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SuomeSfa moni mammanpoifa 
On täpliä tuin firfon rotta ja rotta, 
Shm et taljbo maraStaa 
3a totien omaa ottaa.

SQuttei moiti juuri ijerra 
Ole niin turhan tarita ja tarita, 
•gteibäu fir§tui§fa filaljtaa 
Sftoni taraailettn titarffa.

3otinen ia Dittmmeliint
3a ft’octi ja (Sajanteri ja =teri 
Sillä tantoin ne tuijaitjia 
3tfeUetifä peri.

Haitista para§ taiteltiin
Oli Tampereen panfitljerra ja ijerra, 
3'oi'a ei muitta raaragtanut 
itäin miljoonan toiiben raerrait.

9)^bp§panfi§fa Tampereella 
Oli joijtaja armon miefi ja titieji,
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„ifteljbiffi" ja „iuotetuffi"
Ajanet IjerraSraäti tiefi.

©i fen f)uoli f)erraSmief)en 
©uolirapötä fäpttää ja fäpttää. 
tiliinpä fe faattoi Qbmaniitn 
Äpltin roatfanfa täpttää.

©itä fen t)uoti fyerraSmieijen 
sf3itää pennistä fiinni ja fiinni, 
28aan fe jaa laSfea tuljanfia 
3a olla niin forSfan fiini.

©itä fen tptoli tjerraSmieljen 
ipöllänfä taljaa raataa ja raataa. 
SOfaat pantit ja riffaat faSfat. 
tltiiSfä ra aan lastuun taataa.

©itä fe riitä t,erra§miet)el(e 
joitta etämätjän ja =möt)än. 
3SiiSfataa marffaa päiroäsfä 
On roielä liian raäljän.

3bmannilla automobiili 
3a fillä on IjauSfa ajaa ja ajaa. 
^tjbpSpanfin tjolroeiSfa 
On moni faSfa raajaa.

3bmanilla tjuroita fattiS 
3a loistama elantonfa ja =tonfa. 
SBierafjilta raljoilla
§än täptteli futtaronfa.
3bmanitla trotarin luonto,
2Baan ofaffeiSfa tuli pietti ja pietti
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äöaraStamalla ja roäärentämälfa 
,§än pelaSturoanfa mietti.

(Suuritta martailla pittät tpnnet, 
ttie on tontun täpneljeitä ja fjeitä,
©itä ne pennejä matasta 
Die ottaa feteleitä.

Suuritta marfaitta tppoö nimi 
3a lunnia ja armo ja armo 
Suuret martaat ne teoiStanfa 
Kiinni joutuu Ijarroon.

3btnan fe pantin taljoja
ttiiin färpti tuin omianfa jo =anfa, 
Suuria pummia muittafiu 
©ietä fpiijafi taiboltanfa.

SJMljoonanfa muuan rouroa
USfoi 3bmanitte ja mille.
Sai npt läfpeä foplpiintaioon 
pläiroitte itämille.

3bmanni je autottanfa
Sljeli maan tuin fjerra ja Ijerra,
Kun potiifit tuli ja fanoiroat,
@ttä „PäfjbeS meittefiu terran."

KofpuuS on tppoä faifeSfa,
SBaan fitä ei 3bmani tienupt ja tienupt. 
Sepä fe lienee pantfifjerran 
pPPiifiputtaan roienupt.

Sieltä fe ompi 3bmanin matta 
Juonne tjerrain raatiin ja raatiin,
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©teliä ne herrat ^bmauille 
Smontionfa laatii.

©ieltä fe ompi Qbmanin matfa 
fftuunun palroeluifeen ja ¿uffeen, 
@ttei feu tefifi toisten mieli 
Paljain famalluffeen.

©nellmanni fe itfenfä ampui 
3a teli fiinä roiifahaSti ja =f)a§ti, 
KoSfa terran Öhmanin prjpffiin 
^ppppfenfä faSti.

Sianfa fe lauman ihmettelee 
Dtäitäfin huijareita ja =reita: 
Sipilä ne omat juuret herrat 
9lifa trofareita.
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