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Anni tyttö aamusella
astuu kukkatarhaan,

Armahalle äidillensä
taittaa kukan parhaan

Oeri syöttää lintuja
ja liatuin nokat naksaa

Pikku linnut laulullansa
Cerin vaivat

maksaa.

Bertil lammikossa läärii,
ahvenia ahdistaa;

Turhaan haavineen hän häärii,
kaloja ei kiinni saa.



Dapiel on ohjaksissa, David hänen takanaan.
Dora tyttö, sinimekko, juoksee heidän rinnallaan.

Pukki eessä valjahissa.
Ajettiinkos kaupungissa?



Ellan vauva yskii
jotta seinät ryskii.

Eero keinon keksi,
teki terveheksi.

Fanny! Kuvastimen eessä
aikaas älä hukkaa;

Nälissänsä naukuvata
muista mirri rukkaa!

Gustav päivän niityllä
on heinää haravoinut;

Mustin haukku metsästä
on kaiken päivää soinut.

Työ kun päättyi, lähdetään
Yhtenä nyt lepäämään.



Hei nyt Helmi ja Hilma ja Heikki!
Nyt meillä alkavi mieluisa leikki.
Muut kaikki pois piilohon kiiruhtakaa,
Niin Hilma se kuurona kulkea saa.

Ja Halli se haukkui ja Hilma se juoksi
Kas, nyt ne jo saapuvat pensahan luoksi.
Hyvin hiljaa Heikki ja Helmi nyt vaan,
Niin kuuropa teitä ei huomaakkaan!



Ilma juoksee ilomielin

niinkuin pieni perhonen,
Liverrellen sulo kielin

lailla taivaan lintujen.

Jussi juoksi pumpun luoksi;
sieJtä vettä noutaakseen,

Mutta, mutta surkeutta!
A kaatui maahan mahalleen.

Kaisu osti hiukan omenoita,
sokeria, jauhoja ja voita,

Siitä paistoi oivan putingin
toiset lapset kutsui kestihin.



Lauri lurjus Lauran nuken
pani suureen puuhun,

Uhkaeli jousellansa
ampua sen suuhun.

Vaan kun Laura rukoilee,
niin Lauri lupaa säästää,

Lupaa puuhun kiivetä
ja nuken irti päästää.

Mikäs vaivaa Maijun miiriä,
kun ei enää pyydä hiiriä?

Miiri varmaan nälkään saisi
kuolta,

ellei Maiju siitä pitäis
huolta.



Juokseppa ratsuni joutuisasti
Seinästä toisehen seinään asti!

Tuossa istuu Sirkka Liisa
Sylissänsä Miiri.



Kerttu hyppää nuoralla
Ja tässä leikkii Siiri.

Toivopa istuvi toimessa aivan,
Kynällä kirjahan laittavi laivan.



Nauhaa ostavi

naapurin Nanna,

Tukkansa tahtovi

palmikolle panna.

/"VII* • 1Oili on oiva sadun kertoja;
Ei moni hälle vedä vertoja.

Onni ja Matti ja Maikki
Tarkkaan kuulevat kaikki.



Pekalla ja Paavolla
on kilpajuoksu juuri.

Ensiksi ken ennättää,
sen palkinto on suuri.

Qvenia on kesyttänyt
kaksi hiirtä arkaa,

Eikä hiiret hänen luotaan
koskaan enää karkaa.

Ruokaa, ruokaa, tänne tuokaa!

Leipää, voita, perunoita!
Nälkä on niin kova, että aivan
Vatsassa jo tunnen suuren vaivan.



Saimmepa laudan,
kaunihin, korjan,

notkean, norjan,
sievän ja sorjan.

Sillä nyt kiikkuvi
Santeri, Salli,
Sirkka ja Lalli.

Keskellä lautaa seisovi Erkki;
Vieressä laudan istuvi Merkki.



Tietä pitkin poika pieni
kulkee yksinänsä;

Väriseepi vilussa
ja itkee nälissänsä

Unta näin ma kerran,
Että hieman verran

Lentää osasin.
Luona metsän rinnan
Yli veden pinnan

Silloin liitelin.

Viidakosta Kisu-Ville
oli saada oravan,

Mutta oravapa kiipes
ylös puuhun suojahan



Wappu ja Wilho ne vasusehensa
Lehtiä kuivia syytää.

Ja suur kana pienille poikasillensa
Matoja maasta pyytää.

Mut Kaisu se korihin kurkistaa
Ja virkkavi : Kyllä jo riittää.

Sillä nämäkin kaikki jos kantaa saa
Niin voimiaan siitä saa kiittää!



Yksin istun ja lauleskelen,

aikani on niin ikävää,

Kun vesi pauhaa ja linnut laulaa

ja tuuli oksia häilyttää.

Älä sure soria neito, <-"

vaik oot toisen orja;
Kohta kuluu kuusi vuotta,

kyllä sinut korjaan.

Öillä luutia laittelen,

Niitä päivillä kaupitsen.
Tulkaa ihmiset ostamaan,

Että raukka ma ruokaa saan!




