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uf fo af fa

faufo fofoo fuffia
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iii la liii luu ui lo fuol tii

lul lo lie luu

lait laa lai luu lul luu lul luu
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su si

suu i so

su si sei soo

se syö
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kis sa si ka

lai fa läs lee lis faa

lis lis lis faa lis lis

laifa läs lee fi laa

fil fil filaa fil fil
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mu na ka na

mu na on ka nan mu na

ka na on mö kin ka na

mö kis sä on kym me nen

ka naa

fe on nie men mum mon möi li

mum mo me nee mnö mään mu ni a
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kä ki kuk kuu ke sän sa no man

ei ky sy en ek sy

en nen mi es maan sa myö

kuin sa nan sa syö

o ma maa man sik ka

maa i säti maam me

suo men maa
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ka la

las ifo fa Ia fou te fa
mis fä on nel Ii nen on fi mies

fe ma faa maa* fa nuti lin mal lin

fe on lal lin mö fin fal Ie

äf fi ä on fal Ie fei fal laan

is fee fa laa nte faan
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fe oli faa lis fe
fa noo fal Ie mie Rs fään
fa Ia of fas fa o lal Ia
fal Ie M fee mö fil Ie
lau laa loi lu aa
ilo tl Icm lei

luu Ii oi fan lei
loi lo lo loi Io lei
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fufu Täti

Ux) ös lö ti fas !el lo nt

M fu mas fo fum mul lo ni

foofel Ie lal fi feto o

Ie fä fau ms lail fi oi Ie

nmötM ntzAfkm
4m mSeM jet 4&&

mi' mz 'He tm
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%e£ /u

ket tu lauk kaa ka na suus sa

mis tä ket tu on ka nan: saa nut

nie men mum mon mö kil tä

se o li sei lai nen ka na

et tä se ei o li si an ta nut

mu ni aan muni mon ot taa

se miet ti men nä muu ai le

niin läk si kin mat kai le
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til lus te li tai lus te li

as tui au ke a ta ke to a

me ni met sän lai taan as ti

siel lä o li la to

no sen ai le a set tui kät köön

mut ta sat tui ket tu

sen kaut ta mat kaa maan

tie tys ti ket tu kek si ka nan

ka na kot kot ta en kaa kat ta en

ko et ti len tää mö kil le

mut ta ei ka na ky ke ne

kau an len tä mään

ket tu sai sen kiin ni

sin ne se sit te ka na ka to si

ke tun ki taan
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mimmuu mtimmuu

mii- ien .. mm me en /ti mu nti

mi mu 4e en

tä tm mte u

fam 4ue mii Man

mun ned mue tee

nu mu 4e en

&e en ia et

mun me nee ' ei iee We ia
mun /a tee niin /e mee

nu mä 4e em

de en tm ni mu iti
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tölli
lam min lai ta mal la on tölli
töl fis [ä a[uu to lo [en les ti

les fel lä on tai[i las ta
toi [en nimi on ot to
toi [en nimi on el li

otto on tom me nen nel lä
elit on [ett [e män nel lä



äiti ful lee fn Rl lä tois [ä
menee aa mut Ia tulee il lal Ia
[il lä ai taa otto on t [än tä nä
elli toi mii e män tä nä

otto ta las taa niit tää
elli [iis tii töllin
täit [ee fau no! ti a lai tu mel la
auttaa ottoa nii toi lä
laa ttt fn lp il lat [i
äiti Mian tu Ie maf [t
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to tuut ta ei kiel tää saa

nosta lasta kyn nyk ses sä

auta mies tä mä es sä

söisi kissakin kalaa
ei kas tai si kyn si än sä

ei tule työ te ke mät tä

työn sä muo toi nen mies

kun käsi kau nis ta tekee
sitä silmä kat se lee

oma maa mansikka
muu maa mustikka
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pas si poi ka

i sä kiel te li

elä kiu sot te le pek ka päs si ä

pässi pök kää si nu a

pekka ei pii tan nut kiel los ta

sanoi yi pe äs ti
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ei us kai la pässi pö kä tä

tätä poi kaa

sa mas sa pa pässi pök kä si kin

pekka kaatui pitkää pituuttaan

pe las ta isä poikasi itki pekka

isä pelasti

pekka löi ke pii lä päs si ä

minä ta pan tuon pässi pö ki ön

sanoi ä kä pää pekka
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en nen main ei nei ia äae

uei ma dauMa ieimu uu

se on uuni läm pi ää

sitten lei pi ä pais te taan

iau ia/i iui ia ituun

e/H mamti eiH nuumi
eiii muiiuidei enu nai
tuppu on uu ni luu ta

tupa on uuni

mikä on kullat

mikä on mullat

mikä kultaiset omenat
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peen patina

o pet te lep pa no pe as ti

lau [u maan tämä peen pafina

pippilön pappilan apupapin

papupata panfolle faatui

pappilan pisfi paffu posfi

pisti ponfolta posfeenfo

paffun papufeiton
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ei kukaan seppä

syn ty es sään

oppia ikä kaikki

alku työn kau nis taa

lo pus sa kiitos seisoo

pata kat ti laa soimaa

musta kylki kum pai sen kin

niin monta mieltä kuin päätä



29

jänis

jä nis lauk kaa min kä jak saa

pakoon jep pe ä jo ka jä les sä

juok see

jeppe on jul ma peto

jä nik sei le

sää lit tä se tap pai si jä nik sen

jos se sen kiin ni saisi
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jä nis on jou tui sa juok si ja

jeppe jää siitä kau as jä lei le

mutta jepen kump pa ni na

on met säs tä jä jo ka on

a set tu nut jäniksen tielle

pyssy o jos sa

poks

siinä makaa jänö kuo li aa na
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sa nan las ku ja

mau^ AeSa MJim einiuu

i<m iu iuem aiafia

/ai ia a iaian ujuim

iae ie miiun M eiuiiuu

iemu muu un emu

fre Sutien neimee

..
..

