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Vorken -ranta

      Metsäpirtti kko

Metsäpirtti

Tään laulun pienen kuulla sain
jo lasna ollessain.
Se säilynyt on muistoissain
siks laulan sitä ain.
Nuo muistot lapsuusvuosien ne eivät unhoon jää,
taas Metsäpirtti pienoinen
mun silmiss´ häämöttää.

Siell´metsätuulten humina 
soi kehtolaulunain.
Viel´ usein nytkin kauniina
se soipi korvissain.
Vaikk´ vuodet vierii verkalleen,
on mulle rakkahin
tuo Metsäpirtti muistoineen
ja paikka armahin.

Matalan torpan balladi

Suomessa olen minä syntynyt, 
tuolla kauniissa Karjalassa, 
sinisen järven rannalla, 
siellä torpassa matalassa.

Matalan torpan hiilloksella 
käsiäni lämmittelin, 
matalan torpan nättiä tyttöä 
omakseni ajattelin.

Matalan torpan vainioita 
tulin minä tallanneeksi, 
matalan torpan nättiä tyttöä 
tulin minä narranneeksi.

Ei mistään saa niin kirkasta vettä 
kuin metsän lähtehestä 
ei mistään saa niin armasta heilaa 
kuin toisen tähtehestä.

Hevonen on musta kuin tiikerikissa 
ja aisat on katajasta. 
Ei mistään saa niin armasta heilaa 
kuin majasta matalasta.

Mammani sano: "Älä torpasta nai, 
älä majasta matalasta,"
Opettele poikani riijaamaan 
tuota rikkaan talon lasta.



Hullu minä olin kun piletin ostin 
ja läksin maailmalle,
surevaisen heilani silloin jätin 
Viipurin asemalle.

Oi tuota hellää luontoa, 
joka oli minun heilallani
kun asemalla vislas se Karjalan juna 
niin se itki mun rinnallani.

Heilani illalla aseman sillalla 
käteheni kirjeen pisti,
Taisi sille raukalle ikävä jo tulla 
kun vienolla äänellä itki .

Aseman kello löi kaksi kertaa 
ja silloin se juna vislas. 
Silloin se hulivili hummeripoika 
sen torpan tytön kihlas.

Aseman kello löi kolme kertaa, 
silloin se juna lähti. 
Silloin se hulivili hummeripoika 
sen torpan tytön jätti.

Satumaa 

Aavan meren tuolla puolen 
jossakin on maa,
missä onnen kaukorantaan 
laine liplattaa.
Missä kukat kauneimmat
luo aina loistettaan,
siellä huolet huomisen
voi jäädä unholaan.

Oi jospa kerran sinne
satumaahan käydä vois,
niin sieltä koskaan lähtisi
en linnun lailla pois,
vaan siivetönnä en voi lentää, 
vanki olen maan,
vain aatoksin, mi kauas entää
sinne käydä saan.

Lennä laulu sinne,
missä siintää satumaa,
sinne, missä oma armain
mua odottaa.
Lennä laulu sinne
lailla linnun liitävän.
Kerro, että aatoksissain
on vain yksin hän.
Oi jospa kerran...

Äänisen aallot

Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen;
on uuden huomenen saava
maa Vienan ja Aunuksen.
Ne kuuli sorean soiton
min´ taiston temmellys toi.
Nyt joukko horjumaton
sen rantoja taas vartioi.

Hiljaa tuutii Ääninen aaltojaan,
uupuu rantaan satujen saarelmaan,
Sua kaukaa armain,
täällä muistelen
kerran noudan onnemme venheeseen.
Sua kaukaa armain,
täällä muistelen
kerran noudan onnemme venheeseen.

Lyö aallot Äänisen aavan,
ne keinuu näin kertoen;
toi heimo Karjalan maahan
nyt uuden jo kanteleen.
He kulki voitosta voittoon
ja löivät vihuripäin,
siks´ kunnes koskematon ja
ihana maa tänne jäi.

