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Vihreällä vainiolla.

Oi, tule, hyvä Hilma!

Niin ihana on ilma,

Pois nurmelle mennään poimimahan

Kukkia kaunihin vihannan!

Linnut laulavat puussa,

Sorjat sävelet suussa.

O-mp' onnellista olia

Näin nurmi-vainiolla.

'No, käydäänpä hetkeks' hyppelemään!
Lintuset laulavat säveltään.

Linnut laulavat puussa,

Sorjat sävelet suussa.





Kukkakenttä.

Voi kuinka rattoisasti

Nyt kaste maata maistaa!

Voi kuinka kirkkahasti
Nyt päivän pyörä paistaa!

Ja moni kaunis kukka

On maassa kasvavassa.

Ja Johanna ja Jukka
On niitä poimimassa.

Ja kukkasia riittää-

kin kyllä vainiolla.

Saa niitä vaikka niittää.

Omp' oivallista olla.

Ja hyttyset ne hyörii

Ja hyrrää täyttä kaulaa.

Ja perhosetkin pyörii,

Vaikk' eivät osaa laulaa.





Hiekkalinna.

Päivä pyytää paistavainen,
Itkee ilma ihanainen,
Kutsuvi suvi suloinen,
Meren selkä muistuttavi,
Veteleepi Vellamoinen,
Näkki narraa näppäräinen,
Koko luonto kutkuttavi,
Hiekkaranta houkuttavi,
Lapsosia leikkimähän,
Pienokaisia kisahan.
Siinä lapset laatimahan,
Luomahan lapioillansa,
Sotkemahan sormillansa
Hiekkalinnoa läjähän,
Kunnes, tullen tuulen kanssa,
Aalto ajaa ahmovainen,
Veden vyöryke vihainen,
Laine liukas läiskyttävi
Rakennuksen raunioksi,
Loppumahan linnoituksen,
Koko kartanon katohon.





Suvisiskot.

Suvisiskot suvisääliä

Tanteretta tallustaa.

Olli onki olkapäällä,

Hauenpyyntöön hab.iaa.
Piimäparrat pienokaiset

Rinkitanssiin taipuvat,

Ihanaiset, armahaiset

Suloiset kuin suudelmat.





Silmät kiinni, simasuut

Joko lapsi uneksii?
Äiti laulaa: lill, lill, lii!
Uinu unta ihanaa!
Äiti laulaa: lall, lall, laa!
Silmät kiinni, simasuu!
Äiti laulaa; lull, kili, luu!



Varpusten tmaata-meno.

„Kivitt, kivitt!"
He laulelit,
»Nyt nukkumaan

Jo joutukaamme joutuisaan!"

„Kun kiiltää koi,
Niin taas, hohoi!
Kaikk/ ylös vaan

Jo nokkanamme nokkimaan!"





Varispelkurien pesä.

Varikset ne vaakkuellen
Sinne tänne lentelee,
Rajuisasti raakkuellen
Ilmakehää halkaisee.
Katri, Kalle kankahalta
Tuota katselevat näin,
Kurkistavat koivun alta
Ymmillänsä ylöspäin.

Sieltä koivun konkelosta

Linnun-poikain ääni soi.

Sieir on pesä risukosta.

Sitä vanhat vartioi.

Päivittelit peloissansa

Aina vanhat varikset,
Ovat oikein pahoillansa,

Kun vain heitä katselet.
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Pikku kissi pesossa.

Ei suinkaan sitä siitä estä.

Mutta Vappu vampun saapi,
Pesee silmät pyöreät,
Vatsat, viikset viruttaapi,
Selät, korvat, käpälät.

Kiljuu kyllä pikku pamppu,
Kissi siinä kiukuissaan.
Mutta Vapun vankka vamppu

Armoa ei annakkaan.

Onhan sitä aina, onhan kai,
Jos jotain vaivaa ainiansa.
Pesosta ei pääse vain, hui, hai!

i keisaritkaan linnoissansa.

Pikku kissi pahansisuinem A

Ei koskaan tahdo antaa

Vaikka muu kuin kiukkunokka sen





Katrin tervehdys teille.

Katri kutrinensa
Teitä tervehtää.

Sinikellosensa
Ottakaatte nää!

Katri teille kantaa
Soman seppelen.

Katri teille antaa
Sisarsuukkosen.



Tämä poika

Kannesta kanteen

Katsonut kaikki,

Kaunista kirjaa

Katsellut on,

Uhona uutta

Urkkia saapi,

Sinneppä karkaa

Karkelohon.










