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Ota onkeen
Säv. Mauri Kiviniemi
San. Risto Rantanen

Pilvenhattaroita järven pinta peilaa,
kesäpäivä jälleen tarjoo parastaan.
Soutuveneellänsä järvenselkää seilaa
mökkiläinen joka lähti onkimaan.
Ei päivää järvellä
voi tänään tärvellä
On mulla kohta koppa kalaa tulvillaan.
Ota onkeen
Lähde rannasta hauki
Ota onkeen
Sua ootan haavi auki
Ota onkeen
Tule särki tai ees sintti,
muuten lähtee järki, himmenee myös vintti.

Pontevasti lupasin kun lähdin kalaan:
”Vasta ylitse kun pursuu koppa niin
minä takas kotilaiturille palaan.”
Soppakalat tuon ja jotain halsteriin.
Ei päivää järvellä
voi tänään tärvellä
vaikka tuntuu ettei mitään tartu pyydyksiin.
Ota onkeen
Lähde rannasta hauki
Ota onkeen
Sua ootan haavi auki
Ota onkeen
Tule särki tai ees sintti,
muuten lähtee järki, himmenee myös vintti.
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Saapuessa yön kuin hahmo aavelaivan,
kun ei kukaan nää, mä palata jo voin.
Mökkirantaan soudan jälkeen turhan vaivan.
Saanut saalista en verkoin, katiskoin.
Ei päivää järvellä
se voinut tärvellä
Mä itselleni tänään lepopäivän soin.
Ota onkeen
Lähde rannasta hauki
Ota onkeen
Sua ootan haavi auki
Ota onkeen
Tule särki tai ees sintti,
muuten lähtee järki, himmenee myös vintti.
Vaikka uupuu kala
ei käämit pala
on mökkikeitto hyvää myöskin makkaroin.
Ei ota onkeen
Viihtyi rannassa hauki
Ei ota onkeen
Sua ootin haavi auki
Ota onkeen
eivät särki eikä sintti,
levätä sai järki, tyhjentyä vintti.
Levätä sai järki, tyhjentyä vintti.
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