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Minun kultani kaunis on…

…vaikk’ on kaitaluinen.

Tiedän paikan armahan…

…rauhallisen, ihanan.

Kaunis, kirkas aurinko paistaa…

…metsät, kummut kultaa.

Nytpä tahdon olla ma…

…pienen mökin laittaja.

Lapsoset ketterät kotihaasta…

…koivusta oksat taittaa.

Visassa on suomalaisten kansan- ja kansakoululaulujen alkusäkeitä.

Käyttöehdotus: Jaa pareille 5–10 laulun suikaleet, ja pyydä yhdistämään sanat 
toisiinsa. Jos jaat kaikille pareille samanlaiset suikaleet, parit voivat antaa vihjeitä 
toisille pareille vaikka hyräilemällä. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.
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On neidolla punapaula…

…kun tanssihin käy.

Oi muistatkos, Emma…

…sen kuutamoillan?

Niin minä, neitonen, sinulle laulan…

…kuin omalle kullalleni.

On suuri sun rantas autius…

…sitä sentään ikävöin.

Tuoll’ on mun kultani…

…ain’ yhä tuolla.

Keitä te ootte te nuoret poijat…

…kun en mä tunne teitä?
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Heilu, keinuni, korkealle…

…nythän on juhannusilta.

Kevät toi, kevät toi muurarin…

…kevät toi, kevät toi maalarin.

Keinustuolin minäkin ostan…

…minäkin ostan, minäkin ostan.

Suomessa olen minä syntynyt…

…tuolla kauniissa Karjalassa.

Arvon mekin ansaitsemme…

…Suomenmaassa suuressa.

Kalliolle, kukkulalle…

…rakennan minä majani.
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Sä kasvoit, neito kaunoinen…

…isäsi majassa.

Jo Karjalan kunnailla…

…lehtii puu.

Jos sais kerran reissullansa…

…nättiä tyttöä halata.

Täällä Pohjantähden alla…

…on nyt kotomaamme.

Taivas on sininen ja valkoinen…

…ja tähtösiä täynnä.

Murheisna miesnä jos polkusi kuljet…

…keinon mä tiedän, mi auttavi tuo.
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Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön jatko.

Laulu Suomessa Arvon mekin ansaitsemme… …Suomenmaassa suuressa.

Heilu keinuni korkealle Heilu, keinuni, korkealle… …nythän on juhannusilta.

Karjalan kunnailla Jo Karjalan kunnailla… …lehtii puu.

Jos sais kerran reissullansa Jos sais kerran reissullansa… …nättiä tyttöä halata.

Kalliolle, kukkulalle Kalliolle, kukkulalle… …rakennan minä majani.

Kaunis, kirkas aurinko paistaa Kaunis, kirkas aurinko paistaa… …metsät, kummut kultaa.

Keinustuolin minäkin ostan Keinustuolin minäkin ostan… …minäkin ostan, minäkin ostan.

Suutarinemännän kehtolaulu Keitä te ootte te nuoret poijat… …kun en mä tunne teitä?

Muurari Kevät toi, kevät toi muurarin… …kevät toi, kevät toi maalarin.

Saunavihdat Lapsoset ketterät kotihaasta… …koivusta oksat taittaa.

Kullan ylistys Minun kultani kaunis on… …vaikk’ on kaitaluinen.

Murheisna miesnä
Murheisna miesnä jos polkusi kuljet…  
                                                              …keinon mä tiedän, mi auttavi tuo.

Niin minä, neitonen Niin minä, neitonen, sinulle laulan… …kuin omalle kullalleni.

Mökin laittaja Nytpä tahdon olla ma… …pienen mökin laittaja.

Emma Oi muistatkos, Emma… …sen kuutamoillan?

On neidolla punapaula On neidolla punapaula… …kun tanssihin käy.

On suuri sun rantas autius On suuri sun rantas autius… …sitä sentään ikävöin.

Matalan torpan balladi Suomessa olen minä syntynyt… …tuolla kauniissa Karjalassa.

Lapsuuden toverille Sä kasvoit, neito kaunoinen… …isäsi majassa.

Taivas on sininen ja valkoinen Taivas on sininen ja valkoinen… …ja tähtösiä täynnä.

Kotini Tiedän paikan armahan… …rauhallisen, ihanan.

Tuoll’ on mun kultani Tuoll’ on mun kultani… …ain’ yhä tuolla.

Täällä Pohjantähden alla Täällä Pohjantähden alla… …on nyt kotomaamme.


