
ELIAS LÖNROT, JULIUS KROHN

Kanteletar elikkä Suomen kansan wanhoja,
lauluja ja wirsiä     
 
toim. E.v

1887



E-könyvek igény szerint – Könyvek 
milliói elérhetők egy kattintásra

 

Milyen az EOD által készített e-könyv?
Az EOD szolgáltatás e-könyvei olyan digitalizált könyvek, amelyeket PDF formátumban kézbesítünk 
Önnek. A fájl tartalmazza a digitalizált eredeti könyv képét és az OCR-rel (optikai karakterfelismerővel) 
felismertetett* teljes szöveget. Az elektronikus szöveg előnye, hogy kereshető, másolható, más 
programokkal szerkeszthető, belőle nyomtathatók részletek, sőt akár az egész is. Természetesen 
minden az eredeti dokumentumon előforduló bejegyzés, jelölés vagy széljegyzet is látható lesz a 
digitalizált változaton.
* Nem minden e-könyvben alkalmazható.

Az európai könyvtárak rengeteg, a XV. és XX. száz-
ad között kiadott könyvvel rendelkeznek. Az EOD 
szolgáltatással ezek a rejtett kincsek mindenki 
számára hozzáférhetővé válnak egyetlen kattintásra. 
Az EOD hálózaton keresztül a könyvtárak katalógu-
saiban keresheti és rendelheti meg a kívánt könyv 
e-másolatát a világ bármely részéről a hét bármely 
napján, a nap 24 órájában. A könyvet digitalizáljuk és 
az e-másolatot elérhetové tesszük Önnek. Fizessen 
online, bankkártyájával és állítsa össze a saját sze-
mélyes digitális könyvtárát!

books2ebooks.eu Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

A szolgáltatás feltételei
Az EOD szolgáltatásainak igénybevételével egyidejűleg elfogadja annak feltételeit is. A jelen do-
kumentum bármely részéről készült minden egyes másolatnak is tartalmaznia kell ezeket a feltéte-
leket. Az EOD szolgáltatás szigorúan személyes, nem kereskedelmi célokból biztosítja a digitalizált 
dokumentumokhoz való hozzáférést és nem engedélyezi az egyéb célokból való felhasználást.
A szolgáltatás feltételei: http://books2ebooks.eu/odm/html/mtak/hu/agb.html
Terms and conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/mtak/en/agb.html

További e-könyvek
További e-könyvek elérhetők az alábbi oldalon: http://books2ebooks.eu







- -- ·• 

• 

"~~~VI ~ ,\ c: -~ r ; r ~ . ~ 1 r , ~.: 
• • 

l{ __ {J f\ "i \ . i 1 \ i~i\_ -- --------·-----

• 

• 

• 

• 

' • 

• 

• 

• 





• 

- - --·- - ---

• • 

\. N J ' ,. , ' l 
'------·- ---- -

-
• 

• 

• 

• .. 

• 

• 

\ 
1 

·- / 
• 

• 

• 



, • f , , -. . ' .. -: 

• 

. ~ . . ' ~ .. . . . . 
·· ~ ' · 

Kantelettaren kol-n~as, nyt i1111e ·tyvä pc~inos edää edellisestä painok
scslct pää-asial1isosti slinli, e ttä koko "Kolmn.s l(irja. " on painettu sen 
käsikh:joitukscn tnukaan, jonka J.~önnrot clåissälin ehti uutta Kante
lettaren laitosta varten suoritt.atnaan ja jonka. hän niin va.hniina jäl
keensä jätti, ett'ei lisäksi tarvinnut muuta, kuin jäijcst~Hi eri kappa
leet. Sen jä1jestärnis-työn on professori J. l{rohn toimittanut, sa
ITialla Yähän munttain parin kolmen runon otsakhjoitusta. l\lunta. 
nntutosta ei ole tässä osassa minkäänlaista tehty, vaan ortografiian
ldn puolesta Lönnrotin käsikhjoitnsta poikkeamatta noudatettu; ja 
koska puhtaaksi-ki1:joitt~j icn epäsel vän käsi-alan vuoksi moni saua 
on ollut vaikea, miltei tnahdotoin varmntHlella lukea, on ldis1kh:joi
tus tutkijoita varten panttt tallclle Suomalaisen J{h:jallisuuden Son
ran arkistoon. :Mainittu epä.selvyy.s se lOf>Ltssa ta.vattayan, professori 
Krohnin tekemän ,Olkaistavien~' luettelon on pitentänyt. Moniaita 
entisen ,'l'oisen Kiljan" runoja Lönnrot 011 Kolmanteen Kh:jaan pan
tavaksi uudestaan suorittanut, josta syystä ne nyt tulevat esiin kah· 
deasa paikassa. Sisällyksensä }Jnolesta nykyinen kohnas painos 
muutoin ylimalkain on toisen l\altaiuen. ,,Ensimn1äisen Kirjan" Alku
lauseessa korrehtuurin-lnlda, on jonkun sanan (,eli", , tai~·) nluutta
nut. lli1jan Jovp1n1n liitetty sanaluettelo selity ksinecn on entisesUi 
sunrcsti laajennettu taikka, oikeammin puhuen, sen ou professori 
Krohn nyt ihan uudestaan laatinut. Sen aYulla jokainen tavallinen 
~uomen kielen osaaja epäilemättä tulee kaikkialla hyvin toimeen 
Kan telet~u·ta lukiessaan. 

Helsingissä Kesäkuulla 1887. 

Suomalaisen l\.h:jalli8tttH1cn • • curan käskyslii: 

F. TV. Bothsten, 
Beuran nykyinen siht.eeri. 
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Ensimäinen Kirja. 

En liel fddjäll\ni. 
EnkU l:trkoin Hanjnuni: 
TJiokli lulkkU 1 ioll~ l~lwyl , 

Ror!'a : uhll(• sunrit tuunl. 
rra.vi l'tUlUaJl~ inkonut, 
Koskelo kiveu koluhon. 
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saan on pian ensimäisiä. Knmmallaki, niin kansan, kun op11incitten 
rnnoilla on oma arvonsa ja etnisuntrnsn, sitä e1nme tahdo, emmekä 
taida vastustella. ~Iutta to inen toisensa. rinnalla niitä pit!i.en näemmä. 
edellisissä luonnon, jälkimäisissLi 1noninaisnuden voittavan. Kansan
runoja siitä syystä ei jnuri saatakaan tehdyi.ksi. sanoa. NHUt ei tehdii, 
vaan ne t.ckeytyvät itsestänsä, syntyvät, kasvavat ja muodostuvat sem
moisiksi ilman erityisettä tekij än huoletta. Se maa, jokn. niitä kas
vattaa, on itse mieli ja ajatus, ne siemenet, joista sikiäviit, kaikki
naiset tuielenvaikutukset. Mntta kun n1ieli, ajatukset ja Iuielenvaiku
tukset kaikkina aikoina ja kaikill a. ihmisillä enimmiten ovat yhtä 
laatua, niin runotki, jotka niistH. syntyvät, civ·ät ole yhden eik~t kahden 
erityinen omaisuus, vaan yllteisHi koko kansalle. Samassa kun niitä 
sanottaisi jonkun erityisen tekctuiksi, ka<lottaisivat kansanrnnolHsen 
arvonsa. Tiin1än saa.n1ma liiatenki ln.nlurnnoista sanoa, jotka yli 
kaikkien n1 uidcn runojen juuri ovat mielen ~Uin eliisiä kuvauksia, ~ja
tusten sanallisia muodostnmisia.. Pilvet taivaalla kulkevat tietänsä, 
eivätkri. .Fitä knn va.1jonsa maalle. San1ate ihmisen n1ieli ja ajatuk
set : ne liikkuvat ja vaihtuvat toinen toistansa ajellcn, vaan Hihim 
Jnäinen siinä. tilassa heistä ei tiedä snnresti mitänli. Mntta pilvet 
viimein kasvavat ja puhken.yat satecksi; samalla laiHa paisnvat mieli 
ja ajatukset aikansa, puhkeavat sano iksi ja Hihtev~it sihl.ä muodossa 
toistcnki bavattavaksi. Taikka kerran vertauksillc ru vettuamme joko 
sopiva.mmasti vcrtaisin1ma. mielen mcreksi, lainchiksi ajatukset, ja eri
näiset mie](lnvaikutuksct tuulcksi. Tuuli ty-venästä rannasta a.lkain 
ensin siittätt pienet väreet, kasvattaa värei stä laineet, ]{ohottaa lai
neista suuret, ulommaksi ltavattaYn.t kuohnpäät aallot. Samalla ta
valla erinäiset vaikutukset ensin liikuttavat ty,·cnän mielen ja sitii 
jonkun ajan liikuteltuansa pakottavat viimein äitnellä itsen~ä. ihno t
tamaan. 0 1koon siinä sikseen kansa .. nrunoin synnystä ja ilmaumisesta. 

Oi111ineittcn runot siinä kol1ta. erotaksen kansanrnnoista, ettei
vät ole a)atu.lcsesta synlyne·itli) vaan adattP- le?nalla tehtyjä. Tekijä t' i 
pakoteta sy( Uimens~i ky llyydel tä runoilemaan, vaan runoi1ee omalta 
päättiimiUtiinsii. Siin~i on muuttunut työks'i mildL kansanrunoissa oli 
il'lnau nut; elävän ldien ääni metsässä kuvald.ien kukunnaksi seinäkcl
loissa; luonnon puro kaivetuksi vesioja.ksi; luontainen mcts~i. istute
tukai puistoksi. L::tpset usein kuuntelevat mielnsamulin knvakä.kt"\ä, 
joka scin~tk(;olloissn, tiimat hnhnYi, knn elä,~ittä metsäkäketi; pitiivät 
suoran kaivosojan kanniim}Jana, kun sinne tiinne mntkiste1e,-an luon
non puron; asnskelevat ennemmin istntctussa puistossa, knn luontai
sessa metsässii moni kiittää kaivovettänsä kaikkia hetetvrsiä pa
remmaksi. Oppineitten runoehnissa }Jilvi itsestän~ii ei ala sataa, 



IV ALKUL.A.USE. 

vaan ensinnä tehdään pilvi, jonk.a si tte annetaan sataa, se on op
pinut runoille ruvetessansa ensin kokee rnielensii ja sydämensä. sillä 
aineella täyttää, josta piiätti runoella. Se työ hänelle miten luon
nistuu, sitä myöten saapiki välistä somempia,l kauniimpia, välistii 
so pimattoman1pia, kehnompia runo laitoksia. Vielä on scki oppineille 
haitaksi, että kun nuoruudesta alkain h~ujottavat itsiänsä moninais
ten ainetten tutkinnoissa, usein unehuttavat ne, jotka lapsuudesta oi
kein tunsivat, eivätkä aina opi unsia tHydelliscsti, vaan puuttllva.j
sesti tunten1aan. Niin itsen kieleuki kanssa. Sen elävä luonnollisuus 
t a.htoo kiljalliscksi kankeu<leksi muuttun; se ei taivu ajatusten ja 
1nielen 1uukaan senldHin vertaa, minkit l\:ieli niitti tavallisesti voipi 
seurata. Sitte semmoisina oppineet kuitenki moninaisnntta rakasta.
vaiset milloin ottavat rnnoillaksei1sa. aineita, jotka ilman olisivat pa
remmat, kulloin tceskcntclcviit mio1envaikntuk.sin, ja ilmisaattav3t 
ajatuksia jotka myös olisiYat }Jai·emmnt ilman ibmisluounossa löyty
mättä. T~itä emme nyt kuitenka.an sano y1ehcnsä kaikista oppinoit
ten runoista. Tosin löytyy niiclenki seassa toisinaan luonnon siit
tämiä, kauniita, joiden ei ollenkaan tarvitse ka.usanrunoin rinnalla 
hävetä. :l\Iyös voittavat ne mu tonsa monin:tisuudella kansatu·nnot, 
niinkun istutettu puutarha \Oi ttan puittensn. moninaisuuclelht 1 uon tai
sen metsän, "\aikka. metsä muuten on sutn't'mpi. 

1\1ildt siis on kansanrunoissa sP omaisuus, jossa enimtnästi teko
runoista erotuksen c~ Se on luonto ja teeskcntPlemiittiJmyys; suin 
mielen Utuotus ihnan tnitään ~alaan1atta, mit:iän ulkoa lisiLämiittä. 
Tii.miin luonnollisuutcnsa ja yksink 'rlaisuutensa. tähden on myös op
pineiltaki kansanruno kaikkina aikoina arv-ossa pidetty. KreikaJai
set, vanhaan aikaan kaikista sivistyneimmiit. kokosivat suurella 1nlo-
1ella kansanrunonsa yhteen . ja nyky~ikoin:t ovat pian kaikki sivistyne~t 
kansat sa1nalla huolella jn. rakkauclell:t niitit. kohdelleet. Niin T~ja
maassammeki Ruotsissa, jossa Yielä e- h-ultaki ~i skctUiin on käskenyt 
alhaisernn1issa kouluissa niHä lukea. Varal1inen ei siis taida ollakaan 
Snon1rn l'nnojen ja laulujen unohduksen tielt~i ko1jaan1inen. Jopa ei 
val':thine.n, vaan valitettavasti ky lHiki 1nyöhiiincn. ~lonta. niistii kau
niimmic.;ta on jo iäksi p äh -iiksi kadonnut j a. monta niiihin aikoihin 
Räilynytt;i katoaa päivä päiYältä, vnosi vuodelta, polvi polveltu. en
tisten .Filkeeu, jos niitii ei kohta ja täyl1 ·1Hi toime11a sitä ennen kor
jata. Enin1män osan tiistä kokoukses ta ole1nma vanhoilta vaimoih
misiltti saaneet ja he oYat nina 1anluinsa lornnan 1 uusin. muiste1lessansa, 
sanon eet: ,1kun olisitta tulleet minun tyttU3ikojnani: kn sHlojn niit~i 
olisi kPrtiytynyt; silloin niitä lanleltiin paljoki, vaan unol1tnnect ovat 
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jo muistosta: kun nuori kansa niitH ei enää laula, muita omia renku
tuksiansa parempana. pitäen". 

Se on Suomen Ka1:jalassa, jossa näit:t lanlnja nykyaikoina enim
mästi lauletaan, ja mainittavimpia. siinä kohdassa. ovat Lieksan: no
'lnantsin, Kiteen, Tohutajärten, 8o1·tavalan, Jaaklcinutn ja Kurkijoen 
pitäjät. Kolmannessa khjass;t 1öyt)7Viä virsllaulujct taasen enemmin 
lauletaaan Ven:~jän. kun Snomen K~ujalassa, ehkä kyllä kumpases
saki, eikä. a ina erivirsiä, vaan yksiäki. , avostn. on jo enin osa ka
donnut niin lauluista, kun YirsisUi, kuitenki vielä siksi jälkimuistoa 
niistä ollen, että helposti nähdiiän niiden sir Iläki ennen muinaan tu
tumpia olleen. Pohjanmaalta, Hämeestä ja muilta ]Jctiltoil ta ,~\tomcss:L 

niitä. cuää tuskin mnistoksika.an entisest~i olostansa tavataan. Laulu 
kyllä ei ole hävinuy t, ei 'a.Yosta, •ikä munalta uomessa, vaan on 
muuttunut, joko henge1lisiksi virsiks i tahi tnaallisiksi toisenlaa.tuisiksi 
Hengellisiä YirsiiL laule11aan, paitsi lukemattomia arkki.v·iisuja, van
hassa ja uusissa virsikh:joissa, Rionin virsissä, .A.chreninkscn juhla
virsissii ja muissa kirjoissa.. Ne ovat kaikl-i präntätyitä., ja sen tar
vitsevatki olla, sillä niitä. olisi n1untcn Yaikiampi muistaa, kun kan
sanlau] uja, koska kie1i ja ajatukset niiss~L tav-allisesti eiviit ole selviä, 
vaan enemmin tai viLherumin sek[~yja kumpasetki. Maallisia nykyi
semmän ajan lauluja on usinm1nastn 1nac1nsta. Rantamailla ja H~i
meessä niitä osittain käänn etään ruotsista, osittain tehdään uusia, 
vaan rn.otsin mukaan, taildca muuten entisestä Suomen laulllsta poik
keaYaisesti. Muutamia 11iistii, tR\ataan jo nlon1maksiki S:tvoon ja 
Karja1aau levenneenä, joissa myös itsissäki toisinaan uusia lauluja 
siihen laatuun ilmau tuu. N c ovat .nimmästi pränttäämättömiä mo
nilla erinäisilH~ nnotei11ansa. Syntymäpaikoillani etelä •uomessa tuli 
viimeistäki joka viides vnosi uusia. la.nh1ja entisten sijaan. Entisiä 
uusien ihnautuesRa. ruvettiin vanhantapnisina pitämää.n ja saivat unoh
tua. Niille uusille tuli 1 ian sama vuoro eteen. Ainoastaan 1nnutamia, 
joko aineensa taikka nuottinsa tähclen, tnnisteltiin kauen1min. Pitäjän 
suutarit, räätälit, sepät, nikkarit jrt munt t:nestatnsmiehet olivat nii
clcn levittäjiä, usein tekijöitii:ki. J.Täytteeksi paneruma tähän 1nnntamia 
semmoisia lauluja. Joka tahtoo, niistä myös saapi tilaisuuu ~n tutkia 
Suomen nykyaikoina vallan otta 'rata lan lna entisten rinnalla ja ou1an 
mielensä. muk:tan parahiten arvella. kun1manld son1uudesta ja. muista 
ctuisuuksista. 

• 
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1. Kreivin sylissä istunut. 

1\Iinä. seisoin korkia1la Ynorclla, 
\~iheriäisessii Jaksossa; 

Näin, näin minä laivan Bl'ila.avan, 
l~olmc krehiä laivalla. 

He laskivat l ai\~an rannalle, 
Kävit 1naallcn astumaan; 

Ja se nuorempi kreiYeisUi kaikista 
Tuli minua kihla:uuaan. 

Hän otti sor1nnksen sortnestaa.u, 
Ja se oli kultainen: 

,Katsos nyt, minun piikaui ihana, 
Sinä. saat tiim~iu sormuksen.t: 

,En ota 1ninä ouoil ta sormus ta; 
nlua I·iclsi lUllU äitini. .t 

• ,Ota poi8, pane sortnus 
Sitä c i niie äitisi.(; 

so l'lll c (' "'1 ) 

,1\Iihin panen Dlinä nrt l~imän SOrmuksen, 
Ettei n1inuu riitini niHi!' 

, Sano: laksossa tuolla kun kiiYeUn, 
T~imiin sortunkscn ll>y:iin mii. ·· 

nEiä neuo 83. Ininua ,~atehtplemaan, 
t-)pn äitini ymtuitrtäii; 

Paljo parempi on minun anoa: 
lin nuoren kreh-in sylissii." -

Ja sl' ilta oli Hi.mu1in, illana, 
Ja liun nt ne lauloiYat, 

Kt: to allansa kaunis ja Yihanta, 
l(ukat kcol1a l·nsYoiYat. 

Likku istui krehin~H syli. sii, 
:Moni mniRtni tnit'lchen · 

Yö joutui ja piiiv~i oli lasl-enut, 
Hiin nukkui kr eivin YiPrehon . • 

• 
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Aamulla koska. likka herHsi , 
H~in oli ihan yksin~iiin: 

Pois oli laiva Hihtenyt rannalta, 
Pois kr i'Viki vierest~i~in . 

,."Voi, \'"Oi mua YaiYaista piikaa! 
I~uinka onneton nyt minä lien; 

Ot:1 pois meri, Yie tiimä sormuski, 
l\Iit~i tällä mä käessäni teen.'· 

,Nyt näen 111ä sen ehkii tilyöhää 
Ettii n1nita hiiu rakasti, 

~Iinun jätti surussnni itkcmit,in, 
Ja \~iekkaasti Yietteli." 

2. Petetty nuorukainen. 

Nuori mies kihlnsi morsia tnen, 
Jtti on1an kullan 

1 , Toiseen olen vihittynä, 
Kihlat toiselta saanut; 

Toinen n1inua toiYotteli, 

VII 

Meni sitte Yieraillc n1aille, 
Lupasi pj.f!n tnl1a . Toisen kanss' olen maannut.~ 

Oli hitn sielHL yuotta kaksi, 
Oli koh11c Yuntta; 

Knlt:t luuli knoll ·heks1, 
'fainnnt ei enää outtna. 

Nuori mies tnli vierailta mailta, 
T LtH Liin kotiansn, 

Meni knltansa k~utauohon, 
Tervehti kultoansn. 

Kuori mies tuli Yicrail tn mailta, 
l\il1lli knltansa luoköi; 

Knl ta se tnosta valjen i 
,Ja Ye'et, silmistä juoksi. 

,Miksis kultani ,·a1jenit, 
Et ole niinl~un ruuincn ?': 

, Tiiytyipä 1ninun valjeta, 
Kun minull' on kulta toinen. u 

Kulta se tnosta surkutteli, 
Paniin pahoillensa, 

Erold1:jan khjoitti 
Ja antoi knllallcnsa. -

, Khjan nyt tninä ldrjotin 
Ja annnn sinulle tässä; 

Et nyt kauan enempi 
:iliua nHe 1naailmassa. (,0 

\ 7 eti hån miekn.u terä\·~iu 

Ja vainoi itsensä Hivi; 
Veri liihti Ynotama.an, 

Kun väkeyä Yirta kiiypi. 

'fästä tnahtaa jokahinen 
Pa.una tn iel ehensä, 

Kuin se tekee pahasti, 
Joka pettää ystävänsä. 

• 
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3. Morsianlen l<uolo. 

Illalla istuttiin istumella, 
1\inrehe.st' ei mitänä tietty; 

V a. rallalla ra., va. rall:t ralla ra, 
1\Inrchest' ei mitiinä tietty. 

Nuori mies sai sittc kirjasen, 
Ett' oli kultansa sairas; 

Va rallalla ra j. n. e. 

Kävi hän sitte kammariin, 
Puki sielHL parahin11nat vaatteet. 

Meni hän sittc tal1ihin, 
Siell' oli valkia rnnna. 

Otti hän kultaisen satulan, 
Hopiaisten solkien kanssa, 

Satuloi tsi .valkian ruunansa, 
Sitoi ne hopjaiset solet. 

Läksi hän si tte ajamaan~ 
Ajoi seitsemän peninknormaa, 

Yhtenä kauniina k esäisenä yönä, 
Kun moni makiasti nukkuu. 

Tnli hän vihcriähän lehtohon, 
KuuE kun lintnset lauloi. 

,,Mitä te linnut niin snruisesti 
Täällä nyt laule1etta ?u 

, Sitäpä linnut n1e suruisesti 
Täällä nyt laulelemma : 

Sairas on nuoren n1iehen tnorsian, 
Kohta jo kuol1aki taisi. " 

Ajoi hän vähän n1atl\aa etemmä, 
Kuuli hän k ellojen soivan. 

1 

1 
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Kysyi hän k:lllon soittajalta: 
,1\.ellenpä kelloja soitat? ~ -

,Kuollut on nnoren 
• 'illcn mä kellojn 

miehen morsian; 
• u so1tan. 

Ajoi hän vähån matkaa etemm~i, 
Näki hantoa kaiv ttavan. 

Kysyi hHn hanan kaiYajalta : 
:1I\:ellenpä hantoa kaivat?" 

,,Kuollut on nnorl'n n1ichcn tuorsian; t 

• 'illcn mil hant a kaivan.:• 

Ajoi hän vähän nuttkaa ctcmn1ä, 
Tuli app lnsa kartanohon . 

Näki hän ruumiin liinn.ttunn. 
1\fakaavan lan toj cn piiällä. 

Ne posket enn n ruusunpunaiset 
Olivat nyt valkiat kun liina. 

Katseli kai vehia kasvoja, 
Ja v·alkehia poskia. ka.ns~a. 

,Ne oli ennen ruusunpunaiset, 
Nyt o~at ne Yalkiat knn liina " 

Rupesi hän sitte itketuähän, 
Itki seitsemän v11oroka.utta. 

Seitsemiin vuorokautta itkcttyä 
Kuoli hän kah ksannella. 

Kuoll ut se sittc hauattihin 
Knollehen morsiamen '"iereen. 

•iellii. he lepeävät vierekkäii, 
Hcrtiävät taivansaa kerran; 

V a. rallalla ra, v:l ralla ralln ra., 
Heräävät taivaassa kerran. 

• 

IX 
-

• 
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4. Velisurmaaja. 

, !\Iistäs tulet, kustas tnlet, 
Poikani iloinen?" 

,1reren rannalta, meren raunaltn, 
•• 

Ai tini kultainen.'~ 

,1\Iitä sieltä tckemäst~i, 
Poikani iloinen?!: -

:,IIevostani juottamnsta, 
•• 

Aitini kultai~n. " 

,~Iist' on sclldisi sa"-een tullut, 
Poikani iloinen?" 

·~Hev·onen huiskasi hännä1länsä, 
•• 

... :\.itini kultainen." 

. 1\Iist' on jalkasi vereen tullut, 
Poikani iloinen?'' -

,Hevonen _poikasi rauallansa, 
Äitini kultainen." 

n Mist' on miekkasi vereen tullut, 
Poikani iloinen?" -

.. Pistjn -veljeni knoliaksi, 
•• 

Aitini kultainen. c: 

:,1\Iintäheu sinä veljesi pistit, 
Poikani poloinen ?~~, 

,1\fintähen naistani nauratteli, 
~Iuorini kultainen." 

.,illinne nyt sinä itse jauvnt, 
Poikani poloinen? -

,Muille ma.ille Yierahille, 
)fuorini kultainen.'· 
-

, ~Iinne heität taattosi vanhan, 
Poikani poloinen ?" 

~ ·,.nlieron verkkoja. paikatkohon, 
~Iuorini kultainen." 

,1\linne heität maammosi vanhan, 
Poikani poloincn ?" 

,l\lieron rihmojn krtrHtköhön, 
l\1norini kultainen." 

,.1\linne heität naisesi nuoren, 
Poikani paloinen ?" -

~;~Iicron miehiU katselkohon, 
1\Inorini kultainen." 

,Minne heität poikasj nuoren, 
Poikani poloincn ?" -

,)\lieron koulua kärsih:öhön, 
l\lnorini kultainen." 

,iviinue beittit tyttösi nuoren, 
Poikani poloinen ?" 

, 1\lieron k::ujojC:t k~itsekohon, 
Muori ui kultainen." 

,Koskas siclt~i kotihin käännyt, 
Poikani poloincn ?" 

,Kansa korppi valkenevi, 
Mnol1ni kultainen." 

,Koskas karppi Y"alkenevi, 
Poikani poloineu ?u 

,, Kansa hanhi tnustenevi, 
niuorini kultainen." 

"Eoska.s hanhi musteuevi, 
Poikani paloinen ?" -

, l(onsa kiv-i \een pä~UUt pyörii, 
l\Iuorini kultainen." 

,Koskas kivi veen ptiii llä pyörii, 
Poikani poloinen ?" 

.,Konsa l1öyhen pohjaan painuu, 
J\IInorini kultainen. '4 
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,,Koskas höyhen pohjaan painuu, 
Poikani poloinen ?~' -

, Kaskas kuullut k uumasti polttaa, 
Poikani poloinen ?" 

,,Konsa päivä syänyö11ä JHtistaa, 
Muorini kultainen. h 

,Konsn. tLihet taivaalla tanssii~ 
l\Iuorini kultainen." 

~Koskas päivä syänyöllä paistaa, 
Pojkani poloinen ~?" -

,Koskas tähet taivaalla 
Poikani poloinen ?~' 

, Konsu kaikki tuomiolle 
Muorini kul ta.inen." 

tanssii, 
• 

, Kansa kuuhut kuumasti polttaa, 
~Iuorini kultainen." 

tullaan, 

• 

• 

5. Onneton nuorukainen. 

Ah ' oi kuinka kauhia~ti suru \::ti,aa n1ieltäni, 
Kun mun tiiytyy Hilttcä ja tånnc jåttä~i kultani! 

Sinun Juontosi lcmp i ~t on syä1neni sitonut 
Sinun kaunis katsantosi ko,-asti 1nun Yanginnut. 

En m~i sna, kulta likka, taia koskaan nnhottaa, 
Enkii muien tyttöin pHälle tain. koskaan katsahtaa. 

· Paljo ennen sinun kanssasi juon m:t Yett!i. virrasta, 
Ennenkun ma. muien kansaa j oisin olutta tnopista. 

Nimesi m!i kh:jottclen hopiahau, kultahnn, 
Kuvasi m~i kätkielcn syiilneni pohjahan. 

inuss_apa syämeni kiini riippuu ainiarr, 
Sinuapa ainoata minä aina rakastan. 

• 

Kaiken byyyytesi e "\stä sinua ma kiitän nyt, 
Vaikka usein väärin tein m~i, 11 et s~t mua heittänyt. 

Vaikka tuhat, tuhat kertaa 1nielesi olen rikkonut, 
Minusta sa kuitenkann et ole poics luopunut. 

Eikä ajat, eikä Y-ah-at taia meitä erottaa, 
E ikä maailman esiv·allat väliämtne \icrottaa . 

Tieän kylHi.~ että kaikki soisi t 1ninun sortu \an, 
Saisit myöski sinnn poies pnolostnni luopuv·an. 

• 

• 

• 
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Mutta ystävätäs elä koskaan poies unho ta! 
Muistaa mahat aina hänUi, vaikka on1pi kaukana. 

Taivaan Herra meiät vieUt kcrt::t yhteen a.uttavi, 
Vaikka moni sen nyt ky11 ä mahotton1aksi lunlevi. 

Vielä viheriässä laksossa ma kanssasi astelen, 
Kukat ynnä ruusut kaikki sinnlle sielUt taittelen. 

Vielä vieressäsi kerran iloisena istunen, 
, urut, huolet, vaiYat kaikki mielestäni heittänen. 

Nyt mä laanncn ]aulamn.sta hyvästi nyt kultani! -
En voi lan.ta snremasta, vaikka. päiit~in virtenj. 

Jos nyt joku tietä tahtoo, Jruka laulun tehnyt on, 
Niin se oli nuori poika ::.Vuorulcainen Onneton. 

6. Toivoton rakkaus. 

'yåmestäni rakastan sua. elinaiknnj, 
Jos kohta onki turha jo kaikki toivoni. 

Et kyllä itse luvannut mua. koskaan heittää 
Vaan köyhyyteni t;i.hden mä hyljHtyksi jäin. 

ä syä1nesi annoi t j n. jälle pois otit, 
Toiselle rakkantesi minusta v icrotit. 

Jos khjotella taitaisin minii rakkanen sen, 
Joka minua nyt vaivaa ja polttaa syämen. -

•e rakkauen kipinä, joka S)7 ttyi rintahan, 
Ei taia ennen samm na, kun pääsen hautaban. 

Kuin auTinkoinen loistaa taiYaalla palava, 
Niin kaunis myös se ra.kkans oli meissä ·alkava. 

Nyt k yyneleeni v uotaa, sen kaikki näkev~tt, 
Ja päiväni on pitk~tt ja kovin ikävät. 

••• na.In; 
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Joka ystäYänsä mistaa, suru sille sijaan j ~iä; 
Voi sitä suurta tuskaa ja sitii ikävää! 

Kuin linnut oksapuissa kauniisti laulelee, 
Niin sur u syiintäni koYem1nin kaive]ee. 

Ja kukat kaikenlaiset kukoistaa. keolla, 
\ r aan ei ne anna mulle tuskissa le})Oa. 

Ah kuhun otan tieni jtt knsta lev-on· saan, 
Kun sinä mun hyljitsit ja lteitit knol maan! 

bloni se kyllä luuli mnu suotta itkevrin, 
Ja käski kaik )n huolen mnn poics heittämään. 

• 

Vaan kuinka ystäYiini mä. ta.ian nnhottaa? -.. 
Ei koko maailmas"'a ole toista. semtnoista. 

Nyt laannen lanlanUtsta., Yirtcni lopetan; 
Sinulle hyvin kaikki käteP"'i toiYotnn. 

7. Kultani l<ukkuu J(aukana. 

K ultani kukkuu, kaukana kukkuu, 
• aiman rn.nualla ruikuttaa· 

Ei ole ruuhta rannalla, 
Joka n1innn kult:tni kannattaa. 

Ik~i,ri on aikani, !Jitiviit on pitk~it, 
Surutont, en hetkeä muistakaan; 

,~oi tnikii lienee tullutkaan, 
Kuu jo ei knltani knuhtkaan! 

Toiron Ticnnu ja nutuneo aika 
Burnaui h~U'\'"Oin licT'ittiiH; 

Itiutani on knn j~ir,·cn jiiä -
I~uknva ~ en vi in1enki Himn1ittäii? 

Kotka se 1 ~nteli taivahan alla, 
~orsn se so u tP H aalloilla; 

XIII 
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Kulta. on Saiman ranna1la, 
Lähteä ei tohi tuulelta. 

Tuuli on tnima j~t ankarat aallot, 
Runhet on rannalla pienoiset; 

Rnuhet ou rannalla. p ienoiset; 
Kultani sortnct on hienoiset. 

Elä lähe kultani aaltojen valtaan! 
.A.a.llot ne pian sinun pettäisi. 

Sittc ei suru mua heittäisi, 
Ennenkun mlt1taki peittäisi. 

8. Kultaansa ikävöivä. 

Tnoll' on mun kulta.ni, ain' yhit tuolla, 
Kuninka.ba.n kultaisen kartanon puolla; 

Voi minun lintnui, voi minun kultanj, 
Kun et tule jo ! 

On siellä. tyttöjä, on komioi ta, 
Kultani silmät ei 1c atse lc noita.; 

Voi minun lintuni, voi minun kultani, 
. Kun et tule jo! 

Kukat ovat kaunildt, kaunis kevät-aamu, 
Ka.nniimmat kul t~tni siln1ät ja haamu; 

Voi minun Iin tuni, voi min nn kultani, 
Kun et tule jo ! 

Linnut ne lclnla.-v-at sorial1a suulla, 
Soriampi kultani ääni on kuulla ; 

Yoi minun lintnni, voi rninun kultani, 
Kun et tule jo! 

Hunaja jn. mesilcip[i maki~llc maistaa, 
Kulta ui sun sekä h unlet on toista; 

Voi minun lintnni, voi minun kultani, 
Kun et tule jo ! 

\ 
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Eikä kauan kestäkänä, ennenkun ma kuolen, 
Heitän tänne vaivani ja surun sekä huolen. 

13. Ylenkatsottu. 

Pois pitää mennä ja. hyvä kylä jättää, 
Ei nyt enää tämän kylän tytöt anna k iittä. 

~Iikä lic mun knllalleni, mikä mennyt mieleen, 
Ei nyt enää haastattclc, eikå istu viereen. 

' inä olit oma kultani, olit monta vuotta, 
Miksipä nyt vierastni t ja byljäsit mun suott.a? 

Vaan en huoli su11:aka:tn, en kanna suurta huolta, 
Ei se taia tyttöin t~ihen titinä poikn. knolta. 

~Iikiis on mun ollessani nuorena poikana aina? -
Menen merimiel1eksi ja eHin sillä. lailla. 

Kuulepas nyt l '"nlta likka, kuinka minit veisaan: 
Lähcn I)Oies Suomen maas ta, n1nille maille reisaan. 

Kauppalaivat seilaavat Turun salmen suulla, 
• jinne otan matkani ja siell' on lysti olla. 

Taikka menen Ryss~in maalle, kauas ·Yenäehelle, 
Enkä tule ik~tnäni trth~tn kyl~iän j iUle. 

14. Karjalan neito. • 

Minä olen Suomen neito, \loinen koria kuk.Jta, 
1\Ioni poika minna. jo houkutteli hukkaan. 

Runsn ei oo kauniimpi, kun tyttö Karja1assa; 
Eikä toist[t t3rvita, kun olen maalimassa. 

1\linii tyttö, k aunis tyttö, kun 1nnn poj at näkee, 
Huoli sytty syämchen, ruieli naia tekee. 

XIX 
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Kaunis tyttö, siiYo ty tt··, siiYon nimen kannan, 
En1pä minä joka pojan ha lutakaan anna. 

Enemm~in mä miel stäni itsestäni tykkään, 
Poics, poies vierestäni kehnot poju.t lykkään. 

Synniksi sitä sanotan n ja syntipii se lienee, 
Nuoren tytön ruvetclla l~ehnon !)Ojn.n viereen. 

Pian on se tyttö Taulcka tul1ut kunnialta, 
Jol<a kerran heittäytyi noicn poikien valtaan. 

Pojilla ja snsilla on )'"htäHiinen mieli, 
'nsi ei virka mitänil, pojill' on liukas kieli. 

Poika puhuu kaunihi ~ti likan sängyn eessä, 
1\fesi, maito kielellä ja n.1yrkky syHrncssä. 

Niin on poika piian 1 uuna kun haln1chessa halla, 
Pian poika piika rankan he1u peydcn t3;1laa. 

15. Poika ja tyttö. 

Po i7La . 

• 'en mä. olen laulanut ja laulan kaikkein kuullen: 
Tule tänne likka kulta anna suuta 1nulle ! 

Kerran antoi nätti likl~a ktthnon pojan suuta, 
IIeti n1nnttui halvaksi, kuu heittolikan luuta. 

Poika. 

Likka kulta, likka kulta, likka kulta vielä! 
Ethän toki hala::tmasta 111 inua nyt kielHi! 

· ilkkisaalin rinnalla ei }Jastihnivi passaa, 
Eikä kelpaa kehnot pojat tätri tyttöii vastaan. 

Poika. 

En ole juuri tietäj~L en ol iso noita, 
' raan kun näen nätin likan, viPHi mä sen voitan. 
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Poika. 

Emmä ole kehno poika, humalainen hullu, 
Enk' ole piika in pilknksi ma täh:in h.'")Tlään tullu. 

Tyttö. 

Kesäilta kel,oton sen kerran näytti julki, 
Kuinka pojat pohmelossa pitkin kylHi. kulki. 

Poi.k a. 

Kesäilta, kaunis ilta, senki näytti kerran, 
Että pojat käveli ja eleli kun herrat. 

Tyttö. 

Kesäilta kelvoton se 1aitti kerran niinki, 
Että pojat pohmelossa puuttui suohon kiini. 

Poi.ka. 

Pojat ma]{aa Iram1narissa pnmpulipain.lJansa, 
Likat saunan lattialla mustalla varrellansa. 

Tyttö. 
Likat makaa aitassansa Yerkaviitan alla, 

Pojat pitkin pihoa ja tallin lattialla. 

Poika. 

Likka parat aitoissansa monta yötä -valvoo, 
Ikävissä itkevät, ktm sutten pennut ul\oo. 

Tyttö. 

Likoill' ompi onnen aika aivan ihanainen, 
Pojill' itku, kuikutns ja elo tuhmanlainen. 

Poi.ka. 

Minne tytöt joutuisiYat, jos ei pojat korjais? -
Iän kaiken itkisiTät, oisivat toi. en orjat . 

Tyttö. 

Mitä tuosta hyötyisin, jos huonon pojan 
\ 7iinnnjuojan, 1nieron ruojan, tuskan, ristin 

Poika. 

naisin? -
• • 

S3J8lll. 

Moni tyttö, sievä tyttö, ha\aitsi sen hiljaan, 
Että jo oli joutununna va11han piian kirjaan. 

1 
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Poika. 
E i nyt auta, ei nyt auta, ei nyt auta mitään, 

Luotu olen HihtemLiän jn. lähteti. mun pitää.. 

Tyttö. 

Toki saatki lähteä, ja parempi oisi ollut, 
Kun et oisi ollenkana tä.hän kylään tullut. 

16. Vihaava ystävä. 

Oli minullaki ennen ystltv~i, 
Nyt on mulla vihatnies. 

Niiin suurella syiimeni surn~la 
Nimeäs minä muistelen. 

Toinen istuu jo 1.llltani sylissLi, 
Toinen suuta jo antelee. 

Kuinka taiat nyt mua vihata, 
Kun ystävät olimma? -

Kuinka taitaa silmäni katsella 
Toista kultani sylissii? 

Näin suru minun syäntäni vaivaapi, 
Pois ei lähe mi ei estä. 

Voi jospa se rakkanen kipenä 
Nyt vieHiki eläisi! 

Ja llerra nyt tälläki hetkellä 
~ innn mielesi kHäntäköön! 

17. Petetyn kirous. 

Kirotut olkoot soTmet, joill' oven avasit, 
Kirotut käsivnrret, j oilla minua hn.lasit! 

Kirotut kaksi jalkaa, j oill' olit astuva, 
Kätesi myös kirottu, jolla koskit minua! 

Kirotut k~nssa siEmät, j oilla minua katseli t, 
Kirottu viekas kieli , joilla minua viettelit ! 

Voi suurta surkeutta, johon olin jontuva! -
Kukas sen niin nyt käyvän olis tainnut uskoa. 

Kun saisin pienen paatin, aa1loille laskisin, 
Ja koko kotimaani iäksi jiLttäisin. 

-
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Tal1i saisin pari lautaa ja. maata. pikkuisen, 
Mullassa maatakseni uncni ikuisen. 

18. Nauru ja itku. 

Asteliu kaunista kangasta myöten, 
Hcliåtä rannan hiekkoa n1yöten . 

Poro minun pölysi polv-ellcni, 
Heliätä biekkon. hclmoilleni. 

Menin minä siitä siskoni luoksi, 
Hisko se ulos nnut vaRtahan juoksi. 

Siskoni vei tnn:t knmarihin käymään, 
Toi sitte rnokaa ja käski tnnn syötuitän. 

Söin palan eli puolen n.rvoltani, 
Kysyin minä siskolta. arma.stuui. 

,Armal1asi ei ole ollunna tiiällä; 
1\Iaatapa taitaa marjojen pHä.llä."' 

Kitvin 1ninä arn1asta katsomahan, 
, 'isko se sivnllani astnmahan . 

.Armahani makasi paartcn pä~ilHt, 
• 'ilkkinen vaate oli Rilmien päällä. 

'isko se käski mna nnurumaban: 
, Taiat sa toisenki artnahan snaha." 

Olisinpa nauranut arnutstnni, 
Vaau empä jaksanut itkultani. 

Sun minun nauroi, syH.tu )'ni itki, 
V cct ne vierivit t !)Oskia. pitkin. 

V cet ne vieriviit poskia myöten, 
lCulki kun virrassa koskia myöten. 

XXV 



19. Rannalla itkejä. 

Läksin minä kesäyönä käymään 
• 'iihen laksoon, kussa knuntclin päiYää, 

Kussa lintuset laulaa, 
Metsäkanatki ne pauhaa, 

Ja mun syäm ui etsi lepoa ja rauhaa. 

Katsoin minii alas Tannan pnoleen, 
Näin rannalla tytön kauniin ja nuoren, 

Joka istui ja itki, 
Katsoi aaltoja pitkin, 

Ja l1än oli surullinen joka. hetki. 

,~Iitä itket sii r:tukkn l'anualla yksin? 
Ja sun silmistäsi vcct vierivät nvtkin . .. 

1\Iikä tuska ja. yai \"a 
Sinun sy~iutäsi kaivaa? 

Ei anna syHnyölläkään hoivaa.'~ 

Hän vastasi: ,,sepä nru lUtHt vaivaa, 
Kun ei koskaan tule takaisin se la,iva, 

Jossa kultani kulki 
Poikki aaltojen julki, 

1\Iinun j[itti ja surun syämehen sulki. 

Jo nyt outellut olen vjikkoa kaksi 
Juuri tyhjään, nä.- ei tule\aksi; 

l\Iikä mahtanec olin! 
Jopa taisilci kuolla, 

\ain on T"ankina mcl'cn toisella puolla.c 

Ja hän katseli vähän aikaa vielä, 
Niiki aalloilla pih-en punertavan siellä,; -

Piln ei ollut -rainkaan, 
Tunsi kultansa laivan -

Yli tetty nyt luojn maan ynnä taivaan! 

-



20. Varpusen olut . 
• 

a1n tninä unta maatessani. 
y·arpuseu panevan oltta; 

Munnukuori oli kuurnana, 
Ja tuohta hä11 ruuka i polttaa. 

Ja. J-oska hän oluensa "Valmiiksi sai, 
Ilän itsensä siitä nyt humalaan joi, 

Ja pani ala räysUihHn maata. 

Räystähän alla hän nyt makasi, 
Ja synkiHhän unch \n vaipui, 

Kis a hänen nukuksissa kohtasi 
Ja käpälällä selkähän tarttui; 

' rarpuneu unestansa havasi. 
J(un kissa häntä repi ja raateli , 

Ja kuolema ah isti hiint~i. 

·varpunen itknltnn puhkesi 
Ja rukoili hnrtnhasti: 

,Elä kissa kulta nyt tuinna syö 
Ja tapa näin surldasti !" 

·vaan kissa se hänelle vastasi nåin: 
,Ei vainen sun varpunen hyvin nyt käy, 

'en olen minä niiyttii\·H. kohta. u 

Kissa se ldipälätiHin kohotti. 
Ja \arpunen tuiskahti tuuleen; 

nPanin minä kerta Yti.hiin olutta, 
'en sanon minH kaikkein kunlten · 

aan kun ei siitä tuli nt parnn1paa, 
l\.un ettii olin b:enkeui kuottaa, 

Tiin olkoonpa Yiim in n kerta''. 

Kun varpunen pois oli lent[inyt, 
L~iksi kis~a häntä taxottatnahan: 

Hän hyppäsi korkialle Ynor )llc: 
Ja sieltä putosi maahan; 

, , en kaltaisellapa. pauhinalla, 
P a-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa -pau)J iualla , 

Lopun tän1H clänl[t sna}>i. 

• 
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21. Häälaulu. 

Koska piämmä hä.itä, 
Elkäm' unohtako näitä 

Hyppimiä, tanssimia, knn on vanhuuest!l tapa! 
Pari kaunis, ihan valmis, 
Käy nyt tanssihin kaussa; 

Ilotellen, ricmutellen ta.nssika.te nyt kaikki! 

Väki morsianb1. katsoo, 
lmehellä myös tahtoo 

Koreutta, kauneutta, kun on morsiamen päällä; 
Ruunu p~iässii, palmut käässä, 
Kulta rinnass:t ldiltää, 

Hopiap:tulat, ketäut, vaulat,. hyvin ka.unihit kaikki. 

Iloisestj nyt vieraat 
Käveleviit niinkun herrat, 

llyvä rnokn, jalo juoma, joka hengelle valmis. 
Pojat piltit, tytöt kiltit 
Yl1ä tanssia pyörii, 

SyHn palaa, sano salaa: ,,jos ois omat näm[Lt b~ämmc." 

Ukot ei tnle j aukkoon, 
Akat pakenevat loukkoou, 

Nalu·elevat, katselevat iloleikkiä nuorten. 
Reki ennen ei vltt menneet 
Poies poiskas ta kesken; 

Iloisesti, riemuisesti held hyppivät silloin. 

Sitä muistakan1c kaikki, 
PaTikunnallemme ratki 

Hoikotella, toivatelia siunausta Jt1malal ta 
Joka. ensin itse vissin 
A viakäskyn sätLsi, 

Evan pienen pani viereen Adamillc paratiisiin. 

Perillisiäki kanssa 
Jumal' aina armostansa 

Ileille suokoon, ynnä tuokoon ka,svamahan kannil1isti, 
Hyvyyessä, si\eyessä, 
J ost' on kunnirt heille 

MaH.limalta, kaikldalta, j}o enkeleillä kanssa . 
• 

' 
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23. Mutkainen n1atka. 

Läksin hevosen ostoon, 
• 'enki kovaan kostoon; 
Oli mulla rahoja säkki, 
Tnli sitte ilta äklciin, 
Tahottiin minua tappaa, 
Rahani poies lappaa, 
Minä pääsin pakoon 
Vahvan vaaran rakoon.· 

Yhyin sitte yhteen kylään, 
~ i enki sangen hyvään; 
Menin yhteen taloon, 
:enki sangen juloon; 
Menin ulkoa tupaan 
Ilman muu ta 1 n pa.a. 
, f anojn mie: hyvtU.i iltaa, 
Putosin pääni silta~n, 
Ramppasin oven ramppH, 
Aloin sitte tanssii; 
Panin säkkini naulaan, 
.AJoin sitte laulaa.. 

