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Mina hoian memme utte, 
mina kaitsen taadi karja. 
memm teeb mulle uue kuue, 
taat teeb karvase kasuka,
sulaselle suured sukad, 
perepojal peened sukad.

Lambamäng

Tuli susi soome alta, 
laia käppa laane alta, 
kiskus memme kriimu lamba, 
murdis taadi musta lamba.

Äksi

“värav”
maksukogumine:
kanad üle tara

Hunt niidab heina:
toiduga on kitsas.
Selja taga: kivid ja 
kännud.
Silmad peas, villad 
seljas.
Puuhabemed, 
oksaaugud.
Utetada ...



Meil on üks, meil on üks midrilind
meie härra, meie härra aias, jah aias,
kuldsuled, kuldsuled tal seljas, jah seljas.
Sõi kõik need ... sõstermarjad,
pillas kõik ... pipernarmarjad,
petersellid ... peedilehed,
muttervärgid ... moorijuured.
Ise hüppas ... üle aia.
Kel püssid ... püüdke kinni!

Midrilind



Sokuke

Tere, tere, tere, tere, sokuke!
Tere, tere, tere, tere, härrake!
Kuhu lähed, kuhu lähed, sokuke?
Veskile, veskile, härrake.
Kuidas jahvad, kuidas jahvad, sokuke?
Suuga jahvan, suuga jahvan, härrake.
Kuidas pühid, kuidas pühid, sokuke?
Habemega, habemega, härrake.
Kuidas karjud, kuidas karjud, sokuke?
Köki-möki, köki-möki,  härrake!



Rikas puu

- Mina olen rikas puu,
mul on linnud okste sees.

- Palun sind, oh rikas mees,
laena mul oma lindudest!

- Ei ma anna sääntsel kehval
ühtki oma lindudest.

- Kui ei anna, võtan ise
priskemad ja paremad!



Siidisulist linnukene,
siidisulist linnukene,

vaat, luuli, vaat-vaat luuli,
siidisulist linnukene.

Lendas kullast põõsa pääle.
lendas kullast põõsa pääle.

Kuld ei võtnud armastada,
kuld ei võtnud kannatada.

Lendas hõbepõõsa pääle,
lendas hõbepõõsa pääle.

Hõbe ei võtnud armastada,
hõbe ei võtnud kannatada.

Lendas siidi põõsa pääle,
lendas siidi põõsa pääle.

Siid teda võttis armastada,
siid teda võttis kannatada.

Siidisulist linnukene
hakkas pesa ehitama

Korjas kokku kõrrekesi,
seadis sisse sulekesi.

Munes sisse kolmi muna,
haudus välja kolmi poega.

Üks oli kurja kulli seltsi,
teine laiska laanelindu.

Ei tema võtnud armastada
ega tema võtnud kannatada.

Kolmas oli siidisulist lindu,
seda tema võttis armastada.



Vares, vaga linnukene, 
lendas linna uulitsale. 

Säält ta lendas katusele, 
kõrtsimamma matusele. 

Ketras, ketras, kelle ratas? 
Vanaeide vokiratas! 

Villad vakas, takud lakas, 
Kotikangas kuke nokas! 

Hiired lõnga heietavad,
kassid kangast koovad.

Eit tegi püksid, taat tegi püksid, 
enesel olid enne püksid. 

Siis said kokku kolmed püksid, 
kokku kolmed uued püksid.

Sinised olid sillupüksid,
valged need olid varrupüksid.

Kollased olid kosjapüksid,
punased  olid pulmapüksid.



Viljade mõistatus

Oi-oi-oi-oi mõisapoisid, mõisas mitmesugused. 
Trullat-trullat-trullallaa, mõisas mitmesugused.

Ühel olid siidiriided seljas, teine ihualasti.
Ühel olid pikad püksid jalas, teisel nokamütsid peas.
Üks oli üsna ümmargune, teine pisut pikergune.
Üks oli liper-lapergune, teisest ma ei laulagi.

Nisul olid siidiriided seljas, rukis ihualasti.
Kaeral olid pikad püksid jalas, odral nokamütsid peas.
Hernes oli üsna ümmargune, uba pisut pikergune.
Lääts oli liper-lapergune, ... ma ei laulagi.



Olen aga teenind, teenin veel,
teenin seitse aastat veel.
Mis mulle palgaks pakuti?

Obu oma varsaga.

Kas sina lepid sellega?
Ei ma lepi sellega!

Olen aga teenind ...

lõpuks: Jah, mina lepin sellega!

Lammas kahe tallega.
Koer kolme pojaga.
Siga seitsme põrsaga.
Mõisa oma vallaga.
Kirik kihelkonnaga.
Valla kõige ... ( ... mustem, valgem 
mees).

Palgamaksmise mäng
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