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ONNITTELUT, TOIVOTUKSET, TERVEHDYKSET

Onnea, onnea, onnea vaan,
punainen tupa ja perunamaa!

Olkoon elosi huolia vailla,
lentele, liitele perhosen lailla.

Toivon elon polullesi
onnen kukkaa monta,
monta onnen aamua 
ja iltaa surutonta.

Jos mull’ ois onnen seula,
pitkä pussi ja parsinneula,
niin onnea sulle seuloisin
ja pussin suun kiinni neuloisin.

Olkoon sulle onni lempein,
elos’ taival tasainen,
niin kuin joen tyyni juoksu
kautta kukkaisniittyjen.

Mitä elämä tuo, on ilo ja suru,
toisinaan pieni onnenmuru.
Se, mitä tahdon toivoa tässä:
Sinulle onnea elämässä!

Onnea sulle toivotan
ja ilon päiviä monta,
suru sulta poistukoon
kuin sumu auringolta.

Jos lintu oisin
ja lentää voisin,
niin onnea toisin
niin paljon kuin voisin.

Onni sulle hymyilköön,
siunaus sua seuratkoon.
Toivon tähti välkkyköön,
elos’ tietä ohjatkoon.

Onnea sata kiloa
ja vaikka vähän ylikin.
Olkoon täynnä iloa
sekä sydän että sylikin.

Onni sulle, onni sille,
joka sua rakastaa,
jonka kanssa sinä aiot
yhtä leipää nakertaa.

Onni sulle, onni sille,
joka sua rakastaa,
joka kanssas’ maailmassa
tietä, merta vaeltaa.

Toivon onnen omenoita,
menestyksen mansikoita,
hyvän tuulen pillereitä,
ynnä muita virvokkeita!
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Onnea toivotan kukkien myötä,
en surua paljon, en liikaa työtä,
kulkua varmaa ja hyvää
ja iloa, onnea syvää.

Onnea toivon, onnea oivaa,
elämänrataa tasaista, loivaa.
Onnea toivon, onnea syvää,
elämälles’ pysyväistä hyvää.

Olkoon tiesi tasainen
kuin tyyni järven pinta,
sydämesi puhtoinen
kuin joutsenella rinta.

Hetken helmistä 
vaihtelevista
elämä punottu on.
Kirkkaita helmiä,
kauniita hetkiä
elosi olkohon.

Muistatko aikaa, kun leikittiin
ja kaarnalaivoja tehtiin?
Kunnes kunnahat puhkes’ kukkasiin
ja puut ja pensaat lehtiin.
Sitä armasta aikaa muistellen
sulle lähetän terveisen.

Kun pikkulintu lentelee 
sun ikkunasi luo, 
niin muista silloin minulta 
se terveiseni tuo.

Kaukaa tulee viesti tää,
tervehtimään ystävää.
Onnea, iloa tuoden,
kaikkea hyvää suoden.

Terveiset sulle lähetän,
vaikkei niitä näy.
Sydämees’ ne suuntaavat,
kun vieno tuuli käy.

Jospa voisin kyyhkyn lailla,
lentää ystäväni luo.
Vaan kun olen siipiä vailla,
kortti kiitokseni tuo.