~Iiniä perässä makaa, 
Ei hän unesta Jakaa, 
HeTäsi toki tuosta, 
Alkoi minulle haastaa: 

• 

,l\IisHi sinä olet miesi ?" -
Minä sanoin: , ;Riisi tiesi.'' 
. -tanoi hän minulle hiljaan: 
,, On meillä alla sil lan 
Kellari hyvä ja suuri, 
Sinne on mnrhattn juuri 

1 Enncuki monta rruestä, 
Kn ei päässyt pois eestä." 

Ni in minä talosta karsin, 
~latkalle heti marsin 
Yksinäni halkiöisin, 
Tuskinpa tien minä löysin. 
Lippasin sitte linnaan 
"a.ksan kanssa rinnan ; 
c.tksa se minulle sanoi: 

1 ,Onko sinun miesi jano? -
Osta viinaa sarkka, 

1 
J\faksaa kolme markkaa; 
Olutta tuopin täysi, 
Niin saat hyväksi pääsi.n 

Marakatti pöyä.ltä katsoi, 
Päälleni rännätä tahtoi; 

l n!inä l1äntii jalalla potkjn, 

1 
Ruoskalla selkään sutkin. 
Läksin sittc kotihin tuolta, 
Tiell' olin nälkään knolta; 

1 Vaan tuli talo Yahva, 
1 Siin' oli jalo rabvas. 
Emäntä ruokaa laittoi, 
Lcipeä pö yälle taittoi, 
Söin minä mahani täyen, 
Läksin sitten kotiin käyen; 
Sii t' oli mieleni paha, 
Rnsy·ot oli vieneet rahan, 
Enkä mä llevoista saanut; 
l)arempi knu oisin ma.n,nnut, 
Ollnnna ajan senkin 

1 PitkHnä. päHssä penkin. 

• 
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24. Neion valitus*) . 

Eipä mene mielestäni, 
Eikä muistosta murene 
Armias ihana aika, 
Jona lauloin ollen lassa, 
Pikku piikana visersin 
Ilolla ihanan linnun, 
Leipojaisen leikitsevän, 
Tuolla pilvien povella, 
Vapaana, vaivatonna. 

Vapaa vaivoista povenj, 
Tuuvin ennen tuulen lailla., 
Kiiätin kipunan lailla, 
Lenuin lehtenä lehossa, 
Perbosena pyörtänöillä; 
Mehun maistelin makian 
Kukan kultasen kupista, 
Hopealta l1ohtavaisen. 

Istuin ilona aholla, 
Mehumieliä mättähällä, 
Istuin kukkana keolla, 
Lempeästi leikitellen 
Suloisten sisarten kanssa, 
Tyvenesti tuu vitettn 
Tuulen hengeltä, tulevan 
Metisestä mantereesta. 

Levon kuvana. leholla 
Nukuin nurmilinnun lailla; 
Rauha l~akkahin rakensi, 
Siirsi vierehen siansa, 
Eikä untani uhannut 
Huolilla heräjtivillä, 

1 

Näillä suurilla suruilla, 
Povea nyt polttavilla 

Empä tieä, enkä taia 
Selkeästi selvitellä, 
Mikä juoksi m~eleheni, 
Mikä aivohon osasi 
Aivan ankara ajatus, 
Mikä syttyi syämeheni 
Tuli ennen tuntematon. 

1 Kun ma vuotta viisitoista 
Olin jättänyt jälelle, 
Nousi nousulla nisäni, 
Suihtui outo syämebeni, 
Huoli uusi huivin alle, 
Pnllistnvaban povehen. 

Niin nyt on tukala tuvassa, 
Mieli raskas mantereessa; 
Löyä en armoa aholla, 
Enkä lehossa lepoa, 
Eikä onni oksapuien 
Asu mustan va1jon alla. 
Vai va va.ivuttaa levolle, 
Vaiva. vaivaapi unenj, 
Vaiva herättää valolle, 
Unen päivän paistehe11e. 

~ Tuolla syteYi, syämen 
Peitetyissä pohjukoissa, 
Toivon tuli tuntematon, 
Tuli outo ja tukala, 
Jot ' ei saata sammutella, 
Enkä raski xaiskaella. 

• 

~) Ehk~t tlLmä Naion vatit~M Jo ennestiUtnki lUyLyy edellä. nimiteLyssu. Topeliuksen ko
koukseBsa melkein yksilllt flanoil.la prllnULttynU, niin emme kuitenkaan ole tahtoneet, emmekä. 
tailmeoL sitit Htst:t uykyisa.j an mnoelmanuyttee!:lt~t erotb:w., koska se paremmin 1..'1lll moni muu 
todh;taa ,·rmha.u kmJS:llll'lUlOlliaen sulon vielUJri hengi .:::~sll ole·vun. 

• 
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Tuonne kiiruhtaa kivasti 
Kaikki kieleni tarinat, 
Tuonne aivoni ajatus, 
T uonne suosio sytimen 
Toivon po1uille pimeän, 
Ahtahille aavistuksen, 
Syämelleni surnisten, 

1 

ALICULAUSE. 

S yämelleni suloisten. 
Kaikki kaikissa ajatus, 
"lks' on aina arvo llinen 
Täytten tarvetteu seassa, 
Yks' on tarve toivottava, 
Syämelleni surunen, 

1 • yii1nellcni sulonen. 

Näistä edellisistä lauluista lauletaan niitä seitse11~ää ensintäistii 
melkein y 1i 1~oko Suomen maan, hkä ei aina ja joka paikassa yh
dellä tavalla. Karjalasta saatuja ovat lanlut L, 9, 10 15, 18, 

' 23, joita kuitenld myös usiampim Savossa ja. muuallaki Suomessa eri
tavoilla laulellaun. Hämeestä. J~ujoitettuja ovat 16, 17; Uudelta maalta 
Hl 20; Sa,-osta ja Savonrajaiselta Pohjanmaalta ja Satakunnasta 2J, 
22, 24. Kuusi J :mäiscn laulun all\:u\ärsyä ja koko 2~nen lnulu ovn.t 
ruotsinkielisten luuluin mukailemata *) ja rr1elkein näyttää siltä, kun 
olisi myös lauluilla 3, 4, 9, 20 ruotsalainen alkunsa, joka sama ar velu 
miks' ei soYi lauluihin 5, 6, 1 H. Viimeksi mainittua kuulimma lassa 
syntyrnäpaikoillamme laulelta,~au, jota myöten sen olcmma kokeneet 
korjaclla. muistostamme, kosk' ei saanutkaan silloin khjoitetnksi. 

Jos nyt tarkemmin tutkimma näitä nykyisajan ln.uluja vanhan
aikaisten rinnalla, niin ylipäänsä saatamma sanoa, että ovat kehnom
pia laadnstaan, ei ainoasti kielen T"noksi, vaan muunki laulusomun
tensa. Lyl1yitä tavujn. löytään usrin pitkiksi venytettynä ja pitkiä 
lyhytten sijaan pakattuna, jonka ohessa sanojen yksialanta (allittera
tio) on sa ttumoissa. Tavallisesti on n iissä myös paljo katkaistuJa 
sanoja, jotka näjstä näytteistä kuitenkin olemma kokeneet pois kar
sia, jossa työssä nHden monet toisinnot kokonaisemmilla sanoiliansa 
OYat avuksi tulleet. Niin on n1uuki laulnsomuns näissä kehnompi, 
knn 1"n.nhanaikasissa, ainoastaan nuottiensu moninaisuudella voittavat 
ia niiudenpä tähtlen kyllä ovatld niin ta.v-allisiksi tulleet. Oik iassa 
laul nssa ei pitäisi kumpaseuknan, ei sanauj ci1{ä n·uoti'1l1 yksipuolisesti 
vallita, Y~Uln keskinäisessä sovussa ja yhtPydesså toisensa kanssa elä
män. Tästä yhteydestä ovat nykyisaikoina knitenki sana ja nuotti 
erinneet ja edellinen j~iänyt op11ineitten Tunoteclmiss!i melkein itsc
valtiaksi, jälkimäinen nykyisissä kansan lauluissa. Sana ja nuotti, 
alusta sisaria, nyt usei.nki kaipan'Vat toistnnsa ja itkevät yksin~iisyy
dt3stänsä sanoen: 

") Kat.so: Sv . .Follrrisor af E. G. GeijPr och A. A. Afzoliu~. 2:llra D. Sthlm 1816, p. 
). .. ·>I·) 

f.\1 .. ..,; • • 
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Kaks' oli meitä kaunokaista, 
Eroon tuomoa tytärtä, 
Vanhemtnan varustatnata, 
Kaksi siivoa sisarta; 
Käsikkähä me kävimmä, 
Sormikkaha me sovimma, 
l{ilpoa kiven etehen, 
Rinnan riihihuonehesen. 
Pois on mennyt meistä toinen, 
Toinen suuresti surevi, 
Itkevi ikänsä kaiken, 
Ajan kaiken kaihoavi. 
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• 

Syy siihen, että nuotti nykyisissä kansanlauluissa on sanan 
ylitse vallan saanut, on sama kun kaiken n1uunki yhteisen elämän 
muuttumiseen entisestä laadustansa. Entinen yksinkeTtaisuus tavoissa 
ja elämässä menee vuosi vuodelta alle ja palkitaan ulkonaiselta, sil
mään pistävältä koreudelta; vanhanaikaiset vahvat ja lämpimät, haT
majat taikka valkiat sarkakauhtanat uusilta, painetuilta, ohuilta, kehno
tekoisilta takeilta; honkaiset, lujat, m.aalaamattomat seinät punaisilta, 
ohuilta ja kylmiltä kyhäyksiltäi; mustat, savuttuneet kanteleet korioilta, 
kiiltäviltä viu1uilta. 

Kun siis tavat ja elämä munssaki lrohdassa ovat muuttuneet, 
niin ei saa oudostua entisen laulunki muutunnasta nykyiseen, sillä 
laulut, jos ovat luontaisia, ei teeskeltyjä, kuvaelevat aikoja, joina syn
tyivät, yhtähyvin, ja ehkä paremmin, kun moninaiset muut kuvauk
set. Ei muuksi k\1n naurettavaksi tekeytyisi se, joka, elettävätii ai
kaansa ei arvaava, karsaasti katselisi kaikkia, missä ei ole entisen 
ajan muotoinen. Kullak.i ajalla on otna luontonsa, elämänsä ja muu 
olentonsa, eikä entistä aikaa snacla takaisin kääntymään, jos kuinka 
körteistä vedettäisi. Täti't emme nyt kuitenkaan sano nykyisten ai
kain ylistykseksi entisten suhteen, Taan ainoasti niiden vuoksi, jotka 
aina sure~~at entisen kuusen maahan kaatumista, eivätkä arvaa, että 
vesasta voipi uusi puu yletä, jos sitä ei j alkoihin tallata. Niin ny
kyisestä Suomen laulnstaki, ehkä kuinka kehno ja vähäaTv·oinen se 
onki, voipi parempiai~voinen laulu yletä, jos sitä taitavasti hoiclellaan 
ja ko1jaellaan, ei kokonansa jaloissa potkita. Vanhalla laululla on jo 
pian ikänsä eletty, ja uusi laulun vesa on kasvatnassa, mutta moni 
toisi mielellänsä Ruotsista tai muualta täysikasvaneita puita Suomen 
laulutarhaau istutettaviksi, eikä odota vesan kasvamista, tahi ei ar
vaa siitä mitään tulevan, jonka tähden sen huoletta heittääki. Mei-

3 
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elän toivotuksemme on, että Suomen 'uusi Zaul·u perustettaisi vanhan 
laulun kulmaldville, vaikkemme sentähden katso sopivaksi, että koko 
rakennus tulisi sen entisen pian raukeavan, paikoin jo rauenneen, mu
kaiseksi. lVIultimusten sijaan voipi hyvin panna kivijalan, erinäisiä 
huoneita sopii väljentää, akkunoita suurentaa, uloslämpiävä 1nuuri 
kiukoan ja reppänän sijasta raketa, koko rakennus k orottaa ja vielåpä 
seinätki ulkopuolin punata. Ettei tätä uutta rakennusta v ielä ole mil
lään paremmalla onnella alotettu, sen todistaa ne moninaiset sekä 
rnielettöm!Lt että ldelettömät, niin hengelliset kun maalliset arkkivii
sut, joita vuosi vuodelta jonkottain ilmautuu maahan. Sen todistaa 
n1yös seld, että oppineitten tekemistä runoista ja lauluista ei ole mai
nittavasti mitänä kansan runoiksi ja laulniksi ruvennut , johon, Suo
men kansan lauluhalua muistellessamme, lienee se ainoana syynä, että 

· ovat ulommaksi kansan tnielestii, tavoista ja ennen tutusta laulusta 
hairahtaneet, kun mitä kansa tnntisi omaksensa tahi muuten voisi 
omistaa. 

Se on Ka1jalassa k ahdapuo1en valtarajaa, jossa talonpoikainen 
kansa, paremmin kun muualla oikian arvonsa tunteva, ei vielä ole 
herrasväen häntään tunkeunut. Siellä on vielä nsiammilla vanhan
aikaisilla tavoilla aTvonsa, siellä, niinkun .jo edellä s~tnoil.nma, van
hoilla Iauluillaki pesänsä. Herroja kun sinne ei vieHt ole joka mök
kiin asetta.utunut, niin siitä on talonpoikainen kansa saanut vanhat ta
pansa rauhassa suojella. Vie1ä.pä on itse herrasväkiki, 1nissä sitä siellä 
on, enimmästi siksi tottunut talonpoikaista elämää näkemääll, ettei 
ylipäänsä tuomitse kaikkia kansan tapoja. Niin itse kansan lauluis
saki. Mamsellitki välistä laulelevat niitä, eivätkä pelkää suunsa siitä 
pahaksi pilautuvan, jos kyllä toisia löytyy sielläki, jotka pelkäävät 
Usiamman olem1na myös kuulleet kante1ettaki soittavan, ilman .sor
miensa kulnntaa varon1atta taikka soittoa muuten talonpojastamatta. 

Jo alussa tarpeeksi asti ket·Tottuamme Suo1nen erinäisistä l'uno
laacluista, emme enää huolikaan muista, kun näistä, nykyisessä ko
kouksessa löytyvistä, lauluista ja virsistä puhetta ottaa. Ylimalkai
sesti on näissä yksinäisyys ja su·ruJliS'lt~ts läpikäypänä aineena, ehkei 
kuitenkaan niin, ettei toisinaan Hoisem}Jild mielenlaatu ilmoittaisite. 
lVIuntamassa laulussa kuvailee tyttö surkenttansa ja sanoo olevan it
sellänsä ,})aian päivistä pahoista, huivit h·uolen kankaha.sta" ; ja huo
len kankahaksi voisi miksi ei koko tätä laulukokousta nimittää. Loimi 
niissä melkein ylehensä on huolista kehrätty, kuteen erilaatuinen ollen. 
Ne ovat verrattavia pilviseen syyspäivään, jona aurinko harvoin pil
vien lomasta paistaa })ilkuttaa. Niistä sopii sanoa, mitä muuan lau
laja itsestänsä erittäin kel1too, sa·noen: 

t 
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Usein minun utuisen, 
Usein utuisen lapsen 
nlaassa mieleni maktta vi, 
Alla jalkojen asuvi, 
Alla penkin pehtelevj, 
Nurkissa nuhaelevi -
Miel' ei tervoa paYempi, 
Syän ei syttä valkian1pi. 

XXXV 

Sanoimma myös yksinäisyyden olevan näissä a1ti havat tavana, 
ja niin onki. Peräti toisenlaatuisia lauluja syntyy remnisissa seuroissa 
ja muissa tiloissa, j oissa ihminen ei tunne yksinäisyyttänsä haittaa
vaksi. l\Intta kun k uitenki ihn1in en luonnostansa ei rakasta yksinäi
syyttä., vaan kanssakäymistä ja seuraisuntta, johon Suomen tytöillä 
ja pojilla, ynnä muulla maamme kansalla, kaukana toinen toisista eri} .. 
lään asuvilla, ei usein ollut tilaisuutta, niin mielessään vetivät koko 
luonnon seuraansa, kaikille turhimmillekin aineille hengen ja elän1än, 
mielen ja kielen kuvaellen. Niin usein pitävät puhetta ja kanssaldiy .. 
mistä lintuin, kalain ja muiden eläväin, puiden ja kuklden, kivien ja 
kantojen, järvien, jokien, lampien ja tnuiclen senlaisten olentojen kanssa. 
Seuran kaipuussa saivat niistä j oka paikalla Iässä olevia ystäviä 
,Yks' on t~tttli tttttttan'i, päivä ennen nähtytini", sanoo vieraalle maalle 
joutunut, ja tyttö miehelään lähtiessänsä, kun aavistelee, min1aiseksi 

. syntymtLkotinsa, hänen toiste t nllessansa, olisi muuttunut, 1an1aa: 

J\fuut ne ei minua tunne, 
Ko tihini tultuani, 
Kun nuo kaksi kappaletta: 
Alimmainen ctian v'itsct, 
Perimmäinen p ellon seiväs) 
~Iinun piennä pistämäni, 
N eitona vitsastamani. 

Samalla mielellä lohduttaa toinen kodista eroava itseänsä, sanoen: 

Paistavi Jttn~alan päivä 
1\tlunallenki maalimassa, 
Ei isosen ikkunoille, 
Ei veikon ver~tj~Ln suulle. 
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Saman ystävyyden ja kanssakärsiväisyyden, jonka ajatukses
sansa luonnolta nautitsh a.t osotti vat sille takaisin. Niin seki joka 
eräästi ei tieten, minne mättäisi moninaiset huolensa, viimein käskee 
korpin niitä poiskantamaan, lampihin hukuttamaan, kuitenki var omalla, 
ettei veisi k alallisihin vesihin, sillä : 

Kalat kaikki huolestuisi, 
_t1hvenet alas menisi, 
Suuret hauit halkiaisi, 
Sären lillit liukeneisi, 
Saisi siikaset surua, 
Kaikki mustnisi muj ehet 
Hänen hoikan hno1istansa, 
Murehista mustan linnun . -

1\Iutta muita mnistellcssa elkäiimme unohtak o kiikeii! Y1i mui
den lintujen ja muiden hengellisten tahi hengetönten olentojen oli käki 
Suomalaisille rakas ja arvossa pidetty saman aTvon vielä täni~päi
vänäki nautitseva. Oliko tämä tapahtuva lyhyestä ajastansa vnouen 
kauniimmilla päivillä, vai yksiäänisestä, erinäisiä huokauksia ku
vaelevasta kuknnnastausa, vai seuravajaisesta elämästänsä, johon Suo
men kansa paremmin kun mihinkiiän muuhun taisi omanlå elämiinsä 
verrata? Arveloamme myöten vähän itsekusta.ki syystä. T iimiLn 
erityisen arvonsa tähden käkeii. lauluissa usein muist ellaan ja n1aini· 
taau n1jtii, kauniimmilla nimityksillä: kultai,nen, hopiainen, lc~tltakielelli
nen, kztltalintu, hopialintu., hopiarinta, tina1·inta, lt ietarinta, paptt rinta, 
Sa)csan 1nansikka, Wiron p ztola j. n. e. - Vähäonnjset hno1issansa 
toivottele at hänen kanssakärsiväisyydestä kovemmin knkkuyan, ty
töt milloin kultia ja bopchia. ynnä muita koristusaineita snustansa lrn
kahtelevan, milloin ilmoittavan ajan, kuna naita isivat Emoton orpo 
valittaa, ei enää käestäkään iloa itsellänsä emonsa kuoltua olevan, 
jos kuinka kuuntelisi ja kääntelisiheo. Käen kukunnastapa Wäinä.
möinenkin naulat uuteen kanteleeosa kuvasi, ja minkä, osan käki ih· 
misten asioissa luultiin ottavan, osotetaan ehkä silläki, kun r u nossa 
asetetaan yksinäisillä sanoiliansa koivun latvassa J oukahaisen sisaren 
hnkuntaa sure maan. Mainitusta kaikentaisille eläv ille ja m uillc olen
noille ajatcllusta ihmistR}Jaisesta mielestä. ja kielestä tulee v jelä seki, 
että usein annetaan lintujen ja muiden elävien tai hengetönten olen
toj en pitkiä kanssapuheita välillänsä pitää. Sillä tava.lla istuvat lin
nut oikeutta, kissat ja hiiret, revot ja j~inikset, koivun ja tuomen tyt
täret tarinoivat kaikenlaisia k esk enänsä taikka. iltmisten kanssa. -
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Moni ehkä katsoo aineita jt"L asioita, j oiden kanss~L n iiill ~L lau
luilla on tekemistä, alahaisiksi, vähäarvoisiksi, laulua a.nsatsematto
mil~si. Mutta niinkun ainaki kansaurnnoissa tapahtuu, on myös näissä 
laulaja tntut, j okapäiväisct aineet valinnut, ei niitä pilvistri eikii, muista 
korkeuksista. tavotellnt likk ii toisin sanoen: tutut, j okupäiväiset 
aineet ja mielenvaikutukset ovat laulajan laulamaan pakottaneet ja 
laulut siit~i. syntyneet. Kansanrnnoelmissa mieli harvoin lentelee 
ylen korkialta pilvistä tahi muualta se1nmoisia lauluaineita tapailemaan, 
j uilla vaan pilvissä, ilmassa jn. tuulessa. onki kotimaansa) ja perustuk
scnsa laulajan omassa lllielessä, sillojn tavallisesti olevald paremmin 
tuttu pilvien, Hman ja tnulen kanssa, kun tämi.tn varsinaisen elätnän. 
Se, joka halajaa runoelmin. semmoisista y lähH.isistä aineista, nijtri el-
köön koskaan etsikö kansantekoisissn! Niitä 1öytäii.n semmoisten 
korldaoppisten teelmissä ja laitelmiss:1 , jotka, viernl1in. tälle jokapäivrti
selle, alhaiselle liimälle, taikka si t~i halpana pit:iviHset, siihen siitä 
syystä eivät puutukaan, vaan mi leusä lentimilHi kohoten päätyvät 
viimein kunneld omissa ln11loissansa. löytyvihin p:.trempihin maailmoi-

• 
hin. n e ovat 1iikaviisaita, joillen ei k elpaa tfiin~i nykyinen Jumalan 
luoma maailma; sen pitäis heielän mielensä mukaan olla pcr:iti toisen
htin ·'n, ju. semmoiseksi sitä kuva.ilcvatki. Mutta se, joka paremman 
maailman })Uuttcessa ajaksi elles tyytyy tähän o]ta,,,nansa, clettäväänsii, 
joka n1yös hH 1:J;jaa nähdä, tuta ja t ietäH, milliaeksi Suomen kansa sitä ar
vaa, t.'tikka t:Lt it ennen on arvannut, milliset h eidän mietteensä, toivonsa 
ja p.·jtyksensH. siinä oYat, silHi on nr.Lillen laulujen, ehkä alhaisissakj, 
vähäarvoisissa aineissa kylliksi miettilnistä ja oppi1illsta. Muuten 
on tnuistettava, ottei n1inldiiLn laulun somuus j a kauneus synny ai
neesta, vaan aineen kiiyttätnästä tahi 1nielen vapaasta. liikunnasta ai
neita knvatessansa. .A.lahaisista ain \ista. ei siis seuraa, cttit lauluki 
olisi a lahain en, eikä ylähäisistä toisella puolella laulun ylähäisyys ; 
ni·u2,i ei pahenna ~nz iestii: jos ei n1ies n i,Jneä. 

Itse kirjoitnstapaki eli ku\ausmuoto näissä ei lentele niin kor
kialle, kun muutamien muiden, eshnerldksi it~Hsten kansain rnnoel
missa. ·vtilistii kylH1 siihenki laatuuu, mutta ei tavallisesti. Se on j o 
mainittu lapsellinen luonnon ystävyys ja tuttavuus, joka enimmästi 
kirjoitustavanki muodostaa. Enempi kun ylisuuntaisuutta rakastetaan 
ver tauksiin ja sananla.skuihin puettua 1nnotoa. Usein tulee niiden 

• 

kautta lyhyt khjoitus osottarnaaan lnajoja ajatuksia, josta vaan joku 
{)Sa on oikein ilmoitettu ja enempi puoli ei muulla, kun jollakulla 
sanall a, vertauksella. tahi sananlaskulla viitoittn. Ainoastaan tottuneet 
semmoisissa tiloissa n ~ikeYiit ja keksivät lanl~jan oikian mielenjuok
snn. Usein sanotaan myös per iiti toista, kun 1nielessä makaa, vaan 

• 
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s illä t avalla, että silloinki tot tunut h elposti huomaa. oikian mielen. 
Monessa laulussa on mieli ilman nähtävHUL j ohclatnsta toisiin aineisin 
kulkeva, j oilla ei näyttäisi })alj o yhteyttä ennen lausut tuin kanssa ole
van. Mutta tarkemmin tutkiessa löytHän sil loinki usein joku p rras 
niiden välillä . Ja j os ei aina löyttäis ikiiän, niin muistakaamme, että se 
ilmanki ajatellessa on mielen luonnollinen laatu, usein yht~ikkHi kaikki
naisiin a ineisin j outuvan, joista, j os kysy t j ä.lestä, k uink a tulin sitäki 
ajattelemaan, et itsekään aina taida selvää saada. Kuinka monta. tu
hatta aj a tusta sillä tavalla eikö vähänki aj an sisässä toisinaan ajel
lehtla i tsekunki piiässä? Kuka vo i niiden kaikkien j uonnon ja toisen 
t oisesta siite tyn yhtey den sehittää? - TässHki kohdassa on laulaja 
yhteistä mielen luontoa senraaYa j a sanoilla k uvaava aj atuksensa il
man varovaisuutta ja pelkoa1 niinkun ne itse työssä ilmoitaksen. 

~ ' uomen laulun suloisuu<.les ta etnmc nyt h uolikaan omaa lauset
tamme ilmoittaa, koska näitä k o1jaellessamme vaan olisimma tainncet 
liiaksi niihin rnkastua, ja lanseetnmc, jos ei ollakaan, kuitenki näyttä~i 

yksipuoliselle. Se, jok a enemtn~tu halajaa erityisten mietteitit siitä. 
asias ta lukea, kun itsistä lauluista kokea, lukekoon entisen, kaikista. 
kuuluisimman kotimaamme professorin II. G. P orthaanin erittäin 
Suomen runotaidosta laitettntt khjaa *), jossa 1äpensä ylistäii Suomen 
laulun kauneut ta j n. suloisuuttn. Sanutlla tavalla ylisti sitä aiJ~oinansa 

])isp:t Dan i e l i J usleniu s , la.usu en : ,, 'uomen laulun kttuneutta ja 
vaiknttavaista, sydämen llikuttavaista luontoa emme taida lyhy ellä 
k er tomisella osoittaa, ja j os vioHi. taita isimn1ald, niin ei k uk aan us
koisi ker tomus tamme todeksj, j oka itse ei ole saman laulun sis~illisim

män luonnon kanssa tu tuksi tullnt . Se oikein t nlvehtii niin lauset
tensa kun aja tusten somuuclelta, j n, ilman niitä runoa ei arvata mik
sikään" **). Saksalainen tohtori H. R. v on . ~ c hrö t er , j oka kol
Inat ta kymmentä yuotta sitte käänti ja pränttäy tti saksaksi muutamia 
Suomen runoja j a la uluj a, nimit ttätt runostoamme ih·nwteltäväksi laztln
lähteeksi j a luulee sen kyllä itsestiinsii yst~iviä luok sensa Yetäv·än, ettei 
tarYitse ja kaipaa hänen erityistä ylis tystäns~i ***). Kuitenki oli 

•) K:Llso : ll. G. Porlh~ Dissert. de P oi.!si F ennica, par tt. \, Aboao 1766-1778 . 
.u) 1Ll.initlu 1}ispa D. J u s l e n i us on sama. mie;:;, j oka :morueuti Lut.lterukscu vUhlln 

katekismon ja situ. scuraaYaisot 0. Sv·elliliuks('n yluiinkert~isct solitykscl. Sanansa, j otka luotaan 
kirjansa nSuomal. S:ma.-Luguu Coetns", Sthhn 1745, esipuheessa § l G, b.-uuluYat : ne jum tlo car
mine quiclqun.m dicam F eunico, eujus elcga.nth, vis commovenili auimos et nffeclns eientli bre
Yiter ounrra.ri ne(rvit: et si maxime id posRem, ficlum facercm nemiui, (l' i illius intima. non l>e
lletmvcrit scrmonis. - - - Fignris tam l1icliomuu, qnm1 seulentiarum abtUldat, ut siuo illiti 
I)Oesis non mstimetur. 

••") Ka.tsc ennen mainitun lritjansa csipulleLta, j ossa· ensimU.isellä sivulla luotanu sana.t : 
nin unserm tleutsrheu Vaterla.mle, da.s schon so violo anslleimische Ges::mgesströmo liohenu in 
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niin Porthaanilla, kun Jnsleniuksella, Schröterillä ja muilla, jotka sen
laisilla lauseilla rnnostoamme ylistävät, -vaan joku pieni osa tuttu, 
eikä sekään kauniin ja. paras osa. 

Ulkopuolista todistusta ei siis kaipaakaan laulumme somuudes
tansa., emmekä juuri pelkää sen sisäpuolistakaan kaipaavan, jos ken 
sitä kysyisi. Mutta jos tapaisi lukija toisinaan semmoisiaki paikkoja, 
joilla ei näyttäisi k yllin suloa, so muutta ja kaw1eutta olevan, niin en
siksi muistakoon, ettei olekaan yhden kaunis kaikkein kaunis, ja toi
seksi älköön unohtako, mitä itse lau lnin tekijät asiasta arvelevat, sanoen: 

E lkäte hyvät imeiset 
Tuota ouoksi otelko, 
J os mie lapsi liioin laulan, 
Pieni pilpatan pahasti; 
En ole opissa ollut, 
Seisonut sepon pajassa -
Olen oppinut kotona, 
Oman aitan orren alla, 
Oman äitin värttinöillä, 
Veikon veRtoslastusilla. 

Vaan jos jok u kysyisi, mintäbden semmoisina., opista.an ja tai 
dostaan tahi muusta n1ahdistaan epäilevinä, rupeavatka.an laulamaan, 
niin vastaavat v .i eläki laulajamme: 

Einp' ois outo ollenkana, 
Saattamaton saanutkana, 
Ruvennut runon tekohon, 
Vaan tuli iso ikävä -
Se minun pani pakolla, 
Sep~ työnti työntiin~ällä. 

Saman sanoivat jo vanhuudestaki, elikkä: 

Kyllä huoli virttit tuopi, 
]fure virttä muistuttavi, 
l{aiho kantavi sanoja, 
Mi elalaset a1·veloita. -

ich anfgenommen, hofi en wir, diese1· wunderbaren Liederquelle eine nicht unglin.::~tige Aufnahme 
versprechen zu diirfen. , Unseres Preisens bedar f sic niebt - sie selhst wird bald gonug cler 
F reunde mn sich versammeln, die auf ihr Rausehen horcheii.10 

-
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Laulan hoikka huolissani, 
Ikävissäni ilotsen, 
Panen pakko-päivissäni, 
J ott' on i1tani kttluisi, 
Aamuni alimenisi, 
Huopeneisi huom eneni. 

XLI 

Ja sanotaanpa sananlaskunki tavoin: luotu on lintu~ lentä1nähän, 
hu:olelline1t laula1nahan. Ei siis pitäisi kenenkään oudostuman sitä, 
jos toisinaan saatostansakin epäilevinä antautuvat laulamaan, kovalta 
ikävältä, Taskailta huolilta tahi vielä muiJtaki syiltä pakotettuina. -
Peljättävästi on myös monen laulun kanssa aikain muuttuessa tain
nut kä.ydä, kun tytön kanssa, j oka vanhemmilla päivillä itsestänsfi. 
muistutteli, sanoen: 

• 

Oli mulla n1uoto muinen, 
Oli muoto mnien rinna,n, 
Kun ma notkuin nuorempana, 
Hersyin heinän karvallisna .. 
Olin ennen, kun olinki, 
Olin armas aikoinani, 
Kaunis kasYinpäivinäni; 
Olin kun omenakukka, 
Tahl tuores tuomenkukka, 
Tahi mansikka mäellä, 
Puola polttokankahalla. 

• 

Jo ky 11ä kahdestiki tätä ennen olemma maininneet, missit näitä 
lauluja tätä nykyii enimm:tsti tavataan. Jos Ka?:jala myös on heidän 
varsinainen ja ainoa syntymtllnttansa tai vaan j älkimiiinen piilopaik
kansa, siitä viLlisUi olemma hu.vannect kahta'alJe ajateltavan. Amel'i
k:ln villit kansat pakenevat tuo tuostaki Etu·oopalaisten edestä syn
kempiin erämaihinsa, ja nämät luo11non synnyttämät ja kasvattamat 
laulut lienevät samalla tavalla ulkoa maahan tulleen sivistytnisen ja
loista aina edemmä ja edemmä vetäytyneet, sillä lailla nyt ainoastaan 
Karjalassa löytyen. Talonpoikaiset lapset jättHvät ilonsa ja lopet
tavat leikldnsä lattialla, ujostcllen loukkoihin rientäen, knn herras
Yäkeä tulee tupaan ; niin arvelisiroma myös n~iillen tahi muiden saman
laatnisten Janluin yli koko Suomen muinaan leikkinsä lyöneeu, vaan 
sitte jo sanotusta syystä nykyiseen piHapaikkaan väistyneen, enti
sestä. olostansa muilla paikoilla ei paljo mnnta., kun jälkiä ylehensä 
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kä.yvissä sananlaskuissa j ättä )n. Karjalassa ovat toki siksi vielä 
säilyneet, että, vaikka kyllä Ya.nhat ihmiset valittavat niiden lapsuu
tensa ar1nahicn ylenkatseestn, niitä kuitcnk.i vielä kaikilla iJillä ja 
kailcissa tiloissa Ianlellaan. Lal)Silla on erityiset laulunsa, nuorilla 
naimattomilla erityiset, naineilla eTit.yiset ja erityiset ikäkuluina van
hoillakj, paitsi mitä siitä laadusta on, että lauletaan yhteisesti usiam
milta tai kaikiltald. Samate on lauluja erittäin pojilla, erit täin tytöilli1, 
erittäin miehillä, ei"ittäiu naisilla, erittäin ukoilla, erittäin akoilla. 
Yksipuolisuutta peljätcssämme mme taida yl1tä lajia näistä toistansa 
paremmaksi kiittää. Jokaisella la.jilla on oma sulonsa ja kauneutensa, 
niin esimerkiksi lastenki. lauluilla: joit:t luetaan ensimäisen kirjan 
lopulla. Moni taitaisi niitti kehnomn1aksi ar,·a.ta, kun mitä pränttiin 
toimitettaisi, mutta kuitenki ovat ne lapsilla niin rakkaat jtt kauniit 
mielestänsä, etteiyät paljo mnita. lauluina pidäkään, kun semmoisia 
heielän mielensä ja :ilynsä m ttkaan juoksevia. Se on itseensä häm
mentynyt viisaus, joka lapsjlle muuta taritseekaan, kun minkä älytä 
-voivat, taikka joka katsoo sitä vesalle sopimattomaksi, että tttnlen 
mukaan heiluu sinne tänne, eikä asu kun täysi puu jäykkän~L, kan
kiana. Lapsilla on omat mielensä, omat halunsa, omat työnsä, tai
tonsa ja 1aulunsaki, ja sen tnukaan pitää kaikkia heihin koskevia 
arvattaman. ~Iainitut lasten laulut ovat kun ensimiiinen luokka 
Suomen laulukonlnssa. Semmois ia ovat kaikki parahimmat runo
niekat Iapsuudessansa lau1an et, jnuTi niistä laulun luontoon tottu
neet ja mieltyneet. 1\Iun laulukoulu sitte on itsekullaki ollut, niinkun 
siitä eräs laulaja kertoo, sanoen*): 

Omat on YiTTet oppimaui t 
Omat saamani sanaset, 
Tiepuolista te1npomani, 
Risnkoista rii})Omani, 
Kanarvoista katkomani, 
' ;--esoista -vetelemäni, 
Kun olin piennä paimenessa, 
Lassa lammasten keralla, 
Metisillä mättähillä, 
Kultaisilla kunnahilla. -
Tuuli toi sata sanoa, 
Tuhat ilma tunvitteli, 
\ -.-hTet aaltoina ajeU, 
Lausehet vetenä ,-ieri. 

•) Katso myU.::i 9 laulua ensim. kitj nssa. 

1 
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~1:uuta erityistä laulakoulua Suomalaisilla ei kyllä ollutkaan. 
Sillä vaikka laulukouluistald Suomen runoissa ja lauluissa toisinaan 
muistellaan, niin niillä arvatt avasti ei ymmärretä muuta, kun mikä 
vieläki maassa on tavallinen, että toinen opettaa t oiselle laulun ulko
muistilta laulettavaksi. Sillä tavalla ymmärrettävä lienee kyllä seki 
toisessa kirjassa präntättävii laulu, jossa tyttö kertoo pienempänä 
eräälle akalle muutamia lankakeriä ja rätsinän eli paidan laulun 
opetuspalkasta antaneensa, vaan jota tuhmuutta suuremmaksi tul
tuansa katuu, ·kun ilmanki a,kkojen opetuksitta havaitsi h1tolte·nsct 
kyllin virttä jatkavan, niillä samoilla sanoiliansa siUt oikiata, joka 
paikassa tila11ista Suo1nen laulukottlua osottava, josta j o ehki kylliksi 
olemma edellisissä lehtilöissä m·aininneet. 

Suomen laulun iästä eli vanhuudesta emme taida muuta sanoa, 
kun että sen juuret k atoaa menneisin ylinlUistoisiin aikoihin, latva 
näihin nykyisiin aikoihin koskeva. Niin näistäki tässä k okouksessa 
löytyvistä monella kyllä on suuriki ikä, ehkä vuosituhansia seljässä, 
vaan toiset taas eivät ole kovin vanhoja. Vang'ittttJ panntt *) esi
merkiksi ei voi olla vanh empi yhteistä viinankieltoaikaa kuningas 
I{yöstä IIL·nen hallitessa. Koitm·en järven r annalla eli pari vuotta 
sitte ja taitaa v ieläki elää vanha SO:v uotinen akka, 1\1 a te 1 i I( n i vala
tar, joka muutamista muilta kerätyistä tyttöin lauluista, kun niitä 
hänen kuullaksensa luimma, sanoi ' ,no vieläkö nyt sitäki maassa 
muistellaan ja ken sitä t eille lauloi? 1\finä sen ennen nuorra tyt .. 
tönä ollen tein." Akan ilman syytä entisestä laul uteostansa kehu
neen emme uskokaan, sillä siinäki iässä oli vielä hyvä laulaja, ja toi
seksi niitä tekemäkscnsä sanotuita tyttöin lauluja ei juuri laulettn
kaan llonutntsia ja Lieksan rajakyliä ulompana. Ainald lauluin ikää 
tutkiessa luulisin1mn. jonkun osviitan niiden nykyisestä olopaikasta 
saatavan. JYiitä laaj emmalta nsiammissa eripaikoissa kutaki laulua 
lauletaan, sitiL vanhemmaksi lnulisirnma, ja enhnmiten lauletaan niitä 
laajemmalta, joilht on enempi toisinnuita. Tämä on ylehensä sanottu, 
ei sillä mie1e1lä, että sopisi joka ainoaan erityiseen lauluun niin yh
dessä kun toisessaki kohdassa. 

Että Suomen laulutaito on k:1nsan omituinen siittämä, synnyt
tämä ja kasvattama, ei ulkoa peritty, sen j o osottaa Suomen laulun 
omituinen muotold ja kaikki erityinen laatunsa toisista rinnalla kas
vavista sisaristansa, R ·notsin j a Venäjän lauJ~t'ista. Ruotsilla ei ole 
paljo tämmöisiä mielen suoria ja selviä osotuksia laulnissansa, vaan 
kun jostain laulavat, pukevat asian kertomatapaan, taikka tarinoivat 

"') Katso 108 l:1uluu. I:mäi.··.masll kirj a.ss::J.. 
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jostain toisesta, johon ajatuksessa itsiänsä vertailevat. Heidän lau
lunsa paraasta päästä ovat sitä laatua, kun vh·silaulut tämän kokouk
sen kolmannessa kirjassa, ehkä kyllä niidenld luonnosta paljo eron.
vaiset. Enimmät Ruotsin kansanlauluista ei olekaan perinjuudn 
kansan tekoisia, vaan ylbäisemmän osan kansasta, Ruotsin 'lnuinai
sen he~·'t·asväen laatimia. Kansa sitte tavoissansa, siisteydessänsä j a 
Inuussa elämäss~t herrasväen tavottava pakkausi tilalle, herrasväki 
siirtyi edemmä ja jätti tahallaan taild{a unohdukscsta laulut jälkeensä,. 
jotka kansa omisti, ko1:jasi ja säilytti siitä niitä nyt kansanlauluiksi 
nimitetään, semmoisia enimmän osan ei alkuansa ollen. Omituisia, alku
periiisiä kansanlauluja Ruotsilla meidiin tiedosta. on ylen vähä, neki 
harvoin minkään veroisia. Venäj~in laulu, ehkä vähä enemmän Suo
men laulun sukuinen, kuitenki paljo erotaksen siitä, niin että, kun 
jo sanoimma, Suomen laulua ei taita muuhun, kun itseensä verrata,. 
juuri tämä itseisyytensä sen vanhaa ikääki todistava. 

Viron laulujen yhteydestä Suomen laulujen kanssa olisi enem
min kirjoittamista, knn mihin tässä esipuheessa aikausimma. Ne 
alkuansa eivät olleetkaan erotettuja. välillään, vaan yksiä lauluja, 
sitte kansan erotessa laulujenld toisistaan vieroten. Tämän eron jäl
keen näyttää Suomen laulu, niinkuin itse kieliki, paljo paremmin 
alkuluonnossansa pysyneen, muuten on se myös kaikella tavalla taita
vampi ja runsaampi Viron laulua. ~luitlen kaukaisen1pain kansain 
laulujen verralla vielä vähemmin I'upeamma Suomen laulua tutkimaan} 
ehkä kyllä sektiitn ei taitaisi sopimaton olla. Sen sijasta panemma 
tähän näytteeksi eräitä muukalaiskansain Jauluja, joille kuitenki sitä 
ennen olemma kokeneet suomalaisen puvun antaa. 

Seuraavalla tavalla sanotaan Lappala~isen matkalla armabansa 
Juoksi laulaneen *): · 

Paista päivit, armas päivä, 
Paista }Jäälle O•JTa lammin, 
Että kultani n~ikisin 
Orra lammin 1aitehel1a. 

Ei niin mäntyä mäellä, 
Eikä ltnusta kukkulalla, 
J onk' en 1atvahan . kapuaisi, 
Kun vaan kultani näkisin. 

Oksat poies otteleisin, 
Joka lehvän leik koaisin -

1 

Oksat kaikld kaunihitki, 
Kaikki lebvänsä leviät. 

Oisko linnun lentoneuot, 
Kohottimet kotkalinnuu, 
Lenteleisin, liiteleisin 
Orra lammin laitehelle. 

•) Katso : J. G. von Hertler, Stimmen dcr VUlker in Liedern. TUbingen 1807, siv. lO:J., 
jossa kirja~sa 1nyös senraavntki laulut saksankielise::lti, siv. 102, 129, 170, 171,177, ovat tavattavat 



V ~an mit~i miehellä minulla, 
Kuta kuijanpäiväisellä! 
Ei ole siipeä variksen, 
Jolla luoksesi tulisin. 

J o olet viikon vuottanunna, 
Kaiken kannoisen ikäsi, 
Sinisillä sil milläsi, 
Metisellä mielelläsi . 

• 

XLV 

Vaan vielä sinun tapoan, 
Vielä istun vieressäsi, 
Vaikka minneki menisit, 
Kuuneki kulekseleisit. 

1 Kova on kahle, rautakahle, 
Luja köysi, liinaköysi, 
Rakkaus sitäi kovempi, 
Lujempi siet syänten. 

Eslcirnaalainen (Amerikan kylmässä, pohjaisessa tnaanääressä) 
ilmottaa surunsa ystävänsä kuolemasta tähän laatuun: 

' loi minua mies paloista, 
Kun nyt näen istumesi 
Tyhjänä tuvassa tässä, 
Asuntosi autiana. 

Pois on 1nennyt ystäväni 
Pimiähän maan povehen, 
ltinutt.anut Manalan maille, 
Käynyt Kalman kartanohon, 

Jota ennen iltasilla 
Vuotin iltani iloksi, 
Kävin vastahan kujilla1 

Koska kuulin kulkevaksi. 

Tullut ei tyhjänti kotihin, 
Tuli täye1lä venolla -
' reen koiria venossa, 
Lintusia liiatenki, 

Joista äiti j on tusasti 
Keitti liemcn kerkiästi , 
Ruoan runsahan rakenti, 
Laitti muille ja minulle. 

Kun !lriki lahella laivan, 
Punamaston pu1jehti'van, 

Oli luona ensimmäisnä . • 
Laivan laialla. lähinnä. 

Vecn koiransa komiat 
Kanto kauppiaan kätehen, 
Toi parahat liinapaiat, 

uolet rautaiset nopiat. 

Vaan miss' on nyt ystäväni!
Voi kun muistuu mieleheni, 
Stu·u särkevi sy!imen, 
Huoli rinnan raatelevi. 

Voi jos vierisi veteru, 
Tahi itku irt~utuisi, 
Niinkun muilta muutamilta; 
Ehkä huoli huopeneisi. 

Tahi jos kuolisin minäld, 
Kaatuisin ka ta1a. raukka; -
Vaan kuka kantaisi surua 
Vaimost.<tni, lapsistani? -

Niin mahan majoilla näillä 
·vielä viipy~i vähäisen, 
Vaikk' on mennyt mielestäni, 
Ilo poikenn nt iäksi. 
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L itlzovilaisen morsiamen larulu syntymäk odistansn, erotessa, äi
tinsä j ättiiessä. 

Enkö j o sanonut äiti, 
• 'anonut saoinki kerroin : 
Hanki tänne tyttö toinen 
!(ntoj ak si, ketriHijäksi ; 
Jo olen kyllin ketr~iellyt, 

Kyllin ka.nka.ita knellut, 
Kyllin pessyt }Jöytiäsj, 
Kyllin laassut lattioita, 
Kyllin kuullut [iitiäni, 
En kyllin anoppianj, 
Kyllin heinHL harai1l ut, 
Kyllin laitellut 1apoja, 
Kyllin k ukkia keräillyt, 
• 

1 eppeleiksi selvitellyt. 
Nyt ne ei kuka,t koriat 

Kauan päässäni k alJaja, 
Ei siniset silkkinauhat 
P aista. päiviin paistehessa, 
Eili:ä suortnvat soriat 
'rniski tuulessa isost i; 
l{un t ulen k otihin toiste, 
K äyn lakissa, en kukissa. 
, 'itte la.kkini lavi~t 

Vielä. tuiskii tuulessalci, 
K:tulahuivini k oria 
Kumottav i lcuutamella ; 
Vaan ne sormukset soriat 
Vakassn valittelevat, 
• ~ ilkkinatlhani siniset 
Itkev itt ikänsä kaiken . 

• 

Sikelialaisen ylistyslaulu kultasestansa. 

Minne, minne mehiläinen, 
Kunne knlkusi varainen ? -
Tuskin vielä tuntureilla. 
A amuru sko alkehessa . 

Kukat kultaiset, koriat 
Kaikki vielä kaunibisti 
Lepettvät lcmmessänsii, 
U tnisilla uutimilla. 

Kaste kanssa kaikin puolin 
Vielä vilkkuYi kukilla; 
Etkö stu·e sulkiasi 
Tulemasta t n1miolle? -

Et sä sure sulkiasi, 
Yhä lennät löyhyttelet; 

Sano nyt matkasi minulle, 
Kunne kuitenki yTitit? 

Mesikö mielessä sinulla ? -
J os ei tnnu ta., j o sanonk i, 
~Iistä saat mitatta mettii 
Elinkautesi hneä. 

Etkö tullut tnntemahan, 
Näketnä.hän neioJstani ? -
Sill' on huuli lla hunaj a, 
Sillä suu snlinta mettä. 

