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3?öllä piimit jatketaan;
Wirsill» »vihit olnet.



Runoja.

t.

Gn ole Runon Suku»,
Nnka 2.0-biU'laulajoita;
Kuulen ulkoa Runoja .

läpi sammalen Sanoja,
läpi lauwtvan laulajoita,
läpi seinän Soittaioita ;

lautasinpa, tairasinpa,
Ruin mä julkisin kpläfiä;
H^län Naiset nauranoowat»
Piisat pilkkana pitäimäl.
Jos ma lauluilen lastisin,
wtrrentpöllen tyäntelessin ;

laulaisinma lamminlnmmen ,

Merenlnmmen luikasaisin;
lantaisin Meret mesixi,
tNerenhiekat herneheixi,
Merenrnohot ruoka ° pnixi ;

tNerenmnllat maltaistxi,
Merenkiwet kijltäwixi;
tNerentyrskyt ty^nymäin» ,

tNerenwnaahet »vaipumaani»
Jos mcl laulusien lastisin,
Uoirrentpsllen tyänteleisin l
Saisin pielexet pihalle,
Tammet keski tanhuatte zTammelle tasaiset oxat,



Joka oxalle omenan;
Omenalle kulta - pyörän,

Rulta-pyörälle Räkojsen;
Räkojnen kuk'b»eloopi ,

Rulta suusta kumpn^api,
Xvasti leuwojllen waluupi,

'Hopia holahteloopi .



11.

Laxin piennä kynt-ämaant,
U?aiwafia »vakoamaani ;
Isan polwen korkunaissa,
2l'lin wärttanän pituisia;
Rvnntn kymmene wakoa,
Rahexam kannustelin;
Mina H.ehtohon letustm,
Hopiaiseen -Huaawikkohon;
Leikkelin koirvusen kepin ,

Wesan Tammisen tapaisin;
Xvastinaista warrvikkosta
Rurin kultaisen kuletin.
-Heilin warsaint waolle,
Mustan Ruunan mulloxelle;
Rirjawaisen kynnetylle ;

Toi surma Susia paljon ,

Aanto mesan Rarwasuita;
Soiwäi Warsaini rvaolta,
Mustan Ruunan mulloxcl ta,
Rirjatvaisen kynnetyltä.
Manin minä tlkiint kotihiil,
Rallattelin k.-.rtanolle .

Isa poliisia kysyypi:
"Mitäs itket Potkueint?"
Rynnin kpmmene rvakoa,
Rahcxata kannustelin;
Heitin tvaolle.
Mustan Ruunan mulloxelle,
Hirjawaisei, kynnetlflle ;

Mann» Lehtohon letusti!,,
-Hopiaisien Huaarviktohon ;

H.eikkelin Roiwuisen kepin.



wesan T<immisen tapaisin;
U?astisesta warwikosta.
Rurin kuraisen kuletin,
Toi surma Susia paljon ,

Paljon Rarhuja pahoja;
SolwZt warsain, waolta.
Musta,, Ruuman mulloxelt»,
Rirjawaise,, kynnetyltä.
„Äla itke Poikuemillärinpi muinon kalalle,
Aira taittu Tuuli woiti,
Wene kultanen wapisi;
panin sormec stmimiri.
Peukalo peränpitimcxi.
Alä itke poikoseini!
«Lille meille lehmä poiki.
Teki walkian Xvasika».
'waffi^Sarwi, Rulla-Rynst.
wienpa tuota Viipuriini ,

Suaatan Raupunnin kaw»lte.
Tuonina tnoll» Ori -hewoscn.
Tahi pieni Lamma-silko,
lonk' on lampi lautaisilla,
lähe linkihin wälifiH;
I«sta Welhot wetti juowat.
Ratehet kaloja sylwit/'

Isoiseeni kultaiseni
Osta mull' Ori. herooinen
Tahi pieni Tamma'salko;
Vsta kahet kanki > suiset ,

waffi« kannuxct keralla!
Rylläm» ste Satulan saisin ,

Rowan koiwun kuoren alta.
Orihilla otrat kynnin,
Tammalla talouwen asetin;.



lixiu Rullalla kosihin,
Hopialla liehumaani,
lixin Ronnusta kosihin,
Mokommam Morsianta;
Ronnun kuulusta kylästi.
Ankaran Apin talosta ,

Ankaran Anopin luontU —

Anoppi toria Muori
Vli aittahan mänewi;
puhuttelin, lausuttelin:
Onko teillä Neitti mpyä.
Tahi kanpitak Ranaista?
"Ranan on kauppa orren alla,
Neijon nelis-nurkaisista."
Mininpi mini tupaa»»,',
Puhuttelin , lausuttelin :

Gnko teillä Neitli myyi,
Tahi kaupitak Ranaista?
Tupa oli tääni Tuppi-Suita,
lattia luta.Neni»,
peri ° penkki Picrioita.
Tuotiin mettä kannun kansa,
Rannn metti, oltta toinen.
Empi huoli syömisestä,
Onki huoli juomisesta;
Mutt' kuin saisin Neitti nihti.
Tuotepa tuota tupahan!

Tuotiinpa mota tupahan
Sisaresten stirven alla,
Wehenakan werhon alla,
Ralxxcn ka-siwaralla.
!3i oo^ mosta Miehen naista,
Nikä Miehen Morsianta;
Musta paita roistu piaäl»,
Jatketut sukat ialasta ;



S>!mat on sian fitM-.st,
R?rwat koiran konss-ofia;
Polwet porftha,! postsia,
perse retkeieeir tomussa.

LpMp!,- wiiwyn.^auwwKn kaswom,
tNnm n-aiwat soriat piijac;
Mulle herja heiti-niini >

Rieerosilmä kenkättiini;
«.oäsin Neitosen lehofia.
Mustakulman koiwukofia,
-Hienohelman heinikosta;
lonk' ol'sormit sormuxissa,
Helmat wastirenkahissa;
Räteini knaat» kaulan piaalle,
Näpit nousi ninnän piäälle,
Siitäpä watui watsan piaalle.

