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Strutsi Mutsi
”Olen sun mutsi”,
sanoi munalle strutsi.
Hellästi sulilla kuorta silitteli.
Varovasti koputteli.
”Sun ylpeä faija on vihreä papukaija.
Ja iloinen isosisko on
keltainen sisilisko.”

Vaaleanpunainen täysosuma
”Bingo!” huusi flamingo. ”
Kylläpä minua onnisti,
kun tulin näin vaaleanpunaisen kauniiksi.
Kiitos apujen, katkarapujen.”

Heppahöperöt
Hummani hei,
heppani hoi!
Koni, Poni ja Polle moi!
Moikkaan laukkaavaa hevoslaumaa,
joka harjat heiluen
hirnuen nauraa!

Mää, mää, mää
Kuka on pörröisin? Mää!
Kuka on pehmoisin? Mää!
Kuka on lämpimin? Mää!
Näin vastasi lammas,
jatkaen peilaamista
ja itsensä ihailemista.

Kukkaluuruu!
Kukkaluuruu!
Mitä tänne kuuluu,
terveisiä mullan alta.
Täällä näyttää paljon kauniimmalta.
Sanoi kasvin itunen,
tuleva viidakon kukkanen.
"Tahdon nähdä sinitaivaan,
tuonne ylös tieni raivaan!"
Kasvupyrähdyksen finaali, kukka on nyt LIAANI!

Näkkäri Länkkäri
Olen länkkäri,
jolle maistuu näkkäri.
Olen kova pala purtavaksi!
Voitan rouskutuksessa miehen tai kaksi.
Olen villin lännen nopein näkkileivänpurija
ja saluunan paras murustelija.

Ikiliikkuja robotti
Ikiliikkuja robotti
oli taukoa vailla.
Se vei akut lataamoon, otti omaa lomaa.
Töpselin seinästä irrotti, sekös proppuja virkisti.
Laittoi osaset uusiksi ja ryhtyi lepotuoliksi.

Muksula
Vekara ja kakara ovat Muksulasta.
Siellä asuu monta iloista lasta.
Aikuinenkin sinne pääsee kylään kyllä,
jos osaa laittaa leikiksi
ja pitää meteliä yllä.
Onnenkantamoinen
Avasin ikkunani.
Sain nauruntuulahduksen
ja riemunkiljahduksen huoneeseeni sisälle.
Aikamoinen onnenkantamoinen!
Ilokseni lentopostina toimitettu.

Sydänkäpy
Metsäkuusi oksallaan
suojelee aarrettaan.
Pitää sen piilossa
tuulelta suojassa.
Mikä herttainen näky:
kuusella on sydänkäpy.

Prinsessa ja herne
Halusin tänään hernesoppaa,
mutta papuja puuttui.
Yksi herne meni nenään
ja toinen patjan alle.
Ei riittänyt ainekset keittoon,
mutta silti sain melkoisen sopan aikaiseksi!

Suttupytty
Kappas, kaadoit soppas.
Sitten tuli uusi huti,
seuraavaksi kaatui muki!
Nyt on kyllä sun huki, hakea rättiä.
Emmehän halua ruokapöydästämme
suttuista sikolättiä.

Herkullista
Potuttaa!
Nyt menee läskiksi!
Ihan pannukakku!
Joskus on herkullista,
kun asiat menevät pipariksi.

Sammakkoprinsessa
Prinsessa Ruusu linnassa
oli kovasti tunteet pinnassa:
”Huuleni punasin ja itseni munasin!
Sammakko, se konna,
ei antanut suukkoa sovinnolla.
Lampeen loikkas ja mennessään vain huikkas.
Karkuun hyppäs ja sekös mua nyppäs!
Nyt tarvitaan ronskit hurmauskonstit:
Räpylät jalkaan, takaa-ajo alkaa!”

Turkistelija
Puli turkisteli,
karvojen alta kurkisteli.
Kun sitä rapsutti,
ei tiennyt kumpaa päätä silitti.
Huopuva hurttapuli, rastaturkki,
nyörien alta kurkki.
Häntä sen alkoi heti heilua,
kun nuuhki rapsuttajaa reilua.

Ei hatuta
Lakkini lensi, tuuli sen vei.
Huudan sille: hei, hei!
Päädy pesäksi linnulle
tai hatuksi puun kannolle.
Seikkaile, tutki maailmaa,
lämmitä vastaantulijaa.
Ei yhtään hatuta,
vaikka lakki lentää jo kaukana!

Kauhistunut kummitus
”Hui hirvitys”, sanoi komerossa kummitus.
Sille oli kauhistus istua pimeässä
yksin möröttämässä.
Lensi sisään tulikärpänen,
toi valon synkkyyteen tuo pörriäinen.
Enää ei ollut komerossa pimeä
ja kummituksella oli loistava ystävä!
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