Lennä sinne lintuseni, 
Knle sinne kultaseni; 
Sieltä sa.c:1.t simoa ky llin, 
Sieltä määrättä mesiä . 

• 



_\.LKDLAUSE. XLVIT 

Kreikkalaisen tytön lauluja kultaansa ikiiv0idessä. 

1. 
En taia, äiti kulta, 

l'tfa kangasta kutoa ; 
1\lull' on1pi outo vaiva 
B yänalassa aina -
Tuo k ehno Kh·ki r ukka 
Povea polttelevi. 

') -. 
Kuu kulk i matkoihinsa, 

Samoite seitsentäh ti, 
Jo yli pnoPyön aika, 

Ja minä rankka valvon 
Yhäti yksinäni. 

3. 
Kaikki antoi armas a ika, 

Antoi kesän, antoi talven, 
_-!_ntoi joulnn, antoi kekrin 1 

. ... ~u toi r iiston, eloa, 
Ystäviä, ja iloa, 

• A.n toi pojan ä.itilleni; 
1 Vaan mitä minulle antoi? 
1 E i mitänä 1nillo inkana. 

Tähän nykyiseen Suomen laulujen ja virsien kokoukseen ole1nma 
kokeneet saada kaikki meilHt tutut Suomen kansttn vanhat eli vanhan
tapaiset lauJ ltt ja v irJ'et) niinl .. un Ka..Zevalaan erottelimma kaikki ker

toutarunot sitä laatua. Näin on • tuomen kansan vanhoist:t runoel
Inista kaksi osaa tullut säilytetyksi ; loihturunoista tulisi pian kol·mas, 
j os, k uni toiv omma, saataisih1 präntiual:liseen Jro1junn edes neki 
niis tä, jotka jo oYat koottuina, jol- a työ ei ky11ä olekaan huokeiln
pia toimittaa. j os mielitään saada kaikki suunnallensa erotetuksi ja 
siivotuksi. Nåiclenk-i laulujen ja virsien er ottaminen itseksensit ei 
a ina ole ollut niin k evUt, ettei tois inaan olisi h.-ylliksi työtä jatkan
nut. \Tirsirunot välistä yli1ntrkaava,t loiht.urnnoihin, samoite 1anlutki, 
esimerkiksi toisessa k ujassa priintätttiv~i.t ?netsii - j ~t sotalcculttt) jonka 
tähden niist~1 enimmän, loihtnsekaisemman osttn oletnm.aki tHst~L ko
kouksesta loibturunoin sekaan otettavaksi Jyld i,nneet. T oisella puo
len y htyvtit htulnt nykyisompiin lauluihin, ja. siin!i.ki on raja 11sein 
tahtonut tulla sekavaksi. Mu ttn. kuki tekee ja laatii työn Jmmär
rystänsä myöten parahiteu, ja niin o~emmLt n1eki tehneet, emmekH pane 
tuota sikseenkään mielellemme, jos toisinaan olisi laulnmaata. joku 
osa muualle jäänyt, toisinaan raja tullut y likiiydyksi. Se ny t oli 
vastuksena koko t~irmän l{Ol\:onksen Suomen runostosta erottanzisessa ). 
sama sekaYuus on tahtonut sen eri osihinsa laske;nisessa haitaksi tnlla. 
Nii~ esimerkiksi tämän ensimä i en h.-i1jn.n lnuluista ova.t pain1en- ja las
ten laul lllt liketysten toinen toistansa, ja toisessa kh:jassa löytyvist~t 

neitojen laulwista olisi muut~unia taittu p aintenlnuluiksi tahi naisten 

• 
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yhtei iksi lauluiksi toisilta lukea j a samoitc joitakuita poikien lau
luista a1·vata 1niesten yhteisiksi taikka urosten laul-uiksi, taikka vasta
ba kaan. iin kolmannenki kilj:ln virsilaulujeu kanssa. Moni taru
vh·si taitaisi toisilta arvattaa. historialliseksi moni 1ntti.naisusko i·nen 
pidettäiL ta'l·ttV'i?·tenä, tnikka vastahakaan. Niin usein munnki erottami
sen ja rajoittamisen kanssa. 

Jo toistakymmentä vuotta olemma näitä keräilleet e1·ittäinki 
k es:iisaikoina 1828, 1831, 1832 j a. vuosina 1836, 1837 olimma toista 
vuotta kerrassaan Su01nen Kirjallisuuden Seuran toimella ja kustan
nuksella niin näit~t kun muitaki keräyksiH -var ten Venä jän ja Suomen 
Karjalassa ynnä Lapissaki liikkeellä. Sitte siltä matkalta kotiuttua 
olernma pian heittämättömiHHi työllä, niiitH. yksiä lauluja ja virsiä 
präntin a lle korjailleet, sovitell cet ja suunnit lleet, enin1miin osan 
sillä ajnll:t vähintäki nelj:t kertaa uudest.1an puhtaa ksi khjoitellect, 
vaikkcm1nc sittekään mielemme mukaan ole kaikkia paikkoja oikein 
suunnallens:t saaneet. ·vaan tämiin tnainimma sillä mieleiHi j a toivo11a, 
ettei puuttuvaisuutta pantaisi huolettomut1den syyksi, vaan ennemmin 
muun san.mattomuuden. Mainittuun niin usinsti uudistettuun puh
taaksi-khjoittamiseen on, paitsi muuta, seki syynä ollut, että. kun 
työmme alla aina tulimma. vaillinaisi:t paikkoja yhdessä taikka toisessa 
kohtaa havatsemaan, syksyillä 1838 ja 1839 niiden tähden uudelleen 

# 

Hiksimmit Karjalaan, josta my ös kummaHaki kertaa sa imma paljo li· 
säyksHi j a toisintoja ennen koottuihin. Toisinnoita tosin onki hai
taksi-asti paikka paikoin kasvanut, vaikka ]~yllä olemma kokeneet 
kaikki joutavat, mielesti1mme mit:tttömät, kerrassaan pois heittää. 
Niin muiden seassa esimerkiksi semmoiset puhetlaatntoisinnot, kun 
lenti, lensi; lähti, lä.ksi; saattoi., saatto, saatti; kaatoi, kaato, kaati, 
kaasi; olen, oon, oun; olenr:tna, oomma, oumma., oomme, onmme; 1nene, 
mäne, mee, miiii; pane, paa; 1ninä, mie, ma, mii; sinä, sie, sar, sEi.; hän, 
h~Uin; 1ne, myö; te, työ; he, hyö; t·u,o, toi, taa.; iso, isä, taatto, taatta; 
errto, cn1ä, iiiti, maammo, mannTDa; sisa'r, sisko, sikko, siukku; veli, 
velji, veljyt, velo, veio, veikko; tniniii, minjä, minnä, minua; värt
tinä, värttänä; lassa, lasna; kt-i~lkiessa, kulkeissa; sanonut, sanonu, 
sanonna j. n. e., joit.a erittäin merkitsemiHin vaan ylen harvoin lie
nemmä hairauneet. Joka semmoisista muista poisjätetyistä toisin
noista tahtoisi tiedon, kyllä saapi sen käsikirjoitnksistamme, jotka 
niomm:t äsken mainitulle S. K. Seuralle j ättiiä. Toinen huoletta
vampi asia on se, ettemme aina. ole tainneet osata toisintojen seasta 
sominta ja parasta itse lauluun valita, Yaan sen sijaan ottaneet jotain 
kehnompata, vähemmin sopivata. Mutta~ mikLi missäki olisi somin, 
sitä ei aina käsitä ajatteletnallaknan ja miettimällä; v~ilistH, sattuu, 
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vä listä taas pitää n1onenki paikan jäiidH vähemmin valmiinnäköisek si. 
J os joskus näistä lauluista tulisi toinen uusi laitos präntättih-äksi, 
niin pankoot ja sovitelkoot silloin toiset paremmin, ikäskun ne, jotka 
j oitakuita näistä ehkii ottavat ulkoldelille kåäntäfiks.ensä, ennen työ-
hön ruvettuansa mahtaYat silmäillä toisinnoitnki ja valita, mjktf niissä 
saattaisi paremmin sanottu olla, kun itse päiiluvussa. 

Jo näiden maineena olevien t oisintojen paljous mahtaa vapau t
taa meitä siitä lnulosta, että olisiroma näitii lauluja omilla 1aitoksil
la.mme lisiinncet tahi n1uilla vierailla sanoilla parsielleet. Emmekä siitä 
ny t virkkaisi mitänä, jos ei ~tinaki ne, jotka kansanlauluja ovat kotjael
leet, olisi tulleet saman luulon alaisiksi. Ne, j otka ovat t ot tuneet 
erottamaan kansanlauluin oman somuuden j a luontaisuuden, myös 
kyllä helposti erotta.isivat, j os niihin mitä olisi ulkoa lisätty . Ei yksi
kään kukka ole arempi vierasta koskemista suhteen, kun kansan
laulut. Joku ainoa vieras sana, j olla lunltaisi par annettavan, usein 
pilaisi kok o la ulun somuudcn. Sen tietäiss~i olemmaki aina varoneet 
niihln mitään lisäksi panna, j a vaan aikaharvoin jonkun poisj iUi.neen 
sanan vaillinaiseen pnikkaan panneet, senki usehn1uiten muistossa säi
lyneistiL kuulluista sillä paljo o lemma ainoastaan kuulleet laulet
tavan, erittäinki vesimatkoilla ja muissa t iloissa , joissa kh:joitns ei 
syntynyt. 

N:iistii. lauluista ei ole juuri y htitän, jota emme olisi kansassa 
tavanneet, vaikka onki joitakuita ennen pråntättynä täydellisem
missä tai vai1linaisemmissn. tapnilcmissa *). Kun ne nyt kaikki olemma 
tähä n yhteen liittäneet , niin toivommaki tiim~in laulukokouksen siinä 
kohdassa t äydelliseksi, e ttei tarvitse muualta präntåtyit~i lauluja ha
kea, j oita tässä e i Löyty isi. Ei ennen präntätyitä kyllä. usein tava.ta 
entisessä muodossaan, vaan välistä toisinnoissa, vHJistä usiampaan eri
lauluun erinneen ~i, joka tulee siitä, ettH, kun kehnommilta laulajoilta 
ennen lienee erilaulnihin kuuluvia asioita j a sanoja y h teen laulettu, 

•) Katso: Pieniii Ilwnoja 81&ome7z Poj illen Ratoksi, I:nen osa, pr~tntutty 1818, j ossa 
laulut I - - - VI, Yill, X ovut tatn. lnatua, ja Il:nen Vihko, Upflala.ssa 1821, j ossa sa.moite 
laulut I - - - XI kuuluyat tuhun kokoubeen.. Nllist!l yluleksiislåtoista laulusta löylyy enin 
osa myös v on Sc h röterin, ttlmän esipuheen TI:s ella. ~irnlla., maiui tussa kirj assa, j oEsu. 
päillliseksi tätä laatua ta.,·ataan 7 paimenlaullllt, 2 jauhoru,noa ja Kojosen poian ,-irsi. Ke 
kak-si janl1orunoa. myUs luetaaan P orth aa.n in etlcllU. (siv. :A'XXfX) sanotussa kirj assa ja ovat 
melkein runoat samassa ldrj assu. lUytyvtl.t vanhana ikaiset k-an~anlaulut. 11-Iuutamio. tämU.nlaatuisia. 
olemmu. moki ennen IHlllltLUyttu.noet (aiv. il nimitetyn) Ka,deteen 2:sso. osassa, siv. 13- 23, 3a 
- 72, kuin myUski kuukausisanomain .Meltiliiis~1l vuosikerroissa 183G, 1837. - ilma.u nuitu 
pränttikirjoist~ saatuja apuja olemma myUs eräit n lisUyksiU kirjoitettuina nili kin saaneet Ma.gi~

teri Mat thias Aleksanderi K a s tr oinil t ä ja Ak.:ul emian OppilaiEelta Joban Fretlrikki K aj a a
n i 1 t u, jonka tilA~ll kiitollisuudella mainimma. 
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niin saivat s ;)kä m iltä että muilta sillä tavoin sekavasti präntiityiksi, 
vaan ovat nyt tulleet paikoi11ensa asetetuiksj ja jä1jestotyiksi sit-ä 
myöten, kun paremmat ln.ulnjnt niitiL lauloi at tai mnnten oleruma 
:ilynneet. Titm!iki jiiljestärninen on usein ky1liL hnnk~lata työtä ollut . 
Erilauhtjat y hden laulun melkein nina 1au1n.vat usiampaan enemmin 
t a.hi v rthcmn1in toisistaan erHtviULn ta})Uttn. ]likä n1uistan. sen täydelli
semm~istj, kuk~ vaillinaisen1n1:tsti., kuka, varLn mnuta1nia sanoja j a 
erii.itlt paikkoja tavotte1eva, muistonsa kel1nontta poisjHJivist~L syyt
televä. Eikä sck!Uin olisi niin suurena lJ:tittana, vaan kun vi lii sen 
ohessa nseinki laulelhw.n niin sekn;vasti, että yksiä snnoja ja paikkoja 
1ni1loin T"edetiHin yhteen, konsa toiseen lauluun, niin viiteen, kuu· 
teenki toisinansa; taikka kun yksiii laulnj:t lauleta:1n niin ritapa.iscsti, 
l'ttii pian j oka toinen v iirsy on erinkaltainen. Semmoisia jätjestäissä 
sanpi kylHi v isusti mi ettiä ja t:n·katn, kuinka kaikki saataisi para
Jtirnpaan sopuun keskenänsri, j a ettei tulisi johonkuhun lauluun 
lii tety ksi, n1ikii alkuansa n1n.htoi peräti toi se n kuulua. 

YksiiL lauseita tavataan paikkapaikoin kahdessa taikka usiammas
saki erilaulussa. Niistä ei tule meitä sy:rtt~iH., taikka n:jatcl1a, kun 
olisin1mn. hy västi voineet po i sheittii~L ne ja, ncki s::tnat jostain laulusta, 
koska ne jo tavattiin j ossain toisessa edellisessä. Siihen n1cillä ei ole 
ollut oikeutta. J os yhdessH 1au1 ussa j o tavattiin sanat: näUlä ·;·au,. 
koilla ·rajoilla, poloisilla Pohj an ·Jnailla, t:1ikka: tällä i.nhalla iällä., 
katotalla kannikalla taikkn : voi ~Jninii p oloh tcn p oika 'voi p oika p o· 
lon alainen. niin se ei estii,. etteivät saisi toisessaki ta.vattan. •em
moisia lauseita tnahtoj jo ikivanh11ndes ta käydä kun muitak.i sanan
parsia kansassa, jonkalaisinn helposti tulivat muuttumattomina. nlil-
1oin mihinki 1aulnun sekanmaan. EikH. ole ensinkHfin kansanlauluissa 
sen1n1oinen asi:t kntnmiteltava; tapahtuupa. v~tlistä oppineitteuki k cs
k ellii, ettit kiLytttivH.t kun omiansa, 111 i t~L jo ennen on tullut 1nuilta 
sanotuksi. - Erilaatn taasen on sen asian kanssa, etUi V'i·rsilanlwissa 
usein kerrotaan sana sanalta ede lHsHi, sau1assa virress~i. olevia lau
seita. Se on Buon1en virsilaulun ominaisuus, ja ken sit~i ei katso 
kannistavaksi, toki kntsokoon suvaitta.Ya.ksL Olisiruma kylUt voineet 
viil ttäi1, ettei semmoisia yhtlessä virressä sattuvia, nsiammasti k el-rot
tavi::t lauseita olisi en:Hi jälki siss i\ sij oissansa präntätty. J os vaan 
olisimrna panneet ensim~iiset Ennat niistii ja o3ottaneet toistenki seu
raavan niin olisi siinii tainnut o lla kyliiksi. Mutta. toisinki puolin 
1niettien, ja koska niiden täydellinenki kcrton1inen ei tnl , kh:jan suu
l'Uutta lisLUtmH~il1 , kun kahdella , korkeinta kolmella lclt<lcll:i, niin 
olcn1ma katsoneet sopivatnm:tksi sillä taYalln. prii.nttäyttH:i, tiLydelli
scsti, kun lauletan.nki. 
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' U siampi näistä lauluistrL taitaisi kylHt ~ikkinäisen1piä lukijoita 
varten e1'ityisiä selvityksiä tarvita. Niin esitnerlåksi t:tnssi- ja h~Lä

laulnt niitä seuraavista tanssi- ja hf'iätavoista. J os a ik a a j a ti laisuutta 
snatnma, niin kyllä miksi e1n me saataki jossain neljännessä kh:jassa 
vasta semmoisia selvityksi ä tohn ittaa, vaan näihin kolmeen olemmn 
paljan.t laulut s iltänsä tohnittnneet. Kuitenki ::tioroma k oln1annen 
ki1jan lopulla kaikki outl ommat sanat selvittäiL Paikkoja, joista 
itsekuki laulu olisi saatu, on työ·läs ja mah (lotonki nin1ittäii muulla 
tavalla, kun minlt~i. jo olen1ma tehneet tän1än esipuheen \ 7':c1en
ne1Ht sivulla, koska. harvoin onki jokn lanln täydellisesti yhdestä 
paikasta ja yhdeltit laulnjalta saatu, vaan usiammilta paikoilta ja 
nsiampain lan1anna.sta nykyiseen muotoons[t kasv::tnnt. 

KylHt ky1nmenellä ja vieläki nsi:tmmalla, vähä, toisistaan erHt -
vilHL nnoteilla l~ulcllaan näit~t l::Ltlluja eripaikoilla. 1\Iuutamat vieUl 
sillktki lisäe1evät nuottitapoja, että ensisti joka värsyn toisesti ker
rottua, tnhi ilmanh.-i kertomatta, })auevat joitttkuita erityisiä sanoja 
_Ftlkeen, taikka kertov~t vielä koimaunesti loppusanat itsestä v~Lr
systä, jotta tulee esimerkiksi seuraaviin tnpoihin lanlett avaksi. 

Rtrvetkasme, robjetkasme, 
Kauniissa joukossa, 

Elldis äiintiimme hävetkö, 
Knuniissa joukossa, 

Vaikk' on lapset laulamassa, 
Kauniissa joukossa, j. n. e. 

On1pa 111ulln, kul tainenki, 
Ompa vainen niinki, 

Sen punaisen päivän :tlla, 
01npa vainen niinki, 

SiniSLlkkn, saapasjalka, 
Ompa vainen niinki, 

Verka.västi , sarkatakki, 
Ompa vainen niinki, 

Palttinapaitn,, pumpulihuivi, 
Omp~ vaincn niinki, 

Leikkatukka, liippahattu, 
Ompa vn.inen niin ld, j . n . e. 

Surn tuli Suomen maalle :,: 
Ai, ai Suo1nen maalle, 

Surn tuli Suomen poikasille :, : 
Ai, ai poikasille, 

Itku pitkä piikasille :,: 
.A..i, ai piikasille, 

J1[u1·e n1usta vanhemmille :,: 
... l\.i, :-ti vanhemmille, j. n. e. 

E1npä uskonut olisi :,: 
En vainen olisi, 

Vaikk' oisi sata sanonut :,: 
Vaikka sata sanonut, 

Tuhat suuta tunnustanut :,: 
Suuta tunnustanut, 

Tubnt kieltä. kertoellnt :,: 
I\.ieltki k ertoellut, j. n. c. 

Tämmöinen viirsyjen välittäminen erisanoilla j11nri osottaa jo
tain kansassa siinnyttä. eli sikHivätfi halurt entisest~i yksinkertaisesta 

• 
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laulunuotista. poiketa, moninaisempia saada, j a on kun joku porras 
entisten ja nykyisten laulunuottien v ä lillä. ~Iuut..~milla muillaki 
lutnsoilla, esimerkiksi Hispanilaisi,lla., K?·eikkalaisilla, Venäläisillä, on 
ulkonaisen rakentonsa suhteen Suomenlaatuisia nelimittn,-Tunoja, joita 
myös mahdetaan ]aulaa, vaan joiden nuotit meilHi ovat tuntematto
mat, ettemme taida niitä Suomen l'Unonuotin rinnalla tutkia. Emmek ä 
vieHt tunne omista Suomenkaan nuoteista, kun jonkun pienemmän 
osan, l~ oska niitä ei ole kelUiän }Jnremmalta soittoniekalta k erätty. 
Sen vaan tunnemmn j a t ieclämmä, että Suomessa löytyy kansan 
seassa paljo erityisiä, usein kylläksi kauniita, luontoa vaikuttavaisia 
nuotteja., joita ei toki pitäisikä!tn ilman keriUilnfittä ja ko1jnamatta 
l1eittää ! *) 

K~njalassa, Savossa ja Pohjanmaalla, joissa eritttiinld K arja
lassa vanhoja. kanteleita vielä pi letään ja kanteleen soittoa rakaste
taan, laulellaan nftitä lauluja toisinaan kanteleen äänen avulla, s. o. 
laulaja laulaa j a soittaa yhdessä. Kanteleella oli ennen vanhaan oma. 
haltijaneitsensä, jota Kanteletta'reksi eli Kantelehetta'reksi nimitettiin. 
Kun hänen huolensa kanteleesta jo on vähennyt, ja kohta taitaa pe
räti loppua, niin toki toivommald l1änelEl 11ykyaikoina siksi j outon. 
oleva11, että ottaa nämät laulutki huostaansa, liiatenki kun j o enti
sessä virassansn lienee niiden kanssa kyl1inki tutuksi tullut. S illä 
toivolla ja mielellä olemma tä1le lanlukokoukselle antaneet nimensä 
Kanteletar. 

Elköön uskoko kukaan, ettii niimät olisivat ne ainoat perintö
jätteet Suomen muinaisista lauluista. Toinen mokoma on epäilemä.t
täki vielä poissa, ker!Himättä. Tämn1öisiä kerätessä kohtaaki paljo 
vastuksia., jotka pitkittäv-ät työtit ja saattavat sen muutenki vaikiaksi. 
Kansa niitä milloin pitää ylen halpana, ettei kehtaa kirjoitusta vas
t en, eikä muuten herrasYii en kuullessa laulaa, milloin taas luulee 
niitä jumalattomiksi ja pelkää tilintekon. Eikä ollenkaan ole ihme
teltävit tämä viimeksi mainittu knnsan luulo ja pelko, ompn. moni 
oppineemmistnki ihmisistä ajatellut ja sanonut niin tämmöisten, k uu 
kaikenlaisten muiden maallisten luuluin ja tarinain oikian kristillisen 
e lämän harjoitusta maassa estelevän. Jos niin olisi, niin toki olisim
maki paremtnin t ehneet ne kerrassaan tuleen nakata, kun pränttiin 

•) Tä.;sil esipuheessa löytyYien nylTis·empien laulujen~ lnm myöski muulumien vanlwjen 
runonuottien soittomukaisen j llrjestumisen on Herra Laulun-opettaja. Fred rik August Ellr
a t rö m hyvllntahtoisesti toimittanut. J os niissU olisi jotain erehdystu. tai muuta ,-il-aa, eaimer
kiksi että laulettaisiin kauniinunasti, kun näissii soittotu.voissa on osotetuksi saatu, j ota muuta
mista nuoteista kyllä pelklllimmllki, tliln siitu oi tule häntä syyttttl.l1 vaan meiillln huonoa, taein 
petlävUistu soitto- ja nuottimwstoamme. 
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toimittaa, ja sitäki paremmasti, jos niitä emme ensinkään olisi unoh
duksen tieltä keränneet ja ko1jannee.t. Sillä niin jumalattomat mie
lestämme e1nme olek aan, että ehdolla hankkisiroma esteitä kTistilli
selle elämälle, jolla ilmanki hankkimatta kyllä lienee vastusta maail
massa. Sen sanoruma vielä kertoen, että vielä nytki, kaiken ja moni
vuotisen vaivamme . perästä, saisivat pa ikalla präntin sijasta lieteen 
lentää nämät laulut ja virret, jos niistä mainitussa kohdassa mitään 
haittaa, vastusta ta.ikka muuta hämmennystä pelkäisin1m!t. Mutta olemma 
kuulleet kristillistä elämätä olevan usiammasta laadusta, eikä sitä 
yli muiden oikiaksi kiitettävä.n, joka näiltä ja muilta samanlaatuisilta 
aineilta taitaisi bäiritettää. Sen on usia mpi vielä niistäki sanonut, 
joita. nykyaikoina välistä oikein soimataan kiivaudest ansa kristilli
syydessä. -- Kallio ei liikahtele kovassakaan tuulessa, vaan vaahti 
vedellä pyörii pienemmänki löyhkän edessä. ._T:t joka luulee kenen
kään mielen j a ajatukset näilUi pidätettävän, etteivät pääse oilåaan 
kristilliseen tuntoon heräämään, se ennen näitä ja meitä tuomitse
matta hävittäköön maa ilmasta kaikki joutavat, mielettömät puheet, 
seurat, hypyt, tanssit, soitot j a muut semmoiset kieltäköönpä Iin· 
nutki ilmassa laulamasta, koska ne k uitenki tiettävästi eivät a ina 
laula luojansa ylistystä, vaan lanluillansa useinki suosittelevat toi
sjansa kieltäköön myös 1naan kasvamasta muita, kun 'l''isUnlcttkkia, 
Kiesuksen kärnmeköitii ja Bfaa1··ian V'l.todethein,iii. Kr istillisyys on 
iso, monihaarainen j a monilehvällinen, 1atvallansa taivaasen y lettyvä 
puu. Jos linnut ei sovi yhdelle oksalle laulamaan, niin sopivat toi· 
selle. Mutta oksaa emme pidä lintujen Janlannasta sen pahempana. 
Emmekä myös ylitse kaikista muista katso niitä oksia kauniiksi, 
jotka alti nurkuvat sitä, että puu kasvaessaosa kohotti heidät juuri
puolesta ja maapinnasta korkiammalle ilmaan, j onka tähden 1atvoil-
1ansa yhä nuokknvat alaspäin, eivätkä koskaan tyydy nykyiseen 
oloonsa ja osaansa, vaan tahtoisivat puun juureen aseutonsa. Kai
killa on heillä kuitenki juuresta y lösnouseva voin1ansa. Sillä mie
lellä emme pelkää näistä sitä luultua kristillisyyden vastusta tulevan, 
vaan ennemmin, p~itsi muuta hyö·dytystä, muuellenki jota in k aunista, 
syytöntä ja viatonta mielenpiclettä, joka toisinaan ehkä estää sen pa_ 
h empiin yrityksiin job tumasta ja sekaumasta. 

' 

Niin lähde nyt Kanteletar matkoihisi, ei esteeksi hyville ta
voine, kristilliselle mielelle ja elämälle, tahi muille byvil1e tarkoituk
sille, vaan jälkinäytteeksi ja osotteeksi entisen ajan elätnästä, ta
voista, mielestä ja muusta laadusta, kun myös joksiki tienYiitaksi 
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Suomen tulcy·alle laululle ja laulajoille, ja muille ystäYillesi sekä 
hyviinsuovillesi syyttömäksi njanYietteeksi, jos ei huvi tuksek.si ja 
opiksi! Niill en, jotka rnoittivat sinua, sano, ettet taicla olla, -van
h cmlJatasi parem})i, vaan vanhemllasi on aika, joka synnytti sinun, 
ja itse olet sen :ljan lapsi.. Köyhi-iltä vanh m1ualta ei ole lapsen paljo 
perittäviiä; ellös sentähden k öyhyyttäsi ja talonpoiltnista pukuasi 
ujostelko ! Nyt on aika r ikkaampi moninaisilta opeiltn, t ieeloilta j a 
t.'lidoilta, niin siittäköön, synnyttäkööu j a kasvattakoon parempia 
lapsiaki! Niillen taas, jotka liiaksi 1nieltyvät sinuun j a ylilnäär~ii
aesti kiittäYät, kuiskaa korvaan ja sano et ansatseY:tsi semmoista 
liikanaista ylistystä. ~Iuistuta l1eitä m oninaisista. vajavn.isuuksistasi, 
esimerkiksi siitäki, kuinka yhä kohtaavissa, päiille p a.kkaavi'3sa huo
lissasi h arvoin olet juuri n1itääu pys}'äistä, oikein levottayaista loh
dutusta löytänyt, vaan useimn1in tavotellut pian jäHe meneviä tel-o
lobdutuksia, joihin et k y llä itsekiliiu ole voinut tyytyE1, j os kohta 
sen, lapsellisella k erskaamallasi, maaHman knull essa viilistä sanoisitki. 

, T aikka miksi neuon ja opetan s inuat etkö jo itse a ikaa sittc ole 
laulanut: 

-

Kun kuul en sanottnvaksi, 
E li liioin , pantaya ksi, 
Silloin seison selve.mmästi, 
Piän päätä pystyn1mästi, 
Olen kun oriheponen, 
TRhi sälkö säärtit lyö en; 
K uulisin kiitettä\äksi, 
Yhenkään y listHvä.ksi, 
Alempana p~iiin pi t~Hsin , 
Alas sil miit siirteteisin. 

Helsingissä 9 päivä Iiuhtiknuta l 8-1 0. 
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Yhteisiä la ui uj a. 

1. Kaikille yhteisiä. 

1. Eräskuru ntaineu kantele. 
X e var._in vai htelc\at, 

Tuiki ty hj eä panevat, 
Jotka soittoa sanovat, 
Arvelevat kantclctta 

1 äinän1öi en vei. Ui.Juäk-i , 
Jun1alan kuYoan1ak. i , 
Hauin uuren hartioista 
' reen koiran koukkuluista · 
'oitto on surni. ta tehty, 

Murchista n1uovacltu : 
J(oppa J1fiivistä kovista, 
EmäJ1UU ikiiJOloista, 
J{ielct ldu._ oista kerätty, 
.1 aulat mui-ta va tu]{sista. 

entä ei soita 1\antcleni, 
Ei ilot. e ensinkäntt, 
~ oitto ei soita . uosioksi, 
Laske i laatuista iloa, 
}{un on huoli ~ ta kuvattu, 
Murehista muovacltu. 

2. Elkää ouostuko. 
Otettiin minu ta outo, 

Varsin virhi vj ·kattihin 

:nlinun lapsen lauluistani, 
Pienen pilpatnk istani, 
l\Iinun liioin laulaYani, 
Pahasti pajattavani. 
Vaan elkäii hyYät imeiset 
Tuota ouok i otelko, 
Jos 1ni e la}J i liioin laulun, 
Pieni pilpatan pahasti; 
En ole opi ·sa ollut, 
'ei onut epän pajassa, 
aanut ulkoa anoja, 

Loito1npata lausehia; 
Olen oppinut kotona, 

n1ru1 aitan orren alla, 
man äitin rärttinöillä, 
eikon vest la. tusil1a.. 

3. Kiven alla kieltåjäni. 

Laulaisii1pa., taitai inpa, 
saajaisinpa oli "'in, 

Laulaisin 111inä kotona, 
··r aan en julken. :kylä" ä · 
l{ylän nai .., t nanranevat, 
Ihn1i et iln ht levät 
lVIluun lapsen laulujani, 

• 

• 
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Pienen })iepotuksiani, 
Jos ma lapsi liioin laulan , 
Paljo mieletön pajatan. 
Eik' ole hullun ldeltäjäistii, 
Ankaran asettajaista; 
Kiven all' on kieltäjäni, 
Maan alla 1nasentajani, 
Jo on l)elto peittehenä, 
N ur1ni kaunis kattehena, 
Silmillä heliät hiekat, 
Jaloilla muhiat 1nullat. 

4. lliksi en laulaisi? 

Laulavat L apinki lapset, 
Heinäkengät heittelevät 
Hirven harvoilta lihoilta, 
Petran I)ienen 11allehilta; 
Niin miks' en 1ninäi laula, 
Miks' ei laula n1eiiin lapset 
Ruoalta rukihiselta, 
Suulta suurukselliselta? 

Laulavat Lapinld la11Set, 
H einäkengät heittelevät, 
Vesimaljan juotuansa, 
P etäjäisen purtuansa; 
Niin n1iks' en minäi laula, 
lVIiks' ei laula 1neiän lapset 
Juomalta jyvälliseltä, 
Oluelta ohraiselta? 

Laulavat La:pinki la}JSet, 
Heinäkengät heittelevät 
Nokisilta nuotioilta, 
Hiilisiltä hiertimiltä; 
Niin miks' en tninäi laula, 
Miks' ei laula me iän lapset 
Lavitsoilta lautaisilta, 
Huonehilta bonkaisilta? 

• 
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5. Laula, laula kieli keito! 

Laula, laula kieli k eito, 
Suu kurja sulin })akaja ! 
Etpä silloi11 laajoin laula, 
Etkä aivan pitkin piuska, 
Kun sa l\:uolet kurja kieli, 
Katon et katala raulth:a; 
Kun on suussa surn1an suitset, 
Surnu1n IJäitset päälaella, 
!{aulassa Manalan l\ahle, 
Tuonen olJjat olkapäillä. 

Laula, laula kieli keito, 
Suu kurja sulin pakaj a ! 
Etpti silloin laajoin laula, 
Etlrä aivan pitl{in piusk a, 
Kun viisin vyöteltänehe, 
Ituusin lrengiteltänehe, 
Päälle Iauan lasketahan, 
Liina päälle liitetäbän. 

Laula, laula }{ieli k ei to, 
Suu kurja sulin pakaja! 
Etpä silloin laajoin lunla, 
Etkä aivan pitkin piuska, 
Kun sa vieähän vil uhun, 
Pak1\:asel1en paiskatahan, 
Lauta alle, toinen päälle, 
l{upeh elle kumn1allenki. 

Laula, laula kieli keito, 
Suu kurja sulin pakaja! 
Eti>ä silloin laajoin laula, 
Etkä aivan pitkin })iuska, 
Tuon en tuopin tuomisil ta, 
Manau kaunun kantarnilta ; 
Kehnot siell' on tuopin tuojat, 
Kannun kantajat katalat. 

Laula , laula kieli keito, 
Suu kurja sulin pakaja! 
Etpä silloin laajoin laula, 
Etkä ai-van pitldn IJiuska ., 
l{un sa suuni ruohon kasvat, 
Kieleni heiiän heinän, 

-
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,~atsani -rihannau Yiian, 
Kullnani ornsikuu en. 

Laula, laula kieli k eito, 
Suu kurja snlin pakaja! 
L aula Yaikka lasken1att a 
Ja h eläj ii hei ttiilnättä! 
Jääpi suuta sm·n1allenki, 
lUeitä n1aassaki 1närätä. 

1 

Tuonen toukkieu jyviä, 
Manalan n1atoj en syöti. 

6. Äiä on ääntäni kulunut. 

Lauloin ennen lapsempana 
l{iel tä pieksin pieneinj)ttnii, 
\ r aan en nyt sanoa saata, 
Enkä kielin kerskaella; 
Kieleni n1inun ki piii 
SäYeleni san(ren sairas. 
•• 

Aiä. on ääntäni kulunut, 
äYeltäni suuri säie 

Sitte m nnehen rkrsrn, 
Sitte toi en toukoaian. 
Yskä on suuni sulkonunna, 
Tauti salvanna sanani, 
J otk' ennen jokena. juoksi, 
Myötävirtana Yili i. 
Niin n1nn ennen ääni juoksi, 
l(tm lrlr lun1ella j uoksi, 
\ enon en j old\csillä 
lVIastilaiva lainehilla. 
Nyt on ääneni poloisen, 
Minun kurjan kulkkutorvi, 
On kun karhi kaskirnailla, 
ITangella hnsupetäjä. 
\ ene kuivilla ki Yillä . • 
Reld rannan hiekkasilla. 

7. Kuoli rakentajani. 

Ei ktu11a.ja kuiya kulkku, 
E ikii rintani rin1aja 
Kun ei Yoilla yoiettanc 
Rakettunc ra ·yasilla. 
E i oo Yoilla yoitajoa. 
RasYoilla rakcntaj on.. 
Kun ennen onu:t emou i · 

epti yoilla Yoicllutti, 
Sekii rasvoilla raken ti. 
J o nyt on kuollut kuusi vnotta, 
K aounnt kahek an vuotta, 
Kuollut yoilla Yoitajani 
TiaSYOilla rakcntajaui. 

8. Silloin laulan, konsa j onan. 
Tupa on täynnä tnppisuita, 

Pöytä pönldä 1nahoja; 
E i olle virren virkkajou t 
Asian a lottajoa 
Kun en mic ru1na ru rcnne, 
Lapsi laiha laikahtanc 
-virsilöitä -rirldcamahan, 
.A.siita nlottanuthan. 
Silloin laulan, konsa janan, 
l{onsa jouan ja h..··ykenen 
Rons' ei kaurani kari _e, 

' 

E ikä heinäni heläjä, 
Eukihini ei rutaja. 
Nytpä ei kaurani karisc 
EikiL heinäni h eläjä, 
Ruldhini ei rutaja; 
Niin tuonko tu11abnn -rirret, 

aan sanani län1pin1ähän 
Istun1e iloki,·elle 
Luo1ne leikkiknJliolle 
ilovirret vier ssäni, 
Saataviliuni sanaset. 

• 
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9. Ei sanat anoihln pnntn. 

Kyll' on n1a.n.ta k'"}ntäjällä, 
Ahoja ajelij alla, 
JCungasta kävelij ällä, 
Vettii viijoin soutajalla, 
·viel on virttii laulajalla, 
l~unoja rupeujalla. 
Ei anat anoihin puutu, 
Virret veisaten vähene; 
Ennen Jnet ~ä l)uita puuttui , 
:1Vletsä puita, maa kiYiä, 
Ennenkuin runo ... anoja, 
l nnon lap i laululoita. 
'anasta ana tulevi, 

Kypene tä 1naa kyteyi, 
Laulu pää tfi laajenevi, 
Virsi veisaten venyvi. 

itii suu pakaelevi, 
1\litä n1ieH t i teleYi, 
'inne laulaja menevi , 

]{unne Yir i ,~ii ttoavi. 
Tuhma lnuluhun latori, 
"\ '"ieri t tiiYi virtehen ä, 
l\Iitä sylki suuhun tuopi, 
\ re .. i ki lelle vetäYi. 
Tuo ... ta tunnen tuhman Yirren, 
J)itkä Yir: i tuh1nan YiTsi, 
J{ak. i kanni t a sanoa, 
'fahi ei täyttä l{ahtalrana. 
Vii as virren veisoavi, 
Oppinut osaelevi, 
'anat saa pi pail{allehen, 

Luottehet lomia myöten; 
'uu se yytävi sanoja, 

Kieli luopi luottehia, 
:N"iinkun ratsu jalkojansa, 
Ori konsti koipiansa. 
\ ii as Yirren YeisoaYi, 
~ijallaan lopcttelevi; 
llyvä on laulu loppnvasta, 
.Lyhyestii virsi kaunis. 

l\lieli on jäämähän paretn}Ji, 
Kun on ke ken katken1ahan. 
Eipä l~oski li:iela kana 
Laske vetUinsä. loputeu, 
Eikä lanln.ja hyväinen 
Laula tyyni taitoansa. 

10. Jos ma lanlnille rnpean. 

J os n1a lauluille r upean, 
Virrentöille työntelerue 
Laulan pilliajat pihalle, 
Tammen keskitanhualle, 
Tammclle ta aiset ok at 

· Joka oksalle o1nenan, 
On1eua.lle kultapyör än, 
J{ultapyörälle käkösen; 
Kun kiild kulrahtelevi , 
Kulta suusta kuohabtavi, 
Va. ki lcuoilta. yaluvi 
Kultaisehen kup11isehen, 
·Yaski ehen Yakka ehen, 
lln1an maahan Yieremättä, 
Rikoille ripoa1natta. 

ii tä ta1n1nen taittelomn1a, 
Pihla.jat pirottelemn1a, 
Tyvet teen1mä tynuyrik i, 
Latvat laivan rnastiloiksi, 
Kesken kcstipöytäsil{si , 
Pil{ariksi pienet oksat. 

- -

II. Lnonenko, lopettanenko? 
)Iieleni minun teki i, 

A.ironi ajattelisi 
Lälltiäni laulamahan, 
Saahani sanelemahan; 

1
1\Ionet on taiot taskussani, 

, Ajatulrset vyöni alla, 
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Saoin saatuja sanoja, 
Tuhat Yirren tutkeln1ata. 
Laulaisinpa, taitaisinpa, 
1\:ellittäisin, kestäisinpä, 
Laulaisin lahoissa näissä 
ICehikoissa, kcllittäisin, 
\ 1aan on muustaki n1uretta, 
Huolta buon1i })äivistäni, 
Etten tieä tiimalleni 
Enkä taia tarkrrlleni. 
Suuni sulkea pitäisi, 
IGini kieleni sitoa, 
I;n.ata. nrren laulannasta, 
Heretä heläjän1ästä. 

iin luonen, lopettanenki, 
I-Iere1menld, heittänenki 
Parem1nille laulajille 
Taitavan11nille runoille. 
1\:erin virteni kerälle, 
Suorittelen sommelolle, 
Panen aitan parven päähän, 
Luistan lukkojen taaksi , 
Ettei pääse päivinähän, 
Sel 'iä sinä ikänä. 

12. Ei runo rahatta lanla. 

Laulaisin11a, taitaisinpa, 
r aan en n1ie ruhn.tta laula, 
Suut en kullatta. kuluta, 
rieksä kieltä penningittä. 
Laulajan laki -rti yvi, 
Runon kulkku kuiYettuvi , 
Rahatonta laulaessa . 

• 

l(ulla tonta kukkne sa. 
Emmä äijiä anoi i, 
Enkä paljo 11ak.koaisi: 
.i~rrin suun asan1isesta, 
R innan kielen kääntyn1ästä, 
l(opeikan koko sanalta, 

Puolen puolelta sanalta. 
Tahi kysyn miestä miekkoineheu, 
Satuloinel1 en hevoi'·ta .. 
Kuningasta linnoiuehen, 
Papvia ldrikköinehen. 

13. Virren kiittäjälle ja 
m oitt~jalle. 

Siin' oli vir~ i kuull ak ·enne, 
Toinen ilman ollak enne · 
Kurnartaliaa kuulijani 
Otsin maahan, oppijani! 
K en tätä virttä kiittänc\i, 
Laulua ylistänevi 
Sille poiln1 syntyöhön 
Kynttijäksi , kyl väjäksi, 
Vastaskoivun Yalkoiseksi, 
Meren kai.·lan katmoi eksi, 
Viisabuksi, kun isonsa 
LäJ)i käyn1ähän keräj tit, 
Jutut julki j a.k an1ahan. 
K enpä Yirttä n1oittinevi 
Laulua alen tanen 
Sille tyttö syntyöhön 
Pätsirinnan valkoiseksi 
Tervaskannon kaunoiseksi, 
Niin on laiska, kun en1onsn,, 
Alla aian n1aatta vaksi, 
Lepikköön levättäväksi. 

14. Toisin fnuen, toisin eilen. 

Toi in ennen, toi in eilen, 
Toisinpa tänäi päänä: 
Elettihin meillä ennen, 
Oltihin ojan takana, 
Ojapuita poltettihin 
Ojavettä kcitettihin: 



• 

I: 15-17. 

• 'yötil1in ojakalojn ~ 
l solassa olle . uni, 
Eroola : eläessäni. 
Toisin silloin I Atppi lauloi , 
Ilyrehti hyTiisu kuin en, 
\ ennon joukio jorisi, 
\-r cnnon joukko jonattcli , 
IIrrän sannn on snatuansa, 
1\irjokrnmcn tnotnnnsa. 
Toisin silloin touko kasYoi, 
Toisin nuta oruhan otti, 
1'oisin pai. t i 1 iliYä silloin, 
Toisin kun tan1ct kuruotti. 

15. Ve' en va11aiset . 
• 

Oli n1ci Ui,, kun oliki, 
OU ennen aikoinansrt 
l.:

1 i:koja sininen ~ilta., 
, ... eikkoja veno punainen. 
Tuli tuuli, tti 1 aian, 
Tuli toinen toiRcn otti, 
1\:olman .. i koJutn rcpä. i; 
Tuli rnnlein"ll Yihnr i 
1 'epä YPi k ko -renehen. 
.Täi -reikot Yecn varuhan, 
Joutui sor1nct sontilneksi~ 
l(äf.\ ivarr ot -rn,r tilnek i , 
Peukalo l)Criilnelaksi. 
~~olut sor1net tuolle maalle, 
1\:ussa puut puna.llc paistoi , 
ruut lHllJUlle 111aat inelle, 
1\.iyct kiiltävät YU elle, 
llo11ialle hongan oksat, 
1Cullalle kuliat kanervan. 

16. Ve' en varaiset (toisin). 

Oli Jl1cil1ä, kun oliki , 
Oli ennen aikoinansa 

iskoilla sininen silta, 
\ eilroilltt Tene punainen. 
:Nou. i tuuli tunlcinuhan, 
llnutu ranta riehkin1ä.hä11 , 
TuuH })ttut hn.vuttornn.ksj, 
Kanurrat kuka.tto1naksj, 
I:Icin~it hcl})Chottön1iiksi. 
Siitii taittoi siskon sillan 
\ cil\oiltn Yenon hajotti 
Jätti Y ikot Ycen Tarnhan, 

• 

iskot iirrälti saiolle; 
Jätti . orn1 t soutin1ik. i 
Kän1n1cuet kä ilneloil\: j 

llongun ok~at hnonclliksi , 
Kataj at ]{c.unariloil\: i. 

17. niuinainen kitkeni. 

Kukkui n1uinu:incn käkcni, 
Entinen ilokäkeni, 
Kukl\:ni illat kukkui aa1nut, 
Kerran keski päi YälHiki, 

räuy öllii sr 11.-ytteli. 
J o on kuollut kuu. i yuotta, 
Kao1mut kahck. an -ruotta, 

1 \ietr entinen iloni, 
I, Syöty kullan lrulrkuja.ni. 

1
. l\1ilnt söi nlin uu kä~rcr~i , 
I\:uka kullan kukkuJnan, 

1 Ku11 ei kuulu lruld\:uvak. i, 
1 
Illalla jloitse\aksi, 

1 P äiyän laskun laulavak""i, 
1 i\Iinun ilt~ni ilol~si, . 
1 Huon1encn1 bnopehck. 1, 

.A..ina aikani kuluk. i; 
. J ott' ei oi. · illoilla ikii Yä, 
1 Ei apin. a~unuisilla. 



I: 18 21. 9 

l . Jumalaan tltl1Vaava. 

Enpä tuota tunnckana, 
Tunnekuna, ticiikiinä, 
l{ulle syylle syl\eän1e, 
lCullc laaun1e laulle; 
,Jop' on miuua j otld suotu, 
t.Totki suotu kutki saatu, 
~~illaksi likasijoihin, · 
Pahan 1 aikau polkin1eksi. 

Joko nrt heitti IIcrra Kiesns .. 
IIYlkä i hrrä Jumala • • 

,_' nkuh.lllulan surta Yaksi, 
II ei 1non helli tel tä y,1Ic·i? 
-r nnn ellö . nknni surko , 
1\anutloiko ristikansa 
1\Iun paloisen 11ä.iYiäni, 
.4'\.ngcrvoiscn aik ojrtni! 
I~ipä heitä licrra Kiesus, 
II rlkeä hyYti Junutla, 
1\un 111a luon1o luojabani, 
llcitän1e J umn.lahani. 
• 'uruu syötti synnyn syötti, 
1~ iYanhen1n1an eliitti · 
Xiin miks i n1inna syötä, 
1\uks' i kurjaa elätti 
Rnkukuunan suupaloilla, 
IIcin1okunnun hmnpuloilla. 

19. K nn saisin, cu heittitisi. 

Kun n1a kerran kengät saisin 
1\erran kesUisän hcYO'"'en, 
]{rrran karjan kelvollisen, 
l\erran 11ainn }Jn.lttinaisen; 
1 ~iii1, kuin kerran kcnldsi1ne, 
En1pä. ennen riisui. imc, 
Enkä ennen hcittäisime, 
]~nnenkun Tuonelan tuvilla, 
1\Innalan nutjn.}1CrilHL. 

20. Pa~jo on tikalla l1nolta. 
Enpit tuota tieäl~änti 

Tieäkänä tunnekana, 
Kuta laulaisin lajia, 
Kuta Sj11t t.t syyättäisin; 
J oko teon tikusta. Yirren, 
Pakinan tikan pojasta. 
:Paljo on t ikallu huolta 
Ja 11aljo tikan pojalla 
, yön1isi til juon1isista, 
Henken ä 1 itämiscstä. 

