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Kesäisiä leikkitovereltä.
.Jokainoa nyt tyttönen ja poika pienoinen

saa kerallani lähteä metsään ja niityllen.

Nyt nurmikolla hypellä ja pyöriskellä saa

ja nähdä kuinka vihreä on metsä sekä maa.

Ja nurmikolla suloinen on kukkasien tuoksu

Ja kuuluu laulut lintujen

Ja niittypuroll juoksu.

Niin Pai Jon si(dlä kaunista

Dyt na^a’ kuulla saa,

Siks sinne lapset kaikki nyt

r * en+aan j°u^ll^aa-



Kas, tässä heti aluksi on vanha, hyvä tuttu,
Se punainen on Punikki, no tääpäs hyvä juttu!

Vaan mitäs kumman vieraita nyt onkaan saanut tähän?
Ne koiran f»onnut pienoiset saa juoda maitoo vähän.



Vastuksia matkan varrella.
Ja hanhet ne päättivät lähteä ulos matkalle maailmaan.

Ja he riemusta kauheesti kaklattivat kun pääsivät karsinastaan.

Vaan tuossapa vastahan vaarallinen mikä kapine kumma nyt sai?

Ja hanhet ne tuumivat, että se lie joku kauhea, kummitus kai.

Niin he kaukaa jo kaulansa kurkistivat; oli kenkä-ruoja se vaan,

Mut hanhet tuhmat ne tuumasivat: se voi tulla tappelemaan!

4fe? Vaan kenkä se arveli itsekseen:

Oi tuhmia hanhia oi!

Miks ootte nyt lähteneet

iikkeelle

mikä teidät tänne

toi?



Taas matkaa hiukan kun jatkettiin, niin tultiin veräjän luo.
Vaan siinä se vastus vaikein on, mikä liekään elukka tuo?

Niin kauhean julma sen katse on, se ei armoa antavan näy.
Siis käännös ympäri kiiruimmiten ja matka taas kotiin käy.



Hanhi jaKettu
Mut seikkailuista yksi hanhi ei saanut tarpeeksensa vielä.

Vaan lähti kerran kulkemahan taas kaunihilla metsä-tiellä.

Ei mitään vaaraa aavista, pää pystyssä vain siinä kulkee,

Mut kohta Kettu Repolainen jo kulkuväylän häitä sulkee.

Saa Mikko oivan murkinan

ja makealtapa se

maistaa.

Mut kvllä sitä hanhea

vain jouluksi ei saatu

paistaa!



Herkku-pala.
Ja pöllö kutsui poikiaau:

Nyt tänne joutukaatte!

Niin herkku-palan makean

Inyt jakaaksenne saatte. '.

Mut muistakaa: jos llp
rumasti

nyt käytte rääkymään,

niin pöllö-äiti hiirensä voi syödä yksinään!

Ja pöllön pojat pienoiset ne tottelivat kai.

Ja niinpä heistä jokainen nyt herkkupalan sai.



Pikkuinen lintu oksalla puun se lauleli äänellä sorialla
Ja vuohi pienoisen kilin kera käyskeli nurmella koriaila.

Ja vuohi se kuunteli ihmeissään, ei todeksi voinut se luulla,
Että noin pieneltä laulajalta niin paljon ääntä sais kuulla.



Pikku Karitsat.
On tässä kolme karitsaa: yks pien ja suurta kaksi:
(Ja tuskin pieni karitsa voi kasvaa suuremmaksi!)

Ne suuret katsoo ihmeissään ne katselevat tätä:

Ei oo ne ennen nähneetkään noin pientä elävätä.
Ja hätä-huudon päästivät: pää-pää-pää-pää-pää-pää!
Ja sitten vielä virkkoivat: mää-mää-mää-mää-mää-mää!

Vaan ei se pikku karitsa, oo heistä milläänkään:
Ei kuule heidän kutsuaan, ei lähde leikkimään:

Se pikku lasten lemmitty ja leikkikalu on;

Ei nurmella se käydä voi,

se kun on

eloton!



Ranta penkereitä tässä näätle ankka-pereen.
Ensi kertaa pikku ankat lähdössä on mereen.

Vaik on emä vastassa, niin pojilla on nata;

Ei ne tahdo uskaJtaakkaan yritystä tätä.



Hyvästi!
Nyt kirja kiinni joutaa jo, tää viimeinen on lehti.

Ja vielä lisää katseltais, vaan loppu tulla ehti!

Siis hyvästi nyt tyttöset ja kaikki pienet piltit,

kun ootte oikein ahkerat ja ootte oikein kiltit,

Ja kun aina tottelette

ehkä joskus sitten saatte

kuvakirjan lisää!




