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Olipa kerttunen

Olipa olipa kerttunen,
lentokoneen kokoinen.
Sen siivellä asui hevonen.
Oli siipi kuin kirjava matto.

Oli leppäkerttu niin punainen,
pienen auton kokoinen,
ja autolla ajoi Nieminen.
Oli autossa täplikäs katto.

Ja tuuli metsästä hyppeli
ja tikkaria pureksi
ja hurjasti häntäänsä heilutti
ja sillä lailla puhalsi
että kerttusen nenää kutitti.
 Ja kerttunen silloin aivasti
ja muuttui ihan pieneksi.
Se muuttui ihan pieneksi.
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Tiikerilaulu

Tiikeri, tiikeri, tulitassukissa
sinisen viidakon uumenissa.
Viidakossa
tulitassukissa,
tiikeri metsien uumenissa.

Tiikeri, käänsit kultaisen pääsi.
Tiikeri, sattuiko käpälääsi?

Tiikeri, tiikeri, viiksissäsi
on kyyneliä,
tiikerikissa.
Kyyneliä on  viiksissäsi.
Kivistää käpäläsi.
Tiikeri puhallan käpälään.
Pääset taas metsään leikkimään.

Tikeri, kerran unessani
kasvoit valtavaksi
ja huoneessani
asustit, tiikeri unessani.

Tiikeri, tiikeri, häntäsi ihan -
savupiipusta pääsi ihan.
Juoksit leimukukkia täyteen pihan.
Tulitassuilla
täyteen pihan.

Tiikeri, tiikeri, punaliekkinuttu,
näin kehräsit,
unessa, punaliekkinuttu:
Kauan on metsissä uneksuttu,
kauan on metsissä uneksuttu
tiikerinliljoista kissakuussa,
tiikerikaakusta leipuripuussa,
kaakusta sokeripuussa.
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Oravasatu

Oli orava. Unessa hännällään
se purjehti kauas etelään.
Siis lenteli häntä purjeenaan.
Siitä tässä nyt kerrotaan.
Se saapui oravakaupunkiin
ja tutustui oravapoliisiin.
Se söi pihkan-ryytistä käpyvelliä
ja kävynsiemen-karamelliä
ja kokeili monta oravahuvia:
männynoksa-karuselliä,
orava-avaruus-elokuvia
ja ovia itsestään avautuvia
oravatavaratalossa.
Osti oravaharavan. Liikennevaloissa
se kerta kaikkiaan erehtyi.
Huusi kuusi kertaa: Autot seis!
- kunnes liikennesääntöihin perehtyi.
Mutta sitten sen valtasi rakkaus.
Ja mukanaan männynoksista kimppu
ja oravarepussa käpylimppu
ja pähkinäjäätelöpakkaus
- se meni ja kosi.
 Tuli jutusta tosi.
Oravaneiti ja oravaherra
ovat nyt oravapariskunta
(tämä juttu ei ollutkaan siis unta).
Heillä on orava-arava
tuoksuvan neulaskaton alla
kuusen oksalla korkella.

K e s k i v i i k k o



Karhu jolla oli knalli

“Sch - hiljaa”,
sanoi ruskea nalle.
“Sch - hiljaa -
älä vaan kellekään kerro,
että livistän maailmalle.
Hiljaa sininen kukka!
Hiljaa, Petteri pellavatukka
ja Marjatta makkarasukka
- ja myöskin _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _, tietysti!”
(Tuohon jäikin tyhjä paikka.
Siihen oman nimesi
voit piirtää sinä itse vaikka.)

“Siis livistän tässä maailmalle
säihkyvän Karhun tähdistön alle.
Myyn karhunvilloja, latkin hunajaa.
Hotkin karhunvaapukkahilloja.
Kun lähestyn karhujen maailmanrajaa,
alan rakentaa omaa lumimajaa.
Jääkarhuksi muutun.
Myös maailmalla
katson mallia
ja knallia käytän,
jotta jonkin verran
hienolta näytän
lailla keikkaherran.”

“Ja villiomppuja popsin, popsin,
pompin pomppuja, hop-
sin, hop-
sin,
ja nopsin
tassuin
palaan
kerran
ja äitinallea halaan.”
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Piikisian toivomus

Näet pian
piikisian.
(Katso oikealle
ison kukan alle).

"Elän hukkaan",
huokaa tässä
(katsahtaen ruusunkukkaan)
piikkipossu, multatossu
häntä käppyrässä.

Voi voi pientä piikkisikaa
- ei siinä ole mitään vikaa,
mutta riipuksissa on sen pää.
Mikä sitä itkettää?
Piikkisika pikkiriikki
itkee: "iik!" ja "iikki-iikki!"
Pystyssä on joka piikki.

Se kuvittelee:
Kunpa piikit
olis untuvaa tai nukkaa!
Jospa piikeissäni kasvais
tuhat suurta ruusunkukkaa!
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Loitsu

Leppäkerttu, perhonen,
mustikka söi hevosen.
Kanalta lähti maitohammas.
Kuka sanoo: naukuva lammas.
Käkikello kukkuu viis,
nukkumaan nyt varpaat siis.
Juokse juokse tuulispää,
pistä pussiin possut nää.
Tulitikku, menitikku,
suurensuuri,
pikkupikku!

L a u a n t a i



Tatavuu

Tatavuu ... Tatavuu ...
Kuka kuusta uneksuu ...
Missä kasvaa maailmanpuu
       oksallansa tähtikukka
        sinitukka
        Tatavuu ...
Puissa linnut havahtuu.
Nukkuu nukkuu hymysuu
        tiukutähti, tähtikukka,
        sammalsukka
        Tatavuu.
        Tatavuu ...
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Lue lisää runoviikosta: nimikot.nettisivut.fi/runopaivassa