X oin tie i11 tikan sanorun, 
Kuulin kurjan kuiknttnxnn : 
,. Enpä ticä. tild\:a rtlkln\, 
Kuta tannnca takanen, 
I\:uta kuusta kolkllttancn, 
ITuhuu kn lkcnen salollon : 
T uolla ois cnc1npi puita, 
Tuolla äiti. pOkkelöitii, 
Tnolla toukkia }Jarcnunin". 

Noin tiesin tikan sanoYan, 
Kuulin kurjan kuikuttnsan: 
, Enpä ticä tikka rnkka 
1\Iinne Jneimti, kunne käyä, 
Kunne kui tenld osata. 
I stnn tässä illan kaiken 
K arjalaisen krnmon 11ää.ssä, 
Ei syötctty, ei juotettn, 
Eikti toistc toirotottu, 
Eikti ennistä l\ysytty; 
PäiYiin päiitilni ki visti, 
Tiikou -vnunt.i Yatsoani. 

, •ar oli nti stä , (allilloa, 
Tuhat 1uicstä Tullilloa, 
Ei ken pöytähän }Hlnisi, 
Lautahnu la. · etteleisi. 

21. ]likä lie piioillani? 
Pcsta isinpa Jnield 11iian, 

Orjan ottaisin minäi, 
• 



• 

• 
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Kun ois tuohi vaattehena, 
Savi Tuokana paTassa, 
Tahi se syömättä eläisi, 
Tarkeneisi vaattehetta; 
Viisin piikoja pitäisin, 
Kuusin käskynkuulijoita. 
Vaan en nyt sanoa saata, 
Enlrä tuota tuhma tunne, 
Mi on piru piioillani, 
Paha palkkalaisillani, 
Ei pysy minulla piiat, 
Orjat ei ne ollenkana. 

22. En elä elotta. 

Osapoika, ounipoika, 
Jumala rahalras poika! 
Rikos riistainen r ekesi, 
Tavarainen aisa taita 
Rikki riihen lrynnyksehen, 
Poikki aitan portahille; 
Täytä riihi riistallasi, 
Aha aittani elolla; 
Sill' en mie elä elotta, 
Asu ilman ammatitta, 
Em1en teltojen tekijä, 
Vaskivaippojen vanuja, 
Kultakangasten lentoja, 
Hopiaisten huolittaja. 

2 3. Kyll' on kystä aitassani. 

Tule meille Tuomas kulta! 
Tuopa joulu tullessasi! 
Tule }{el<:ri, jouvu joulu, 
Sel{ä pääse pääsiäinen! 
Kyll' on kystä aitassamtne, 
Paljo pantua eloa, 
Sirkan reisi, paarn1an jall\:a, 

j 

Peiposen peräpal{ara, 
Sammalron sal<:arivarvas, 
Sisilisl{on silmäpuoli. 

24. Syitä vajavaisunksiin. 

.. Miks' on ·minulla ääni vieno, 
Aäni vieno ja matala ? 
Siks' on n1inulla ääni vieno, 
Ääni vieno ja matala, 
Kun olen kylmällä kyhätty, 
Syänlruilla synnytetty, 
Vaahtokuuna vaivat nähty, 
Lehtipuussa lielrutettu. 

1\'lilrs' on silmäni kipiät, 
Näkimeni näin täi)erät ? -
Sil<:s' on silmäni kipiät, 
Näldmeni näin täperät, 
Kun itken joka il~ävän, 
Joka huolen huo1raelen, 

. Joka viikon vierettelen, 
J olra kuuhuen kuj erran. 

Mintähen olenlri huoles, 
Mintä hoikka huolellinen ? -
Sentähen olenki huoles, 
Seupä hoiklra huolellinen: 
Nousi suolle suuri honka, 
Viitahan vilu petäjä, 
Joss' oli huolilla sijansa, 
Murehilla muu pesänsä; 
Siit' on 1nulle tuutu tehty, 
Tuntu tehty, lräätty kätky, 
Vaku vaivainen rakettu . 

Miks' on n1ulla muoto 1nusta, 
Muoto musta, lraiat kasvot? -
Silrs' on mulla n1uoto 1nusta, 
Muoto n1usta, kaiat kasvot, 
Kun synnyin sysituvassa, 
Itasvoin karstal<:ammarissa, 
Join paljo joesta vettä, 
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o1n suolta satnn1alia. 
Enk= ole sittc kyllin syönyt, 
I~un emosen syöttäessä. · 
En.kii sitte siivon juonut, 
1\:un en1osen juottaessa; 
Enk' ole sitte siivon pesty, 
Kun en1osen kylvcttttissä; 
Enkä siivon nukkununna, 
1\:nn emosen soutacssa. 

25. Erotus n1ielillä. 

l\liten on mieli n1iekkoisien, 
J.~utnallisten ajatus? -
Niin on mieli n1iekkoisien, 
Autuallistcn ajatus, 
1( un keväinen pii.i vän nousu, 
A.ninnn armas aurinkoinen. 
1\litcnpä polois tc~n nuoli, 
Kuten allien ajatus? 
Kiinpä se Iloloisten urieli, 
:Kiin11ä allien ajatus 
Knn syksJinen yö pin1iti, 
Talvinen on päi,-ä musta· 
l\Iinun on musten1pi sitäi 
SynkHilnpi syksy-yötä. 

26. Arn1otto1uan osa. 
Alahan on allin n1ieli 

lTicssa TI.lua vettä 
_J\_lempana armottoman 
l{iiyessä kylän katua. 
·ruu on vatsa varpusellu 
Jääoksalla istues~a, 
\ atsani n1inun Yilum11i 
Astuessani ahoju. 
Sytin h'Jlrnii kyyhkysellä 
~ yöessä kT lun kekoa, 

li:rlmen1pi n1inun sitäi 
Jtiä resiä j uoc uni. 

27. 1\lissä nyt minun osani? 

Osa oli 1ninulla ennen, 
Niinkun n1uilla. muuallaki 
Kun kasYoin ison koissn., 
Eleiin en1oni 1nailla. 
KasYoin kun kala mer essti 
'e~a nuorella noro llu 
Niinlmn putki puuta vasten, 

araheinä vuor ta \asten, 
l~itikkö 1näkeä Yasten. 
Kas\oin taaton kannikoilla 
Venyin yeikon viipuloilla, 
Maa~n1n1oui kanantnunilla, 
Sisaren sianlihoilla. 
Poiss' on nyt osani n1ulta, 
KnteheRsa lcohtaloni. 
1\lissäi)ä 1ninun osani, 
Kussa kurjan kohtaloni? -
Tulen tuin1an tiettä'\i ssti. 
Ilnuxalh.ian varassa. 
Osani paloi palossa 
TuTmcltui tulen sisässä 
Pahana pal okesänä, 
Tuli-rnonlUL voiluatonna. 

28. l\faka~ja onni. 

l\Iuilla onni trön tck cvi .. 
Haltija rahan hakeYi · 
niinun onneni lnakasi, 
Haitijani lluukot teli 
KiYen alla kinnas käässä 
Ravun alla hattu päiissä. 
Oisko onni ostaminen, 
Lykkr ticltfi löytäminen, 

5 
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staisi.n paremman onnen, 
Pahan onnen pois panisin, 

elin seinähän sitoisin, 
Päin panisin })rttsahasen, 
Hiintt Yit. oin vinguttaisin, 
X ahkuruo Jdn nauknttaisin, 
Kantaisin vilna vettä. 
l{oyan OlDlen olkapiiHle. 

29. Erotus onnilla. 

Osallisten onni yaJvoi, 
Lykyllistcn lyyrätteli · 
l\lin un nullld on n1n.kasi, 
i\linnn utran uinncli 
Osallisten orren päässä., 
Lykyllistcn Jyhteltillti. 
Tuu,itti 0 111 0 n1il1na, 
\ "" aapottcli vanhen1pani 
Orrella o: attonutlla, 
I\ätky sit Yaivaiscssa. 
Yk: · oli lclunä Jnaanunollani, 
,en hiijy härälc·i 1nuutH, 

Piru pitk~iJliiJnäi. ksi. 
IIäriin 0i su: i k ällii, 
"l\IiniL 1nai o tta 1nalut. in, 
lVIinii Yoitta vnollnttclin ; 
ICcsii n \Oitta kcllittelin, 
Ric. kasetta riuottelin 
Tal \i la1npaluu1 takuissa, 
l\Iustan nullen nntuYissa. 

30. Tuli talri, ei tal1ottn. 
Eläisi kesällä kenki, 

H in 'aj ull n, h cikotnpiki , 
\ 'aan on pakl\O })akkasella , 
~ 'uru uurclla hnnclln. 
lCclp~siu 1ni11iii kesii lHt, 

Päin päivitpaistehella; 
Tuli talvi ei tahattu, 
,yänkuill ei yötettynä; 

Jouvuin kurja kulkenHLhan, 
Nälän kanssa nääntymähän, 
Pal{ka esstt parkun1ahan, 
Vilussa väriscnli.thän. 
1\.nnapas ke ä tnlcvi , 
Lähenevi län11J1in aika, 
Taas n1inna tarvi tahau 
Rukihin rutistuessa, 
I{esäheinän hrilncssa, 
1\:aurojen kuri. 'tue. sa. 

31. Ei vaiva.L ta häihin. 

Hiiitti lliitola pittivi, 
rah<1 joukko juominlda; 
Ttt!l}JOi häikschen hevosen, 
Rua' iksehcn n1u. tn,u ruunan. 
E i ole bii istii Hiitolaisten, 
Pahan j onkou j non1ingista · 
Ei häjyii häihin vieä, 
I~ylän kurjaa kut utu. 
I tse hurjat lltiiinsä juovat 
Pahat piirtm. a pitävät; 
Ei varoa vaivaiselle, 

nnettornalle osaa. 

32. lUninaiset aja.t Jlarenlrnat. 
Ajattelen aikojani, 

l\Iui tn.n n1uita }1iiiYiälli, 
l?aren111ia, ptdviärri, 
EnHst.ä clantoani. 
lVIuin oli ajat paremn1at, 
Päi Yfit ka.ikld kaunihi1nmat, 
Päivän la kut lnupiaan1mat, 
Korian11nat huon1enkoi tot. 
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Toi in silloin touko kasr-oi, 
Toisin maa orahan otti. 
~ illoin nou i nuoret heinät, 
Kun ma nousin nuorukainen; 
. illoin kasvoi kaikki kaislat, 
JCun n1a kusYoin kaunis lapsi. 
KasYoin koissa korkiassa, 
Ylcniu r litnvi. sa, 
Ka.uuihilla kannikoilla, 
Liioilla. liluunuruilla. 
·Yaan tuli '-'nrnu1 suutitna.ton, 
ICcsken yötä kenkin1ätön, 
Pois otti 1ninun poloisen, 
Kauas kantoi Karjalasta 
~äille ouojlle oYillc, 
V criijille yierahillc, 
Jossa har\""oin piiivit 11r:Listoi, 
llarvoin kuuta1nct kumotti; 
IIarvoin on kuul tu kuikan ttäni 
Harvoin kan,ldnn·in kajatus; 
llarvoin on lluuld vierahana, 
Riika ei sinä il\änii, 
Lohen poik· ei polYenahan. 
NiiuiJä nyt tätä nykyä, 
Tilllä tulnualla iällä 
\i an t.ieitn, kus:;n. synnyin, 

J(nnssa kaiken, knssa kas-roin, 
En tieä sitä sijoa, 
ICnssa kuolo kohlnjaYi, 
IIongen loppu loukahtavi 
Nii~illä ouoilla ovilla, 
Y cräjillä -rierahilla. 

33. Vierin 1uaalle vie11ahalle. 

J(un kasYoin koissa ennen, 
Karldan ison koi s n., 
Tcutoi tengu.t tietii n1yöten, 
Itahat rantoa ajeli. 
Tuli tauti, taaton ta}Jpoi, 

Tuli SUl'ITia, nöi eJnoni, 
Jopa tuosta tois a vuonna, 
K ohta lrol n1anna. kesänä 
Raha vieri ranta Yieri, 
Teräs vieri, tenJra vieri, 
Mie vielä enern1nin vierin , 
Vierin ntanJle vierahalle, 
Tulin tnnten1atton1alle. 
"\'ks on tuuli tuttuani, 
Päivä ennen nähtyäni; 
J.\Iuut ne ei 1ninua tunne, 
l\Iie vaan 1uuitu. tunnu --telen 
,-enäläistii veih:okscni, 
Venakkoo _i arckseni 
Jos ei vci]d{O liene 11\änä, 
Emon laps1 ei olle'kana. 

Niin en nyt sh1ä iktinä, 
En poloincn ]lOlvenani 
lCnule veikon veisoavan, 
Laulavan cn1oni lapsen. 
Kun kerran ktivin llihalle, 
... ti -van un.nutlla Yarahin, 
Kuulin Janlannan lallella, 
1\.Iie}Jä rannalle Iasen1c, 
Luulin \Cikon \eisouxan, 

1 La.ulu:ruu eu1oni lUJ)Sen. 
EiiJä Yeikko 'eisannnnna, 
Laulanna cn1oni lapsi, 
Sorsat t:ttUhi soit.telen, 
l{ nikat knikerrettelevi 
Itoskcssa Jdycn kolossa, 
' ecn virran p yörtellessä. 

34. Kotiltinsa toivova .. 

Oisko n1ull::t, kun on 1nuilla, 
Hevonen rckiYctoinen, 
Reki kaksikaplahinen., 

a' a.n n1a.ksu. \rt sa.tula, 
ITorja ko1n1iky1111neninen; 
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KrlHi. n1ä itse luokit saisin . 
• 
aisin aisa t ainiai et : 

Luokki tuo1nesta tulisi, 
Aisat pitkät pihlajasta. 
Sitte en kauan katsclisi, 
Enkä ennen scisa ttaisi. 
I~un mun tultua kotihin 
Päästyä ison ])ihoille, 
Ison tupa tupruaisi, 
Lämpiäis: en1oni sauna. 

35. Minun on koti koiYikossa. 

Ei tieii kotoiset Yailnot 
Eil{ä naiset naapnrini, 
Missä miehet n1ellosta1i 
Kussa uhmoaa urohot , 
Missä mellostan minäi. 
I(ussa kurja uhmaelen. 
Sainpa kicro kiertämähän, 
·vaivaineu vaeltanuthan, 
Kuuksi päiväksi kululle, 
Ihnun rannalle iäksi, 
Tieä en suojoa . ijoa 
Enkä tyyntä. valkan1oa. 
Sorsall' on sijansa suojat, 
Trynet allilla asunnot 
Johon sor a suojelck .. en, 
.L\.lli lai tto laaj elek. en; 
Minun on koti koiYikossa, 
Pajupehkossa pesäni, 
Kuhun kurja suojclcme 
, 'ckä laitto laajelcme. 

36. Korpi k1n:ialla. kotil1a. 

Kotiltinsa 1nuut n1enev~it 
Majoillensa n1atkoavat, 
J{urjall' ei ole kotin, 

Katalalla kartanoa; 
Korpi h.-urjalla kotina, 
Salo sauna vaiyaisella. 
Moni OJ1 päivä päätön päivä, 
Usimnpi cinebetön · 
lltu, ainaki tuleYi, 
Yö ctehen ennättäYL 

• 

Moni tuikkavi tuloneu, 
VilkuttaYi valkiainen. 
Ei ole turvoa tulesta, 
-Yalkin.isesta \aroa, 
Tu rroa tuhoistakana 
Vaivaistukana varoa. 
Tuikkaen tuli palavi 
Vi1kutellen -ralkiaincn 
Eessä lup. en arn1ottonutn 
Kohalla kovuosaisen. 
Noin tunsi tulen isäntä, 
,\Tirkkoi Yalkiau })itäjä 
Tuvallinen tuumoa\i. 
Ja ~UllOYi SUUlle. liinen : 
,Pois turraton tuYasta 
Arn1oton katoksen alta t 
Tuulen vi ä tn1Tatonta, 
Alutvai en a1111otonta, 

, 
\ nratonta yastara11nan ·. 

37. En tohl tnpahan meuuJi . 

Surull on . usi Inetf-lässii, 
Surununalla n1ic sittii ; 
R etkell on repo metsäs -· ä~ 

Retkenuuällä n1ie sitiii: 
Jälcll' on jtini n1etsä sä 
Jälenm1ällii mie sitäi. 
Vilu on n1ulla vienaisella 
··ruu vicnopäiYiiisellä 
Kylmän en kyläjalalla · 
1\Icuisin 1ninäi tupahan 
En. tohi tupahan n1onnä, 
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'aaha. sanm1albuonehesen. 
Ei tnpa ison. tekemä, 
Tup on Yicrahan . t~kemä, 
, -enäliiisen Yeistclen1ä, 
Karjalaisen kalli.uttama. 

38. Koi. ta erotettu. 

Koti korkin. näkyn, 
...Utta kaunis kuljotta\i, 
Jossa vcildi:Ol1i -riru Yat, 
'iskoni sirotteleyat 
'T cikot vierahrtt 1ninnlle, 
~~iYukulkijat sisaret, 
En1o vielä vicrahan1pi, 
Uuon1pi on1a emoni. 
En1oni n1inuu erotti, 
Kantajani lrarkotutti 
Poics n1nista lapsistansa, 
Kauas kantanutisi. tansa, 
Tnnlipuolellc tupoa, 
I,ohj aislHlolcllc kotia, 
Pohjan tuulta tunte1nuhan, 
~~rjyntäii älyän1ähän. 
Jo tunnen kahtia kaikki 
Tunnon tuulet, tunnen tlliskut 
Tunnen aiuoi. et ahavat, 
Tunnen tnilnat Yastarilmat 
Tunnen jäi c;et j äiLsatchet 
. 'ekä Täntäi en . n.tehcn. 
lnt en tnllc tuntemahan: 
l~lltoja oman crnoni 
Onu1n vclj en Yeikkoutta 
.Jlieli siirou sisaren. 

39. Snvultaan heitetty. 

Kuuli ennen äiti äänen, 
l so itkuni taju ·i , 

Kuu istuin i on sylissä, 
Paruin äi tin IJaarmahilla; 
.. Jyt ei äi ti ääntä kuule, 
I o ei i tkua tajua. 

1 Kuoli tuo kultainen isoui, 
K aatu arnuts kantaj ani; 
Jiiin n1ii. veljien varahan, 
~ 'isaricn alle armon. 
Purmnpi vecn varassa, 
l(un on relj ien varassa, 
Arn1ahan11Ji alla tuulen, 

1 1~un sisaren armon .. an.~ .. 
:Niin Jnii 'ieren velJIStam, 
l(uni puut 11inosta Yieri, 

1 

l(i vct saunan kiukoasta ; 
..L. iiu nuu1 sisk oni sivusi, 
Kun on lderon kcträpuunsa; 
Niin 1nun heitti heiinoknnta, 
1Cnu o1·ara kuiYan kuusen. 
Suku suu ttni, hcin10 heitti, 
If ylkiisi hyvä '5nknni, • • 
01na veikko Yicrastu tti, 
.~iskoui kit ri sivutse. 
~Vaan j os heitti h ein1oknnta, 
II) 11\H "3 i hyYä sukuui, 
EHt l1citä Ilerra Kicsus, 
llYlkcit hrvfi Jumala, ' ~ 

Hyvien hylittäväk~d, 
Pahojenld IJUntaYaksi. 
Iloia IIcrra, huolelli ·ta, 
Kai tsc lasta kaihollista, 
J(un nut huuan huolissani, 
\ n'nis uni surlrnttclen ! 

'"10. Oli ennen parempi. 
1 Olipu rninulht ennen, 
1 Oli ennen aikoinani 
Iso ihnoin R_ro tyessä, 
1\faanuno nu1ille kantnessn., 
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Emonen irnettäessä. 
Iso minun heitti iljenellc 
Maammo maalle paljahalle, 
\ elj et -vieville Yesille, 
Sisaret suliilo soille 
Ilman vyöttä, vaattebit.ta, 
Iholla alastomana. 
Niin minun isoni heitti. 

• 

Kun on kicron Jcirres\arren; 
Niin minun en1oni heitti. 

• 

1\ un on \äärtin Yärttinänsä · 
Niin mun l1eitti siskoseni. 
Kun on kartun knJlio11e : 
Niin mun bei tti Yeild~oseni1 
Kun kala kh·iscn rannan. 
Lohi luotoisen apajan. 
Rei tit suurill e surnille, 
ÅI1ioille n1icl 'aloillc; 
Turvani on turpehessa, 
Arn1o kirkon uiun alln, 
ToiYo Tuonelan tuYissa. 

, 

41. Parempi kuolla knn kitna. 

• yäntäni tui1neleri, 
Päätäni kivi teleYi : 
EikiL tuin1a tuilnrn11nu -tL 
Kipiämn1ä. ti ldristä: 
Jotta huo1nena 1ninua 
Hurstin h ui kuteltaisi 
Käsin käännrtelttiisi. • 
Sitte toisena pyh~inu 
Kuus' ois tuo1na~sa tupahn.n, 
Y"iisi nenlä. :H Yilultun, 

ata tielle . autta1na. sa. 
'eisi veikkoni heYonen. 
Tuluisi isoni tan1nut. 
lYiusta n1ultihin retii isi. 
Ra-renkarrn. .. aattcle i-;i : 
I\:uuluisi k upari n ääni. 
\ r asken iiäni \ nnkuhuisi. 

42. Kuolisinko koito raukka. 

Kuusen juuret lruivcttuvat, 
Vaan ei kuivu k.ryneleni; 
1\IIeret suur etki sulaYat 
Ei sula minun suruni. 
lVIitä voin n1in t~ po1oinen, 
Kuta taian kurja raukka 
Tä1nän suuren huolen kanssa 
J a suuren stu·un kerallu · 
Sur u siirkeYi syämen 

1 Huoli vn.t='Ull halka.sc\i. 

1 

Tulisko k eYätld kerran, 
Talven kanta kutkiaisi 
Ehkä koito kuolisinki, 
Katki a isinld katn.la 
L ehti pnuhun ruollo n1aa.han, 
Minä n1aJTas maan rukohon, 
1\finä t oukl~a Tuonelaha11, 
1\tiin~i tui1na ttUl)elJ.esen. 

43. lUanalaan ikävöivä. 

Kun oi.. 111 ui ta niin miuäi. 
I tsemennrtUt l\ianalle! 

1 

Kusta nyt saisin ku1nppanin. 
1\finti t oi:ek. i n1enL in 

' Tnounr Tuonelan tupihin., 
ManuJan i ld1uaj oihin. 
Sylin n1ullut ·yrtclei. ·in, 
Ko11rin kuopan kaiyr leisin 
Kirkon kirjatun siYuhun, 

atalauan luitche en. 
Jopa Yaan n1inulla. oi~i 
Aika n1ennäki l\Ianallc, 
n~u. n1ennä Tuonelahan; 
Tuonen trthiret toruYn.t ._ 

1\Iinun yiikon riil)YYiini ~ 
K auan 1naalla kas-ruYani. 

• 

-r aanp' on kie1 c;i Wäinän1öinen, 

• 
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Epäsi suvannon sulho 
It en1ennyttä 1\funalle 
Turpehcsen tunkenutta, 
Sylin lllUllat srrtänyttä, 
l{o}Jrin lruopan kaivanutta. 

44. Nuorra ~Ianalle Inenijä .. 

Kun n1inti n1enon 1\Ianulle, 
Tahi jouyun Tuoncluhan, 
Tuonen trttöset toruvat, 
Manan neiot riitelevät : 
1\ii sinun l\1ann1le saattoi ,, r 

Kuka tuotti Tuonelahn.n t -
T uorrapa tulit 1\fanalle 

Nuorra Tuonelan ttnille. 
Ei sinua tänne täyvr 
lln1an luojan tietän1ättä, 
Ibnan tauin tappa1natta, 
Ottamatta oira surn1an, 
Muun surman muscrtan1atta". 

Vastata minun tuloYi 
Sekä sii volla ')anoa : 
,~Emmä tänne tullutkana 
I1n1an luojan tietäiuättä, 
Iln1an tauin tappanuttta, 
Ottamatta oiva surrnan, 
l\1nun surman 1nu ortamatta ~ . 

Tuonen tyttöset toruYat. 
1\Ianan neiot riitelevät: 

" 
Itso oot Maualle tullut, 

Oman tunnon Tuonelaban · 
I~un sa muitaki olisit 
Kautta Tnoncn tullchia~ 
1\Ianan n1ailta siirtän1iä, 
Sylin ois multa syyettrnti, 
K01)rin kuo11pa kai Yettuna". 

45. Äiäu silloin äiti maksoi. 
·r oi isoni, voi en1oni, 

Toi on valta vanhc1npani ! 
Minnekä 1ninua loitta, 
Kunne kannoittn. kn.talan; 
Kunne loit.ta kuole1nabun 
liannoi tta katoan1al1nu 
Näihin suurihin sm·uihin, 
.Apioihin 1niel'aloibin. 
Parem11i n1inn11 olisi 
Parempi oletteli i 
J\Iaa ta maksoissa. cn1oni~ 

Alla keuhon kellitellii, 
Alla rinnan riuotellu, 
Ecrnoi sa 11csiin 11it cä~ 
TI1nan kuuta katsomatta, 
Iln1oa ihon.mattu. 
.Äiän silloin äiti maksoi, 
E1nonen sitäi enem})i, 
litul n1a Juaksoi. :-a nutkasin, 
.}Jla keuhon kellittelin, 
Alln. rinnan riuottelin, 

" . . . Pi'in pernoissa pes~un. 

46. Pai"~empi syntymättä. 

Pare1npi n1innn olisi, 
Earclnpi olisi ollut 
Srntrmä ttä, ka t\Yan1a ttu, 
Tin1ahan sildiilnti.ttä, 
liualle Hllle tiiyt,riuättä, 
lln1oille iinettäinti.tt.ti 
Kun oisin kuollut kohuirönä~ 
Kutonut knpulolassa, 
T aaksun -rautetta pitänyt, 
\ ranksan toisen puupalaista, 
Kyynärän ltJTeä nutata; 
Pari pappien anoa, 
Kolme lukkarin lukua, 
I\.crta kellon 1telkähr tä. 
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47. Syntymistään palleks~j a. 

l\Iikti lic minua luonut, 
ICulut kuTjoa lryll äsnyt 
Ntiille })äiYille pahoille, 
1\tiokomille n1iel'aloille, 
Joka ilta itken1ähän~ 
Joka Yiilcko vicrcn1ähttn, 
Joka kuu kujertan1ahan. 

Ois voinut n1inun emoni, 
Enne1nn1in emo kuluni 
Kesän leskenä levätä, 
Talven juosta joutilasna, 
lVIauta Yastoin vai ppoansa, 
Liki liinahurstiansa, 
Ennenkun nuorta n1iestti. vastoin, 
Vastoin toista Yanhempoa. 

Ois voinut 1ninun emoni, 
Enuemrrlin 01110 kuluni 
Sylcillä sysistä 11uuta, 
Halailla vesihako::t, 
Kun on 1nicstii Yiereltänsä, 
Puolisaa puoleltansa. 

• • Ois voinut n11nun en1orn, 
Oi. Yoinut e1no kuluni 
Tätä lasta tchttLcssä, 
l 

1rnnyteltäissä n1inua, 
Panna saunahau savun, 
Lyöä sauna salpa pääJle; 
Kun oi i kylä kysynnä : 
, lVlitiL sanna.ssa savua, 
Mitä sauna sai p~1 päällä.?" 
Ois tuohon emo sunanna : 
,On n1ulla vähä ituja, 
Pikkarainen n1al ta.hia. '. 

-18. l\Iahoit ennen maammo 
rnkka. 

J{un en1o n1inua tunti, 
1 iin se tu u ti tuskiksensa.; 

Kun emo minua vaali, 
Niin se vaali vaivoiksensa, 

uruksen a suojaeli, 
Kaihaksensa kasv-atteli. 

lVIahoit ennen maamn1o rukka, 
lVIahoit kaunis kantajani, 
.A.:nnas 1naion antajani; 
Iha1ut in1ettäj äni, 
Kapaloja kantasia, 
l\fytös tellä mtittähiä, 
Pestä pieniä kiviä, 
Kun sa pcsit pienoistasi, 
Ka1 alajit kaunoistasi. 

Iahoit nnen 1naanm1o rukkn., 
l\I ah oit kaunis ku.nta,jani, 
Kultainen kulettajnni, 
IIopiaincn hoitajani, 
Tuuvitclla turpehia, 
Lickutcl1u lehtipuita, 
Vaali tolht va,rpasia, 
Kun st1 tunvit.it n1inua, 
\ ; aali t YaivrLista 1ninua. 

Ja 1na11oit 1ninun emoni, 
1\I ahoit maan1n1o rukkaseni , 
l\Iennä j iirl'en rantaselle, 
Yieä hnrstilla vetehen, 
lTvotclln. nuti1nella · 
Tahi luoa tuutunen tulehcn, 
Käätä kätky valldaban, 
L iekkn lietehen sysätä. 
Ois tuota kylä kysynnii: 

0 t ?" ,lVHssä tuutunen tuvas .a . 
Sinii Yastannut olisit: 
Tnutuncn paloi tulessa, 

Lapsen tappoi liika tauti '. 

0 

49. Onnettomasti syntynyt. 

Liekö 1ninua luoja luonut, 
' l ai lie synti synnyttänyt, 
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-r ai käski on1a o ani, 
KoYa onni ohj aell 
Kaikki huolet huoli rnaban, 
Kaikki urut ureksbnahan, 
Kaikki kaihot kantan1ahun. 
'illoin sy11nyin 111ie poloinen, 

l{onsa kaikki huolet syntyi; 
illoin lntsYoin n1ie katala, 

Kon. a kaikki käihot kasYoi ~ 
ICoTkenin kova.osainen, 
Konsa kaikki koitOl)äiviit. 
Parempi olisin ollut, 
'ori~unpi rntyinättä 

Kasyanuttta kannihin1pi. 

• 

J{un oi i t n1:utn1n1o r ukkaseni 
Kaottannt kaksiöisnä, 
Rikoi ~sa pihalle \ien)i, 
Kakaroissa kaiTotielle, 
·vienyt peltojen perille, 
Pannut aitojen alatse. 
•• 

~\Sltcn tuolla tois-,a. vuo1111a, 
A-skcn kolinanna kc~änii 
Oisi t ohr ina otellut, 
HerncYar<.;ina Yalinnnt, 
Kauran tähl~inä kat"ellut · 

isi t saahessa sanonut, 
Ajatellut ottaessa : 
,,Tuoli on kaunis kantan1ani , 
Thana imettäJniini. ·'. 

50. Saisinko käeltä kielen. 

1Culdcua kiLkcsin kiilkö, 
Lin t.n lauloa 1 Ul)a._in; 
l aisinko käeltä kielen , 
Kukkujulta kulldcutorYen, 
Kukku.i sin joknjscu kuusen, 
Joka lel1to leikin löisin. 
Tuolla kukkni~in · koven1n1in, 
Kuss' on kurjat kulken1assa, 

\ ' ai'nli '"'et vaeltamas ... a 
Huolelliset horjtmla.ssa, 
l\1artahat nuttclcn1n. sa. 

1
1\Iistu tu11nen hnolelli'"'en? -
Tuosta tunnen huolellisen: 
Huolellinen huokoaxi; 
Huoleton buhuclcYi. 

51. Enpä voi ilon eleä. 

Enpä Yoi il on eleä, 
Enkä Ieino leikin lyöä, 
Ilon illan oltnn.ni, 
Leikin leikahclh1ani. 

• • 

... Uä on huolta lloiYattuua. 
Ajatn ta annettuna, 
Paninna pahaa n1icltä 
Ri ttc menneheu . y ky"rn, 
~ •itte toil'cn toukoaian . 
Eikä tuia ääni juo~tu 
~ 'nu ei soita suo :-;ioksi ; 

• • 

.Aäncui äristynynnä, 
Puheeni ]Hlnttuuunna, 

• 

Kun 111a join joesta vcttiL 
L akin vcltii lan1mikosta. 
E ikä kaiku ka.n telcni, 
E ikä harp1n1ni heHij ii ; 
l\Iurc murti kantel(lni, 
Huoli harppuui hajotti, 
Kun Yiikon sln·u~~a soitin . 
.& Inrchissa mnrHutttclin 
Ja panin pahoif'sa 1nielin. 

52. Elkitä sanolro hnoletto
maksi. 

Ioni 1nuualla snno\i, 
Ja n1oni ajattclcYi: 
, Ei oo huolta hurnakolla, 
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Ajatusta aiaksella~'. 

Elkäte hyvät ilnoiset, 
Elkti·~e sitä sanoko; 
Äiti. on huolta huostassani, 
Ajatusta -vyöni alla, 
Paljo n1ustoa n1uretta, 
urua syennäöis tii. 

Ken 1nun huoleni lukisi, 
Apinni arvoaisi, 

e kosken kivet kokisi, 
1\ieren aallot UIToaisi, 
Lannnin lun1pehct luldsi, 
HaYut 1netsän llaasteleisi. 
Ei ole sitä hevoista. 
Talon pienoisen pihalla, 
Talon suuren soilnen päässä, 
Joka n1un huoleni vetäisi, . 
lVIurebeni n1unnne Yeisi. 
Kanna karppi huoliani, 
Mnreitani n1usta lintu! 
!{~anna kaivoihin syYihin, 
La.1npihin kalatto1nihin, 
Ai Yan ahvenetton1ihin! 
Elä Yie kalallisihiu, 
EHi ahvenellisihin; 
Kalat kaikki huolcstuisi, 
1~lrvenet alas n1enisi, 
Ruuret haui t hulkiaisi, 
.. iiren lillit liukcneisi, 

uisi siin.tki surua, 
Kaikki n1ustuisi n1njchet 
lVIinun hoikun h uolistani 
J n 1nustan 1nurehistani. 

53. lUouihuolh1en. 

Enen1p' on n1inulla huolta, 
I~uu on kaskessa ki riä 
llfU111alla rapakiYiä, 
I\:nnarria kankahnlla, 

• 

Pajuja pahalla. n1n.alla, 
Hieldroja hyvällä tiellä. 
E i ole siti:i Ilovoista 
Talonpojan tanhualla, 
Rikkahankana rikoillu., 
Parahass' ei pappilassa, 
Koko ldrkkokunnassalnlnc, 
J oka veisi huolet n1nlta, 
l{aihot n1unnne kaunattaisi, 
Poies saattaisi suruni. 

54. Usiahnolincu. 

•• 
Paljo on kaskessa kiviä, 

. Aiä on aaltoja n1ercssä, 
lVIinull' on onmnpi huolta 
lVIiel' alaa annettua. 
U sian1})i nndl on huoli, 
Kun on kuusen käpyjä, 
ICataJassa kar}Jehia, 
Petäjässä })irpasia, 
Närehe:sii nästyröitä, 
Päässä heiniin hel})ehiä, 
Oksia pahassa puussa. 
E i sitä hcvoista löyyy 
\ :"'iien Wiipur in Yttlillä, 
Kuuen linnan kunlurilla, 
Joka nu1n huoleni Yetiiisi, 
Krt iheeni kannattaisi. 
Hepo ei jaksa veteä, 
Rautakisko kinkotella, 
Iln1an luokin lekkumatta, 
\ -en1peleen väri e1nättä, 
l\1inun hoikun lluoliani, 
1\fureitani n1ustan linnun. 

55. lUik}t nouoksi minulle? 

1\iikä ncuoksi minulle~ 
lVIikä neuou nntnjaksi? -
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N euo neitonen n1inua, 
Opa tellos or}Jolapsi l 
Ei neiessä neuojata 
OtTossa O})astajata, 
K euottu itseki neiti 
Opastettu orpola})Si. 
EnkiL huoli huolimahan, 
Suuresti sureksilnahan; 
Annan huolia heYosen. 
niurehtia 1nu. tan ruunan, 
Rantasuiscn snxkntella 
Suuripäisen J)iiivitellä. 
Hevosell' on pää pnTeinpi 
Pää paren1pi luu lujenl}Ji 
Koko rnun1is run uhampi 
Kaulasuonet kanta Yamrna t. 

56. Hoikka, kaita ja musta . 

l\lin täbcn olenki hoilcl.ut 
Oonko hoikka luounon hoikka, 
, -ai hoikka c1non t0kemä? -
En oo hoikka luonnon hoikka, 
En hoikka en1on teke1nä: 

J 

1\1ic oon hoikl{a hnoliani 
Hoikka huolia koria. 

l\fintähon olenki kaita 
Oonko kuita luonnon kaita, 
\ui lcaita c1non tekcmi.l? 
En oo kuita luonnon knitu, 
En kaitn. en1on tP k mä; 
l\li e oon kuita. knihojuni, 
Kuita kaihaja koYia. 

l\lintähcn olenl· i 1nustn. 
Oonko 111usta luonnon 1nuRtn., 
·r ai 1nustu en1on tckcmii? 
En oo n1nstu luonnon n1uc;tu. 
En 111usta en1on tekcn1ä; 
l\lir oon 1uusta n1urcitani. 
lHu~ta suuria 1nnrritu. 

• 

Huoli hoikaksi vetävi, 
Kaiho muita kaiellllnnk i 
l\iure n1uita 1nustemn1aksi . 

57. Sortunut ääni. 

1\:Iikä. sorti tUinen suuren_ .. 
Aänen suuren ja sorian, 
•• 

A.iinen kaunihin krrotti, 
Jok' ennen jokena jnok i. 
Vesivirtana Yilasi, 
Lam1nikkona lailatteli 1 

uru sorti äänen suuren 
• • 

änen suuren ja sorian 
.i~änen ar1nahun alenti; 
J ott' ei nrt j okcna juoh.-se 
\ '" esivirtana Yilaja, 
Lamn1ikkona lailattele. 

58. Ikuinen ~ uru. 

Käki kukkua käkosi 
lVInalle tälle tultuansn ~ 
Lintu lauloa lupa i 
Lennettrtinsä lchollc . 

• 

Kuku kul~u kultulintu , 
Laulelc ho1)ialintu, 
Jott' on aikani kttluif.d, 
~ 'ekä Yiikko vierähttiisi 
$ 'ulaisi syäu s uruiuen_ 
Ifautuisi haluincn rinta. 
Ei multa sinä ikänH, 
Poloisclt' ei polYcnani 
Suru syöJncstti katoa, 
Mtu·e n1ielipuolcstani. 
En n1inä sinil ikänä ~ 
En }JOloinen l>OlYennni 
• ,urutont' en suuta syötti. 

• • 

1 y· ru:utonla yart ta suori~ 
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l{anua 1 iiätä kaibotonta, 
lkii' ;.itöntii eliitti. 

59. Hnolian a haasteleva. 

l itvn n1ii krnuncnen kylc,i, • • 
, 'an1oan . n,'an taloa, 
l~n H>rii HiL t;i~arta, • 
l~n .~itä e1no. en la ·ta 

• Jull"" uut ~anon "anan1, 
11aastau n1iclihant heru . 
Jo ·· llHt .. i. ]\olle ~anoi~in, 

... iin sanoi" "i "ar aYnlle, 
, ·ayn :en sa i -.,i patsaballe, 
Pat. a l 'ihtivuoli~elle, 
Pihti pnuli JH'n pihalle, 
Piha pPllonk) nti"tjällc, 
Ky11tii,jii koko kyHille. 

Vil'kka ir·dnl\o -vcikolleni, 
\' oikko 1\o h Ut nai. cllcnsa, 
V <\ikun na incu naapurihin, 
:Naapuri kol\o kylälle. 

Tahi jo"> 'irl\tlll Yierahallc, 
l\ l ninit~c'n 1\~ liin 1\Iatillc, 
Vi lras ~ 111 'iieli-.i paneYi, 
1\rHin l\Intti kyullllcnek~i. 

• • 

_- iin l\ r llcn anon sanani 
IIaastan Jllitlihauteheni; 
l~ttl'i 111nut nuu· ttu · ai. i, 
~ l i ero 1niclUi arYoni. i ? 
J\1 n '11 111ct : iihiin lU~iclle 
Pn h ' lcH J tuna lan puille, 
llan. tnn haaYan 1 ht~isille} 
Pakajall pnjnn vc. oille ; 

r c ei kerro 1~c llenkänä, 
l{ui 1 tka •1 kullcnkana. 

60. Ei • ula syUn surnnteu. 
~ 'uot Htl:tYi 1nant \aluYi, 

1\.ho\ icrct auJött\ i , 

! 

1\aildd kankahat sulaYi 
IJtitäkötld liin1piäxi · 
Ei ula ;-yän .. urujnen . 

• 

Ei ral u Ynjainen rinta. 
Jt.ici on jiinldi:ä . yäme~""äni~ 

\ " at"a '"ani Yaski n1ori · 
~ i . nln. ~ulallaknna, 

Ei Yalu 'urillakana 
Liil1 \ ' i Hinlpilnälläktinii 

l l{ep 1lll' kt'"iill äkän~i. 
Pala i päh·iipuistehella. 
J I inkii I>iih tin n yleni 
'en llltlll 1nicleni aleni : 

1 li nkti piti\ ii lärnvinlänipi , 
, 'en 1111111 1ni llcni Yihunpi; 

1 l\ Ii nk~L pfiivii kaunihin1pi 
1i inun tnielcni pn.hernpi. 

61. Vält ;l ilo emottonHtllo 
kiiestä. 

Kald ]\nkkni kuusikassa 
lCild lntkkni lintu lnnloL 

1
1\ nl\kni. 1nni c~1 k~:tltaYak-.i. 
~ utu,llh~tcn 1lok~1, 

l~i 1ninullc n1illoinkana, 
l~i knln1 aja~ta iitä, 
1\ un kerran 1noni kuoli, 
l\c. ntni leauni · kantujani. 
1~11\.öhön en1oton lap~i 

· Ti:lkH hön .. inil ikäuä 
l{auan kuunnelko kiikeä. 
P~iiYäu puolelta n1äkeä: 
](un käki knknhtcleYi, 
-iin . r iin :rkiihteleYi, ... .. . 

. ' riin ·rt tyri tulelle • • • 
Piiii palollc paukahtaxi. 

Elköhön c1noton lapsi. 
}~lköhOn .·inä ikäuä 
l(unnnclko kcrätkäk ä 
Poltjan vuolel ta n1iik eä: 
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Itku silmähän tulevi, 
V eet poskille valuvi, 
Heriämmät hernet-aarta, 
Paksumn1at pavun jyreä; 
Kyynärän ikä kuluvi, 
"\7 aaksan varsi vanhenevi, 
l{uultua kevätkälcösen. 

62. Pimiä isotou pii'tti. 

Oli mulla n1uoto n1uinen, 
Oli muoto muien rinnan, 
ICun ma notkuin nuoren1pana, 
Kasvoin heinän karvallisna. 
Hyvä oli la-psen lassa olla 
Hyvän vanhemman varassa ; 
ll\:ävä isätt~i olla, 
Outo äiti ttä eleä, 
Vaiva suuri vanhen1n1atta.: 
Pimiä isoton pirtti, 
Vaikka päivä paistakohon, 
Sokia en1oton soppi, 
' l aikka kuu kumottakohon. 

63. Emintilnäiseu saanut. 

Koira haukkui korven rannan, 
Penikkainen peli on rannan, 
Minä juoksin katsomahan, 
Toivoin tuotavan en1oa. 
Ei en1oa tuotukana, 
Tuotihin en1intimäistä. 

J 

Tuon tuhannen tullukkoa, 
Pahan hengen pallu1rkoa ; 
·ritsa väännettr käessä, 
Kohotettu koivun latva, 
Lyöä lasta arn1otonta , 
l{olkata kovaosaista. 

Niin en nyt sinä ikänä, 
En tämän olon sisässä, 

En löyä en1on hyvyyttä, 
Enkä äitin armautta, 
Vaikka etsisin tulella, 
Vailehteisin valkialla. 
Vieras on en1on sijalla, 
Vaimo vieras, kun Veuakko, 
E i sano en1on sanoja, 
Käy ei äi tin askelilla, 
Virkkoi vierahan sanoja, 
Käypi artnon askelilla. 

64. Pienunesta orpo. 

Piennä heitti minun isoni, 
Piennä isoni, piennä emoni. 
I so lntoli, äiti kuoli, 
liuoli muu sukuni suuri, 
Jätti mulle jäiset. kengät, 
Sukat uhkuisot unohti; 
Jätti jfiisille jälille, 
Talviselle tanterclle; 
Jätti kun junl> pojansa 
Suolle soikerrehta1nahan, 
Jäälle j ääkellehtän1iihän, 
Tielle tiiperrehtän1ähän, 
Palolle papatta1nahan; 
Jätti tuulen tuuvitella 
"Viluiln1an viihytellä, 
J{oloiln1an kostutella. 
Villmavesi 1ninun virutti , 
ICyyt n1inulle ruoan kantoi, 
Maot n1aiolla _l)iteli. 

65. En tieä tekijii,tltni. 

lVIikä lie minunki luonut, 
Kuka kurjasen kuvannut 
Liekö luonut luoja suuri, 
Suennut sula Jun1ala ? 
J os lie luonut htoja suuri, 

0 
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Sue1Jnut sula Jumala, 
Tok' ei luonut luonta1 äänä, 
Snennnt suentapä.änä.; 
Loi p ttänä luonna.ttomana, 

uunua.ttomuna sukesi. 
Enlrä tieii teldjätänj, 

Enl~ä tarkoin saajouni; 
Liekö telkkä tielle telmyt, 
Sor sa suolle suorittanut, 
Tavj ra.nna1le takonut, 
Koskelo kiven kolobon. 
Iso heitti heikkosena, 
Matalana maamn1o j ätti , 
Härän kynne.n korkuisena, 
Py t:rn peukalon pituisna ; 
Heitti isoni iltil{alle, 
Emo jätti jäätikälle, 
Joka tuulen tunte1naban, 
.. :trYoan1ahan ahuvan. 

66. Kak i, jotka ei moiti. 

·r aiYfiisen hepo sen varsa 
Kaikkien ajeltavana, 
Onnc tton1an eukou lu lJSi 
liaikJd en sane 1 ta Yana. 
Kaikki .:aatua . anovat, 

ekä llantun. pancYnt, 
SunoYat sananalaista, 
OsoaYn.t onnetonta. 

Kaikki n1unt 1ninua Inoit ti, 
Vaan ne kaksi kap})aletta, 
l\{innn pienntt })isttinläni, 
Sekä lassa laittrunani: 
_,_UiJn111ainen aiau -ritsas 
P erin11näinen pellon eiväs ; 
Ei niill oo suuta san oa, 
EiJ~ä ldeltä ker knella. 

67. Kun oisin käkenä. 

Laulaa 1J1intt. lupasin 
Näille maille tultuani , 
Kukkua käke in kälkö 
Lchtomaill n1entyäni. 
I uklrui11n. käkeä kaksi 
Kn.l1 en 1Juo1cn kaiYoti cHi ; 
ICun oi in itse käkcnä., 
Itse kurja lruklruj ana, 
Kuklruisin jokni en kuusen, 

Iäj Itäisin 1ulikki n1ännyt, 
J olut puuhu n puhui. iJ1 
J olnt lehYän leilettäi ·in. 
iinä kukkui in enemmin, 

Kn sa k äyTät huolelliset, 
.Astuvat sa.nann..laiset · 
Siinii lrnkl<uisin vähcn1n1in, 
Kussa autnan.t aja-ri1 

Lykylliset lyyrättävi ; 
~ iin ~ en Yil'kkni i mitänä 
1\:uninga. ten lrullde .. a, 
Valtojen -ra ltaessa. 
~Li . tä ttmnen huolellisen, 
Arvaan sananalai en ? 
Tuosta tunnen huolellisen, 
1\..rroan sananalaisen: 
.A.lnbana yyön pitäxi 
.A.len1puta hcnkiä\i . 

-
68. Snrn ja pelko. 

En n1inä .·inä il{ii.nä, 
ICuuna ]rullan ralkiaua 
Surutonf en suuta .:yötii, 
Yarutont 01.1. -rar ttn. kanna. 

urtcn i tun, ·tu"ten astuu, 
nrten rnoalle ru1Jcn.n . 

