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Aamulaulu
Säv. W.A. Mozart, san. Z. Topelius 
suom. Paavo Cajander

 1. Tuhanten rantain partahilla
  heräjä armas synnyinmaa!
  Heräjä, taivaan rantahilla
  jo aamun koitto leimuaa!
  Ikävä yös on haihtuva
  ja valon riemu voittava.
  Tuhanten rantain partahilla
  heräjä armas synnyinmaa!

 2. Sun kyyneleesi kuivukohot
  kuin kaste aamun tuulihin!
  Keväimen kylmät 
  lauhtukohot,ja 
  ruusut nouskoot kasvoihin!

  Kukiksi nuput puhjetkoot,
  ja mielet, toiveet tointukoot!
  Sun kyyneleesi kuivukohot
  kuin kaste aamun tuulihin.

 3. Sä nouse, nuori maani armas,
  ja järvet, lammet läikkykää!
  Jo kuuluu lintuin laulu harras,
  jo päiväss’ aallot välkkyää.
  Heräjä tuulten huminaan
  ja loistoon aamun kirkkahan!
  Sä nouse, nuori maani armas,
  ja järvet, lammet läikkykää.
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Ja nythän on 
taasen helluntai
Säv. Oskar Merikanto 
san. Larin Kyösti 

 1. Ja nythän on taasen helluntai,
  kevät tautisen talven voitti.
  Pihatuomi jo eilen 
  kukkaset sai,
  sitä saunan sirkkakin soitti.
  Nyt on helluntai, 
  suvisunnuntai,
  nyt on kukkien 
  armain aika!

 2. Sinitaivoja linnut kaiuttaa,
  rusopilvet soutavat vettä,
  Vesiperhot, hyttiset piiriin saa
  ja mettiset etsivät mettä.
  Nyt on helluntai, 
  suvisunnuntai,
  nyt on laulun ja soiton aika!

 3. Suru murtunut mullasta 
  nousta voi,
  kevät toiveen taimia kantaa.
  Elo pyytää, kutsuu, 
  hurmaa ja soi
  ja se lupaa onnea antaa.
  Nyt on helluntai, 
  suvisunnuntai,
  nyt on nuoruuden suurin aika!

Heilu, keinuni, 
korkealle!
Säv. Oskar Merikanto 
san. Larin Kyösti

 1. Heilu, keinuni, korkealle,
  nythän on juhannusilta,
  mesimarja paistaa 
  ja tuomi tuoksuu
  ja kuulas on taivahan silta.

 2. Heilu, keinuni, korkealle,
  linnut ne laulavat häitä,
  minä olen nuori 
  kuin päivänkukka,
  en muistele suruja näitä.

 3. Heilu, keinuni, korkealle,
  rintani riemuja laulan,
  kedon helyt kullalle 
  kuiskien poimin
  ja solmin sen vihreän 
  paulan.
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Juhannus on 
meillä herttainen
Suomal. kansansävelmä 
san. Maija Konttinen

 1. Juhannus on meillä 
  herttainen,
  kirkas taivas on sininen,
  pirtti on jo pesty puhtoinen,
  pihamaakin laastu on. 
  Koivujen lehvät 
  portailla huiskii, 
  kesän juhlasta 
  pihlaat kuiskii,
  metsiköstä kielot 
  kannettiin,
  sinikukat huoneisiin.

2.  Arkityönsä väki lopettaa,
  kaikki iltaa jo odottaa,
  kalliolle kokko kohoaa, 
  kunhan yö nyt ennättää.
  Sielläpä silloin laulut 
  ne soivat,
  suuret, pienet karkeloivat,
  räiskyellen kokko palavi, 
  kesäyöhön sammuvi.

Joutsen
Säv. F.  Ehrström  
san, J. L. Runeberg 
suom. Yrjö Veijola

 1. Halk’ illan ruskon 
  auermaan
  käy lento joutsenen,
  se laskee lahden hopeaan
  ja soutaa laulellen.
  Se lauloi: Auvo taivainen
  on armas Suomenmaa,
  sen päivä mennä levollen,
  yökaudet unhoittaa.

2.  Ja varjon siellä runsahan
  luo koivut tuuheat,
  on kultaa peili lahdelman
  ja aallot vilppahat.
  Sen onni ompi kallehin,
  ken siellä rakastaa,
  sielt' usko ompi syntyisin,
  se sinne kaihoaa.

