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Merellä, matkalla
1 My Bonnie Is Over The Ocean
My Bonnie lies over the ocean,
my Bonnie lies over the sea.
My Bonnie lies over the ocean,
oh, bring back my Bonnie to me.
Bring back, bring back,
bring back my Bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
bring back my Bonnie to me!
2 Pumppulaulu
Meidän laivassa, meidän laivassa,
siinä on iso reikä pohjassa,
ja se uppoaa ja se uppoaa,
siis kaikki pumppaamaan.
Ykköspumppu!
Meidän laivassa, meidän laivassa,
siinä on iso reikä pohjassa,
ja se uppoaa ja se uppoaa,
siis kaikki pumppaamaan.
Ykköspumppu, kakkospumppu!
Meidän laivassa, meidän laivassa...

3 Rosvo-Roope
Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa
surullisen tarinan, joll’ ei oo vertoa.
Se on laulu merirosvosta Roope nimeltään,
hän sydämiä särki, missä joutui kiertämään.
Hän kaunis oli kasvoiltaan ja nuori iältään
ja opetuksen saanut oli omalta isältään –
vaan tyttö, jota lempi, hän oli petturi,
ja siksi tuli Roopesta nyt julma ryöväri.
Viel’ Itämeren rannikot ne Roopen muistavat,
ja naiset Pietarinkin vielä päätään puistavat,
ja Suomenlahden kaupungit tuns’ Roope-ryövärin
ja suuri oli pelko vielä Kokkolassakin.
Ei neito Viron rannikon unhoita milloinkaan,
kun Rosvo-Roopen kanssa hän joutui kapakkaan,
he söivät mitä saivat ja joivat tuutingin
ja tyttö poltti sydämens’, mutt’ Roope – sikarin.
Ei tiennyt impi Oolannin, kuink’ oli laitansa,
kun Rosvo-Roope pestäväks’ vei hälle paitansa.
Yks’ nappi oli irti, hän ompeli sen kiinn’,
ja samalla hän ompeli myös sydämensä siin’.
Sai Roope viimein palkkansa: hän on nyt
Suomessa,
jossain jokivarressa lie lossivahtina.
Hän lesken eessä nöyrtyi ja joutui naimisiin,
ja sillä lailla Rosvo-Roope hiljaa hirtettiin.

4 Yellow Submarine
In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine
And our friends are all on board
Many more of them live next door
And the band begins to play
We all live in a yellow submarine...
As we live a life of ease
Everyone of us, has all we need
Sky of blue, and sea of green
In our yellow submarine
;; We all live in a yellow submarine...;;

5 Mikki Hiiri merihädässä
Kas, on Mikki merelle lähtenyt,
pikku kaarnapurrellaan,
ja vaikk' onkin tuuli vain yltynyt,
Mikki laulaa innoissaan:
Hii-u-li-hei! Huolta nyt ei,
merimies näin käy merta päin!
Hii-u-li-hei! Merimies ei, pelkoa tunne ei!
Ja kun aallot Mikkiä keinuttaa, kotirannat kauas jää.
Vaan, oi, mikä kummitus tuolla? Haa!
Mikki aivan säikähtää.
Oon meripeikko hä-rä-räh-hää!
Tyi-rät-tät-tät-tät-tät-tää!
Purtes' on heikko, aaltoihin jää, tyi-rät-tät-tät-tät-tää!
Rää-rä, rää-rä, rät-tät-tät-tää-rät-rät-tää.
Oi-oi-oi-oi! Pelkään jo, voi!
Armoa suo, vie emoni luo!
Oi kiltti peikko, olen niin heikko, pelasta, auta oi!
Myrsky nyt purtesi hävittää.
Tyi räh-häh häh-häh-häh-hää.
Vaan, mik' ihme! Valkea lintunen
yli kuohuin kiitää päin.
Kas noin! Suomen Joutsen käy auttamaan,
ja nyt laulu soi taas näin;
Hii-u-li-hei! Huolta nyt ei,
merimies näin käy merta päin!
Hii-u-li-hei! Merimies ei, pelkoa tunne ei!

