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 Naimakansan virsiä - lokakuu 1833 

Naimakansan virsiä (lokakuu 1833) 
 
[Alkuvirsi] 
 

Lenti kokko koilta ilman, 
Yltä ilman, alta taivon, 
Siipi taivoa siveli, 
Koprat merta kuopraeli; 

5 Kahtelekse, kääntelekse, 
Liittelekse, laattelekse,  
liitti miesten linnan päälle, 
Nokalla kolisteleepi; 
Miessen linna rautakatto, 

10  Ei sihen sisälle päässyt. 
   Lenti kokko koilta ilman, 
Yltä ilman, alta taivon, 
Siipi taivoa siveli, 
Koprat merta kuopraeli, 

15  Kahtelekse, kääntelekse, 
Liittelekse, laattelekse, 
Liiti naissen linnan päälle; 
Naissen linna vaskikatto, 
Ei sihen sisälle päässyt. 

20     Lenti kokko koilta ilman, 
Yltä ilman, alta taivon, 
Siipi taivoa siveli, 
Koprat merta kuopraeli; 
Kahtelekse, kääntelekse, 

25  Liittelekse, laattelekse, 
Liiti neitten linnan päälle, 
Nokalla kolisteleepi; 
Neitten linna liinakatto, 
Jo sihen sisälle pääsi, 

30  Liitti linnan ikkunalle, 
Seinälle selinnä sulka, 
Satasulka salvamolle. 
Katso parvesta parahan, 
Tukkapäistä turpehimman, 

35  Somahimman sormuskäistä. 
   Ken on hienoin höyheniltä, 
Kenpä sulilta sulovin, 
Senpä kokko kopristaapi, 
Kynsi pitkä piirrältääpi, 

40  Jok' on kaunis kasvannolta, 
Sekä varrelta valittu. 
   Jo sanoin tämän sykysyn, 
Keskutin tämän kevään, 
Salvatessa piilopirtin, 

45  Pielet piiloikkunaisen, 
Missä neittä piiletellä, 
Päätä kassa kasvatella: 
"Pah' on neitonen salata, 
Hivus pitkä piiletellä, 

50  Helpompi hepo salata, 
Sorajouhi suojualla." 

   Ja mistä tiesit teltamoinen, 
Kuulit kultani omena, 
Tämän neion, syntyväksi, 

55  Impyen yleneväksi? 
   Siitä tiesin teltamoinen, 
Kuulin kultani omena; 
Noki nousi nuorasesta, 
Savu paksusta pakeni, 

60  Neion kuulusta koista. 
Aion ammo aamusilla 
Mäkähti kevätkaritsa 
Aika vihkon antajoa. 

 
[Vävyn virsi] 
 

Mi on mäiskinä mäellä, 
65 Mi kumu kujaisten suissa? 

Luulin tuulen tuulleheksi, 
Pinon pyssyn viereväksi, 
Someren karehtivaksi. 
Eipä tuuli tuullutkana, 

70  Pino pysty vierrytkänä, 
Someret karehtinuuna; 
Vävyni väki tuleepi, 
Väki tuleva tukulla, 
Saoin kaksin kääntelevä. 

75  Ei oo vävy ensimmäissä, 
Eik' oo vävy jälkimmäissä, 
Vävy on kesellä väkiä, 
Vävy on mussalla orolla, 
Niinku syövällä suella, 

80  Kantavalla kaarnehella. 
Lentävällä liepehellä, 
Tanttavalla kaprehella. 

    Kylän pojat kyyhkyläiset! 
Asettoote vävyn oronen 

85 Sulkkusista suitsuloista, 
Vaskisista valjaista, 
Rautasista rahkehista, 
Vesasista vempeleistä. 
   Kylän naiset kyyhkyläiset! 

90 Ottootes vävyn oronen 
Piehtaroille pehmeille, 
Tasasella tanterella, 
Kultasella kuomikolla, 
Jott'ei karva katkiaisi, 

95 Puolikaan ei pois menisi. 
   Kylän naiset kyyhkyläiset! 
Juottootes vävyn oronen 
Kultasesta kaivosesta, 
Herasesta hettehestä, 

100 Tulovasta, täytyvästä, 
Lähtiestä läikkyvästä, 
Vaskisesta kaasiesta. 
   Viekääte vävyn oronen 
Tanhuoon takimmaiseen, 

Tulet toisehen talohon, 
Toisehen emän alahan, 
Pereheseen vierahaseen; 
Toisin toisessa talossa, 
Toisessa emän alassa, 
Mutten muissa vierahissa, 
Ei niinkun emon koissa, 
Oman vanhemman varassa. 
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105  Ylimmäisen soimen päähän. 
Sitootes vävyn oronen 
Tammisehen patsasehen, 
Rautasehen renkasehen. 
Apattootes vävyn oronen 

110  Pessyin otrin, lessyin kakroin, 
Survotuin suvirukehin, 
Mesiheinin hienoimmin. 
   Mahtuuko vävy tupahan 
Oviseinän ottamatta, 

115  Sivuseinän siirtämättä 
Periseinän päästämättä, 
Kamunan kohottamatta?       
Ei mahu vävy tupahan 
Oviseinän ottamatta, 

120  Sivuseinän siirtämättä, 
Periseinän päästämättä, 
Kamunan kohottamatta; 
Vävy on päätään pitempi,       
Korvallista korkiampi.          

