Kukapa sen saunan lämmittääpi?




 
 









    
    

   
   

Karjalainen saunalaulu
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Kukapa sen saunan lämmittääpi?
Karjalainen saunalaulu
Karelisches Saunalied
1

Kukapa sen saunan lämmittääpi,
jos en tyttö minä!
Rai, rii, rallallei,
ja jos en tyttö minä!
Ja kukapa se sitten löylyn lyöpi*,
jos et poika sinä!
Rai, rii, rallallei,
ja jos et poika sinä!

Wer die Sauna heizt,
wenn nicht Mädchen ich!
Klingsilben
und wenn nicht Mädchen ich!
Und wer dann Wasser auf
[den Ofen gießt,
wenn nicht Junge du!

2

Tahdotko sinä poika tulla
Willst du Junge kommen
tämän tytön kouluun,
in dieses Mädchens Schule,
rai, rii, rallallei,
ja tämän tytön kouluun?
Ja sull‘ ois päivät paremmat kuin Du würdest haben bessere
[Tage als
jäniksellä joulu,
der Hase hat Weihnachten
(= es gut haben).
rai, rii, rallallei,
kuin jäniksellä joulu.
* Ausdruck, der nur in der Sauna gebraucht wird
Wer würde die Sauna heizen,
wenn nicht ich, das Mädchen!
Und wer würde dann Wasser auf den Ofen gießen,
wenn nicht du, der Junge.
Willst du, Junge, kommen
in die Schule dieses Mädchens,
Du hättest bessere Tage
als der Hase hat Weihnachten.
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