6 Civis maita kiertelee
Civis maita kiertelee, juhhaidi juhhaida.
Iloisesti elelee, juhhaidi haida.
Kautta maamme pohjoisen
kiertelee hän laulellen:
Juhhaidi hai juhhaida,
juhhaidi, haida!
Faleri ha ha, falera ha ha,
faleral-lal-lal-lal-la, hei!
Juhhaidi hai juhhaida,
juhhaidi, haida!
Civis vaikk’ on rahaton, juhhaidi juhhaida.
Silt’ on aina huoleton, juhhaidi haida.
Ryypyn saa, kun vippaa vaan,
ja yöksi lähtee kiinaamaan.
Juhhaidi hai juhhaida...
Civis lähtee hummaamaan, juhhaidi juhhaida.
Ryyppää kautta Pohjanmaan, juhhaidi haida.
Neidot/miehet häntä armastaa,
niist’ ei millään rauhaa saa.
Juhhaidi hai juhhaida...

7 Kaks' kisälliä
Kaks’ kisälliä kulki maantietä laulellen,
ja he laulussaan toi julki ylevän aattehen:
Jos kaikki Suomen järvet viinaksi muuttuisi,
niin eikös meidän poikain elellä kelpaisi!
Kyllä vaan!
Kaljaa, kaljaa, kaljallallallallaa,
kaljaa, kaljaa, kaljallallallallaa!
Rannalle viinajärven majamme laadittais
ja sen sulolainehilla öin päivin soudeltais.
Ja me ryypättäis vain viinaa, viinassa uitaisiin,
ah, eikös tätä voisi verrata Eedeniin!
Kyllä vaan! Kaljaa…
Jos viimein parannusta ei saatais krapulaan,
niin helmaan viinajärven loikattais kuolemaan.
Ja me ryypättäis vain viinaa, viinassa uitaisiin,
ah, eikös tätä voisi verrata Eedeniin!
Kyllä vaan! Kaljaa...

Viinille ja kuohuviinille
8 Bort allt vad oro gör
Bort allt vad oro gör, bort allt vad hjärtat kväljer!
Bäst att man väljer bland dessa buteljer
sin maglikör.
;; Granne, gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert!
Vad var det? Rhenskt Bläckert?
Oui, monseigneur! ;;
Bort allt vad oro gör, allt är ju stoft och aska.
Låt oss bli raska och tömma vår laska
bland bröderna.
;; Granne, gör du just som jag gör,
vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktig!
Vad var det? Jo, präktigt.
Malaga, ja. ;;

9 Unkarin viini
Voi hyvät ystävät, meillä jos ois'
Unkarin viiniä saavi!
Eikö kun kaks' sitä kantais' ja jois'
paksusti voitais' kuin paavi.
Silloinpa, veikko, ei huolta ois lain'
saavissa kieli kun maattaisiin vain
Voi hyvät ystävät, meillä jos ois
Unkarin viiniä saavi!
Painakoon lyijynä saavimme tuo,
oltais ei vaivojen vanki.
Kantava hän, joka laulaa ja juo,
taakan on raskahimmankin.
Veljeni, nyt syliin sieppaan mä sun,
tanssimme ympäri vannehditun.
Voi hyvät ystävät, vuotais' nyt vuo,
oltais' ei vaivojen vanki.
Ulkona paiste tai pakkanen ei
vaikuta vauhtiimme huimaan.
Ei, vaikka enkelit, hupsis ja hei,
loikkaisi saaviimme uimaan.
Lähdön he sais pian pilviä päin,
huutaa ja huitoa jaksamme näin.
Muuta nyt ystävät, toivota ei:
päästäispä saavihin uimaan!

