


SUSI YSTÄVÄNÄ.

Puna-Hilkka parka

Ensin oli arka,

Sitten seuras' suben mieltä,

Uskoi lipevätä kieltä.

Hilkka hankki surut,

Susi ruokamurut

Oivat pisti poskehensa

Aimo ateriaksensa.

Siinä neuvo sulle

Sekä oppi mulle:





Ystäväksi moni pyytää,

Älä usko ilman syytä!

Usein liukas kieli

Sekä häijy mieli

Toisillensa kättä lyövät,

Yhteisesti uhrin syövät.

METSÄÄN!

Oi tullos, veikko, kanssani!

Nyt metsään mielii vauvani.

Jo kesä kutsuu kentille

Ja metsä marjamättäille.



]o päivän loisto lumoaa,

]a ilma raitis viekoittaa.

]a sairas vauvaraukka tää

Ei kammarikin enää jää.

Hän kukkain sulotuoksuja

Metsissä tahtoo nauttia.

Kun tuuli raikas puhaltaa,

Se kipeänkin terveeks’ saa.

Siis lähde kanssain, veljeni 1

Ei muutoin viihdy vauvani.



AHKERAN PALKKA.

Kullat kaatuvat kulisten,

Hopeet hohtain hyppelevät

Yllesi ylevä impi,

Apulainen ahkerainen.

Sie et viikoin vitkastellut,

Päivin puhdetta pitänyt

Aikoessas' askareihin.

Tulit kuin tulen kipuna,

Valkeisena vaelsit,

Varahaisna, virkeänä,

Aina ihrnehen iloisna.

Aloit innoin askareesi,

Laulaen lopetit työsi.





Ota nyt osasi, orpo,

Palkkasi, parahin impi,

Arkun pokiahan pudota,

Kokoele alle kannen,

Siellä säilytä sai. >vi

Tuleviksi tarpehiK^ii

PAHOJEN PALKKA.

Valitellen vaimo parka

Haikeana huokaeli:

»Voi teitä, poloiset poijat,

Kiukkumieliset, kopeat,

Aina riitahan ripeät!

Aivan äidin näännytätte



Kurjilla kujehillanne.

Jospa siitä siirtyisitte,

Korppeina kohoilisitte

Tuonne ilmojen iloksi!»

Heti heitti ihmismuoto

Linnuille oman osansa.

Pojat korppeina kohosi

Akkunan avoimen kautta

Vlös ilmojen iloksi.

Jopa äitikin älysi

Toivotelleensa tuhoja,

Katui kärsimättömyyttä,

Nurjaa mieltänsä murehti.

Katuivat poloiset poijat





Korppeina kohotessansa

Tuota entistä eloa,

Häijyä halajamista.

Kenpä kertoa osaisi,

Kuvata surua suurta

Syöämellisen sisaren.

Tyttö parka paljon itki,

Vihdoin lähti vieremähän,

Kulki kauvaksi kotoa,

Etsi viikon veljiänsä.

Lapset löysi ja pelasti,

Toi takaisin toimellinen

Miehet miekkoiset hyvinä,

Mieleltänsä muuttuneina

Äidin itkeneen iloksi.



Voittaa rakkaus vihanki,

Pahat hellyttää hyviksi.

KEVÄT.

Ei oo heikko

Pikku veikko.

Ulos saapi,

Taluttaapi

Siskon suuren

Hymyhuulen.

Tuuli entää,

Pilvi lentää,

Metsä soipi,



Huminoipi,

Laine läikkyy,

Järvi väikkyy.

Ken se tuolla

Metsän puolla

Naureskellen,

Riemuellen

Tervehtääpi,

Luokse jääpi?

Silmä loistaa,

Pelvon poistaa

Veikkoselta,

Sisarelta.

Nauru kaikuu,

Riemu raikuu.





Veikko tuiskaa,

Sisko kuiskaa:

»Kevät tuli,

Syöän suli."

Kevät hymyy

Kyynel' lymyy.

Veikko tälle

Ystävälle

Lausuu: »suita,

Kevät kulta,

Ilon saimme,

Onnen haimme."