P läteu perchen -ra"ille. 
Rn n1inä sure sotia, 
V ainovuosia varaja., 



Pelkeii n1et.sän petoju; 
Suren snista kattilaa, 
Pelkeän }1Crellen kieltä, 
"\T arnjan vari a. vettä 
Rinnoille ripi tyväl\_i 
Kaah1vaksi kasYoilleni. 

69. Sanoissa kuluva. 

En kulu Ininä kut uissa, 
Enkä vanhene Yakoic:;sa · 
ICulnn kuivi c.sa sanoissa, 
VäsTn silnläYääntclöi -sä. 

~ 

l
1anat päiilleni a.tava.t, 

Puheet putoelevat · 
l{aikkicn sanat sakoYat, 
J olrabisen juonet k[lypi, 
J{un tuin1at tuliki1nma.t, 
Tahi rautaiset rakehet, 
P{iälle lapsen ar1notton1an, 
Emot ton1an r.n;-;iinnitii~'-ä . 

r iin on suuta sunkldmassa, 
Leulcoa. leputta1nassa, 
l{nu on su urct suolakopsat, 
lJemn1on pnlkehct parahn.t; 
Ei oo ken sanan sanoisi , 
Sanan puolcnkaan lHlltuisi 
Puoleltani pubtahal ta 
Yiercltä Yiatto1nalta. 

70. SeJ> iin teht}lvHt. 

Oisl{o sell_ptinä setiini, 
Tahi taa.ttoni tal .. oja 
, -eljeni valaja. Yask n · 
Tiettäisin uruista snit et, 
Ptii tset 11iiivistä pahoista, 
Riin1ut n1ieron riitclöistä, 
Länget n1icron läyky11nöistä 
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Satulan lcylän sanoista, 
Ohjakset on1an snln1ni, 

25 

R eet on n1icsten reubnnnoistu. 
Korjat nai;-ten kuohunnoista. 
Huoli ta hyYän heposen, 
:i\Iurchista mu tan rnunan; 
Jolla armoton ajaisin, 
'ekii kurja lderrähtäisin 

1\iuillc maille Yierahille, 
Vicrisin \1 enitellelle ; 
1 aisinko sanoil ta. rauhan, 
LeYon lenailta 11ahoiltu. 
Jos 1nin Yirklcai i V enakko. 

enäläinen vickottai~i, 
J ai i umn1ikko sanoa, 

nto kieli kcl}Jotella. 

' 

71. (nkn snrmaksi rupesi. 

itke i~G n1innn, 
Ei e1no pane l)n,haksi, 
Ei lrastu sisaren kasvot, 
V cikon sihnä ei vettä vieri. 
Vaildnt joutuisin jokchcu, 
Elikkä viel'isin Yetehen, 
Kaatuisin knhtn1crehen, 
l '~i ~areksi si i kn ~ille , 

"\ cikoksi yccn kaloille. 
Koti toiToi knollehek~i, 
Piha pi tldn nutnnnehcksi 
1\[nja 1naani n1yöne 1eksi, 
1 urtnuo kuonuehelrsi. 
Sukulluni urvclitne, 
Hein1ohoni heittelime, 
Juku surmnk~i rupesi, 
llcin1 hen~cu kiertäjäksi. 
Kulkkuni kuristajaksj, 
•• 

Aäneni äristäjäksi. 
uku ei suyulle tunnu, 

I-Icin1okunta hen1piälle; 



• 
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~uh.-u on muuttunut sueksi, 
IIei1no hengen ottujaksi. 

72. Ei kestä libainen silta. 

1\Iiki.i lic 1ninua luonut, 
1\:uka kurjoa kyhännyt 
Tälle inhalle iälle, 
KatoYalle kanuikalle; 
Ei luonut sann.sepäk. i, 
Pannut 'ir iportahak~i. 
Paren11Ji n1ir~un olisi 
Parempi olcttelisi 
Olla Yirsiportn.hana, 
l~un on sotknportahana, 
'uolla sotku11ortahana, 

Siltana likasijoilla. 
Soisi mun sukuni suuri, 
Hcilnokuntuni hclcvä 
Soille sotkuportahil\:si, 
l~ illoiksi likn.sij oille 
Paikoiksi pahoillc n1aille 
Kannonpäiksi kaivotielle · 
l oisi suohon sortu rani 
1\:alliolle kaatn\tnri 
ljkoihin litistyYäni, 
.~.Ule juurten juuttuvani. 
\ 1 aan ellös hyvä sukuni, 
Kuulu hein1okuntaseni , 
Suoko suo1le por tahiksi, 
8illoiksi likasijoille! 
Ei kestä lihainen silta 
Pölkky 1 uin en luikallta-vi: 
Ei .. e kestä l\:öyhän kttyä 
Rajakengän rapsutella. 

73. Soisit suohon sortuvani. 

Iiun n1a kuolisin poloincn, 
1\:atalaincn katkiaisin, 

Sata. suu11sa salpoaisi 
Tuhat suunsn. tukkoaisi. 
Sata. uu sanoo n1inuu , 
Tul1at kieltä kerskoaYi; 
Sata suut omn.n sukuni 
Ja tuhat lcyläistä ki elUL. 
Soisit n1un kyläiset naiset, 
Soisit nai~et naapurini, 
Koyen11uiu koth-äkcni 
Soi it uohon sortuYani, 
lVIauhan Yaajaksi YajoYan. 
\aan ei uonut suuri luoja 

1 Vaatinut Yaka Jun1ala 
~ oillc . otkuportahik. i , 

illoil\: i likasijoille. 
Enkä sinnes suohon sorru, 
lCnnnes kannan kahta kättLi, 
Viittii sonnea viritän, 
Kynttä kyn1mcntä ylcnnän. 
On l)Uita. 11ite1npiäki 
Soilie sotkuportahik. i, 
~faahau Ya.njaksi Yajoa; 
Viel on suolla suuri honka, 
Rannalla raju petäjä~ 
Jaloin päällä k äytiträk si, 
Helmoin llen1psuteltavaksi. 

• 

74. 'Tilu viimenki tnlevi. 

\ "ilu viin1cn.ki tulevi 
\ilu n1ull · Yieno, ellc . 
\ilu \i GllOl äiYäisellr, 
\ihnttuna \·i rte säni 
SeiniiYicret eiste 'äni. 
Ollessa oYen takana. 
lYienisin n1inä tupahan , 
En tohi tU})ahan n1ennä · 
Ttrras a toruttunehe 
.A.lla pnrren 11a.ntanehc; 
Ovensnuss' on ouot siln1iit, 
Kujat silmät karsinassa 
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Kierot keskilattialla, 
Perässä peri vihaiset. 
Mikä neuoksi minulle, 
lVIikä neuon antajaksi? 
Isoseni, ainoseni, 
Taos mullc rautakengät, 
Rautakengät, puiset paulat! 
Joilla seison seinä.vieret, 
Asun iklrunan alukset 
Kunnes -riihtyisi Yihaiset, 
Asettuisi aukaraiset, 
Vaipui i hun1alahurjat, 
Tiinarallit raukiaisi. 

75. Ohoh kullaista kotia! 

Ltin1min paita liinainenki 
Oman äitin on1pclen1a; 

"-
Tilu on YaipJ a villainenki 
Vaimon yierahan_j&kemä. 

Länunin on emosen sauna 
Ilman löylyn lyömättiiki; 
Kylmäpä kyläiuen sauna, 
Vaikka löyly lyötäköhön. 

Koria kotoinen leipä, 
Jos on täynnä tähkäpäitä; 
1tihavainen vieras leipä, 
Vaikita voilla voituohon. 

ViHainen en1osen vitsa, 
Ruokoinen iso en ruoslL.'l, 
J oskon Yiikon Yirpokohon, 
Rupe:unan ruoskikohon; 
\ "'"itsa Yierahan verinen, 
KyläJäinen kynnäppäinen, 
Josko kerran iskeköhön, 
Tahi puolen koskel{ohon. 

Ohoh kullaista kotia, 
Al·n1asta i on eloa ! 
J os oli -leipeti v~ben1pi, 
Niin oli unta riljemmältä; 

Ei toruttu torkwmasta 
Makoom[Lsta ei 1nanattu. 

76. Ei kuinkaan hyvä. 

Pah' on orjana eleä, 
Kä.yti toisen käsh.-y läissä: 
Teen mä työtä työn ajalla 
Vtiännän hartion yäellä, 
Täytäu käskyt, kannan väskyt, 
Kärsin käsnäiset lapiot, 
E i oo hyvä siitäkänä, 
Tuostakana tuon parem1)i, 
Torutahan torkunnast[t 
l\fanataan n1akoama ta. • 

77. Tässä saapi lempo lemmen. 

Pah' on mieleni paloisen 
Ilmanld pahotta1natta, 
Aina n.atkeloittamatta; 

iit' on senllllinki pahempi, 
Siitä aina aatkelan1pi, 
I~un Yielä pahotetahan, 
.Aina aatkeloitetahan. 
• anotaan n1inun })Oloisen 
Kivet suuret istuvani 
lVIaat suuret nutkoavani; 
Itse istuYat sanojat, 
1\Iakonxat 1nainitsijat · 
Itse istuvat kivensä 
Joka n1aan makaeleYat. 

Enl\:ti tieti 111ie poloinen, 
1\Iiten olla, kuin eleä · 
1\Iiten olla mielevänä, 
Kuten kuuluna asua. 
Aina 1nui s' inchmi issii 

aapi len11nen liikkumalla, 
Kunnian käyelcrnällä; 
Tässä saa11i lc1npo len1men, 

(l 
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Piru kunnian }Jitttvi, 
Len1mon löyhkyliartanoilla, 
Pirun pitkillä pihoilla. 
Saisi en kurja liunniata, 
RanJill:a lempiä tapaisi , 
VaHrka vuoret vier ettäisin, 
Kalliot kaha jakaisin. 

78. Kahenlainen toivotus. 
.A.nna. Kiesus nntajnJle, 

Tunge tuhlarin kätehen; 
Vie Juutas Tinkujn.lta, 
Paha henki parkujal ta. 
Ålma nina antajalle, 
Tuncre tnhlarin lditehen : 
Torrin tuoYos taiYabasta, 
PHlin pilvistä puota, 
.A Ya 111aat alaisin }Jnolin, 
Pubko pellon peukeristti. 
.. A.lmun saan ma antajnJta, 
Tnhlarilta toisen almun, 
Vinknjalt ei Yettiiliänä, 
Parkujalta ei paloa. 

79. Hyvän sään toivotus. 

.. \..nna onni ohra-ruott.a, 
J unutla jyväkeseä, 
Saisin kckrik. i olutta, 
Tahi juoa jouluk:eni ; 
Orjatki olutta saisi, 
Palkolli~etki panoista, 
Kn.sakatki lraljavettii, 
Vierrettä lrivenvetäjät~ 

Anna luoja luokosäätä, 
Herra heinän kuiYaut t.n, 
A.rmahalla look ajalla, 
He liällä bein'ajalla. 
Vie11ä pilvi P ietulahan, 
SielHL vettti ta.rvitahan : 

Suot tulessa , 1naat tulessa, 
Kaikld kanlrahat tulessa, 
Kaikki kaivot kl1ivanehet, 
Lähtehet läkähtynehet; 
Siell' on lapset ristimättä, 
Kansa kaild\:i kastamatta, 
Pojanpoika puolitehty, 
Ei oo Yielti vettä nähty. 
Siellä paiatki palavi, 
Turkit uuet turmel tuvi, 
Ukot uunilla }Jalavat, 
Alrat saunan lautasilla, 
Pojat }Jorstuan ovilla, 
Piiat kaikld kartanolla, 
Lapset pitJdn lattiata, 
Renrrit r tiy tähän nenillä. 

80. Tunterin laatu . 

Tuhn1' on laatu Tuuterissa, 
Kun neiet kosissa käytät, 
.Aitat jnohessa ajavat ; 
Tuuteriss' on miehet tullmat, 
lVfiehot tuhnutt, naiset laiskat, 
Tyttäret välikä vij ät , 
Pojat puolenmielelliset, 
lTii:ot untelot, okiat. 
Ei ukot ulos osaja 
Iln1an naisen saatta1natta, 
Tytttiren taluttan1atta. 
Usta, etsivät perästä., 
Penkin alta iklnmoa.; 

1 Ei u. ta perä "tä löyä, 
Penldn alta ikknnoa. 

81.· Hätäkö tyttöjen? 

l\Iipti n1eiänld tytärten, 
l\Iikä 1nuien neitosien? 
Ei tytärtä tulunatonta, 

• 
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N eittä neuon saan1atonta. 
• 

Neuon neitonen pitävi, 
Tuu1nan tyttö kelrsinevi, 
.Alta aittahan 1nenevi, 
Päältä purnon puhkoavi, 
Katon kautta l)Ois tnlevi, 
Laen kautta laittelekseu; 
Sukasta säkin tekevi, 
Kalsustansa kantoneuon. 

82. Kn1n1naistako kuuleminen. 

Kukkuipa käkeä kaksi 
Kabenpuolen korpinotkon; 
Satuin noita kuuletnahan 
Hyv' oli kuulla kumtnaistaki. 
Lauloi kaksi laulajata 
Kahenpuolen pöytälaian; 
Satuin noita kuulemahan 
Hyv' oli Jruulla lrununaistah:i. 

Rii teli kälyistä kaksi 
Kah en pn olen kaalilnalj an; 
Ku1nmaistako kuuleminen? 
I,e1nn1on kuultavat n1olemmat. 

83. Mistä tunnen tul1man. 

1Vlistä tunnen tuhman n1iehen, 
.J_~rvoan uron typerän? 
Tuosta tunnen tuhn1an 1niehen, 
Arvoan uron ty1)erän : 
Viikon istui vyö sylissä, --
Kauan housut kainalossa, 
Viilion virsua tekevi, 
Iiauan tuohta katselevi. 

1\fistä tunnen tulunan naisen, 
Tahi tyttären typerän ? 
Tuosta tunnen tuhlnan naisen, 
Tahi tyttären typerän : 
Tulen tuhkahan puhuvi, 

Lietehen lehettelevi, 
N ousevi tuvalle tupsu, 
Paha katsku kartanolle . 

84. Muutamia tnnton1erkk~jä. 

Tuttu on tuo1ni n1uista puista, 
Anoppi kylän akoista, 
·vävy 1nuista vierahista, 
Nato tyttö neitosista. 
Kukistansa tuo1ni tuttu, 
.~.t\.stunnastansa anoppi, 
Vävy vehnäpiiras.ista, · 
Nato tyhjän naura1nasta. 
Viel' on tuttu huolellinen, 
Arvattn halunalanen ; 
Tuost' on tuttu huolellinen, 
Arvattu halunalainen : 
I-Iuokaellcn huoles käypi, 
Laulellen llalunalainen, 
Uni ei tule usein 
I-Iuolellisen huonehesen, 
Haastata ei huolellista, 
Hankota halunalaista. 

85. Kyntelin kysymykset. 

Kyrnteli kovin kysyvi, 
Pctavali pajattelevi : 
,Joko on ruohtin1et ruhottu, 
Joko tappurat tapettu?" 
Vastavi viriä vain1o, 
Sanovi hyvä emäntä : 
, Jo 1nie rnhoin ruohtilneni, 
Sekä tapoin ta1Jpurani". 
Ky1~teli kovin ltysyvi, 
Paavc~li paj attelevi : 
,Joko on lrankaita kuottu, 
Alotettu aivinoita ?'' 
Vastavi viritt vuilno, 

• 
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Sanovi hyvä en1äntä : 
,Jo on kankahat kut.eella, 
Sekä aivinat alulla." 

Varis lenti vaahtoknulla, 
Kevätkuulla keikutteli, 
' l yyl1ille viriän vailnon, 
Pankolle ani parahan, 
Kuontalolle ktu1notto1nan, 
E1närontin roivahille. 

86. Toisin ennen, toisi11 eilen. 

Toisin ennen, toisin eilen, 
Toisinpa tätä nylryä; 

I-Iurjalle htnnalapäälle: 
Kinnas ldrpovi kuhunki, 
Saapuklra johonki saavi. 
I säntä olutta jttO})i , 
Mies se viinoa vetävi; 
Heponen helyjä syöpi, 
Varsa varpoja })Urevi, 
Pere }Jiinoa pitävi, 
Lapset nälkeä näkevi. 
Noin sanovi lapsi rukka : 
Iso illalla tulevi , 
Tuopi tuoresta kaloa, 
Vetävi ver estä lientä; 
Iso aa1nulrsi ajan, 
l{esldyöksi k eTkiävi, 
Tuopi tuoresta pajp_a, 
.1\.ntoi vitsoa verestä. 

( 

Toisin ennen toin1i käsld, 
Toisin ennen työ opetti. 
Toil11i käski tonkimahan, 
Maa väkevä vääntän1ähän, 
E i kun nyt tätä nykyä, . 
Elon entisen lopulla. 

88. Emon neuo pojalle. 

Eip' on maaten 1nn.a pietty, 
Istuen isosen pelto; 
Ei suauuut suuri pelto, 
Maa ei sallintlt sa vinen 
1\Iiestä verkaista vaolla, 
Koriata kuokan })äässä, 
Piian J)itkiä hameita, 
.Sukan vartta valldata. 
Nyt tä1nä nykyinen lransa, 
Sekä k ansa kasva vainen, 
Maaten maitansa. pitävät, 
Penldn päässä peltoja~1s~; 
Syövät n1aansa nutklntroitia, 
Itroina isonsa pellon. 

___,.. .• _,.._ 

• 

87. 

lVIoni n1atkassa tulevi, 
Ta1lahtuvi tai1)alella 
J outavnJle juo1narille, 

• 

Emo neno poikaansa, 
Vanhin vaivansa näköä, 
Kun l{uki suki1nojansa, 
Itse ilmoin luomiansa. 
Noin kuulin en1on sanovan, 
1r a'imon vanhan lausuvaksi : 
,Poikueni nuoren1pani, 
Lapseni vakavan1pani! 
Jos tahot talohon naia, 
Tuoa 111inneä minulle, 
Ellös pyytäkö pyhänä, 
'ri~ltä kirkko ldhlaellro .; 
Silloin })Orsasli:i punainen, 

. Ja sikai silkkipäässä. 
' J alkavailnotld . pahin1n1at 

Kirkkotiellä kiirehiksen 
. ' 

Sinisukkahan siroksen, 
Punapaulahan paneksen, 
Pää on silkldhin siottu, 
Hiukset pantu 11ahnikolle." 
,Arli:ena pare1npi aika ; 
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illoin naios poikncni! 
Ota olkihuonelte ta, 
Riusanvarresta '""alitse, 
l{i venpuusta ldhlacllos; 
Joll' on ntu"in nuttu päällä, 
Talrki vallnis tahtonuttta; 
J onk' on huntu hnutehessa, 
Perä }Jetkelen to1nussa, 
Var '"' i ja uhon valldassa." 

89. Tavattava tyttö. 

En1o nenoi })Oikoansu., 
Vaimo lastansa, varotti : 
,Ellös vainen, poi]{aseni, 
Juosko juhbna kosissa 1 
Tyttöä ei piä tavata 
Kiviseltä ldrkl{otieltä, 
Siellä veltotld r erassa, 
Lai .. kat lajnavaattehessa, 
Pahullaki })U.i ta }läällä , 
Tuhn1imn1alla l ää tukossa. 
Trttöä piHHt taYata 
RiihesttL rin1uan1asta, 
Heiniistä hän1yän1ästä; 
Jok' on riski riihenpuija, 
HcmJlnlainen lleinänlyöjä.. 
Tyttöä pitäti tavata 
Kive11pnusta kiikkun1asta, 
K äsivarsin vaa1 un1a ta, 
N a-retasta nainen saaha, 
Riihestä rirahka piika, 
Taita\a talon 1niniä, 
]{oria kotoinen Yaimo; 
Jok on joutus~ jalalta, 

orn1il ta hyvin soria, 
.A. kaFeibin aina valmis, 
Valpas aan1ul1a varahin." 

90. Wä.inämöisen sanoja. 

Läksi Yeljelcset Yesille, 
En1on htpset lainehilla; 
Rielti vanha VVäinti1nöi'J Len, 
Epäsi suvannon sulho., 
l{ielti koln1esta paha. ta : 
V esillä viheltämästä, 
Lainehilla laula.masta, 
Venehesstt vieremttstä, 
Purressa parah tan1a ta.. 

Oli Yeljckset Yesillä, 
Emon lapset lainellilla · 
Kielti vanha l Vili1·~ii?nvi?2en, 
Epäsi suYannon sulho, 
Kielti koln1csta 11ahasta : 
Suolimasta siian suolta, 
Hanin vuol ta vuolhnasta, 
Syömästä kalaukutuja. 
Noin se virkkoi lT'tiintinzöi1~e1~, 
Ellllensyntynyt pakasi, 
1. uorern n1a11e veiollensa: 
Ei sinun pitäi i sJ~öä 

E i sinun, ei 1nuienkuna, 
Siian suolta, hauin vuolta, 
.All\enen alaista puolta, 
Knujaseu kutlnnätiä. ' . 

Tuli veljekset --re iltä, 
Emon lapset laineliilta; 
Kielti vanha 1'Väi?~ä11tÖt'ne?~, 
Epäsi snYtlnnon sulho, 
Kielti koln1esta 1)ahasta : 
Yksin öillä kulketnasta, 
HumalasC)a huutamasta, 
Maantiellä 111akoamastn 

yänyöllä soPtama~ta . 

\
7 aan ei kicllyt TVliiniinzijinen, 

Evännyt suYannon sulho, 
Hukku-rata huutanutstn 
Kuollutta makaamasta. 

Kiel ti vanha ITrtii·nä1nö inen, 
Epäsi suvannon sulho, 

-

• 

• 
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Atroa poron perästä, 
Lapin1naasta taikinoa · 
Kielti uimasta uhalla~ 

' 'r eikan vettä souhtn1asta. 
Kielti vanha Wäi?~tt·1nöi12ert, 

Epäsi suvannon sulho, 
l{uldrar oa pailrattua 
V yöltä n1ieheu naimattomun; 
Kielti työtöntä taloa, 
Toukoa tekemätöntä. 

Kielti -ranha TVäiniinzöi?2en, 
Epäsi su-vannon sulho, 
Kielti maata n1iehetöntä, 
Kirrehetöntä kyleä, 
E loa emäm1ätöntä 
l{oiratonta lrar tanoa. 

Vielä kielti 1fTtii?2ä?nöi1'ben, 
E päsi suvannon sulho, 
l{ullalle lrunun·tan1asta, 
Hopialle ho: .. jumasta, 
Vanhan nuorta tahtomn,sta, 
Kaunista käkcämästä. 

Sanoi yanha TtVä-in,än1öi?~en, 
Nuoren1malle Yeiollensa : 
Kaunis on kat tila tulella, 
\aikka Yettä ldehukohon : • 
Hyrä n1ieli n1iehen päässä, 
Vaikka ilman istukohon 
\ iäki ei väännrt hartioita, 
Säre ~i n1icli ntiehen päätii. 

Sanoi vanha rVäi?~ä?nöi12en, 
NuoTenm1alle vciollensa : 
Hoia hongaista Yenettä, 
Hoia hongan vestäjätä ; 
Pah' on orja palkatonna, 
Paha paljon 11alkan kanssa 
Osallahan mies elä,i, 
Koira toisen kohtalolla. 

Sanoi T"anhn. Wäinthniii?~en,, 
N uoren1n1alle veiollensa : 
Suo vilja villattavalle, 
Rahat raukotclt.aynJle ! 

1 

Hullu saapoa Yihaa ti~ 
Siitä saapi saan1atonki, 
\ iha viepi Yilj an 1naasta, 
Kateus kalan Yees tä. 

Sanoi vanha TI7ci~inä1Hö-in.e1~ 
N uoremn1alle ·veiollensa : 
Aina autt avi Jumala, 
Ajan kunld katkrtsevi ; 
\ iipyen erät par emmat 
K auan ollen kaunihilnn1at 
llaiToin syötti harva Yerkko 
Silloin suurilla lnlloilla. 

Sanoi -ranha Wäinii1nöi?ten 
NuorentJualle Yeiollensa: 
J runalass' on juoksun määrä, 
Ei miehen ripe:ressä; 
J nokseva jobonki saapi, 
Kä)1JLi lnt uas kerkiii. v l 
Usein käypi kän 1ä hiirkii, 
Kun jo hcngäst5i heYonen. 

Sanoi Yanha VVtii? 1 änziJi~nen 
K uor en1n1ullc \ eiollensa : 

itä kuusta lmulen1ine11. 
' 

J onka juure ... sa asunto; 
1 Kiitä n1uille n1uita maita 
Itselle o1uin. maita 
Omat maat n1alruisinunat, 
On1at 1net ät 1nieluisin1mat. 

Sanoi vanha T'Vti i?u:irnö·i?zen 
Nuoren1n1alle veiollen a : 
Väli on vä.ätyllä Tit alla .. 
\ äli vääntäJntit.tömällä; 
l\fies tuleYi neuotustat 
Koira neuon1attonh't. ta 
Tieto ei n1iest tt t ieltä trö1mu, 
N eno syrj iihän syseä. 

N uoreiniualle Yeiollen a: 
Saisin Suo1neni hyväli:, i · 
1\:arjalani l\:aunihik i ; 
Hyvin ain~ elettävtiksi, 
I~unnialln l...k._®ltns aksi -

• 



1: 91 92. 33 

Laiskat Lappibin n1ene-rän, 
Muut veltot Wiron yesille. 

91. Lintnin keräjät. 

Köyhä 1nies ketoa kynti, 
Sekä kynti, jotta kyh~i, 

Kylyi kymmenen jy-veä, 
Kynti kymn1enen -rakoa. 
Siihen lintuja sikesi, 
Kasvoi l)aljo peiposia; 
Hakahti barakat siinä, 
Sekä närhit näppäsiYät, 
Kävi sirkut sissimä sä, 
V a.rpuset rnrastan1assa. 

Pajnlintu pall-ulainen 
Äkättihin, keksittihin, 
Vievän viin1oistii jrve~, 
Reunhnn1äistä reutoaTan. 

Nuorittihin, käärittihin, 
Pieksettihin pyn tättihin, 
Lyötihin, lytistettihln, 
Jaloin päällä pyörittihin; 
Vesi sihniistä sirusi, 
Veri vaivai en nokasta. 

Keräjihin käytettihin, 
Laitettiin lain etchen. 

Kurki lintujen kuningas 
Itse istui tuo1nariksi, 
Laklat lautruniehiksi, 
Valamiehiksi varik et. 

......... urki huuti knlkustan a, 
Kajabutti kaula. tansa : 
,Ootko ottanut jyYiii 
Köyhän n1ioheu kyuuökseltä?' 

P n.julintu palkuln.inen 
Siihen YU 'taten sano'i: 
, Söin minä jyTeä l~aksi, 
Kovin äiä, h.Lin on kolme. 

Kurld kulkkuusu h.t.1rotti 
Yli pöyän · lausunuthun : 

,Kosk' oot ottanut jyviä 
Käynyt kurja sissimässä, 
Köyhän miehen kynnöksellä, 
Kynnöksellä, ky 1 vöksellä · 
Niin ei saa sääliä varas ta 
Tahi korvat karsitaban, 
Tahi kaula ]{atkotahau, 
Pää poikki järitetähän. : 

Pääskyläinen pieni lintu 
Se lausui laen rajasta: 
, Varastat sinäki kurki 
Otat otria oloksi, 
Rukeita mielen määrin 
Kannat kauranki jyviii. ! 

Kurki laski suuren kulkun, 
Parkasi pahan säYelen, 
Pääskyselle pienimn1älle : 
,Oonko n1ie varastanunna 
Köyhän nriehen ky 1 vöksestä? 
Taian 1nie ibnanki eleä 
K öyhän n1i ehen kylvöksettii · 
Lennän synkktihän salohon 
Siellii riivin rikkahia, 
Katkou kaurahalmehia, 
Tahi syön n1arjoja n1etsästä, 
Kaivan suolta karpaloita. t: 

L ausui päiiskr pieni lintu: 
,;vaan minäpii en varasta· 
Olen ihn1isten ilona 
Riemu kaiken ristikansan, 
~aattclen suven sanon1an, 

Laitan päivän läinr in1ämmäu." 

92. Revon valitus. 

Repo juosta r eyätteli, 
Pitkin Yuorta Yoi'rotteli ; 
, Riu, rau, r epo rnkka! 
l\Iiss, olit tämän ke. ren? · 

•• 

nJun1alalla pain1enessa, 
Karj alnisna kaikki vallan." 
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, Saitko paljo palkastasi 
Jumalassa oltuasi ? ' 
,,Kuusi poikoa poloinen, 

ikiöi tti seitse1nisen." 
nl\iiss' on poikasi poloisen, 

Kussa tyrn1än tyttäresi ?" 
, Tuoll' on 11oikani poloisen, 
Tuolla tyrn1än tyttäreni: 
Kaiklr' on kettuna Iie1nissä, 
Tu1c~tl?nissa turlddloina, 
Pispan pitldnä hioina , 
Pa})in paian lutuluksina, 
Herrojen hctalehina, 
V n.ltn.n1iestcn Yaattehina. 
Taian pa i tseki tulla, 
Itse onneton osata, 
Saaba sa.l\:salle ralloil<:si, 
Kauppan1iehelle kaluksi, 
Tnon1arin turkin hioiksi, 
Nimisn1iehen niskon1iksi. 
On sitä n1inullai 1nieltä, 
lV[utt' on surina sukkelan1pi: 
l\1illoin viskovi vipuhun, 
Saattavi satimen alle, 
Milloin rauat rupsahtaYi, 
Pahat sangat paiska.htavi; , 
Knypi Yiisasld vipuhun, 
Hullu huhtovi siYutse. ' 

93. Pohjolan poika. 

Poika syntyi Pohjolassa, 
Lapsi llnzala12 lahella ; 
Tullut ei 1niestä tuhn1ernpat.a, 

-
Untelo1npata urosta. 
Söi syet, son1eret a11poi, 
I-Iiilet kuivat kuippaeli. 
Yöt oli ld ven Yiilissä, 
Päivät piili paaen alla, 
Kesät kentällä n1akasi, 
Talvet taljavuotehella; 

~Iennyt ei n1etsähän ikänä, 
Ei kalahan kulloinkana, 
Saivat jouset jouten olla, 
Verkot vi e1nätt.ä vesille. 

• 

94. Ensitnntäinen rantio. 

Itse seppo ll1na?"i?~e?~ 
Kauan kalkutti }Jajassa, 
Saanut ei knokkoa kokohon, 
J{irvestiinsä. ldehun1ahan; 
Paaet kasvoi kantapäihin , 
Syli syttä hartioille. 

Ajatteli aamusilla, 
Päivät päässänsä piteli: 
, 1\iilis' ei 1ninulla rauta kiehu, 
Alla ahjoni valahu; 
Tnon talven rautoru1i, 
Keitiin 1drvestä kesosen." 

PiHttyvi 1Jaha }Ja.jahan, 
Kysyi lceh?~o kynnykseltä : 
,lVIonesko, 1nokon1a seppti, 
Kirves sulia kiehun1assa? ' 

,Vast' on viisi Yahnihina, 
Kovin äiä, 1\un lie kuusi , 
111cn aan1usen ajalla, 
Yhellä r upean1alla." 

Tuon pahct sanoiksi virkki: 
,Ei septillä. silläkänä 
Saane viittä vah11ihiksi, 
Ybellä rupean1alla, 
Jolnt r uuan keittelevi, 
Hietakopran heittelevi." 

Siitä sep1Jo l·ln~ctr·ine?~ 
Itse ottavi opiksi 
IIeitti hietoa tulehen, 
Kirvehensä keittehille; 
Jopa kohta ltirves kiehui, 
Rauta ahjossa rakentui. 

Se hänen sepäksi saattoi, 
Takojaksi tehä taisi ; 

-
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Ei oppi ojahan kaaha, 
Neuo syrjähän SJ seä. 

' 

95. Pahalaisen matka. 

Seppä seisovi pajassa, 
Sepän poika porstuassa; 
Luuli l empo lehn1äksehen, 
Piru pitkähännäkseben. 
Lyykistihen lypsän1ä.hän, 
Heittiben heruttan1ahan ;· 
Tuo ly}1Si tulisen n1aion, 
Valahutti valkiaisen, 
Puotti tulipunaisen, 
Säkehisen säilällJ tti; 
Sai 1Jaha pajasta ky.yin, 
Lempo n1uunne lennättilnen. 

Noin tiesin jJaha?~ sanovan, 
Kuulin kurjan kuikuttava.n : 
,,Mie olen lrä)11ynnä katala, 
Etsinnä tänäi yönä, 
Samannunna Stt.o1net, Saa1~·et, 
Käynyt kaiken Ka1'·.iala?·~ki, 
En ole n1itänä saanut, 
Enkä einettä ta vaunut. 
Hli1nehessä härkii an11noi, 
Onl~tssct oluet juoksi, 
Kanat llaa1'·vassa kalrah ti, 
Repo rääkyi Räävelissä, 
Wiiptt'rissa. siat vinkui, 
Kuld{o Riiassa riahti." 

Noin tiesin 1Jahct1~ sanovan, 
Kuulin kurjan kuikuttavan: 
,Jo olen j otald nähnyt 
Tämän ibnan kannen alla: 
Koln1e vuorta ltorkiata, 
Koi11'av·Mo1·en korkeilnn1an; 
Kolme synkkeä saloa, 
Näin Sy1~e1~vtin synkeilnmän; 
Kolme järveä jaloa, 
Kallavee1~ kauheimn1an, 

PuT·Hvee1~ puhtaim1nan, 
Kolkon puolipohkehesen; 
Kohne koskea kovoa, 
Hämehess' oli Hälläpyö?~tl , 
Kc~atrokoski Kainuhussa, 
Ei ole TVuokse1~ voittanutta, 
Ylikäynyttä I1nat1'"a?2. 

96. Herran hevosen kuolo. 

Kuoli herralta hevonen, 
Paras ruuna pappilasta; 
Tuli korpille kohina, 
no ibnan lintusille. 
I-Iatsahti ha.rakat siinä, 
Sekä närhit närkäsivät, 
Tuohon koirat kohti juoksi, 
Sapakat hyvin sa1nosi, 
Susi juoksi suota n1yöten, 
Karhu kangasta kapusi, 
Kontio kovia n1aita, 
.AJuno aivan kelvotonta. 

97. }fieli melkiässä. 

Olipa minulla 1nieltä, 
Oli ennen aikoinani; 
Oli n1ieltä 1nuillen asti, 
Sekä tointa toisellenld, 
Paljo l)antua väketi, 
Ajatusta annettua. 
Jo nyt on n1ieli melkiässä, 
Kaikki toilni toisialla, 
Ajatus ahavan tiellä, 
Väki välj ässä tilassa . 
lVIieli on toisen miehen päässä, 
Tohni toisessa talossa, 
Väki toisen hartioissa, 
Toisen aivossa ajatus. 
l\1ieltäni 1neri ajavi, 
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Vesi vääntäYi väkeä 
Tuulet tointa t uuvittnsi, 
Ajatustani ahava. 

98. Kolme kokematonta. 

Kaikki oon katala nähnyt., 
Kokenut kovaosainen, 
On 1\olme kolrematonta: 
Uuestahan syntymättä, 
Syön1ättä anopin leipä, 
Apen sillat ashunatta. 
Enk' oo korp})ia kokenut, 
Syönyt lientä 111 ustan linnun, 
Maitoa mahan jäniksen. 

99. Kolme pyytöä. 

Anterus ylinen yrkä, 
Ylinm1äisen 1niehen }Joiku, 
Teki t ielle tetren pyyön, 
R annalle reYonritasen, 
Ky ltin alle neien pyyön. 
Kävi tieltä tetrenpoika, 
Rannalta reponen puuttui, 
Kylän alta neito nuori. 
Anterus ylinen yrl\:ä, 
Ylimmäisen miehen })Oika, 
Tetr estä piti pitoset, 
ReYon kauppoi kaupunkihin; 
Minne neiton a menetti ? 
Sen 1nenetti -rierehen~ä. 

100. Kn1\ki ja varis. 

Ktn'l<:i kuusesta huhuYi, 
1\etrttkull{ku keiabutti : 

,~Tapa tauti tyttölapset! 
lVIaålta marjat llOimitahan, 
Karpalot karistetahan. ' 
Varis vaalrkui vainiolta : 
, Elä ta}Ja tauti tyttäriä! 
lläviäisi häi:ixeroni. 
Häitä saaha an tytöistä, 
Piioista piot parahat 
Härkä lyöähän lihoiksi, 
Iso lehlnä i sketiihän, 
Härkä häiksi, toinen kuilrni, 
lVIaholehn1ä makkaroiksi, 
Lamn1n.s liioiksi lihoiksi; 
lVIu lle suolet pnistetahan, 
Ha1xtraiset annetahan, 
Alla aiau lapsineni, 
Pellolla J)erehineni. ~' 

101. Hyvä laiskalla lapsi. 

Hyvä lapsi laiskan vaimon, 
Käsilnurka kuunottaman ; 
Kun tulevi työlle lähtö, 
Istuksen ilnettämähän, 
L ehystäksen lapsen päälle, 
Saayat unta uunin kor-rat, 
Satmau laua.t lappiata, 
Penltld paksua pereä. 

102. Elä naiula toisen naista. 

Elä naura toisen naista, 
1\foiti toisen morsianta! 
Vielä saat itseki naisen, 
Sekä 1noisen morsian1en, 
Saat sa naisen naurettavan, 
l\forshtn1en n1oitittnsan . 
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103. Aikansa knllaki. 

Soutelenuna, joutelernma, 
Melkein melaelemn1a, 
Näillä väljillä Yesillä, 
Lakehilla lainehilla. 
Tuli aika, airo taittui 
Tuli t oinen, mie mene-ri, 
Mies rneni , mela putosi , 
Vene haa1)ainen hajosi. 
Tuo nyt Alzti airoj asi , 
\ enettäsi Teen isäntä, 
Anna 1nulle airo toinen 
Tuo mulle mela parempi, 
J otta jonneki osai in, 
Selät suuret souteleisin. 

104. Veneelle tuulta. 

Puhu tuuli IJUTteheni, 
Ahava n1ultseheni, 
Anna airoille apua, 
Huoparille huoyitusta! 
AiYa11 on airot pild\:araiset, 
Soutajat vähäväkiset~ 
Pienoiset peränpitäjät 
Lapset laivan hallitsijat. 
Tuu-vittcle tuuli })Urtta, 
Soutele Yesi Yenettä : • 
Anna juosta })Ui en purren, 
~fennii mäntrisen Yenehen 
J nosta purren puittomia 
1\:iiteä ki,ittö1niä ! 

105. Maata pannessa. *) 

Panen nyt n1aata ruaau luvalla, 
Maan luvalla, puun luvalla, 

• 

Kaiken kartanon lu YTtlla • 

Kiesus kilpi, ~Iaa1 ·ia n1iekka 
\ r araui vakaa Jurn ala . 
Sa1·~tto.~ salvan laskijaksi, 
Luoja lukon sulkijaksi , 
Jzwnala nuJ~uttajaksi 
llfaa'ria makunttnja.ksi, 
Herrcu~i herätttij äksi, 
Kiesus ylös nostajaksi, 
J16{1nalatc~ kiittän1ähän 
lJfa a? ·i aista. mainilnahan 
Kies?.tstct ylistämähän. 

106. Leikkuuta lopettaissa. *) 

Lähe nyt ainoa a v1lksi, 
Kiesus kulta kump})aliksi! 
Suin kokohon, päin kekohon! 
Muut on koossa, muut koossa, 
Sie oot raukka rauballasi 
Kurja kuukun1aisillasi, 
l{atalainen lcannoillasi. 

107. Syöttä-ri meri sikansa. 

, \ oi n1eiUi n1crisikoja, 
Hyvän Päit·ti?1 hylkehiä 
Näillä Pii.ivilli?~ IJihoilla 
Hy,än järven rannikoilla.·· 

l\fi me iän 1nerisikoj en 
Hyvän Piiitä'n hylkehien 
Näillä Päivilii?~ pihoilla, 
HyYän jär-ren rannikoilla? 
Syöttävi meri sikansa 
llJTä j är'i hy lkehensä. 
Merillä niilryvi n1eille, 
Meri 1neiiin iklnmoihin, 
lVIeri ennenki elätti, 

*) Nän1ät mahtavat olla lln.avinaikuisin, lornsekaisia rukouksia. 

• 
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Meri syötti meri juotti, 
1\{eri saatti suappahisin, 
Pojat kenkähän kovahan, 
Pienet piiat pintelihin." 

108. Vangittu pannu. 

Ulkoa runoja kuulin, 
Puhki tuohten tuon1ioita, 
Halli lauan lau ... chia, 
L iipi saimlutlen sanoja, 
y· iinastn, valitnsYirren, 
Runon ruoan kuolemasta; 
Kun on viina knoletettu, 
ICuotettu kannis ruoka, 
J ok' oli joukoissa ilona, 
Ravii1tona rahvahassa, 
Ilon ulln1 iltasilla, 
Elon alku an.1nusilla; 
Hyvii herrojen hovissa, 
P aras herkku pappiloissa, 
J(aunis kaild sa sijoissa, 
Talonpoikien tuYis a; 
Lohutti surniset yän1et, 
Ilahutti itkevi.i.iset; 
~autti miehet n1ielipäähän, 
Il1miset elo l\ätehen, 
J{ullat kulluillc kohotti, 
Nosti heh11oille hopiat. 

Voi sinua 2Jct'l~?~'t~ parka! · 
1\Iitä tieät. tchnehesi 
Tcitkö n1urhan, vai varastit ? 
J{un oot vanO'ittu kova.sti, 
L yöty rautoihin lujasti; 
Kun on huulet rildii lyöty, 
Kail;:ki hattusi ha 1astu, 
Oot kun ok alla orava, 
]{äpy suussa l1ääntelevtt. 

Meiän 1\utllusa kuningas, 
1\fajesteetti n1aan isäntä! 
Päästä piiput piinan alta, 

• 

• 

• 

Pannut kaikki kahleista; 
Pane pannut valloilleu a, 
Entiselle ennollensa, 
Sangoistans{t ripptnnaba.n, 
Pisaria tippumahan, 
Että n1e 1)oloisot lJoia.t 
Saisinm1a savurajasta., 
Pikarin }Ji Yohon panna, 
Suurn pullin suun etehen, 
Ystäsät vihollisista, 
Hyvät V ]jet nerallista. 

109. Tynnyrin pnll.e. 

1\iitä. putsinen puhuvi, 
Satavantineu sanovi ? 
Sitä putsinen pubuvi, 
Satavantiuen sanovi : 
, Kyllä 1nuistan n1urhevuoct, 
A.rvoan ajat pahe1nmat; 
Isä survi suokanervat, 
Veikko vchkoja keräsi, 
_:iiti hie1Joa herutti, 
Sisko yuohta vollotteli; 
Hiljan joutui juomakunsu, 
Kulettihin kuulut miehet." 

110. Oluen synty. 

Tieiin mä oluen synnyn , 
Hun1alast' oluen synty. 
Humala, Renz~t,_sen }JOiktt, 

Piennä maahan pi tettihin, 
K3inä maahan h)nnettihin, 
Viholaisna viskottil1in, 
Osn1a1~ 11ellon penkerehen, 
Vierebeu Kctlevet?~ kaivon. 
Sii tä taisi taimi nosta, 
Yletä vilututa virpi, 
Osn-ut1~ pellon penl~ erellä, 

• 
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Vierellä Kctleva?~ kaivon ; 
Nousi puuhun pienoisehen, 
Kohti latvoa kohosi. 

Niin huhui humala lJuusta, 
Ohra pellon penkereltii, 
Vesi kaivosta Kaleva?~: 
,~Milloin yhtehen yhymmä, 
Kousa toinen toisihilnn1e : 
J oulunako, kekrinäkö, 
Vaiko vasta pääsiäisnä, 
Vaiko jo tänälri päänä? 
Jospa jo tänäki päänä." 

Tuosta kohta koolle saivat, 
Ja tulivat toisihinsa; 
Västäräkki vettä kantoi 
ICerkeän kesäisen päivän, 
Punalintu puita pilkkoi, 
Tianen pani olutta. 
Hyvin se tianen tiesi, 
Osasi oluen panna, 
Vaan ei tiennyunä nin1ettt. 

Kissa virkkoi kiukoalta, 
Kasi lausui lauan päästä : 
,;Olut on oikia nimensä, 

. I-Iyvä juon1a hurskahille, 
Paha J)aljo juonehille ; 
Hurskahat ilotteleYi, 
Hullut tappeloittelevi." 

Tianenpa pieni lintu , 
Var}Hlnen vähävarainen, 
Kutsui paljo vierabia 
Oluille juotaville ; 
Hyvä oli jno1na hurskahille, 
Paha 1)aljo juonehille: 
Pani se hullut huiskarnahan, 
Mielipuolet 1neiskan1ahan. · 

Tianenpa }Jieni lintu, 
·v ar11unen vähävara inen, 
Ei voinut kotona olla, 
P iti 1netsähän paeta. 

• 

111. Tehkäme iloinen ilta. 

Jo on mem1yt 1nennyt vuosi, 
M enköhön tämäki vuosi 
Muien vuosien n1ukahan 
Muien })äivien perästä! 
Laulelkame, soitelkame, 
Tehkäme iloinen ilta! 
Ei tässä surulla syöä, 
Ei eletä huolen kanssa, 
Tässä syöähän suTutta, 
Eletähän huoletanna; 
Täss' on soitat seinhnillä, 
Kanteleet kamanan })äällä, 
H arput., huilut ka1nmarissa, 
IlO})illi t ildtunoilla, 
Porokellot portin päällä, 
Rämppäkellot räystähillä; 
Tanner täynnä tanssijoita, 
ICeski piha k eikkuj oi ta ; 
Kellarit teloja täynnti, 
Telat täynnä puolikoita, 
Puolikot olutta täynnä; 
Leipeä sata sylyistä, 
Voita viisi l eiviskäistä, 
Seitse1nän sianlihoa. 

112. Hyvä isäntä. 

Sanelen salituvista , 
Saajasta salitupien, 
Laulan lautsan laskijasta, 
Isännästäni ilotsen ; 
J ok' on saanut suosta s11ojan1 

Koin korvesta kokenut, 
Hirret hir1nulta mäeltä, 
Ruotehet ro1neikolta, 
Malat 1narjokankahilta, 
Sa1nnutlet sulilta soilta. 

' 

Usein hyvän isännän, 
Sen tarkan talon isännän, 
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J äänyt on kinnasta kivelle, 
Hattua havun selälle, 
Saahessa tätä salia, 
Karumaria kalkuttaissa. 

Usein hyvä isäntä, 
Se tarkka talon isäntä, 
Noussut on nuotiotulelta, 

· Havannut havusijalta; 
Havu pään on harjaellut, 
Varpa vartalon sulrinut, 
Hirsiä hakattaessa, 
Kartanoa tehtäessä. 

Usein hyvä isäntä, 
Se hyvä talon isäntä, 
Saapi vierasta salihin, 
Tuttuja tupansa täyen, 
Lautsan täyen laulajoita, 
Tidrunan ilotsijoita, 
Jol{a SO})en soittajoita, 
Karsinan karehtijoita, 
Seinävieret s0isojia, 
Aitovieret astujia, 
Tanhuaiset tanssijoita, 
P ihat pitkin kulkijoita, 
MaUJt ristin n1atelijoita. 

113. Hyvit emäntä. 

Usein hyvä en1äntä, 
Se tarkka talon en1äntä, 
Kuulevi kukotta nosta, 
Kananlapsetta karata, 
Vihkin1ithäu viljoansa, 
Katsomahan karJ oansa; 
Onko oikein On~e?~a, 
Lykyllähän Lytti1niiinen. 

Usein hyvä en1äntä, 
Se tarldta talon en1äntä, 
Itse rihmat ketreävi, 
Itse kankahat kutovi ; 
Ei kysy kynsiä kylästä, 

• 

Oppia ojan takoa, 
Pirran piitä naapurista, 
Tointa toisesta talosta. 