10 Skumpalle ja shampanjalle
Skumpalle ja shampanjalle
kohotan minä lasini.
Tule, tule kuplajuoma
kuplimaan minun päähäni.
Jollen minä sinua saa,
niin joudun viinaa juomaan vaan.
Viinastakin tulee känniin,
muttei yhtä ihanaan.
11 Vila vid denna källa
Vila vid denna källa!
Vår lilla frukost vi framställa:
rött vin med pimpinella,
och en nyss skjuten beckasin.
Klang, vad buteljer, Ulla,
i våra korgar, överstfulla,
tömda i gräset rulla
– och känn vad ångan dunstar in!
Ditt middagsvin
sku vi ur krusen hälla
med glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang, cousine!
Corno...
Valthornens klang, cousine!

Himmel, vad denna runden,
av friska lövträd sammanbunden,
vidgar en plan i lunden
med strödda gångar och behag!
Ljuvligt där löven susa,
i svarta virvlar, grå och ljusa,
träden en skugga krusa
inunder skyars läkt och drag.
Tag, Ulla, tag
vid denna måltidsstunden
ditt glas som jag!
Himmel, vad denna runden
bepryds av blommor, tusen slag!
Av blommor tusen slag!
12 Eurovision-juomalaulu
Ranskassa juodaan viiniä,
Saksassa olutta ja Venäjällä vodkaa.
Suomessa juodaan kaikkea,
siis malja sille nostakaa!
I Frankrike dricks det viner
när tyskarna dricker öl, underbart de mår.
Men innar som dricker, svin är.
Oss svin emellan: Tag en tår!

Nuoruus, rakkaus ja kevät
13 Kultainen nuoruus
Lapsena tuntenut murheita en,
riemuja vain kohdata sain.
Siksi kai aika tuo onnellinen
säilyykin muistelmissain.
Ei kultainen nuoruus jää unholaan,
vaan muistoissain jälleen
sen luoksein saan.
Päivinä nuoruuden onnellisen
kohdata sain rakkahimpain.
Hetkeä tuota mä unhoita en,
muistoissain säilyy se ain.
Ei kultainen nuoruus…

14 Aktipäivän keväthuumaus
(Attilan keväthuumaus)
Maisteri nyt ampaisee ylös vuoteestaan
Aurinko on korkeella, frakki vielä kaapissa
Aktiin ryntää hän kiire kannoillaan
Vauhtiin mukaan yhtyä saa kuka vaan
Juhlasali sulkeutuu hetkellä minä vaan
metrokin on myöhässä, sen arvatakin saat
Katsos kuinka ystävääkin monta on jo salin puolella
Maisteri, tohtori, riemu ja moni muu
Mustan mekon helmat ne näin hulmuaa
Tohtori kun kapeitaan kinttujaan viskoopi
Tohtorille auki on taivas ja maa
Juhlasaliin ensin jos vain ennättää
Tunnetko sä kassa, kuka juoksija on tää
Hei, kuule, kahvi mukaan, mua vielä väsyttää
Katsos kuinka ystävääkin monta on jo salin puolella
Maisteri, tohtori, riemu ja moni muu
Peilistä nyt katsoo hopeainen pää
Sen riemu toki tietää, hymy kasvoilleen leviää
Nauraen hän tanssii ulos porttikongistaan
Linnut ohi liitäen laulaa mukanaan
Katso kuinka tanssii, hän maisteri on kai
tai mistä hän tuon miekan ja silkkihatun sai
Katsos kuinka ystävääkin monta on jo salin puolella
Maisteri, tohtori, riemu ja moni muu

15 Nuoruustango
Lämpöni, lempeni annan,
kaunis on nuoruutein.
Nää suven ruusut kannan,
itseni yksintein.
Ei ole muuta antaa
kuin tämä nuoruutein.
Sulle sen tahdon antaa,
en ota itsellein.
Muuta en koskaan tahdo
kuin sinun olla vaan.
Elämä ympärilläin
kaikkoaa kokonaan.
Huominen päivä ei meitä
vaaranna varjollaan,
kun sinun saan vain olla
täysin ja kokonaan.