3.  Niin kaikui laulu kiitäen
  yl’ aaltoin siintäväin,
  ja joutsen armaan rinnallen
  nyt souti, lauloi näin:
  Vaik' on sun elos unelma
  niin lyhyt, riittää se,
  sä lemmit Suomen laineilla,
  sä lauloit Suomelle.
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Karjalan kunnailla
Suomal. kansansävelmä

 1. Jo Karjalan kunnailla 
  lehtii puu,
  jo Karjalan koivikot 
  tuuhettuu,
  käki kukkuu siellä 
  ja kevät on
  vie sinne mun kaihoni 
  pohjaton.

2.  Ma tunnen vaaras 
  ja vuoristovyös
  ja kaskies sauhut 
  ja uinuvat yös
  ja synkkäin metsies 
  aarniopuut,
  ja siintävät salmes 
  ja vuonojes suut.

3.  Siell’ usein matkani 
  määrätöin
  läpi metsäin kulki 
  ja näreikköin.
  Minä seisoin vaaroilla 
  paljain päin,
  mistä Karjalan kauniin 
  eessäin näin.

4. Jo Karjalan kunnailla 
  lehtii puu,
  Jo Karjalan koivikot 
  tuuhettuu,
  käki kukkuu siellä 
  ja kevät on 
  vie sinne mun kaiho 
  pohjaton!

Kansalaislaulu
Suomal. kansansävelmä 
san. J. H. Erkko

 1. Olet maamme, 
  armahin Suomenmaa,
  ihanuuksien ihmemaa!
  Joka niemeen, 
  notkohon saarelmaan
  kodin tahtoisin nostattaa.

2.  Kodin ympäri 
  viljavat vainiot
  kalarantoja kaunistais.
  Jalon kansan 
  kuntoa laulelmat
  yli aaltojen kuljettais.

3.  Saisi kuulla maailma 
  kummakseen,
  miten täälläkin taistellaan.
  Pyhän, kauniin, 
  oikean voitollen
  ilojuhlina riemuitaan.

4. Kaikki, kaikk' ylös 
  yhtenä miehenä nyt
  Suomen onnea valvomaan!
  Hetken työ tuhatvuosihin 
  vaikuttaa,isänmaahan
  ja maailmaan.
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Kaunis olet, 
synnyinmaa 
Säv. K.A. Hermann

 1. Nouse tuonne kunnahille,
  katso maatas kaunista,
  silmäellen laakson pohjaan
  nurmen kukkaloistetta;
  näet, kuinka laine huuhtoo
  laakson rantaa vihantaa.
  Siispä huuda alas laaksoon:
  kaunis olet, synnyinmaa.

2.  Katso, runsas ruis 
  kuin huojuu,
  rikkautta uhkuaa,
  heelmäpuill’ on 
  oksat täynnä
  antimia kauniita,
  kukkatarhat, nurmipellot
  metisinä tuoksuaa,
  siispä huuda yli peltoin:
  kaunis olet synnyinmaa.

3.  Näätkös tuolla lehdikossa
  karjan ilonpitoa?
  Vesakosta tuolta kuulet
  paimentorven soittoa.
  Päivä paistaa taivahalta,
  maamme valon, loiston saa;
  siispä huuda 
  taivaan puoleen:
  kaunis olet, synnyinmaa!
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Kedon  
kukkien laulu
Saksal. kansansävelmä 
suom. Z. Topelius

1.  Me kainoja ollaan 
  ja pieniä vaan,
  mut Luoja ei 
  unhoita kukkiakaan.
  Hänen kenttänsä 
  kirjomme, laaksot ja haat,
  ja viehkeiksi verhoomme 
  vihreät maat.

2.  Oi emmepä kehrää 
  ja loimia luo,
  mut aina on valmihit 
  vaatteemme nuo.
  Ja niinpä ei loistanut 
  Salomokaan
  kuin meistä nyt 
  pieninkin mullassa maan.