125      Sivuseinä on sirkanluinen 
Oviseinä osmanluinen, 
Periseinä petranluinen, 
Kamoa karitsanluinen, 
Laki lahnan suomuloittu, 

130  Lattia vesin valettu. 
   Issuttoote meiän vävyä 
Selin seinähän siniseen, 
Kohin kullaista stoloa, 
Otsin rahvasta rakasta. 

135       Kylän naiset kyyhkyläiset! 
Tuokoo tulta tuohisella, 
Vahasella valkiata, 
Tempoote tervaksilla; 
Tuli on tuohinen rämäkkä, 

140  Savu musta tervaksinen 
Mussuttaa vävyni silmät. 
   Kylän naiset kyyhkyläiset! 
Tuokoo tulta kynttilällä. 
Vahasella valkieta, 

145  Näkisin vävyni silmät, 
Sinisetkö vai punaset, 
Vai on vaatevalkeuet, 
Ei siniset, ei punaset, 
Eikä vaatevalkeuet, 

150  Meren vaahen on valkeuet 
Meren ruo'on ruskeuet, 
Meren kaislan kauneuet. 
Sopiko sukanen sivulle, 
Kanamarja kainaloihin? 

 
[Kutsujen virsi.] 
 
155  Kutsuseni, kultaseni, 

Armas airojalkaseni! 
Kutsu rujot, kutsu rammat, 
Sokiet venehin soua, 
Rammat ratsahin ajele. 

160 Juoksiko olut orren päästä, 
Sima haarojen sisästä, 
Noille kutsuvieraille, 
Kutsuloille kunnioiksi? 
Oliko viikon viina pantu, 

165  Kauon ohraset olunna, 
Noille kutsuvierahille, 
Kutsuloille kunnioiksi? 
Oliko huokiet hopiet, 
Kultakukkarot kulilla, 

170  Rahataskut tanterilla, 
Tenkoin teillä, markoin mailla, 
Polttinoin kylän pojilla, 
Alttinoin kylän akoilla, 
Neljin riunoin neitosilla, 

175  Noilla kutsuvierailla, 
Kutsuloilla kunnioiksi? 
Emminä rahata laula, 
Kieltä kullata kuluta, 
Pieksä kieltä penningitä. 

180 Emma äijiä kysyisi, 

Enkä välttäisi vähättä: 
Äyrin suun avamisesta, 
Riunan kielen kääntymästä, 
Kysyn miestä miekkonensa, 

185 Hevoista satuloinensa 
Kuningasta kultinensa, 
Pappii kirkkokuntinensa. 
 
 

[Lähtövirsi] 
 
Mit' issut isosen poika, 
Veljes vanhin valvastelet?  

190  Et issu ison hyvyyttä, 
Et emännän armautta, 
Etkä pirtin valkeutta; 
Issut impien hyvyyttä, 
Kanamarjan kauneutta,  

195  Valvattisi valkeutta. 
   Sulho viljon veljyeni! 
Vuotit viikon, vuota vielä, 
Ei oo valmis valvattisi, 
Valmis valvateltavasi,         

200  Suorinut ikisopusi; 
Puol' on päätä palmikoittu, 
Puoli palmikoitsematta. 
   Sulho viljon veljyeni!          
Vuotit viikon, vuota vielä;     

205  Vast' on helma hiemotettu,   
Puoli hiemoteltavana. 
   Sulho viljon veljyeni!   
Vuotit viikon, vuota vielä;    
Vast' on jalka kengitetty,  

210  Toinen kengitettävänä.   
   Sulho viljon veljyeni!   
Vuotit viikon, vuota vielä;   
Vast' on käsi kinnastettu,   
Toinen kinnastettavana. 

215    Sulho viljon veljyeni! 
Jo on valmis valvattisi, 
Valmis valvateltavasi, 
Suorinut ikisopusi. 
   Mene myöten myöty neiti, 

220  Kanssa kaupattu kananen, 
Kun olit rakas rahalle, 
Käpäs kättä antamahan, 
Kievas kihlan otantahan. 
Etpä äiän nuori neiti 

225 Yli pääsi ymmärtänyt, 
Kun lait kautun kaupan; 
Ik' on kaikki itkeminen, 
Vuosi voikerehtaminen, 
Kun läksit isän koista, 

230 Oman emosi elolta, 
Kantajasi kartanosta. 
   Toivoit kuuksi lähteväsi, 
Puoleksi poikeltavasi, 
Päiväksi käkeäväsi. 

235 Etpä kuuksi lähtenytkä, 
Puoleksi poikeltanutka, 
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Etkä päiväksi käennyt, 
Jopa läksit viikommaksi, 
Polveksi on pois erisit, 

