Maa on musta

Karjalainen kansanlaulu
Koiviston seudulta
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1. Maa on musta mun allani
ja taivas kattonani.
Pitäisin minä yhen tytön
illan viettonani.
2. Halpa olen ystäväks
vaan rakkaus ei puutu.
Sinä loistat rinnallain
kuin ryytimaassa ruusu.
3. Ruusu kyllä kaunis on
vaan yrtti kaunihimpi.
Isä, äiti rakas on
vaan heila rakkahampi.
4. Tänä iltana ensi kerran
sanelen minä sinulle.
Tahdotko sinä tyttö tulla
ystäväksi minulle.
5. Tänä iltana ensi kerran
tanssitan minä sinua.
Pyydän joskus nöyrimmästi
muistelemaan minua.
6. Älä luule, että riiaan
vaikka kanssasi kävelen.
Olisinhan liian halpa
ystäväksi sinullen.
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1. Maa on musta mun jalkain alla ja taivas kattonani.
Pitäsin minä yhen tytön illan viettonani
2. Ensi kerran tälle illalle katselin minä sinua
Muista, muista, tyttö nuori, ettet hylkää minua.
3. Ensi kerran tälle illalle kanssasi minä tanssin.
Salli, Luoja, että kerran saisin täyttää toivoni.
4. Vallijoen sillan alla uipi valaskala.
Ei oo poika toisen oma vaikka tehtäis vala.
5. Vähän vettä vävellä ja virran käynti koski.
Pois se menee mielestä se tyttö punaposki
6. Ei saa antaa nuoren pojan surulle suurta valtaa.
Antaa ilon leimahdella, kun päivä pilveen alkaa.
7. Yksin täytyy nuoren pojan surujansa kantaa.
Kun ei tiedä, kenelle sen toisen puolen antaa.
8. Sinne täytyy pojan mennä, jonneka sen onni vie.
Muille maille vierahille joss' ei tunne kukkaa.