Kesäilta
Suomal. kansanlaulu

1.  Ol' kaunis kesäilta,
  kun laaksossa kävelin.
  Siell' kohtasin tytön,
  jot' aina muistelen.

2.  Hän kanteloa soitti
  ja laulun lauleli.
  Se tunteeni voitti
  ja heltyi syömmeni.

Kesäpäivä 
Kangasalla
Säv. O. LinsÉn, san. Z. Topelius 
suom. P.J. Hannikainen 
 
1.  Mä oksalla ylimmällä
  oon Harjulan seljänteen,
  niin kauas kuin 
  silmään siintää,
  näen järviä lahtineen.
  Kas Längelmävesi tuolla
  vöin hopeisin hohtelee
  ja Roineen armaiset aallot
  sen rantoja hyväelee.

2.  Mä vain olen lintu pieni
  ja siipeni heikot on,
  vaan oisinko uljas kotka,
  niin nousisin lentohon,
  ja nousisin taivoon asti
  luo Jumalan istuimen
  ja nöyrin, hartahin mielin
  näin laulaisin rukoellen.

3.  Oi taivahan pyhä Herra,
  sä isämme armias!
  Ah kuink’ on sun 
  maasi kaunis,
  kuink’ ihana taivahas!
  Sä järveimme säihkyellä
  suo lempemme tulta vaan!
  Oi Herra intoa anna
  ain' maatamme 
  rakastamaan!
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Kesälaulu
Tanskal. sävelmä 
san. Yrjö Veijola

 1. Lehdossa lintujen 
  laulu nyt soi
  ja kukkaset 
  nurmella vihannoi,
  pellolla viljamme heilimöi,
  työmme ja vaivamme 
  toivon koi.
  Sallios Luoja, kallehimman
  aarteemme korjata 
  aittahan.

2.  Tuntehen kukkaset 
  hennoimmat
  ne nuorien rinnassa 
  versovat.
  Tietomme puut 
  väkivahvimmat
  tietämme vaaralta 
  suojaavat.
  Voimakas Herra 
  kirkkauden,
  viljele henkeä ihmisten.

3.  Kotimme suoja 
  on synnyinmaa,
  suo lemmellä 
  meidän se kaunistaa.
  Voimia vahvoja meille suo,
  rikkaiksi saatamme 
  pellot nuo.
  Taivahan Herra, ainiaan
  varjele lapsia Suomenmaan.

Kesäilta
Säv. Heikki Klemetti 
san Immi HellÉn

 1. Niityllä sirkka 
  viulua soittaa,
  tahdissa sääski 
  tanssia koittaa,
  niityllä sirkka 
  viulua soittaa,
  tahdissa sääski 
  tanssia koittaa. 
  Titteriteijaa, 
  perhoset leijaa,
  kaunis on kesäilta.

2.  Aurinko kultaa 
  peltojen multaa,
  nurmien nukkaa, 
  puuta ja kukkaa,
  aurinko kultaa 
  peltojen multaa,
  nurmien nukkaa, 
  puuta ja kukkaa.
  Titteriteijaa, 
  perhoset leijaa,
  kaunis on kesäilta.
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Kevätlaulu
Säv. Otto Kotilainen 
mukaellut Linda Kunnas

 1. Jo taittui talven valta
  tuo raskas, ankara,
  ja taasen kaikkialla
  soi laulu riemuisa.
  Nyt luonto vihannoipi
  ja lintuin laulu soipi.
  Oi päivyt armahin 
  sua riemuin tervehdin!

2.  Oi kevät armas poista
  nyt mielen murheisuus.
  Sä lämmitä ja loista,
  luo mulle mieli uus.
  Luo mieli aurinkoinen,
  niin taas ma laulaa voinen:
  Oi päivyt armahin
  sua riemuin tervehdin!
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Kevätsointuja
Säv. P.J. Hannikainen 
san. Larin Kyösti

 1. Taas leivoset ilmassa 
  leikkiä lyö,
  kevätvirsiä viidakko kaikaa.
  Suli hanget ja nousi 
  jo kukkien vyö
  sinilaine jo lyö 
  ja jo valkeni yö,
  nyt on toivon ja 
  lempeen aikaa.

2.  Nyt rinnass’ on lämpö, 
  mi murtavi jään,
  joka huokuili 
  henkeä hallan.
  Ja se vaativi voittoa 
  kirkkahan sään
  elon onnea laulaa 
  se enteillään,
  kevättunteille 
  tuottavi vallan.