240  Ijäksi ison koista, 
Elinajaksi emosi. 
   Aselt' on piha pitempi, 
Kynnys hirttä korkiampi, 
Silta lautoa leveempi, 

245  Kerran toisen kertoessa. 
   Elkööte meiän kanoa 
Viekö vehmahuhmareelle, 
Tahi tampputaikinalle. 
Viekööte meiän kanoa 

250  Vehnäleivän leipojaksi, 
Taikinan taputtajaksi, 
Viljaviploin viiliäksi. 
   Elkööte meiän kanoa 
Panko parkin survantahan, 

255  Tahi kaalin keitäntähän. 
Pankoote meiän kanoa 
Paksun leivän paltehille, 
Janhopunron partahille. 
   Elkööte meiän kanoa 

260  Nahkaruoskin naukuttoo, 
Viisin vitsoin vinguttoo. 
Neuoote meiän kanoa, 
Opastoote orpolasta, 
Vitsalla on villaisella, 

265 Ruoska ruokoinen käessä. 
  
[Tulo virsi] 
 

Mi on mustanen merellä, 
Sinervöinen lainehilla? 
Se on veioni venonen, 
Veion pursi purjehinen. 

270  Kylä vuotti uutta kuuta, 
Miero nuorta morsianta, 
Telat tervaista venettä, 
Mie on vuotin veioani, 
Veioani, minnöäni. 

275       Sulho viljon veljyeni! 
Kävitkö tiesi tervehenä, 
Matkasi imantehena, 
Sorritko sotiveräjän, 
Itetitkö linnan immet, 

280 Nakratitko linnan naisen, 
Levititkö neien lemmen? 
Jopa nään kyselemättä., 
Arvelen sanelematta: 
Puolell' on punakeränen, 

285 Toisell' on kesäreponen. 
Olit suin sulassa voissa, 
Koprin kuorekokkaroissa, 
Söit lohta luotaselta, 
Luotaselta, luutoselta, 

290 Sivulta sianlihoa, 
Huuhtonut humala parran, 

 Vaahti parran valkoillut, 
Koissa ainoaa anopin: 

   Ken tämän toen valehti 
295  Veion tyhjin tulleheksi, 

Ratsun jouten juosseheksi? 
Eipä veio tyhjin tulitit, 
Eikä ratsu jouten juossut, 
Veio souti, airot välkky 

300  Ratsu juoksi, ranta roikki. 
   Ken tämän toen valehti 
Veion tyhjin tulleheksi, 
Ratsun jouten juosseheksi? 
Eip' on veio tyhjin tullut, 

305  Eikä ratsu jouten juossut, 
On mitä oron veteä, 
Liinaharjan liikutella. 
Nouse sotku soutimilta 
Hanhi haapatehtailta, 

310  Alli airoilta ylene 
Nouse korjasta korie, 
Hyvä lahja laitehista. 
Nouse ilman nostamatta, 
Ylene ylentämättä; 

315 Jos on nuori nostajasi, 
Vihanta ylentäjäsi. 
Pole jalka jalaksilla, 
Toinen poikkipuolisella; 
Assu hanhen askelilla, 

320  Taputa tavin jaloilla, 
Noilla pessyillä pihoilla, 
Veräjillä kaunihilla, 
Apin saamilla pihoilla, 
Anopin asettamilla, 

325 Ky'yn kyllä polkemilla. 
Assu sintsiä sileesti, 
Sorsanluista sotuttele ; 
Jo täällä tänä suvena 
Kynnys kyynä kääntelekse, 

330  Ovet aina aukiaapi, 
Sormuskättä sulkemahan, 
Hienohelman hersajoon. 
   Terve piha täysinesi, 
Piha pesty vierainesi, 

335  Ulkonen urohinesi! 
Terve vajo täysinesi, 
Vaja vierahaisinesi! 
Terve sintsi täysinesi, 
Sintsi vierahaisinesi! 

340  Terve pirtti täysinesi, 
Pirtti vierahaisinesi, 
Lautakatto kansonesi! 
   Sulho viljon veljyeni! 
Osotteles ostettusi, 

345 Saoin markoin maksettusi, 
Tuhansin lunastettusi. 
Toitko sen jonka käkesit? 
Käkesit käkösen tuoa, 
Maalta valkian valita, 

350  Kuletella kukkulaisen. 
Jopa nään kyselemättä, 
Arvelen sanelematta: 
Toit käkösen tullessasi, 
Maalta valkian valitsit, 

355  Kulettelit kukkulaisen. 
   Eipä täss' oo ennen ollut, 
Eipä ennen, eikä eklen, 
Tämän sulhon suloutta, 
Tämän morsien somuutta, 

360 Naimakansan kauneutta. 
Kempä täss' on pää pätövä, 
Päivän päällinen omena? 
— — täss' on pää pätövä 
Päivän päällinen omena; 

365 Se on suolta suojan saanut, 
Seinät salvanut saloilta, 
Hirret hirmulta mäeltä, 
Malot marjokankailta, 
Tuohet tuomivaaran päältä, 

370 Sammalet sulilta soilta. 
   Kempä täss' eho emäntä? 
— — täss' eho emäntä; 
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Se on otrist' olven pannut, 
Makujuoman maltaista, 

375 Sai olutta oivallista, 
Leipo leivät leppiestä, 
Hyvän joukon juominkihin, 
Ristirahvahan remuhun. 
   Ken on pantu patvaskaksi? 