Usein l1yvä e1näntä, 
Se tarkka talon emäntä, 
Saapi saunassa asua, 
Syänyöllä yl{sinänsä, 
Maltabia katso1nassa, 
Ituja ilneltämässä; 
Kasit ei n1aata 1naltahia, 
Kissat istuta ituja. 

Usein hyvä e1näntä, 
Se tarkka talon emäntä, 
Osoaa oluen panna, 
Viru tella viinu.kullan, 
lloksi ilnehisille, 
Ja riemuksi rahvahalle, 
Jtunalalle kunniaksi, · 
Luojalie ylistykseksi. 

114. Kiitos emännälle. 

En minä puhu puldsta, 
Sano en sarviraavahasta, 
Enldi laula lan1pahista, 
Kellokauloista kelota; 
Puhun putron keittäjästä, 
Ruokapuustani pun1ajan, 
Laulan ruoan laittajasta, 
Oluen osoajasta. 
Kiitos 1\aunoisen Jumalan 
Emännästä tään talosen ! 
Tän1än ruoan laittamasta, 
Tän1än pöyän täyttämästä, 
Liioilla lihamuruilla, 
Kaunohilla kakkaroilla. 
Kiitos kaunaisen Jn1nalan 
E1nännästä tään talosen! 
H~yvin on tehnynnä en1äntä, 
l(un o1npi olutta pannut, 

• 
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• Siit' on tehnyt sen paremmin, 
Kun on juo1nahan kutsuttu. 

115. Sopivaisia. 
Noin kuulin . anelta.vaksi, 

Tiesin tehtävän iloa : 
Sopineeko, syntyneekö, 
Käyneekö, kyhäune'ekö, 
Miesten soitto, naisten laulu, 
Piikojen iloupiäntä? 
lVIiks ei sovi, 1niks. ei synny, 
1\Iiks' ei käy, 111iks ei kyhäjä, 
l\Iiesten soitto naisten laulu, 
Piikojen iloniJiäntii; 
Sovitettu on, synnytetty, 
Musta valk ian varaksi, 
Lyhyt }Jitkän puolisoksi, • 
Pieni suuren T"astimeksi, 
Kdnnnnlauaksi kataja, 
Tno1ni tuopin Ynuteheksi, 
Pakatsin rekiJ>ajuk i . 

116. Voisi nuo pai'iksi panna. 
Likka tanssivi son1asti, 

Poika polkevi kovasti ; 
Tn.saisen1p' on ncien tanssi, 
Kun pojan poloiseu tanssi. 
Likka on nätti ja soria 
Poika potra ja koria; 
Voisi nuo }Jariksi lHtnna, 
Kun ei ä1nmät ä]dräjäisi, 
Koukkuleuat koldcajnisi. 
Tnlisko Tur·llsta rutto, 
An1putauti A?.t?Utksesta, 
Tappaisi al\:at kylästä, 
Konllli"L1leuat koilaittaisi! 

aisi nn.astit naiaksensa, 
Iroriat kosissa 1\äyä. 

117. Tanssin kulku . 

Ei tanssi minun taltuna, 
E ikä toisen hllmppa1ini ; 
Tanssi on tuotu tuoltn, maalta., 
Kisa taa1npata taluttu : 
Wiena?L })ii.älliltä Yesiltä, 
Saksa.?~ salmilta syviltä. 

Eipä vielä sieltäkänii, 
Ei perän perottkänä; 
Tanssi on tuotu tuonnen1pata, 
Kisa taan1pata taluttu; 
Alta Wii1JU1"i?~ vihannan, 
Alta suuren StwJnen lin,?~ctn. 

Eipä ' ielä sieltäkänä, 
Ei perän pereäkänä; 
Tanssi on tuotu tuonuen1pata, 
Kisa taa1npata taluttu: 
Ta.Iroa Tcw~ika?~ linnan, 
Uue?~ li'l2?tct'lt ulkopuolen, 

Pietarin pihoja myöten, 
Knntta Wiiptu·in vihannan. 

l"roi ukset Uuen linnan, 
Naukui Narvan linnan lJOrtit, 
Sujui sillat i llOinen linnan, 
Vinkui Wiipurin verttji.it, 
Tanssia taluttacssa, 
Tiokasta tuotaessa . 

Heposet -reti hiessä., 
-varsat vaallessa san1osi · 

esi ti})pui Yempeleestä, 
RasYa rahkehcn nenästä, 
Tanssia taluttaessa, 
Ilokasta tuotaessa. 

Reki rautainen ratsn.si, 
Kupla patnnen patsasi, 
Jalas koivuin en kolasi, 
Luokki tuon1inen tutasi, 
Tans '"' in, taluttaessa 
Ilokasta tuotaessa. 

Prr hyet vih ertelivfit 
Vosaisilla ven1pelillä, 

• 
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Oravat samoelivat 
Aisoilla vaahteri illa 
Tetryet kukerteliYat 
Korjuu kirjavan kokalla, 
Tanssia talnttaessa, 

· Ilokasta tuotaessa. 
Kannat hyppi kankahalla, 

1\Iäellä pclrnusi petäjät, 
Ki\et rannalla rakosi, 
Someret ijottelihen, 
Tanssia taluttacssn,, 
Ilokasta tuotaessa. 

L ehmät partensa levitti, 
Härät katkoi kytkrensä; 
Naiset katsoi naurusuulla, 
Emännät ilolla mielen, 
Tanssia taluttaessa, 
Ilokasta tuotaessa. 

Herrat nosti llat.tujansa, 
• 

Kuninkaat ]\:Jlläriänsä, 
v anhat llliehet sauojansa, 
P ojat nuoret polviansa, 
Tanssia talu ttaessa., 
Ilokasta tuotaessa. 

Jo tanssi })ihalle saapi, 
Ilo alle ikkunoien · 
Yuotas mie ky yn lupoa, 
Talunko tanssini tupahan. 

Keltäpä kysyn lnpoa? 
l sännäl ttL pöyän päässä, 
En1ännält' ctehisestä, 
Pojalta rabjn nenästä, 
Tyttär eltä karsil1asta: 
Tnlunko tanssini tupahan, 
ilolinnun lattialle? 

Isäntä sanansa vir kiri : 
, TaJu tanssisi tupahan, 
Tn.lu tan h-ierahasi ! 
l\Iaholehn1än ta})panemtna 
Tanssin tallaellaksenne, 
Iloleikin lyöäksenue. '! 

Tanssi t1mgckscn tupahan, 
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Ilo pirttihin ajaksen · 
Jalan polki portahalle 
Käen kääkähän siYalti ~ 
Ki nl{oa, kivin n liikkui. 
Patsas patvinen patsu i, 
Silta soitti sorsanluinen, 
Laki kultainen kulisi, 
Tanssin tullessa tupahan, 
ilolinnun astuessa. 

118. Tanssiin yJlittelijä. 

Tahon mie tans ihin ruveta, 
Ilo,irtehen viretä; 
Täyt)1-l{ö tätä, tupoa, 
Lninataanko lattiata, 
Tanssia tasaisen kansan, 

' Kansan nuoren notkustella? 
Kun ei täytyne tupoa, 
Lainattane lattiata, 
Tahtn tan . ini pihalle, 
llovirteni vilnhun .. 
Sitte tanssin tanterella, 
Keikun keskellä J)ihoa, 
Joss' ei pää lakehen ko ke 
Otsa ei ortehen kolaha. 

' 

Jalat sillan liitoksehen. 
,Täytyypä tätii tupoa, 

Lainatahan lattiata, 
Tanssia tasaisen kansan, 
Kansan nuoren notkn tellu. 

Suuri kiitos, ko tjnmala ! 
Kenpii tanssibin tule,i, 
Sille poika syntyöhön, 

• 

Vastaltoh un vn1keuiuen, 
Meren ruoYon rusl{euinen! 
Ken ei tulle tanssihini. 
Sille tyttö syntyöl1ön, 
TerYatynnyrin llituinen , 
Tervrq1artsan paksukkainen1 

• 
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119. Tule meille tanssimahan. 121. Avatkatue aitoamrne. 

, Tule n1eillc tanssitnahan ! " -
,,Kenen kanssa tanssiinahan ?" 

,40npa meillä rauha akka *) 
Vanha akka *), olkiyuoe. ' 

,Enpä tanssi , enkä taia, 
Enpä huoli, en kykene · 
Vilu käsi, Yi lu jalka, 
Vilu kaikki katsantonsa." 

,Tule 1neillc tuns hnahan!" 
,Kenen kanssa tanssimailan? 

, Onpa 1neillä nuori n eito **), 
Nuori neito :;:*), sulkkuYuoe. ' 

,Sekä tanssin, jotta taian, 
K anssa huolin ja kykenen; 
Lämn1in käsi Himn1in jalka, 
Lämn1in 1\aildti katsantonsa. ' 

120. Tahtoisitko rakastaa. 

nTahtoisitko rakn taa 
1\Iie työnuän tytön ***) sinulle, 
Sinull' on i11anat sihntit, 
Hänellä s:rän suloinen. ., 

Kunpa hänen tiet.äisi t, 
T ok ' et :UänHt h eitt[iisi 
Kihlat h i.inellc laittaisit 
Sorn1nkset soTittcleisi t." 

Tahtoisinpa r akastaa 
Ellei kieltäisi i oni 
Ellei esULisi emoni · 
Veikko on mennyt TTTiiJJH?'ihin~, 
Siskoni on P ietarissa. 

Hyrä kiitos , hyYä laitos ; 
Suat.il1inp~ uuori sulho t), 
Nuori sulho -;-), kauni s sulho t ), 
\alkianYcre\ä sulho t ). 

AYatka1ue aitoanune, 
Potl~askarne porttia1nn1e 
Laske sulhoa *) sisiille! 
J o on sulhanen **) sisäs'·ä. 
Katso sulho t) kauuoasi, 
liurkistele kultaa i · 
Katso rhtå kat-o toi'"' tU 
K atso kaikkien paras ta! 
Kenen katsot kaunibik i 
.. 1r roat rntrahinnnak i, 
Sille iskc silineä: i, 

ille kättfi käppähytä · 
Aknt sankohot sanoa, 
Mitä mielensä. tekevi. 
Juokse snlho t) jouyu sulho t ), 
Liehu sulho-;-), lennä sulho! t) -
Toiset ringissä tan. saa, 
Kuki kul tansa kun s. a. 

122. Hyvä ilta lintuseni. 

Hyvä Hta lintuscni, 
HyYä ilta kulta eni, 
II:rrä ilta nyt 1ninun o1na arnut

hani! 
Tanssi, tanssi lintuseni. 

Tanssi , tan. si kultaseni, 
Tanssi, tnns i nyt minun onu1 ar

mahani! 
Seiso, seiso lintuseni 

1Ci o, seiso kultaseni, 
, 'eiso, seiso nyt minun on1a ar

lnn.hani! 
Anna. kiittä. lintuseni, 

.A.nna k~ittä kultaseni, 
Anna kiLttti nyt 1ninuu onut nr

Iuuhani! 

-t 

• 
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125. ]Jiksi en vitsyisi. 

He})Onenki hengähttivi 
l\1atkan pitkän Inentyänstt, 
Rautancnki raukenevi 
ICesäheinän lyötyänsä, 
Vetonenki vieräht~Lvi 
J ocn polven juostnansa, 

Tulonenid tuikahtn.vi 
Yön pitkän palettuansa; 
Niin miks' en 1ninäi väsyisi, 
1\fiks' en heikko hengähtäisi, 
1\liks' en vieno vierähtttisi, 
1\fiks' en tuhnu1 tuikahtaisi, 
Illan pitkiltä iloilta, 
Päivänlaskun lauhtn1ilta? 

lt Hääkansan lauluja. 

a) An tiaisissa. 

126. Onko mitä ntilläki? 

(Kosion1iehen lJuoli.) 
, Onko te iän neiollanne 

Oman värttinän väkeä, 
Onum hyppisen hyveä, 
On1an keträn kiertän1eä, 
Hyvät hurstin huiahukset, 
P iHLnalaiset pällähykset; 
Sirallnkset silkkihuivit, 
Vilahukset villavai11at ? ' 

(Kaason puoli.) 
,Kyll' on 1neiän neiolhunme 

Onutn hy11pisen byve~t, 
On1an YärttiniLn väkeä, 
Oman keträn kiertä1neä. 
Kyll' on hursti huialeita, 
Päänahtisen 11älläreitä; 
V ru1n onko teiän sulhollanne 
01nan jousen a111ptunoa, -01na.n nuolen noutamoa, 

Karhuntaljat katteheksi, 
Petrunta1jat peittehclcsi ?" 

(Kosion1ioben puoli.) 
, I(yll' on n1eiän sulllolhunme 

On1n.n jousen an1p11n1ia, 
Onut11 uuolen noutan1ia, 
Karhuntaljat kattehena, .. 
Petrantaljat peittehenä; 
Vaan onko teiän neiollanne 
Wiipurissa viilatuita, 
Kan1Jnngissa kaulatuita, 
Kcsäkuilla kuivatuita, 
Pantu p[iivttpaistehella, 
Vaattehia valkehia, 
Talvisotkuja hyviä?" 

(Kaason puoli.) 
,Ry 11' on n1eiän neiollatnn1c 

\'Viipurissa viilatuita, 
Kaupungissa kaulatui ta, 
Kesäkuilla kuuratuita, • 
Pantu pttiviipaistehella, 
V aa t tehia valkehia, 
Talvisotkuja ltyviä; 
v· aan onko teiän sulhallanne 

• 
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Panko parldål1nhn1arclle, 134. Neuo sulho Jtcioistasi. 
OlkileiYille otclko · 
Ei neittä ison kois u. 
Eil)tl viety Yehknsoille 
Pantu parkkihuhnutrelle, 
Olldlei"rille otettu. 
Aina Tiilti vehnä:Hi, 
Katseli kunann1unia, 
Arunut uittoj a aTaillen 
Illat lnhtia lukoten 
Maitotiinun ti noihilla, 
Olut}lUOlikon vo-res a . 

Elii Tainen ulho rnkka 
Kiellä nei ttti kellarista 
Elu aitasta. e}Jeä; 
E i neittä ison koi ... ~a 
Eip on h:iel ty kellarista~ 
Tok' ei aitasta eYiitty. 

133. Puolnsta neittäsi. . 

(Kaa ·on 1 uoli.) 
Sulhokainon nuorukainen, 

lYiiehen kanta kaunokaiuen! 
Ellö. meiän ncioi tamn1c 
Ellös sie pahoin pielkö · 
Seiso seinänä cessii 
Prsr pihtipuoli ... cna 
Elä anna anovin lyöä 
EHil\:tL a11011 toruu 
Elä Yierahan -riltata. 
P ere käski picksetnähän, 
lV[uu väki n1ukittan1ahan; 
Ethän ruahi rankaista i. , 

Etkä henuo hertai ... tasi. . 
Rahan paljon pantua i, 
Enemn1ttn lucttua i. 

• 

(Kaason })Uoli.) 
Sulhokainen nuorukainen, 

1\liehen kanta l\:aunokainen, 
Elkäs meiän neioi tumrne 
Elkäs sie pahoin pielkö, 
Elkäs Yitsoin vingntelko, 
Nahl~aruo kin naukutelko; 

....._' ipä neittti ennenkänä. 
Ei neittti. ison koi sa, 
Tok ei Yitc;oin Yingutcltu, 
Nahkaruo kiu naukuteltu. 

N euo sulho nei toasi 
N euo ueitUt ynotehella, 

peta oYen takana 
·-ruo ... ikausi knnmutssuki ; 
ll\:si yuosi snnsanalla, 
Toinen silmän iskctnttllii, 
Koln1ansi jalan 110lulla. 
Kun ei sitte siitä huoli, 
Ei totellc tuostakana 
·r eä Yitsa Tiiako ta, 
Tuo:pa turkin he ln1an alla 
Jolla neuot 11eitoasi, 

rpanoasi opetat 
K eu t ncli nnrkkaise sa . • 

ano saJu1nalhnonehessa, 
KyläkulUlUU kuulenuttta, 

anan saamatta k-rlälle. 
Elä nnrmclla nukita 

Picksä }Jellon pientarellu; 
Kuuluisi ku1nu l\YUille . 

• 

Tora toi ehen talohon, 
1\fetsäh[lu iso meteli, 
N aiscn itku uaapurihin. 
Eläkii. sihuillc sipase, 
Elä korYin, kas eta; 
Kuppi kuln1alle tulisi, 
'inin1arj a sihnän piHi lle : 

1\:yHin kyutäjiit n t\ki. i~ 
Kyliin pailnenet })anisi, 
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Kylän haukkui i harakat, 
1 ysyisi ky läiset naiset : 
1 Onko tuo . oas. a ollut, 
Tai nnnnnn. t n.ppel uissa, 
'l ai onko sncn x cpimä, 
Tahi karhun kaapasen1a 
V ui susilro sulhos si, 
]( arhu sulia kaunosesi ? ' 

• 

135. Ansioa myöten palkka.. 

(Kaa. on }Hl O li.) 
~.;'ulhokaincn nuorukainen, 

l\iiehen kanta kaunokaincn! 
Kun neittit 1lyYin }Jitelet, 
Niin hyväksi tunnctahan. 
Kun tulet apcn kotihin, 
Ainoan anopin luoksi ; 
Itseäsi syötetiil.tun, . 
'yötetähän, j uotetahan, 

Hepo"esi r iisu tahun, 
Tallihin talu tetahan, 
....:'yötetähän, juotetahan, 
KuuraYakka l\:aunetahan. 

Kun neittä 11aboin lJitelet, 
Niin paha.k~i tnnnetahan. 
J{un tulet apen kotihin, 
Ainoan anopin luok 'i; 
Itseäsi ruoskitallan 
0Jnallasi ruoskallasi, 
Heposesi hirtetähtiu . 
Kokkahau, linjan lakebeu , 
On1illasi ohj illasi , 

n1il1a obja ·-rar illasi. 

136. Mitä itket neito? 

. (l\Iorsian1ellc tuttaviltan. a.) 
:Niitti itket n1eiän neito 1 

I tketkö sie lei r ätyyttä, 

LeiYätyyttä, lehJnätyyttä, 
\ aiko sulhosi sor eutta, 
Vai emo i arn1autta? 
Sjskoseni, ainoseni 
Kanavarsi katu1oseni ! 
E t sie itke lcivätyyttä, 
L eivätyyttä, 1 ebn1ätyytttt, 
Etkit sulho i soreutta, 
E t emosi a.r mautta ; 
I tket kasvon kn.nnent ta, 

ekä hiusten lrienoutta, 
Kun ne 11iennä 1)eit tähän, 
Katetabn.n kn ... VU\ana ; 
Pien11ii oot. Yihillc viety, 
Lassa. pantu lakhi piiäh ii11. 

, 137. Lältet jälen j~titmättö
mäksi. 

(~Iorsiamclle tnt taviltansa.) 
Xiinkös luulit nei to nuori, 

Xiinkö tiesit , jotta luulit, 
Tiesit kerran läbte-räsi, 
E t aina k iikeäsä i ? 
J o nyt on lii tto i likellä, 
Lässtt Olll}) i lähtöaika. 
Lähet t.tistH, kun lähetld, 
TästtL kullasta koista, 
I son saa.1nasta salista, 
En1on kannon kartanosta, 
Veikon l~estikellarista, 
Siskon tunssisiltasilta, 
S.rkrsr iscn yön ... ylihin, 
Kevähi en kier tin päälle ; 
Ettei j älki jäällä tunnu, 
Kierällä l\epiä kenkä, 
J alan isku iljangollu, 
Hangella 1Hln1osen hchna ; 
Ettei iiiti ääntä 1.llulc, 
Iso ei itkua tajua, 
Ifujerrust' ei }{uule sisko, • 
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On1a \eikko vierety tä ; 
K nule-rat :kyläi. et naiset, 
Ja kyllin kyliin kasakat 

Toi sinua n ito r ukli:a, 
Kuinka taiat, kuinka raahit, 
Kuinka kuiteuki croat ? 
Emosesi va:tlhau beität 
Lää Yäh än Hikähty1nähän, 
Knjahan kuki tun1ahan 
K natnn1ahan li aiYotielle ; 
Iso e i \anhan heität 

n.unahan sa\un sekahan 
Kuiva Tasta kaiJ1nlobon. 

138. Lähet kukka kulkemahan. 

(1\for sianlcllc tuttaviltansa.) 
Kuules neiti, kuin sanelen, 

Kuin sanelen, kuin l)Uhclen! 
Olit kukka olles. a ·i, 
Kasvaessasi kanarra, 

esa nuori noste: sasi, 
Ympynen ylctcssäsi, 
.1: äillä pitkillä pihoilla, 
Rannehilla kartanoilla . 
Läbet nyt kukka kull{etnahan, 
Veran nuldca vicretnähän, 
Tästä kullasta k oista, 
Kaunihista ]{ar t.anosta, 
Luulet vi cUlvtLn kotilrin, 
Vietitvän isosi luoksi , 
E i vieä isosi luoksi, 
Vieähän i änn än luoksi. 

Lähet 1.""Ukka kulkemahan, 
Veran nuk ka vieremähän, 
Luulet -rictö:rän kotihin , 
Victärän en1o i luok j ; 

Ei vieä en1osi luoksi , 
Vieähän emännän luoksi. 

Lähet kukka kulken1ahan , 
Veran nukJra vicrcn1ähän, 

L uulet victä äu k otihin 
·vietärä i veikon Juoksi; 
E ipä 'ieä Yeikon luoksi, 
\ ieiihän kytyjeu luoksi. 

Ltthet kukka lrullren1ahan, 
"Veran nnldra vieren1ähän , 
Luulet victäYttn kotil1in, 
Vietävän sisaren luoksi; 
E i vieä sjsarcn lnok. i, 
Vieähän natojen luok i. 

Lähet kukka kulken1aban, 
\ "'" eran nukka Yieren1ähän, 
Luulet YictäYtin k otillin, 
\ ietäväsi Yierahik ·i ; 
Eipä vieä Yicrnhaksi 
Viciihänpä orjuutehen. 

139. Toisin toisessa talossa. 

(l\Iorsiamelle tuttnxiltansa .) 
:Neitokainen nuorukainen, 

K anamarj a kuunokainen! 
K asToit ie t alos a täs ... ä, 
K orkian i osi koissa 
Kasvoit knh:kana 1..t.Ij illu., 
.. AllOJnailla 1nnu ikkana; 
J..J" onsit vaille vuotchelta, 
1\Iaioille 1nnkoamasta, 
' l enYJniist.tt ycbnäsille, 
Pettäjilisillc }lehuista. 
Kun et Yoinut voita syöii, 
'i1)asi t si::utlihoa. 

Ei ollut huolta ollenk n.na, 
...c-i.jatusta aioinkana · 
A.nnoit huol ta l1onkasien, 
Ajatella aiuk icn, 
turr a uurcu suopeUijän, 

K o11)iku usen kuiln1 tellu. 
•ie vaan liehuit lehtyiscnä., 

Perhoscna pyöriihtelit, 
Lennit lintnna lebossa, 
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Kä,it kanana kartanolla. 
l\Ienet toischcn tulohon, 
Toisehen en1on alahun, 
Perchesen Yicrahaseu; 
Toisin siellä, toisin täällä, 
Toisin toisessa talossa 
Toisin uksot ul va.se\at, 
Toisin viorcvät Yerfijät, 
SanoYat sara.uaraun.t. 
Et osaa oyissn. käyä, 
·y cräjis. ti 'i cretcllfi, 
Talon tyttöjen taYalla; 
Et tunne puhua tulta, 
Etkii liettä. länunitteä, 
Ensinkään enlällllän lailla; 
Taia et taittaa pärettä 
Talon n1iehcn n1icltii 1nyöten, 
Sulhosen syäntä 1nyöten. 
Tulet tuttuna tupuha11, 
Ei ole tuttun. tnYassa, 
Rakast' ei rahin nenässä ; 
Tup' on tyhjä tultuasi, 
Autio asattuasi , 
Ei isonen arn1a. tele, 
Eiliä äiti 1naiuittele. 

140. J 0 nyt vaihoit, umtkä 
vailloit. 

(n1orsiamellc tuttaYiltansa.) 
\ oi neiti . isarueui! 

Jo nyt \aihoit minkä -raihoit; 
\Taihoi t artnahan isosi 
Appehen anipahn:an 
'aihoit arnuthrul emosi 
.Anoppehen ankarahun, 
\ aihoit -riljon Yeljyesi 
Kyyttäniskahan kyty hyn, 
V a.ihoit siskosi siveän 
N alj asilmähiin natohon, 

' aihoit liinn:ruotehesi 
Nokisihin nuotioihin, 
\~aihoi t valkiat Yetesi 
Likuisihln licttehisiu, 
Vaihoit hiek1ntranniJdcosi 
Mustihin nlnTa.perihin, 
Vaihait arn1ahat abosi 
Kanarvild~o kanlG1hisin 
\ aihoit n1arjuiset Inäkcsi 
Kusldkantoihin ko,ihin. 

141. Lnnlitko hnolet loppuvan? 

(lVIorsiamclle tuttaviltausa..) 
Niinkö luulit meitin neito, 

Niinkö 1\a.svava kananen, 
Huolet loppui, työt Yäheni, 
Tämän illan istun1illa, 
Ttinlän na1nun astu1nilla 
Keskipäivän keikkumilla; 
1\Iaata. sinne 'ietäYiisi, 
Unilie otcttava.si? 
Eip' ou 1naata Yieä känä~ 
Unille oteta kana; 
Ya ta Yalroa pitavi, 
V n.sta huolta hoiYatahan 
Ajatusta aunetttban, 
Pannahan pa11oa n1ieltä, 
Liikamieltii liitetähäu. 
Knnis huiskit hunnntonua, 
Sinis hui. kit huoletonna, 
Kunis liikuit liinatolllla 
Liikuit liioitta sanaitta; 
Äsken huntn huolta. tuopi, 
Palttinn, pahon. mieltä 
Liina liikoja sanoja 
Pella:ra })er ättö1niä. 
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142. Läksit koulnhnn kotoa. 

(hlor siamclle tuttuviltansa.) 
Niinkö luuli t neito nuori, 

Niinkö tiesi t., jotta luulit, 
Luulit yöksi ltthteväsi, 
Kiiyä päiväksi käkesit? 
Etpti yöksi Hihtcnyllllii, 
Etkä yöksi, et kahcksi · 
Läksit kaikeksi iäksi, 
Kuuksi 11äiräk i katosit. 
Läksit konluhun kotoa'J 
Piinahan i. on pihailta; 
KoYn on koulu kityäksesi, 
Piina })itkä llakscsi, 
IkäYä eleäksc. i. 
Sicll on ohjat ostcttuna, 
\ raln1istettu Yankirauat, 
Ei ketän tL n1uita Yasten, 
'r usten -raivaista sinua, 
Ja kohti kovu.o aista. 
Ryllti saat kokea koito 
Kokea koYao. ainen, 
Apen luista 1 ukaluuta, 
Anopin ki,istä kieltä 
Ky"yn kyln1Hi sanoja, 
Naon niskan nakkcloitu; 
Appi on karhu kartanolla, 
Anoppi susi su1n1 sa, 
ICyty kyintt kynnyksellä, 
N nto nauloina ovella. 

143. Apiat ati"roreisut. 

(ni orshuuelle tu ttn;riltansa.) 
Neitonen inii . isari ! 

1\lit' olet 11ahoi1la. mielin, 
Alla kuhnun knurullasi? 
Etkö muista, kuin sanelin: 
,Elä sulh oon ihas tu~ 
Elii sulhon va.attchisin; 

nllioll u ncn ik euct. 
ReYon kuokot korn1nno:su, 
Karhun n1aksn.t kainalo a, 
·y crenjuojan Ycitsi Yyöllii 
Jolla päittii piirteleYi , 
Selkeä sircttcle\i." 
Et s in~L siUi totellut, 
Et kuullut 1ninun ·anoa· 
Sie vaan sulh oon iha tuit, 
Sek tL sulhon Yauttehi ·in. 
K erran lähtcit käke..-it 

• 

Kerran toiseu toh·ottelit~ 
1 

Lähteä en1on eloilta, 
\ anhan taaton tanhuiltn. 
Viertä n1aille -rierahille. 

1 

K iiyti käskeintlttömillc, 
n'Iiniiiksi ll1ichelähän, 
Orjaksi anop11clahun. 
Niinkö luulit neito nuori 
Niinkö lntsYa.Ya kanancn~ 

AtiYoil1iu viettL-räsi, 
Oljamiin otettaYasi? 

ielr on ouot oljar eisnt. 
Apiat ativorcisut: 
Halko pi tk tL I)iirasina 
Seiyäs siirpimen sija-sa" 
Han1ara sianlihoina 
Nyrkki Yoina velmttisi uti. 

144. Heitii1l suoni, lteitän 
• maam. 

(1\forsinn lähticssänsii. ) 
Heitän suoni, heitän nutanL 

1 Heitän h cinikkOIJihani, . 
Hei tän Yalkiat veteni, 
HeiUin h ictarantaseni, 
Kylpiä kylän akoillc 
Pasikoia pain1cnille. 
Suot h eitän sor ehtijoillc, 
Sek ii n1aat nutleksijoillc, 
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Pihat }Jitkin juok ijoille, 
Aitavieret astujill , 
Seinnsi eret seisojille, 
J{ujovier et kulkijoille, 
I son niityt ilyeksille, 
Penroille isoni pellot, 
Ahot hanlrien asua, 
Lintujen lel1ot levätä. 
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Lässä. on nyt mnieu lähtö, 
Liki saanut n1uicn liitto, 
l\1inun on lähtöni läh 1nn1it, 
l\finun liittoni lilrcn1mä. 
L ähen lJOis talosta tästä, 
Tästä lnnllusta kaista, 
Ronkaisista huonehista, 
Lautalratto kartanoista, 
P etitjäi ihin pesihin, 
Koiruisihin lroppeloillin. 
llej tän Kiesuksen sijahan, 
l\Iaariau tähän majaban; 
Hyv' on t oistc tullal\s ni, 
K ensti keikutellukseui, 
E11nentuttuhun tnpahan, 
Emon kannon kartanohon. 

Lähen tästä, kun lähenld, 
Toisen lähtevän keralla, 
Kanssa toi:' en karkulaisen; 
Lähen pois tnlo ta tästä, 
lson saamasta, salista, 
Veikon kestike llarista, 
Sykysyisen yön .,y lihin, 
Kevähisen lö r au päälle, 
Jottei jä1ld jäällä tunnu, 
Jälki jäällä, tiera tiellä, 
Jn.lan isku iljangolla, 
llnngella ha1no. en toimi, 
Hehnan hiepsintä. lumella; 
Ettei äit i äiinHi kuule, 

146. Ei toiste tunneta' kaan. 

I so ei kuule itkuani , 
Ili:ii'i"""sä itkcväui, 
Parkuvan }Jahoissa, mielin. 

(l\Iorsian liihtiessänsä.) 
Läben nyt talosta tästä, 

Koridan i on kaista, 
1 H eitän Yanha.t Yalkrunani, 
Entiset elosijani; 
Hyv' on toiste tullakscni, 

1 
Kaunis kaapntellaks ni. 

145. Läyli lähteä, lä.yli ilman. Tulen to~~tc, kun tulenl{i, 
llman tcutn kutsumatta, 

(l\forsian läll tiessänsä.) Hyv' ois tulla kutsun1alla; 
Läyli lähteä tnlevi., 1 Ette kutsu kuitenkana. 

Läy 1i olla liihten1tittä; 1 Si tte toiste tullessani, 
Lähteä toki tulevi, Kotihini käyessäni, 
Kun on luotu lähtemähän, Ei minua n1unt ne tunne, 
Korkiamn1a tai kaista, Kun ne kaksi ka})paletta : 
'iliutala1nl1ihiu n1ujoihin, 1 .Alilrunainen aian Yitsa, 
Rildiahainnliltai eloilta, Per in1mäinen pellon seiYäs, 
K öyllempihln ltellarihin. Nuo on pi m1it pi'"' tä1näni, 
NiinlJ ' on neiti luotunalri, Neitona vit ·asta1nanf --
Tytär tuuvi tel tnnaki, En1oni n1ahova lehnlti, 
Tnattolasta n1ichelähän, ~Iinun nuorra juotta1nani, 
1\tlieheläsHt tuonelahan. 1 Vasikkana vaalilnani, 

-



Am1noa rikutteleYi. 
Pitkillä l)iharikoilla 
Talvisilla tanterilla · 
Se tuo tuntenee 1ninua 
Kotoisek i t.yttärek i. 

' 
Isoni iki oron u . 

• 
lYlinun l)iennti sr öt tämäni 
Neitona apattanutni. 
Hirn ua riku ttelcYi 
Pitkillä l)iharikoilla, 
Talvisilla tanterilla; 
Se tuo tnntenoe n1inua 
Kotoiseksi trttäreksi. 

~ 

,~ eikkoni kotoinen koira, 
l\Iinun picnnä ·r öttänläni, 
Keitona ovustanutni, 
Haukkua rikut tcleYi 
Pitkillä 11ihaTikoilla, 
Tn.l visilla tanterilla ; 
Se tuo tuntenee n1inua 
Kotoiseksi t rttärck ·i. .. 

l\1uut ne ei ntinuu tunne 
Kotihini tultuani 
'aikk' on yanhat Yalkameni 
Entiset. olosijani. 

147. 1\Innttnnut koti. 

(1\Iorsinn Hihtie sänsii.) 
Lähcn kurja k11lkemahan 

T aiYaincn yaoltan1ahnn · 
E n tule kotilljn ennen 
Kun onutn orihin reessä, 
Onut 110ikn, ol1jillani, 
Saan1ani satulan 11iiiillti 
Kantanutni kannuksilla. 

~ ittc tuonne tullc'"' sani 
I son entisen l)ihoille: 
Noin ne Yaaldun-at ,-ar ikset, 
Hn.rakat hukahtcleYi 
Ison pitldllä pihoilla, 
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Tasaisilla tanterilla : 
,1\fi tä sie tnli t kotihin~ 
Kuta 1..'1Irja kuulemahu11 ? 
Jo on kuollnnnn. i~o i. 
l(aoununnn kantajasi ~ 
,~ eikko i tuu i.4on sija ._a. 
Veljen YaiJno e1non tilalln ." 

1\Ienen 1nic toki pihalle, 
Ajan porstuan etehen. 
-vuotan Yiikon Yeikkoani 
ItiislUllaban rinnuksia} 
Aisoja n.lentn1nahan. 
Eipti. Yeikko tulle;kana. 

1 Itse riisun rinnukseni. 
It e aisani aleunan. 
Tielä vuotan Yeikkoani 
Tuosta lräyn1tihän tupahan · 
Ei})ti yeildro tulle'kana 
Itse tungcrnc tnpallttiL 
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1\..nnan kättä kääkä clle, 
Kyhn' on kiiiikä kiittii vasten . .. 

L 'itte tultua tupahan 
1 ,·ensuuhun sci ota1ne, 
Oren uuhun orren alle, 
Kattilan pitotiloille 
Koriat kotoisot nai set 
Ei tulla likistiiJnähän. 
ICäyLL kättä antrunahan. 
ICoria n1inii it. eld 
En n1ene liki tällh1.häu. 
I\är on kiittii untamahan. 

• 
Pistiin kättä hiiloksellc, 
J-Jjilct kyhnät hiilok.sessn, 
Pistän kätttL ldukoalle, 
I{irct kyhntit kiukoassa. 

-y cikko penkillä YCI1 )\ i , 

yli syttii. hartioilla , 
\ aak a muulla vartalolla: 

' I\.yynärä. kyeutä piHissä, 
Kor tteli koYaa nokea. 

ICysyi Tcikko Yierahalta: 
, 1\iistä Yicras r een takoa ( tt 
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,1\linti 'anhin sik.koj asi, 
Ensin1n1iiincn mnosi lapsi." 
T eili:on !)iln1ät 'ierin1ähän, 
Posket -reikkoni vesille. 

\~irkkoi -roikko naisellcnsu: 
,Hanki syöti Tierahalle! ' 
Tuo -veikon -rerilu:n nainen 
}(antoi kaali a ctrhcn, 
J osf on rakki ra~-ran syönyt, 
Koira suolan koitellunna. 

·rirkkoi -rcikko naisellcusa: 
,Tuo olutta 'ierahalle !t' 
'rno -veikon Yerincn nainen 
Tuopi -rettfi -rierahalle · 
Ei sekänii sii \On vetUi. 

1i t:aresten sibni Yottii, 
I~älysten ktiCll})CSCmiL 

148. Kun itket, hyvinki itke. 

(1forsian1elle tuttu.Yiltansa.) 
I tke, itke meiän neito! 

Kun itket, hy-rinki i tke, 
Itke rueiän itkettiiissä. 
Kun et i tke itkettili sä, 
Itket toisto tnlle~sasi , 
Itket kynsin kynnykscssä 
TI[unpahin oYihaoi. s~ ; 
Itket tulville tUl):.tsen, 

1iltalauat lainchillc, 
Kyynti.TäJl joka SOIJelle, 
La1n1nit ke ·kilattialle ; 
Kun tulet i. on kotilrin, 
l{uu löytit isosi vanhan 
Kujahan kuldstunohen, 
Kartanolle knatnnehen. 

Itke itke n1eiän neito! 
Kun itket, hrrinki itke. 
Kun et itke i tkettiiissä, 
Itlrct toiste tulle ·sasi, 
l(un tulet en1on kotihin, 

• 

Kun li>:rät cn1osi vanllan • 

LiiäYälliin läkähtynehcn, 
Kuolichen kupo ylihin. 

Itk~ itke Inciän neito! 
Kun it·kct hyYinki itke. 
l{un ot itke itkettäissä, 
Itket toisto tnllessn~j , 
Kun tulet -rcikon k otihin, 
Kun lö-rät Ycilckosi Ycrevän • 
\ T ainiolle Yaipunehen, 
1\fctsähän n1 encttynchcn. ., 

Itlcn, itke n1eiän neito! 
ICun itket, hyvinki itke. 
Kun et i tk Hkctti.iissä, 

1 I tket. toiste t11llessa i 
Kun tulet si ·kon kotihin, 
Kun löyät siskosi i reän 
Sotku tiellä sorttu1ehen, 
Jitäneen karttu lcainalohon. 

149. Kntti, kntti, neito I1nkka l 

(1\Iorsian1cllc tuttaviltansa.) 
Si. koseni, ainoseni, 

Kana.\al\ i kaunoseni! 
Enkö Juie . anonut sulle, 
Sanonut suoinld kerroin: 
,,EHL kuusi. sa kuhaja, 
Närchillä ntiyttclete; 
E lä l)uissn. })Uittelctc, 
Oksilla ojent 1ete !" 
Et . init sitti totellut, 
Et kuullut mintm . anoa; 
Sie -raan kuusissa kuhasi t, 
Närehillä nityttclitct, 
Sinä JJnissa puit telitet, 
Oksilla ojentelitet. 

Kutti, kutti, neito rukka! 
Enkö mie sanonut sulle, 
Sailonut tämän kevättit, 
Tä1ntin syystä syyläteHyt : 
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~ Tehkämes ki'rincn linna, 
Sala'"'auna sulYatkan1e, 
RaJasauna piilo11irtti, 
I~eskellen 111eren scliiistit, 
Jossa IJiikoja IJielltt, 
Ka.nojamn1c kas-ratclla, 
Ettei pääse Sno1nen sulhot, 

1UOlncn sulhot, n1aan kosij at." 
N oinpa aina neittä nenoin, 

Orpanoani opetin : 
, Kun tule-ri uon1cn snlhot, 
'uo1uen sulhot n1aan kosijat, 

Sinti Yastahan sanele, 
J a puhele puolcltasi: 
, Tn11a on tehty miesten tulla, 
Talli seisoa oritten · 
En lähe r eyon Tckehen, 
\1cn juokseYan jälille, 

Lti.be en karhun kantapäille, 
Enkti korj ahan kosij an." 
Et sinä sitä totellut, 
Et kuullut n1inun sanoa ; 
Läksit sic r evon rckehen, 
Sucn juokse-ran j älille 
Läksit karhun kantapäille, 
Sekä korjahan kosijan. 

Kutti, h.11tti, neito rukka ! 
Kuules vielä, kuin sanelon: 
,ICun olit r akas rahoin, 
Käpäs kättä antanuthan, 
Niin ole rakas rckehen, 
Sekä sievä lähtcn1ältän, 
Käpäs käyn1ähän kylähän; 
Ori suitsia IHH'CYi, 

Rautoja ratustelc\i, 
Reki neittä \l.lottclen. ( 

150. Elä itke neito rukka. 

(1\Iorshunelle tuttaviltansa.) 
Elä itke neito rukka! 

Ei ~ua otäiille -rieä, 
Ei vieä vc:ien tauksi 

aksamnanll saatettanc; 
1ieähän Ytihä en mait c, 
Yli sabucn saatetahan, 
Yli kynnyksen kyltihän, 
Poikki 11cllon naapurihin; 
Turkki tuoahan j älestä, 
.. ,{ aippn, vastn. saatanehc ~ 

Elä itlce rueiän neito, 
Ellös oll\:o n1illä. känä, 
Alla päin IHthoilla mielin, 
Alla kubua11 kuurullasi · 
E t sie , ·ierr.rt -rehka. oille, 
Puorn1nt parkki11uolikollc; 
Ruispurnohon putosit, 
Kn.auit kn.uraa111miohon. 

151. l\Iitit neien itkemistä. 

(l\Iorsian1clle tntta Yiltansa.) 
l\litä ncien i tkentistä, 

~nuresti suTck .ilnist a! 
Ei ole it cttiL,iii. 

1 

unrcsti surottaYia; 
l{un katsot kupehellesi, 
Oildn1le puolellesi., 
On11a snlh snojassasi, 
ll1ies verevä vieressiisi, 
Luonasi lohikn.lanen, 
LoJ,cnpoilra. 11nolcllasi ; 
H yrti nlies hyYti heponeu, 
Talon kanta kaikenlainen, 
~ lulho suotu.incn keralla 
Kalevainen knnnallasi. 
Kiitti nci to lyldi:yti ~i, 
Kun lditä t, hyYinlå kiitä; 
Hyrän sait, hyrän tapasit, 
Hyvän luojasi lupasi , 
Hyvän antoi armollinen; 
HyYän osn1on olJjillesi, 

• 
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Kalevaisen kannoillesi . 
Eipä tuo tok laiska liene, 
Kyll' on vaattehct Takaiset, 
vyöllä knssaldta koria 
Lip})abattn, kotnppakengät; 
Ei tuo vir i viinan kanssa, 
Ei tnssaa tupakka. suussa. 
Lue kiitokset en1olle. , 
Passipoita. vanh n1nutlle, 
Kun tunti })Ojan n1okonutn 
Ja sorian sul11okaisen; 
Tunti turYaksi sinulle, 
\ aroiksesi YaU}lOtteli. 

152. Tapa toinen otta1ninen. 

(Morsian1ellc tuttasiltansn.) 
Y"le1ä ueittä n uotahan, 

Or}lOa opetetahan 
Kuules neiti, kuin . m1elen, 
Kuin sanelen, kuin puhelen: 
Menet toisehen talohon, 
Toiscbcn en1on alahan, 
Perebesen vierahasen; 
Toisin siellä, t.oisiu täällä, 
Toisin toisessa talossa, 
P erehessä vierahassa 
Tap7 on toinen ottan1inen, 
Entinen unohtaminen. 
Pitäisi sinun pi teä 
Päii tarltka, tanin. n1ieli, 
Yn1n1ärrys yhentasainen, ~ 

Iltasella sihnät virkut 
\ r alkiita viri ttämähän, 
Aamusella korrat tarkat 
Kul~on ääntä lruulen1ahan. 
K on a kukko lterran lauloi, 
L auloi kerran ~ lauloi toisen, 
Silloin aika nosta nuoren, 
H etki lut,ilda ha ,--ata. 
Kons' ei kukko laulakana, 

Ei äännä isännän lintu, 
Piti kuuta kukkouusi, 
Ota.vaista oppinasi. 
K äy sie ulkona usein 
Käy sie kuuta katsomas a 
Otuvaista oppin1assa 
Tähtiä täl1yämässä · 
Konsa oikein ota-ra, 
Suryet suorahan suYchen, 
Pursto perin pobjaisehen, 
Silloin nuorten nousuaika, 
Vanhojen lcpuuaika. 
Silloin aika i sinunki 

J Nosta luota nuoren sulhon 
Viereltä Terevän snllion, 
Saaha tulta tuhkasi ta, 
·Yalkiata vakkasesta.. 
Kun ei tulta tuhkasis~ a , 
'r alkiata va.kkasessa, 
Kutl~uttele lrullaistasi, 
l(ntlmttelc kn.unoi tn i: 

7Ålllla tulta nTmai eni, 
·valkiaista n1arjaseni !« 
Saat sie pii ti:i. pikhl!ruisen, 
Tauloa tald vähäsen; 
Isli:e tuli tuikahuta, 
Tikkurinto.han viritä. 
Lähe läävähän s~11nnlla 
Läänin1ätin eJnännän läävä: 
Käy sie kuunnellen kuja sa, 
Kuunnellen 1.-ujan takana 
.A.n1n1oiko a110pin lel11nä, 
Hirnuil\:O apen hc\onen, 
ICy'yn lelnnä kytkc1scvi, 
N aukasee naon vasikka, 
Heinän hienon heit.täjäi tä, 
1\.pilun ojentnjaista. 
ICäy kujaset ln1uldstclleu 
Lää\iilll10hjat längist ellen, 
Olet lelu11illc ojenna, 
Ifeposelle heinät. heitä, 
IIeinä.t va.rsoille Yalits . 
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Heitä uunille unesi, 
Pankalle pahat tapasi , 
Laiskuntesi lattialle. 

Kaiklii lai -Iruu lakata, 
Kaikki uneuta unesi, 
Emoas 1 el ti tmeuta, 
Elä iltaistun1is a, 
Aamuabkeroisissana ; 

• Emo on nähnyt suuren va1van, 
Kantaja kovan kokenut, 

annamaassa 111 aa tessansa, 
Olltiloil1 n. ol1essansa, 
L eYätessänsä })ehuilla. 

156. Ken n1eitä veelle viepi. 

(~forsit11nen l{oti väki.) 
Lenti tänne musta lintu, 

IAipi lrorven lroikutteli, 
K orp})i lenti hallri korven, 

ammalclco salon lävitse, 
uo'"' tu tteli 1neiltä sorsan, 

~Iaanitteli n1eiltä marjan; 
Otti tuo omenan meiltä, 
·viet teli veen kalase.n, 
P etti pienillä r ahoilla, 
Hopehilla houkutteli. 
Ken n1Pitä Yeelle viepi, 
K en joelle juohattati ? 

aapi aa-vit seistäksensä, 
Kolataksensa k or ennat, 
J a kåpat kalataksensa ; 
P iintyYät pikarin laiat, 
Tuo1)in korvat tumn1ene-rn.t. 

b ) Häi ss ä. 

157. Oisiko lnpa kysyä. 

( ulholle kotiväki.) 
Oi. ik o lupa kysyä, 

Saisil{o itä sanoa, 
l\Iitä, mielehen tnleYi , 
Kerkiän ltielelleni; 
Saisiko sanoakseni, 
Lupon, kysyäkseni : 
K ävitlrö tiesi tervehenä, 
~iatlra i tko n1ainehitta, 
Tuluksitta pitkät matkat, 
Matkat suuret valkiatta, 
Kun lähit anopin luoksi , 
Ainoan apen kotihin? 
Oliko viinat kuurittuna, 
Vai oli vasta a iottuna; 
Jok' oli leivät leivottuna, 
Vai oli vasta aiottuna? 
Syötettiinkö teitä siellä 
Lest)in leivin, pestyin pöyvin ; 
J uotettiinko tei tä siellä 
Olusilla otraisilla; 
Syötctt iinkö sinun or osi 
P ortahil ta pyöriviltä ; 
J uotettiinko sinun orosi 
L ähteheltä läikkyvältä? 

158. Tokko näit mitä tullessa. 

(1\Iorsian1elle sulhon heimo.) 
Hy-vä neito, kaunis neito! 

Tuotapa kysyn sinnl ta: 
Tol{l\:0 tänne tullessanne, 
Tokko taisi tamma juosta, 
Orit konsti ko1npotella, 
Ruuna ruslda r avata? 

