wiifon Wilpofar tdsiwi,
Kauan Kaarina potemi,
Viiton tautia wilua.

3—4. Mun öisin fnottnt fttitlit piifa,
MieSten mietitti tatouna.

9—14. Taaton tallin sillan alle.
dltäte minua sinne mieföt
Sn md siellä maata malta.
Enfd tiinota usfatta;
lufuivi ison orihit.
Taaton tammat tappelen».

14. Karjan fynneit tarsfchdta.
29—30. Tuohon saapi Saffan laiwat,

Tnlcwi Tnthulmin purret.

42.

1. Marfetta matala neiti
26—27. Lintu fuolcn liioin sormin;

Elföhön isoni poifa,
(Elföhön minun setäni).

32. KaSfeSwdaroja fatjelfo.
34. Lilutun fttoltun liion sormin.
44. Ääpfö Saffan saappahassa.
55. Pitsifaffia pitdfö.

67—68. Pirran pddttiStd pieltö.
Kädtittptelfö fddinyptiuta.
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43.
15. Näinpä wieras mciffofcsi,

(Näinpä neiti fulhofesi).
22. Surahti suka merehen.

31-32. Syökö siian leukaluuta.
Tahi hauin hartehia.
Siif on syönyt leufalmtm,
Syönyt hanti hartcheni.
(Hauki bartehen kalunna).

56—57. Kukali meren voeftä,
(Kuta lie meren mesiä),
Sifäli minun meriä,
(Seti lie mintut meriä).

59. Se faiffi minun lihani.
45.

34, Kolmet fulhofet fäfesi.
36. Toisti tul' 3öironmefittd,
37. Kolmannet Kuohowilta (Maahowilta, Kojon

wesiltä, Kojolan mäettä, fuun tchiltd).
62—64. ©téfo käski marjamäelle.

Marjamäelle käyäksenja,
Mesimarjat fyöäfsenja.

66. Meni neiti marjomäctte.

46.
7. Koi tun tälyjä folme.
9. Synty tyttö nuorimmalle.
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«' 39. Tamuin Martin tappcluhtm.

48.
10—13. Taatto saattami fanoa:

Pois portto wetesi fanssa,
Etpä iveilld oltutfaua! j. tt, e

40—43. Lämmitin dtdsen saunan,
Ätäjlttä haltosilla,
Hautelin dtdsen mastan,
Afäfeit limen nawalla.

49.
16. Panin werfot sdfähdni.
19. Lätsin itse ahivenchcn.
25. Toinen armasahmcnia.
27. Raitttatte ratustdime.
30. Keittdiu taiat mafiat.

32—33. Söin itse tyttätstni,
Kuomot fotohon fotosin.
(Kaunolleni ruomot säästin).

37. Vein ruoioot faituotteiti.
42. .fauno faunan lämmittdivi.
46. Vein md fautioit fylpemähän,

48—49. Minfd fauuo mettä huusi,
Mic waan löylyä lisäsin.

75. Paha aiminfi pahatta.
é5. Panin taunon pöydn päähän
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r. 89
111

11 i^ 117.

4.
9.

25
27,
42.
55
57

13-14.

18—20.

26.
44.

<.

15—16.

Kannon kannon faimotielle.
Pddscii kolmesta pahasta,
ttfaSta anipahasta.
Vcnehen tulelta poltan,
Heposen hufatte syötän,
Ufon tauilla tapatan.

50.
Ätrjaljdtnan heifautscn.
Mi on wirfa wdlottajl?
(Millä weiffofl miralfa).
Wiertäjänä wettofeni,
Katajalle latfuawi.
Kalamies on taita ta.wo.
Vartahana mettojenl.
Kypsi leipä tytttäjättä.
(Varfahatta malmis leipä)

' 51.
Lehmitarhojen taafsi,
Sinipetton pientarelle.
Zpomxin orjat etsimähän
Eipä orjat löytänynnä,
Orjat etsi firmesivartta.
SDBtieu willahdntdstni.
Apelle anifowallc.

52.
Näin md otsalla omenan.
Suitset, stitsot wyön tafana
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r Taputarhinat fäsiSjä.
29. Ei ole näitä neitojfa.