380 Kylän paras patvaskana, 
Kylän onni oppahana, 
Kylän vanhin vaatekkaista. 
   Ompa meiän patvaskalla   
Päässä pystynen kypärä, 

385  Puhki taivosen puhuja, 
Läpi metsän läässöttäjä. 
Ompa meiän patvaskalla 
Kutrit kullan suortuvissa, 
Parta kullan palmikoissa, 

390 Silmäripset simpsukoissa. 
Ompa meiän patvaskalla 
Paita päällä palttinainen, 
Pääll' on haljakka sininen 
Päällä paian palttinaisen; 

395  Helmat hietoa vetäävi 
Maata maksan karvallista. 
Pääll' on ussakka utunen 
Päällä haljakan sinisen; 
Se on kuuttaren kutoma, 

400  Päivättären keträjämä, 
Kirjokynnen kirjuttama. 
   Mist' on saatu saaja nainen 
Mist' on tuotu tuoja nainen? 
Saksan salmilta syviltä, 

405  Vienan päälliltä vesiltä, 
Ulapoilta aukeilta. 
Eipä vielä sieltäkänä; 
Mist' on saatu saaja nainen, 
Mist' on tuotu tuoja nainen? 

410 Kasvo mansikka mäellä, 
Puolukainen kankahalla, 
Pellolla heliä heinä, 
Kukka kultainen aholla; 
Sielt' on saatu saaja nainen, 

415  Sielt' on tuotu tuoja nainen. 
Saajan naisen saappaiset, 
Niinku hanhuet havolla, 
Vesilintu vierevillä; 
Saajan naisen suu somanen, 

420 Niinku suomen sukkulainen; 
Saajan naisen sirkut silmät, 
Niinku tähet taivahalla. 
   Jo nyt kiitin kaiken kansan. 
Ei ole ennen näitä ollut, 

425  Eikä varsin vasta liene, 
Tämän sulhon tenhoutta, 
Tämän morsien muotoisuutta, 
Naimakansan kauneutta. 
   Vielä neuon neitoani, 

430  Orpolastani opastan. 
Morsian sisarueni, 
Kapulehti laklueni! 
Kuulestamma kun sanelen. 
Tulet toisehen talohon, 

435  Toisehen emän alahan, 
Pereheseen vierahaseen; 
Toisin toisessa talossa, 
Toisessa emän alassa, 
Mutten muissa vierahissa, 

440  Ei niinkun emon koissa, 
Oman vanhemman varassa. 
   Jos talo epätapanen, 
Talo tapoja kysyypi; 
Jos mies epäpätönen, 

445  Mies on mieltä koitteleepi. 
   Kuule neiti kun sanelen; 
Ukkopa susi supussa, 
Akka karhu karsinassa, 
Kyty kyinä kynnyksellä, 

450  Nato nakloina ovella; 
Sama armo antaminen, 

Alemma kumartaminen. 
Kuule neiti kun sanelen; 
Nisät nuoret notuttele, 

455  Kagla pesty kaarruttele,      
Niinkun tuores tuomen latva, 
Vasta kasvava kataja. 
   Kuule neiti kun sanelen; 
Elä suihka sutsunatta, 

460  Elikkä räämä rätsinättä, 
Elä kengättä kehäjä. 
Pese penkit illoin aamuin, 
Pöyät keskipäivälläki, 
Lattia joka pyhäksi. 

465  Piä lusikat luvussa, 
Astiasi arvelussa, 
Jott'ei kasit kanneltaisi, 
Linnut liiat peiteltäisi; 
Pyhät on pihlajat pihalla, 

470  Pyhät oksat pihlajissa, 
Marjaiset sitäin pyhemmät. 
   El' oo neiti milläkänä, 
Emon tuoma tuollakana; 
Sait miehen metsän käviän, 

475 Uroon korven kolkuttajan, 
Ei sen koirat koissa maata, 
Pennut pehkussa levätä. 
Kolmatsi tänä keväänä 
Nossut nuotiotulelta, 

480 Havannut havusialta, 
Kolmetsi tänä keväänä 
Havu pään on harjaillut, 
Varpa vartalon sukaillut. 
   El' oo neiti milläkänä, 

485  Emon neiti tuollakana; 
Ompa meiän sulhoillamme, 
Puotinen joka purolla, 
Aittanen joka aholla, 
Lepikköiset leipämaina, 

490  Vesakkoiset vehnämaina, 
Kaikki rauniot rahana, 
Kivet pienet penninginä. 
   El' oo neiti milläkänä, 
Emon tuoma tuollakana; 

495  Ompa meiän sulhollamme, 
Pyyhyöt pyräjämässä, 
Kuusi kultaista käkeä, 
Vempeleellä vieremässä, 
Rahkehella laulamassa. 
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Reunaan kirjotettuja 
lisäyksiä 
ja parannuksia. 
 
