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Laulu rakkaudesta.
Elämä on ihanainen aina yhdessä,
elämä on ihanainen aina yhdessä;

nnda rakastama,
riemu ruskoittawa

kumppanina kcwelewät käsi kädessä.
Lnondo luodut yhdistääpi tällä tawalla,

luondo luodut yhdistääpi tällä tawalla;
liudu leudäwälizen,
rakas, riendäwäjnen

tohla löytää kumppaninsa koiwuu oksalla.
Suloinen on Suomen maakin rakkaudelle,

suloinen on Suomen maakin rakkaudelle;
lumi, jää ja hyhmä ,
Tammitmmgin kylmä

eiwät ole esteheksi ystäwyydelle.

Kuinonkulda,kaunis tyttö(poika)kumppaninamme,
kutn on kulda,kauuis tyttö(poika) kumppaninamme ,

lämmin lumessakin,
ilo itkussakin

ombj alla Otawangin rakastaissainme.



Naiman neuwo.

Äh ! tätä aikaa ,
armasta aikaa;

rakkaus ruskonsa ilmoittaa,
kuldaui poskilla kuumoittaa,
tomerin tytöstä toinuttaa.

Linduui laulaa,
laksossa laulaa ,

toiwoa, riemua riennättää,
ennen kuin elämä ennättää
luondohon lumensa lennättää.

Katsoppas kukkaa,
kaunista kukkaa,

joka jo warahin walmistuu,
poimian polvelle kallistuu.
Samaten tyttökin suosittuu.

Sydän sen syttyy ,
sytenä syttyy ,

indokin kipinät kilkuttaa,
waloua silmistä wilkuttaa,
tunnossa tulena tuikuttaa.

Kullekin kelpaa ;
kuldausa kelpaa !

oksasta oluena taitellaall,



neitoinen kaiketi mitellaan,
hänelle häitakm laitellaan.

Naima-laulu.

Metsän lindu laulawainen,
suloisesti soittawainen
opettaapi oksallaan
onnellisna olemaan.

Poika, tyttö toiwowainen,
opin siitä ottawaiuen
riemastumat retkillään
ystäwiksi yhtymään.

Sitte siinä rakkailta,
halullista hartautta
sydän hywä sytyttää ,
fäästyttää ja säilyttää. .^

Rinda-ruston lämmitessä,
weren sulan wieritessa
matalakin maja waan
tandereclla tanvitaan.



Askareessa ahkerassa /

waiwassakiu waikeassa
riemuinen on rinda-lmt,
hunajainen huuli, suu.

Nain nyt rakastawan rinnan
owi, niin kuin oiwan linnan,
awarasti awataan,
onnen osat tawataan,

Wielä muodon murtuessa,
kauneuden kadotessa
ilon tuopi iäisyys ,
jossa yldyy ystäwyys.

Pojan laulu tytöllensä.

Aule tänne, tule tänne, tyttö toiwowainen,
onnen aika ombi meillä aiwan ihanailten,

rinda rakas minulla,
sydän sula sinulla.

Ikäwä on ihmiselle 010 yksinäinen,
kumppanille kuhertaapi lindu leikkiwäinen<

Tule tänne tuttawan,
jota ratki rakastan.



Sydämessä syttyneessä, armas ystäwäiueli,
miMllla on muuttumata kuwAs kestäwäinen;

riudas on kuin rakkaus ,
nimrs huulden huwitus.

Minun majani on tuolla tosin matälamen,
mutta sydämeni täällä warsin sulawainen.

Mesi-marjat kaswawat
majan luona makeat.

Koneistokin siellä kaunis ombi kaswawainen,
jossa ilo aldis meille am' on ihanainen;

siellä linnut laulamat,
suosiossa soittamat.

Wanhan pijan laulu.

«Nurja on ukota
kuin kana kukota.

Aika jo minua ahdistaa,
waan toiwo tundoa wahwistaa.

Kurja on ukota
kuin kana kukota.

Woi ikä woimani waiwuttaa,
mutta ei tahtoa taiwuttaa.



Kurja on ukota
kuin kana kukota.

Rakkaus riemua riennättäa,
Ystäwät yölläkin yhdistää.

Kurja on ukota
kuin kana kukota.

Sulhainen suosion waikuttaa,
kanalle kukkokin kutkuttaa.
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