16 Oi niitä aikoja
Se majatalo mieleen usein palaa,
jossa istuin illat hämärät.
Ei tarvinnut siellä juoda salaa,
siel kaikki keskenään ol’ ystävät.
Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja,
ne tahtoisin niin elää uudelleen.
Tuo aika rakkauden,
tuo aika nuoruuden,
ne tahtoisin niin elää uudelleen.
Vuodet on nyt vierineet vain ohi,
pilvilinna pois on kulkenut.
Talon eessä vain on tyhjä tori,
menneisyys on sen nyt sulkenut.
Oi niitä aikoja…
Joskus kuulen naurut niin kuin silloin,
vierellä nuo ajat ihanat.
Nyt majatalon eessä seison yksin,
menneet on nyt pois ne unelmat.
Oi niitä aikoja...

17 Nisti ja nööri
Assari kun päätti tentin,
siskoistaan jäi jälkeen sentin,
humanisti viimeinen.
Hämärä jo Stadiin hiipi,
humanisti Kamppiin kiiti,
juuri aikoi nousta linjuriin.
Kun insinöörin iksun näki vastaan tulevan,
se juuri oli noussut bussistaan.
Kas insinööri ennen päivänlaskua ei voi
milloinkaan lähtee lakaltaan.
Katselivat toisiansa,
insinööri rinnassansa
tunsi kummaa leiskuntaa.
Sanoi: ”Poltat Malboroa,
mutten ole eläissäni
nähnyt mitään yhtä ihanaa!
Ei haittaa, vaikka röökisi mut yskiväksi saa –
on astmaisena hyvä asustaa.
Käy kanssani niin Otaniemeen
näytän sulle tien
ja sinut perhekylään vien.”
Nisti vastas: ”Nööri kulta,
teekkarit vie järjen multa,
enkä toivo hourulaan.
Pois mun täytyy heti mennä,
ellen kohta Dommaan ennä,

niin en hetkeäkään lukee saa.”
Niin lähti kaunis humanisti,
mutta vieläkin,
kun insinööri öisin integroi,
hän miettii miksi toinen täällä
lukutoukka on,
ja toinen nablaa rakastaa.
18 Heili Kumpulasta
Kauas Vallilaan läksin kulkemaan
kuljin niin iloisena ja huoletonna vaan.
Jouduin Kumpulaan – kuinkas sattuikaan!
Lemmenpiston sydämeeni sain.
Hei! Kumpulasta heilin minä löysin,
löysin heilin niin matemaattisen.
Hän kohta minut puhui laskareihin,
sitoi hurmahan iäisehen.
Merkki outo vihkossani on kuin uusi allofoni,
ja vieläkin niin humanisti oon.
Hei! Kumpulasta heilin minä löysin,
vaivuin hurmahan iäisehen.
Vaan en saanutkaan tuonne onnelaan
jäädä, täytyi jälleen rientää kauas pois.
Mutta rinnassain, yks on aatos vain:
jospa Kumpulaan taas päästä vois!
Hei! Kumpulasta...

19 Rullaati
Murheisna miesnä jos polkusi kuljet,
keinon mä tiedän mi auttaapi tuo.
Ennen kuin kuolossa silmäsi suljet,
istupa piiriin ja laula ja juo!
;;Hei rullaati rullaati rullaati rullaa
rullaati rullaati rullallallei!;;
Elo on lyhyt kuin lapsella paita,
muuta kai siitä ei sanoa saa,
siks lauluista murheilles karsina laita!
Veljet, on täs' meillä riemujen maa.
;;Hei rullaati... ;;
Kevättä kestää vain neljännesvuotta,
riennä siis joukkohon riemuitsevain.
Ystävä, nuori et liene sä suotta!
Kätesi anna ja laulele ain.
;;Hei rullaati... ;;
20 Romanssi
Sua vain yli kaiken mä rakastan,
sinä taivaani päällä maan.
;; Minä maiset murheeni unohdan,
sinisilmiis kun katsoa saan. ;;