[Alkuvirsi] 

2   Koilta ilman, alta. taivon. 
* Koilta ilman, yltä taivon. 

3+ Toinen merta pyyhätteli, 
Nokka luotoja lotasi. 

4   Kopra merta kopoali.           
6    Litelekse, laatelekse. 
16    Liitelekse, laattelekse, 
17    Liiti naissen linnan päälle. 
25 Liitelekse, laatelekse. 
26    Liiti neitten linnan päälle, 
30+ Katselekse, kääntelekse. 
31   Seinällä stelinä sulka. 
32   Satasulka salvamilla. 

* Satasulka salvoksella. 
* Satasulka salmuksella.     

32+  Liikahutti linnan laille. 
Liikahutti linnan luota. 
* Liikahutti linnan laelle. 
* Kassapäitä katseleepi, 
Tukkapäitä tunnusteli.        

 * Siitä katso kassapäitä. 
33 Katso parvesta parasta.        
34 Tukkapäistä turpehinta 
34+ Kassapäistä kaunehinta,          

Helehintä helmispäistä.        
35 Sormuskäsistä sominta,            
38 Sempä kokko koprjaiseepi.        
38+ Senpä iski ilman lintu,            

Havulintu haivertaapi. 
*Havulintu haukkoapi. 

43 Kellytin tämän kevään. 
44 Salvakamme piilopirtti,           

Piilopirtti pikkarainen, 
Saoin sarkoa kutoa,                
Kymmeniä kyynäriä.          
* Laatikaamme pieni pirtti,        
Pienet piiloikkunaiset.            

46+ Tukkupäätä tuuvitella.            
49 Tukka pitkä piiletellä. 
50 Hepo on hyvä salata.      
52 Mistä tiesit teutamoinen.   
54 Tämän neion syntyneeksi.  
54+ Syntyväksi, kasvavaksi,                

*Nuorison yleneheksi. 
55 Impyen yleneheksi. 
55+ Kanamarjan kasvavakse. 
60 Kuulun neitosen koista. 
60+  Emosi hyvältä kuulu. 
 Kahto karjan kaunihisti, 
 Yöt seiso suka käessä, 
 Päivät vihko kainalossa, 
 Suki ilveksen iholle, 
 Karvalle metän kapehen, 
 Metän uuhen untuvalle 
61 Aivon ammo aika lehmä. 

* Aivon ammo aikasuopa. 
61+ Aivon aika huommenessa 

Ammo lehmä lääväsessä. 
62+ Heinän hienon heittäjätä. 
63 Aika vihkon antajaista. 
63+ Palasen parantajata. 

*Haukku koira korkiesta, 
Korkiin vajoin päistä, 
Korkian ison koista, 
Perän lyöen pientarehen, 
Hännin maahan torkutellen. 
 
[Vävyn virsi] 

65+ Olin ulkona olia. 
Veräjillä viepoaja. 

66 Toivoin tuulen tulleheksi. 
67+ Meren rannan raukevaksi. 
70+ Meren ranta roikahtanna. 
71+ Jo tulee väki tukulla, 

Vienan päälliltä vesiltä, 
Saksan salmilta syviltä. 

75 Ei oo vävy ensimmäinen.  
* Eik'ole vävy eillimmäissä. 

77+ Hyvän rahvahan rajassa, 
Tuntuupi vävy tulevan. 

81 Lentävällä lievehellä. 
82+ Kuus' on kullaista käköista 

Vempelellä kukkumassa. 
* Seitsemän siniotusta 
Rahkehilla laulamassa. 
Pois pojat; ulos urohot, 
Pihalle pitimmät miehet,  
Rinnuksia riisumahan, 
Rahkehia raastamahan. 

86 * Rinnuksia riistamaan. 
90   Piehtaroittakas vävyn oronen. 
91   Piehtareelle pehmielle.   
91+ Nurmella mesinukalla, 

Maalla maksankarvasella. 
94   Kuss' ei karva katkiaisi. 
94+ Sorajouhi sorkahtaisi. 
99+ Pyhäsestä pyörtiestä.  
102   Vaskisesta vakkasesta. 
102+ Kussa kala kultanen kuteepi, 

Maimat maalla pilkelehtää. 
103+ Takasehen tanhuisehen. 
105+ Kultasihin koltsasihin. 
112+ Mistä puist' on pirtti tehty, 
 Mistä suoja tänne saatu? 
 Sivult' on satoa syltä, 
 Päält on poikiten tuhatta. 
114 Otsiseinän ottamatta. 
 * Otsiorren ottamatta, 
117 Kamoan kohottamatta. 
118 Mahtuupa vävy tupaan. 
122 Kamoan kohottamatta.  
127+ Karsina Kalevanluinen. 
128+ Luaslauta lumpehinen, 
 Patsas puista pähkeistä. 
129+ Orret osman-olkaluiset. 
130 Lattia veen vanuma.  
130+ Penkit pienistä rahoista. 

