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RATSUMIES.
Hei nyt hepo, lennä, lennä,
Nyt on kilpa-ajot juuri!
Voitko tuulen lailla mennä,
Niin on palkintomme suuri:

Veikko veistää meille laivan,
Pikku sisko antaa vauvan,
Äiti soker'murusen
Juokse juokse joutuen!



LAPPALAISET.
Kas Lapin pojan naama kiiltää,
Kun rinnettä hän suksin yiiltää,
Ja toinen istuu ahkiossa
Ja hyräilevi kuutamossa:
„Näin raitist' ihanata maata
En koskaan hyljätä ma saata!"







PUROLLA.
Puro yilkas vieriri
Niityn reunamalla,
Siinä mylly pyörivi
Aika hurinalla!

Pojat senpä valmiiksi
Saivat juuri hiljan,
Nyt se kohta jauhavi
Koko kylän viljan.



VEIKKOA TUUDITTAISSA.
Minä laulan Lauril-

leni,
Visertelen veikolle-

ni,
Tuudittelen tuutu-

mahan,
Nurmilinnun nukku-

mahan.

Äiti laittaa Laurin
paitaa,

Isä korjaa niityn ai-
taa,

Veikko kyntää vai-
niolla,

Sisko hyppii karta-
nolla.

Lauri suureks tul-
tuansa,

Talon vankan laatii
kanssa,

Sitten kesät kyntää,
raataa,

Talvet kontioita kaa-
taa!







MÄEN LASKOSSA.
Pois nyt tieltä joutuisaan,
Poika tää kun lentää,
Kelkka kiitää nopeaan,
Kaadu ei se sentään!

Hei, hei!
Ei, ei!

Kaadu ei se sentään.

110 eellä hyppien
Mietti moisen keinon:
Tarttui kelkan kaplaasen,
Kaasi maahan Einon!

Han, hau!
Vau, vau!

Kaasi maahan Einon!



LOHIPATO.
Tuoss' 011 Vilho riisas mies,
Lohen matkat tarkoin ties,
Laati tuomoin heille aidan,
Sulkemalla kosken laidan.

Nytp' on aika lystiä
Pitkin koko kerättä:
Joka päivä lohta syödään,
Yielä kaupuntiinkin myödään.







MARJASSA.
Ahot punanaan
On jo mansikoita,
Hei! nyt joutuisaan
Poimimahan noita!

Täynnä tuohinen
Paayolla jo paistaa;
"Hepäs terttunen,
Veikko! miltä maistaa?"



KUOLLA.
Oi sulo-aika lapsuuden,
Sä kevät-aamu armainen!
Ei huolet paljon paina;
Kun siit' on ainoo huoli vaan,
Ettei jää kiikku seisomaan
Sit' aikaa oisko aina!







KYLÄMATKALLA.
Kreivinna on ajelulla
Vaunullansa kullatulla,
Hepo häll' on eessä norja,
Kaunisharjainen ja sorja.

Eeliä kulkee kumppalina
Pekka pillipiiparina,
Niin nyt mennään vieraisihin
Pellon taakse naapurihin.



JOULU -AAMUNA.
Nyt on kallis joulujuhla jalo,

Ilojuhla ihana!
Herran temppelistä kirkas valo

Loistelee jo loitolta.

Sinne rientää kansa hartain mielin
Läpi lumen, pakkasen,

Liittymähän sydämmin ja kielin
Ilovirteen enkelten!








