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Kala-Kukko.
lop' on laulll laitettuna,
Sanat somat solmettuna,
Rytsin ruasta rumasta.Kummasta Kala. Kukosta,
lohong' oli pandu PaldamossaKatki karwanen sisähän,
Isosa itä - kyläsä
Paldamossa mainiossa.Kerran kestensä isännät
Rannm miehissä rupeistt-
Pyhä ildana puhuhun.
Julkisesti juttelehen,
Kuin on Ouluja pahoja,
Tullisakin turkasta,
Syömät syökarit rahata,
Ilman työtä Tussin miehet,
Kuin wiewät wälistä veestä
Ewähia matkamiesten.
Talon Waari taitawasti
Kysyypi kylän wckelda:
Kusta nyt saisin kumpanita?
Kusta matkalle towerit?
Lahtisin minäkin kerran
Kapäsemsän kaupungissa:
On muNa talia taasen
Wisia woitakin wshasen,
Maikk' on huono heinä wuosi,
Muret muustakin ruasta.
Miehet yriäänisesii
Siihen wastaten sanomat:
Meill' on miehillä samoilla
Malka vitka mielesamme,
LähtiH sitä pidaG
Ala - maahan marssinahan,
Kohen Oulua kokch«ln.
Kohta yxi koiran silmä



Sanoofti wsen seassa:
Jopa kotua kyllä
Joulun eells jouwetahan.
Olis mielessä minulla
Lähtö poizes pohjanmaalle,
kahtisin minäkin muuten
Kspssehen kaupungissa
Waan ompi wähän wikaa,
Joka on koton» kauwan,
Mulla muistissa pysynyt,
Powiani puretellut.
Wietchin minulda wiimmein
Wäkistn waftkan paisti
Kuin näki olewan reessä,
Sitä SyiMri syleili
Sitä anoo ahkerasti
Pyysi oysiössä kässnni
Minck mies sanon hänelle
Pubejkelin puolestani:
En saata ewckstä panna
Tyköäni, ystäwäni;
Poies, matkan pltkän päässä.
Kylläpä MA tarwittowi
Purez?el!a PorwakissaWeipH lltteMn wäktssn.
Sen kansa meni siWe
Wielä kiltti kinttujansa
Hywin koitt kynUnfa.
Kuin owat w»ekkaat wiriät
Omin mielin ottamahan
Talon poikain nvM>3.
Gitte kun culin kotia
Heti ia; kyiässi ttnä
Akkani lam) n
Jossa akka aikalaina
Minua toruu tolwanarl
Kun «n «unä k« koa kätehen
SWnnynnZ Soilille.

2. AM



And» HM lemmon linbll
Omalle tullinalaiselle
Kuuluupl kyllä euhmvsn
Kieli lakkari latowan
Ett on muutamat monasti
Kotonahan niwuisett koira»
Pannussansa vaistanehet
Raswan kansa rastinehet.
Woilla silattuMennesaM on andanehet
Tulli miehelle kcktehen
Syslinnehet So'k<lnlle.
Tuon konstin minck kotona
Saatan wiels wnsahammm
Tehck toisehen lavahan.
Ottipa kissan kmuhusti
Tartuupi takajaloista,
PastH pankohon sukasi,
Oikian olan takoa
Uunin nurkahan nutisti
Siins hirti hiiren sosi?n.
Pani pirtin läm nmitM
3eiwän WhHn lewiHn.
Rnpeis estMn emandä
Etteipä Issndl saisi
Mttia kakun niMn
Panna paljaan karwan kallstll»EmHnds Isannallensl
Sanoopi janalla tlilH:
Ke>,k on berm herjennynnH
Naras kissa naukumsfta,
Niin nyljen nahattomari
Siitckpl tulisstt 'tewit
Turkin pMhkatt pulkiammat.
Ukko uumloa puhuuoi
Varta < waari oaukuttaapi:
Knlläps ssnl siivo muori
Olkcin howH olisit



SysksrMe syslZMe
Kuin nyt siitH kuoren poi<s
Weifikkin natzan wskisin
Käden keffen paistumisen
Siit.ipä rnpiais
Arwelehell attvostansa
Ett on tshän MhänIwes pandu Paldamsssa
Giitä mielehen menist
Talonpoikain tawarat
Wastakin peois rekiä
EVähiä ettisselis.
Anna oila katti karwonenja
Että tulee tundemcchan
Mit' on pandu PaZdamossa
Koottu kuorien Mhän
Taherrettu taikinahan.
Samasta sanasta Mä
Kawi kärrpxi emMdck
Rupiaapi rohkiasti
WoukMa koeasemahan.
Uko» uunin päällä
Waan ei toki cobtinunna
Ett' oli waarr wahwallainer
Kyll' olis muori mumen lyönyt.
Takan wierestä takonutt,
Man Mtä oiwalaMa.
Isands ibasteleepi
Lieden wierehen lipullpi.
Pani kissin pmstumahan,
Katin karmat kärtymshän.
Wieli se wingu unnisakin
Kurasi kukon sisälls.
Sltte kuin kuori pWe kuiwi
Taikina tuli kowali
Kstin pMile kangen,
Ulos uunlw nMsi
Paneepi Mn Mhiitt.