        *Rahi rauasta rakettu, 
 Pöytä kullin kirjoteltu. 
132 Selin seineä sinistä. 
133+ Rinnoin ristirahvahasta. 
136   Tuokoo tulta tuohuksella. 
138+ Näkisin vävyni silmät, 
       Sinisetkö jne 
       Tuotih tulta jne 
139 Tuli on tuohinen rämähkä  
141   Mussentaa vävyni silmät. 
143  Tuokoo tulta tuohuksella. 
144 Millä nään vävyni silmät. 
147+ Tuotih tulta tuohuksella. 
 Vahasella valkiata.    
 Jopa nään vävyni silmät. 
153 Sopipa siikanen sivulle. 
 
 [Kutsujen virsi] 
155 Kutsuseni, kuuroseni, 
 *Kutsuseni, kuiroseni. 
156+ Käyppä tiesi tervehenä,  
 Matkasi anihyvänä.           
157 Kutsu kurjat, kutsu köyhät,  
 Sokiatki, vaivaisetki.   
 *Rammatki, rekirujotki.     
159   Rammat ratsahin ajellos.  
159+ Rujot reen rentuole.            
 * Kutsuseni, kuuroseni,       
 Armas jne 
 Kävitkö tiesi tervehenä jne 
163   Kutsuloilla kunnivokse. 
167+ Oliko kupit kukkusilla,    
 Vait varpalaitehilla,   
 Oliko kyllin kysta syöä, 
 Kyllin syöä, kyllin juoa. 
171   (Vihon loppupuolella tavataan  
 ilman erityistä viittausta, mihinkä 
 ne kuuluvat, seuraavat säkeet) 
 Omenuska puuhun nousi  
        Suitset seitsot vyön takana, 
        Taka tarhinat käsissä. 
        Mitä suitset seitsoloissa. 
        Mitä tarhinain taotat? 
        Noita teiän neitosia,    
 Noita teiän kotikanoja. 
        Äsken meiän neitosia, 
        Äsken meiän kotikanoja, 
        Suitsin seitsoin ottaminen. 
        Tarhinain tavottaminen,  
 Tenkoin teillä, markoin mailla, 
        Polttinoin kylän pojilla, 
        Alttinoin kylän akoilla, 
   Neljin riunoin neitosilla. 
 *En minä tänä huomenessa 
 Sulhon nuoren, miehen kainun 
       Osoa omenipuihin 
 Omenoita ottamahan, 
 Pätkämiä poimimahan. 
 *Taka tarhilot käessa. 
 *Mitä suitsin seitsoin laait 
 *Mitä tarhiloin taotat. 
178   Suuta kullata kuluta. 
 
 [Lähtövirsi] 
189   Veljes vanhin valvattelet. 
 *Veljyt vanhin valvattelet. 
190   Et issu ison hyvyyteen. 
191 Et emännän armahutta 
191+ Etkä kaulan kaunehutta. 
192 Etkä pirtin valkehutta. 
194 Kanavarren kauneutta. 
 *Kanamarjan kaunehutta, 
202 Toinen palmikoittavana. 
205   Jo on käsi hiemotettu. 
 *Vast' on käsi hiemotettu. 
206   Toinen hiemoteltavana. 
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210 Toinen kengiteltävänä. 
216 Jo nyt on valmis valvattisi. 
218+ Jo nyt alli annetahek, 
 Kanavarsi kaimatahe. 
219 Mene myötä myöty neiti, 
 *Mene myöen myöty neiti. 
223   Kiivas kihlan otantaan. 
231+ Kantajasi kainalosta. 
 Morsian sisarueni,  
 Kapulehti laklueni. 
233 Puoleksi pois meneväsi. 
234 Käyä päiväksi käkesit. 
240 Ijäksi isosi koista. 
240+ Polveksi emän elolta. 
241+ Morsian sisarueni jne 
 Itke koprin kyynälesi, 
 Kamaloin haluvetesi, 
 Ison pessyillä pihoilla, 
 Pisaret ison pihalla, 
 Lammit taaton lattialla. 
243+ Vaja vaaksoa isompi. 
245+ Sulho viljon veljyeni.     
246 Ellos sä meiän kanoa. 
252+ Sulho viljon veljyeni. 
254+ Petäjäisen pieksäntään.  
261+ Tiesi neittä, tiesi nuorta,  
 Tiesi neien nuorta mieltä. 
264 Vitsa villanen pivossa. 
 
