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NOKKELIA VÄRSSYJÄ
.............  pieni pikkarainen,
äidin pieni piltti.
Toisen kerran äkäpussi,
toisen kerran kiltti.

Kissa istui ikkunalla,
kutoi pientä sukkaa,
älä itke ............. -kulta,
itkus’ menee hukkaan.

Kun kirppu puree sinua, 
niin muista silloin minua. 
Jos se puree kovasti, 
niin sinusta tulee rovasti.

Kun kirppu puree sinua, 
niin muista silloin minua. 
Jos se puree kauan, 
niin saat pikkuisen vauvan.

Neito on nuori kuin omenankuori,
mutta kun tulee se toinen puoli,
joudut naapuriin akaksi
ja kahvisi kiehuu sakaksi.

Onnea sulle toivotan
ja viisi pientä poikaa, 
tytön hiukan isomman,
joka niitä hoitaa.

Kissa hyppää vikkelään,
mutt’ kana harppaa harvaan,
minäpä tuon ............. -tytön
ajatukset arvaan.

Pyöri, pyöri ............. -tyttö
niin kuin rukin rulla,
vielä taitaa sinullekin
mummon päivät tulla.

Kun koulu on loppu
ja päästy on kesään,
älä housuitta istu
muurahaispesään.

Jos sun pieni purtesi
on perämiestä vailla,
ota minut mukaasi,
niin mennään aika lailla.

Muista aina minua
ja muista silloin vielä,
kun hauta ompi kaivettu
ja minä lepään siellä.

Kun kerran kellot soivat
ja arkkuni avataan,
niin tule silloin vielä,
minua katsomaan.
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NOKKELIA VÄRSSYJÄ
Istu ............. poron pulkkaan.
Poro viepi sinut nurkkaan.

Jos ei maistu kauravelli,
ota sitten karamelli.
Ota niitä vaikka kaksi,
että tulet lihavaksi.

............. pieni tallustaa
Pohjanlahden jäällä,
ranskanpulla kainalossa,
vähän voita päällä.

Hauska on katsella 
oravaa puussa,
hauskempi sinua 
hymy suussa.

Minä olen meri,
sinä olet lastu,
purjehdi niin,
ettei varpaasi kastu.

Nokipoika kiikkuu
ja piipulla liikkuu
ja nauraa ja nuohoaa.
Hän on musta kuin noki,
mutta puhtaaksi toki
hän saunassa naamansa saa.

Kolme pientä possua
puree ............. tossua.
............. huutaa:
Ei saa purra!
Possut huutaa:
Hurraa, hurraa!

Ensin oli mettä
ja sitten oli vettä
ja sitten oli kohiseva koski.
Kohisevan kosken takana on
............. -tyttö punaposki.

Älä ole ylpeä,
jos sä olet kaunis. 
Kun sä tulet vanhaksi, 
niin näivetyt kuin nauris.

Kaksi on jo kylliksi,
kolmas ois’ jo liikaa.
Sääli ettei minusta
tullut vanhaapiikaa.

Sä olet kuin sokeripulla,
niin kaunis ja herttainen.
vesi tahtoo kielelle tulla,
kun sua katselen.