3.  Nyt tunnen kuin 
  sieluni siivet sais
  ja ma leivona 
  nousta voisin.
  Ja mun tahtoni 
  talvesta ponnahtais
  ja mun riemuni 
  oikean kaiun sais
  ja ma oikea laulaja oisin!

Keväällä
Säv. O. Wennerberg  
san. Aina Irene Mendelin

 1. Nyt on Suomen suloin aika,
  nyt sen luonto kukoistaa,
  nyt sen kaikuu laulun taika,
  Väinön kannel kajahtaa.
  Katso, kuinka järvet hohtaa,
  Suomen sulojärvet nuo!
  Lehtoloista sua kohtaa
  tuoksut, joita kukat tuo.

2.  Lehto loistaa, linnut laulaa
  linnun kielin suloisin,
  suomalainen myöskin laulaa
  Suomen kielin kotoisin.
  Nyt on Suomen suloin aikaa,
  nyt sen luonto kukoistaa,
  nyt sen kaikuu laulun taika,
  Väinön kannel kajahtaa.

3.  Nyt on sunkin suloin aikas
  sull' on voimat nuoruuden,
  sull' on sulo lemmen taikas,
  lempi suuri Suomehen.
  Toimeen siksi, kaikin voimin
  työsi maalles omista!
  Lempi vahva töin ja toimin
  paljon, paljon aikaan saa.
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Lapsuuden 
toverille 
Suomal. kansanlaulu

1.  Sä kasvoit neito kaunoinen
  isäsi majassa,
  kuin kukka kaunis suloinen
  vihreellä nurmella.

2.  Lapsuutes ajan hellimmän
  sä leikit kanssani,
  ja olit paras ystävän'
  ja ainoo iloni.

3.  Maailma sitten vieroitti
  pois meidät toisistaan,
  vaan sua armas iäti
  mä muistan ainiaan.

Leivo
Säv. Erkki Melatin  
san. Aleksanteri Rahkonen

 1.  Miks’ leivo lennät Suomehen 
  sä varhain kevähällä,
  et viihdy, lintu riemuinen, 
  sä maalla lämpimällä? 
  Miks’ äänes soreasti soi 
  vain Suomen taivaan alla
  ja vaikka puut ne vihannoi, 
  sä lennät korkealla? 

2.  Sen tähden 
  Suomeen kiiruhdan 
  ja lennän korkealla, 
  kun tahdon nähdä 
  kauneimman 
  mä rannan taivaan alla. 
  Ja senpä vuoksi laulan ma, 
  kun kannel täällä soipi; 
  ei missään voi niin riemuita, 
  kuin Suomessa vaan voipi.
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Leivo
Säv. Joseph Haydn 
san. Kustaa Paturi

 1. Ilon ääni ihanainen
  ilmoillemme ilmestyi,
  kun tuo lintu laulavainen
  laaksojamme lähestyi.

2.  Katsos, kuinka korkealle
  lentelee ja laulelee,
  Lempeällä laulullansa
  Korkehinta kiittelee.

3.  Laula, laula lintuseni,
  lennä ylös pilvihin
  kantamahan kiitokseni
  Luojan tykö taivaihin.

 1. Läksin minä 
  kesäyönä käymään
  siihen laaksohon, 
  kussa kuuntelin päivää,
  kussa lintuset laulaa, 
  metsäkanatkin ne pauhaa,
  ja mun sydämeni 
  etsii lepoa ja rauhaa.

2.  Katsoin minä alas 
  vetten puoleen,
  näin rannalla tytön 
  ihanan ja nuoren,
  joka istui ja itki, 
  katsoi aaltoja pitkin
  ja hän oli niin 
  surullinen joka hetki.

3.  Mitä itket sä raukka 
  rannalla yksin
  ja sun silmistäs' 
  vedet vierivät nytkin,
  mikä tuska ja vaiva 
  sinun sydäntäsi kaivaa,
  joka ei anna 
  sydänyölläkään rauhaa?

4. Ja hän vastasi: Sepä 
  suru mua vaivaa,
  kun ei koskaan tule 
  takaisin se laiva,
  kussa kultani 

  kulki poikki aaltojen julki,
  minut jätti ja surun 
  sydämeeni sulki.

5. Hän katseli vähän 
  aikaa vielä,
  näki aalloilla pilven 
  punertavan siellä,
  pilvi ei ollut lainkaan, 
  tunsi kultansa laivan,
  ylistetty nyt Luoja 
  maan sekä taivaan!