 [Tulovirsi] 
265+ Ota vitsa viitasesta, 
 Oksa koivun onkelvosta.  
 *Vieläpä meiän kanasta 
 Äyrit äyhtien tuleevi, 
 Pienet rahat piehtaroien, 
 Penningit kipoa lyöen. 
 *Kuulu suolta ruosan roiske, 
 Rannalta reen ratsina, 
 *Olin ulkona olia, 
 Veräjillä viepoava, 
 Keksin mie venon vesillä, 
 Satalaian lainehilla,   
 Loitos kuulu airon loiske, 
 Viikon vitsasen hamina. 
 Sulho viljon veljyeni!. 
 Lähe kohti näitä maita,  
 Kohti näitä valkamoita,   
 Isän saamilla teloilla, 
 Vanhemman varustamilla, 
 Veljen veitsin vuolomilla, 
 Laiall' on sinikeränen, 
 Toisell' on punakeränen,  

Keskellä kesäreponen,            
Lato täysi, laiva täysi          
Tinapäitä neitosia,             
Lato täysi, laiva täysi        
Sukapäitä sulhasia.        

269+ Se on veioni rekonen, 
Kuus on kullaista käkeä       
Rahkehella laulamassa,       
Pyyhyöt pyräjämässä,           
Vempeleellä vieremässä.   

274+ Veio tuli, vesi läikky,       
Ratsu juoksi, maa järähti,      

277 Matkolit imantehena.        
"Matkasi ani hyvänä,          

277+ Saitko neien, voitko linnan.  
278+ Pirrotitko pissun Stiinan. 

*Piilotitko pyssyn tiinan.     
279+ Haukutitko linnan hallit.   
281 Politko poikki neien lemmen. 
281+ Anopissa käyessäsi,    

Apen luona ollessasi,            
* Anopissa astuissasi. 

283   Arvelen anelematta. 
283+ Tulovalta veioltani.         

285+ Helmassa heliä heinä, 
Kanamarja kainalossa, 
Tinarinta rinnoillahek. 

286   Olitko suin sulassa voissa. 
287 Koprin käärikokkaroissa. 
288 Söitkö lohta luotaselta. 
290+ Murotitko voimuruja, 

Sirotitko sian päitä. 
*Jopa nään kyselemättä: 
Saant' on neien, voinut linnan, 
Sortant on sotiveräjän, 
Piilotellut pyssyn Tiinan. 
Jo on sotka suojassahek, 
Kana kainaloisessahek, 
Jo on suu sulassa voissa,  
Kopra kuorekakkaroissa, 
Syönyt on lohta luotaselta, 
Murotellut voimuruja, 
Sirotellut sian päitä; 
On ollut olu ostamaton,  
Mesi jne 
Juossut on olu orren päistä, 
Sima —  

292+ Apin luona ollessasi jne 
* Oliko olut ostamaton,  

Mesi markoin maksamaton'? 
Juoksiko olut orren päästä, 
Sima vaarnojen sioista? 
Jo nään jne 
Jo tunnen kyselemättä,   
Arvoan anelematta, 
Tulovalta veioltani. 

294 Kenpä toi tämän valehen. 
299 Veio tuli, vesi läikky. 
313 Nouse ilman nostajatta. 
314 Ylene ylentäjättä, 
316 Ylpiä ylentäjäsi. 

* Ihana ylentäjäsi. 
317 Pole jalka portahalle. 
318 Toinen rannalle rapaja.  
318+ Assu tietä temminkäistä. 

Maata maksan karvallista. 
Sikasen silittämäistä, 
Porsahaiscn polkomaista, 
Lampahan latsottamaista, 
Hevon harjan hieromaista. 

325+ Naon aina astumilla. 
329 Kynnys kyinä kääntelihen. 

*Kynnys kyllä kääntelihen. 
*Perin pirtti pyörähteli   
Pirtillistä pyyhkiäistä. 
Jo täällä tänä suvena 
Sivuin sintsi kääntelihen 
Sintsillistä siivojaista. 
Jo täällä tänä suvena 
Aittaset alentelihen 
Aitallista astujaista. 
Jo täällä tänä suvena 
Kynnys jne 
Hienohelman hempujaista. 

Jo täällä tänä suvena 
Ovet aina aukiapi, 
Käkäset käsertelihen, 

 Sormuskättä sulkiaista., 
  Jo täällä tänä suvena 
 Tanhuoiset tanttelihen 
 Tanhuallista tavista, 
 Jo täällä tänä suvena 

Lääväset iähentelihen 
Läävällistä lääniäistä. 
Jo täällä tänä suvena 
Aivon ammu aika lehmä 
Aika vihkon antajaista. 
Jo täällä tänä suvena. 
Mäkähti kesäkaritsa 
Kainalvihkon kantajaista. 

326 *Tanhuoiset taantelihen. 
338+ Tuohikatto kansoinesi. 
340+ Lautakatto lapsinesi. 

