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Muint' olet kaunis ja miclehineu,
«uiu kukka kultaiueu, siiwclliucu!
Kesäiuou olot sa kcijukaiueu,
Sa ruusuiu poimija ihmmmcu.
Sä wäikyt ilmassa liohuolleu
Ia mesimchua imoskelleu;
Niiu lcntolet sinä rwnuissas;
Waau tokko tottelet emoas?



M as, kuin so ilkiö tuolla wäijyy,
" Nyt wannaau iskowi saalistansa!

Kärpäistä, saaskeä pyytää häijy,
setä särkeä workollansa.

Oi pyydystelijä ole arka!
Mi uaulau hiuta on, ukko parka?

Hyi, tuoko hyödyksi ois, kun on
Näin pahan-ilkinm, tunnoton?



cl. lptMMtlut.
Wrinsessa lähtewi ajamaan,
"

Hei hopsis hoppeli wain!
linnassa maistetaan

Matiaista joukottani.
Siell' kulta-omenat puussa hohtaa,
Ia Ruskon polwesf ou reikä kohta
Hei läiskis waan,
Niin nyt Illukataau!
Näin prinsessat kulkemat joutuisaan



4. VanKfenplnKa.
oi äiti, jouduppas katsonumn!
Eläwä lintu, niin, tosiaan!
Se makas metsässä mahallansa,
Se puree, potknm jaloillansa;
Woi äiti, kotkako tämä on?

Ei, waris waan so on onneton,
Pesästä putosi surkeasti;
Siis raukkaa kohtele suopeasti!

Kanaksi, äiti, so otetaan,
Se munii, ja Inssiksi kutsutaan.



5< fPiictiunt
ÄH o Jussi poikaseni, kas,

Kilin olet mnsta nonkaltas!
Et liene tänäin pestykään?
Ia sun on selki selällään.
Knink' olet kiltti, ystäwäin!
Nyt puuro sunhun, haukkaa, näin!
Waan älä kanhaa sentään syö,
Se tosin oisi liika työ.
Nyt waris, oppia saat fiiniks,
Kun tulet Jussi Krookeliiniks.



i>. furu
Miia kanakseni sun kotiin kannoin,

la marjat, pawnt ma sulle annoin,
Ia toinhan maitoa syödäksesi
Ia laitoin pehmeän wuotehesi;
Ma kampasin mustat höyhenetkin,
Wiel' öisin ommellut waattehetkin:
Wnnu paha olit sa kuitenkin
?ia menit hautahan mieluummin.
Hywästi jää, siuä waris kulta,
Nyt iäks' lähdet sä poies multa.
Suu hautnknnunillles istutan
Mcmsikknknkkasen ihana».



7. Varisen hauta.
1- i taitill' uljnhill' urohilla

hauta pcitotty tuttasilla;
nmris piruo sc tiumnullcnsn

Sai ristin tauuihiu muistotscnsn.
aamu tutkia taitamassa

>vä» Olli puistossa miha»mv>sn'
Sill' ystinuyys sohäu aiuiaau
Saa muistotuttasct taswamaau.



We junaleikkihin rupesinune
"" Ia puita kaupaksi kuljetimme,

Ia wiisi meutihin peninkulmaa
Nyt minuutissa se oli julmaa!
Niin kaaduttiin

Mös alaisin!
Waan nuket jmwätkin kotilnn.



!l. KnleellNt
Miis peninknlniaa! Woi ystäwäni,

En koskaan näin aja eläissäni.
Pelastui onneksi joka wanwa,
Ei ykskääu tarwitse heistä sailwaa,
Ia puutkin säilyi, ei kuollut kukaau,
Weturi yksiu se meni hukkaan.
Waan nmll' on säästössä älä sure
Kaksioista penniä pois siis mure!
Woi anna auteheks! Palat nuo
Wien kohta pajahan sepän luo.



>

uo äiti parka ci 010 laiöta,
>iaks possoa syöttää emo raiota,
Ia koto päiwän hän tekee työtä

tehräänuiysä on puolen yötä.

Maan aanmsilla, tun possot hawaa,
Ne rnokaa hilutaen suutaiw' awaa,

laoten syödeysä ninrkiuaa
Saa äiti hetkeksi nukahtaa.



u. Sumnn liilstoc luiwctemiiiitt.
HU
IVliiii sairas olit sa, umuuno rukka;

Nyt olot terwe kuin kosäkutka.
Saat täysleimellä jo aamuiu, illoin-.
Taluttaa tahdomme sua silloiu.
Kauuoithan isää ja tuudittelit,
Syliosäs uieitäkiu liekuttelit;
Sua hoitakaamme, kuu wauheuit,
Niiu kuiu sa meitätiu hoitelit.