Läksin minä kesäyönä
Suomal. kansansävelmä
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Metsän laulajaiset 
Säv. ja san. Heikki Klemetti

 1. Näin metsän halki viesti soi:
  Nyt laulajaiset on!
  Ja soittimiaan soittajat
  virittää kuntohon.

2.  Ne raikuilee, ne kaikuilee,
  ne soittaa riemuitsee,
  ja viulut soi, ja huilut soi,
  ja metsä vastailee.

3.  On tiklivarpu lahjakas
  ens viulun soittaja,
  ja ystävänsä peipponen
  säestää toisella.

4. Mut laulajatar, satakiel’
  nyt tenhoo laulullaan,
  ja hamppuvarpu huilullaan
  puhaltaa innoissaan.

5.  Klaneettia rastas soittelee
  ja korppi bassoa,
  niin että metsä vapisee
  sen synkkää soittoa.

6. On rummunlyöjä käkönen,
  kas, kiuru lentelee
  ja kaiken luonnon riemuksi
  ilmoissa laulelee.

7.  Ja tikka johtaa soittoa,
  on vallan innoissaan.
  Hän tahtia nyt tarkkaan lyö
  pitkällä nokallaan.

8. Mut jänö kulkee 
  kummissaan,
  kun luonto laulaa soi,
  nyt hyttysetkin surisee
  ja metsä huminoi.



Miksi laulat?
Suomal. kansansävelmä

 1. Miksi laulat, lintuseni, 
  visertelet suolla? 
  Laulat aamuin, 
  puolipäivin, 
  vieläkin ehtoolla.

2.  Riemurinta, kaunokieli. 
  Aina äänesi raikuu
  metsät, lehdot, vuoret, 
  laaksot laulustasi kaikuu.

3.  Lentäisitkö, liehuisitko 
  ilman imarrusta, 
  eikö ilo syttyisi sun 
  rinnassasi tuosta?

Nyt kevät on
Säv. C. M. Bellman 
san. Olli Vuorinen

 1. Tuuli hiljaa henkäilee,
  aalto vapaa välkkyilee,
  pikkulintu suruton
  laulelee; nyt kevät on!
  Vuokko kaino kuvustaan
  avaa silmät unestaan,
  kaunokukat hymyten
  nousee kasteniityllen.

2.  Pursi kaunis kiikuttaa
  somasti sen soutajaa.
  Maamies peltoon 
  pehmeään
  kyntää, kylvää siementään.
  Lapset kukkakimpuillaan
  koristavat hiuksiaan,
  Riemulaulu verraton
  kaikuvi: nyt kevät on!

16
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Nuorten 
kevätlaulu
Säv. Otto Kotilainen 
san. Alpo Noponen

 1. Kirkkaana päilyy
  ilmojen rannat,
  taivas on korkea, 
  kaunis on maa,
  raukesi raskaat talven
  kylmät kahleet,
  vainiot toukoa kasvattaa.

2.  Versova nuoruus, 
  aika on toivon,
  aartehet suuret 
  sen aitoissa on,
  helmet ja kullat tiellä 
  sen hohtaa,
  silmissä loiste on 
  sammumatoin.

3.  Eessä sen aukee 
  maailma aamun,
  noussut kuin aurinko 
  helmasta yön,
  raikkahin lauluin, 
  huomensoitoin hartain
  kutsuvi suureen 
  juhlahan työn.
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Oi katsohan lintua 
oksalla puun 
Säv. Jonas Andersson  
san. Christian Dick  
suom. K. V. Tamminen

1.  Oi, katsohan lintua oksalla puun
  se laulaa niin kauniisti aina. 
  Se Korkeimman kiitokseen 
  aukaisee suun
  sen mieltä ei huolet ne paina,
  se laulaen Luojaansa kiittää. 

2.  Ei kylvä, ei niitä, ei myös kokoa
  se vastaisten päivien ruokaa. 
  Vaan aina sen mieli 
  on riemuisena 
  ei huomisen huolista huokaa,
  vaan silti ei puutetta kärsi. 

3. Se laulaen aamulla alkavi työt
  ja päättää ne laululla illoin. 
  Niin rauhassa oksalla 
  nukkuu se yöt
  kuin vuode ois peitetty villoin
  ja kattona sillä on taivas. 