*Lautakatto kansoinesi.  
357 Eipä vasta varsin liene. 
358 Tämän tukun turpeutta. 
360 Tämän kansan kauneutta. 
360+ Nuorison imantehetta. 
362+ Ken on suolta suojat saanut jne 
363 Apro täss' on pää pätövä. 
365 Apro on suolta suojan saanut. 
365+ Suojat saanut, hirret tuonut. 

*Suojan saanut, seinän salvan't  
378+ Vuota kiitän patvaskani.  
379+ Ku otettu oppahikse. 
381 Kylän, onni ollallisna. 
381+ Kylän kaunis kasmatsana. 
382 Kylän vanhin vaatet vyöllä. 
384   Päässä saapka sahmattainen. 
384+ Päällä kutrin kultalatvan. 
386.  Läpi metsän läiköttajä. 
386+ Niinkun pysty pilven kokka. 
387+ Saksan saappaiset jalassa.  
388+ Sormet kullan sormuksissa. 
389   Parta kullan palmikoinen. 
389+ Pää kullan vipaleissa, 

Hivus kullan hilsehissä. 
390 Silmäripset simpsukoiset. 
390+ Kulmat kullan solmuissa. 
392, 399-401 Yhteen kuulumaan merkitty. 
392+ Iholla hiettömällä. 
393   Pääll' on haahen haljakkaiuen. 
393+ Alla maksan karvallinen.  
397   Vyöllä [ussakka utunen], 
397+ Se on kullalla kuottu, 

Hopialla huoliteltu. 
398+ Kesäuuhen uujusista, 

Talvilampahan takuista.  
* Kesäuuhen untuvista. 

400 Päivättären kesryämä. 
401+ Ajalla tulettomalla, 

Tulen tietämättömällä.   
 Jopa kiitin patvaskani, 

Vuota kiitän saajan naisen. 
402   Mist' on saatu saajan naini. 
403+ Mist' otettu ollallinen? 

*Siit' on saatu saajan nainen, 
Siitä tuotu tuojan nainen. 

404   Sungun salmilta syviltä. 
404+ Eipä vielä sieltäkänä. 

Tuolt' on jne 
407+ Takoa Tanikan linnan,  

Uuen linnan ulkopuolta. 
Eipä vielä sieltäkänä. 

410 Kasvo maasta mansimarja 
412 Pellosta heliä heinä. 
413+ Saajan naisen pää somanen, 

Pää kullan vipaleissa 
415+ Kaglassa heliät helmet, 

korvat kultakoltuskoissa 
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*Käet kullan kääreissä, 
Sormet kullan sormuksissa. 

418 Vesilintu vierukoilla          
418+ Saajan naisen saapka suuri,. 

Niinkun pysty pijven kokka. 
*Niinkun pysty pilven ranta. 

420+ Suuhun suitsinat sopivat, 
Käsin käärikakkaraiset      

422 Niinku tähet taivosella. 
422+  Jo nyt kiitän saajan naisen, 

Vuota kiitän kaiken kansan. 
Niin on miehet haljakoissa, 
Kun on metsä huutehessa. 

 Eipä täss' oo ennen ollut jne. 
 Jopa kiitin — 
 *Niin on väki haljakassa. 
429 Vuota neuon neiostani. 
430 Orpolastani opetan. 
448 Akka karhu kiukahalla. 
448+ Noita sie kovin varaja, 

Ukon luista leukaluuta, 
Anopin lihaista kieltä.  

*Anopin kivistä kieltä. 
450 Nato nakloina pihalla. 
460   Elikkä räimä rätsinättä. 

*Elikkä räihkää rätsinättä. 
461   Elä kengättä kehaja.   

*Elä kengittä kepäjä. 
464 Lattia pese pyhäksi. 
468 Linnut pienet peiteltäisi. 
472   Morsian sisarueni! 

Ellös ole millehkänä.  
473+ Eikä sinua suolle viety, 

Eikä ojalle otettu. 
475+ Uron korven kolkuttajan. 
485+ Ei ole tällä sulhasella   

Ojaviertä otratonta,   
Kangasviertä kakratonta. 
Vesiviertä vehnätöntä. 
Ompa tällä sulhasella 
Lepikkoiset leipämaina jne 

486 Ompa tällä sulhasella.  
486+ Satasarven kantajata jne 
487   Purnonen joka purolla. 

488+ Yks' on aitta amnion tehty 
Hopeaisillen jaloille, 
Kultasillen patsaille,    
Jonne viepi vierahansa, 
Kulettaapi kultasensa. 

499+ Virren laulon laulun taiton, 
Oksat karsin, tien ojennin.  
Ei runo rahatta laula, 
Suuta kullatta kuluta, 
Kieltä pieksä penningittä. 
Empä äiiä anoisi, 
Enkä välttäisi vähättä,     
Kopekan koko sanalta, 
Puolen puolelta sanoa, 
Riunan kielen käännimeltä. 
*Kieltä kullatta kuluta. 
Piekse kieltä penningittä. 

 