.. /■ ... /■en ätena - nummmin

mik)ä en ie miiä: min
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jusfi on pienen möfin poifa

ifä on fuol lut äiti ei

jaffa nffin elättää lopfijouffooan

piffu jusfin täntp fulfea
one Ie ntos fa elä mi fen opua
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jusfi mie lei lään jät täi fi

tämän toimen jos pns tui fi

tefemään jotafin josta olifi

an fi o ta

jusfi o jat te lee että tuo

jo fe län jes fu fin lus fut tao

elä finä jusfi meillä fän fän

elä finä meillä fän fän fän

elä fän fän elä fän



ait ta kulkee
mies istuu si säs sä

mikä se on

se on Vene

kesät syö
tai vet ai tas s a

asuu

se on vii ka te

tai vet juoksee kesät makaa

se on re ki
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ar vaa tä mä ar vuu tus
o ve ton aitta ruo kaa täynnä

se on muna

va ris lensi vaa pot te li
ve si sii vis tä si ru si

se on sou tu ve ne

kiu ke roi nen kou ke roi nen
kaikki pellot perk ko aa
kaikki vai ni ot va koo

se on au ra
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toaris
fatu roarit[esta

toaris lenft
ter ma tul le [tl lal le

notta tart tui

ttsta[i notan irti

pnrs tö tart tui
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fun pprs tö »ää[t irti

niin notta tart tui

noffa pää[t

pprstö tarttui

pnrstö pää[t

notta tarttui

[ttnä [e toaris teiftuu

totelä tänättn pättoänä



mike mike miem meen

iuiMyimn nuieUn iummmiin

UeJ me ui m iaanueia

■eaimei deieu t^eUum



madmeitää/m mm/iaaua

mii iti uuttu mMfkzieu
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laiva
uippa laiva u la poi ta
eteläisen päivän alle
noille maille mai ni oil le
missä puut punalle paistaa
omenoita oksat notkuu
tulet sieltä syli täynnä
vii ku noi ta vis ku noi ta
ry pä lei tä ru si noi ta
sekä mui ta muk lu koi ta
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parempi pieni onti
fuin fuuri In pa us

roäärnns roie totuus tuo

erittäin on roief fa us
erittäin on roii fa us

parempi roii fa us
fuin roäferoqns

illalla laisfa mi re äf [i tulee

laista töitänfä lu et te lee
roireä ei roirfa mitään

Inönti Inön nis tä tulee
fosto for ma puus tis to fin
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joutsen ja hanhi

mistä tulet han ho se ni

han ho se ni har ma ja

ran ta sei ta ran ta sei ta

jout se ne ni valkea

mitä siellä te ke mäs tä

han ho se ni harmaja
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poi ki a ni pe se mäs tä

jout se ne ni valkea

pe sit kö mi nun kin poi at
han ho se ni harmaja

o lit sä it se kin siellä

jout se ne ni valkea

siis et pessyt poi ki a ni
han ho se ni harmaja

en mä pessyt poi ki a si

jout se ne ni valkea

minä sinut me re hen upotan
sinä hanhi harmaja

kyllä siipeni kan nat ta vat
joutseneni ylpeä
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fananlasfuja

Af/faa mmtz Imeeie// • /tueiieSen aihein Suimif)

mueö äs eeemei mieeeiUä
mumisee

feiun iumu iufeuniaa
maaeem muteea miteeeee

maeii emiuu i/ä'mä)iän 4u'mm

iuimu ei unnu

iueiief) iun .iti muem
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uu det ken gät
minulla on uu det ken gät
kuka teki in gal le noin sievät

ken gät
suutari
sen tie dän että suutari
vaan kuka suutari
oikein kau pun gin suutari

daa vid kon gin kan gas
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lap[t rullat tuuliaa

[an gen [oma juttu

totifana taunts

tet bän fnjtoä tuttu

tt [el len [ä tos[ut

[uu ta rtl ta ti las

mutta op pi poi fa

fen gät padoin ptlas
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hänpä tossut laittoi

puristawat aiwan

war paat mallan taittoi

tuotti tuskan mattoan

siitä kana suuttui
suu ta ri a särtt
tel mot to mat ten gät

te ti jäi le jätti

[tf[i Ijän nnt aina

a mo ja loin astuu

len gät etmät paina

marpaat maitta tastuu
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terä e dePlä kah den puolen
kaksi ren gas ta perässä
nappulalla naulattuna

elävä pitää puusta nuora
puun nenässä surma nuoran
päässä henki surman suussa
liikkuva hengen edessä

mikä se on
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sananlaskuja
käsi kädenn pesee

molemmaat kädetkasvot
se ystävä on

vahingosta viisaaksi tullaan

€i #^e mimmiä

■'^Mm mnmrn tmitidäa
4
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misfä moi
mis[ä moi tis[a [öt

mts[ä fts[a aitan alla

mis[ä aitta tuli poltti

mts[ä tuli me[i [ammutti

mis[ä me[i l)ärfä joi

mis[ä Ijärta tirmes tappoi

mts[ä tirmes tannon pääs[ä

mis[ä fanto tarlju repi

mis[ä tarlm met[äs[ä

mis[ä met[ä pellon [eläs[ä

mts[ä pelto aitan peräsfä

mts[ä aitta tuli poltti

mis[ä tuli
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tafoi miitatetta

mitä [illä mitfatteella

Reiniä niittää

mitä niillä Reinillä
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lampaiöen [pöbä

