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iin’ on mäki, siinä mänty,

Katajainen kasvamassa,

Mäeltä salot siintelevät,

Synkät metsät, jylhät vaarat,

Selät suuret, järvet laajat;

Saakaamme samoamahan,

Kulkemahan korven halki,

Taloja tavottamahan,

Asunnoita etsimähän,

Suomen suurilta saloilta/





| \ällä kukko kotkottaapi,
Punaheltta huuteleepi

Pihamaalla päivät pitkät,
Täällä kanat kaakottavat,
Tiput juoksevat tuvassa,
Yöksi orrelle osuvat,

Lepopuulle lennähtävät,
Kaisa kaitseepi kanoja,

Tipusia pikku Tiina.





\ stelemme ahomaita,
A. » Tepastamme tietä pitkin,

Kuuluvi kapse kankahalta,
Tiuvut termän riuteheltä;
Lampahat on laitumella,
Karitsat kesälomalla,

Siinä vuonat, siinä vanhat,

Siinä pässit paksuniskat,
Nurmikkoa nyhtelevät,

Jäkikköä jyystelevät,

Syövät, juovat joutessansa.





I ääll’ on hyvä hyllytellä,
Soilla, mailla, mättähillä,

TäälF on lysti levähdellä
Lehdoissa jo lähtehillä,
Tääll’ juoksevat jänöset,
Kuusikoissa kupsehtivat,
Heinän helvettä purevat,

Haavan kuorta, kortteina,
Oksilla hyppivät oravat,
Töyhtöhännät temmeltävät,
Emme säikytä somia,
Pelottele pienoisia,
Katselemme kaukahalta,
Lehdon laidassa lymyten.





V yt on lämmin luokopäivä,
1 Heleäinen heinä-ilma,

Niitylle nyt nuoret, vanhat,
Heinätyölle heikommatkin
Isä niityn niitteleepi,
Itse viepi viitaketta,
Lakaseepi laajat laistit;
Äiti karhon käänteleepi,
Haravalla hajotellen.
Heinä kuivaapi kahisten,
Päivän kuuman paistaessa.
Koht’ on niitty niitettynä,
Ru’ot kaikki kannettuna,
Lato tyyten täytettynä,
Sullottuna suuta myöten.





I o nyt päästihin perille,

Matkan päähän, mökkihimme,
Miss’ on pirtti pienenlainen

Kupehella kuusimetsän,
Leena muori lehmät lypsää,

Pikku Riitta paarmat ripsuu,

Jäämme tänne tuonnemmaksi,
Viivähdämme viikkokauden,
TäälT on oiva ollaksemme,
Iloisa eleäksemme.





alolla on renki-Pekka,
Kivikkoa kynteleepi,

Väänteleepi vainiota,
Astelee vakoa myöten,

Ahertaapi auran kanssa,
Yhä huutavi hevolle,
Kiukuten kiven kohalla
Työ on raskas raatajalla,

Kova koulu kyntäjällä.





Tuli kuuma kuljeskella,
Väri vaskojen kävellä,

Paahtoi päivä polttavasti,
Aivan aurinko heloitti,
Paarmat pisti piikeillänsä,
Kärpäset pahoin purivat,
Ahdisti ilkeät itikat,
Vaan oli lahti loivaranta,
Hiekkapohja poukamainen,
Sinne mullikat menivät,
Nuuppo-otsaset nujusi,
Porkkasivat polvihinsa,
Seisomahan säärtä myöten
Järven veessä viileässä
Vaan kun kuuluvi kotoa,
Lehmihuuto Leena-muorin,
Hetan huikea huhunta,
Tuli kiire kantturoille,
Hoppu hajasäärisille,
Palan saantihin palava
Kilvan suuren karjan kanssa.
Tuli kiire karkelohon,
Lasten kanssa leikkimähän,-
Temmeltämään tanhualla,
Pihamaalla potkimahan.





VI ummo on vanha vuosiltansa ,

Heikko, huono voimiltansa
Kulkemahan joukon kanssa,
Olletikin ulkotöissä,
Liiketöissä liiatenkin,
Yksin istuvi tuvassa,
Pihasalla pysytellen
Talon vahtina vakava.





1 f1/1 ummo kissat kestitseepi ,

Mummo siat syötteleepi,
Mummo ruokkii rölmiäiset
Pörsahat mummosta pitävät,
Mummo paljon porsahista.





ikku-Liisa liiuatukka,
Isän, äidin lempilapsi.

Lyhyt tyttö tylleröinen,

Eilen ei astua osannut,
Yli tuvan uskaltanut,
Nyt jo aikovi osata,
Yli tuvan yllätellä:
On se juhla jonkummoinen,
Merkkipäivä melkoinenkin,
Äiti kesken kiireh enkin
Liisan luokse lennähtääpi,
Isä katsovi ilolla
Armahansa askelia,
Lapsen ensi liikkehiä.





on päivä pyörähtänyt,

Rupeema rutosti mennyt,

Ilta tullut tietämättä,
Alkanut aurinko aleta,
Pojat kiiruusti kalahan,
Ahvenia onkimahan,
Salakoita saunan eestä.

Jussi sai jo saalihinsa,
Otto omaansa odottaa,
Vakasena vartoileepi.





un on. töistä toimittuna,
Lakattuna lauvantaina,

Viikon vaivoista väsytty,

Kun on kyllin kylvettynä,
Sekä iltasta otettu,

Levätähän lämpimässä,

Huonehessa huoltahan.

Äiti istuu uunin eessä,

Lapset sängyn laitehella,
Isä piippua imevi,
Tuolillansa tyytyväisnä

Hupasia haastelevat,
Rupattavat ratoksensa.





I o on päästynä pyhähän,
"

Jo on saatu sunnuntaihin,
Isä ottavi oronsa,
Valjastaapi aimo varsan,
Ajavi ohitse muista,
Karahuttaa kirkkomäelle
Siellä soivat suuret kellot,
Kauvas kuuluvi kumina.
Siell’ on vahvasti väkeä,
Tukulta on tuttavia,

Siellä pappi paukuttaapi,
Lukkar’ virttänsä vetävi

Sinne nyt lauluni lopetan,
Sinne nuottini nukutan,
Annan sanan suuremmille,
Paremmille puhevuoron

Tieltä väistyn taitavamman
Kirja kiinni painakaatte,
Tai alusta alkakaatte/














