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Korppi, korppi, musta lintu, mustempi kuin yö

Pikku lintnin poikia ja matoja se syö.

Kyyhkynen se korkealla tahtoo pitää majaa

taaskin knhertelee tuolla liki katon rajaa.



Sitra sekä mandoliini soreasti soivat

monta iloketkeä ne meille tuottaa voivat.

Tauluhan näät kurattuna maiseman ja linnan

kun ne siinä kuvastuvat kalvoon veden pinnan.

Omena se oksaltansa pnnaselta paistaa,

kyllä kypsänä se suussa makealta maistaa.



Luomat orat hyviä ja myöskin meheviä,

muita ei saa koskaan niellä niiden siemeniä.

Ilta pimeän kun tnopi.

Lamppu valoansa luopl.

Kaupungissa aamusilla

aina käydään torilla.

Sieltä ruokaa ostetaan

ja kotiin tuodaan korilla.

Matkalle kun lähdetään

niin matka-arkku mukaan,

ilmau matka-arkkua

ei matkustaa saa kukaan.



Leivo pieni laulelevi

suloisella suulla.

Hauska kevät aamuna

on linnun ääntä kuulla.

Knn on talvi poistunut

ja kesän tuonut kevät

pääskyt maista Tierahista

tänne lentelevät.

Nurmella kaksi possoo pientä

syöpi ruohoa ja sientä.



Kanniliia kukkasia

tuossa maljakossa

Koulupojat pyydystävät

haaviin perhosia.

Kultakalat uiskentelee

lasi lammikossa.

Yrttimaassa nämät kalut

tarpeelliset ovat,

niiillä penkit pehmiää

ja poistun Mvofc kovat.

Kasvisäiliöön ne kokoo

kedon kukkasia.



Taasko se poika on kiivennyt pnnhun

ja taasko se omenaa työntävi sauhun!

Kukkasien keskellä

on pienen linnun pesä,

siihen lintu munat laittoi

kun on tullut kesä. v



Mikä suussa apinalla,

kun se istuu korkealla?

Voiakana poikinensa

pihamaalla käy,

katselevi, kaakottani
knn ei ruokaa näy.



Kun käyttää harjaa, sihvilää

ja pölyviuhkaa yielä

puhtahat on lattiat

ja huonekalut siellä.

Tass' on tyhjä tynnyri,

yaan siihen pannaan kaljaa,

sitten sillä täyttää kyllä

roipi monta maljaa.

Kun torvet soivat ja rummut raikuu
niin sotajoukkojen käynti kaikuu.



Laittoi haikara savu piippuun

talonsa kivijalkaa.

Mitäs haikara sitten teet,

kun savu tupruta alkaa.



Tunnit säkä minuutit

se näyttää sangen tarkkaan.
Tämä kello komia

kai maksaa monta markkaa.

Kolmihaara kynttilätä

harvoin kukaan tuhlaa,

jos ei Tietä joulua

tai muuta suurta juhlaa.

Jos ei hiilet syty,

niin lietso palkehella.

Kirveellä ja puukolla

voi punta vuoleskella.



Harppi, kaava, viivotin

tarpoit’ on maamtttarln.

Kyllä tiedät mihin voipi

kaukoputkee käyttää.

Kompassi se nuolellansa

ilman suunnat näyttää.

Maapallosta suuren osan

valtameret täyttää.



Höylä, vasara, hohtimet,

niitä työssä tarvitset.

Neulatyynyhyasä naiset

pistää neulat kaikenlaiset.
Tässä maalisiveltimet
sekä värilauta,

verkkokeppi, pallo, sakset,
silittyäu rauta.