4. Oi, jospa kuin lintunen  
  päiväni vain
  myös kiittäen alkaa mä voisin. 
  Ja murheetta, 
  vaikkakin puuttehissa
  mä ain Isän hoidossa oisin,
  ei lapsensa tarvitse surra.
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Onnelliset
Säv. Oskar Merikanto 
san. Aleksis Kivi

 1. Jo valkenee kaukainen ranta 
  ja koillisest’ aurinko nousee 
  ja auteret kiirehtii pois, 
  kun pohjolan palkeet käyvät, 
  kun mennyt on yö, 
  kun kimmeltää 
  kesänen aamu 
  ja linnut ne laulelee.

2.  Mä kiireelle korkean vuoren 
  nyt tuulessa 
  raikkahass’ astun, 
  mun toivoni aamuisen koin, 
  kun kultani kohtaan siellä, 
  kun mennyt on yö, 
  kun kimmeltää 
  kesäinen aamu 
  ja linnut ne laulelee.

3.  Täss’ impeni 
  kanssa mä seison, 
  ja kiharat tuulessa liehuu
  ja laaksoen hyminä soi 
  kuin ijäisen lemmen ääni, 
  kun mennyt on yö, 
  kun kimmeltää 
  kesäinen aamu 
  ja linnut ne laulelee.

Orvokkini 
tummasilmä
Säv. J. N. Lahtinen 
san. S. LampÉn

1.  Orvokkini tummasilmä,
  kultasydän pieni.
  Katsot aina lempeästi,
  kun käy luokses tieni.

2.  Itse hoidin kukkamaani,
  rikkaruohot kitkin.
  Vettä kannoin iltasella,
  rantatietä pitkin.

3.  Noudan tästä äidilleni,
  orvokin, tai kaksi.
  Annan kaunokukkaseni 
  äidin armahaksi.

4. Hoivastasi hellimmästä, 
  jonka sain mä sulta,
  luoja sua siunatkohon 
  oma Äiti-kulta!
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1.  Jäi toiset aamulla 
  nukkumaan,
  kun otin konttini naulaltaan
  ja kiiruhdin karjateille,
  mä kutsuin 
  Herttaa ja Helunaa,
  ne seuras torveni toitantaa,
  ja metsä soitteli meille, 
  soitteli meille.

2.  Mä tunnen 
  polkuja paljonkin,
  jo kesän karjaani paimensin,
  en eksynyt konsaan vielä.
  Mä tiedän ruohoisat 
  syöttömaat
  ja ahon rintamat 
  marjakkaat
  ja rannat siintävät siellä, 
  siintävät siellä.

3.  On armas 
  sunnuntaiaamu tää,
  se muistot 
  mielessä herättää, 
  nyt toiset on kirkkotiellä.
  Mä etsin kirjani kontistain,
  sen äitivainaalta 
  muistoks’ sain 
  hän on jo tallella siellä, 
  tallella siellä.

Peipon pesä
Säv. Heikki Klemetti 
san. Immi HellÉn

1.  Koivun oksaan korkealle
  teki peippo pesän.
  Tiri tiri teijaa, tiri tiri teijaa
  lauloi kaiken kesän.

2.  Muni munat kirjavaiset
  niistä pojat kuori.
  Siivet somat untuvaiset
  emo armas suori.

3.  Kävi siinä vierahissa
  naapurista rastas.
  Tule kummiks, peippo pyysi.
  kernahasti, vastas.

4. Sitten alkoi laulukoulu,
  tiri tiri teijaa.
  Lempeästi kesätuuli
  peipon lasta heijaa.

4. Nyt metsä kirkkoni olla saa,
  voi täällä palvella Jumalaa,
  mun urkuni kauniit, soikaa!
  Mun kirkkon’ katto 
  on korkeella,
  ja yks' on ystävä seurana,
  Hän kyllä muistavi poikaa, 
  paimenpoikaa.

Paimenpoika 
Säv. Mikael Nyberg, san. Immi HellÉn
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Ruusu
Suomal. kansanlaulu

 1. Yksi ruusu on 
  kasvanut laaksossa
  ja se kauniisti 
  kukoistaa,
  yksi kulkijapoika 
  on nähnyt sen,
  eikä voi sitä 
  unhoittaa.
  Yksi kulkijapoika 
  on nähnyt sen,
  eikä voi sitä 
  unhoittaa.