mitä niillä lampailla

milloja teritä

mitä niillä toilloilla
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lantaa fct)rätä

mitä niillä langoilla

[arfaa futoa

mitä [illä [aralla
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lap[ille tattia

mitä niillä lap[illa

lastuja poimia
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loppumaton loru
oli ennen onninmanni
onninmannista matikka
matikasta maitopyörä
maitopyörästä pytikkä
pytikästä pöytäristi
pöytärististä risukko
risukosta rintasolki
rintasolesta sopukka
sopukasta sormikinnas
sormikintaasta kipuna
kipunasta kirjanmerkki
kirjanmerkistä meteli
metelistä meltorauta
meltoraudasta rasia
rasiasta raidanhaara
raibanhaarasta harakka
harakasta hangonwarsi
hangonwarresta wasikka
wasikasta wallesmanni
wallesmannista matikka
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lumimaja
jussi pallot tiersi

kinoksesta totersi
niitä laitti liitti
mintä päimä riitti

sitten taitamasti
aina parjaan asti
nou[i [einämuuri
tortea ja [uuri
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omet itfunai[et
tehtiin pittarai[et
Jmrjafjirret tuotiin
lumifatto luotiin

niinpä [ontui [oma
lumipirtti oma
t)ausfa oli olla
oman taton alla
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toieraSfteltftä ftrjainmertfejä

telefooni fonografi

faarao filistealainen
fari[eus filo[ofi

baabeli bileami benjamin

c lau[utaan toi[inaan tuin [

toi[inaan tuin t
centtmetri becimetri centneri ca[rren

3 lau[utaan tuin t[

na^aretti ba^eba

q lau[utaan tuin t

j lau[utaan tuin f[
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kirjaimet aakkollisessa
järjestyksessä

abcdefgh
ijkl m n o p

qrst u v x y

z ä ö

isot kirjaimet

ä/A 51 £$ B $

aaa / b b

WC G 3D D
e C C /d 1)
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<r z 3 ö/ä t
* z 5 ä ä ix

/< o o

kun vertaat pieniä kirjaimia
isoihin niin huomaat että niissä
ei ole hyvinkään suurta eroa
joillakuilla isoilla kirjaimilla on
vähän mutkallisempi muoto
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Isoja kirjaimia käytetään nimien
alkukirjaimina

Siina ja Henni ja Hentun Liisa
Puntun Paavo ja Juortanan Jussi
Laurilan Lassi ja Myllylän Matti
ympäri tuvan minua etsivät minä
vain pankolla makasin

Yksi on Tuomas Tuppurainen
toinen Taavetti Tappurainen vallan
viisasta väkeä laskivat kopalla ja
kontilla mäkeä
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Välimerkkejä
. piste

, pilkku

Pilkulle pieni pysähdys,

pisteelle pitkä pysähdys.

Piste pannaan lauselman päähän.

Uusi lauselma alotetaan isolla

kirjaimella.

Satu
Satu meni saunaan, pani laukkunsa

naulaan. Satu läksi saunasta, otti

laukkunsa naulasta. Sen pituinen se.
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Arvuutus.
On Ruotsissa, ei Suomessa, on

Virossa, ei Venäjällä, on Ameriikassa,
ei Aasiassa, on riihessä ja riihen
parsilla ja ylhäisillä orsilla.

r

Pääskysen laulu
Menin Saksaan, sain saappaat,

menin Ruotsiin, sain rukkaset, tulin
Suomeen, sain sukat, revin ne
riihen orsilla, sotkin savikuopalla,
paikkasin, pesin, panin aidan
seipääseen kuivamaan, siitä vietiin,
varastettiin.

Ukko ja akka tekivät talon.
Ukko ja akka tekivät taloa. Sitten

he riitautuivat ja jakoivat tuvan
väliseinällä kahtia. Ukko teki omalle



66

puolelleen savutornin, akkapa teki
myös. Ukko teki akkunan, akkapa
teki myös. Ukko teki oven, akkapa
teki myös. Ukko teki portaat, akkapa
teki myös. Ukko pani portaitten
eteen havuja, akkapa pani myös.
Akka lähti vettä hakemaan, putosi
kuoppaan, nousi ylös, taas putosi,
nousi ylös, kulki vähän matkaa,
putosi kuoppaan, nousi ylös, taas
putosi, nousi ylös ja kiipesi kivelle
vaatteitaan kuivamaan. Ukko lähti
akkaa hakemaan. Kun ukko tuli
kiven luo, kaatoi akka veden ukon
niskaan.

Siitäpä tuli kissan kuva
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tavuumerkki.

Jos riville ei mahdu enää

kokonainen sana, niin kirjoitetaan

niin monta tavuuta kuin mahtuu,

pannaan tavuumerkki jälkeen ja

loppu sanasta kirjoitetaan seuraa-

valle riville.

Pekan unennäkö.

•QSyemmu nami aniäöuun ei-

mem mumeuiu eii)i/umitWj ie-

iu mon emi daunui d<aeuu

niin fiauen mam tmdt ma-
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m\einai, mmm nänemi ei eiiui

AmMum. q/u%m% muuiu men-

neöäeMn oAemmu vfxbafriaaöi

Au4uu%, ituun Mnu äimä

San ei nSmmmään unia iiaa-

iedia.
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Olipa kerran kissa, kissalla käpälä,

käpälässä kinnas, kintaassa peukalo,

peukalossa reikä. Ja kun kissa kinok-

sessa juoksi, pujahti pakkanen peuka-

lon reijästä kissan käpälään. Kissa

itki kimakalla äänellä, miu mau mir-

rin tassu talvella paleltuu. Sitten kiep-

sahti kissa tallin tikapuille ja kopisti

kintaastaan kaiken lumen luisumaan

maahan. Siihen kasvoi suuri kinos.

