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Mieraita fäfee!
Kissa ne näkee
Wirstan kahden takaa,
Titotta puolen hakaa,
Sukii päänsä sileäksi,
Pesee kääkät kiiltäwäksi.
Olkoon rnyö-s
Se sun työs,
Että nähtäis kilttiseksi,
Mamman muru siiwoiseksi.

Hiiri harmaa juoksee,
Hipsuttaa.
luustopala luokseen
Wiekoittaa.
Woi mun hiirosen', jos ois
Hiukka mieltä sulla,
Pötkisitpä pakoon pois —

Kissa saattais tulla.

Pieni kissanpoikanen
Katsoi sillan reikiin:
„Hiiri, kuules, hiironen,
Tule tänne leikkiin!"

„Kumpi metsf on Mikkelin,
Sitä pitäis koittaa;
Emä lupas rinkelin
Sille, joka moittaa."

Hiiri hupsu kowin on
Ahne sokerille;
lääd' ei malta loukkohon,
Lähtee kilpasille.

Juosta toitistettihin;
Ensin kerkes hiiri.
®diko palkaks sokerin?
Ei — maan paistin Miiri.



Musti hdukkuu „hdu, hdu, hdu!" —

„Mitäs, Musti, hdukut?
2öoi, moi Penttu penikkdd,
Tuotd willi-weitikkdd!

Miks näin ulos kdrkddt?
Tuti^ohdu Mdrkddt?

Wirfun' on mienyt/
Sukkdni syönyt,

Näetkö tuolld ryömäreitä,
lotkd rostoodifi nteitä?"

Repi tiindn repdleiJfi, —

Hdmeen kdiken Jdppdlei^i.

Musti hdukkuu „hdu, hdu, hdu!"
Sitä Musti hdukkuu:

Oisit Mddttees korjdnnut
Kittti-tyttöfenä,

Metsässä käy „piu, pdu, Pdu!"
Pyssyt yhä pduttuu.

Eip' ois Penttu tdwdnnut,
Kdikf ois eheänä.

SieW on Pdppd dmpunmssd,
Hdllin kdnssd jdhtddnmssd.
Musti tnenis kdnssd,
Wddn ei joudd Mirdltdusd.











Kukko lensi, liehui
Pdddn reuudllen;
Kdtsoi fifätlett,
Sdttloi: »kukd kiehuu? kukd kiehuu?"

Vdro, kukko Pdrtd,
Joe et totjtd kdrkdd,
Pdnnddn poikki kduld,
Sittett faifit fouidd:
»Kukko kiehuu! kukko kiehuu!"

KdUdnpoikd juoksi Kullo: „Hdnhi rukkd,
Metsään yksinään;
KdUd turhddn luotsi
Kutsui tytärtään;
Totellut ei tyttönen. —

Tuti hdukkd, koppds sen, —

Kukko-Mddri huusi:
Fykkerikyy!
Tyttären syy!"

Pmmfitita,
Miks noin rumast' ctstttsMet,
Hompsis, hampfté fjaafottelet?
tatfos kuin mä kepsutan,
WMelästi wiipoitan!"

Suifat)ti järmeen
Hdnhi toisten Pdrween,
Liukkdhdsti liikkui,
Kepeästi kiikkui,
Niinkuin tdiwdhdlld kuu.

»Kdd, kdd, kdUd,
Onko muud uusi?
Pdtjoukos se mdksdd?" —

„Penniä kuusi." —

„Huh sit' en jdksd." —

»Penniä kdksi." —

»Hettä hdlmemmdksi." —

,Hhden pennin." —

„Annds tännen."

Hanhi: »Tules tänne, suurisuu!
Koetd täällä kepsutelld,
Weden Päällä Miipoitettd!"











Hopoti, hopoti, hopotihoi!
Wdrsd hypäten hirnuu.
Lopoti, lopoti, lopotitoi!
Voitd Vdtpuri kirnun.
Voin minä woitelen teiroäffen,
Leiman Wien minä wdrsdllen,
Sitten ei todrfdni pelkää. —

Hei! jopd pääsin mä selkään!
Kopoti, kopoti, topotitoi!
zloutuhun, wdrsd, nyt juokse.
Hopoti, hopoti, hopotihoi!
Vie minut mummoni luokse.
Mi wuorien hdtrpdtddn,
Poikki merien kddldtddtt.
Mummo kdkkujd pdistdd,
Ztltfi mieleni tttdistdd.



Peutdlo-putti sdi fidn — hei!
(Suomen-futti sen kotiin wei;
Pittämie,s sen niskdu tdittoi;
Nimetön siitä ttmkkdrdt tdittoi;
Sdtdri pikku ne suuhuns söi!

Ndsku, tmsku porsdhdt,
Kiiruhusti tulkdhdt!
Kdukdloss on teille ruotdd,
Soppdd ntdkedistd juokdd!
Mut woi missä ryökäleet,
zOtetten tdds rypeneet?
Kärs ott fontdtdpio,
Boxtat fdwilufitkdnd,
Lidstd myös sdpdro
Kdhtd wertdd pdksumpdUd.
Hys, hys, wetehen,
Tuonne pihdldtnpehen!
Ensin Pitää puhdds oflfa,
Sitten tvdstd syömään tulld.

Kyyhkynen, kyyhkynen,
«Sinisiipi lintunen!
Voi jos oppisin md futtd,
Kyyhky kiltti, kyyhky tuttd,
Kuintd hywättä woi oltd,
(Siiwo^f elää sowinnolld.
Veljes kdnssd et riitele,
(Sifdridsi et tutfdtle,
gstäwin' dind te leutelette,
Sowuss jywiä jdkelette,
Ruituttdin,
Kuiskuttdin,
Sutttd wddu yhä mutétuttdin











Kuu on kittrttstd kesään,
Puolikutttd peipposestd,
Västäräkistä wtittokdttsi,
Pääskysestä ei päiwääkään.

(Sananlasku).

Mä, mä, mää,
Rdttkkd pässinpää!
Kesän wiltat kantaa,
Syksyin poijes antdd,
Tdlweks ilntdtt jää.
Mä, mä, mää
Rdutkd pässinpää!

Tules tänne, lammas kulta,
Saatpa leipäpalan multa.
Sitten otan fjiuian tviMa,
Siitä kudon töppöset,
Niin on jalat lämpöiset
Meidän pienoisilld.



Loiskuttdd, läiskyttää,
Pddpdttdd, piipittää!
Sorsaparw' on Idtnmifosfd,
Riehuu tuolld ruo'ikossa.
felottd ne pulikoi,
Kyllä emä wdrtioi.
Vitjdmies jos lähenee,
Etnonen waan wiuhtdisee,
Kohta faiffi fukettddpi;
Pitkän nenän kettu fddpi.

Vasikkani wallaton
Ensikerran päässyt on
Talwimajastansa.
Katsos kuin se iloitsee,
Katsos kuin se hyppelee,
Häntä suoranansa.
Ruohoa nyt haistaa,
Vaan ei ntdltd maistaa;
Lähtee hyppyyn jällehen,
Iloisesti myytien.

Tuu, tuu, tun, tuu!
Kdrjdui käy.
Tääll' on heinää, wettä.
Hutkdd ei näy,
Ei ole mitään hätää.
Tuu, tuu, tuu, tuu!
Hetkeks jätän kdrjdu,
Lähden tuonne ntdrjddn,
Poimin puud-puolukoitd,
Mdkeisid mdusikoitd.
Kotiin ne kdttttdtt.
Kelles ne dundu?
Kukd drwdjdd,
Hän ne sdd!










