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Kalliolle, kukkulalle: C
a. Rakastan sua, oma kulta, vaikka äiti kieltää.
b. Tahdotko sinä poika tulla tämän tytön kouluun?
c. Jos et sinä mulle tule, lähden täältä kauas pois.
d. Hyv’ on olla myöskin sauna, jossa kylven lauantaina.

Metsämiehen laulu: D
a. Meill’ on metsässä nuotiopiiri, missä kuusten kuiske soi.
b. On siinä vihreä vilpoinen katto ja naavoista lämpöinen lattiamatto.
c. Metsässä soitan illan suussa, toki vain illan suussa.
d. Tapiolan vainiolla karhun kanssa painii lyön.

Kullan ylistys: A
a. Silmät sillä on siniset, vaik’ on kieronlaiset.
b. Oman kullan silmät sinisen on harmaat, ne on minun mielessäni aina.
c. Tuoll’ on mun kultani, ain yhä tuolla.
d. Ei ole ruuhta rannalla, joka minun kultani kannattaa.

Isontalon Antti ja Rannanjärvi: C
a. Eikä me olla veljeksiä, vaikka me ollaan kahden.
b. Enkä minä sinun takiasi kampaa enkä peilaa.
c. Ensin ne portahat särjettiin ja sitten vasta muuri.
d. Härmässä häät oli kauhiat, siellä juotiin ja tapeltihin.

Mökin laittaja: C
a. Suomen poika pellollansa työtä tehdä jaksaapi.
b. Miehen alut reippahat kirvesvarteen tarttuvat.
c. Seinät kun saan valmihiksi, toisen pään teen kammariksi.
d. Itse hoidin kukkamaani, rikkaruohot kitkin.
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Heilu keinuni korkealle: A
a. Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu ja kuulas on taivahan silta.
b. Lämpöinen löyly on kotisaunan, toisin on vierahassa.
c. Tule, tule tyttö nuori jakamaan se mun kanssani.
d. Ne onnesta mulle muistutti, minkä muinoin omistin.

Sinisiä, punasia ruusunkukkia: D
a. On neidolla punapaula, kun tanssihin käy.
b. Sinisiin silmiin, punaisiin poskiin, niihin ei voi luottaa, juu.
c. Kuukin se kurkisti aitan takaa, kun tulin sinua tapaamaan.
d. Tie vie sinne ja tie vie tänne, tie vie kahtahalle.

Yksi ruusu on kasvanut laaksossa: C
a. Silikistä sametista nirunarukengät oli entisellä heilallani.
b. Sinun takiasi, nätti tyttö, olen minä lähtenyt reissaamaan.
c. Yksi kulkijapoika on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa.
d. Lapsuutes ajan hellimmän sä leikit kanssani.

Arvon mekin ansaitsemme: B
a. Heilamme toisille luvattiin ja Suomelle elämämme.
b. Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle.
c. Ja me muistain sankariaikaa, sadun tenhon tunnemme taikaa.
d. On armas mulle aallon tie ja veet hyrskivät.

Kaunis, kirkas aurinko paistaa: B
a. Murheesi suista, ilmasta puista, soi riemuvirsi, tuoksuu jo maa.
b. Kulje kanssain helmahan luonnon, huolet haihtuu sulta.
c. Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö, kevätvirsiä viidakko kaikaa.
d. Mä olen niin kuin lintunen, joka metsässä visertää.
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