Heili Karjalasta

Kauas maailmaan läksin kulkemaan
kuljin niin iloisna ja huoletonna vain.
Jouduin Karjalaan – kuinkas sattuikaan !
Lemmenpiston sydämeeni sain.
Hei Karjalasta heilin minä löysin,
löysin heilin niin pienen herttaisen.
Hän kohta minut sitoi lemmen köysin,
sitoi hurmahan iäisehen.
Tunne outo rinnassani
on kuin paino povellani
ja kuitenkin niin onnellinen oon.
Hei Karjalasta heilin minä löysin
vaivuin hurmahan iäisehen – Hei –

Vaan en saanutkaan tuonne onnelaan
jäädä – täytyi jälleen rientää kauas pois.
Mutta rinnassain yks on aatos vain:
Karjalaan taas jospa päästä vois.
Hei, Karjalasta heilin minä löysin
löysin heilin niin pienen herttaisen.
Hän kohta minut sitoi lemmen köysin,
sitoi hurmahan iäisehen.



Ja mä tiedän sen, immyt armainen,
oottaa siellä Karjalan mailla ystävää,
jok´ ei konsanaan luovu aarteestaan,
vaan sen sydämessään säilyttää.
Hei Karjalasta heilin minä löysin
vaivuin hurmahan iäisehen – Hei –

Sellanen ol´ Viipuri

Siihen aikaan näillä mailla
oltiin vielä paljon vailla
eikä kukaan kummempaa kaivannut kai.
Tanssittu ei pitkin yötä
illoin riitti puhdetyötä,
kapaloissaan kehitys köllöttää sai.
Toista oli Viipurissa
karjalaisten kaupungissa,
siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin.
Tanssia sai siellä aina,
arkena ja sunnuntaina.
Helppo oli tiensä löytää
kohti oikeata pöytää.
Jos vain joku kielsi: ”ei, ei, ei”
toinen sanoi heti: ” kom till mej”.
Sellanen ol´ Viipuri,
sellanen ol´ Viipuri,
karjalaisten kaupunki !

Silloin painaneet ei huolet,
Ystävät kun kantoi puolet.
Surra saivat hevoset, laulut kun soi !
Pyöreen tornin hämärässä
pöydässä niin hilpeässä
ilo oli irrallaan niin kuin vain voi.
Kaikki viihtyi Viipurissa,
karjalaisten kaupungissa
siellä vanhat vaihtuivatkin uusiin säveliin.
Tanssia sai siellä aina ........

Tieshää Nuutipoja passas,
että syvämmes ja vassas
viipurlaise rakkaus assuuki vain.
Torkkelista sain mie muiston
alla koivu kaunii puiston
rinkelii ko siult mie kerranki sain.
Muistat sie myös jottai muuta,
taisinha mie saaha suuta,
Monrepoos myös kuuta
ko nii kahe kasseltii.
Tanssia sai siellä aina .....

Tulipunaruusut

llloin luokse pienen kapakan 
ratsuani juoksuun hoputan; 
kuiskaa hiljaa arotuuli. 
hymy Rozy punahuuli 
tyttö, jota yksin rakastan.

Heijaa ruusut tulipunaiset 
sua varten vain on kukkineet. 
Kauneimmat tuon niistä sulle, 
suukon palkaksi suot mulle, 
mulle suukko sulle ruusut tulipunaiset.

Kaukana on mulla maja pien. 
Tähdet pustan yli näytää tien. 
Satulaan sun nostan kulta, 
ratsun lento on kuin tulta. 
Taivaanrannan taa kun sinut vien.

Heijaa ruusut tulipunaiset 
sua varten vain on kukkineet. 
Kauneimmat tuon niistä sulle, 
suukon palkaksi suot mulle, 
mulle suukko sulle ruusut tulipunaiset.

Tiza-virta vuolas, aaltoinen 
vyöryy kauas mereen kadoten. 
Niin kuin virran nielee meri, 
kuohuu luonas kuuma veri, 
Rozy, Pustan tyttö tulinen.

Heijaa ruusut tulipunaiset 
sua varten vain on kukkineet.
Kauneimmat tuon niistä sulle, 
suukon palkaksi suot mulle, 
mulle suukko sulle ruusut tulipunaiset

Moskovan valot

Sinut kerran löysin ystäväin,
kuljit hetken yössä vierelläin.
Silmäs mua katsoi niin,
kutsui lemmen haaveisiin,
ja meille loisti valot Moskovan.

Aamun tullen sinut kadotin,
pois kun sammui valot kaupungin.
Sanoit hiljaa näkemiin,
lyhdyn alla erottiin,
nyt sua näänkö enää milloinkaan.