13. 3lt!jl,tN tuillit.
Aas tohtor' Nohtoliin on tää;
, Kielenlie, neiti, näyttäkää!

No kuink' on yskä? Uhnhnu!
Niin, siitä watsa heikontuu.
On hammassärky warpaassa:
Siis juotakohou maitoa;
Woileipä lisäks hpwä ois,
Se pian taudin ajais pois;
Aamuisin kelpo riisiwelli
Ia illoin pieni karamelli
Ois oiwa lääke, neiti Elli!



p>. Mal!utsitts
IWetsäu puu ou lniwaua.

Lauri vitiin lippua;
Toiwo piipuu kolwollisou
Löysi, oikciu oiwallist'».
Elli wiepi iloiteu

Lapseus' peräkanncllen.
Älä, lapsi, pelkää mitään!
Peräsin se paikkaus' pitää.
Piii jo piippu wihelsi,
Kone laiMääu, kapteeni!



!4. Suin!m lti!:ca
hakkaa hirsi, se ensin on työv;

' Tee masto ja kansi ja salonki myös,
pyörätkin, snttelnt liikkumaan;

Ne hewoswoimnlla warustetnan.
Wesille pnrren jo työntää saa,

Eläköön" heti kajahtaa.
Nimi kannis laiwalle annetaan,

sitten merelle kulkemaan.
Vai tninka, Immojen rakentajaa



Munigunda rouwa ja neiti Laura
3ie lniwahan käy; sen nimi on Aurn.
Tää höyrylaiwa on kaunis, snnri,
Ei kumoon keikahda milloinkaan;
Kilin sorsa nipi se tosiaan
Tai niinkuin iso ahwena juuri.

Hywiisti, älähän itke, huokaa!
Mnt Wiipnrin rinkilöitä tnokaa.
Kas, miten nyt owat peloissansa!
!)liin, meri on jnlma luonnoltansa.
Sai meritaudiu jo rouwa parka,
Ia Laura laineill' on towin arka. °

Hywästi, pois nyt matkustetaan
Mihin asti unow sallii waan!



Määrille soudetaan,
Marjoja noukitaan! . .

Niin nyt sopii laulella
Marjaisella aholla,
Jossa lentäwciiset
Suihkaa mehiläiset.
Aurinko armias,
Lewitä lahjojasi
Lauri saavi tuokkosen
Mansikoita täntehen;
Ellin kukka arwaa:
Isä tulee warmaau!



M as, kuin pallo kimmahtaa!
Mz Sornriani patoittaa.

Nyt se maahan tupsahti,
Annin niskaan tupsahti,
Moppea löi tuonohon;
Lauri juoksi pakohon.
Palloseni, ystäwäin,
Kuinka telmit sinä näin?



llt. Utusen ilma.
Ho kuhilaissa wilja on kultaiueu,

la sade uurtaa pauhatess' ukkoseu,
Ia lapset rieutää leikistä riemuisista
Puuu alle, suojaa etsieu määrällistä.
.Kuu leimahtaa ja uttoueu jyrisee,
Niiu pieuokaisteu posket ue waaleuee;
Waau Toiwo kuiskaa: »errnhau luottakaamme,
väu tuleu lietit sitowi kahleihiu,
Ia jos hnu irti salamat päästääkiu,
Aiu' enkelinsä seisomat turwauaunne.



l!l. Kniiin faioo^a
läiskis, wetcon uiattaunno wir-.

nuirtii on ti», ci haitnts so lie.
Min lnnlnen lapset tnllnstawat,
Niin nmmet ja lanunet he waeltawat.
Kyll' aininto tentännxe tniwattaa,
Äceit' äitinune totona wartoan:
Woileipä ja piimä on pöydällä jo;
Hei lopsis ja topsis pois kotio!



Kesäinen päiwä heloittaa
" Ia mummo lukee pipliaa

Rakkaille lapsillensa,
Kuink' ani hywä, armainen
Isamnie suuri taiwainen
On lapsi-raukoillensa.

Me kuulemme sen lisäksi,
Kuin lesus lapset siunasi,
Hän paras pstäwämme;

Ia sydämmestä toiwomme
Jumalan teillä täywäinme,
Luo Herran pääsewämme.