Tuostapa Anni annettuni,
pnu.pträ paiskattiin»;
Rappa muihin Morsioit-3
Ruin on suuret ja soriat;
Minun pieni pikkarainen ,

laho-harj», luppa-korwa;
Kuin mä taijan tuota naija.
Ruin on musta kuin Torakka ;

A» taija wihille wiijä <

Kn taija kotihin tuuma;
2lpp on Rarhu kartanolle.
Anoppi Susi tuwasia;



111
lv!i?on wiiwyn wiipiirisis,
Rauwwan Suola - Raupunntsia;
Najtihin par-dimmat Piijat
Rirkkahimmat kihtattiini:
Milis mun polojsen pojan
Täuty muihiin ruweta —

Räsin kiöwwa tähtehint.
Sajnpa suolta Suo«Warixen,
Aijalta Ajo-Harakan;
loösln tieltä Terwas - kannon,
leppi > pokkilön lehosta ;

leppä puhu» leppymistä.
Paju puhun Painumista ,

Raitaha» Rakastamista ,

Rost' en Tammea tawanut —

Vsanut Vmena »puuhun .
—»

Tule Neitonen minulle,
Makomalle Muikarille;
Talle Sarvon Sankarille,
Cälle luwa» Junkkarille!

Rap on H.ehnie« minulla,
3?r on Säästi, toinen Puaarma;
Puaarma maijolta parempi.
Säästi wsilta siäastosämpi;
Rolm on Ainoa minulla,
3?,r on tuolla wehka> suolla.
Toinen parkki kankahalla,
Volmas on kotona tyhjä;
Rolm on Hewoista minulla,
Rtrppu niistä tapverampi.
Täi on niistä tait«wampi,
lutikka se lnttersinen.



Anti Armas naitettibm 5
Mitä tuon häissä keitettiin»?
Sirakan siiwet. Torakan koilvet,
peipusen peripakarat.
Wästäräkin wiääret siääret,
Pienen linnun piipottimet.



IV
Mikä lie minua luonut,
Ruka kurioa snwannue;
Ruin ei k«fo Neijot Nuoret,
Neijot nuoret ja soriat;
Rnin hyo käötvwät, kanta rrälkty,
Ruin hyo seiso, seinä paisto.
Ruin hyo istu, muaa i!oi;i.
Teräxestä kentät tehty,
Naulat rvastesta rvaletut.

Tirti lirti tenkan loösin,
L.o^stn unw:n, lotisin wanhan;
Wanhan aunoin waiwasille,
Uuwella Vrihin ostin;
Orihilla Talman waihoin,
Tammalla ta ouen asenn.
Rynsin kymmenen wakoa.
Josta sain siit-a kckoista;
Tuli Hiiri soi kekoisen ,

Culi tauti tappoi akan;
Minä jaini yxinäini ,

Niin kuin kuirva kuusen ora.
Niin kuin karsittu kataja.
Niin kuin poltettu petäjä.
lLuamp' on nunull» huolta
Ruin on Runscssa käpyjä,
Petäjästä helpebeitct,
Ratajafia lapstbeita;
Knämp' on minulla huolta
Hiekksj, hywällä tiells,
Pajuja pahalla mnaalla
iLj lööwwy sitä hewoista.
Joka mun huoleni wetäisi;



wlisen linnan N)lipurtffa,
Rnulven linnan kuuluwifiaz
Mi jaxa Hepo wetei,

RaumkistVt rinkotellg.',



v
piaastylälncn PaiwalmtU^
Paiwälintu, Volipakko,
Lenteli kesasen paiwan —

päirvän syxyisen sujahti.
lLfirmuaata muaataxensa ,

L.thtoa letvätacensä ,

Peltoa pesiaxensä,
Murtoa muniaxensa.
Hi suaanut muaaea muaataxensa
Murtoa muniarensa;
Lehtoa leroätäxenst,,
peltoa pestäxensti
Lens, wuoren kukkulalle
Näki laitvasen merellä,
Punamaston purfehtiwan;
Lensi laiwan kannen ala,
Xvalopa wastesta pesoisen.
Tuohon kullasta munailen.
Tulipa tuulikin merestä,
Ruaasi laiwan kallelleeni;
Muna lvierahti meteeni -^-

Se sikis' meren kalotti.
Tuostapa hyyty hylkeheixi;'
paljo on mustia merestä,
Oi oo kaikki Hylkchesta,



VI
Annikka soria Neito
Istui suaaren sillanpiäästa;
Uotti miestä onnellista,
Hykyllistä lyyrätteli;
Rullamies merestä nousi,
Rulta suuna , kulta piäänä ;

Rultaharkko hartioilla ,

Rultakintahat kätkstä ,

Rultakihla-t kintahaiy» ,

Rultakannnxet jalasta.
Culet sä Neitonen minulle?
On tule min» sinulle.
Oi oo' luotu, eik' oo' suotu,
Oik' oo' käsketty kotoa.
Oi' oo' Oukko tuuwittanna;
XVanh» akka rvaapunanna.

Annikka soria Neito
Istui Suaaren sillanpäästä;
Uotti miestä onnellista,
Lykyllifia lyyrätteli.-
Hopiamies merestä nousi,
Hopia suun», hopia piäänä;
Hopiahartko hartioilla ,

Hopiakintahat kätesi»
Hopiakiblat kintah ist»
Hopiakannnxet jalasta.

Tule Neitonen minulle!
On tule minä sinulle.
Oi oo' lnou. ei oo' suotu,
Oik oo' käsketty kotoa;
Oi oo' Outto tnnwittann!»,



Xvanha akka waaputtanna.

Annikka soria Neito
Istu! saaren sillan piaästH, -
Uotti miestä Mielellistä,
Lykyllistä lyyrätteli;
Rautamies merestä noi-si,
Rautasuuna , rautapiaänä ;

Rautaharkko hartioilla,

Rautakmtaisel kätesiä;
Rautakihlat kintahist»,
Rautakannuxet jalasta.
Tule Neitonen minulle !

