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NAHKIAISTEN JUHLAT II

Nahkiainen, tuu!

Juhlat pidetään.

Kun on täysikuu,

aamuun biletetään!

Ympyriäinen suu,

ja katseilla porataan,

’Se kiinni takertuu,

nahkaa raastamaan...’

Mut jutut unohtuu,

kun alkaa aika vierimään.

Siitä se suttaantuu,

jos vaan rysät vältellään.
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PARVESSA ON KIVAA!

Parvessa on kivaa, kilohaili!

Huvikseen uidaan muutama maili!

Syksyllä syvälle paetaan myrskyjä,

lämpöä löytyy ja vähemmän tyrskyjä.

Talvella kenties pidetään paastoa,

pohjalla lähinnä tutkitaan maastoa.

Keväällä noustaan ulapalle,

ja ruokaa on runsaasti vaeltajalle.
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SILAKKALIITTO

Silakkaliiton vuosikokouksessa

puitiin ajankohtaisia asioita:

"Olemme pitäneet turskat ja lohet hengissä,

vaikka välillä olemme uineet pikkukengissä.

Ihmisetkin voivat mainiosti, tosin silakansyönti on vähentynyt siinä jengissä.

Kiitän teitä tavoitteiden saavuttamisesta.

Palkaksi jaamme planktonrasioita."
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ANKERIAS ÄNKYRÄ

Ankerias änkyrä,

vaeltava vänkyrä,

se tais olla Kalle,

suuntas Bermudalle.

Shortsit jalkaan,

tanssit alkaa!

Ei tullut otettua kuvia,

mutta kuitenkin riitti huvia.

Muistoksi jäi toukkia,

läpinäkyviä ja varsin soukkia.

Ne osuivat oikeaan merivirtaan

ja ajelehtivat yhdessä Eurooppaan.
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HAUKIROUVA

Haukirouva pyntättynä

saappaisiin ja hattuun

iski kiinni pyydykseen

ja lähti heti vattuun.

Uistinkoukku leuassa,

pitkin metsää tanssi,

kalamiehen kotona

sujui pasianssi.
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LOHIMAMMA

Lohimamma vatsastansa

punaherkut antoi,

Piia-piika kipossansa

mädin kotiin kantoi.

Laittoi kaviaarin,

hurmas Heikki-vaarin,

lohen lykkäs uuniin,

itse lähti duuniin.
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HÖYHENKARKKI

Terhakka taimen,

pikkuveljen paimen

koettaa pitkin puroa

välimatkaa kuroa.

"Tutkipa tarkkaan

höyhenkarkkia!

Perhon heitto

vie hölmön keittoon!"
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KESÄMUIKKU I

Istui yksin mirriluikku,

vatsassaan kesämuikku,

vierellään verkko

ja pihamännyn kerkko.

Muikkuparan veljet

välttivät teljet,

ne planktonia syövät

ja lekkeriksi lyövät!
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PUNAPAITAKALA

Saa pyydetty nieriä

pannulla kieriä.

Voita ja suolaa,

kohta väki kuolaa

ja ottaa selkää.

Älä kokki pelkää,

punapaitakalaa

santsataan salaa.
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SYVISSÄ VESISSÄ (Harmaanieriä)

Anna mun mieluiten yksin olla,

veneeseen en tule sovinnolla.

Katkaisen siimat ja oion koukut,

Vapaaksi kasvoin ja ohitan loukut.

Syvissä vesissä tahdon uida,

omia mietteitä rauhassa puida.
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ÄKEÄ KUNINGATAR (Puronieriä)

Äkeä kuningatar

ajaa lakeijat pitkin mäkeä.

"Täällä määrään minä,

ihan joka säällä.

Muut ei mene lähteeseen,

eikä ruokaani hamua toisten suut.

Ytyä on, jos ei joku tiennyt,

ja nyt tahdon peseytyä."
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SÄRKIROUVAN PAINAJAINEN

"Näin hirveää painajaista,

kalastajat tulivat maista.

Ne oppivat jauhamaan meidät pulliksi!

Oppivat käärimään fileet rulliksi,

värjäämään joka rullan pääsiäistrulliksi."

Siinäpä olikin särkiherralla työ:

"Ei ne meitä syö,

ei siinä ole mitään järkeä:

Niille vain lohi on tärkeä.