11. SuKen uusi tuiiattNtus.
Mäpeä, Laura, kun ylpeästi

Sä tahdot kohdella alhaisia!
No, uiiaa paikalla nöyrimmästi!
Nyt saat sa uusia tuttawia.
Niin Liisa, Marttilan Maijan wauwa,
Luonnoltaan tukema on kuin sauma,
Ei taitu poikki, ei päätäns' hukkaa,
Kun tehty tilkuist' on tytti rukka.
Niin hienon hieno sa lienet kai,
Posliininenän kun naamas sai?



Kiikutaan.
kiitmnmc wälillä taiwaan ja maan,

'- Kuin paäZkyset leuuäuiule iluuwsa wanu!
Kuin liikkumat lainehet laiwoa m»taa
V,a wie sitä lähelle tutkainta rautaa,
Niiu meitätiu tuulouen tuudittelee-
Äiehiläiset ja perhoset liihoittelee,

liutuset pieuet ue laulelewat:
Kao, nuokin siiwillä suihkailewat!



tzidaan.
Matso tuislaa wihrentä,

Keltahiektaa kaunista!
Eipä Äiovpe täpälätä
Weteeu pistää uskalla,
Rannalla maan lustuttaa
Katso, sorsa sukeltaa!
>inni lohet uiskennella
Saamme sinilainehella.



34. KngeNa.
Mule luoksemme warjohon kuusiston,

Kala tiiltäwä, pienoinen!
Sun huonehes kostea on, waloton,
Onhan haukikin määrällinen;
Saat nähdä, kuin luonto se wihreä on,
Ia paistua woissa tuin pyy.

Wai niin, tähän riemuhun oot haluton;
Kalan-luontosi siihen on syy.



metsämies, sinä koira. Mutta
Nyt meidän etsiä täytyy sutta!
Hyi, wapisetko, kun joutsi paukkuu?
Noin winkumallako koira haukkuu?
Us kiinni! loutseni tappaa heti,
Wireesen ampuja sen jo weti.
Ms, kaks mihin nuoli sattuikaan?
Ei lie se knkkohon käynyt waan.



,Hran'lt metjäzsä
Metsän kolkon helmasta

Tule, orawainen!
Sna tahdon hoidella,
Armas pienokainen.
Soma snn on häkkisi,
Pyörä kääntyy siewästi;
Waan joo rupect uupnmahnn,
Pähkinöitä annetahan.

Orawa se pörröttää
otsallansa,

Aiwan inieluisesti jää
,^awnmajahansa.

täältä umuttnk' pois,
Sepä aita narri ois!
Kun näin onpi wnpaa, norja,
Tahtoisit» olla orja^



hammKlut.
Wo9 aina riemuellen

Noin aalloiss' eläisin,
Huoletta hypplellcn,
Purossa kylpisin,
En tietäis, koska haukka
Pilwista tulla wois
Ia minä, eläin raukka,
Wietäisiiu täältä pois,
Niin surutonko öisin,
Noin iloitako moisin?



11. Ksrsltt.
Moi emo, maata suuteli

Rannalla wihannalla
Auringonpaiste hellästi
Kuin äidin suudelmalla,
Ol' lahti tyyni, rauhainen,
Kuin pesuammeen wetonen.

Ia sitten äiti, kuuleppas!
Ui neljä sorsaa siellä.
Oi ollut parwi pelokas,
Waan rohkealla miellä.
Woi, nuten loiÄahteli ne,
luur' uiinkuin itse tylwemme.



?!,, S,»>l»u! !,!!„!».

F lo>s Suvinen rannoilta linnut liitää
M Ia tnutamaille ne täältä kiitää.

Syys tartoittaapi ne tuulillansa,
Ei wiljaa heill' ole aitassansa,
Ei heidän tarwitse juottaa karjaa,
Pukea suktihiu lapsisarjaa;
Siis tieltä siirtymät hallan hurinaan:
He nmuteu nälkähän nääntyis marinaan.

Waan minä maatan' en tahtois heittää,
Min talwen waltea waippa peittää;
Mieluunnnin Suomessa kuolisin.
Hywästi, karkurit, kuitenkin!



M. Hukkukaa!
Myt päiwä paistawi ahollen,

' Mustikkamaille ja mättähille;
Ntut lapset uuktuiwnt kultasille
Tän teltan suojahan wilpoisen.
Woi sateenwnrjo, sa ennenkin
veit' usein warjelit nmrkyydestä,
Nyt kuuman auringon heltehestä
,ve rientää siimekses turwihin.
Sen aina humala suokohon,
M' taattu ystäwä meillä on!
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