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1. Rosvo-Roope 
 
Jos täytätte mun lasini niin tahdon kertoa 
Surullisen tarinan joll' ei oo vertoa 
Se on laulu merirosvosta Roope nimeltään 
Hän sydämiä särki missä joutui kiertämään. 
 
Hän kaunis oli kasvoiltaan ja nuori iältään 
ja opetuksen saanut oli omalta isältään 
Vaan tyttö jota lempi , hän oli petturi 
Ja siksi tuli Roopesta nyt julma ryöväri. 
 
Viel' Itämeren rannikot ne Roopen muistavat 
Ja naiset Pietarinkin vielä päätään puistavat 
Ja Suomenlahden kaupungit tuns' Roope ryövärin 
Ja suuri oli pelko vielä Kokkolassakin. 
 
Ei neito Viron rannikon unhoita milloinkaan 
kun Rosvo-Roopen kanssa hän joutuin kapakkaan 
He söivät mitä saivat ja joivat tuutingin 
ja tyttö poltti sydämens' , mut Roope sikarin. 
 
Ei tiennyt impi Oolannin kuink' oli laitansa 
kun Rosvo-Roope pestäväks vei hälle paitansa 
Yks nappi oli irti, hän ompeli sen kiin 
ja samalla hän ompeli myös sydämensä siin. 
 
Sai Roope viimein palkkansa hän on nyt Suomessa 
Ja jossain jokivarressa lie lossivahtina 
Hän lesken eessä nöyrtyi 
ja joutui naimisiin .Ja sillä lailla Rosvo-roope hiljaa hirtettiin. 
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2. Heili Karjalasta 
 
Kauas maailmaan läksin kulkemaan, kuljin niin iloisna ja huoletonna vaan. 
Jouduin Karjalaan kuinkas sattuikaan Lemmenpiston sydämeeni sain, 
Hei Karjalasta heilin minä löysin, löysin heilin pienen herttaisen. 
Hän kohta minut sitoi lemmenköysin, sitoi hurmahan ijäiseen, 
Tunne outo rinnassani, on kuin paino povellani ja kuitenkin niin onnellinen oon 
Hei, Karjalasta heilin minä löysin, vaivuin hurmahan ijäisehen 
 
Vaan en saanutkaan tuonne onnelaan jäädä täytyi jällehen rientää kauas pois. 
Mutta rinnassain, yks on aatos vain Jospa Karjalaan taas päästä vois. 
Hei Karjalasta heilin minä löysin, löysin heilin pienen herttaisen. 
Hän kohta minut sitoi lemmenköysin, sitoi hurmahan ijäiseen, 
Tunne outo rinnassani, on kuin paino povellani ja kuitenkin niin onnellinen oon 
Hei, Karjalasta heilin minä löysin, vaivuin hurmahan ijäisehen 
 
Ja mä tiedän sen immyt armainen, oottaa siellä Karjalan mailla ystävää 
jok´ei konsanaan luovu aarteestaan, vaan sen sydämessään säilyttää 
Hei Karjalasta heilin minä löysin, löysin heilin pienen herttaisen. 
Hän kohta minut sitoi lemmenköysin, sitoi hurmahan ijäiseen, 
Tunne outo rinnassani, on kuin paino povellani ja kuitenkin niin onnellinen oon 
Hei, Karjalasta heilin minä löysin, vaivuin hurmahan ijäisehen 

 

3. Tulipunaruusut 
 

Illoin luokse pienen kapakan ratsuani juoksuun hoputan. 
Kuiskaa hiljaa arotuuli, hymyy Rozy punahuuli, 
Tyttö, jota yksin rakastan. 
 
Heijaa, ruusut tulipunaiset Sua varten vain on kukkineet. 
Kauneimmat tuon niistä sulle, Suukon palkaksi suot mulle; 
Mulle suukko, sulle ruusut tulipunaiset. 
 
Kaukana on mulla maja pien', tähdet pustan yli näyttää tien. 
Satulaan sun nostan, kulta, ratsun lento on kuin tulta, 
Taivaanrannan taa kun sinut vien. 
 
Heijaa, ruusut tulipunaiset… 
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4. Emma 
 
Oi muistatkos, Emma, sen kuutamo-illan, 
kun yhdessä tansseista palattiin? 
Sinä sanasi annoit, ja valasi vannoit, 
ja lupasit olla mun omani. 
 
Oi Emma, Emma, oi Emma Emma, 
ja lupasit olla mun omani. 
 
Sinä sanoit vielä senkin että "painappas pääsi 
vasten mun palavaa rintaani!" 
Sinä omistit minut, minä omistin sinut, 
ja tahdoimme lempiä alati. 
 
Oi Emma, Emma …. 
 
Minä uskoin ja vannoin, ja sormukseni annoin, 
ja lupasin olla sun omasi. 
Sinä valasi taitoit, ja lahjastani laitoit 
vain heiluvat renkahat korvisi. 
 
Oi Emma, Emma …  

 

5. Rantakoivun alla 
 
Mä vielä muistan rantakoivun vihreän kaunoisen. 
Siitä kauan on aikaa niin, koivun alla kun istuttiin. 
Ja unelmat kauniit muistan armas, kahden kun haaveiltiin. 
Sinun silmäsi kauniit silloin katsoi taivahan tähtösiin. 
 
Välisoitto 
 
Vain sulle uskon rantakoivu, suruni kaipuuni. 
Ethän kertone kellekään, että jäänyt oon ikävään. 
Taivahan tähdet mulle loistaa, yksin kun tänne jäin. 
Sinun lohtuas kaipaan, rantakoivu, ainoa ystäväin.  