Me ollaan särkiä,

mitättömiä ja märkiä."
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SEIPI-NEITI

Minut voi sotkea kehen vaan.

Tuskin tulet minua tuntemaan!

Jos saat minut koukkuun tarttumaan,

sen tulet varmasti muistamaan.

Jos tahdot, niin veteen virtaavaan

pitää sinun tulla onkimaan.

Silloin kurotun kuiskaamaan:

seipi-neitiä tulit tapaamaan.
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RANTANUOLIAINEN KATOAA

Kaakossa on maa,

jossa joessa on ässä.

Äsken näit sen tässä, se pohjaan hävisi.

Soran alla katsomassa kuka kävisi?

Kevään tullen rakkautta

syvään siemaisi.

Puolisoa halasi ja viimein kuiskasi:

"Olen sinun ikioma rantakalasi!"
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KARPPI KAUPASSA

”Tarvitsisin takin

ja ehkä jonkinlaisen lakin.”

”Tahdotteko sellaiset, joissa on suomuja?

Nämä ovat ihan luomuja.

Ja löytyy myös suomuton,

jossa kuitenkin tämä sama muotoilu on.”

”Mieluiten suomuja osittain,

joko keskellä rivissä tai peilejä lomittain.”

”Sitten suosittelen tätä,

vihreä vivahdus, vatsa kellertävä.”

”Otan sen, kiitoksia.

Teillä on kyllä mukava tehdä ostoksia.”

”Mainio valinta. Kyljissä on teille juuri sopiva loistekin.

Tervetuloa toistekin!”
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PASURIN PÄIVÄUNI

Katsos, mukavan rehevää!

Ja parhaita suojakasveja.

On ötökkäruokaa mehevää...

Taisi asumisongelma ratketa!

Nyt voi kasvattaa rauhassa sukua,

ei tarvitse verkossa lusia.

On ihan sama, pitääkö pukua,

eikä kalastajat tee meistä sushia.



19

VIMPA VIILETTÄÄ

Kulkija pitää kiirettä:

vimmalla vimpa viilettää.

On turha kulmilla suhata

kun pääsee sataa ja tuhatta.

Vaikka kulkisi samoja ratoja,

muutakin saa kuin matoja,

jos vähän viitsii liikkua,

eikä samoissa kasveissa kiikkua.
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ONGIN PIIKKIMONNIN

”Ongin piikkimonnin,

ja se painoi ainakin tonnin!

Selkä oli leveä, metrin!

Ai että keksin?

No, pituutta oli monta metriä,

sen kantamiseen tarvittiin kaksi Petriä.

Sen silminä mollotti viemärit,

ja suuhun olis menny kokonaiset laiturit.

Vaan sitten yritin vetää sitä höplästä,

siinä meinasi käydä köplästi.

Se pyrstöllä huiskaisi

ja suukon poskelle muiskaisi.

Pakko oli päästää irti ongesta,

vaikka niin mielellään harrastan fongausta.”

Fongaus = kalojen bongausta.
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MADEÄIDIN NEUVOT

Ei se mitään,

jos matelet hitaasti,

kyllä niinkin löytyy tarvittava rasti.

Ei se mitään,

jos muut liikkuu päivällä ja sinä yöllä,

tärkeintä on elää rehellisellä työllä.

Ei se mitään,

jos ei aina onnistu,

yrität taas, ja eiköhän se luonnistu.

Ei se mitään,

jos toisilla on korea nahka ja varret sorjat,

sinulla on tarkka vainu, tunto ja korvat.

Eikä rakkautta tarvitse salata,

onnea on rakastansa halata.
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OHUT VIHREE

Siloneula, putkisuu,

pohjaleviin piiloutuu.

Aallokossa huojuu,

ei kalaks uskois moni muu.

Ohut vihree luikero

valoon kurottuu.

Ohi ajautuvan ravinnon

imaisemaan ulottuu.

Täytyy muistaa nauttia:

jollei viihdy levällään,

voi aina antaa vauhtia

ainolla evällään.
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MAANALAINEN TALO

Elaska etsii evästä,

syvästä ja pimeästä.

Posket hehkuu valoa,

kun se rakentaa taloa

ja kaivaa labyrinttia.

"Ei tänne tule sintin sinttiä:

saa olla ihan rauhassa,

äyriäiskeittoa kauhassa."
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