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anovat ne olevan sen Atlannin aaltojen 
I liiukan suurenlaisii ja laisii. 

Ja sanovat ne olevan apteekipoikain 
liiukan hurjanlaisii. 

Ylemmassa ja alemmassa 
on sita meijan miesta ja naista: 
On niita »Suomen laulussa» 
ja on niita naimisissa. 

Suo Aura suukkoni otsalles, 
lyo kammenta Daniel veikko ja veikko. 
Ja kanssani kiitosta veisatkaa, 
kun liha on sentaan heikko. 

Rydmanni ennen Auran rannoilla 
huvimatkoja aranseeras ja seeras. 
Linnankadulla purjehti, 
Turun flikkoja kurtiseeras. 



Jos kertoisi puut mita kuiskaillut 
olet lemmesta metsistoissa ja toissa. 
ja suukkoset, joit' olet suikkaillut 
niissa lempesi leikkiloissa. 

Mutt' onneksi mykka on taivas ja maa, 
ja metsat sun lempesi salaa ja salaa. 
Ja heilat on haipyneet aikojen taa; 
vaan viela ne luoksesi palaa. 

Sina Markus haarailit pisteissas 
syva kaipaus kauhtanan alia ja alia, 
ja tiesit ett' taivahan avaimet 
on muijalla maailmalla. 

Pohjanlahden rantamilla 
on Kristiinan kaupunki natti ja natti. 
Siella se Ellfolkin livaripoika 
immelta kihlat otti. 

Nissisen Yrkin aatos se ehti 
kauvas Ceylonin maille ja maille. 
Ettei ne jaisi Helsingin mammat 
teeta ja kahvia vaille. 

Jarnstedtin Ossi on siivo ja kiltti,, 
ja kaino kuin aurankukka ja kukka. 
E i tyttoja liiaksi friiaile 
ei tuhlaa tunteita hukkaan. 

Voikaan kosken partahilla 
on fapriikki komea kuin linna ja linna. 
Siella se antoi »Maiju lilla» 
Jonnelle lemmen hinnan. 



Holopaisen Jallu se Jussinpaivana 
kihlakalut osti ja osti. 
Sepa se monen tyton silmiin 
kyynelvirran nosti. 

»See kaks hoo viis ja hydroksyli* 
hyvalle tuulelle laittaa ja laittaa. 
Tama lysti laitaapi 
s>herr Piiroselle» maittaa. 

Voi sua halla kun kehtasit vieda 
sen kukkivan ruusun kukan ja kukan. 
Voi parturiflikka kun Okiita veit 
sen komian pystytukan. 

Antikainen tuo ahkera Alpo 
on jo naimisissa ja sissa. 
Mutt' liikkuvat sen ajatukset 
viel' muissakin asioissa. 

Mielosen Mikko prilliniekka 
hienot hanskat osti ja osti, 
jotta nuo hienot Helsingin immet 
silmansa haneen' nosti. 

Elna se sanoi etta en mina rakasta 
tuoUaista poikakloppii ja kloppii. 
Kariluoto jo pienesta tytosta 
kokkikirjan oppi. 

Ja kun mina luulin sun taydelleen 
jo voittaneen Aamorin vallan ja vallan. 
Ja meille apteekkipojille 
jo tulevan tayden hallan. 



Niin silloin rakkahin Elnamme 
sina suukon suikkasit suuhun ja suuhun. 
ja naytit, etta luonto se on, 
joka tikanpojan vetaa puuhun. 

Tudermanni pitka ja hoikka 
niinkuin humalavarras ja varras. 
Siina se onpi lauluniekka 
taiteessansa harras. 

Katajapuu se on matala puu 
ja juuret on mullan alia ja alia. 
Pikku-Matin rakkaus 
on maailmalla avaralla. 

Kukko se lauloi jo toisen kerran 
ja kello loi kolmetoista ja toista, 
kun Matti se hiljaa kotihin kompi 
Sorvalin pimennoista. 

Backmanni sanoi etta »voi kun on lysti 
ja turkasen hauska olla ja olla.» 
Elnalle vappuna suukon pisti 
»labbiksen» permannolla. 

Asplundin Jonne ja Yrki ja Dolfy 
rohtoja levereeras ja reeras. 
Aspiriinia ostelit 
ja hurjasti gulasseeras. 

Varfor skulle du »lilla Skoggis» 
giva dig toffelin alle ja alle. 
Et tiennyt et elama nuoren miehen 
maistuupi paremmalle. 



