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Ulvo-Heikki.

Kas, tuoss' on U 1 vo-He i k k i!
Sen mieless' ei oo leikki.

Sen ulvontaa ei milloinkaan
Saa millään keinoin

Mi tuska on nyt hällä?
Miks pääll' on iikeällä?

Siks', että äiti vihdoinkin,
Kun kyllästyi hän itkuihin,

Jo kääri Ulvo-Heikin
Noin tyynyihin ja veikin

Pois kaupungille seisomaan,
Ja toiset pääsi pilkkaamaan.





Tuhma Jukka.
Tuolla seisoo poika rukka,

Hän se juur' on Tuhma Jukka
Järki häll' on niin ja näin;

Kaikki työ käy väärin päin.

Kerran äiti tahtoi juoda,
Käski Jukan kaljaa tuoda.

Jukka riensi hakemaan
Häll' on vettä maljassaan.

Kouluss' on hän monta vuotta,
Istuu siellä aivan suotta,

Tottahan hän jossain käy, y
Vaikk' ei viisastuvan näy. <f?

~ Opettaja suutuksissa
- Teetti hälle kaupungissa

Aasinkorvat kallohon —'

Jukall' aasin pää nyt on.

Kun on viisautta vailla,
Siksi saa hän tuolla lailla

Kouluhunsa tallustaa
Toiset huutaa: aa—i—aa!





Riitaiset kaksoset

Yöllä kaksi haikaraa
Toi kaksi poikaa tuonne.
Kaksoispari köllöttää
Niili' on niin häijy luonne.

Poiat kehtoon lasketaan
Ja jäävät siihen yöksi;
Mut he nousee istumaan
Ja painii ensi työksi.

Kumpikin on kaljupää,
Vaan kuitenkin he koittaa

Toisiansa pöllyttää
Ja tappelussa voittaa.

Näin he sitten riitelee
Jo aivan kehdost' asti;

Kumpikaan ei muuta tee,
Kuin riehuu kauheasti.

Isä vihdoin vimmoissaan
Nuo poiat kiinni pisti;

Tuossa hirmut kahleissaan
Nyt seisoo kaunihisti.





Rangaistu leipurinpoika.
"Hyi teitä, mustat nuohoojat!

Kyll' oottä vallan kauheat!"
Näin huusi nuohoojille

Tuo pieni Leipur-Ville.

Jo mietti miehet itsekseen:
"Me emme poika viikareen

Suo moista kieltä kyättää
Ja pitkää nenää näyttää."

Ja kiirehesti kääntyen
He koston keksi Villellen;

Ja Ville silloin vasta
Kai lakkas pilkkaamasta.





Hän uuninpiippuun lasketaan
Ja pannaan sinne heilumaan;

Kyll' on hän sitten musta!
Voi, hirmun kauhistusta!

Hän tikapuille nostetaan
Ja kannetahan joutuisaan;

Ei Ville matkaa soisi,
Jos juonen tietää voisi.

Nyt Ville seisoo yksinään

Ja itkee kärsimyksiään;

Näin käy, kun toista pilkkaa,

Se tarttuu omaan nilkkaan.



Rääsy-Liisan kohtalo.
Liisa siif ei lainkaan huoli;

Nytkin häitä on jo puoli
Kumminauhaa katkennut

Ynnä hattu rikkunut.

Jos te uuden hatun saatte,
Silloin tarkoin katsokaatte,

Että kumminauha on
Siinä vahva, loveton.

Rääsy-Liisaks kutsutaan,
Vaikk' on Liisa oikeestaan.

Tuoss' on viisi sisarusta,
Joill' ei muuta erotusta

Oo kuin värit hattujen,
Muodoltaan kuin sienien.

Sisarista keskimmäinen
Vaatteiltaan on rikkinäinen

Kerran siskojoukko läksi

Metsään hieman edemmäksi;

Siell' on lampi kuinkas käy,

Kun ei missään siltaa näy?





Poikki vie vaan heikko lauta; Siskot vaipui veden alle, Heidät sentään sattumalta
Tass' ei turha pelko auta. Vesi roiskui korkealle; Vuorelt' äkkäs korkealta

Siskot astui laudallen Kun taas lampi rauhoittui, Heinämies ja joutuisaan
Lauta murtui lamjehen. Hattusarja pinnall' ui. Riensi heitä auttamaan.

Siskot astui laudallen Kun taas lampi rauhoittui, Heinämies ja joutuisaan

Mies nyt viikatteella nosti
Hatut maalle mainiosti.

Siin' on puuha raskahin,
Koska nousi muutakin.

Sillä katso, nauhat kesti,
Hukkumasta heidät esti.

Eipä tyttö lampeen jää,

Jos on nauhass' kiinni pää.

Vaan ei heistä sentään yksi
Tullut maalle vedetyksi;

Liisa jäi, ja hattu vaan
Irtonainen haalataan.





Kutri-Ella.
Äiti Ellan kiinni saa,

Kohta taasen muistuttaa:
"Nyt jo vihdoin otsaltas

Leikkaan hieman kutrias."

Ella lausui voivottain:
"Älkää viekö kutriain!

Tahdon niitä kasvattaa,
Muotoani kaunistaa."

Kutrit kasvoi yhtenään,
Peittivät jo koko pään;

Ella niiden kasvaa soi;
Koiraks' Ellaa luulla voi.

Vihdoin Ellan kasvotkin
Peittyi pitkiin hiuksihin.

Eikä Ella voinutkaan
Suutaan löytää tukastaan.

Niinpä Ella yksinään
Kulki aina nälissään;

9 Haihtui ruumis ruuaton
Tukka vaan nyt jäljell'on.





Unikekojen kohtalo
Jos sa tahdot kauvan maata,

Etkä aamuin nousta saata,
Muista silloin seuraavaa

Liian kauvan nukkujaa.

Pikku Eetu mielellänsä
Loikui aamuin sängyssänsä,

/Vaikka muut jo varhemmin
l Nousi päivän toimihin.

Kuinka kauan tuota kestää?
Sallimus sen kerran estää.

Eetu ei voi aavistaa
Kohtalota kauheaa.

Kerran, näät, tuo suuremmoinen

Stse rouva aurinkoinen
pui Eetun huoneeseen

Eetu putkaht' istuilleen.

"Kosk' et viitsi aamusella
Kasvojani ihaella, <

-

Niin et enää milloinkaan
Pääse mua katsomaan."

Lausui rouva näin ja läksi;
Huone muuttui pimeäksi.

Eetu sokeaksi jää,
Koskaan päivää nää.





Koru-Hanna,

Hanna on kuin täysi nainen,
Kaikin puolin turhamainen.

Hälle mieleen varsinkin

Onpi silkkilaahustin.

Tuossa Hannan nähdä saatte;
Laahustinta katsokaatte!

Hän sen laski tahallaan^*""*-*
Pitkin maata laahaamaan.

Koirat moista eivät siedä
Syytä siihen en mä tiedä -

Koirat kimppuun syöksähtääj
Laahustin jo repeää. m

Itkusuin nyt Hanna juoksi
Kiiruhusti äidin luoksi;

Äiti ei voi lohduttaa;
Hanna yksin surra saa.








