




Kesäaamu nyt armahin koittaa,
Ei pilveä taivaalla näy
Sulolauluja lintuset soittaa
Mies pieni se metsähän käy
Ja pyssy ja jahtilaukku
ei tietysti puuttua voi,
Ja hallit ne juoksee ja haukkuu,
ja kohta se torvikin soi,
Mutta hukkaan menivät vaivat
ja turha oli päivän työ,

■sillä saaliitta takasin saivat,
kun illasta joutui yö.



Hoisena ilmassa nyt lentää satakieli,

mutta iloisempi viel’ on koululasten mieli,
kun he käyvät kouluhun nyt kirjat kainalossa
tänään saavat todistukset vuositutkinnossa.
Kaikki, jotka ovat olleet oikein ahkeroit»
todistuksiin hyviä ne saavat numeroita,
Voivat kesän vapaita ja iloisia olla
niinkuin lintu lehdossa tai kukka nurmikolla,

Mutta, jotka lukukauden ovat olleet laiskat
kaiken kesää lukea ne saavat lapsiraiskat.



Voivoivoi ja aiaiai, kun särkee hampahia!

Lienet syönyt kyllä kai, sä paljon sokeria.

Jyrsi, järsi omenata
sinä pikku hiiri,
kyllä kai sun kiini sieppaa
kohta kissa miiri.



Kana muni munan, sitä vartioipi,
pelkää että joku pois sen viedä voipi.

Lapset pienet laittoivat
puuhun puisen pesän.
Siinä pikku lintunen
asui koko kesän.
Lintu lauloi sulo-suulla,
lapset sitä saivat kuulla.



Oli viisas villakoira
nimeltänsä Nalli,

Tuli kerran vieraaksi
se Anteron ja Allin.
Istui niinkuin ihmiset
se pöydän pienen luoksi,
Kahvia ja pullaa sai
ja sitten pois taas juoksi.

Pikku Kalle tahtoi kerran
pitemmäksi tulla.
Mietti sitten: nytpäs oisi
hyvä keino mulla.
Kaatoi saavin alas suin
ja nousi korkealle.
Kasvoikohan pitemmäksi
siitä pikku Kalle?



Miksi seisoo pikku poika Itku-silmin, miksi?

Sitä itkee, kun hän pantiin lintuin pelätiksi.

Anni pieni astelee
ja kantaa pientä nukkia.
Pihamaalla tulee hälle
vastaan kaksi pukkia.



Toivo soittaa torvea
ja Paavo paju-pilliä,
Pikku siskot tanssia
vois polkkaa tai katrillia.

Pikku Vappu vaunuissansa
kyyditsevi nukkiansa.
Nuket saavat monet kerrat
ajella kuin suuret herrat.



Nostappa, etana, pienoisia sarvia!
Ennusta: huomena poutaako vai sadetta.
Näin se virkkoi viisas Ville
näyttäin pikku siskosille
kädeltänsä etanaa,
joka ilmaa ennustaa.

Sitte Ville kerallansa
otti pikku Hannun,
vielä otti niukallansa
haavin sekä kannun.
Lähti siskoltansa salaa
järven rantaan saamaan

kalaa.

Siinä pojat häärivät,
lahkeet ylös käärivät,
mutt' ei kala tule, ei,
mikä kalaonnen vei?



Siinä pikku Eero saa
rahilla nyt ratsastaa.
Miekka häll' on kädessä,
rautalakki päässä.
Siinä urho oiva ois'
vaikka sotaan lähtä vois'.

Kun vettä sataa alkaa
niin Hilma juoksujalkaa
jo lähti menemään.
Vaan Liisa virkkoi tähän:
no, odotappas vähän,
käy alle sateen varjon,
niin sulle suojaa tarjoon.



Oli kerran orava
ja käpy sillä suussa.
Orava se mielellänsä
oleskelee puussa.

Kaupungista kaksi lasta, Bertteli ja Bella
halusivat kerran kahden maalle matkustella.
Eväskorin kerällänsä ottivat he vielä
arvelivat, että nälkä voisi tulla tiellä.
Istuivat nurmikolle pellon aidan luoksi,
mutta lammas karitsoineen sinnekohta juoksi.
Bella pelästyi ja virkkoi: „auta hyvä veli"!
Bertteli ei pelännyt, vaan vuonaa silitteli.



Kerran kesä-illalla,
kun tuomen kukat tuoksui
Mopelle ja Mikolle
se alkoi kilpa juoksu.

Kaisu, pieni kanapiika
kaitsee kana karjaa,
kun on kanat syöttänyt
niin sitten lähtee maljaan.



Kaisu pieni kanapiika
ottaa munaa kymmenen,
maidon, voin ja jauhon kanssa
sekoittaa ne yhtenen.
Laittaa niistä taikinan
makian ja sakian.
Leipoo pullat, viepi vaan
uunihin ne paistumaan.

Kukkasia kaunihia nurmikolta poimin
viemähän ne äidilleni juoksen kaikin voimin.
Kyllä kai ne ilahduttaa äidin armaan mieltä.
Tuli vastaan ankkoja; hei, pois nyt ankat

tieltä.