Kissa hyppäsi kinokselle ja pyörähti

siitä pirttiin, paneusi sinne pitkäk-

seen lieden lämpöiselle äärelle ja sii-

hen nukahti.

Ja siihen loppui tämä lorukin.



70

„

* kertomusmerkit eli lainausmerfit.

iloira ja kissa
sloira ja fisfa tulimat terran ifäntänfä luo

frmttämään toifiaan.
„slotra puri minua", [anoi fisfa.
„ilis[a fonfäft minua", [anoi foira.

„£uo foira toarasti aitasta litjafonfan", [a=

noi taas fis[a.

„£uo fisfa on ollut maitofammarisfa fer*

momas[a maitoja", [anoi foira.

slun foira ja fisfa näfimät i[ännän otta*

mau fepptrt[ä, niin läffimät Ije molemmat fä*

pälämäfeen, fillä fumpiftn tieft olemanfa fnol*
linen.
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! l)uubat)busmerffi.

„£)eiffi Imi! Xänne! Jänne tule! Säältä

faa ferranfin oifean [uf[imäen!"
„(£n usfalla!"

„2Boi, moi! mittamies ja afanlafti pääs[ä!"
„(£lä lasfe [inäfään!" maroitteli peitti 9Jlif*

foa. '„ Sinun fän hullusti!"
„Suomalainen ei usfo ennen fuin foette*

lee!" leijut 9Jlifto.
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9}än lasti mäen, maan [uistui [uf[iltaan

ja fufelfi fuin päin finoffeen. £umi pöllnft
pilmenä, ja sRiffo fatofi näfomistä aiman fuin
maa olifi pnet nielaisfut. ilun pn fitten
luminietoffesta nou[i, oli pn fuin lumiufto
itään, oifea lumitur[as!

„Sitäpä minä fanoinfin!" ilfamoi peitti.
„£ätä ei ole tämän nätöinen!" [anoi [iitjen

50litto. „£ämä [e miel)et[i tartaifee!"
9Jlifto läf[i uubelleen.

„^Sitää nostaa atta hangesta!" [anoi t)än.



Lumisota
Voi kun nyt on lumi nuoskaa!

Joutukaa jo, lapset, juoskaa! Kalle,
Pekka, Heikki, Ville, tulkaa, tulkaa
lumisille!

Minä jo viskaan aika pallon Ris-
ton niskaan. Kas nyt, Heikki, tätä
elämätä! Tämähän on vasta leikki!

Siinä kinnas huiskaa, ettei kertoa
voi sanat. Lumipallot tuiskaa, val-
keat kuin metsäkanat.
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Kalle, Kalle, paiskaa tuota laiskaa,
joka seisoo tuolla takapuolia! Katsos,
hölmö kun sai pallin, kaatui mullin-
mallin!

„Huh huh huu! Lunta ihan täynnä
suu!"

„Elä itke, ole vait! Tyydy siihen,
minkä sait!"

„Riston lumipallot ovat liian kovat,"

Juhana ja Risto käyvät painimaan.
Jussi jäikin alle. Lunta päälle vaan!

Näetkö, Pekko, Jussin vasta ostettu,
uusi mekko on kuin veestä nostettu!

Kädet käyvät kohmeeseen, lähde-
tään pois huoneeseen!

Kukaan ei saa nakata, nyt on aika
lakata.
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: faf[oispiste eli [eurausmerffi.

£emonen ja leljmä terran ftistelimät, fen

pistä on pöbolltftn talosfa.
[anoi: „9)cinä teen tööt, funnän,

äesten, toebän plot metfästä, toebän tatoarat

faupunfiin. 3lman minua ei tultaifi talos[a

toimeen."

£eljmä [anoi: „9Jtinäpä maibollani elätän

foto talon ja tuotan riffautta, [itiä fermalla ja

moilla [aa i[äntäni paljon rapa."

3[äntä fuuli fiistan ja [anoi: „Jurp on

fiistanne. SJlolemmat olette tarpeellifia, fum*

pifin on pmä paifallaan."
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Meni akka metsään.
Meni akka metsään, pukki tuli vas-

taan:
„Mene pukki kotiin!"
Eipä pukki mennytkään
Meni akka metsään, tuli tukki vas-

taan:
„Lyö tukki pukkia! Pukki ei mene

kotiin."
Eipä tukki lyönytkään.
Meni akka metsään, tuli tuli vas-

taan:
„Polta tuli tukki! Tukki ei lyö

pukkia, pukki ei mene kotiin."
Ei tuli polttanutkaan.
Meni akka metsään, vesi tuli vas-

taan:
„Sammuta vesi tuli! Tuli ei polta

tukkia, tukki ei lyö pukkia, pukki ei
mene kotiin."

Ei vesi sammuttanutkaan.
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Meni akka metsään, härkä tuli vas-
taan:

„Juoppa härkä vesi! Vesi ei sam-
muta tulta, tuli ei polta tukkia, tukki
ei lyö pukkia, pukki ei mene kotiin."

Eipä härkä juonutkaan.
Meni akka metsään, nuora tuli vas-

taan:
„Lyöppä nuora härkää! Härkä ei

juo vettä, vesi ei sammuta tulta, tuli
ei polta tukkia, tukki ei lyö pukkia,
pukki ei mene kotiin."