'\ 
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HyYä neito, kaunis neito! 
Tuotapa kysyn sinulta : 
Tokko tänne tullessanne, 
N ot}{ot nousi, mäet aleni, 
Kun1pareet kuli:ertelihen, 
Rauniot rakentelilien, 
J{ivet pienet pieht.aroitsi, 
Järven rannat roilikaeli ? 

Hyvä neito, kaunis neito! 
Tuotapa kysyn inulta: 
_ läitkö tänne tnlle" ... asi 
Kekoja keräperiä., 
_ -ä~äpäitti. närttehiä.? 
_Te kaikl{i tän1än talosen, 
Tiimän sulhon 1{}~ ttilniä, -
Kyntämiä, kylvämiä. 

Hyvä neito, kaunis neito! 
Kun tunsit talohon tulla, 
Niin tunne talossa olla ; 
E i meill ti. surulla syött, 
Ei eletä huolen kanssa 
:Maitotiinu on t.ictyssiisi, 
Piossusi piimäp)ity, 
\ oivatinen vn.llas asi. 

159. Voi veikko, mitä vetelet. 

(Kyläläiset lon11naavat morsianta.) 
Voi veild\:o, n1itä vetclct, 

Tervaskannon kauneutta, 
Piltitynnyr in pituutta, 
Kerinkannan korkeutta! 
Käkesit käkö"'cn tuoa, 
Kuletella lruldculhu1nn, 
Tnoa maal ta 1naan paruhau, 
Veeltä Ynlkian Yalita ; 
E i käki kätehcn saanut, 
Kukkulintu ]{tnnppaniksi, 
Veelt' et valltiita valinnut, 
Tuonut 1naa.lta n1aan parasta. 

1 Puuttui konna koprihi'"'i , 
Samn1akko sa timehesi ; 

1 

Saitp on suolta snovarilrsen, 
.A.ialta ajoharakan, 
Kor})in 1rorpinotkelmnJta, 
Pellolta 1)elotuslinnun, 
Mustan linnun n1nlloksel ta ; 
Löysit nartun naurismaasta, 
Nirtun niintä ltiskon1asta ; 
Narttu naukui, nirttu niulrui, 
Sulhon tullessa lähelle. 

• 

160. Kirkas neiti kihloissasi. 

(l{aason puoli.) 
Sulhokainen nuorukainen! 

Katsos 1neiän neioistan1n1e ; 
On kun lHlola pnolikypsi, 
Tahi n1ansikka mäellä. 
Puhas on puhnonen lnn1ella, 
Puhtuhampi puolellasi; 
\ allda n1erell:l vaaksi, 
Valkian1pi Yalloissasi ; 

oria mer ellä sorsa, 
Sorian1pi suojassasi; 
Kirkas tähti taivahalla, 
llirltkaha111pi kihloissasi. 
Et oisi a \'OS t[t saanut, 
E t tuonut Turustakana, 
Tavannut Wiron talcoa, 
Vetänyt Wenäebeltä, 
Niin sor ii ta neitokaista, 
1\Iokomatn morsianta; 
, ilmät ma]r. avat sinisen, 
P oski pnh tahan 11unaisen, 
Varsi \·alkian pa1Jerin. 

• 



• 
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· 161. Kntti, kntti, sulho I 1nkka. 

(Morsiamen lommaajut.) 
Sulho vilj on ve1jyeni! 

Sanoit sie pahan sanasen; 
Sanoit saavasi ataisen 
Tuovasi tuhannen neien · 
Et sataista saanutkana 
Tuonut et tuhannen neitUL 
Sait su 'un sukattomia, 
Lajin 1dntalutttOJnia. 
Mitä lic tehnynnä ikänsä, 
Kuta me1mehen ke osen, 
Ei .kutonut kintahia. 
Suoritcllut. sukkasia. ; 
Hiiret kopsassa 1\opasi: 
Höl])päkorvat lippahassa. 

Kutti, kutti, sulho rukka! 
Tuota toivotit il\äsi. 

' 
Tuota puolen })Olvea ·i, 
Käke it tämän kesosen; 
Sanoit saa-vasi sarasen . 
Apilaiscn ottaYa ·i, 
Sorsan suositellehesi, 
Vesilinnun Yienehesi. 

• 

Sait sinä hyvän sarasen, 
Arn1ahan a1)ilashcinän 
Löysit tieltä tel\askaiulon, 
L eppä})ökkelön lehosta. 
Talven on tateessa n1aannut, 
Kuukauen heyoskujassa~ 
Viel' on siln1ät siistimättä, 
Kaikki kasvot kaavimatta. 

162. Laajasukuinen neiti. 

(l{aason puoli. ) 
Snlhokainen nuorukainen, 

Rahan kanta kaunokainen, 
Ellös n1eiän ueioistan1n1e 
Sanolio suvuttonu1k i, 

\ 

Laatiko lajitton1aksi, 
Tehliö tietämättömälcsi! 
Onpa meiän neiollamme 
Suku suuri, laji laaja; 
Kappa ois kylYeä papuja, 
J y~ii lmll enki tuli i 
Kappa ois 1)anna pellavaista, 
l(uitu liullenki tulisi. 

Sulhol\:ainen nuorukainen 
Rahan kanta kaunol\ainen, 
Ellös meiiin ueioistantme 
Toki tuhmaksi hokeko, 
Typcrälrsi tunnus tell~o 
Saan1attomnlisi sanoko! 
1\iene sulho seppälähän 
Tietäi)äs terävä rauta. 
Tietä viikate teräYii: • 
'aali vartehen hyvähän, 
Vostele veräjän suussa, 
Kannon päässä. kalkuttele. 
Kun tule\i }Jäi'~~äpniste 
\iepä neittä unrn1en päälle 
Sitte heinä herskähtiivi 

· Sekä jussi jurskahtn:vi, 
Kova heinä korskahtaYi1 

Suolaheinä sitikähtävi, 
Vih-riläinen viuskahtavi 
Mätäs n1yötiihän menevi~ 
Kulo käypi kellellehen 
, .,. e-san l\:anta katkiavi. 

163. Kaason kauneus. 

(Kosion1iehen puoli.) 
Hyvä kaaso, liaunis kaaso, 

V ulkian Yerevä kaaso ; 
Kaunis kaaso k engältäki. 
Silmiltä sitäi pru:en1pi. 
N iinp' on kaaso kengi tetty, 
Kun on kelkl~a talloitettu; 
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N iil1p' on kaason silmät päässä, 
Kun harakan pakkasella. 

(Kaason puoli.) 
~ Jiinp' on kaaso kengitctty, 

Knn hevonen rauoitettu; 
Niin on kaason silmät J)tiässä, 
Kun on ttihet taivahalla. 

164. Ka~son istnnta. 

(Kosion1iehen 11uoli.) 
Istu, istu kaaso rukka ! 

Kun istut, hyvinlå i tu; 
Istu puhld puinen penJdd, 
Halki lautainen lavit~a, 

einät sieuille märännä, 
Katso halki harjahirsL 

(Kaaso.) 
Niinkö teill on hoikat hongat, 

Eckä peh1niät. petäjät, 
Ettei kestä kaason olla, 
Nuoevaimon Yai\·utella, 
Ttimän illan istu1nilla, 
Ttimän arunun astun1illa? 
Enmä istu 1 enkillänne, 
Enkä, seiso . illallanne; 
I -tun hicpraheln1oillani, 
Sei on konstikencrilläni. 
Vain en istu ensinkänä, 
Enlrä. seiso senunil1känä, 
Ennenkuin sulkani sulari , 
Höyheneni lämpiäYi. 

• 

165. Kaason lä.u1pimän saauta. 

(Kosiomiehen ]_Juoli.) 
Kun lienet kovin vilussa, 

N on se kaaso ltiukoa.lle, 
Liesipankelle }Janete ; 
Pane j allra patsaballe, 

Toh1en orrelle oj enna, 
Heln1at lieskahan levitä; 
Siinä sulkasi sula\i, 
Höyhenesi lämpiävi. 

(Kaaso.) 
N onsl{ohon nokiset velhot, 

Saalrohon tulipunaiset, 
Nokia1me nuohon1ahan, 
Karstujnnne kaaTimahan [ 
Piruko tästä lJiiat otti, 
Lempo ampui leskieukot, 
N oldloi ta nuohomasta, 
Karstoja karista1nasta? 
Eikti tuoa kaason syöä, 
Nuoevaiin on nunnostella; 

· Lepillenkö lelunät lypsi, 
Rannoille n1uni kananne? 

166. Kaason yötäntä. 

(Kosion1iehen puoli.) 
Hyvä kaaso, kaunis kaaso, 

Valkian-verevä kaaso ! 
Kun lienet kovin nälässä, 
1stunet rokan himolla, 
Kuoli muinen musta ruuna, 
Vaipui valkia l1evonen, 
Kuoli Konti. en kujahan, 
Ky llösen hJ!lyn etehen, 
Tuoll' on raato rauniolla, 
Pääkantti koan takana; 
\,.;en on kenhot keittämättii, 
Kapiot kalunn1atta. 
Siin on kn.ason kyllin syöä, 
N uoevaimon nunnostella.. 

(Kaaso.) 
Nouskohon kontio kolostn., 

Ravun alta baarakynsi, 
KiYen alta ldskosilmä, 
Viiasta vihainen kissa, 
Ruunianne ruhton1aban, 

• 

-
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Tammojanne tahtomahan, 
Orittanne otht1nahan, 
Lehmiänne leikkomahan! 
Missäpä hukka huiknroivi, 
Metsän vihko viehkuroivi, 
Kun ei karj assa ltahua, 
Liehu lehmien seassa ? 

167. ~Iaata 1nenentä. 

Hyvä kaaso, kaunis kaa o, 
V alkianTer evä. kaa o ! 
Jo ois aika maata n1ennä, 
Liitto liipata levolle ; 
K ukot laulavat kylällä, 
Hoikkasääret hoiloavat. 

•• 
(Kaaso.) 

Asken aika 111aata 1nennä, 
Liitto liipata levolle, 
K un mun sulkani sulaisi , 
Höyhenelli län1piäisi. 

ai joko vaivuinen ;-arajat 
Tynnyrisi tybjenevän, 
PuoHkkosi puolenevan? 
Vn.st' on kerta kei tettynä 
Kiiskiä kirokaloja, 
Ahvenia ruotaisia; 
Tuoppi on tuotuna olutta, 
Ei sekänä n1eitä vasten, 
Vasten muita vicrahia. 

168. Kaason juomiset. 

(Kosiomiehen puoli.) 
Hyvä kaaso, kaunis kauso, 

Kaaso valkian vereYä ~ 
Ootko Valtaluu vasikka, 
Vaiko P untalan Punikki, 
Tynnyrien tyhjenttijä, 
Puolildrojen puolentaja? 

Kun lienet ol ren hirnolla 
E li taarin tarpehella, 
Kyll on 1neillä kystti rettä, 
Paljo pantua olutta, 
Kellarit teloja täynnfi, 
Telat täynnä tynnyTiii. 
Kun ei siitä kyllä liene, 
Tahi ei tulle tarpehil\:si · 
Viel' on t:unma tanhun.lla 
L iinaharja liettehessä 
Lää\ässä Punikki lehn1ä 
Toinen Kyyttö kytkyessä, 
Joka laski laar in viinan , 
Hyvän juomi en jorotti. 

(Kaaso.) 
En oo tänne lähtenynnä, 

Enpä oluen himolla, 
Enlrii taariu tarpehella ; 
Olutt' on kotonaniki, 
Taaria talossanild; 
Vaanp' on läksin kat o1nahan 
Pienen lintuni peseä, 
T arpuseni Tainioa. 
Kohta iiistä kelkan käännän . 
Kolkan ktHinnän, toisen väännän, 
Tästä tuhmasta tuvastu, 
Kamalasta kartanosta · 
Heitän tunne herttaseni 
Tänne }{aunoni kaotan; 
Suojelkohon suuri Jumala, 
Kaikkivalta varjelltohon 
Ettei huomenna katuisi, 
Piiirän })äästä 1}eljästyi i 
Näitä outoja O\ia, 
,~ eräj iä vi erahiu ~ 

169. Kosiomiehen ylistys. 

Kuules sie tuhannen vanha, 
Ja Yanhin kosiomiesi! 
Tuo hattu, jok' on sinulla, 
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Tuot ei kanna kaikki n1iehet, 
Eikä pojat puoletkana, 
Kolmannetkana kosij a t. 
V erka on Wirosta saatu, 
Säteristä säälitetty, 
Puuhka on tuotuna Turusta, 
Saksan linnasta sametti. 
Vähä }Jaitoa näkyvi, 

Pilrkarainen pilkottari 
Paita kun pa11in paperi 
Kirkkoherran ldrjanlehti, 
On1an kultansa kutoma, 
Kaunosensa kall-uttama ; 
Ommeltu oravakynsin 
Nää täkynsin nästäeltJ· 
Tinaueuloin tikkaelt u. 

• 

111. Paimenlauluja. 

170. Kukkalatva kuusi. 

,Marisenko, n1arjasenko, 
Pnnaposki IJttolascnko! 
Kiivitkö tuon mäkösen alla, 
Viheriäisen viertm alla?~' 

, Kävin k erran, kun l~ävinJd." 
,Mitäs näit ktiycs äsi? ' 
,Näin kuusen kukkalatvan, 

Ja haavan halialatvan; 
I son kuusen kukkalatvan, 
Emon haa:ran halialatran." 

, Konsa senkotihin tuomma! '
nillan tullen, })iiiYän n1ennen, 

Karjan tullessa kotihin, 
Kylylöylyn löyhkätessä..u 

171. }lipä pailuenten olla? 

Mipä. rueiän paitnenien~ 
Kupa karjuu kait ijoien? 
Ei ole paha pain1enien 
Puh' ei karjan kaitsij oien; 

Kiikununa joka kirellä, 
Laulamma joka n1äellii~ 
Jolta suolla soi ttelemma, 
Lyömmti leikld ä aholla, 
Syömmä maalta n1ansikoita, 
Ja j uom1na joesta vettä. 
))iarjat lrasvon kuunistavi, 
Puolukat })Unertelevi 
Vesi ei vaimoa 'Vähennä 
J oldvesi ei varsin kana. 

172. Tule titnue! 

Tule tänne tyttöpaimen *), 
Tääll' on toinen 1Joikapain1en **) ; 
Tääll ou kurjat kaunihimmat, 
Täällä kellot kuulusammat, 
Tiiäll' on nutnsikat makiat 
Täällä lillikat lilurrat, 

*) Poika1Jaimen. **) Tyttullai
men. 

• 
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Täällä puolat puolikypset, 
Vatut vaaran rintehellä. 

Kuti, ln1ti, kultaseni, 
Tule tänne tufkkaseni! 
Tääll' on kaunis karjan }{äyä, 
Ar1nas paimenten asua; 
Pohjaspuolella mäkönen, 
Päivänpuolella puronen; 
Lehtomaita luotehesen, 
Itähän isot ahoset. 

Kuti, kuti, kultaseni, 
Tule tänne turklraseni ! 
Tääll' on suuri sulhosesi *), 
Kattnis kasvinkun1])palisi; 
Sopisipa suuta antaa, 
Kun olisi kahen valta. 

173. l'Iissä armahani? 

1\fiss' on, lrussa 1ninun l1yväni, 
Miss' asuvi artnahani, 
lVIissä ist.uvi iloni, 
1\Iaalla kulla n1arj aseni ? 
Kuulu ei ääntävän ahoilla, 
Lyövän leikkiä lehoissa, 
Ei kuulu saloilta soitto, 
Ei kukunta kunnahilta. 
Oislro armas astu1nassa, 
Marjani n1atelemassa, 
Oma kulta kulke111assa, 
Valkia vaeltatnassa; 
Toisin torveni puhuisi, 
Vaaran rinnat vastoaisi; 
Saisi salot sanelen1ista, 
Joka Irun1pu li:ukkunlista, 
Lehot leilddä 11itttisi, 
.A.hot ainoista iloa. 

*) Nuori neitosesi. 

174. Ar1naha.n knlkn. 

Täst' on kulta kulkenunna, 
Täst' on mennyt mielitietty, 
1,ästä armas astununna, 
Vallda vaeltanum1a; 
Täss' on .astunut aholla, 
Tuoss' on istunut kivellä. 
Kivi on paljo ldrl\kahampi, 
Paasi toistansa, pare1npi, 
Kangas kahta kaunihlm})i, 
Lehto viittä lempiän1pi, 
Korpi kuutta kukkaharnpi, 
Kolio 111etsä n1ieluisan1pi, 
Tuon on lrul tani kulusta, 
Armahani astunnasta. 

175. Enkö miuäki toivoisi. 

Lintu lnuleli lehossa, 
Pieni lintu pensahassa, 
Kullaistansa kuikutteli, 
Marjaistansa n1aanitteli, 
Armahaistansa l1alasi ; 
Enkö 1nie poloinen raukka 
Tuota toivoisi enetnmin, 
Halajaisi hartahammin, 
Kullaistani ltulkevaksi, 
Marjaista n1atelevaksi? 
Tule tänne, pi'eni lintu, 
Lennä tänne, lintu rultka, 
Haastele halusi n1ulle, 
Ikäväsi ilmottele; 
Mie sanon sinulle jällen, 
Haasta11 mielihaikhtni. 
Sitte vaiha1n1na vajoja, 
Kahenkesken kaihojan1me. 
Lennä, lennä lintu rukka, 
Lennä, pieni pääsl{y rukka, 
L ennä minun kaulalleni, 
Kä.y käsi varrelleni ; 
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Siinä säilyt sie parenunin, 
Olet onnella hyvällä, 
Olet kun kullan kukkarossa, 
Asut kun ar1nahan povessa. 

Hoila'a hopiarinta, 
Tinarinta riuskut t ele : 

. Käynlrö viikonld vilussa, 
Kauan karjan pairuenessa, 
... ~stunko ahoj a kauan, 
Viikon soien vierulroita 

176. Katso Kiesns kai1aista.ni. K esosenko, kaksosenko, 
Viitosenko, kuutosenko, 
Vailro kyn11neuen keseä, 
Tahi ei täytehen tätänä. 

Katso Kiesus karjaistani, 
Hoitele hyvä Jun1ala, 
Näillä aukeilla ahoilla, 
Leveillä lehton1ail1a, 
Korkehilla koivikoilla, 
Kauneilla kataikoilla, 
Pienillä petäiköillä, 
Mataloilla haavikoilla, 
Kultaisilla kuusikoilla, 
.A.rmahaisilla saloilla; 
Elä anna sutosen tulla, 
Kohti kontion osata! 
Jos kansa susi tulisi, 
Kohti lrontio kokisi, 
Muuta 1nuiksi lehn1äseni, 
Kannonpäiksi kaunoseni, 
Kiviksi n1inun omani, 
Kallioksi karjaseni; 
Ei susi kivihin koske, 
Karhu ei koske kalli oihin. 

177. Muut kuuli kirkonkellitn. 

Muut ne kuuli kirkon kellon , 
Minä kurja karjankellon ; 
Papin parran 1nuut näkivät, 
l\iinä kurja kuusen latvan. 
Kivi on mulla kirkkonani, 
Pajupehko pa]_)pinani, 
Lahokanto htula~iana, 
Käki muina 1 ukkaTina. 
Kuku kultainen ]{äkönen, 
Kuku kultakielellinen, 

178. Lepo, lepo, lebmäni. 

Lepo, lepo, lelnuäni 1 
Jopa löysin härkäni 
1\:.ololahen korvelta, 
Pajulahen lan1n1ilta. 

Lepo, lepo, lehmäni! 
Jopa löysin härkäni 
Kivinie1nen särkältä, 
V alldal ta rannalta, 
I-fors1nia syömästä, 
Kaisloja kaivan1asta. 

179. Paista päivä paimenelle. 

Näytä päivä silmiäsi, 
Lonkottele luo1niasi, 
Sinisetkö, vai punaiset, 
·vaiko kellankarvalliset, 
Vaiko viertehen näköiset, 
Tahi vaahti valkeuiset. 
Paista päivä pahnenelle, 
E lä kalanpyytäjälle; 
Kalamies kaloja syöpi, 
Paimen parka kuivan leivän, 
Kuivan leivän kurskehtivi, 
Otraisen oeltelevi, 
Kauraisen kavertelevi, 
Tattarisen taittelevi, 

• 

• 
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Rukehisen ruinoa vi 
Lemettisen leikkoavi, 
Vielä purkkisen pane\i, 
Petäjäisen peiputta.Yi 
Kuoren kuiran kurskuttavi 
\ een li})illä luikkon.Yi, 
Märän n1ättähän nenässä. 

180, Laske Jlaimenta kotiltin. 

Paista päiräncn Jumala, 
H ellittele herra Kiesus, 
Paloisille 1)ain1enille! 
Pah on olla paimenessa, 
Tyttölapsen *) liiatenki, 
Kun ei poikoa **) lreralla. 
Kulu päivä kuusikolle, 
Viere velmä viijikölle ; 
Laske paimenta kotihin, 
Sen talon emännän luoksi , 
Että nälkäni näkisi.. • 
Heti aittahan menisi, 
Juosten juomahuonehesen 
Keikutollen kellarihin, 
Talluttaisi talkkunoa, 
V uolasisi voi ta päälle, 
Sipaisi sianlihaa, 
Ka\ertaisi kannikkoa. 

181. 1\Ieite päivä, viere viikko. 

Mene päivä, viere riildro, 
Alene Jumalan aika! 
1\iene päivä männikölle, 
Knle kulta kuusikolle . 

• 

Karkaa kataikolle . 
• 

Lennä lehn1ä'"' lypsykselle · 
Päästä paimenta kotihin 

*) Poikalapsen. **) rryttöä. 

i 
' 1 

VHusta, pahasta säästä 
Vilusta värisemiistä, 
Palrkasesta llarkun1asta , 
Kannikkoa kaivamahan 
Pyttyjä pyältän1ähän, 

oivatia vuolemahan 
Kirnua kolistan1ahan. 
Isäntä kova kotona, 
Emäntä sitäi kovempi 
Poika puoli perl~elettä 
Tytär kun tulildJ)UIUt, 
Miniä kun miekan kärki~ 
Itse kaivoi li:annikkan a. 

i 

Itse pyttynsä. pyälsi, 
Itse vuoti voivatinsa 
Itse kirnunsa kolisti · 
PaiJnenelle vanha taari, 
Vanha taari , kylmä kaali, 
J ost' oli rakki rasvan syönyt 
Musti n1urkinan })itännä. 
Annas tulla toisen tunnin~ 

• 

Jo sanoi minun syöneheni, 
Kannikkansa }{ai \aneeni. • 
Pyttynsä pyältäneeni, 
··r oivatinsa vuolleheni, 
Kirnunsa kolistaneeni · 
Sitte piel{si petkelellä, 
Kolkutti kotahalolla. 

Käsi poiltki, j alka 11oikki 
Sen 1)ahan talon elnänntin~ 
Oikiasta olkapäästä, 
,-asen1esta sarvennosta! 

182. Jo tulen kotihin. 

Jo tulenki, jo tulenki~ 
Jo tulenki kotihini ; 
Joko on kylpy joutununna 
Joko saatu sannavettä 
Sekä vustnt valmihina ? 
Onko huttu keitettynä, 
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Puohtilnella peitettynä, 
Voita päälle heitettynti; 
Onko lusikat ääTessä, 
Maitokupit Yiere sä? 
Ptru Ki1jo, ptru Ka?jo, 
Ptrnko hailda Halu12ct! 
Jo on Kirjo ldini pantu, 
Karj o kaarehen rakettu 
Haluna hakahan saatu; 
Jo nyt jouvunki tupahan, 
Jo tulenki, jo tulenld, 
Jo tulenJ.d, jo, jo. 

183. Hämeben kä~jä. 

, Kuulin kununat, näin imehet, 
Hämehessä käyessäni." 

, Mitä ln1ulit kunlnrinunia,
Mitä näit imehimn1iär' 

n i t ii kuulin kUlU111iilli11 ia, 
Sitä näin imehin1111iä: 
Siat sotki taikinata 
En1ännät siltana röhki, 
Porsas lattian lakasi, 
Piiat pahnassa 1nakasi. ~ ' 

, On tuo ku1nma kuullukseni, 
Ime ilman ollakseni. 

,Ei tuo vielä kumn1a liene, 
Ei ime Yäheäkänä ; 
Vielä kuulin kun1n1empia, 
Näin vielä imehempiä: 
Kirvehellä keitettihin, 
Kattilalla leikatti hin, 
Orava veti rekiii~ 
Hepo hänuin puuhun juoksi. ' 

nse 011 kumma kuullakseni, 
Ime ilman ollak eni. '! 

,,Ei tuo Yielä kumma liene, 
Ei ime rälleäkänii; 
Vielä kuulin kun1me1npia, 

Näin ,-ielä itnehempiä : 
Orot oli ohran leikku 'ussa, 
Siikaset sitele1nässä, 
Laklaset latelemassa1 

Hanhet haasioitsemassa." 
, On tuo kurn1na knullakseni, 

Ime iln1an ollakseni. ! 

, Ei tuo -rielä kun1n1a liene, 
Ei ilne vähetikänä; 
Kohta kuulet kumn1e1npia, 
' 7ieläld imehetnpiä: 
Antoi banl1i iivet tnulle 
Lakia laajat lentin1enc;;ä~ 
Niillä lenniu löyhyttelin 
\.1leksän Jneren rlit e, 
lVIeri puolen 1\ -mmenettä ~ 
Lenuin nutille vierahillc, 
Tulin ttu1tetnattomille, 
Sinisen salon sisähän, 
Vaskisehen Yar,·ikkohon. 
Olipa siellä 11uut punai et~ 
Puut 1)unaiset.. maat siniset, 
L ehot lemmenkarYalliset, 
Ruohot ruostehen näköiset. 
Vuoret siellä voina ruotL 
Kalliot sianlihana, 
Mäet n1ä1nn1ikakkaroina1 
Kaikiri kankahat n1etenä. 

• 

iell oli naiset listin lastin 
l\Iorsian1et mustin h.-ulmin, 
Akat vanhat Yasld vöissä, 
Tyttäret tinasiloissa. 
Ukot yanhat uunin päällä, 
Nuoret miehet n1ielcka vyöllä, 
Kukot kultakannuksissa, 
Kanat vaski varpahis a 
L ehmät lep11ä.isin utarin. 
Paiiuenet pajuisin jousin. 
Ei jnotu oluttakana 
Kuparittn. h.-ultai ettu 
Vaskireunatta Yaitta · 
Ei syöty sianlihoa 

• 
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Veitsettä bopiapäättä, 
Tairiki tta tammisetta." 

184. Kuulin kummat knusialta. 

Nousin aiYan aikaiseben, 
Aivan ailrahuomenessa, 
R nun j a. päiYyen ker alla ; 
Vielä ennen cnnättelin, 
En11en kuuta, päiveäni. 
Pyyhin 1>ikku pirttiseni, 
Lakaelin lattiani, 
Tinaisilla tiklrusilla, 
Vasldsilla varpasilla. 
Amn1uelin Tikkaseni 
Tinaisehen takkasehen, 
Vasld sehen valrlrasehen. 
\Tein mä rikkani })ihalle, 
Kannoin ulos usta myöten, 
Pil1alle vajoa 1nyöten, 
Pellolle lJCritnmäi elle, 
Kaijimmalle pientarelle. 
Seisattelhne ri.koilla, 
Kää.ntelbne, lrunntelin1e, 
Kuulin k1.1Jnmat kuusialta, 
I1nehct yhek iältä : 
Sika sillalla 1nakasi, 
Porsas tiellä IJOildd puolin, 
Rahet kannukset j alassa, 
Oksat kullan kummassaki. 

Vielä liuulin kun1mempia, 
bnebempiä täbysin: 
.&1\.kat amn1 oi kytkyessä, 
Lehmät leipoi taikinata, 
Lampahat pani olutta; 
~ usi suryoi, häntä torkkui, 
J änis jauhoi, pää jtirisi; 
Orava.inen ortta vuoti, 
Puln1nkainen puita pilkkoi, 
PäHskynen pärettä kiskoi. 

Vielä lnnllin kun1n1e1111)ia, 

' 

linehempHt tähysin: 
Hirsi -reti, härkä notkui, 
Reki ]{esti, tie hajosi; 
Ora.Ya ahoja kynti, 
IIevonen 1nakasi puussa; 
Kattilalla souettil1in, 
VenehelHi keitettihin; 
Repo päätä poimin1assa, 
Itse hunhut ant.an1assa. 
Anna hanhut siii)iäsi, 
Lakia laalnunoisiasi ! 
1\fillä. lennän muille maille, 
f oille maille tuttaville, 
Hopiaisehen salohon, 
Kultaisehen koivikkohon. 
Vaaher vaskinen salossa, 
Kuusi kulta koiYikossa, 
Kulrat kullan kiiltäväiset, 
Lehet len1men karvalliset ; 
Laulajat lehelHL lemmen, 
Kuulijat kukalla kullan, 
lVIie itse revon r ekehen, 
Vir .... i välrkä.r iin väh:ehen. 

185. Minkä noista 1nille annan? 

Jopa n1ie t.itnä buon1enessa 
Nousin uivan aikaisehen, 
PesiJne, kumartelime, 
Pyyhin pikku pirt tiseni, 
Vein rikkani pihalle, 
Rikoillani seisatime. 
Katsahime kankaballe, 
Kankal1alla kaunis la1npi, 
Lam1ni ~ sa \ enoja kohne. 
Yks' on veno kultakokka, 
Toinen on hopia.kokka, 
Veno lroln1as vaskikokl{a. 
1\tHnkä noista mille annan, 
Kunl{a knllenlti osoan ? 
Kultakokl{a tnatolleni, 
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\ T eikolle hopiakokka, 
Veljenpojan vaskikokka. 

Katsahime toisen kerran, 
Koln1' on neitoa venossa. 
Yks on neito lrnltakassa, 
Toinen on hopiakassa, 
Neito kohnas vaskikassa. 
Minkä noista mille annan, 
Kunka kullenki osaan? 
Kultakassa taatolleni, 
Velj elle bopiakussa, 
\ elj enpoj an vaskikassa. 

Katsahime kollnannesti, · 
Ei ollut lampia enen1pi 
Eikä lan1n1issa venoja, 
Venosiss' ei neitosia · 
La1npi oli muuttunut lehoksi, 
Haa\ikoksi neiot nuoret, 
"'Vesikaareksi venoset. 

186. Työnsä kumpasellaki. 

Tuli saar ella palavi; 
KenJ)ii tuolla tulta poltti? 
Sulho tuolla tulta l)OlttL 
Mitä sulho raatelevi? 
Korjoansa kirjottari. 
1\Iitä tuolla korjasella? 
Neittä tuolla korjasella. 
Mitä neito raatelevi? 
Kultuli:angasta. hlltoYi 
Fiopiaista hclkyttfi,·i. 

• 

187. Juoksin, juoksin joen 
vartta. 

Juoksin, juoksin joen vartta, 
Katsoin ylös, katsoin alas; 
Yläl1tillä päivä paistoi 

Alahalla veno souti. 
K enenpä se veno sonti? 
Taattoseni veno souti; 
,Ota taatto yenosehesi ! ~ 

, Ei tytär Yeneesen 11ääse · 
Tän1i1 ranta raisu r anta, 
Tttn1ä vesi muakas." 

Juoksin, juoksin joen -rartta, 
Kntsoin ylös, katsoin alas; 
Ylähällä päivä paistoi, 
..._J\._lahalla veno sottti. 
K enenpä se veno souti? 
l\iaa1nmoseni veno souti : 

• 

, Ota 1naaJnn1o Yenosehesi t·= 
,Ei tytär veneesen 11ääse · 

Tätnä ranta ruisu ranta 
Tän1ä ve i 1nuakas." 

Juoksin, juo1.."Sin joen vartta., 
Katsoin ylös, katsoin alas · 
Ylähällti }läi Yii 11aistoi 
Alahalla yeno sonti. 
Renen11ii se veno souti ? 
Veildroscni Yeno souti · 
,Ota Yeikko venosehesi !' 

, Ei sikko veneesen pää e; 
Tän1ä ranta raisu ranta~ 
Tämä Ycsi n1uakas." 

Juoksin, juoksin joen Ya rtta, 
Katsoin ylös, katsoin alas· 
Ylähällä päivä paistoi, 
Alahalla veno souti. 
K enenpä se veno souti ? 
Siskoseni veno souti; 
,Ota sikko venosehesi !'' 

1 Ei si1ili.o Teneesen pää -c; 
Tämä ranta raisu ranta, 
TämiL vesi 1nuakas." 

Juoksin, juoksin joen Yartta, 
Katsoin ylös., katsoin alas ; 
Ylältällä piti vä paistoi 
Alahulla 'Veno souti. 
Kenenptt se Yeno souti? 
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Sulhoseni veno souti; 
,Ota sulho venosehesi !" 

,Tule tyttö veneeseni; 
Täm' ei ranta raisu ranta, 
Ei tämä vesi 1nualnts." 

188. V enel1en synty. 

Kävin tietä tengollista, 
Maata maksan karvallista, 
Siltoa sinikivoista, 
Ojan porrasta punaista ; 
Tuli honka vastahani, 
Mie tuota 1..Jiselemähän: 
i,Syntyykö veno sinusta?" 

, Syntyypä veno nti.nusta; 
Kailren kannoista kevättä, 
Vielä viin1e viikollaki, 
Käld kuklrui latvo1llani, 
Mesi tippui lehvistäni, 
Päivä kiersi kesk ipuu ta." 

Iiutsuin veikon veistämähän -
;,Käy venettä veistä1nähänl" 

Kävi veikko veistämähän; 
Veikkoni venettä veisti, 
Kilkka valla kirvehellä, 
Kalkkavalla Iutlliolla. 
Vene syntyi veistä1nällä, 
Laiva lastun ottan1alla ; 
Kävi nuoret soutamahan, 
Nuoret souti, airot 'notkui; 
J{ävi vanhat soutan1ahan, 
Vanhat souti , pää vapisi .. 

189. Souti sotka snoj~n 
ra1n1an. 

Souti. sotka suojan rannan, 
Tavi tyynen tylkytteli; 
Souti sotl{at, airot lotkat, 

Pienoset peränpitin1et .. 
Sonti kerran suovesiä, 
Souti toisen 1naavesiä, 
KolJnannen kotivesiä; 
Pyllisess' on pyytöpaikat, 
Ryytissä rysäsijaset, 
Ka1asaunat saarilnaalla. 
Souammako saarimaalle, 
Saariinaalta n1anterehen, 
Manteresta Inaa1111non luoksi, 
J\faamn1on luota taaton luolrsi, 
Taaton luota veikon Juoksi , 
Veikon luota siskon luoksi; 
Siskoll' on sininen silta, 
Jossa leikki lyötänehe, 
Tanssi tallaeltanehe. 

190. Läkkäm sikko Snuru
lahan. 

, I.Jäkkäm sikko Suurulahan ! -
Suurulass' on nuoret sulhot *)." 
,,Vuota teen tilan etnolle, 
Jalan jaksan taattoselta." 

Läksin1n1äpä Suurulahan, 
Suurulass' oli suuri pirtti, 
Musta lehn1ä lattialla; 
Uldro sarvesta pitävi, 
Akl{a alta teJn}Joavi. 
Minkä akka n1aion lypsi, 
Sen samasen ulrko särpi. 

Katsahtiln1na karsinahan, 
Neitosia **) lrarsinassa; 
Selrä syövät, jotta juovat, 
Piirasia pistelevät, 
V ehnäisiä viiltelevät, 
Ohraisia ottelevat, 
Kauraisia katselevat, 

*) N eiot. **) Snlhosia. 
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\ 'T ei tsellä hopeisella, 
Knpposesta kultai --esta. 

Katsahtinuna toisa'päinld, 
Supun täysi sulhasia *), 
Läävfu11auta pöytänänsii, 
V asannahka pöytä vaate, 
Leipä lehn1ältä ke.rätty, 
Koiraita kolatsut saatu, 
Vasikalta \aassn.juo1nat, 
Kalrkarat katinpojalta. 

191. Antti armas lterttaseni. 

.,Antti armas herttaseni, 
Sinisiln1ä sirkkuseni! 
Kansa meille häät tnlevi? ' 

. Huomenna meille häät tulevi." 
J 

Antti arnuts naitettihin, 
Mittt tuon häissä keitettihin? -
Sirkan siivet, torakan koivet, 
Peiposen peräpakarat., 
Västäräldn väärät sääret, 
Pienen linnun piipottimet. 

.. .Antti armas herttaseni, 
1\:äy nyt yöksi viereheni! ' 

Tuli yöksi viereheni, 
itte yön levä.ttyänsä, 

.A.stui aa1nulla varahin, 
lVIeni naurihin tekohon; 
Teld tielle naurihinsa, 
Pani kissan kJlltämähän, 
Varpu sen vakoa1nahan, 
Itse lJaaelle J1ancutui, 
~uklrni nnrinimä.ttähä1le. 

192. Repo ja jä,nis. 

ReiJO itld reilitteli 
Kiven päällä kyykyllänsii, 

=:<) TyttölUitä. 

Kaben kaupungin Jiesellä, 
Kolmen linnan kuuluvilla; 
Jänis juoksi katson1ahan : 
nMitä itket, r epo rukka ?" 

,Tuota itlren, jänö rnkka: 
Kuoli n1un su.l\:uni suuri 
Noilla ta.ppotantereilla, 
Vainovaivailla sijoilla. 
Iso lntoli, äiti kuoli, 
Kuoli viisi Yeikkoani 
Kuusi ku1nn1ini tytärtä, 
SeitseJuän setäni lasta. 
Pienet poikani IJOloiset, 

1 

Kaikki tyyni kan~amani, 
Ne on viet:rnä W 1rohon., 

"' 
Saksan 1naalle saatettuna, 
Herroille hetn.lehiksi, 
Kauppa1nichille kaluiksi. " 

,Elä itke repo rukka ! 
Tule n1inun turvihini; 
~t\.:varat asunnot n1ulla, 
Pellon pienturet ln.viat, 
Hongan juuret huonehina, 
KantoC:;et kamariloi na. ' 

193. Hii1'len peiaat. 

Hiiri kaupalta tulcvi 
Purrella }1UIUL})CrälltL, 

Venehellä Yasldsella. 
Keitti liunau lielJSahutti, 
Tytär lintahan lipetti; 
Keitti }Jutun hupsahutti, 
Poika huttuh1m hUJ)eni. 

Siitä hiiri hiihbunahan, 
Lyhytpolvi l}1·ttämähäu ; 
Jänis vastuhan tule,i, 
Kysyttcli lausutteli: 
:Niinne hiihat hiiri raukka, 

n ' Lyhytpolvj lyykyttelet? 

" 
Hiih~n n1ie vähän väkeä, 
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Kutsun peiasvierahia ; 
Kuoli !taksi poikaani, 
Huklrui huttukattilahan .. " 

Missä piät peiahasi ?" ,, h . 
Tuolla piän peia au1, n 

Pulm raossa., n1aan raossa, 
Kahen kantosen välissä." 

. h'l . ?" K etä lnttsut v1era 1 rs1. ,. . 
Kutsun suolta suovariksen, , 

Aholta ajoharakan, 
P eiposen perehinensä, 
Linnun laiban lapsinensa ; 

. h"k . " Ne mie kutsun v1ora 1 -si. · 

- ~--

194. Katiu kosiominen. 

ICävi katti tietä n1yöten, 
Löysi tieltä mätt.ähäisen, 
Mättähäiseltä katasen; 
Ketä tuon koan sisässä.? 
Hiiri laiha la.psinensa, 
Pienonen perehinensä. 

Kollclrasi lroan ovea, 
Räyiihytti räystiispuuta: 

Anna hiiri tyttöäsi!" 
" Mil{si sulle tyttöäni !" 

"Rinnallani istuj aksi, 
n k' Kanssani kasuaja s1, 

Elolaarin laukojaksi , 
J yväpurnon purlutjalrsi." . . 

Mustat 1nulla tyttäreru, 
, . ki " Musta1)a minä Itse ? • 

• 

• 

Muihen musta, nli1m hyvänen, 
Mf~1un metonen mielestäni, 
Sima, maito, silmästäni." , . 

Antoi hiiri tyttärensä; 
Katti se kosio kaunis 
Pian hirtti hiiren lapsen, 
Stu·n1asi byräsukui en. 

l 

195. Hiiri ja ltämähikkö .. 

Hän1ähikl\:ö teitä kulki, 
Hiiri maita matkaeli, 
Tulit tiellä vastatusten; 
Niin hiiri sanoiksi saattoi : 
,,Hä.n1ähikkö h öyret):iuen, 
Keräpenttu köyrety1nen ! 
Mitä sie kävelet kurja, 
Tulet tielläni etehen ?" 

" 
Minä laitoin luojan langan, 

Keräsin lrerän Jumalan." 
,,Vaiko loihit luojan langan, 

Kirosi t kcrän J uinalan! 
Mie sun ny len nyrkilläni, 
Piirräu peukaloisellani · 
Vien nahkasi ' \fiipurihin, 
Saatan Saksan kaupunldhin. 
Saan sieltä sataiset JnaTl<at, 
Tuhantiset tuklroelen, 
Viisi Wiipurin rahoja, 
Kuusi lrultapenninli:iä. 
Ostan olkisen orihin, 
Herne-vartisen hevosen, 
Liinaharj an, liina hännän, 
Karjalan pystykapion. 
Ajan Kultalan kujihiu, 
Rikki kultihin r ekeni; 
Kulta kurski kulmilleni, 
Päälleni hopiat pär ski. u 

196. Hiiri ja katti. 

Hiiri metsähän n1eneri, 
Lyhytjalka lrnsyttävi, 
Pikku kelldtanen perässä, 
I)ikku kirves kelkkasessa. 

Päätyi liatti kannon päähän, 
Katmon päähän katson1ahan: 

lVIinne n1enet hiiri rukka, ,, 
Lyhytjallnt lynsyttelet? ' 
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nJYietsähän n1enen poloinen, 
Korpehen ko-raosn.inen." 

,,Mitä siellä tekemähän, 
Kuta r aukka raatamahan ?" 

,Lehtikoivun leikkomahan, 
Puun sorian sortn.mahan." 

,Entä kuolet koivun alle, 
Puun sorian sor ttuni1le ?~' 

,Pistäyn n1ä puun rakohon, 
Koen mennä n1aun rn.kobon." 

,,Entä näHtäld tulevi ; 
Mitä siellä syöäkscsi ?'' 

, Syön mä koivun kuoruisia 
. Puren haavan kettusia. ' 

, Entä turpuYi nuthasi, 
,~ atsu paisuyi pahal\:si ?" 

, Puhkasen 1na puikkosella, 
Tärähytän tähkäsell ä. ' l 

, Entäkun v~ri tule-ri ?~' 
~,\.,.eren tulla'ld pitävi." 

,Eu täkun kiYistel eYi ?" 
,;-r· oi telen 1na voikkosolla." 

,Mistä saat sa voikkosia ?" -
,,Akan Yauhan Yakkasesta." 

, lVfistä vanha akka saapi ?" -
77Nuoren neicn lil)pahasta." 

,,l\1istä nuori neiti saapi ?" 
, Nuoren lcln11ä: en nisästä." 

, Mistä Ri tä nuori lehmä ?" 
, Korehista korttebista, 
Tuorehis ta turpehista, 
Vihaunista n1ättähistii, 
Helyheinän hepsusista, 
Luojan pitkilttL pihoilta, 
Kaikkivallan vainioltn,." 

,,Sen vainen ·valehtelitki; 
\ r aan ma nyt sinun opetan, 
Ettet totta toisen kerran 
Mua syöttele sanoilla." 
Siinä kohta .lrourihinsa, · 
Kääppäsi käpälihinsä, 

1 

Tappoi hiiren hirviästi, 
J a kao tti lcauhiasti. 

Siihen lO})})Ui hiiren 
Katkesi katin tarina. 

• • 
Ylf Sl 

' 
• 

197. Hiiren tapaaja. 

1\'laaria matala n1uori, 
Taaria talon en1äntä, 
Lypsi leluniin lyyrytteli, 
Kantoi nution kaarutteli, 
Pani patsahan nenähän, 
Kuppischen kultaisehen, 
)aski ·chen n1aljasehen. 
Tuli hiiri , joi vähäsen, 
Tuli toinen, puolen lappoi, 
Tuli kohnas, kaiken kaatoi. 

Läksi hiiri hiihtamahan, 
Lyhytjalka lyntsimähän ; 
I\"atti vastahan tulevi: 
r,lVIistä hiihat hiiri rauld{a? ' 
. ,Pakohon ])ahoista töistä, 

Pilloistani 11iilemähän." 
,Mitä sie pahoa laait. 

Kuta teit IJillojasi ?" 
,Olipa l\faaria 1natala, 

Taaria talon emäntä : 
' 

Lypsi lelnnän lyyrytteli, 
Kantoi 1naion kaarutteli, 
Pani patsahan nenähän, 
K uppisessa kultaisessa, 
.. ,{ askisessa 1naljasessa. 
Meni veikko, joi vähäsen, 
Meni sikko, puolen lappoi, 

• 

Menin 1nie, ta kaiken kaaoin; 
Sitä n1ie pahoa laain, 
Senpä tein 1)illojani." 

Tuon katti käsin tavotti, 
Hiiren hirtehen ripusti, 
Siinä veti veitsellänsä, 
PiiTsi peukaloisellansa, 

9 . 

• 
1 ' 
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ei nahan W enii.ehclle, 
K antoi kau1Jungin O\ille; 
Sieltä. sai atai et markat, 
Toi sieltä tuhannet tengat. 
.r iilP osti ison oTosen, 
lliirenkarYaisen hevosen, 
~Ieren jäätä juoksemahan, 

omerta sirotta1naha.n. 
~lcri par kui J)armahille, 

omer iln1ille ·irabti, 
J uostes a hyvän hevosen, 
HyYän ri kun riskuttaissa. 

198. Joutsen ja hanlti. 

,,MiRtä, kusta hnnhoseni, 
llan]J oseni vallda ?'' 

, Rantaselta, rantaselta, 
Joutsoneni ylpiä.!" 

, 1\iitä sieltä tcken1ästä, 
IIanhoseni valkia ?" 

~ Poildani l'esen1ästä, 
J outscncni y lpiii ! ' 

, Pcsitkö minunld }Joiat, 
llanhoseni valkia ?" 

Olit ic it eki . iellä, 
J out encni ylpiä ! 

i~ ... l.T Hn et pes yt poil{iani, 
llanhoseni Yallda? 

, Enn1ii p SSJt poikiasi, 
Jout eneni ylpiä!" 

.1\lic sinun mereben upotan, 
Hanhoseni vaHtia!" 

Kylltt siipeni kannattavat, 
Jout encni ylpiä !" 

, ~lic sinun tule~sa })Oltan, 
Ilanh oseni vnlkia! ' 

, Kyllä mti satnmut.an tu1esi, 
J outsencni ylpiä !" 

,;lYiic sinun birtän l1irsipuuhun, 
IIanhoseni valkia !" 

• 

l 

, Ky lHt 1nun kynteni katkaseYi, 
Joutseneni ylpiä !" 

~ J\1ic sinun portista pujotan, 
1 Ilunltoseni vallria! ' 
, Jo olen iitä ennen käynyt, 

Joutseneni ylpiä !" 

---

199. Mitä itket pieni lintu. 

,1\Iitä itket pieni lintu, 
Lintu tnima tuiknttelet, 

1 
Pahalla paj upurolht, 
TiheälHt tuomikolla '?' 

,Sitä itken pieni lintu, 
IJintu tuitna tuikuttelen; 
Palolevi jalkojani, 
Rivistävi kynsiäni. 
En tohi tupahan mennä, 
Saaha sn.n1n1u.lhuonebesen : 
IIuorat luualla ho uvi, 
Pahat va.imot vastallansa. 

itä itkcn pieni lintu, 
Lintu tuima tuikuttelen, 

1 Pahalla pajupurolla, 
1 Til1eäl1ä h1omikol1a, 
1 Kun en tuota tunnekaua, 
Tunnekana, tieäkänä, 
l\linne lyön Inä lyr kl-äni, 
Kunne kuivattu ajame, 

1 

Näillä. raukoilla. rajoilla, 
Poloisilla PohJanmailla; 
Tulehenko teen tupani, 
Vetehenkö saunan salvan. 

