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HEILASTELU
............. on se nätti tyttö,
taivaskin sen todistaa.
Onnellinen on se poika,
joka ............. omistaa.

Onni olkoon osanasi 
elämäsi retkellä,
nätti poika rinnallasi 
vihkimisen hetkellä.

Älä itke ............. -pieni,
jos ei sull’ oo heilaa.
Pistä nokkas’ puuteriin
ja otsatukkas’ peilaa.

Kun sä kerran ukon otat, 
niin ota oikein reilu, 
ettei se myötä- ja vastamäessä 
sinne tänne heilu.

Säilytä ............. se sellainen tuli,
joka palaa ilman puita.
Valitse itselles’ sellainen heila,
jonka mielessä ei ole muita.

Kaks’ on pojalla kannettavaa,
pistooli ja puukko.
Kaks’ on tytölle annettavaa,
lämmin sydän ja suukko.

Toivon sulle ukkokullan, 
pyöreän kuin nisupullan. 
Täss’ ei auta voivotus; 
tää on vain toivotus.

Jos sull’ on rakas ystävä
niin muista sitä aina.
Anna lämmin suudelma
ja rintaas’ vasten paina.

Jos rakkauden vainiolla
käypi kylmä halla,
niin hallan jäljet parhaiten
poistat heiliä vaihtamalla.

Poika nuori sinisilmä
kukkasia kantaa.
Iloisella sydämellä
tytölleen ne antaa.

Ei se paljon lämmitä,
kun tulitikku palaa.
Se se vasta lämmittää,
kun nätti poika halaa.

............. otti ompelukoneen,
istui pöydän ääreen,
rakastansa muisteli
ja teki väärän päärmeen.



CC Kirsi Alastalo 2018, 2022   |   RyhmäRenki.fi   |   Muistokirjojen värssyjä

HEILASTELU
Pata, kattila ja kauha,
onni, rakkaus ja rauha.
Toivon sulle ukkokullan
lihavan kuin ranskanpullan.

Onni, rakkaus ja rauha,
pata, kattila ja kauha.
Ne ota mukaasi,
kun muutat omaan tupaasi.

Kukkaa suuteli etelän tuuli,
tyttöä poika hymyhuuli,
äiti sen maiskutuksen kuuli,
veden tippuvan räystäistä luuli.

Astelin pistelin aidan viertä
katselin kaunista kukkaa.
Kukahan mahtoi olla se poika,
joka silitteli ............. tukkaa?

Niin vanha kuin on elämä,
niin vanha lempi on.
Enkelit kai taivaassa
keksi suutelon.

Leiki sinä maailmassa, 
leiki vaikka millä, 
kunhan et vaan koskaan leiki
ihmissydämillä.

Illan hämy peittää maan,
poika saattaa armastaan,
veräjälle tultuaan
suutelevat toisiaan.

Nätin tytön rinnalla
on niin paha olla,
kun ei tohdi halata
eikä ilman olla.

Yksi tyttö, yksi poika,
yhteensä siis kaksi.
Kahden kesken elämä
käy paljon hauskemmaksi.

Kun sinä poikia lemmit,
niin älä lemmi monta,
sillä sellainen lempi,
joka monelle riittää,
on niin onnetonta!