2.  Ja sen olisi kyllä 
  hän poiminut
  ja sen painanut 
  povelleen,
  mutta köyhänä 
  ei ole tohtinut
  vaan on jättänyt 
  paikoilleen.
  Mutta köyhänä 
  ei ole tohtinut,
  vaan on jättänyt 
  paikoilleen

Saunavihdat 
Kansansävelmä  
san. M. Konttinen

1.  Lapsoset ketterät 
  kotihaasta 
  koivusta oksat taittaa. 
  Noistapa nopsilla 
  käsillänsä 
  saunahan vihdat laittaa. 
  Lauteilla saunan kotoisen 
  taas illalla kylpy maittaa.

2.  Pehmyt on lapsista 
  aina vihta, 
  äiti jos vihtomassa. 
  Lämpöinen löyly 
  on kotisaunan, 
  toisin on vierahassa. 
  Jospahan säilyis’ 
  äidin lapset
  kylmältä maailmassa
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Soittajapaimen
Suomal. kansansävelmä

1.  Tein minä pillin 
  pajupuusta,
  toki vain 
  pajupuusta, hei!
  Soreasti, koreasti 
  pillini soipi,
  toki vain pajupuusta.

2.  Metsässä soitan 
  illan suussa,
  toki vain illan 
  suussa, hei!
  Soreasti, koreasti 
  pillini soipi,
  toki vain illan suussa.

3.  Karjankin kellot 
  kilvan soittaa,
  toki vain kilvan 
  soittaa, hei!
  Soreasti, koreasti 
  karjankin kellot
  toki vain kilvan soittaa.

4. Lainehet lammen 
  loiskii, laulaa,
  toki vain loiskii, 
  laulaa, hei!
  Soreasti, koreasti 
  lainehet lammen
  toki vain loiskii, laulaa.
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Suvi-illan  
vieno tuuli
Suomal. kansansävelmä 
san. Eino leino

1.  Suvi-illan vieno tuuli
  huokaa vuoren alta,
  hongikon polkua hopioipi
  kuuhut taivahalta.

2.  Hiljaa huojuu korven honka,
  kaukaa käkö kukkuu,
  vaieten astuvi vaeltaja,
  mielen myrsky nukkuu.

3.  Omanpa henkeni 
  kieltä ne puhuu
  honkain humina 
  ja luonto muu.
  Itse en sydäntä 
  hillitä taida
  riemusta soikohon 
  raikas suu:
  Hoi laari-laari-laa! 
  Hoi laari-laari-laa!
  Kaikuu mun suloinen 
  Suomeni maa!

Suomen salossa
Säv. J. Ennola, san. Yrjö Koskinen

 1. Honkain keskellä 
  mökkini seisoo
  Suomeni soreassa salossa.
  Honkain välillä 
  siintävä selkä
  vilkkuvi koittehen valossa.
  Hoi laari-laari-laa! 
  Hoi laari-laari-laa!
  Kaikuu mun suloinen 
  Suomeni maa!

2.  Kaukana korvessa 
  käkönen kukkuu
  sulhonsa suloutta ylistää.
  Paimenten soitanto 
  laitumen tiellä
  ääntänsä korviini vilistää.
  Hoi laari-laari-laa! 
  Hoi laari-laari-laa!
  Kaikuu mun suloinen 
  Suomeni maa!
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1.  Jo joutui armas aika 
  ja suvi suloinen. 
  Kauniisti joka paikkaa
  koristaa kukkanen. 
  Nyt siunaustaan suopi
  taas lämpö auringon,
  se luonnon uudeks' luopi, 
  sen kutsuu elohon. 

2.  Taas niityt vihannoivat 
  ja laiho laaksossa,
  puut metsän huminoivat
  taas lehtiverhossa.
  Se meille muistuttaapi 
  hyvyyttäs, Jumala,
  ihmeitäs julistaapi 
  se vuosi vuodelta.

3.  Taas linnut laulujansa 
  visertää kauniisti,
  myös eikö Herran kansa 
  Luojaansa kiittäisi! 
  Mun sieluni, sä liitä 
  myös äänes' kuorohon 
  ja armon Herraa kiitä, 
  kun laupias hän on.