On tule minä sinulle,
Oi oo' luotu, eik' oo' suolu,
Oi oo' kästätty kotoa ;

Oi oo' Oukro tuuwi«ana,
N>atcha «rka waapunann».

Annikka soria Neito
Istui Saaren sillan piäasia;
Uotti miestä onnellista ,

Lykylhstä Lyyrätteli ;

Leiväi'ies merestä nousi .

Leipä suuna , l jpä p.ääna ;

Leipäharkko hartehella,
Letpäkintaiset kätesiä;
Leipäkihlat kintahist',
Leipäk nnuxet jalasi».
Tule Neito,'en minulle!
Jo tulen min» sinulle
Sek' on luotu , sek on suot» ,

Sek' on käsketty kotoa ,

Sek'on Outto tuuwitttanna,
Xvanh» Akta waaptstssnna.



VII
Min» laulan Risan Wirren,
Kaikotan Rastntarinan ;

Liperist' on liijat kummat,
Seil' on Ristat keittettynnä,
-Hiirensurmat hirtettynna^
Suwiniemen suuri herra,
Lammin paxu mies parempi.
Jouten jouhia punoopi,

Riwiästt rihmasta;
Hio kulta-kirwehese,
Hopiaisin tapparansa
Alko astua aholle.
Lepikolle louhytellä ;

Teki rviwun rvtisabasti,
Lankahans» aimollisin.
Rswi koht» tahtomaani ,

Z?on takoa kahen, kolmen,
wiikkokauwwen roiimestäni,
lop' of R'st» kiini kääny ,

-Hätä Näätäni näpisti.
Sujahutci sunsahass.
Oli lasti laukkuhuse;
Alko astu, aholle.
Oman talonse tapaisi.
Anniseini Ainsseini:
Reitä Rissa» kerkiästi,
Rotansyojä rohkiasti;
Suaat» wankuj» wattint,
piääkalloia kalrvassella.
Olli tuli onkamalta.

Rarhusalmelta' samaisi;Syömääni Risan liho»,
Rasinlienti lippomaani»



''Mintm RifiapH ties-ta!
"Tuvaruunain pa tuo oin!
"Heitä Risto helssnkibin,
' Aas-n kaiwsoni ladata,
' Ennen tuin tv: t herroin eteen ,

"Tuomarille tiitkistella!
"Suaai tuosta sakon tvctee.
'Ri-Ml-in.-rkasen kokkee
Tabai loppu Risam.virsi,
Raikotus Rasmtarin».



VIII.

on !Wali'tu«!cvit'si,
Runo ruoka kultaisissa;
Jok' ol' joukosta ilonna,
Rawintonna rahwahasia;
Suuni kautta mäni mahaan,

Rauna tiet-n tantimeini;
Vluo-tss korwihin kohoisi,
-Tuolta piäast piää lakiini;
Horwihin kohottuansa.
PissHsspänsä piää lakiini ;

laitto hullut huistamaani.
Mielipuolet meistämään».

rvoi sinua p<nmu parka.
Ruin on huuleis rikki lyöty ;

Hettett' hattu hartioiles,
Piiput pantu piinan al»,
Oot kuin oralla Graw»,
Räpy suussa kiäänteloopt.
Näin on N?iina kuolutetiu,
Rawotettu kaunis juoma:
Jok' ol'herkku Herroillakin,
Paras Pappihin parista.
Ruotsin knstainen Runinkag,
Maisteli muaan Isäniä!
Laste pannut anollese,
Ontisetle kannallese;
Sankoistansa riipnmaani,
Pisaroita tinkkumaani;
Ott» me poloiset Pojat -



Poloisessa Pohjanmaasta;
Saisimme Sawonrajoilta
Suurulpullon ftntlle panna,
Wlinapikarin piwolle.



IX
Tulipa Rotko Turjan muaaltä.
Laffiren Lapista Lintu;
lonk ol' situ tulen palarva,
Rica Riitan lampiärvä ;

lonk ol' siliiiat siiwen alla,
tlakimet selan takana;

siipi wettä rviisti ,

Toinen tairvaita jakaili ;

Sat» micst' ol' siitven alla,
Tuhait' p»rston ttittamill»,
Ryinmenin joka kynästä»



X

Minä hiihän hipsuttelen ,

-Halla-aamunna rvarahin ;

Ottei Äimmät äktajaisi ,

Rotitktileuwat kottajaisi;
-Hiihän k^hti kortven rannan.
Salon sintawa t sisallen.
Rummun kultaisen natval! n;
Suxet ku'taistt kuluuwat,
Hopiaistt hoitkenooroac :

Ruin mä hiihtn hilpiasti.
Tuli suihki succn alca,
Stuwwu sauw.-.ni nenästä.
Ruin minä lähen melalle.
Ruuna paistaa Ruusen oxat,
Hopiana Honkan otat,
Paiwanä v'täjä-l kar?t.
Minun miessa ollesiaani
Mies nuori meille haisi,
Sisallus sian lihalle,
Rainalo kanan munille;
Mehtä haisoopi hawullen,
Rat-ajalle,, kaikuapi.
Mielestä Metän Omäntä
Usein bywän Omanan ;

Sormet kulta sormurista ,

Räet kulta käärehista ;

lotk' on suanut an-illans».
Usein pahan Omänän;
Sormet wihra sormurist»,
Räet wtht-a keäreh-fiä;
Aina gnmmatlu tz i.



Rusta ma anon apua ?