Jos teen tulehen tupani, 
Tuli polttavi tupaui, 

1 Pahana palokesänä; 
Jos vetehen saunan salvan, 
Vesi viepi salvokseni , 
Vesivuonna voimatonna. ' 

,EHt itke }Jieni lintu, 
Lintu tujma tuikuttele! 
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Lennä tänne lintuseni, 
Tule tänne tuttuseni; 
Tääll' on kaunis ruokoranta, 
Ruokoranta, heinälehto, 
Leiltki lyöäbän lehossa, 
1\IaitoTelli keitetähän, 
Voita pti.älle h eitetähä.n, 
Talklruna ta1)utetaha.n." 

200. Pääskyläinen. 

Pääskyläincn, päivän lintu, 
Päivän lintu, yön lipakko, 
Lenteli k esäisen päivän, 
KeT"ätpäivän k ei1."'1lttcli ; 
Et i maata maataksensa, 
Lehtoa levätäksensä, 
P eltoa l)esiäksonsiL, 
Murtoa n1uniaksensa. 

Löynnrt ei nutata maatuksensa, 
Lehtoa levätäksensä, 

. P eltoa pesiäksensä, 
Murtaa muniaksensa. 

L enti ynor cn k"l1ldrnlalle, 
Laski kuusen latvasehen; 
Näki laivan lainehilla, 
Punamastoisen n1ercllä. 

Laski laivan mastosehen, 
Puottelihen purjepuuhun; 
Valo vask esta 11esäsen, 
Mtuli kullasta n1unasen. 

Tuli tuulonen 1ner eltä, 
Kaatoi laivan kallclleh en; 
Muna vierähti vetehen, 
Muksahti n1eren mutahan. 

Tuohon kasvoi kaunis saari, 
Saarelle koria nurmi, 
Ntu·mellc koria neiti. 
.r eiti poikia tekevi 
Tuohon suureilen sotahan, 
Tasapäähän tappelohon , 

· Joss' on päätä, kun mätästä, 
Joss' on hiusta, kun kuloa, 
Joss' on verta säärivarsi, 
Polven korkeus punaista. 

201. Avnllinen km1ki. 

Etpä tieä, n1inkä löysin 
Löysinpä omenamarjan; 
Etpä tieä, lrunn o kä tkin -
Riihen p äälle rikkasihin, 
Saunan päiille samnutlihin. 
Tuli kukl{o kuopimahan, 
Kanan lapsi kaa.pimahan · 
Tästä kukko tapettihin, 
Kanan lapsi kaltattihin, 
1\!fulle villat annettihin. 
Mie vanutin vaipakseni, 
Kuoin villat lniotokseni, 
Ru}Jeroitsin huovakseni, 
Huovat r evin rievuikseni. 
Läksin suolle sotlruilleni, 
L e' eille lctkuilleni; 
Sorn1ns kultainen knlahti 
V asen1csta sorn1estani. 
Laitoin piiat ctsimähtin, 
Piiat etsi värttinätä ; 
Laitoin rengit etsilnähän, 
R engit etsi lårye vartta, 
Läksin itse etsilnähän, 

. Löysin kuren h-ynttLmästä, 
Vaivaisen vakoamasta. 
Kurki kielelle paneksen: 
, Annas aikoa Yähä en, 
Siksilnm munani muutan, 
Laajat lapseni latelen. " 
Otin kuren olalleni, 
Seivässtiären selkähilni, 
Tuota kannoin ja hikosin, 
Kannoin saunan karsinahan; 
Talvet piimällä pitelin, 
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Kesät voilla kestittelin. 
Panin tynnärin olutta 
Puolentoista puolikkoa, 
Kutsuin pipit, kutsuin IJapit, 
T"alitsin JHtrn.hat vallat, 
Suuren lintuni lihoille, 
Kuren kuntopeiahille. 
Kurki kielelle panek en: 
, Elä sie tapa minua; 
Apuna minä olisin 
Jalkal)Uolla jauhajana, 
Käsipuolla käskyläisnii 
Siivin sillat pyyhkimässä, 
Lattiat lakusemassa, 
l(ynsin pellot kyntämäs. ä, 
··v at'}Jahin vakoamassa, 
Nokan ·vettä noutamassa, 
Purston puut vetelcinässä." 

202. Hävinnrt 1tauhi . • 

Läksin -rettä rantaselta, 
Kulta\arrella ku})illa; 
Löysin banhen rantaselta, 
Istui hanhonen ha ' ullu 
Sormiluitan. a lukevi, 
,-arpahian ·a -ra.litti. 
lVIinä ba.nheni olalle, 
Kannoin saunan karsh1ahan, 
Kannoin karu·oja etehen 
Ta1nmisella talrikilla. 
Kävin si tte ka t omahan 
Kohta kolmen yön perästä, 
\ iikon päästä viilneistäld; 
Näin hanhen n1euueheksi , 
Saunasta kaonneheksi 
Läksin tuota etsimähän 
A tuin oita, astuin maita, 
Astuin syötyjä ahoja, 
Kalutuita kanltahia. 
Näin mä kyntäjän aholla, 

Kysytteliu kyntäj ältii : 
, Kyntönliesi veikkoseni! 
Ootko nälm}i hanh oistani ?~ 

, MiRtä tunnen hanho esi 
Mikä merkld llanhessasi ? ' 

,Sh1isiipi, vaskivarvas, 
Kultaa lmmn rajassa 
Päässä Saksan palttinoa 
Otsassa on1enan1arja." 

, Oon1)a nähnyt hauhose i: 
Tuonne lenti löyhyttcli 
Yhekstiu meren ylitse, 
Meri}lUOlen kymmenettä; 
"Yksi siipi Yettä viili 
Toin n taiYasta tapaili. 
K okka luotojn. lota i 
Pää piteli pilvilöitä, 
Eessiil1än vetelä lieto, 
Takanan~a tai-ras kirkas." 

203. Hevosen ltaltija. 

Tuli veikko -rierallaksi, 
Siskoni käviärnelrsi ; 
\ ein n1ä T"eikkoni hevosen 
Tallihin ta alakehen .. 
Kannon kauroja etehen. 
Syötin sitte -rierahia 
Kahclla kanann1unalla, 
Ka,heksalla ltakkaralla 
l1lek tillä YOipytylHi 
Kyn:nnenellti l\Jr äsellä. 
Katoi Yeild~oni hcYonen 
Tailista tasalaesta. 
Laitoin lapset etsimähän, 
Lapset poimi puolukoi ta; 
Panin piiat etsin1ähän 
Piiat etsi pirran piitä; 
Käsldn rengit etsiinähän 
Rengit reen ka11lak ia · 
Menin itse tsimähtiu 
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Kohnen koirani keralla, 
'riien -rilla.häntäi. eni. 
Koirat sotki suottt myöten, 
Itse telkin tictiL 1uyöten, 
N on in suurelle kivelle, 
Kuuntelimc, k ääntelime. 
Kuulin kellon lrill{ahtavan 
Paakkolan })apukeolla, 
Ollin ohranärttchellä. 
Kiinn kohti k clloani, 
Löysin veikkoni hevo,en, 
Panin hcvon suit-i suuhun, 
l ,iitä. nousin ratsahille 
_.\join kor-katen kotihin, 
Karsitatellen kartanolle. 

204. lllerkitty orit. 

, yötin sykysyn oritta, 
Talven taaton k onkaria, 
Le in ohrat, pesin kaurat, 

urvotin . uYirukihi t. 
Läk"i oro oikomahan, 
Kauransyöjä l\arko1nahan; 
1\Iiepä ctsol1 on orihin, 
ICujakkisen h."L1untelohon, 
Uron ohjat olkapiUi.llä , 
Varsan valjahat kä.essit. 
lCuuntelin kunervikoissa, 
Katselin kanarvikoissa. 
Mikä merkld orissani ? 
Otsassa otavan tähti, -- -Pääs. ä päivtin pyöryläinen, 
Kaulassa h eliä. kello, 
Kultakuppi lautasella, 
'äkä taivasta tapan.vi, 

Häntä maata halkaseyi. 
Näin n1ti hiekalla hevosen, 

]{ ellakaulan kankahalla : • 
, Kun lienet i son oronen, 
Tahi taattoni hevonen, 

1 Hirnu kerran kuullakseni, 
1 Kaljahtele kaui~ansyujä; 
l Oio soin1ellc kotihin 
Heinille hcliseville, 
Kanroille kahiseville · 
Rikkoos ri.sninen aita, 
Ratko aita r antainenki, 
Teräksine11 tcJunlo seiväs, 
Vitsas \·a kinen mnrcnJHt. ~' 

1 

'>0-- a. Tuntematon veli. 

Läk in picnnä pai1nenehen, 
Las a lanu11asten keralle ; 
.Ajoin lehmät suota 1nyöten 
La1npabat }Jaloinäkeä, 
Itse kangasta. kapntin, 
Tulin rannalle ojasen, 
Raita rannalla ojasen. 
Rän1ähytin raj bt11uuta, 

1 
Tuolta poikanen 11utosi, 
'olld suu~ a, Yyö käe~sä. ... 

Minit raukka itkemähän, 
Poikanen kyselen1iihän: 
, Mitäs i tk t nuori neito?~' 
1 

, Itlrcnpii n1inti j otai, 
Itken pientil -reikkoani; 
En ole sitte silmin nähnyt, 
Kun 11ionnä sotahan lähti, 
I sän pol vcn korlrnnaissa, 
•• 

.Ai tin värttinän pi tuissa." 
,Elä itke veikkoasi, 

Tuolta veikkasi tule'fi, 
.A..lta. linnan airot souti , 
P äältä linnan pää niiltyYi; 
Tuopi unet Ulnmisk cngät, 

ulklrui. et : ukan sit het, 
Tuo11i paian 11alttinai'"'en, 
Tuopi toisen aivinaiscn, 
Jok' ei lrutkuta kuvetta, 
Eikä lrttiva ka.inaloita." 



• 

• 

80 I: 206. 
------------------------- -----------------------------

Minä h.-urja kuulemahan 
Mie katala katsomahan; 
Veikko seisoi vieressäni, 
Eessäni emosen la}Jsi . 

206. Pakeneva. 

\ '"ihollinen viurusilmä 
Pajupaula niinikenkä, 
Läksi n1aata rröl3tiimähän • 

Hämettä hävitttilniihän, 
Tappoi taaton, tappoi maa1nn1on 
Tappoi viisi veikkoani, 
KuusUrnn1mini tytärtä ' 
Sei tsen1än setäni lasta, · -Tahtoi tappoa Ininunk\. 
Minä })ääsin tuYan päälle, 
Tupani tuleben syttyi; 
Minä aialle ajoime, 
Aita kaatui kalliolle, 
Kallio kaltek i lenti · 
l\finä kuusehen ltuvahin 
Kuusi 1.-uueksi muruksi, 
Seitsemäksi sei}ltihäksi; 
Minä lehtobon levahin, 
Lehto n1ulle sauan antoi, 
Saua minun tielle saattoi, 
Tie minun talobon saattoi. 
Löysin muorit sotke1nassa 
Emäntäiset leipon1assa, 
Tyttäret taputta111assa, 
Pojat ilman istumas. a. 
, Emäntäinen u.rn1ahainen! 
Leivo mulle kakkarainen. 

1 

IG\ensilmtin kiekurainen 
Koivunlehen korkukkainen, 
Pajtmlehen paksukkainen, 
Lepiinlehen laajukkainen, 
Kanann1unan tnuovokkaincn. 
Kunp' on leivot ka.kkaraison, 

Kutsun kultakän1n1enek. i, 
Sanon Saksan sormukseksi; 
Kun et leivo k n.kkarai ta, 
Kutsun lrnppeloperäksi, 
Sanon halko haldcurilcsi. ' 

Emäntäinen armahaineu 
Leipoi Jnulle kakkaraisen; 
Minne minit kaklntruni ? 
Kakkaran kalastajalle · 
Mitä kahunies n1inu1le? 
Kalamies lGl.lasiansu. 

lVIinne minä ne kalani? 
Riihimiehelle kalani · 
Mitä riihimies n1inulle ? 
Riihimies jyväsiänsä. 

1\'Iinne Ininä ne jyYäni? 
Potsolle Ininä jyväni · 
Mitäpä 1ninulle potso? 
Potso 11uolen kylkeänsä. 

1\'.Iinne n1inä potsonkylen? 
1\finä k-:rlen koira elle · • 
Mitä ltoiranen minull '? 
Koira minulle oravan haukkui. 

1 1\finne })ti minä orayan ? 
Orayan minä }Japillc; 
Mitäpii minulle pap})i ? 
Pappi minulle liinapain.u. 

Minne n1inä. liinapaiun? 
Minä l)aian pain1enelle; 
Mitä pailnouen 1ninulle? 
Pain1en 111inulle kostjtunalan. 

1\'linne JnintL kostjun1alan? 
Kostjumalan kokkoselle · 
Mitä kakkonen minulle'? 

1 Kokko n1inulle siipiän ä 
Siipiänsä, sulkiansa 
Kaksi kannu jalkaansa. 
l\finä lennin löyhyttelin 
11leksän meren ylitse, 
Meren kahen ka.inalotsc, 
Italten kaU})Ungin lävitse, 
Kuuen linnan kuuluvitse, 
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Niemelle nimettömälle, 
Saarelle sanattomalle. 

Siin' oli pikku huonehuinen, 
Jonk' oli ovi osman luistn., 
Oviseinä orihin luista, 
Sivuseinä sirkun luista, 
Peräseinä petran luista 
Laki lahnan suomuloista. 
Uuni oli vaskesta valettu, 
Kiukoa n1eren kivistä, 
L uaslauta lun1pehista, 
Patsas puista pähkinöistä. 
Rahi oli raua.sta rakettu, 
Siltu silkillä katettu 

Pöytä kullan kirjoiteltu, 
Hopialla huoliteltu, 
Onnen kukko pöyän päässä, 
J ol{a lattian lakasi 
Siniseksi siivillänsä., 
Punaiseksi purstollausa. 
Rikat kantoi Riian tyttö 
Perille isän ä pellon, 
J osta kuului kurjan ääni, 
I-Ierjan huuto huoneliesen; 
Jossa lVIaaria 1nakasi , 
P uhas piika piiletteli , 
Tinarinta riuotteli, 

IV. Lasten lauluja. 

207'. Auto ja saanti. 

Etpä tieä, minkii löysin 
Löysin kultaisen mlmasen; 
Etpä tieä, minne pei tin 
Riihen päälle rikkasihin, 
Saunan päälle päistärilrin. 
KäYin tuota katsomahan 
Tilalla tulen lrer alla. 

1 

Päistäret tulehen syttyi, 
Minä. pääsin aian päälle, 
Aita kaatui kahen puolen; 
Minä kupsin kuusosehen, 
Kuusi 1.-uueksi pa.luksi ; 
1\finä. kapsin kankahalle 
Kangas ullani kaj ahti; 
Minä lenuin leh toinaalle, 
Lehto sanasen n1inulle; 

lVIinä sanan niittäjälle, 
Niittäjä heiniä minulle; 
Minä heinät lampaballe, 
Lan1mas villoja minulle; 
Minä. villani akalle, 
Akka minulle ta.htahaista · 
Minä tahtahan sialle, 
Sika antoi uka iansa; 
lVIinä sukaset suutarille, 
Suutar kenkäsct minulle; 
Minä kengät kelldraselle, 
Kelieka hall{oja 1ninulle · 
Minä halot ldukoalle, 
Kiukoa kiven minulle; 
11inä ki eni merehen 
Meri suoloja Ininuile · 
1\finä suolat nuottueelle, 
Nuottue kaloja n1inulle; 

• 

• 



• 

82 • I: 208 210 . 

• 

Minä kalat kattilahan, 
Kattila rokkoa Ininulle; 
Rokka ruotsiksi ropotti, 
Kala kiehui karjalaksi. 

208. Läkkilään läl1tö. 

Lähin lassa Lälddlähän, 
Päätäni panettan1ahan, 
Silkillä siattainahan; 
Läkin koirat haukknn1ahan, 
Minä aialle kavahin, 
Aita allani n1ureni; 
lVIinä lenuin le1)ikköhön, 
Lepikkö merel{si n1uuttui; 
Minä korpehen ko 'ilne, 
Korpi hiekaksi helähti; 
Minä karsin kanlnthalle, 
Kangas 1nuuttui kallioksi 
Kurki kallion raossa. 
l\finä lruren suitsi suuhun, 
Itse selkähän lrurelle; 
Ajoin kurella kotihin, 
LöyhyttJlin lä1npösehen. 
Panin kuren karsinahan, 
Heitin k erTan heinäsiä, 
ToiRen kerran l1ietasia, 
Koln1annen kotavesiä. 
Käsldn Elliä esinnä 
Lypsä1nähän kurkiani, 
Ei Elli nisiä löynnyt; 
Itse lypsin lyykyttelin, 
Ka1mon n1aion lrapsuttelin, 
Panin patsahan nenähän, 
Kultaisehen kipposehen. 
Tuli hiiri hipsutellen, 
Katiu poika kapsutellen, 
Kaatoi kiuluQ kin11nin kan11nin, 
Kultakipposen kumohon. 
Minä lyöä lusknttelin, 
Katti orsille kftvahti, 

' 

Orret kaikki lattialle, 
Pitkin siltoa pärehet; 
Kuului remu Riikolahan, 
Tomu toisehen talohon, 
Pömy suuri Pöksölähän. 

209. Prokko tiellä pl'Opatinna. 

Läkkän tästä Läkkölähän, 
Proitin tästä Proklrolahan! 
Prolrko tiellä propatinna, 
Minä Prokon selkähä:oi, 
Kannoin Prokon kartanolle; 
Prokon lehn1ät an1mon1ahan, 
Prokon unhet n1ääki1nähän, 
Prokon h evot h:iarnuinahan, 
Prokon koirat haukktunahan, 
Prokon ldssat nauku1nahan, 
Prokon lapset laulan1ahan, 
Prokon naiset nauran1ahan, 
Prokon akka itkemähän, 

1 Härlrä iski hännällänsä, 
V asildra vasarallansa., 
Lmn1nas lrinnikonnillal1Sa, 
·västäräkki säärellänsit, 
Tianen kannulrsellansa. 
1\iinä pääsin pttistärihin, 
Päistäret tulehen syttyi ; 
Minä pääsin aian alle, 
Aita mulle päälle kaatui j. n . e. *) 

210. Tuomittu katti. 

Etpä tieä, n1inkä löysin 
Löysinpä mie pienen linnun, 
Pienen linnun n1anninldsen, 

1 Josta keitin vellinldsen. 

'- ---
*) K. laulu 208; r. 7, ja siitä ees· 

1 päin. 
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Tuli katti kaupungista, 
Viirusilmä Wiipurista; 
Lakki vellin lapsincnsa, 
Söi vell i n perehinen ä. 
l\Iinti kattia aj ohon, 
Ajon katin kaupunkihiu, 
Vlirusilmän Wiipurihin; 
Tuolla ka tti tuon1ittihin, 
Viirusilmä vietettihin, 
Saarvaan saikkaan, 
Lynkään leppään, 
Kuivaan lruuseen, 
Ko\Teraan koukknU.Il, 
lVIärkään n1äntyyn, 
Laikkapäähän petäj ään. 

211. Takoi seppä viikatteita. 

l\1enin Ininä. seppälähän, 
Takoi seppii -viikatteita; 
Mitä niillä r iilratteilla? 
Heiniä nii ttiiä. 
Mitä niillä hcinillä? 
Lamr ahien syöH. 
~Iitti niillä lampahilla? 
Villoja kcritä. 
Mitä niillä \illoilla? 
Lankoja keträ tä. 
l\1itä niilHL langoilla? 
Sarkoja kutoa . 
Mitä niilHi saroilla? 
Lap ille talclda. 
Mitä niilHi lap. illa ? 
Lastuja lntntaa. 
Mitä niillä lnstuilla? 
Kukkoja paistaa. 
lVIitä niillä kukoilla '? 
Herrojen syöä. 
Mitä niillä herroilla? 
Keräjiä }{tiyttämähän, 
Oikeutta ottan1ahan. 

- ---

• 

212. Kolkkaa kotaa. 

Kolkkaa kotau, 
.A.nna akka 1)ataa.; 
1\Iitä sillä. paalla? 
Pa.pille huttua. 
lVIitä sillä papilla? 
Lasta ristilnään. 
l\Iitä sillä lapsella? 
Lastuja poiinimaan. 

1
1\fitä niillä lastuilla? 

, 'aunua lä1nmitti. 
1\fitä sillä suunalla ? 
lVIal tallia tehä. 
lVIitä niillä maltailla? 
Olutta panna. 
Mitä illä oluella '? 
Häitti juoa. 
lVIitä niillii häillä '? 
l\Iiniätä tuoa. 
::\litii . illä miniällä ? 
Riihessä r imua1nahan, 

aunassa samoanuthan, 
1 Kivenpuussa kiikkun1ahan, 
Lapakassa laulamahan. 

1 213. Kenen tämä pelto ? 

Kenen tämä pelto ? 
Peiposen 11elto. 
l\fillä tätä runokatahan? 
Kirvehellä n1uokatahan. 
l\Iissä kirves? Kannon päiissä. 
l\1issä kanto? K arhu ldskoi. 
1\Iis. ä karhu? ~ urmen juoksi. 
1\Iis ä ntu·mi? Neiti niitti. 
l\1issä neiti ? Li ppahassa. 
Missä lipas ? Kosken alla. 
~Ii ~sii ko ki? Koira lakki. 
l\Iissä koira? KääT1ne pisti. 
Missä käär1ne? Kokko noukki. 
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Missä kokko? Taivosessa. 
Millä sieltä saatanehe? 
Saarapäillä saavasilla, 
Kirjavilla kiirn.silla. 

214. Ken söi k esävoin? 

Ken söi kesävoin? 
Kissa söi k esä.voiu. 
lVIissä ldssa ? Aitan alla. 
Missä aitta? l\'Iaahan l{aatui. 
lVIissä maa ? Vetehen vieri. 
lVIissä vesi ? Härkä särpi. 
Missä härkä? Niityllä. 
Missä niitty? Viikate rilabti. 
Missä viikate? Kannon päässä . 
lVIisstL kanto? Touldta lcaivoi. 
lVlissä toukka? Kukko nolih'i. 
1\Iissä h'ltkko? Kuuso e sa. 
lVIissä kuusi? Kirves kaatoi. 
1\lissä kirves ? Seinän alla. 
Millä icltä aataneh e? 
Haapaisilla halkosilla, 
l{oronnoilla koivuisilla. 

215. Kirkon teko. 

l\'Iikä tuoalla näl~i ? 
Talo tuoalla ntikr vi. 

~ 

Mikä tuon talon takana? 
Lampi tuon talon takana. 
lVIikä lammin laitasella? 
·y ene la1n1nin laitasella. 
Mikä venehen sisässä? 
Kätkyt venehen sisässä . 
lVIikä kätkyeu sisässä? 
Hursti lrätkJYen sisässä . 
l\1ikä h tn·stin hulpilossa? 
Veikko hurstin hulpilossa. 
Mikä veikon olkapäällii? 

Kirves veikon olkn.päällä. 
1\'Iikä kirvehen kasassa? 
Lastu kirvehen kasas n. 
Minne lastu singahtavi, 
Sinne kirkko teh tänebe 
Sinisillä siltasilla, 
Punaisilla portahilla. 
Kenpä ldrldrosen tekevi ? 
"'\ ieras kirkkosen tekevi. 
Kenpä kirkon kirjot tavi ( 
Vieras kirkon kirjottavi. 
Kenpii patsahat panevi? 

iera patsahat pane, ·i. 
Kenpii ikkunat tekevi? 
Iso ikkunat tekevi. 
Kenpä penkit vestelen? 
Veililio penkit -res televi. 
Kenpä lattiat lakovi? 
Emo lattiat lakovi. 
Kenpä sillat siivoati ? 
Sisko sillat siivonvi. 

• 216. Neiti verkossa. 

Läksin aivan aikaiseh en, 
Aivan aika huomenessa, 
Astuin tietä tengollista, 
Maata maksankarvallista, 
Ostetuille otramaille, 
Kaupituille k aurama.ille, 
Saoin markoin maksetuille, 
Tuhansin lunastetuille. 
Katselime, li:ääntelime, 
Pitin1mällä pientarella, 
Kaijimm.alla kappaleella. 
Loin silmäni luotehelle, 
Käännin päätä päivän alle 
Kek in mustaiseu orosen, 
Rauankarvai en he\osen, 
Suolla soikerreht:11nassa , 
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Palalla papertamassa. 1 nKojon pojan puolisoksi." 
Kiskoin hännän raastoin harjan, , Mull on mu ta Annikkini. · 
) einp' on veiolle kätehen : 
,,Laai veio verklco tästä, 
Seän poika seitsonenki tt' 

Laati veio Yerkon siitä, 
Seän poika seitsosenki. 

, Vie pä verkl{osi veteben, 
Satasiln1ä salmen suuhun!" ., 

\ eip' on verkkonsa Yetehen, 
Satasilmän salmen suuhun. 

Läksi veio Terkoillehen 
Seän poika seitsollehen; 
Mi on vei on verkkosessa? 
Veion verkoss' ei mitänä. 
lVIi minulla verkossani? 
Minulla sininen sotka. 
Mipä sotkan siiven alla? 
Silkki sotkan siiven alla. 
1\'Ii on silkkisen sisässä? 
Ilursti silkkisen sisässä. 
1\ii on l~urstin hulpikossa? 
Hu1ja hurstin hulpikossa. 
Mi on hurjan kämmenellä? 
Helmi hurjan kämmenellä. 
Mi on helmen laukkasessa? 
Lipas helmen laukkasessa. 
Mi on lippahan sisässä? 
Neiti lippahan sisässä; 
·y iitisekse, vaatisekse, 
Kultapantoihin kllkikse 
Seän pojan }Juolisoksi, 
Veion vieriskun1ppn.liksi. 

217. Kojo ja Anni. 

ICen se Kolkkosen kolisti ? 
Kojo Kolkkosen ltolisti: 
, Annas Kolkko Annia.si !' 

,lVIiksi sinulle Anniani r~ 

, Kyllä muila n1uitsii, 
Pelonainen pesee, 
K esä -vesi valkasce 
Rumentsaiuen rusottn.a, 
Suuri nyplä son1entaa 
Pieni nyplä parantaa· 
Vicres mutso r ekeen !'' 

1 Vieri mutso r ekeen · 
Reki vieri tie n1ureni, 
Jalas pat~"i paukoaa 
Ven1mel tuomi tutajaa, 
R engas vasld va vah taa 
Rahis rauta ratsajaa. 

Ken kirjakorjassa? 
Anni kirjakorjassa. 
Ken heit.tohiemoissa? 
Anni heittohien1oissa. 
K en 1."Umasnieka sa? 
Anni kumusniekassa. 
K en sulkkusorokoissa ? 
Anni sulkkusorokoissa. 
K en kultakoltuskoissn.? 
Ånni kultakoltuskoissa. 
K en suurissa pailrois a ? 
.A.nni suurissa l)aikoissa. 
Ken ruskeissa kengissä? 
Anni ruskeissa kengissä. 

1 K en snlkkukostoissa? 
Anni sulkkukostoissa. 

Ken palttinapaiassa ? 
Kojo palttinapaiassa. 
K en kumatsukainalossa? 
K ojo kuma tsukainalossa. 
K en n1ajavapuuhkassa? 
Kojo 1najavapuuhkassa. 
Ken sulkkukussakassa? 
Kojo sulkkukussakasc;a. 
K en ohjilla aj ua? 
liojo objilla ajaa. 
Kenen mäkeeu n1enni:Hin r! 
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Koj on n1äkeen 1nennään. 
Kenen· tör1nään nostaan? 
Kojon törmään nostaan. 
Kenen 11eltojen peritse ? 
Kojon peltojen }Jeritse. 
Kenen tanhuan taatse? 
]{ojon tanhuan taatse. 
Kenen ikkunan alatse? 
Koj on iklnman alatse. 
Ken vastaan tulee? 
.AJrka vastaan tulee. 
Ken korjasta nousee? 
.Anni korjasta nousee. 
Ken tupaan lähtee? 
Anni tupaan lähtee. 
ICen oven aukasee ? · -
Kojo oven aukasee. 
Mitä noille syötäYäksi? 
Munavoita syötäväksi. 
Mitä noille juotavaksi ? 
Rieskamaito juotavaksi. 
Mihen noita 1naata? 
Ukon uuteen aittaan. 
Mitä noille vuoteeksi? 
Puuhkovia perinöitä, 
Sulklruisia potuskoi ta, 
Liissovia !akanoita, 
Kankaisia katuhkoita. 

218. Oi ukko uika1•i! 

Oi ukko uikari, 
Pää paljas paikari! 
Muistatko 1nuinaisen, 
Tajuatko taam1oisen, 
Kun kihlan iskin11nä, 
Oukkulan ovilla, 
Kouklrulan konnulla, 
Suurima-saaressa, 
N esterin niemessä, 

f 

1 Pesterin pirtissä, 
Takavaaran tai palessa? 

219. lUin rastas raataa. 

lVIin rastas raataa, 
Sen pyy hyt pyytää, 
Onneton ottaa, 
V aivainen varastaa, 
Lapiolie laittaa, 
Telikälie työntää, 
Oven alla peittää, 
Vastalla lrattaa. 

Talonpoika takoo, 
Keihäitä keittää, 
Poika naittaa, 
Tyttöjä työntää, 
Savisissa saappahissa, 
Kirjavissa kintahissa. 

1 Meren rön1ä rönkyy, 
Tuulonen tuulee, 
Kuningas kuulee, 
Viieltä virstalta, 
Kuuelta kulmalta, 
Seitsemältä selkoselta, 
Kaheksalta kankahalta. 

• 

220. Ken Teron tietää? 

Ken Teron tietää? 
Mie Teron tieän: 

1 
Tero P!kku pirt~isessä, 
Matala1sessa maJassa, 
Petäj äisessä pesässä, 
Ronkaisessa huonehessa; 

1 
Rokka Tuotnahau tuvassa, 
J{u,ali Kaian kaunnarissa, 
Sakian savun seassa., 
Olkisen oven takana. 
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221. Piilehtij ä. 

Ki tkat, ka tkat l)itkät matkat, 
Sinä ja n1inii ja Hentun Liisa, 
Punt.un Paavo ja Juortanan Jussi, 
Krq1akku La sija 1\Iyllärin l\iatti, 
Ympäri tuvan n1innn, etsittiin· 
Ei 1ninua löyttykänfi 
l\fie vaan 11ankolla nutkasin. 

222. Oli ennen ukko, akka. 

Oli ennen ukko, aldGl 
Oli kirjava kananen, 
1\:Iuni kirjosun n1unusen, 
1\Iuna vieri hiiloksehen 
Hiilct lenti lattialle, 
Lattia lakehen nousi, 
Kiukoa kivinen hn)lli. 
Panli:ko paasinen pan1asi. 
Ul{ko, akka itkcn1ähHn, 
Kananen kakahtan1ahan 
Haraka t. ha tsah t~unahan, 
Kynnykset kykerttimähän, 
' eräjäiset Yieren1ähHn, 
Ai taset alenemahan, 
Seipähä.t lotaja1nahan, 
l\1:usta lehmä an1n1omahan 
l\Iuu karja n1urchtimahan. 
Yarikselta varvas poikki, 
Harakalta häntä halki; 
Juoksi pappilan joelle. 
Papin piiat sotlruilla.nsa : 
n"Thiitii hatsahat harakka, 
Kuta kurja juoksentelet ?" 

, itä hatsahun harakka., 
Sitä kurja juoksentelen, 
Tulin saamahan sanoa; 
Kunpa teki tietäisitili 
Korentonne katkoisitta 
Korvanne Inurenta.isitta, 

Kartut k äästä ualdcaisitta, 
Sotkut jäälle jättäisittä.' 

Piiat pirttihin tuleyat: 
Papin leipä liettehessä, 
Papin lapset lattialla, 
Papin akka pöyän alla, 
Itse }JUppi }Jn.rratonna~ 
Takki halki hartioista, 
Puksut })Oikki pol Yiloista 
Paitaki pahoin re\itty. 

223. Paimenen 1tätä. 

Turu, turu tulkoon, 
• 

KotiYäld kuulkoon! 
Jo on rosvot karjas ani. 
Joros katoi karjastani, 
Karjakoira hirtettiin 
Musta härkä tapettiin, 
Pailneu parl\:a tuon1i ttiin. 

224. Ellin Telli. 

Elli keitti vellii 
Omalla kapustallansa, 
Omist' otrajauhoistansa; 
'T elli kaatui karsinallan, 
Ellin lapset lakkima.han, 
Elli itse itkemähän 
lVIuu pere murajtLinahau. 

225. Tnomisia. 

Iso läksi Tuuterihin, 
\ r eikko vieri Wii purihiu · 
Tule i so Tuuterista, 
-fiere veikko Wii})Uristu, 
Tuo pojalle puolahattu 
Tyttärelle t.yynyverka, 

• 
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Emännälle kop}1akengät, 
I sänniille uusi turkki! 
Mitäpä iso minulle? 
lilinulle samettimyssy. 
Mitä n1inulle veikkoseni ? 
V eikkoni koriat kengät, 
Tahi uusi verkatakki. 

226. Tule ämmä Tnnte11ista! 

Tule ämmä Tn u teristn, 
Kaala Karjalan hovista; 
Tuo munanen tullessa.si, 
Keitä keltainen munanen, 
Keltaisessa lrattilas. a, 
K eltaisen tulen kes'ellä. 

227. Kääpön n, kääpönen. 

K ääiJönen, kää}1önen 
Käpiilillti kukkuu, 
Neitonen, neitonen 
Ihalalla itkee, 
Toivonen, toivonen 
Toisessa talossa, 
1\ifaammonen jyttynäinen, 
Matuskaksi puuttunainen, 
H einillä heTskuu, 
N urmclla nurskuu, 
Tinapotsalkoissa, 
Sull\kusorokoissa, 
Pellavasrätsinöissti. 

228. Yksi on akalla poika. 

l7"ksi on akalla poika, 
Ainoa akalla poil{a, 

• 

l 'ks on sillä silmä päässä. 
Ampui pei poset pihalta, -
Rastahaiset raunioita; 
An1pui vuoen, ampui toisen, 
Jopa kohta kolmannella 
Kaikki korjasi kokohon, 

1 Kaikiri tunkevi tulehen. 
Lietsoi päivän, liet soi toisen, 
Lietsoi kohta. kolma.nnenki; 
rruli tuhlrht läjä.nen, 
Paljo kuivia poroja. 

229. Vanhan ammunta. 

1\iies vanl1n. varilisen an1pui, 
Tiesi tetren sn.anebensa, 
Kop}Jelon kopannehensa, 
Vesilinnun vienehenstt; 
Tetret puis a tervehenä, 
Kappelot kovin hf\änä, 

esilinnut liikkumatta, 
Sorsuset sukeltamatta. 

230. Nnkka kaunis karkaele! 

Hyppä' ii byvänen nukka, 
N nklra kaunis karkaele,! 
1\Iilrs' et nukka eilen tullut; 
Eilen oli iloinen ilta 
Oli viinat, oli oluet, 
Oli kalat kaikenlaiset; 
V iinat virtana vilasi, 
Oluet ojana juoksi. 
Kellen nuklia heitettihin? 
K erttu kurjan kulkun päälle, 
Anni hampsun hartehille. 
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•• 231. Sinun sikoja, 
sikoja. 

m1nnn 

Sinun sikoja, minun sikoja, 
Syötetyitä, juotetuita, 
Syötetyt n1inun si]{ani, 
Lestyn leivän, kauran kanssa. 
Se sika, j ok' on sinulla, 
Teki paljo porsahia, 
Enemn1än en1äsikoja. 
Kylk' oil kuutta kyynäreä, 
Selkä seitsentä sasenta, 
Saparo satoa syItä. 
Ky llri n1aksoi kymmeniä, 
Selkä. seitsemän satoa, 
Saparosta sai tuhannen. 

232. Hns sika metsään! 

Hus sika metsään! 
Mitä. sika Jnetsässä? 
Tuonutharr marjoja 
P unaisella 11ussilln, 
Sinisellii silkillä, 
Korialla kantilla, 
Va Irisella va.'illa, 
Kultaisella kuppisella, 
1\Iaalatulla maljasella. 

233. Ruotsin kieltä. 

Hyykä pcrju, juupa taalar, 
Härät tanssaa, n1iki haakar, 
Konko1nn1u Iilla syötävän! 
Viska tanssaa suullen hyppij än. 
Konkon1mi lilla tolcka! 
Viska tanssaako hoppaa. 

234. Olin ennen onnimanui. 

Olin ennen onnimanni, 
Onnimannista matikka, 
1\fatikasta maitopyörä, 
lVIaitopyörästä pytikkä, 
Pytikii tä pöytäristi, 
Pöytäri tistä ripukka, 
Ri}Jukasta rintasolki, 
Rintasolesta sopukka, 

O}Juka ta Suomen kirkko, 
Suo1nen kirkosta kipinä, 
Ki}Jinästä kirjanmerkki, 
Kirjanmerkistä 111eteli, 
1\'Ietelistä meiän herra, 
lVIeiän herrasta hevukka ... 
llevukasta heinäkelkka, 
Heinäkelkasta lrekäle, 
Kekälecstä kenkiraaja, 
Kenkiraajasta rapukka, 
Rapukasta raianhaara, 
Raianhaarasta harakka, 
Harakasta ha,ngonvarsi, 
Hangonvarrestit vatikka 
Vatikasta vallisn1anni, 
Valli nuLnnista matikka. 

1 

l\Ia tika ta mai topyörä, 
Maitopyörä tä pytilrkä, 

• 

Pytili:ästä j. n. e. (vaild~a loppu
mattomaan) . 

• 

235. Hyi, hyi Hymyl~iän. 

Hyi, hyi Hymylään! 
Hymy län koirat haukknn1aan. 
, Käykiii lapset katsomaan, 
Mitä Halli haukkuu, 
Luppakorva lupsottaa." 

,Tuota Halli haukkuu, 
Luppakorva lupsottaa: 

1 

• 
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Tulee tuolta TolYasen repukka 
Räkihinsii rääki tJ nnä, 
Likoihinsa lii1dst)11Dä 
Pnho'insa paaldstunna; 

Kapusta korjann, 
Hiiri hevosena, 
Kissa kyytijänä, 

1 

Petkel ruoskana." 
Tuli tuo TolYanen tn})ahan, 

Lei rät lietebeu ukalta, 
Lapionsa lattialle; 
Akka halkoorsille 
y· ellirati käessä, 
,~etelä \elli Tolvasen silmille : 
, \ oi -roi, n1issä n1inä pesen1e! ' 
, P ef'ete terYakaukn.lossa !" 

Pesihcn tervakaukalossa : 
, Joko pääsin pulltahaksi ?" 

, Ob, oh, ei väheäkään ; 
Pese te vielä toinen k eTta !" 

Pesihen sitte toisen kerran: 
,,Joko han nyt Yälttänee?' 
,~Jo nyt Yähän '""älttänee." 

1\Iissä saisin }Jyyhkiänle? ' 
,.l\Iene ruun1enhinkalohon · 
Siellä saat sa pyyhkiä te. u 

1\ieni r uuJ11enhinkalohon , 
Alkoi siellä pyyhkiähen : 
,,Joko han nyt välttänee ?'' 

,,Oh, oh, ei väheäkään; 
1\Iene höybenhinkalohon !'' 

l\ieni höyhenhinli:alohon., 
Alkoi siellä pyyhkiähen: 
, Joko hau ll}i Yälttänee ?" 

;,Jo nyt vähän välttänee; 
1\Iitä kuuluu -rieraalle?' 

~Ei n1i tänä erittäin ; 
Arvuutuksilla voitetiin. 
Paljo olen käyn ynnä, . 
Pitkin kyliä kysellyt, 
Pitkin teitä tieustellut, 
Enkö saisi vastausta; 

1 
• 

Jo on nillkäki vähäscn, 
Saisinko mitä syöäkseni ?u 

, Tuoll' on koan orrella 
Vanha kissan häntä, 
Hiiret hiukan kalunnehet, 
Siin' on sinulla syöiik sesi; 
Taetvettä t.anl1ualla, 
Siin' on juonlista sinulle." 

• 

236. lleni akka metsään. 

l\Ieni akka mets~iän 
Pukld tuli Yastaan: 
,J\Iene pukki kotiin! ' 
Ei pttkki n1cnnytkään. 

Meni akka n1et.sLtän, 
Tuldd tuli vastaan : 
, Lyö'})ä tukki pukkii ! 
Puldd ei 111ene kotiin." 
Eipä tukki lyönytkään. 

l\feni akka metsään, 
Tuli tuli vastaan: 
,Polta tuli tukki ! 
Tukki ei lyö }) Ukkji 

Pukki ei n1ene kotiin. 
Ei tuli })Olttanutkaun. 

l\1eni akka metsään, 
Vesi tuli vastaan: 
, 7Sanllnuta Yesi tuli! 
Tuli ei }) Ol t.a tukkii 
Tukki ei lyö 1)ukkii 
Pnkh"i ei mene l\:otiin." 
Ei Yesi san1mutt anutkaan. 

1\leni akka n1etsään, 
Härkä tuli yastaan: 
, Juo pa l1ärkä Yesi! 
"Vesi ei san1n1uta tulta 
Tuli ei polta tukkii, 
Tukki ei lyö pukldi, 
Pukki ei mene kotiin." 
Eipä härkä juonutlraan. 

• 



lVIeni akka 1netsään, 
Nuora tuli vastaan: 
,Lyö'pä nuora härkää! 
Härkä ei juo vettä, 
\T esi ei sa1nmnta tulta, 
Tuli ei polta tukldi, 
Tukki ei lyö pul{kii, 
Puld{i ei n1ene kotiin. '~ 

Eipä nuora lyönytkään. 
lVIeni akka n1etsään, 

Hiiri tuli vastaan: 
,Pure hiiri nuora! 
Nuora ei lyö härkää, 
Härkä ei juo vettä, 
Vesi ei sam1nuta tulta, 
Tuli ei polta tukkii, 

' 

Tukld ei lyö pukkii, 
Pukki ei n1ene kotiin." 
Eipä hiiri }Jurrutkaan. 

Meni akka metsään, 
Kissa tuli vastaan: 
,,Syö 'pä kissa hiiri! 
Hiiri ei pure nuoraa, 
Nuora ei lyö härkää, 
Härkä ei juo vettä j. n. e. 
Eipä kissa syönytkään. 

Meni akka metsään, 
Repo tuli vastaan : 
,Syö'pä repo kissa! 
Kissa ei syö hiirtä, 
I-Iiiri ei pure nuoraa, 
NuoTa ei lyö härl(ää j. n. e. 
Eipä repo syönytli:ään. 

Meni akka metsään, 
Koira tuli vastaan: 
, Tapa koira r epo! 
Repo ei syö kissaa, 
Kissa ei syö hiirtä, 
Hiiri ei pure nuoraa j . n. e. 
Eipä koira tappanutkaan. 

Meni alclra metsään, 
Susi tuli vastaan: 

I: 237. 

,Syö'pä susi koira! 
Koira ei tapa r epoo, 
Repo ei syö kissaa, 
Kissa ei syö hiirtä j. n. e. 
Eipä susi syönytkään. 

· Meni akka metsään, 
Karhu tuli vastaan: 
, Tapa karhu susi! 
Susi ei syö koiraa, 
Koira ei tapa r epoo, 
Repo ei syö kissaa, 
IGssa ei syö hiiltä, 
Hiiri ei pure nuoraa, 
N uora ei lyö härkää, 
llärkä ei juo vettä, 
Vesi ei sammuta tulta, 
Tuli ei polta tukkii, 
Tukki ei lyö pukkii, 
Pukki ei n1ene kotiin." 

Siitä: 
Karhu tappamaan sutta, 

Susi syömään koiraa, 
Koira tappa.maan repoo, 
R epo syön1ään kissaa, 
Kissa syö1nään hii1tä, 
Hiiri puremaan nuoraa, 
N uora lyötnään härkää, 
Härlrä juo1naan vettä, 
Vesi sammuttamaan tulta, 
Tuli polttamaan tukkii, 
Tukki lyömään pukkii, 
Pukki juoksemaan kotiin. 

91 

Sillä sai akka pukldnsa kotiin. 

237. Palvelin minä rikasta 
miestä. 

Pal velin minä rikasta n1iestä, 
Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä kukon palkastani ; 
ICukko sanoi k1~~kkt~luu'reta. 

10 
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Palvelin n1inä. rikasta n1iestä, 
Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä kanan palkastani; 

Kai minun kanani, 
Kukko sanoi kukkult~UYetct. 

Palvelin minä rikasta miestä, 
Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä kissan palkastani; 

Nan minun kissani, 
K ai minun kanani, 

Kukko sanoi kuklculu1trC!Jct. 
Palvelin m.inä rikasta n1iestii, 

Rikasta miestä ja viisasta, 
ain minä koiran palkasta.ni; 

Han minttu koirani, 
J.lcat minun kissani, 
K ai 1ninun l{anani, 

Kukko sanoi kukkul'lrtt,raa. · 
Palvelin minä ril<asta miestä, 

Rikasta miestä ja viisasta, 
ain minä sian palkastnni; 

R öh minun sikani, 
Hal~J minun koirani, 
Na1~ tninun l<issani, · 
K (ti ntinun kanani, 

Kukko sanoi kukknluu1~aa. 
• • 

Palvelin minä rikasta miestä, 
Rikasta mies~i ja viisasta, 
Sain minä uuhen palkastani; 

Jf tiii 1uinun u uheni, 
R öh n1inun sil{ani, 
Ha~~ minun koirani, 
~Tau minun kissani, 
Ka·i minun l1anani, 

Kukko sanoi kt~kkul~Mt1'"aa. 

• 

Palvelin tninä ril{asta miestä, 
Rilrasta 1niestä ja Yiisasta,_ 
Sain minä vuohen palkastani, 

.J.lfyy minun vuoheni, 

.11iäll minun uuheni, 
R öh n1inun sikani , 
HaH n1inun koirani, 

Nau minun kissani, 
Kai minun kanani, 

Kukko sanoi kitkkul·uu1·aa. 
Pal velin minä r ikasta miestä, 

Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä lehmän palkastani; 

]!f'la~ minun lehmäni, 
Myy minun vuoheni, 
Jläii minun uuheni, 
R öh minun sikani, 
Hatt minun koirani, 
N a1t 1ninun kissani, 
Kai minun Jutnani, 

Kukko sanoi kttkkulut~ra a. 
Pal velin minä rilrasta n1iestä, 

Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä härän palkastani; 

][öö minun bärkäni, 
M1.~~~ minun lebmäni, 
11Iyy minun vuoheni, 
Mäti minun uuheni, 
Röh minun sikani, 
Hcnt minun koirani, 
N a·n 1ninun kissani, 
Kai minun Jra.nani, 

Kukko sanoi k1.tlclcul~~u.rctct. 
Pa.lvelin minit ril<ast.a n1iestä, 

Rikasta miestä ja viisasta, 
Sain minä oriin })alkastani ; 

J1t n1inun oriini, 
]föö n1inun härkäni., 
J.lht'lt n1inun lehn1äni, 
Myy minun vuoheni, 
.J.l:Itiil min1m uubeni, 
R öh minun sikani, 
Ha'l~ minun koirani, 
N ct'l6 n1inun kissani, 
Kai minun l\anani, 

Kukko sanoi kukkuluu1·aa . 
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238. Luojan knkkn. Luojan kukku, kultahelkka! 

Luojan kukku, kultahelklra! 
Kuku vielä kerta, toinen; 
Kuku meiän kuulijojta, 
Laita meiän laulajoita, 
Kuulijat kukalle kullan, 
Laulajat lehelle lemmen, 
)lie itse remorekehen, 
Virret väkkärän \äkeben. 

Kuku mulle lrnltiasi, 
Knliu mulle, kuku muille, 
Kuku kailrelle kylälle; 
Kuku kultia. kujille, 
Hopehia tanhuille, 
\ askin vajojen päihin, 
Tien vierih]n tinoja. 

• 
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