Eipä nuora lyönytkään.
Meni akka metsään, hiiri tuli vas-

taan:
„Pure hiiri nuoraa! Nuora ei lyö

härkää, härkä ei juo vettä, vesi ei sam-
muta tulta, tuli ei polta tukkia, tukki
ei lyö pukkia, pukki ei mene kotiin."

Eipä hiiri purrutkaan.
Meni akka metsään, kissa tuli vas-

taan:
„Syöppä kissa hiiri! Hiiri ei pure

nuoraa, nuora ei lyö härkää, härkä ei
juo vettä, vesi ei sammuta tulta, tuli
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ei polta tukkia, tukki ei lyö pukkia,
pukki ei mene kotiin."

Eipä kissa syönytkään.
Meni akka metsään, koira tuli vas-

taan:
„Tapa koira kissa! Kissa ei syö

hiirtä, hiiri ei pure nuoraa, nuora ei
lyö härkää, härkä ei juo vettä, vesi ei
sammuta tulta, tuli ei polta tukkia,
tukki ei lyö pukkia, pukki ei mene
kotiin.

Siitä: Koira tappamaan kissaa, kissa
syömään hiirtä, hiiri puremaan nuoraa,
nuora lyömään härkää, härkä juomaan
vettä, vesi sammuttamaan tulta, tuli
polttamaan tukkia, tukki lyömään puk-
kia, pukki juoksemaan kotiin.

Sillä sai akka pukkinsa kotiin.
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Sananlasfuja
(Elä nosta lurittaa tortealle: putoaa päät)äfi.

Xee Immin taifta padoin: ebestä[i taitti
löpbät.

tat)t tnö [itaa: [ifa tointuu [ittenfin!

ilosta toira taitoosta: pubistaa mettä
päälle[i!

lap[i afialle: mene it[e peräsfä!

slpu lap[esta: taian perffaa, faffi [pö!

SRonena mies eläis[ään: milloin topitta
ajaa, milloin toista frmbitfee.

hilloin laista tpön tefee: taimella ei tar*
fene, fe[ällä ei fertiä, fpf[pllä on [uuret tuulet,
femäällä mettä paljon!
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? fp[pmpsmerffi.

9>iixi metfäpn menemi, pieni felffanen pe*

räsfä, pieni firmes felffafesfa.

3stui tatti fannon pääs[ä:
„9Jtinne menet pri ruffa?"
„9Jienen puita pilffomaan."

„(£ntäpä puu päälle[i faatuu?"
„^3istäpn mä puun rafopn."
„(Entä nälfä fun tulemi?"
„Spön mä foimun fuorufia."

„Sen mainen maleljteletfin! 2Baan mä npt
[inut opetan, ettet totta toi[en terran mua fpöt*

tele fanoilla."
Siinä foljta fourtlnnfa, fääppäfi fäpältfnnfä,

tappoi i)iiren Ijirmeästi.
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Arvuutuksia.
Millä on silmät kor-

vissa?

Päivät panee tissis tassis,
yöksi lopsis loukkoon?

Edessä kerä,
keskellä säkki,
pieni puikkari
perässä?
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Kaksi päätä,

kaksi kättä,

neljä silmää,

kuusi jalkaa,

hännällinen?

Nenä kuin neula, häntä

kuin sirppi, keskus kuin

myllynsäkki?

Yksi juoksi, toinen juoksi, kolmas

juoksi, neljäs juoksi, viides pani viuh,

vauh?

Kaksi haistaa, yksi maistaa, kaksi

kuulee, kaksi näkee, kaksi koiria ho-

suu, yksi perässä ripsaa?



83

Lahdet kai-

dat, niemet

pitkät, kal-

liot nenässä

nienten?

Viisi veljestä yhdestä ovesta sisään

menee, eri tuvissa asuvat?

Viisi antaa, yksi ottaa?

Osaatko ininidosta^arvuiniuksensa-
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Minkälaiset hampaat sahalla on?

- Rautaiset.

Mitä saha syö? Puuta.

Siis saat tällaisen arvuutuksen siitä:

Rautaiset hampaat, puinen ruoka?

Muodosta nyt arvuutus lankake-

rästä.

c'.aailBjä uojjii^ ijä" 'aauin.inns nuunj^
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ajatusmerffi.

Reino pmä, mutta
£riiret terran ferääntpimät neumottelemaan,

miten rooifimat fuojella itfenfä fisfalta, jota
mofoma pitä maanii ja furmaa.

9Jluuan I»itri et)botti:
„Sibotaan tiufu fisfau faulaau, niin fuu*

lemme, misfä fe liitfuu ja moimme olla mamil*
lamme filtä."

£iiret riemastuimat. 3a feinon fef[ijää
fiiteltiin ja fepttiin niin, että pn it[efin aitoi
usfoa oleman[a [uuri nero, jof[i pntä plts*
tettiin.

Oli pffi f)iiri, jofa ei p^tpnpt plistptfiin,
maan äänettömänä istui tafafäpälienfä marasfa
ja etufäpälillään fimeli miffelästi filffifiä miif-
fiään. Joifet alfoimat pntä foimata, ettei pn
tapo mpöntää funniaa fille, jolle lunnia tulee.

Soimattu ijiiri aitoi felittää:
„upotettu feino oltfi pmä, mutta
„9tfaitta ei felpaa finulle, tun fe ei ole finun

feffimäfi", fcsfepttimät toifet eimätfä antaneet
pncn pupa loppuun, pufimat main:
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~ Juttu fisfan taulaan!"
Seura[i [itten fp[pmps, fufa [itomaan tiuun

fisfaan taulaan, (upotettiin fitä, jofa tämän
oli feffinptfin. SJtutta pn f anoi:

„9ftinä olen fairas. SBatfasfani alfoi pljtäf--
fiä tuntua pistoffia ja maanteitä. Olen e^fä
fpönpt jotafin fopimatonta ruofaa. SBarmaan
on minut mprfptettp. Muun täptpp lätjteä
fotia ennen fuin fuolen."

