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Miksi on miehet miekka vyöllä,
Urohot sota-asussa,

Päässä kiiltävät kypärät,
Liput liehuvat käsissä?

Oisko jo sota ovella,
Tuima taistele tulossa?
Ei ole sotahan mieli

Eikä tuuma taistelohon.
Rauha on meille rakkahampi,

Sopu, suosio somempi.



Kupehessa kuusimetsän
Tuolla puolen koivikon,
Siellä meidän lapsillamme
Kesämaja sievä on.

Sinne Kerttu Kallen kanssa
Äsken lähtenynnä ois,
Vaan sai sade, täytyi juosta
Koivun suuren suojaan pois.

Vaan kun tuli kaunis ilma,
Lähdettihin uudestaan.
Nuket saivat nurmikolle
Yksin jäädä istumaan.



Tänään kesämajassa
On tupaan tulijaiset,

Siks jo aikain aamusta
On puuhat monellaiset.

Siellä tuolit, lattiat
Ja pöydät täytyy pestä,

Sinne Katri kiulullaan
Vie vettä lähtehestä.

Kallio on lattiana,
Seinät sammalesta;
Ikkunat on ilmasta
Ja tuolit turpehesta.

Kesätalon niityllä
Käy lampaat, lehmäkarjat;
Niityn luona aholla
On makehimmat marjat.



Tää on Helli, tyttö pieni,
Sinisilmä, naurusuu.

Katsokaas, kuin kasvoiltansa
Tyytyväisyys kuvastuu.

Kaksi vuotijas on vasta
Helli tyttö pienoinen,

Isän ilo, äidin kulta,
Leikkilintu siskojen.

Kesätalon emäntänä
Pikku Helmi hyörii,

Toimissa ja askareissa
Koko päivän pyörii.



Leivät pitää leipoa
Ja pannurieskat paistaa;

Kai ne sitten valmihina
Makialle maistaa.

Leivät kun on leivottuna
Hiekka-taikinasta,

Pannurieskat savesta
On tehty harmajasta.

Tänään tulee vierahia
Hyvin paljon meille,

Tuomisiksi tarjotahan
Niitä sitten heille.

Talon luokse koivikkohon
Vieraat kaikki tuodaan,

Siellä syödään päivälliset
Sekä kahvit juodaan.

Sitten iehdon siimeksessä
Hiukan levätähän.

Levättyä nurmikolle
Juostaan leikkimähän.



Näkinkengän keinutteli
Laine lammin rantaan,

Tuuli hiljaa tuuditteli
Pehmoisehen santaan.

Näkinkenkä hietikossa
Koko päivän nukkui

Linnut pienet lauloivat
Ja käki puussa kukkui.

Anna lapseni perhon pienen
Olla rauhassa paikoillaan.

Katso kuinka se onnellisna
Lentää kukkien luona vaan.



Kauvan aikaa näkinkenkä
Sillä lailla loikoo.

Viimein siihen kyllästyy
Ja ruumistansa oikoo.

Sitten ulos ryömimähän
Lähtee kuorestansa,

Vähä väliin levähtäen
Aina matkallansa.

Oisko pursi ja puna purje,
Jolla soutaisin merten taa,
Sieltä toisin ma, lapset, teille
Paljon kultaa ja hopeaa.



Kas, tuolta tallustaapi
Yks tytön tyllerö

Ja vastanamme saapi
Se Lyyli lyllerö.

Hän osaa paistit paistaa

Ja leivät voidella
Ja liemen suolan maistaa

Ja kyökin hoidella.

Hän lehmät, lampaat ruokkii

Ja mullit muistelee

Puutarhan penkit kuokkii
Ja vaatteet puistelee.

Hän koulun käynnin vaivan
Myös kestää mielellään

Ja vastaukset aivan
On selvät kielellään.

Ja nukkekaappiansa
Hän hyvin hallitsee;

On kaikki paikoillansa
Ja sopu vallitsee.



Punahilkka, tytön tilkka
Lähti metsään menemään,

Mummollensa tuomisensa
Tahtoi viedä mennessään,

Mutta silloin pilkistää
Hälle vastaan suden pää.

Mutta onhan koko juttu
Teille ennestään jo tuttu.



päivänähän ovat
Kertun nimipäivät;

Kaikki valmistukset meiltä
Viime ketkeen jäivät.

Siks jo varhain aamusella
Anni sisko juoksi

Kukkasia poimimahan
Lehtoon, tuomen luokoi.



Tuomesta hän oksia
Ja kukkasia taittoi,

Niistä Kertun nukkuessa
Pöydän kauniin laittoi.

Laulamalla Kerttu sitten
Ylös herätettiin

Seppeleet ja kukkavihot
Hälle ojennettiin.

Vielä Armas Ainon kanssa
Tulee vierahiksi

Kukkasia tullessansa
Tuopi tuomisiksi.



Kerttu päänsä ympärille

Kietoo kiehkuraisen,

Kätehensä kukkavihon

Ottaa kaunokaisen.

Onnea nyt Kerttu sulle

Nimipäivänäsi 1

Onni sua seuratkohon

Elon retkelläsil

Toivon, ettei pahat päivät

Sulle koskaan koittais,

Että ilo elämässäis

Surut, murheet voittais,

Saisit aina iloinen

Ja tyytyväinen olla,

Niinkuin lintu lehdossa
Tai kukka nurmikolla I
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