Ylin riemuni oot, mitä toivoisin,
sä kun istut mun rinnallain.
Olet kaikkeni, aarteeni kallehin,
olet onneni, unelmain.
Oi sallithan että sua suutelen,
sinisilmiäs armahain.
;; Ja jos kauaks sun luotasi joutunen,
kuvas seuraa mua matkallain. ;;
21 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
kuin 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...
Niin siellä me nurmella vietämme juhlaa,
kun hämärä aamulla kättä jo lyö.
Ja kaikkien aatokset yhtehen liittää
työn päivämme runsahan riemut ja työt.
Siis pyöritä, houkuta neitoa nuorta
sä kiiltävätähtinen sotilas vaan.
Ne yöt ovat valkeat, kuluvat kohta,
mutt' pellavapäätä et omaksi saa.

Ikuinen elämä
22 Livet är härligt
Livet är härligt,
Tavaritj, vårt liv är härligt.
Vi alla våra små bekymmer glömmer,
när vi har fått en tår på tand. En skål!
Ta dig en vodka,
Tavaritj, en liten vodka.
Glasen till botten vi tillsammans tömmer,
det kommer mera efter hand. En skål!
23 Minnet
Minne! Jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk eller inne? Kommer inte ihåg.
Inne! Är jag ut eller inne?
Jag har luckor i minnet, sån’ där små alkohål.
Men besinn’ er, man tätar med det brännvin man får,
fastän minnet och helan går!
Minne? Muisti hävis, mutt’ minne?
Juhlista selvisimme – muistikatkoja on.
Minne? Lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme, mitä tapahtunut on.
Mutta tiedän mä keinon, mikä auttavi tuo:
Ota ryyppy, ja muistis juo!

24 Promootioon
Jää promootioon vain hetki elämää
ja elämään promootiomme jää.
Juhlan hilpeän, minä tunsin mielessäin
miekat, seppeleet promovendien.
Mä ensin näin vain mekot valkoiset
ja toisiinsa löi miekat kilkaten.
Pöydän takaa näin, sinun hahmos yllättäin
Sä nostit lasin nauraen.
Ja seppeleen, niin tumman vehreän
sä ojensit ja katsoit hymyillen.
Nostin seppeleen ja sen laskin uudelleen
sun hiuksillesi lepäämään.
Niin miekkoineen löi säilä lappeeseen
ja hiuksillas sä kannoit seppeleen.
Kujan alle jäin, oli hattu kädessäin
niin kaunis, silkkipintainen.
Kun saapui yö, niin tanssi rauhoittui
ja kaupunkiin viel kulkue suuntautui.
Kuulin takanain kuohuviinin korkin vain
Ja nostit lasin uudelleen.
Jäi promootioon vain hetki elämää
ja elämään promootiomme jää.
Juhlan hilpeän, minä muistan mielessäin
miekat, seppeleet promovoitujen.

25 Solen / Aurinko
Solen den går upp och ner, duda, duda.
Jag ska aldrig supa mer, hej dudadej.
Hej dudadej, hej dudadej,
jag ska aldrig supa mer, hej dudadej!
Men detta var ju inte sant, duda, duda.
I morgon gör jag likadant, hej dudadej.
Hej dudadej, hej dudadej,
i morgon gör jag likadant, hej dudadej!
Aurinko nousee, laskee vaan, duda, duda.
En enää ryyppää milloinkaan, hei dudadei.
Hei dudadei, hei dudadei,
en enää ryyppää milloinkaan, hei dudadei!
Mut sehän ei oo tosi juttu, duda, duda.
Huomenna tehdään sama juttu, hei dudadei.
Hei dudadei, hei dudadei,
huomenna tehdään sama juttu, hei dudadei!

26 Vesipromovendien marssi
Pois se meistä, että täällä maisteltais'
noita pahan tuomia, alkoholijuomia,
vaikka henki keltä täällä haisteltais'
niin huugo raikas sois'.
Hurraa, me nuoret promovendit,
pää on selvä meillä aina,
krapulat ei meitä paina,
hurraa, me nuoret promovendit,
meillä luonto raitis on!
Säyseästi näin kun aina elelee,
itseksensä hissuksiin,
nenä kirjassansa kiinn'.
Tarmokkaasti lasiin aina sylkäisee,
siitä riemu verraton.
Hurraa, me nuoret ...
Paha perii riettauden sellaisen,
jota toiset harjoittaa,
kun he itsens' juovuttaa.
Sukukunnan turman tuopi tuollainen,
kulttuurin turmion.
Hurraa, me nuoret..