4. Oi Jeesus Kristus jalo
  ja kirkas paisteemme,
  sä sydäntemme valo,
  ain asu luonamme.
  Sun rakkautes liekki
  sytytä rintaamme,
  luo meihin uusi mieli,
  pois poista murheemme.

5.  Ei vertaistasi sulle,
  sä lilja Saaronin,
  suo armos lahjat mulle
  ja kaste Siionin.
  Kun henkes virvoituksen
  vain sielu saanut on,
  keväisen kaunistuksen
  se saa kuin Libanon.

6. Maan, meren anna kantaa
  runsaasti lahjojas,
  tarpeemme meille antaa
  sun siunauksestas.
  Suo suloisuutta maistaa
  myös sielun sanassas,
  ain armos sille paistaa,
  niin on se autuas.

Suvivirsi
Ruotsal. sävelmä, san. Israel Kolmodin 
suomal. virsikirjaan 1701
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Synnyinmaan 
laulu
Säv. C. Hansen, mukaillut M. K.

 1. On maista kaikista sittenkin
  tää synnyinmaa 
  kaikkein rakkahin.
  Vie minne tiesi, 
  sen tuttu liesi
  on lämpöisin.

2.  Voi kuin on kaunihit 
  järvet sen
  ja kosket kuohuissa 
  pauhaten!
  Sen pilven väikky 
  ja lähteen läikky
  ja taivas sen!

3.  Ja vaarat korkeat, kuusikot,
  ja koivumetsät ja kalliot,
  sen pohjainpalot, 
  sen tähtein valot
  ja kuutamot.

4. Ma lemmin kieltä 
  ja kansaa sen,
  ja heikot voimani uhraten
  teen työtä siellä 
  ma intomiellä
  ja riemuiten.

Terve teille 
lintuset
Saksal. kansansävelmä 
suom. Samppa P. Asunta

1.  Terve teille lintuset, 
  kotiin palaamahan!
  Mikä laulu, liverrys, 
  viserrys ja piipitys,
  kevään raikas tervehdys 
  tullut Pohjolahan?

2.  Linnut kevään sanomaa
  meille taaskin kantaa.
  Päivä paistaa lämpöinen,
  puutkin puhkee lehtehen.
  Riemulaulu kaikukoon
  nyt jo kaikkialla.
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Tiaisen konsertti
Säv. ja san. Martti Hela

1.  TaIitintti maaliskuulla
  mietti näin mielessään;
  Tahdon laulaa riemusuulla
  sävelmän uuden tään,
  ti-ti-tyy, ti-ti-tyy, ti-ti-tyy!

2.  Kaiken talven pula juuri
  ollut on talista.
  Vaan ei auta suru suuri!
  Paras lie laulella:
  ti-ti-tyy, ti-ti-tyy, ti-ti-tyy!

3.  Luminietos alentuupi.
  Jokohan kevät saa?
  Koivun latvat punertuupi.
  Tääkös mua hauskuuttaa!
  ti-ti-tyy, ti-ti-tyy, ti-ti-tyy!

4. Muuttolintuin laulukuoro,
  pian saa tänne päin.
  Talitintin nyt on vuoro
  antaa konsertti näin:
  ti-ti-tyy, ti-ti-tyy, ti-ti-tyy!

Vanha kevätlaulu 
Ruotsal. kansansävelmä

1.  Murheesi suista, 
  ilmasta puista,
  soi riemuvirsi, 
  tuoksuu jo maa.
  Myös virta vielä 
  tanssiipi tiellä,
  päin merta mennen 
  noin vaahtoaa.
  Myös rintaraukka 
  riemusta lyö
  jäi kauas taakse 
  talvemme yö.
  Murheesi suista, 
  ilmasta puista,
  soi riemuvirsi 
  tuoksuu jo maa.

2.  Muistoissa mulla, 
  myös ehkä sulla
  lie musta häivä, 
  kaik’ unholaan.
  Loukkoon jo 
  huolet pois varjopuolet,
  aurinko armas 
  luo loistoaan.
  Nuoruutta soipi 
  viidat ja haat,
  nuoruutta niistä 
  itsekin saat.
  Siis riemumiellä 
  laula sä tiellä,
  nuoruus on suurin 
  lahjoista maan.
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