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Kulkuripoikana maailmalla
KÃ¤vin minÃ¤ kerran lÃ¤nnen mailla

SyksyllÃ¤ hiljaisella
Hei pienellÃ¤ pakkasella

Farmari-isÃ¤nniltÃ¤ kyselin tÃ¶itÃ¤,
Tallin vintillÃ¤ makasin Ã¶itÃ¤

LÃ¤nketti kylkeni alla
Hei mielellÃ¤ kaihoisalla.

TyÃ¶t oli loppunut farmareilta
Ansiot jÃ¤tkiltÃ¤ souvareilta

Talvi se uhkasi jÃ¤inen
Hei pakkanen harmaapÃ¤inen

Talo oli suomenruotsalainen
Jonneka poikkesi matkustavainen

Illalla pimiÃ¤llÃ¤
Hei mielellÃ¤ ikÃ¤vÃ¤llÃ¤

Talossa se kuului tanssin huiske
SekÃ¤ hienon laulun luiske

Kartanolle asti
Hei ruotsin voittoisasti

Koputin mÃ¤ ovelle sykkivin syÃ¶mmin
Luulin saavani ehkÃ¤pÃ¤ lyÃ¶nnin

Vaan ei saa olla arka
Hei kulkuripoika parka

Ovi se auki mulle sysÃ¤stiin
Ja ruotsin kielellÃ¤ kysÃ¤stiin

EttÃ¤ "Vad ska du vara min poijken?"
Hei ymmÃ¤rsin sen oikkeen

Vastasin siihen mÃ¤ suomenkielin
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Juomista hieman saada mielin
VettÃ¤ mÃ¤ olisin vailla

Hei jonottaa hemmetin lailla

Suomen kielinen vastaus multa
HerÃ¤tti talossa riemun tulta

Joka ikinen pyysi
Hei "Komma du hit min hyysi"

IsÃ¤ntÃ¤ se minua kÃ¤destÃ¤ kinnaa
"Komm, komm inne, du jÃ¤vla du finne"

Tarjosi kuupalla viinaa
"Hei jano ei meite piinaa"

Talossa sato oli korjattu juuri
Josta se riemu oli nÃ¤in suuri

Oluttynnyri lattialla
Hei viskiÃ¤ pÃ¶ydÃ¤n alla

Talossa ei ollu kun muutama henki
IsÃ¤ntÃ¤ ja emÃ¤ntÃ¤ ja piika ja renki

Kaikki oli humalassa
Hei nurkassa kumarassa

EmÃ¤ntÃ¤ se tarjosi Ã¶Ã¶liÃ¤ mulle
Kuin vieraalle parhaalle kutsutulle

Ilmaisi suosiotansa
Hei hymy oli huulillansa

RyyppÃ¤sin olutta ja ryyppÃ¤sin viinaa
Tanssitin emÃ¤ntÃ¤Ã¤ ja tanssitin piikaa

Ja olin minÃ¤ aika lailla
Hei mieltÃ¤ ja jÃ¤rkeÃ¤ vailla

Kello on ehtinyt lyÃ¶dÃ¤ jo kaksi
VÃ¤symys ja uni tuli vierahaksi

Saapuen seurahamme
Hei lamaten intoamme

EmÃ¤nnÃ¤n silmissÃ¤ maailma hyllyy
Renki ja piika ne nurkassa pyllyi

TÃ¤ydessÃ¤ unelmassa
Hei kilvan kuorsaamassa

IsÃ¤ntÃ¤ yritteli vÃ¤hÃ¤ fÃ¶rbannaa
Venska och finska inte alttisamma



Vaan olkaa te niin kuin hemma
Hei tanssittakaa min Emma

IsÃ¤ntÃ¤kin vaipui jo keinutuoliin
Uni lÃ¶i leimansa silmÃ¤luomiin

Kuorsaus talon tÃ¤ytti
Hei ainakin siltÃ¤ nÃ¤ytti

EmÃ¤ntÃ¤ se hyllyvÃ¤ pyÃ¶reÃ¤ muori
Naurusuinen iloinen ja nuori

Muuttui tuttavammaksi
Hei meitÃ¤hÃ¤n oli vain kaksi

HÃ¤nenkin jo vihdoin yllÃ¤tti uni
Horjuen kun hÃ¤n sylihini tuli

Tarjosi kaulalle kÃ¤ttÃ¤
Hei ilman pyytÃ¤mÃ¤ttÃ¤

IsÃ¤ntÃ¤ se nukkuukin luuria unta
SyÃ¶mmessÃ¤ kierryttÃ¤ kirotunta

HyppÃ¤si seisomahan
Hei pÃ¤Ã¤stÃ¤en mÃ¶lyn pahan

MitÃ¤ sinÃ¤ meinaa mitÃ¤ fÃ¶rbanna
RyyppÃ¤ min Ã¶Ã¶li ja halata min mammaa

VielÃ¤kin se isÃ¤ntÃ¤ huusi
Hei alahan jo korjata luusi

LÃ¤nkettinippuni nurkasta vÃ¤Ã¤nsin
Kaihoten emÃ¤nnÃ¤lle selkÃ¤Ã¤ni kÃ¤Ã¤nsin

LÃ¤ksin mÃ¤ reissuun jÃ¤lleen
Hei pitkÃ¤lle ikÃ¤vÃ¤lle

Vaan aamulla varhain kun aurinko paistoi
Matka se taasen jÃ¤tkÃ¤lle maistoi

MaantiellÃ¤ leviÃ¤llÃ¤
Hei mielellÃ¤ keviÃ¤llÃ¤, hei!
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