Kunde du inte i Vilhelms »apteke» 
rulla dej lugnande piller och piller. 
Och njuta av livet pa annat satt, 
fast ata vita pastiller. , 

Kun tuomet ne tuoksuis saaristossa 
ja vetten pinta se pailyi ja pailyi. 
Niin Hambergin Valteri Suomen lahdella 
kultansa kanssa hailyi. 

Esko se huusi taydella fortella: 
»laht66k6 kukkaa syomaa ja sy6maa.» 
Rosenbergi se tuumaili 
etta »suu poikki, tai ruvetaan lyomaan*. 

Lindstromin Odi se gluntteja lauloi 
ja Kaisulle hattua nosti ja nosti. 
Eteenpain pyrkii elon tiella 
ja moottoripyoran osti. 

Vartiainen on hauska poika, 
viel' vaimosta vallan vapaa ja vapaa. 
Harvoin sellaista apteekipojissa 
silla ijalla tapaa. 

Tanssissa syttyy se lemmen tuli 
kun rinnat on rinnatusten ja tusten. 
Myos Linnalan Assarin luonto se suli; 
sai naimisinnostuksen. 

Klubissa kukkona poydan paassa 
nuijaansa heilutteli ja teli. 
Kotona kauniisti keinutuolissa 
rouvaansa keinutteli. 



Setalan Eino se »labbikseHa» 
parvelle tieta naytti ja naytti. 
Aviomiehen velvoitukset 
illalla kotona taytti. 

Torkkolan Anni se Helsingissa 
provisooria luki ja luki. 
Siella se vasta konstit oppi, 
joilla se pojat suki. 

On silla oUut sulhasia 
alun yhdeksattatoista ja toista. 
Mutta lailla »glada enkan» 
ei se huoli noista. 

Rosbergin Arvi ja Prihan tytto 
toisistansa tykkas ja tykkas, 
kunnes Arvi kauppansa katui 
ja Karjalan maille lykkas. 

Jankko poika se kruununhaassa 
Thomssiansa luki ja luki. 
Mutta silti hyvin harvoin 
krapulata poti. 

Bonsdorffi sanoi etta »kuuleppa Aura 
otetaankos krassi ja krassi. 
Sitten illalla sirkukseen 
ja otetaankin fiini plassi.» 

Kirjuri-Huikuri firapelitoina 
hurjasti pyoritteli ja teli. 
Klubilla immen tylleroita 
ja Toolossa pillereita. 



Salokangas illat kaiket 
kanneltansa soitti ja soitti, 
Mutta silti pistepuuhis 
monen sallin voitti. 

Soita sa poika ja koita sa poika 
luonnon lahjoja kayttaa ja kayttaa. 
Kaikki nain yhdessa, lemmen vyhdessa 
luojan kaskyja tayttaa. 

Tytto se kamarin kaunistaa 
mutta ruusu se hajun antaa ja antaa. 
Laku-maisteri liivin taskussa 
kihlakaluja kantaa. 

Olkaatte tyttaret valmiina vaan, 
ei tieda koska se kosii ja kosii. 
Ei taida se kestaa kauvankaan 
kun leikista tulee tosi. 

Pesosen Onnin simsonintukka 
kay yha vaan pulskemmaksi ja maksi. 
Hurtti on pojalla huumori 
ja kaikissa toissa flaksi. 

Lempea huokaa, mahlajaa vuotaa 
valkean koivunkin pinta ja pinta. 
Suonet ne tykkii lempea sykkii 
laulajapojankin rinta. 

Mina virrenvarssyja varkkailen 
ja lemmenleikeista laulan ja laulan. 
Mina tutkimusmatkoilla harhailen, 
ja vanhoille flammoille nauran. 



Ja joka naista lauiuista suuttuupi 
ja niskojansa nakkaa ja nakkaa. 
Se ompi tyhma luonnostansa 
niinkuin vanlia akka. 

Jatkoa edelliseen. 

Viimein tulee hannan huippu 
pikku Erkki liukas luikku ja luikku. 
Han se kaikki vitsit tietaa 
jos kuka kuulla sietaa. 

Erkki se varkkasi varssyt tuimat, 
mutt' opettajat vahingossa unhottuivat. 
Kerran se heillekin runoratsu soittaa 
kun ens' vuonna vuosjuhla koittaa. 

Tyhjaks' ei jaanyt Amdeeassa, 
mutt' Erkki jai itse varssya vaille; 
siksi me kaikki nyt yhdessa tassa " 
nostamme maljamme halle. 
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