Rusta httuwon huomahutan?
Ikawä on ilo^oi,! i ta,

Paiwä pitkä sralihitsin;
Ruin et an»a aiwttkrana,
Harwonkan» hoiwahuca;
Silwun syötit, Heimon juotit,
Esiroanhemman elätit!
Ia mir ett' siis minua syöt»
Sutvtt^ suurilla paloilla,
-Heimon herkku ruokaisilla?
U?oi mi«!u Metan OmZnta,
Tuo tar?ra Tapion N?aimo!
Ruin ett annat aitonansa ,

-Harwonkana hoiwahut»;
I^nn» tuolt» kuin anelen,
Rieli kullan ku istuttelen.
Makiosti mainittelen;
Luoma Luojan Raiktiwallan,
Omon Muaarian mcilost» ;

Oi tule Turkkia yhestä,
Oikä Hattu» kahesta.
Lepy mehtä, kostu korpi.
Ihastu Jumalten ilma,
Minun metöllä kauwwestäini;
Mesän Ukko Halliparta
Mesan Rultainen Runinkas !

Awaelle aittojasi.
Sinun aittaisi awara!
Laste juoni juoremaani
Rullasta kujoa myöten;
Hopiaista tietä myöten,
wastista wajoa myöten.
Ruin ei juore tietä myäten,
Vsottelle ohjaxille.
Tämän poiani poloisen



YNehen Uron asteli» !

Asten siitte Ukko lienet
Ruinsa mulle merkin näutät
Salon sincäwin sisältä.

Rummun kultaisen nawalts.
luore wimpnr» wipnini!
luoxe Rantur» kahaini'.
Pyöräsilmä pyywyxeini!
Muihin pyywyxen siwuhtm,
Muihin ansion «laten.









Pieniä Runoja

Suomen Poijillen

Ma^oxi.
»--VW»,

Toinen Wihko.

Upsalassa,
Annettu Em. Bruzeliuren

Kirjan palasta »vuonna l8«l.



Laula, laula, Väinämöinen!
Hyrrälle hywa Sukuinen!



Runoja.

I.
230i minun Poloinen Poika
Kuin mä jouwun luomalili!
Ratkesin kylän ratin.
Joka pullon puistajari
Joka kannun kuaatajari.
Pikarin pikistajari.

Oppo meite Oimo-weljet
Me olemme Oimon weljet.
Me juome joka kapakkcm
Jok» kannun kallistamme.
Joka pullon pullistamme.
Suaamme kuhmun kulmilleini
Sinimarja silmilleini.

Sanottiinpa, soimattiinpa:
Syömnliri, luomariri,
Syönehen kylän Sikoja
Tallukkoita lappanein!.
Syökön Susi kylän Sikoja,'
Tallukkoita tappakoon! !



4
Mat suaatanat sanoowat

Hmmät äukywät ähärltää,
losnta ruttona olistn
Ampuisin akat kylästä,
Koukulcuwat kopristaisin.
Ei huoli Hotnrin poika,
Hotarill' on huonot housut;
Ei pie Piijoista lukua
Eikä huoli huntupäistä.

Empchä smuincn licnck'
Enkä elä huolen kansa;
Wicläkö wiinoa wtruupi i
Putelista purputonta
Läkkärista lerkutinta?
losma piäasiS kellarihin
Olu tyiinerin tykööni ,

Niina purakkon puhelle.
Niin ma laulais kaiken paiwän.
Kaiken yötä huikkajaisin.

chlä miestä jouten juota
Laita miestä laulamaani!
Laulan mista pillä» «virren
Pitamniän kuin seinän hirre».



2

Owen suusta, pätikin piäastä,
Nieäiima wirtta kuin wetosta;
Suusta kuin sulan kynästä
Piäastä kuin Paiwänkakkarasta,

Nytma rupian Runoin
Lähen Lammen laulajan,
Laulaisimma taitasimma
Kuin olutta tuotaisiin.
Kuin ei tuotane olutta
Kiäärcn wirttäini kerällä.
Sykkyrälle syylätlelen.

Laulamina minä kotona
Waan ej julki» kyläsiä.
Kylän Naiset nauranoowat
Piijat pilkana pitämät.
Kuin ma laulan woijetzaani
Ehkä toisten en woijek'kaan
Kuin elän Isen ijällä
Hitin warrelle wajenen,
Vhktini ylöfi nousen
Kälte piercn pehusta,
Woiwotttlle wuonalta.



6

Kumma rupian Runoin
lähen Lämmen laulajan,
kaulan tyynin Tyttärille
Isännällä Ilves turkin.
Emännällä werkawiitan
Pojalle punaiset pöryt,
Renkille Repon kypärä.

Laulan ma helon-keloja
Kuin Ematiät woita toisi,
Isänät Sian lihoja
Pojat tuoreita kaloja,
Piijat olta kellarista.

Mih' Isänät? kuh' Emänat?
Käll' on kellarin awaimmet?
Niin mä tansin tanhuatte
Keikun kellarin pcrätzä

,

Waan ej jara jalka nousta
Perä penkistä ylete.

11.
Länn piennä paimenneeni

Lasta Lammasten ajooni.
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Isän polwen korkunaisia
Ojin wärttänän pituisia.
Panin kullat kulmilleini
Sinilanka» silmilleini,
Piäähäini hopian lankan.
Tuli waras warwilkosta
Mies wihanen wiswikkosta,
Dtti kullat kulmittain»
Sinilanka» silmiltäini,
Piäästäini hopian lankan.
Minä itkiini kotihin.
Iso kahto ikkunasta;
„«lllä itke Piikueini!

aittahan alasti,
„Siel' on kirstu kirstun piäällH
„Siel' on arkku arkun piäällä,
„Pane piaäläisi parasta!
„Nuo Sulhot sua kysyypi:
„Kännen Tyttö? kännen Neito?
„Kännen Morsia mokoma?
„lospa me mokoman saisi l
„Kuin sä kawi kanta wälkky^
„Kuin sä seiso seinä paisto,
z.Kuin sä istu muaa iloizi.



8

111.
«) Neitonen.

(ilottapa).
Kukku kultainen Kaköincn

Halkyttele hietarinta,
Papurinta paukuttele
Saran mansikka sanele :

Käunkö minä tviikon willa-piaana^
Kauwan karwa.-kasiikkana?
Käunkö wuucn tahi sati,
Waan käutt kaikehcn ikääni?
Tahik' ej tauttä täta wuolta?

