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Haaska tavata, savolaeset ja muuttii sukulaeset,
Ruuskasen ja Ruuskan suvun miehet ja naeset!
Olokee sittä kaekki niinku kotonano tiällä,
kun tutut Ruuskaset on päsmärinä paekan 
piällä.
On taennu Nilsijän näkymät ällikällä lyyvvä,
vuan kukkuramitalla ei sua, jos ei parasta  
pyyvvä!
Näellä seovuinj nähhään Suomen järvistä  
monta 
ja maesemantäättä kohokohtoo unehtumatonta. 
 
Kinahmi jo tulomatkassa tervehtikkii teitä,
ja toesessa suunnassa kohhoo Tahkon 
järkäleitä.
Kirkonmäeltä katottuna kutakuinnii ittään päen
silimä erottaa pitkät puut ja Pisan mahtavan  
mäen.
Lastukosken kanavalla myös pysähtyvä passoo,
sulut aakii sillan alla ja Vuoetjjärven pintoo  
tassoo.
Lähestulukoon iärellä läekkyy Syvärin kirkas  
vesj,
jossa Ukko-Puavon vaehtovuatteet Riitta pesj.
 
Aholansuaressa iliman muuta hyvänä piettäsj,
jos tämmöenen jookko pirtissä sukujuhloo 
viettäsj.
Körttikansa yhä täättää vanahan seoratuvan 
siellä,
vuan ei ne suata syrjäestäkkää puraesemata  
niellä.
Loohosarreenan lavalta uhkuu semmoesta  
virtoo,
että kallijosta lasjhiekkoo ja kivenmurikoeta  
irtoo.
Kuhan Murtolahti urraanjsuonelle patentin  
hakkoo,
Nilsijällä on pommitarpeettii omasta takkoo!
 
Kaapunnilla ei vastaan kävele nykyssaekana 
niitä,
joehin eväsrepulle ei levveekää selekäpuoelj  
riitä.
Vuosija sitten lähistöllä liikkui tietyt  
pitkäkyntiset,

esmerkiks Ruuskaset ja muuttii tavalliset  
syntiset, 
Nehän ryösti, riähkät, tyhjäks monta  
matkamiestä
- iliman että kettää kerettiin jalakapuussa  
piestä.
Nyt voep nyytit huoleti toestennii hotteilla olla,
nälän taatta ei ennee elä huonokaa 
hunningolla.
 
Ruuskaset kiinnostui juuristaan 2000-luvulla  
vasta,
mikä lie estäny ennemmin toesiin tutustumasta.
Rantasalamella 2006 suku suatiin kassaan,
sen jälestä eijjoo kuuluttu mihin tahasa 
massaan. 
Puuttuvat pannaan pikku hiljoo sopivaan 
välliin,
jotta suahaan sukuhuarat asijanmukaeseen 
tälliin.
Kahen vuoenj kuluttuva katotaan Pirkanmualla  
päen,
mitenkä on Ruuskat suanu lissäätymmään väen!
 
Suvut pittää monessa paekassa muallista  
majjoo,
mutta yhteentullessa ei vejetä ies valtakunnan 
rajjoo.
Ulukomaeta myöten kututaan sukulaesija  
mukkaan, 
eihän kotjkonnuilla käävvessä ikävee itke  
kukkaan.
Vuoesjsataesta perintöö täätyy päevittee ja  
huoltoo 
ja tähellistä tietoo jäläkipoloville senijorriin  
suoltoo.
Jokkaenen on arvokas oksa Ruuskasen 
sukupuussa,
ja siinä pyssyy kuoltuvaannii, jos ei missää 
muussa!
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