Yhä etsin yhtä ikkunaa,
näen niitä monta miljoonaa.
Mä kuljen iltaan tummuvaan,
valot kertoo muistojaan,
ja tiedän en voi sua unohtaa.

Uralin pihlaja

Illan tuuli soittaa jo latvaa pihlajan
kaupungilta kuulen  valssin niin kaihoisan.
Pihlajasta se kertoo, on tuttu tarina sen.
Muistan Uralin rinteillä valkolatvuksen.
Niin kuin seppelepäinen vain nuori morsian on
kukkii pihlajahuntu tuo alla auringon.

Kauas tuonne jääneen mä tiedän pihlajan
kauas kulki tieni, jäi hän jota rakasta.
Syksyn punaiset marjat, kuin kyynel pihlajan on,
itkin pihlajan lailla, on sydän onneton.
Niin kuin seppelepäinen vain nuori morsian on
kukkii pihlajahuntu tuo alla auringon.

Kenties kerran vielä soi tuuli lauhemmin,
kaupunkien pauhu jää taakse viimeinkin.
Missä pihlaja kukkii taas armaan nähdä mä saan
luonto puhkeaa kukkaan jälleen kauneimpaan.
Silloin seppelepäinen taas nuori morsian on
kukkii pihlajahuntu tuo alla auringon.

Ajomies

Pois jäänyt jo kiireeni lie.
Ei rakkaus matkaani vie.
Ennen ratsuni vaahdota sai-
nyt ruoska on tarpeeton kai ….
Kaipaa ei mua ainoakaan.
Syksyn tuulesta seurani saan.
Ajomies, älä kiirehdi suotta –
pakoon pääse ei kohtaloaan.

En ennen mä viivytellyt.
Niin toisin vain kaikki on nyt.
Toisen luona jo armaani on.
Sen kertoivat tähdet ja Don.
Kaipaa ei mua ainoakaan.
Syksyn tuulesta seurani saan.
Ajomies, älä kiirehdi suotta –
pakoon pääse ei kohtaloaan.

Miljoona ruusua

Taas ruusut käy kukkimaan,
tuoksua täynnä on maa.
Mietteeni sinne taas vie,
missä on ruusuinen tie.
Nuoruuden rakkaus on

kaunis ja koskematon,
katseet ne kertovat vain,
katseestas onnen mä sain.
Miljoona, miljoona, miljoona ruusua,
tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden
muistoja, muistoja, muistoja tuoksut tuo;
tunteen ja katseen ensirakkauden.

Tunteen niin kaihoisan saan,
ruusun kun nään hehkuvan.
Syömeni kultaa se on,
tunne tää arvaamaton.
Tuskaa ei lauluni soi,
vaikka sua saada en voi.
Paljon mä sain kuitenkin:
ruusuisen tien muistoihin.
Miljoona, miljoona, miljoona ruusua,
tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden
muistoja, muistoja, muistoja tuoksut tuo;
tunteen ja katseen ensirakkauden.

Maailma suuri ja maa
kauaksi voi kuljettaa.
Ruusuissa piikkejäkin,
joskus se pistävätkin.
Miljoona, miljoona, miljoona ruusua,
tuoksua, tuoksua, tuoksua rakkauden
muistoja, muistoja, muistoja tuoksut tuo;
tunteen ja katseen ensirakkauden.

Saarenmaan valssi

Siell’ lauantai-iltana valkeat koivut
jo kunnaille antavat lehtevän näyn.
Ne hartaina näyttävät lausuvan sulle:
vain onnea kaukana kukkuvat käet.
Siis pyöritä lennätä pellavapäätä
kun silmissä leikkivät säkenet lyö.
Niin kaunista muuall´ ei löytyä saata 
kuin Saarenmaan nurmien kesäinen yö.

Yön varjoissa tuomi kuin valkea lumi
se lintujen laulua sinulle soi.
ei muuten nyt huulet ja polttava poski
niin loistaa kuin omenan kukkaset voi.
Siis pyöritä ....

On Saarenmaan niityt kuin kasteinen syli,
yön helmassa lauluista helisee maa.
Ja taivaskin loistavi pilvien yli
ja polttava suudelma hurmata saa.
Siis pyöritä...
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