Inm läffi juoffemaan niin miffe*
lasti tiepnfä, ettei fuolema fairas fosfaan niin
miffelästi juoffe.

sRpt alfoimat Ijiiret epottaa toinen tois=
taan, maan jofaifella oli niin tärfcitä fpitä,
ettei futaan moinut lähteä tiuun fibontaan.
Raitti puiffimat tulifella fiireellä fofouffesta,
pffi juosten pljtäälle toinen toifaalle.

Se [oimattu Inm jäi miimeifeffi ja tuumi
itfeffeen:

„Senpä minä tiefin, maan en faanut fanoa,
että ei ole fitä prtä, jofa menee fitomaan tiuun
— fisfan taulaan."
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' heittomerkki.

Heittomerkki sanan lopussa osot-

taa, että sanan loppuäänne on hei-

tetty pois.

Kaksi poikaa löi vetoa, kumpi vik-

kelämmin lausuu kolmen puun nimen.

Toinen lausui niin vikkelästi kuin

osasi:

Koivu, kuusi, petäjä.
Mutta toinen sanoi:

Haap', lepp', tamm'.

Pääskynen, kun näkee kissan, huu-

taa pojilleen pesäänsä:

Kiltist'! Kiss' viep'!
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XRirri fairaana
3fämän npt ferron teille: 9Jlirri [airastui.

Rplmä oli ilma eilen, sRirri milustui. 9lpt
on maitoa pstämällä — fenpu armaatfin —

faiff' on ftpeänä pllä, nenä marpaatten.
9Jltnä pntä filittetin, ei pn prrännpt.

SRatbollaftn maimttelin, ei pn leiffinpt. $tti
maffaranfin osti, 9Jlirrilleni mci, SCRirrt pää*
tänfä main nosti, fanoi: „Rittos, ei!"

2Biimein ifän toJjmeltf)in SJlirri löpfi tien:
fämi finne fpprpfftJjin pstämäni pien'. Sb„
fi), lapfet, Ijiljaa aiman, antaa maata main.
Uni pomifeffi maiman poistaa pienoltain.
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Hymylässä käynti
Asetetaanpa sinulla nyt arvuutuk-

sia uhalla, että, jos et tiedä, joudut
Hymylään. Moneltako arvaamatto-
malta arvuutukselta lähdet?

„Kolmelta."
Oho. Lujastahan luotatkin itseesi.

Pannaan kuudelta.
„Ei, kolmelta."
Ylenpä olet ylpeä taidostasi. No,

olkoon menneeksi. Alamme.
Mikä on istualla suurempi, seisoalla

pienempi?
„Koira."
Niin on. No mikä on tämä
Lampi matala, pohjaa ei näy?
„Vellikuppi."
Kas vain. Sinähän oletkin aika äly-

niekka! Sinua ei taidakkaan saada
niin helposti Hymylään kolmeltakaan.

No tiedätkös mikä on:
Vesinen lukko, puinen avain?
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Ahas, jopa saatiin kerran kiinni. —

No tiedätkös tämän:
Muuttaa rikkaan köyhäksi, köyhän rik-

kaaksi, kuolleen eläväksi ja elävän kuol-
leeksi, kuitenkin jättää jokaisen olemaan,
mikä on?

Hymylään päin! — No kolmas ar-
vuutus:

On isäsi ja äitisi lapsi niinkuin sinä
eikä kuitenkaan ole sinun veljesi eikä sisa-
resi, mikä se on?

Et tiedä sitäkään. Se oli jo kol-
mas. Älä muuta kuin lähde Hymy-
lään tietämään!

Hyys, hyys Hymylään! Hiiri hevo-
seksesi, lapio reeksi, kirnu kypäriksi,
kontti kintaiksi, sanko saappaiksi, yhtä
kummat kuullaksesi, ihmeet nähdäk-
sesi.

Tietysti niin oudon näköistä tulijaa
Hymylän Halli haukkuu ärhäkästi.
Hymylän isäntä ihmeissään sanoo tyt-
tärelleen:

„Käyppä, Kitti, katsomaan, mitä
Halli haukkuu, luppakorva luksuttaa!"
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Kitti käytyään katsomassa kertoo:
„Tulee sieltä muuan pojan tolvana,

hiiri hevosena, lapio rekenä, kirnu
kypärinä, kontti kintaina, sanko saap-
paina." Kitti akkunasta katsellen jat-
kaa: „Jo ajoi kujalle. Jo tuli verä-
jälle. Jo on pihalla. Jo nousee reestä,
jo tulee porstuaan."

„Kutsu kulkija sisälle", sanoo Hy-
mylän isäntä.

Hyvän päivän tehtyäsi kysyy isäntä
sinulta kuulumisia, niin kuin on ta-
pana.

Sinä vastaat:
„Ei kuulu kummempia."
„No missä asioissa vieras kulkee?"

kysyy isäntä.
Sinä vastaat:
„01en tietojen haussa. Arvuutuksilla

voitettiin. Jo olen paljon kulkenut,
kysellyt kyliä myöten, pitkin teitä tie-
dustellut, vaan en ole tietoa saanut".

„Mitä et tiedä?"
„En tiedä, mikä on: Vesinen lukko,

puinen avain".



„Voi, voi sinuasi, kun et tuota tiedä.
Vesinen lukko on joki, puinen avain
on vene. — Mitä vielä et tiedä?"