Tuo Jumala tuota miestä
Jonka formuret sopisi.
Rinta-ristit kelpoaisi
loklf naija nalkajaisi!
Ällös tuhma tullekkohon

Kewy-kaNta keikuttohok;
Kuin ci tullet tuuhiammat
Koriamntat kohti lätinck.
En minä sinä ikänä
Kuunna kullan päiwinääiii.
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Nuku nutjurcn nutulle
Painu paikka-kukkarolle,
Rajli-kenkättc rakastu.

Waan kuin Tuttuni tulisi
Ennen nähtyini näkyisi,
Wirstan wastaan menisi
Peninkulman pepcltäisin.
Tuollcn kaulahan kawaisin
Jos ois kaula kalman luista,
Tuollcn suuta suikknjaisin
Jos ois suu suen merestä,
Tuollcn kättä käppäjäisin
Jos ois kiaärme kämmen piaäsiä,
Tuollcn wicrciit menisin
Jos ois wieruS wertta täusl.
Tie Jumala purje tuulta
Eli ratki rastiva tyyntä

,

Ettei tuon Poloisen Pojan
Sormet sontaista kuluisit!
Käct on wcttä wcllotcsia
Sormet, suotta soutellcsia.

Kusta lienet' Kultuein»
Muaall-K mistä Marjutini?
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Liekö niuaatta wai nicrcllä
Waan lie Ruotsin räntäisille?'
Saran salmista sywisia
Jutin solasta pahasia?
Jos' on wcrta piääla polwcn.

Tehkäm liitto Lintusein!
Sala-kauppa Kaunoftini
Ettei jälki jäällä natvyk
läälä nisku iljaneilla!
Tule tuuli, lähe laiwa,
Suaata saana sille munalle
Kusta kultain kuunteloopi
Kasa-kenkä kastonoopi !

Jos ois tuuli mielellisiä
Ahawainen kielellisiä
Sanan toisi, sanan »veisi.
Sanan liijan liikuttaisi.

b) Akka.
Wiikon uotin wihkihitä

Kauwan kaunista walihtin,
Wiimen sain »vihaisen miehen
Liha-syöjä, Luun puna,
Weren uuwelta wetäjä»
Piti witza wieresteini
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Nahka ruoska »aullihcilla.
Pois on potki uutimesta
Alta waipajan alahte.
„Niin on minunkin miehelle!
~Kätty karttu kainalosta

säiwcs olka piäällä,
„lolla lyywä kolkkojaapi.

e) Ukko.
Pahoin tein poloinen poika

Omallcini Waimollcim;
Syrin söi, selin makaisi.
Kuin tupahani tuloopi
Muotoansa mulisteloo.
Silmiänsä wiäarcttellöö.
Wihta on wiäänätty kätcsia
Kopra tukkia haroopi.
losnta wasta Waimon saisin
Sylisteini kantelcisin
Suuta sunkin suikkajaisin.

IV.
Mika lie minua luonnut

Kuka kurjoa kyhännyt.
Näitten päimlttcn pahoiiletd
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Mokomille micl-aloille!
Woi Isonen, woi Emoncn,
Minnekäs minua loit!
Tälle suurelle sutulle.
Mokomille miesaloille;
Joka ilta itkemääni
Joka wiikko wieremääni
Joka kuu kujettamaani ?

Mahoit ennen Hiti rukka
Pestä pieniä kiwiä,
Kapaloija karttuisi»
Tuuwittella tulpehita.
Liekutella lehti puit»
Mytöstellä mättähita.
Ennen kuin minua loit
Joka ilta itkemääni.
Joka wiikko wielemääni
Joka kuu kujettamaani l
Illat itkin ikkunasi»
Uaamut aitan kynnyrella,
Wiikkauwwet wesi kiwillen
Kuukkauwwet kujaisten suusta.

Ei itke Iso minua
Eikä weiko wierettele.
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Ei ole sitä Sisältä
Ei sitä Emoiscn lasta,
lollc huoleni sanoisin
Pakisin micli pahani.
Emicn huaostan halkoisillcn
Pakisen pajun mcsoille,
Ncp' ci kerto kcllcnkähän.
Jos ma wicrallcn sanoisin
Wieras wiijcri tekisi,
Wiclä pa kohta kuerikin.

Isä kuoli. Emä jätti.
Jätti mulle jäiset kenkät.
Jätti jäistllcn jälillen.

Allaalla on Allin mieli
Uijesia wtlua wcttä.
Alempana Armottoman

Käuwesiä kylän wäliä.
Niin on niin minun Emoin»,

KaSwatit Kanoja paljon
Koko joukko louhtenia!
Tuli lempo niin lewitti
Tuli haukka niin hajotti.
Niinpä »vierin weljesteini»
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Niin kuin puut pinosta wieri.
Saunan kiwct liukfuasta.
Niin hailti minun Isäin»
Kuin kala kiwiscn rannan.
Niin häitti mtnun Emomi
Kuin Orawa kuiwan kuusen.
Hlä häitä Herra Icsus
Hylkiä hytva Jumala!
Hoita Hcrra htwlelista
Huolcliscn Waimon lasta!
Niinpä sano htiolclliiicn
Suruillincn stirkuttcle.

Woi Luoja kuin minua loit
Orjan osallisella !

Mahoi ennen Luoja luuiva
Luuiva luotoja mcrchen,
Kuinsa sa minua loit
Orjari osallisella
Wankiri waraallisella !

Mahoi ennen Luoja luuw»
Luuiva luotoja mcrchen.
Sata suaaria salohon,
Kuinsa fa minua loit
Naillen päiwillen pahoillen.
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Psttahillcn pyörywillcn
Warwuillen »vapuiscwillen!