* Ei täältä meiän taitoja
Snitsen, seitstn ottaminen,
Tarhinoin taivottaminen.
Tuonet nää'än kultarinnan,
Ijotteni jyöttämeä.
Tuhtitnypldn iliveSturtin,
Emolle {»tettdmcd.
Alttinat fyldn afoitte

53.

15 -16. Missäpä olet poifa ruffa?
Vaarat ivaSto: poifa ruffa

54.

3—4. Läksipä melo kalahan.
Velo toinen tuorehcstn.

6—7. Suli tuo ivelo fafaSta,
Velo toinen tnorehesta.

19. Tuossa huuti poifoanfa,
Mäettpttt, mäiMytti.

26. Kaaret faiualoisissausa.
53.

B—l2. Minnes saapi fairaS maata,
Potilas lepcämähän?
Vietitte minua maata
Ison tuwan rtfunoittelj
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19

7

24

2!)

42

Eipä tuossa woitntt mata
Ifon laStcn irtcnnältä,
Laululta emonsa lasten.

24. äUiefätc titinita maata
Sellvällc meren selälle!

Eipä Molla rooiuut maata
Kajamaiseii karjunnalta,
Ilmeni lintujen ilolta.
(Haitat hampahan ratsulta.
Lohen tielen lonttehelta.
ÄiiSfin tielen fannanlialta).

57.
3. Nasfi farmen, tulia fnmtcn,

•9. Saata fanpunni» omitte,
(Saata Salsan faupttntKit),
Osta'pa (Osta tuoli') crihewonett,
Tahi tamma täsmällinen.

11, Lähe länkien siaSfa (walissä).
25, Ankaran anopin faSta,

Apen antaran tytärtä.
■33. Vaihto walfian hewostn.

Ajon walfian »oaottc,
Ajoin mustan muttoffettc,
Äirjamaifen (fultatynncn) fynnöffette,
Kahekfata (4fannen) fannustelin.

37. Kirjaivaijcn kynnetylle.
39. Hopiaijchen haawikfohon.
-41. Leikkeli,, foiivufen kepin
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r.

47.

49
81
83.

123.

i.
2.

17—18.

25—28.

7.
25
45

133

4—B

Kurin kulta jcn fule tiu,
(Offan toimujcn fulctin),,
Söaéftnatéta warwifoSta
Kanto mctfait farmasitita.
(Paljo farhuja pahoja).
Kirjafynncn tynnöfjeltä.
Vene fultaneit hajosi.
Pcufalon perättpttecfsl.
Musta paita roisku päällä

58.
Annas affa Anniasi,
Työnnä mulle tyttöäsi.
Rusfamilic rutsolttte,
Pauffamille parmahille.
Riuöfamttte riujapuillc,
Parsille pafanehille ,

Panen palttinatupihin,
Liitän liinttivuotehille.

59.
JoS sulle halu tulewi.
Neien fuululuttt fotiljtu.
WiiV on kaikki muut tafoStu
Äsken temmattu älyltä.

60.
Ajatteli aita tauti
Talon feSft tanterella
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«'■ Arotta (Illalla) talon tafann:
Kenen tappanen (tappaisin) talosta?
(Kenenkä tappanen talosta).
Tapanko talosta waarin?

9—15. Tappanen (Tappaisin) ufon talosta.
Taitaisi taiat taota.
(Taitami taiat taota),
Lohimnrfiuat mureta,
Nuotat tulla tuffttloih-in,
fflttmchet wcjiajotte (mesitte jäähä).

(Niin stttraatt>iéfafi fattat tapan, fatoiji, taitaji,
fapeneiji, lyheueifi, fuiwettuifi, rawistuifi, hd-
widifi, putoiji, laukiaiji, jdifi> j. n. e. ivaiheltelel-
stn Laufunta-, Armelo- ja Ehdonta-tapain mälitlä),

22. Tapanfo talosta muorin.
41. Mtttclctsi matfamiehet.
50. Tapanfo talosta maimon.

52—56. Katoisito karja stlnri,
Lemiäisi lehmiläämä,
Lyheneisi lehmilytty,
Maitomaljani (-^jajct) katoisi,
Piimäämme pieneneisi.

