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'7^'uuti, mun wau»vani, nukktikaa
Unta sokurtn-makeaa !

Itse ma kehtoa soutaisin,
Jos waan wiipyä joutaisin.
Mutta mulla on suuri työ.
Aapiskukko se torua taitaa,

Jos en läksyä toalmiiks laita.
Mut kun lomahetkeni lyö,
Kohtapa mamma jällehen juoksee
Omien wauwa kultien luokse.





(HVhopas, Pekka, min miettehes maksaa,
Latin»t»k« luet w»i Saksaa?
Jokohan Virkaa maisterin täytät,
Talttapa tohtorin oppia näytät?
Käynytpä liencwi waikeaks,
Koska on apuna silmää kaks!
Näytäpä kitjas — no, näitkös kurin!
Tohtori pitikin kirjan nuriu!





sorsat lampehc»!
Pikku Urjö poikanen
Kumppaliks! hcillen!
Kaiken kesän sorsat ui,

Iloisesti pulikoi,
Syksyllä he teilleen
Lähtee, lentää kauas pois, '

Missä lämpimämpi ois.

Niin myös, Urjö poikanen,
Kosk' ou wesi lämpöinen,

Pulikoitse tässä.
Ennenkin kuin kylmä jää
Wielä kcisivaa kerkiää
Kylpy-ammehessa,
Lapsi »viedään kylivystään
Ailin syliin lämpimään.





M pupu lanout ptenomcu,

Kuink' olet hieno ja pehmoinen!
Kuiuk' korwcts on pitkät, taitais luulla
Sun »voitvas Virstojen päästä kuulla.
Ia kchräsilmäs nc melkein ou suuret
Kuin lumpeen lehdet tai nauriin juuret.
Nyt katselet maahan, nyt taiivahalle,
Nyt wasempahan, nyt oikealle,
Waan etpä näe kuin Miiri häijy
Sun henki parkaas hiipien Väijyy.
Ma pelkään, pupu, sä saanut lienet
Kyll' isot silmät, mut aiwot pienet!





<Hlt peippo, ptent ltntusetn,
Suloinen sybllttkäpyein,
Miks multa poies lensit!
Ma talwen kaiken syötin sun,
Waan kewäan tullen jätit mun,
Ia kohta metsään riensit."

"Siit' on nyt suru »nielessäin
Kun uskoton sä olit näin
Paraalle ystäwällen." —

Samassa tytön korivihin
Liwerrys wieno kuuluit!»»,
Jo tuli peippo jälleen.





(?d?l lelupa biljaa,
Mun siskoni Milja,
Kuin sitveä lainmaS.
Nyt olen mä mammas:
Ma harjaan ja su'in,
Jos sallit sen huivin,
I» laittelen pääs
Kuiu joutuis so hääs."

"Ai, mammani tulta,
Ee tuntui kuin tulta!
Jo kiitän, jo piisaa
Nyt, pittuinrn Liisa!"





i^Ninne nyt Matti ja Lotta ja h»uwa?
Katsopa, llluktlt on heillä ja samva!"
"Hywäst', hywäst' jo, naapuri tulta!
Kaukamaille jo mennihän sulta,
Minä ja Musti ja pikkuinen Lotta, —

Älähän naura, sc aiwan o» totta! —

Matkustelemme nyt kaikkia maita,
Siksi ku» tulewi Vastaba» aita;
Senhän takan' on maailma» lopp».
Hywäst', hmräst', so meillä o» hoppu!"





ristittyiiä c» »lies
Paita-ressu eis sopiivainpaa !

Tokkohan tuktas o» »äb»yt kampaa?

To!»e» sukka — seu kissa ties,
Mihin pajupehtohon tarttui!
Sicllätö reikäkin kolttiin tarttui?
Eeiioopa siinä ja sormia nuolee,
Luulenpa nälkähän waimaan kuolee. —

"Mamina jos pöksyjä saara jo »roisi !"' —

"Pötsisiä? Liika se kunnia oisi!"





v^aiwahalla, kas! kuu jo kulkee.
Unonen lapsen silmät sulkee,
Tyynyn päälle jo päätin waipuu;
Ensinpä ristihin sormet taipuu:
Isä armias, tativahastas
Katse tätäkin pientä lastas!
Enkelis suosllkscni laita,
Sitten ci mua mikää» haittaa !

Anien.