Tulc sc tuuli, paista se paiwi,
Laske se laiwa irralle.
Joka minua ottais otjuwcsta
Piäästäis palkan piiktnvcsta!
Wailka wicreisin wetecni
Kuaatuisin kalajokccni,
Wcikori ivcten kaloille;
Siijat silmääni siputipi
Hauwit piääni harjoeisi.
Mut kuka tuolla kullallcini
Pyhä paijat pyykinööni.
Arki paijat antanconi
Nästykit näpcrteiiöönt?

v.
Köuhä mies kctua kynti

Kynti kymmenen wakoa.
Siihen Sukuiset sikisi
Warpuiset »varastamahan.
Pajulintu palkulaincn
Hkättiini, kanttiini.
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Wicwään miimcistä jymää.
Picrettiini, pyntättiini,
Wcsi silmästä sitisi
Wcti noukkaisen nenästä.

Laitcttiini lain ctchcn
Tuotiin Kutti Tuomanri,
Laklat *) lautamiehchiri;
Kurki kutkutisa ojensi
Vli pöumän sanomaani:
„Ei matasta hywäri tchtä;
„Tahi format farsittaani
„Tahi piäätä lcikattaani l"
Piääsky lausu pöumän piäästä :

„Waraspa olet itäk'kin.
„Otat otlia osaisi
„Tattalia talpehciri,
„Rukihita mielin miääli.
„Empahän minä matasta ,

Ole» ihmisten ilonna
„Riemu kaiken Ristikunnan.
«) Karialaistin pnhen-p«rsi, jolla VmmettäänAllit.
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VI

Wcnaläincn wainolainen
Ijankaikcn kicrtolaincn,
Soiitcloopi jouteloopi
Niemen nientä kiertelööpi,
Pmpcri ylänjokia
Kahcn puolcn karjan maila.
Neitoncn kujcttclcopi
Wel'äl'ii'en lvemhcLa
Karjiil.iiscii faltchc-La.
Isopa ram.alla lastisin*)
Kujcrosta kuulemaani
Wa »siitosta wuaatimaani.
knnasta Iso mimia!
„Mille mä sinun lunasta?"
On ha sulle k.-.ri Runnoo
Panc pantiri parahan !

„Eniicn luowun Neijostaini
»Ennen kuin parasta Ruunastaini."

Wcnaläincn »vainolainen
Ijankaikcn kiettolaine >,

«) tahi: lasleik sen.
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Souteloopi joutcloopi
Niemen nientä kiettelööpi,
Vmpeli ylänjokia
Kahen puolen karjan »naita.
Neitonen kujcttcloopi
Venäläisen menehesiä
Karjalaisen kaitehctza.
Hitipa rannalla lastisin
Kujerosta kuulemaani
Waikutosta muaatimaani.
Lunasta Hiti minua!
„Millä mä sinun lunasta?"
Onha sulle kari Lehmä
Pane pantin patahan!
„Enncn luowun Ncijostain»
«Ennen kuin palasta Lehmästeini."

Venäläinen wainolaincn
Ijankaikcn kiertolainen,
Souteloopi joutcloopi
Nicmcn nicntä kiettelööpi,
Vnipcli ylänjokia
Kahen puolen kaljan maita.
Neitonen kujcttcloopi
Wenäläistn menehesiä
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Karjalaisen kaitehesia.
Wcikopa lannalla lastisin
Kujelosta Kuulemaani
Waikutosta muaatiinaani.
Lunasta Weiko minua!
«Millä mä sinun lunasta?"
On ha sulle kolmet mickkoo
Pane pantiri palahan!
~Ennen luomun Siskostaini
„Enncn kuin parasta mickastaini."

Wcnäläinen wainolainen
Ijankaikcn kicltolainen,
Souteloopi joutcloopi
Niemen nientä kiettelööpi,
Vmperi ylänjokia
Kahen puolen kaljan maita.
Neitonen kujelteloopi
Wcnäläifcn »vcnchcsiä
Katjalaiscn kaitehesia.
Sisko pa rannalla lastisin
Kujcrosta kuulemaani
Waikutosta wuaatimaani,
lunasta Sisko minua!
-Millä mä sinun lunasta?^
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On ha sulle kolmet luunuc»
Pane pantin palahan!
„Eniicn luoirun Siskcstaini
„Ennen kuin palasta luunustaini."

Venäläinen »vainolainen
Ijankaikcn ticttolaincn,
Souteloopi joutcloopi
Niemen nientä kicttclööpl,
Vmpcti ylänjokia
Kahcn puolcn kaljan maita.
Ncitoncn kujeltcloopi
Wcnäläisen wenchcsiä
Kaljalaifcn kaithchcsia.
Sulhainen rannalle lastisin
Kujclosta kuulemaani
Waikutosta muaatimacmi.
Lunasta Sulhainen minua!
„Millä mä sinun lunasta?"
On ha sulle kolmet laimoo
Pane pantin patahan.
„Enncn luölvon laimoistami
„Enncn kuin parasta Molsiammestaini."
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Nyt mä koston toimotan
Luoja koston tuokoon !

Isän litutiat katketkoon
Paras mcto aila!
Nyt mä koston toimotan
Luoja koston tuokoon.
Hitin lehmät haletkoon
Paras lypsyn aika!
Nyt mä koston loimotan
Luoja koston tuokoon,
Weljän miekka katketkoon
Patas sota aika!
Nyt mä koston toimotan
Luoja koston tuokoon.
Siskon tuuilut häwitköön
Paras ilon aika!
Nyt mä koston toitotan
Luoja koston tuokoon,
Sulhaisen laitva juksuosn
Paras kaupan aika!
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VII.
Venäläinen »vainolainen

Tappo Isän. tappo Emän,
Tappo wiisi mcikojaini
Kuusi kummini tytältä,
Seiscmän setäni lasta
Tahtopa tappoa minua;
Minä piääsin paistärihin
Päistälet tulchcn fytty,
Minä piääsin aijan piäälle.
Aita kuaatui kahcn puolcn
Minä kuuschen kaivaisin.
Kuusi kuueri muetiin
Seiscmän scipahan.
Minä länsi lchtohoni
Lehto mulle sauman anto.
Sauma minun tielle suaatts
Tie minun talooni mei ;

löusin Emännän leipomasta
Tyttären taputtamasta.