„En tiedä, mikä muuttaa rikkaan
köyhäksi, köyhän rikkaaksi, kuolleen
eläväksi, elävän kuolleeksi ja kuitenkin
jättää jokaisen olemaan, mikä on".

„Voi, voi sinua, kun et sitäkään
tiedä. Sehän on unennäkö. — Onko
vieläkin, mitä et tiedä?"

„On vielä kolmas arvuutus: On
isäni ja äitini lapsi niin kuin minä,
eikä kuitenkaan ole minun veljeni eikä
sisareni?"

Koko Hymylän väki purskahtaa
nauramaan.

„Voi, voi sinuasi! Jopa sinulta
puuttuukin äly. — Se, joka on isäsi
ja äitisi lapsi niin kuin sinäkin eikä
kuitenkaan ole veljesi eikä sisaresi,
se olet sinä itse".

„Suuri kiitos neuvostanne", kiittelet
ja hyvästeltyäsi lähdet matkaamaan
kotia, jossa sinua jo on kauan odo-
teltukin.

92
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„Mitä kuuluu Hymylään?" kysytään
sinulta kotona.

Paljon on sinulla kerrottavaa tältä
ihmeelliseltä matkalta:

„Kuulin kummat, näin ihmeet Hy-
mylässä käydessäni: Kuu paistoi ja
pimeä oli, vettä satoi ja pakkanen oli,
oravalla kynnettiin, hevonen makasi
puussa, pulmukainen puita pilkkoi,
pääskynen pärettä kiskoi, akat ammui
kytkyessä, lehmät leipoi taikinata, lam-
mas lattian lakasi, piiat pahnassa ma-
kasi".

Sinulta kysytään saamasi tiedot.
Jos olet tiellä unohuttanut, lähetetään
sinut uudelleen Hymylään.

Lintujen käräjät
Röpp mies ketoa kynti, fefä fpnti, jotta

fplmi. Rpnti fpmmenen mafoa.
Siipn lintuja [ife[i: pfap prafat fiinä

fefä narrit näppäfimät, fämi firfut fisfimäsfä,
marpufet roarastamasfa.
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pajulintu, pienofainen, äfätti^in, fef[ittif)tn
miemän miimeistä jpmeä: nuoritttlnn, fäärtttirjin,
pieffettifiin, ppntätti^in, jaloin päällä ppörittifjin.
SBefi filmistä firufi, meri maimafen nofasta.

Räräjiinfin fäptertiljm.
Rurti, lintujen funingas, itfe istui tuomarif[i.
Rurfi puti fulfustan[a:
„Ootio ottanut jproiä föppn micpn fpm

nöffettä?"
pajulintu, palfulainen, fiipn mastaten

fanomi:
„Söin minä jpmeä faffi."
Rurti fulffun[a furotti:
„Rosf oot ottanut jpmiä föppn micpn

fpnnöffeltä, niin ei faa [ääliä marasta: fania
[uita fatfottama!"

pieni lintu, laufui taimapn
laelta:

„2Barastat finäfin, furii! 2Baan minäpä
en marasta, olen ihmisten ilona, faattelen [umen
[anoman".
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Satu ketusta ja
variksesta.

Kettu metsää kävellessään keksi
variksen pesän puussa. No se kettu
heti miettimään keinoa, miten saisi
saaliikseen variksen pojat.

Alkaa kierrellä puuta ja katsella
sitä tyvestä latvaan.
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Varis rääkäsi pesästään:
„Mitä sinä siinä kiertelet?"
Kettu vastasi:
„Katselen tätä puuta, että löysinpä

hyvän suksipuun."
Varis rukoilemaan:
„Elä, hyvä kuomaseni, tätä puuta

ota suksipuuksesi! Minulla on tässä
pesä ja pesässä on minulla pojat."

Siihen kettu sanoi:
„No kun antanet minulle yhden

pojistasi, niin käyn etsimään suksi-
puuta muualta."

Hädissään varis pudotti yhden po-
jistaan ketulle, joka siepaten saaliinsa
läksikin matkoihinsa.

Varis uskoi viisaasti tehneensä, kun
siten sai muut poikansa pelastetuksi.
Mutta seuraavana päivänä tuli kettu
uudelleen.

„Mitä sinä taas täällä?" kysyi varis.
Kettu selitti:
„Kyllä minun täytyy kaataa tämä

puu sittenkin, sillä ei löydy mistään
niin hyvää suksipuuta kuin tämä on.
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Mutta kuitenkin jätän pesäpuusi pys-
töön, jos annat vielä yhden pojistasi."

Mikäpä auttoi? Variksen täytyi
antaa taaskin yksi pojistaan pelastaak-
seen muut. Ja varis istui murheelli-
sena pesänsä laidalla, sitä murheelli-
sempana, kun pelkäsi, että kettu voi
tulla taas huomispäivänä ja vaatia
häneltä kolmannen pojan, sitten nel-
jännen ja niin kaikki hänen poikansa!

Seuraavana päivänä, kun varis kat-
seli ympärilleen peläten ketun ilmes-
tyvän puun juurelle, lentää lehahti
harakka vieraaksi. Tälle varis mur-
heensa kertoi.

Harakka rähähti nauramaan
„Naurat onnettomuudelleni!" sanoi

varis.
Harakka vastasi:
„Nauran vain tuhmuudellesi."
Samassa ilmestyi kettu puun juu-

relle. Varis hätäytyi. Vaan harakka
ivallisesti kysyi ketulta, joka taas alkoi
kiertää puuta:

~Tuumailetko puuhun kiivetä?"
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„Ei ole kynnettömästä puuhun", vas-
tasi kettu. „Vaan katselen kaataakseni
tämän puun suksipuuksi."

