Virpomaloruja
(koottu internetin keskustelupalstoilta ja Karjalan Liiton kokoelmista)
Voilusikka lehmästäis,
muna kanastais,
pannukaakku taikinastais,
markka kukkarostais!
Luppaatkos munan,
luppaatkos munan,
luppaatkos munan!
Virvon varvon
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuuveks!
Kui monta urpaa
nii monta uuhta,
kui monta varpaa
nii monta vasikkaa,
kui monta oksaa
nii monta orhii,
kui monta lehtee
nii monta lehmää,
kui monta latvaa
nii monta lammasta.
Virvon varvon vitsasella
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuuveks!
Isännälle ikää pitkää,
emännälle perää leveää!
Virvon varvon vitsasella
rikkaaks, rakkaaks,
ison talon isännäks.
Viikoksi velkaa,
vuuveksi vappaata,
sinulle vitsa,
minulle palkka,
annatko munan vai markan!
Mie se virvon viisahasti
taputtelen taitavasti
rikkahaksi rakkahaksi,
ison talon isännäksi,
viien piian pitäjäksi,
neljän lehmän kaitsijaksi!

Isännälle ihravatsa.
emännälle perä leveä,
veikolle hyvä hevonen,
tyttärelle punaiset posket!
Virvon varvon vitsa on uusi
kaunis kuin kukkiva tuomi,
elämän onnea toivotan sulle
nöyrästi vaadin palkkaa mulle!
Virvon varvon vitsasilla
tuorehilla tervehillä,
vanhat virvon viisahiksi,
nuoret ylen notkehiksi,
iloisiksi kaikki muut,
kilteiksi pienet piimäsuut!
Tulin sua virpomahan
pitkän matkan päästä,
mulle sitten pääsiäiseks
pieni palkka säästä.
Jospa annat palkakseni
vaikka karamellin
tai vaikka rahamassistasi
pienen pienen pennin
Mutta jollet anna mulle
edes pientä palkkaa,
niin sulle juhlan jälkeen
huono onni alkaa!
Virvon varvon vitsasella,
kostan pajunoksasella,
rikkaaks rakkaaks
ison talon isännäks,
kolmen piian pitäjäks.
Viikoks velkaa,
vuuveks vappaata,
annat sie munan vai markan.
Virpoi varpoi vitsoil selkää,
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuuveks.
Luppaat sie,
luppaat sie
viiko päähä velkaa?
Virpoi varpoi
tuoreeks terveeks,

muna kanastais,
kaakku taikinastais,
voilusikka lehmästäis,
viinapullo pannustais.
Luppaat sie munan,
luppaat sie munan,
luppaat sie munan!
Uusi vitsa virvoittaa
vanhan kuoren pois päältä kirvoittaa.
En mä paljon palkkaa vaadi,
enkä velkakirjaa laadi,
Kun mä kauniin vitsan kannan.
palkakseni mitä annat!
Virvon viipotan,
varvon vaapotan.
survon suklaamunan,
silkistä sametista
korpusta kanelista,
ka anna munanen,
ettei kissa nauvu ovellas,
ettei koira hauku unias,
että saisit rauhassa nukkua,
onnea, onnea, onnea!
Virvon varvon vitsasella
kosken pajun oksasella,
Jumala sinua siunatkoon!
Mie se virvon viina iest,
muna iest muksuttelen,
raha iest rapsuttelen!
Virvon varvon vitsasella,
kosken kevätpajusella,
terveyttä toivottelen,
siunausta siivittelen,
onnea oksalla tällä.
Virpoi, varpoi, tuoreeks terveeks.
Isännäl, iso vassa
emännäl perä leviä.
Poika tuokoon minijän
tytär hyvän sulhaisen.
siulle vissat, miulle palkka.
Miulle muna kanasestais
maitotilkka lehmäsestäs,

vähä voita vakkasestas
kopeekka kukkarostas.
Luoja sinnuu siunatkoon.
Virpoi varpoi, tuoreeks terveeks
tulevaks vuodeks
oksan ojennan ja elämän onnea toivotan.
Onni on siunausta,
onni on rakkautta,
onni on hyvä elämä,
en palkkaa vaadi,
enkä velkakirjaa vaadi,
vaan Jumalan siunausta toivotan.
Luopuminen velkakirjan vaatimisesta loruissa on tiedotusosa, jolla kerrotaan että jos
pääsiäisenä ei hae palkkaa, voi virvottava sen unohtaa ja palkkaa ei saa enää pääsiäisen
jälkeen.
Siulle vitsa, miulle jäitsä,
nätäliks velkoa,
äijänpäinä maksoa.
Jäitsä = kananmuna, nätäliks = viikko ja äijänpäivä = pääsiäinen.
Virvon varvon vihtasella,
tällä pajun varpusella
Jeesuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi.
Mie se virvon viksuttelen,
rahan eistä raksuttelen,
tuoreeks, terveeks,
tulevaks vuuveks,
sulle vitsa,
miueele palkka.
Virvon, varvon,
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuueks.
Vitsa siulle, palkka miulle.
Annat sie munan vai kanan?
Virboi varboi
tuoreheks terveheks,
sinul viccu, minul jäiccy.
Alan virpoa vitsalla
painella pajun vesalla
uuden vuoden uutisiksi
vanhan vuoden vastuksista.

Mie virvon vitsalla hyvällä
pajun varvulla parhaalla.
En mie siulta palkkaa vaadi
enkä velkakirjaa laadi.
Luoja sinnuu siunatkoon.
Virvon varvon vitsasella
kosken koivun oksasella.
Isännälle ikä pitkä,
emännälle perä leveä
ja pojalle hyvä hevonen.
Jumala sinua siunatkoon!
Virvon, varvon vitsasella
tällä pajun oksasella.
En mä sulta palkkaa vaadi
enkä velkakirjaa laadi.
Jumalan siunausta siunulle.
Virvon, varvon
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuueks,
ison talon emännäks.
Vitsa sulle,
palkka mulle.
Virvon, varvon,
tuoreeks, terveeks
tulevaks sunntaiks muna.
Vitsat teille,
muna meille,
voilusikka lehmästäis,
kaakku taikinastais!
Virvon varvon
tuoreeks terveeks,
tulevaks vuueks,
ison talon isännäks.
Vitsa sulle,
palkka mulle.
Virpana, varpana,
sutjana, putjana,
niivis, naavis,
natserpoo.
Sulle vitsa,
mulle palkka!

virvonvarvon vissat o siu, kanas ku munnii ni munat on miu
Mie virvon virkkiiks,
toisen kerran tuoreeks,
kolmannen imarteeks,
riiheltäs rikkaaks,
kujaltas kuuluisaks,
läävältäs lämpimäks,
lehmästäs voilusikka,
lampaas kaksi kantakoon!
hepo tehköön orriin!
taikinastas kakkara,
kanastas munanen,
isännälle ikä pitkä,
emännälle perä levee,
tyttärelle punanen poski.

