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Haun ja Aina.
nyt wanha sääntö on:

ll ,Mä ole wallaton,
Muutoin ei sun hywin käy!"
Eikös tuo jo siitä näy,

Mitä teille juttelen?
Onhan pieni satuilen.

Lauri Ainau kanssa juoksi
Kerran kirkkaan lähteen luotsi,
Setä wettä itse juomaan,
Että mummollekin tuomaan.

Sangon täyttiwät he heti,
Joka kannuu, kaksi weti.
Mdess' sitten kotiaan
Läksiwät sitä kantamaan.

Aina silloin Hiljallensa
Muistuttaapi weikollensa:
„Kanna hiljaa, ettei wois
Wesi läikkyellä vois!"

Mutt'ei Lauri huoli tuosta,
Hänen tekee mieli juosta.
Huimasti käy hän juoksemahan,
Mutta saakin pahan palkan:

Hän kompastuu ja lankeaa
Ia ison kuhmun otsaan saa.









Ia Lauri se parkui: oi, oi, oi!

Ia Aina se sääli: no woi, moi, moi!

Mutta mummo se otti huiwit ja liinat

Ia ätitat toi ja saksan miinat

Ia niillä kuhmua hautoi ja hautoi,

Kunnes kelpo keinot wiimein auttoi.

Ia huimin sitoi päälliseksi

Hän Laurin päähän huomiseksi.

Mutta wielä tuo hywä mummonen

Niin mummo ou aina niin herttainen

Nyt pyyhkäsi Laurin suuta ja nenää

Ia sanoi: „älä ole wallaton enää!"
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Mutt'ei Lauri waroitusta

Muista enää ollenkaan.

Tuskin tunsi hän helpoitusta,

Läksi jo Ainaa kiusaamaan:

Ainan korwaa takaa päin

Oljella lutkuttaa hän näin.

Aina on niin pahoillansa,

Weljeansä kieltelee.

Jopa nassiensa kanssa

Röhkö-Maijakin toruilee,

kissakin waroittelee: nau!

Wahti oikein haukkuu: wau!

Leikkiaäli ei Lauri jätä,

Häu on paha poika maan

Pukki katsoo, katsoo tätä,

Eipä enää maltakaan,

Hiille tekee tepposen:

Maahan puskee poikasen.











Waan kohta leppyi Aina,
Ia nyt he riemukkaina

Jo kiikkuu kaunihisti.
Woi, kuink' on heidän lysti!

Waan kiltteyttä ei kauan riitä.
Nyt sika juoksee ohi siitä,

Ia silloin Lauri no, ihmetelkää!
Jo hyppää suoraan sian selkään.

Sika säikähtää,
Sika säpsähtää,
Sitten juoksemaan

Käypi hurjinaan.

Aina säikähtää,
Aina säpsähtää,

Huutaa: sika hoi!
Laurin kaadat, woi!

Wahti säikähtää,
Wahti säpsähtää,

Kohta tarttuu niin
Sian korwnan kiin'.

Waan sika se juoksi, juoksi ja röhki
Ia kowan taatan alla se öhki
Ia wiimein hyppäsi ropakkohon,

Ia siellä nyt paha Laurikin on.
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Waan hywä Aina wiiinein nootaa

Tuon mailattoman ropatosta.
Mut minkä on Lauri näköisenä!

Sawessa posket, silmät, nenä!
Hän kaiwolle tay Ainan kanssa,
Siell' Aina mettä pumppuna,
Sits' tunnes Lauri saweu saa
Pois pesnehetsi tasmoistaiya.

Mennään siitä wiiinein jo

Mummon luokse koti».
Lauri häpee onhan syytä

Anteeks' mummolta hän pyytää,

Lupaa kiltti olla mainen,
Mummon oma Laurikainen.

Mummo msin toruinahan,

Mitsi oli hän niin paha,
Mutta kohta torat heittää,
Sitten kahwiatin keittää,
Kantaa kupit, kannut pöytään,

Wielä torttujakin löytää.

Hywä on mummon luona sen,
Senhän tietää jokainen.
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