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V I L E I B V I ML E B
Võileib võimleb ja teeb sporti.
Kõrgushüppes võidab torti.
Soojendab end, viskab silda,
kätte tõmbab poksikindad.
Keksukastis teeb ta tuupi
keeksile, kes kargleb huupi.
Tomatid kõik viskab purki,
rinnalt surub värsket kurki.
Või sees vinge uisurada,
kus teeb ringe mitusada.
Seljas juustukera tassib,
lihakäntsakaga rassib.
Sirutab end ette, taha,
jooksus kreemikook jääb maha.
Seljast ära kisub jaki,
kalpsab üle piimapaki.
Painutada suudab kahvlit,
tugevam on igast vahvlist
ja kui sangast tõstab pommi,
ahhetavad karbis kommid.

9

MAASI K AV I H M
Täna sajab maasikavihma,
aiad ja peenrad täis magusat lõhna,
marju pudeneb põske ja põue,
lapsed kõik aetud on tubadest õue.
Kaasas neil kruusid ja täpiga tassid,
suu teevad magusaks koerad kui kassid,
naeruse näo saavad isad ja emad,
jonni ega nuttu ei kostagi enam.
Väiksed ja suured on õnnega koos,
elu nii mõnus kui maasikamoos,
vihmavarju ju polegi vaja,
maasikavihm, sa saja ja saja!
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V UL K AAN
JA V URRK ANN
Paigal püsib suur vulkaan,
kuhugi ei liigu.
Istub ühe koha peal,
tagumik maas kinni.
Samal ajal teeb vurrkann
tiiru järel tiiru.
Keerutades hoogu seab,
rattana käib ringi.
Norskeid kostab tulemäest,
kui ta suigub unne.
Laisalt suitsu popsutab
välja vanast piibust.
Vurr kuid pöörleb kõigest väest,
tundes sellest õnne.
Vuristab ja kepsutab
justkui linnutiivul.
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TIGU JA BOA
Teo toad täis taimekesi,
keerdus potililli.
Peol boa poeb peitu,
ei tantsi ta kadrilli.
Teo toas on keeruline
leida mõnda nurka.
Peol boal väga raske
tantsida masurkat.
Teo toas käiks vihmaussil
pea ju pisut ringi.
Peol boal ei kulu just
palju paare kingi.
Teo toas ei ole kohta
laual ega toolil.
Peol boa unistab,
et läheks tantsukooli.
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MARGARI I N
JA MANDAR I I N
Külmkapis elab margariin –
tal mõnus jahe korter siin.
Elektrilamp, jäävann on sees,
toanaabriks või ja majonees.
Näib pisut priskem jäätisest,
kuid põdema ei peagi, sest
kui vahel jalutamas käib,
siis saledam ta jälle näib.
Puu otsas ripub mandariin,
soe päike paistab peale siin.
Toas tal pole seinu, lage,
korter mööblist üsna lage.
Põsed punavad kui leegid.
Naabreiks ümarad kolleegid.
Ta unistab vaid sidrunist –
ju armastab siis haput vist.
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