»Emäntäini, muolifeini.
Tie minulle k.ikkalainen.
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Klmen silmän suuruinen
Kanan munan muotoinen «

Lepän lehcn luanjuinen
Koiwun leben korkuinen!
Minä kakkara kalamiehelle
Kalamies kaloja anto.
Minä kalat Riihmichclle
Riihmies minulla jywiä.
Minä jywät Pohon suuhun
Posti multa kyisiänsä.
Minä kylki koiralle
Koira mulle Orawan haukku.
Minä Orawan Kokoille
Kokko mulle siipiensä.
Siipiensä sulkinensa
(Kaiki kanntms jalkotiensa)
Jolla lensin löuhyttelin
Pheren meren ylite
Meren puolta kymmenettä,
Kahen kaupunin lcmiten.
Jos ol' puut punaisit, muaat siniset,
Lehet lemmon karwalliset.
Kukot kulta-kannorisia
Kanat fvafti-malpaisia.
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Tyttäret tina-siloisia
Vaimot wasti-waljahisia,
Nuorct michct mickla myölla
Vanhat ukot uunin piaälle.
Eicl' on seinät senkin luista,
Siwuscinät Sirkun luista,
Pcräscinät Petran luista
Owen seinät Osman luista,
Kiukkuma meren kiivistä
Laki Lahnan suomurcsta.
Silta silkillä silottu
Pöutä kullasta kuivattu.
Rahi laumasta lakcttu.
Onnen Kukko pötnvän piastä
Joka lattia lakasi
Sinisen siilvillensa
Punaisiri purstollansa.
Ritat kantoi Rijan tyttö
Petille isäsän pellon.
Josta kuulu Kukon laulu
Hsfl-an huuto huonchcsen
lohl Muaaria makaisi
Puh,is Poika putsuttcli.
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vill.

Muut syvwät muru-kaloja
Minä Kiiskiä kitusta».
Muut juomat olut punaisten
Minä mette miilettelen.
Muut kentästä käimeröimät
Minä mirsusta mipelen.
Niin minua niittutointa
Pientä lasta pellottointa,
Eik' on niitun niitäjäta
Eik' on pellon kyntäjätä!
Muut niitit Isoinen niityn
Minä rauka raunioita;
Minä kynnän muita maita
Aho-liepeita ajelen
Lepikolta lennettelen.
Kylmin otrat Suomen muaalla
Wiskaisin Wiron selällä.
Josta wilja wirtuaisi
Vilja mirtoisen sisellän.
Anna Jesus ora-muota
Jumala jymä-kesämma ,

Ette sais orjatkin olta
WieMtekin wein wetäjät!
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IX.

Kulerwa Kalewan poika
Lari soitolla sotaani.
Ilon lyen muilen mailen
Kulleroijen Karjalaani ;

Sanoi Isille sanoman:
Hymästi hymä Isäni l
Ikäini elättäjäin!.
Itket kös sinä minua?
Koskas tiijät kuolleeini.
Meren jälle jäänchcini?
Kansasta kalonnccini
Väeistä mähcnneeini?
„En lnin» sinua itke
„Poika toinen tchtäneeni,
„Wiclä markon parempi
„Taalelia taitalvampi !

chitiseini kultaiseni!
Minun kaunis kantajaini,
Ikäini imettäjäini
Etkös Sä minua itke?
KoskaS tiijät kuollceini
Meren jäÄl-e jäänneeini

,
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Kansasta kaloneeini
Wäeistä wäheneeni?

Hlkös surko mun sukuni
Hellitelkö heimoeini.
Jos mina kulollen kuollen
Meren jäällä jähmettynnä!
Jos minä kulolle» kuollen
Meren jäällä jähmettynnä.
Sitä surkokoon sukuni
Hellitelköön hcimomeini!
„Poikoseini kultaseini
„Etkös tunne Hitin »ääni,
„Äitin sytäntä sylite?
„Niin minä sinua itkän
„Niin pa parun Poikoftalni,
„Ett' LUmet naisit niljeneri,
„Ia ne niljet sulir' main,
»Sulat muaat mihoittainaani."

x^
Minä mies metän läwi<l

Uros kormcn kolkuttaja,
Kämin mä kormet kolkuttellen
Salot synkät sylkMllen,
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Kankaat kaiket kaikottellen.
Ammun Tetren, ammun toisen ,

Ammun kohta kolmanenkin,
Putoisi puhas lumelle
Rahat hauelle hajoisi.
Niin ennen Etuinen-Muoli
Wiis anto miitan nyppylältä.
Kuusi lumpun mättähältä
Sejseman selänältä.
Mut täms nykyinen Muori
Kerran kuusta kuokkajaa.
Ei sitäkän siimollein.

Lepy lehto, kostu korpi,
Taimu ainouen Tapio!
Metän Hippa Halliparta
Metän kultainen Kuninkas^
Hopiainen hallehtia !

Anna mulle ainosiais.
Kanna mulle kainosiaiS,
Kullasta kulisimia
Hoplasta helkemia!
Pistä millainen puvoiA
Kasta karwa-kä>nmeneisi^
Kämmeneisi. kynnneneisi,
Yhtene kesäsiä pönnä
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Ehto yönns ensimäistä.
Minun «tiehän ehtimän eteen
Pyytämän pyyrcen!
Anna juosta juotusasti
Wikewästi miiltltella,
Tuihakasti tuulettella,
läpi mijan milmekköihin
Läpi kankain kapekkoihin,
läpi soihin, läpi maihin
Läpi korpiin komiin!
Jos tule joki eteisi
Silki fillari simalla.
Puna paula portahin
Hako syrjään sysäjä!
Kuins tunnet Uron*) tulema
Tupita uroma »nyöten,
Juoskoon kultaisia käränä,
Hopiaisia sykk»)länä.
Tuo tulla tuuhattelloo !

