
Appelsiini
Appelsiini
Nektariini
Nektariini

Karambola
Karambola
Tamburiini

Tamburiini?

Rambutaani
Rambutaani

Rumeliini
Rumeliini

Ota kiinni mandariini.
Ota kiinni mandariini? 

Persikoita
Persikoita
Sitruunoita
Sitruunoita
Persimoni
Persimoni
Saksofoni

Saksofoni? 

Ota kiinni appelsiini
Ota kiinni nektariini
Ota kiinni vitamiini

Ota kiinni mandariini!

Ota kiinni mandariini!
Ota kiinni mandariini!



Pomppuliike tarttuu
jopas jännittää
palelet tai sattuu
haava sormenpään
pomppuliike tarttuu
jopas jännittää
palelet tai sattuu
haava sormenpään
 
Pistää pomppimaan, 
pomppimaan, 
pomppimaan näin
pistää pomppimaan, 
pomppimaan, 
pomppimaan näin..
 

Kuulet hyvän biisin
rennon rytmikkään
helposti sen tahtiin
liikkeet keksitään

kuulet hyvän biisin
rennon rytmikkään
helposti sen tahtiin
liikkeet keksitään
 
Pistää pomppimaan, 
pomppimaan, 
pomppimaan näin
pistää pomppimaan, 
pomppimaan,
 pomppimaan näin

Mikä kumma iskee
maailmanmestariin,

laitumilla lehmiin
ja lottovoittajiin?

mikä kumma iskee
maailmanmestariin,

laitumilla lehmiin
ja lottovoittajiin?

 
Pistää pomppimaan, 

pomppimaan, 
pomppimaan näin

pistää pomppimaan, 
pomppimaan, 

pomppimaan näin
 

Päiväkodin lapset
pallopeleissään

vanhainkodin vaarit
mummon nähdessään

päiväkodin lapset
pallopeleissään

vanhainkodin vaarit
mummon nähdessään

 
Pistää pomppimaan, 

pomppimaan, 
pomppimaan näin

pistää pomppimaan, 
pomppimaan, 

pomppimaan näin



Miksi, miksi, miksi?
Miksi perunoita pitää aina kuoria?

Helpompi siirtää olis vuoria.
Mulla toive on salainen:

joka potun pitäis olla ranskalainen.

Moi moi moi mukuloita,
pai pai pai puikuloita.
Ei olla poropeukaloita,
kuoritaan perunoita.

Näin kuoritaan perunoita.

Miksi, miksi, miksi?
Miksi syödä ei pottumuusia,

tai varhaisperunoita ihan uusia?
Ne ahmia vois ihanasti kuorineen,

Jyrkinkään en muista niitä kuorineen.

Moi moi moi mukuloita,
pai pai pai puikuloita.
Ei olla poropeukaloita,
kuoritaan perunoita.

Näin kuoritaan perunoita.

Veitsi, haarukka ja peukalo,
siinä tarvittava kolmikko.

Veitsi, haarukka ja peukalo,
ja kohta on mahassa hyvä olo.

Moi moi moi mukuloita,
pai pai pai puikuloita.
Ei olla poropeukaloita,
kuoritaan perunoita.

Näin kuoritaan perunoita.
Näin kuoritaan perunoita!



Hei sää sää sää
mitä kuuluu?

Mitä mää mää mää
kukkuluuruu.

Hei sää sää sää
mitä kuuluu?

Mitä mää mää mää
kukkuluuruu.

Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa

aurinkoa kun sinut nään
Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa

aurinkoa kun leikitään

Hei sää sää sää
mitä kuuluu?

Mitä mää mää mää
kukkuluuruu.

Hei sää sää sää
mitä kuuluu?

Mitä mää mää mää
kukkuluuruu.

Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa
aurinkoa kun sinut nään
Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa
aurinkoa kun leikitään

Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa
aurinkoa kun sinut nään
Sadetta ja poutaa
sadetta ja poutaa
aurinkoa kun leikitään

Hei sää sää sää 
mitä kuluu?
Mitä mää mää mää 
kukkuluuruu
Hei sää sää sää 
mitä kuluu?
Mitä mää mää mää 
kukkuluuruu



Pienen kauniin laulun

Västäräkki viheltää

Hienon vienon tuoksun

Tuomenkukka lähettää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun kuulet sen sun kasvoillesi hymy leviää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun tunnet sen sun kasvoillesi hymy leviää

MetsämansikoitA

ja miljoona mustikkaa

Uusia perunoita

Niistä kesäkansa diggaa

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun kuulet sen sun kasvoillesi hymy leviää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun tunnet sen sun kasvoillesi hymy leviää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun kuulet sen sun kasvoillesi hymy leviää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun tunnet sen sun kasvoillesi hymy leviää

Sano K sano E sano S sano Ä

Kun maistat sen sun kasvoillesi hymy leviää