Illan hämärtyessä
27 Kulkuevalssi
(Kulkurin valssi)
Vanhalla tanssiaiset vietetään,
on maistereilla seppelöity pää.
Siel viihdyn suo viini ja shamppanja vaan,
skumppa kylmää saa olla kuin jää.
Nyt mieluummin Espalla tanssin,
kun kaupungin humina se soi
Tuon kultaisen kulkuevalssin,
tule kanssani, tohtori - hoi!
Tohtorinmiekat ne kujia luo,
ja sormukset kimaltelee.
Pian muistoja mieleen promovendille
tuo, kun Helsingin yös’ astelee.
Hän pistää ain Espalla tanssiks,
kun kaupungin humina se soi.
Tuon kultaisen kulkuevalssin,
tule kanssani, tohtori - hoi!

28 Auld lang syne
Should auld acquaintance be forgot
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
and days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear, for auld lang syne,
we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne.
And here’s a hand, my trusty friend,
and give a hand of thine.
We’ll take a cup of kindness yet
for auld lang syne.
For auld lang syne, my dear, for auld lang syne,
we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne.
Tää ystävyys ei raukene, vaan kestää ainiaan.
On suuri silloin riemumme, kun jälleen kohdataan.
Tiet kauas voivat loitota, jää muistot sydämiin.
Siis vielä kiitos kaikesta ja terve näkemiin.

29 Teinilaulu
Pojat/tytöt, tenttiin emme me ehtineet
kera veljien/siskojen uurastaneitten.
Meill’ eivät laakerit lehtineet
akateemisten seppeleitten.
Mutt’ laulu on meidän ja laulupuu,
se kukkii, kun laakerit lakastuu.
Me saavuimme kerran Helsinkiin
hyvin nuorina, voittoisina.
Pian palattais taas, niin päätettiin,
joka ainoa maisterina.
Muut tulivat silloin ja tekivät niin,
me jäimme jäljelle Helsinkiin.
Toki meillekin riemu ja huumaus työn
oli tuttua, koimme sen kyllä.
Mutt’ valkeus yhden keväisen yön,
yks – – syleilyllä
tuhat kertaa suuremman riemun toi:
luvut jäivät ja kirjoja nakersi koi.
Niin vuodet vierivät luotamme pois
kuin virtana viivähtämättään.
Moni meistä jo tahtonut mukaan ois,
mutt’ nousta ja nostaa kättään
ei jaksanut heikko ja herkkä mies,
joka elämän riemut jo tarkkaan ties.

Mutt’ laulumme, teinilaulumme tää
oli meidän ja rakkaus neitten.
Ne taisivat täysin ymmärtää
teot teinien eksyneitten.
Ne shampanjaks’ elon kalkin loi
ja laulumme, teinilaulumme soi.
Ja kun kerran veljet/siskot kaikki on nää
vain unhottunutta multaa,
ylioppilaslakkimme jäljelle jää
– hiven lyyrassa kiiltää kultaa.
Näin teinit, toverit, eli ja joi
ja elämän kirjaa nakersi koi.
30 Finlandia
Oi, Suomi, katso, sinun päiväs' koittaa,
Yön uhka karkoitettu on jo pois,
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa,
Kuin itse taivahan kansi sois'.
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa,
Sun päiväs' koittaa, oi synnyinmaa.
Oi, nouse, Suomi, nosta korkealle,
Pääs' seppelöimä suurten muistojen.
Oi, nouse, Suomi, näytit maailmalle,
Sa että karkoitit orjuuden,
Ja ettet taipunut sa sorron alle,
On aamus' alkanut, synnyinmaa.