06—69. Harmeneisi (Häwiäisi) halmemaani,
Katoisiko faskikirmcs;
Ei oo kasken kaalajoa,
lääpt faéfet faatamatta.

78. Tapanfo talosta neien.
80—85. .häwiäisi hääweroni,

Wähcneisi fihlawärfit;
Ei totta tosian fcnfä,
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r. Vältä ci wäwyn fypäri.
Saisi sulhostt furutte,
Ia pojat pahoille mielin.

93. Tapan mie talon ndwesfdn.
95—96. Ostotta orihin saapi.

Unen naisen naimisetta.

Kolmannen firjan loppu.



Präntti- ja kirjotuswirheitä.

Eiwmi wäilnssä on: lue:
3 56 kauhajoilla kaufajalla
5 16 Olas pohjan Olaspohjan
9 2^l kchckstalle kaheksa'alle

15 12 Kultasen Rautasen
20 48 Pölösille Puhtahille

49 Pölösiltä Puhtahtlta
31 381 Lika Liha
34 478 polwitahan polwiltahan
45 802 lukkoko! lukkohou
53 52 Qmp,,liella Ompa ssello'
55 132 pifafeitt piifufeili
56 169 tähen tähän
62 333 e'ell.t e'ellå
68 46 maawessa maawessa'

47 suomessa suomessa
7? 90 kaarlolle Kaarlolle
87 135 fpvt&nta syytöntä
88 O pauutis Paunus
89 30 lyhitä iDfiintd
90 6 ollnna ollunna
91 43 ylitapahan nliitipahalt
92 75 sulhoston snlhosten
96 39 Tuhma tuhma
97 60 kantohenkä kautokenta'

74 fteftio kehjo
99 119 kahotteleksen kohotteieksen

100 15 juolsemasta juoffetiMéta
25 lönttä könttH

102 23 kalewolassa Kalewalassa
104 91 sinäfwän sinetwän
105 115 Kaupaalkana Kauppaaikana

127 «goiitiaifaiia Soutuaikana
106 6 mön SM&n

8 kanta kauto
14 lautasille ' lautasille

108 46 tass' eräs tdsé' eräs
48 Hiön Äiön

109 90 äiön Mön
113 54 roaletteteioi walitteiewl

58 Maammonlatwan Maammon ialwan
62 tStiko €iifa
63 Kultawtssa Kultasissa



Slwun w.nsyssd on: lue:
115 127 "Polki Polki

138 knmesivavvellensa kivwesivarvellansa
117 183 kuolemehan kuolemahan
118 216 Em,/ "Emp'
118 229 "Emp' Vmp'
119 6 Seppä feppd

"120 41 kiljuvan kiljuman
44 fuofnelet hitokaelet

123 25 Wastakasnlöista Wastakaswnista
129 202 makoa mahoa
137 12 pädétimdfft pddstimekff
139 58 Eikt Eikä
147 35 Kemien Kemin
150 91 mynéteritp mpiiétåtiliin
152 159 wlvkka roiitfo
156 75 ummeskenqdt ummiskengdr
162 42 "Maavian — aloniflt Maavian — alontaf
164 21 Ofofin ovofen
16? 3 willa wyötd willawyötd
168 19 Kato! .flatfo
170 55 sttw" sulhot
175 7 (lilofanaiétan sulosanaista

26 ©ulkoa Sulhoa
178 19 Maammoko "Maammoko
184 58 helyiltä helyltd
199 17 viiipoilleni linnoilleni

26 uieminieriditd niemi niertditd
213 13 Konsti Äensti
234 6 otatva oraina
237 42 Sen pddlle Sen ! pdlle
238 80 Piiltin Piilten
239 196 mistdkl ittistdti

' 244 773 osaiva " ofaaiua
245 71 Paha sufimeii pahasnkunen
256 68 sekan sekan

84 sekan sekau
257 18 tiikassllan Kiikassllan
261 11 poloja paloja
265 6 diön lliön
270 9 Jok! we'elld I°kiwe'el!d
274 2 Itke Itkee