Siihen sanoi harakka nauraen:
„Turhaa touhua! Eihän sinulla ole

kirvestä, millä puun kaataisit."
Kettu läksi nolattuna luikkimaan

tiehensä, ja harakka lensi hänen jales-
saan ärsyttävästi nauraen.

Varis istui pesässään ja päivitteli:
Voi minua tomppelia, joka en ennen
tuota huomannut, ettei ketulla ole kir-
vestä!
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Raf[i päs[iä
poiffi oli porras, portaalla [attui

faf[i päsfiä mastatusten, toinen menos[a toi[ctte
rannalle, toinen toi[elle. 9Jlutta porras oli niin
fapea, että päs[it eimät moineet [imuuttaa toi*
fiaan. päsfiu olifi pitäupt
peräptpä tafaifin rannalle antaaffeen tietä toi*
felle, fitten itfe taas muorostaan päästäffeen
puron pii. XRutta fumpainenfaan ei peräptpnpt.

„^ää*ä*ä!" päfätti toinen äreästi. Se mer*

fitfi: tafaifin, että minä pääfen pii!
„^Pää*ä*ä*ä!" päfätti [iipn toinen roipi[esti.

Se mcrtitfi: finä itfe! pmä
minä olen fuin finäfin!

isfimät fallonfa pljteen. 9ftutta
filloin fumpainenfin moistani portaalta puroon.
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Mipä meidän paimenien,
kupa karjan kaitsijoiden?
Ei ole paha paimenien,
pah' ei karjan kaitsijoiden:
Kiikumme joka kivellä,
laulamme joka mäellä,
joka suolla soittelemme,
lyömme leikkiä aholla,
syömme maalta mansikoita
ja juomme joesta vettä.
Marjat kasvon kaunistavi,
puolukat punertelevi.
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9Kölin rafentaja
9u)tpä tapon olla ma pienen motin laittaja:

feinät fun [aan malmipfi, toi[en pään teen
tamariffi, pääpn toifeen pirttifen, ficmän, pus*
fan, puf)toi[en.

Sitten mielä rafennan tallin, aitan, nametan.
£pm' on fauna mpösfin aina, fplpp lämmin
taumantaina, rttt)i metfän rinnasfa, nuottafota
rannasfa.

Jallis' oima pmonen panna auran etepn,
neljä leljtnää nametasfa, pieni porfas farfinasfa,
lampafjia muonineen, fpmmenfunta määrilleen.

pellot fauniit, miljamat, niitpt, nurmet
ruopifat, paljon moimaa tepä tpötä fefä onni
aina mpötä — fiin' on faitfi toimepin, joista
laulun tään mä tein.
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Äiti
Sinä, lapsi, et tiedä, mitä kaikkia

vaivoja äidillä on sinusta ollut. Et
tiedä sitäkään, että äidillä ei ole ollut
yön ei päivän rauhaa sinua hoitaessaan.
Et ole nähnyt monia kyyneliä, joita
on hänen silmistään vierinyt sinun
ollessasi sairaana. Et ole ymmärtänyt
äidin iloa sinun parantumisestasi. Et
ymmärtänyt mitään silloin, olit niin
pieni.

Nyt sinä jo vähän ymmärrät.
Sinä tiedät, että kun sinun on nälkä

tahi jano tahi vilu tahi uni tahi mikä
tukaluus hyvänsä ja kun valitat äidille
vaivasi, äiti on heti valmis tyydyttä-
mään sinua. Sinä tiedät äidin pitävän
hellästi huolta, että sinun olisi hyvä
olla.

On kai joskus hiljainen ääni sydä-
messäsi sanonut: Äiti on hyvä. Olisin
minä, pieni raukka, onneton, jos ei
olisi minulla hyvä äitini.
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3fft
äßanpmmat lapfet omat toulusfa. 91uo*

remmat lapfet letffimät fotona. sttti puupa
aljferasti fotitöisfä. SCRisfä on ifä?

3fä on tpösfä.
3[ä on nous[ut atfai[in aamulla. £ap[ista

ei ollut futaan mielä preilläfään, tun ifä jo
oli mennpt tpöpn.

Muu. SBanpmmat lapfet omat
tulleet jo foulusta, mutta ifä miippp mielä
tpösfään. on fulunut iltaan. 9ato*
remmat lapfet omat jo fpllästpneet leiffei^infä,
pibän on näitä ja uni. Obotetaan ifää.

SBipoin on ifänfin tpöpäimä loppunut.
$än tulee. £apfet rientämät pntä mastaan.
pienimmän lapfistaan pn pmäillen nostaa
fpliinfä, toisten lasten ppelles[ä puen pmpä*
tiliään.

„3[ä", [anoo manein potta. „*pan minä
fasman ja martun, niin että finä faat minusta
apumiepn."

3fä lastenfa paris[a unoptti mä[pmpf[en[ä.
3a [euraamana aamuna pn taas nou[i marpin
ja tpptpmäi[että mielellä rpfjtpi tpöpn[ä.
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Jumala
Kuka on sinulle antanut i[än ja äibin?

Kuka on täpttänpt pibän [pbämen[ä raffaubella?
Rufa on luonut meibät itjmifet, Ma luonut

maan, jos[a a[umme, ja auringon, jofa fitä
lämmittää ja malaifec?

jumala.

jumala on meibän faiffien isä. Hän on

pmpps ja raffaus. £än tahtoo, että faiffien
ifjmisten, puen lastenfa, otifi pmä olla. £änen
fäsfpnfä on:

Rakastakaa toinen toistanne.
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