Jok' on jäukä juorulleen
Sitä wirkiste wisalla.
Kaikota kari-pclälla.
Että mitsa minkaisoopi
Pajun latma parkaisoopi!
*) Tätzö on puhe läniresto.
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Ota mihta miialkosta
Koimun lolineu kannaresta,
Katajnta kånkas »nuaalta.
Jolla arkoja ajelet
Nuorukkaista nouattclet!
Jok on laiska juorcmaan
Sitä siimalla simalla.
Rauta ruoskalla raivauta!
Joka poskeen pussecre
Tielle kormista koholta.
Simalla häntä siwullen
Eli piäähän paukauta!
Kuin ei ole tällä munalla
Tuomos muaalt» tuonemalta,
Vetyis mesinkin takoa.
Vli pyytäjän yheren
Vli kuaatajan kaheran,
Wujen Wiipurin wäliltä
Kuuen linnan kuulumilta
Aita muaahan kuaatukooni
Seisemältä seimäsmätiltä.
Josta milja miltomasi
Miljan mirtoisen sisälle!
Lapin luaajalta salolta
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Pohjan pitkältä petältä
Kynttä kaiken karwallista.

XI.
Kalhun Vakoista.

(MchtäHn mentpwäZn).
Tuolla Kotpi kuuinottaapi

Salo siintäpi Sininen,
Tuonek »nielcni tckööpi
Aiivoni ajattcloopt,
Muihen miesten mchtimailte
Uloistcn eri-saloillcn.

Neizyt Muaaria Emoinen
Puhas Muori munollinen.
Entinen Elo-Emäntä !

Lyöten lykky muaatchist,
Anti paitoisi panelen
Minun pyytöpäiminäni.
Sinun anto aikonaisi.
Laske jola juorcmaani
Virka »vippclehtcmaani.
Ammatti amittamaani.

Sureni »natoo matona,
Koilnn' »mllan kuontalona.
Minun saatua saloon.
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Mchti maitten mentymöini
Metän matkalla mustasta
Koman kotwen koitellesia.
Vaan jos mchte merkin antoa-
Niin sano. Salon Isäntä?
Ei ole turkin yhcstä
Kelposta kahen nahasta.
Vaan jos Sä. satoja annat
Tuhansia tuppocillet.
Niin minä metkaani mctelen.
Panen Sara-paltinaiscn,
Sillat silkillä siivutan
Suon sammalet samctill',
Veralla »vetelät paikat.
Kunnian kunnon Herran,
Eturi »nehän Emänän.

Hiijen akka, hiijen eukko,
Hiijen ainua Emäntä!
Korjo nyt koiliaisi
Raima nyt rakkiaisi.
Tieltä »niehcn onnelisen
Tieltä Uroin amuri!
Laita nyt lakia neummo.
Koske nyt konia konsti.
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Jolla miestä mielyttalet!
Hiihtemääni hiljalleeni
Vetämään mcran ticlte,
Mehte tulkooni atvuri!
Emäntä hymä tapainen.
Metan Hippa Halliparta!
Pistä mickkaisi mcrchccn
Jolla Karhun kuaataiaisin
Metän onnen ottelisin.
Ilman muihen tietemetä
Lapin lasten luulemata !

Annika Tapon Emäntä
Naita meiten miehiämme!
Uumista urottamme.
Mesiä mieli tyttärille
Karma rinnoilla kamotaf
Kcll' on kasmot kaunihimmat
Sinisilnmat silmän ripsit,
Kuuliammat kulman farwnt
Kuin on miehelle minulle?
Miehen mänty on metällä
Kuumia paistaa kuusen orat
Hopiana honkan orat

Päiwäna Petäjän kälkä;
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Ohtosen pesän omelle
Mchtä haisuupi haivuillen
Kalajoille katkuaapi.

(Kuin on wioitt».>
Ohtosiini ainoscini
Mesi kämincn kiäärösäini,
Emminä sinua pannut
Eikä toinen kunipalini!
Itc hairait hameilta
Ite micrit mempeleltä,
Kuaamult koimun konkelolta
Lcpän lenkolta lipeisit.
Puhki kultaisen kupuisi
Rikki marjaisen mahaisi;
Yöt on syryiset pimiät
Syryiset hamut limict.

(Jos piäällcn spöstele-en.z
Tunke turpaisi kulooni
Paina piääsi mättähascn !

Syö se kultainen koren ta
lepi kielen kantcmeisi!
Kätke kynnet karmohotsi
Hampahat, ikenihisi!
Lyöpä lukko luihen piäälle
Haitta hammaistcn etehen!
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Leukoin lemiemätä
Hampain hajolvamat».
Villa suusi! millä on piääsi!
Villa on miisi hammastaisi!
— Lyökämme kättä kämmenillä!

(Pew°n syniPininen.)
Tuol' on Ohto tuumiteltu
Kuusen latman kukan alla,
Pienehen petäjän alla
Rahin rautaisen nenälle, »e.

(Kotiin tunwes«.)
lähe kulta kulkemaani
Hopea »vaeltamaani!
Kultaista kuioa myöten
Hopiaista tietä myöten.
Vaskista »vajoa myöten;
Vasten warwikko-mäkiä
Kohten »vuorta korkiata!

(Kotiin tullet.)
Pois pojat porstumista
Piijat pihti puolisista,
Uron tullesi» tupaani
Miestä» mäntymän sisälle»!
Tupa on tehty miesten tulla
Talli Hewoisten asua ,
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Sopiko turpa tupaani
Nenä nclie-soppiseen ?

(PiUtH leilate-Z».)
Nenän otin Nololta
Nenän nenättömältä;
«Mitäs sinä sian panet?"
Panen hawun kolmenkannon!
Silmän ötin Nokolta
Silmän silmittömältä;
„Mltäs sinä sian panet?"
Pcmcn haivun kolmenkannon !

Korwan otin Nololta
Korman kormattontalta;
«Mitäs sinä sian panet?"
Panen haivun kolmenkannon!

(Pmäkallon honkaan ponnetza.)
Nyt on luihen luske,
Luihcn luske, paihän paukch,
Kow« hamntaisicn kolina. :c.