3/ Sitte



Gitte llihteepi kotua
Manandaina marsunahan
Astuhun alusta wiikon
slohen Oulua kokchen
Kuin tuli tyks Muhoxen
Lslsi kohta eumpamnsa,
Kumpanit heti kysymät
Joko nyt jokia menemmck
Linnan tullista liwumme
K ' >annä kautta köyhän miehen.
Ilm ureu ) tnß mliwat
Keäikiwarin kedolle.
Silda Wouwi Simpermanck
Oli iuossu luuruxehen,
Tukkihin hakoin kansa
Tiets kiinni kiimhulti,
Ettei joutuisi joelle
Sieltä kulkisi kukana

Min'
*) lumus on se kaikkein likimmäinenKe<
siikiwan Oulusta Paldamoon päin: Ixi
penikulma kaupungista. luuruxcsta kul-
kemat talweZa Ouluun sekä jokia - että
maantietä myöden. Jokia myöden tul-
laan sisälle kaupungiin linnatuliin kautta/
jvfa myös toiseLa nimessä kutsutaan myl-
lyt liri: Haukkuwat ne sitä muutamat

kuiatuilixi. Siina linnatuilisa
edes!elsoi yxi Syökari Norfortzi nimelda,
joka jo on kuogut, kauwan aikaa tulli-

,a Oulun wälillä / jotka juun joen
pncahassa, molemmin puolin jokia, o
iv,ck, f lillutaan yhdellä yhteisellä nimellä
O>!.m suml. Ne matkamiehet taas,
~',, Immxessa maantietä myöden kau-
p',n'!!N s>!?icwat, tulewat kange«tullin
f. nti , sälle. «osa Rytsi tulliherrana oli.
S , m nkälähden Timpermanni estel»
matiamichia lokia mysde» luuruxcsta
Onlulm kulkemaan, oli yxi tästä kulgu-
jia Mi» ulostullnl Maanhell»» lieelty.



Slw' oli kielly Simpermanni
Talonpoille puhunut:
Et» saa menn<l Pielis miehet
Eikck muu Muhore» wäki
Eikä kckya' »Paldamosta
Oulun Suhun ollenkana
Kura tullihinkukana
Siihen siikoja isoia
Kuljettamat KuusamostaPunasta poron lihoa
Waikka sentähen wähäsenNorfyrA wälistck saapi
Tutummilda tullin luona
Kuusamon nMmahoilda.
Nc jotka Ma aiwott
Mylly, tullista tulehen,
Simpermannin kcklkyn kautta
Kangas tullihin kswiwät.
Pistitt ellstt» pienen leiwau
Tulli herralle kcktehen
Tästäpä herra herjemmäri
Kowin koiraxi rupesi
<Vanoo Herra hilyiasti
Ket« sinä <M« kermlaista
Pilkoat pila.isiwdä,
Ompa sulla surempia
Kalakukkoja komeita
Anna mulle muankahan
Tejän maanne maistirita
Mies se nneleNä hywHils
Sysäsi tukon kätehen
lohonk' oli sisään kissaPandu katti karwoonensa
Helipä kästi Tulttherla
Tämckn miehen tupahan
Kuttu Rytsii rukostille
Nndoo Kaffet ando Punsit
Wiels wunatkin lisszi.

Kuin



Kuin oli sarikat saanut
Ryypyt suuhunsa suloiset
Mies heti meni kadulle
Sieldä poikes Potwariinsa.Tämä on laulu laitettuna
Sanat wMty WäänsselM/
SillH palkasta tulisi
Tahtoisi lalan takasen
Kuin oljs oliut saatawilla
SiLoin tullist» tykönä
Kuin Rytsi ruaUe rupesi
lidaselle ilkiälle.
Haukkasi palasen päästä
Toukaseepi toisen kerran
Jo sattuu käpälä suuhun
Kynnet kielchsn eupeisit,
Luuli hauwm hampahiri
Eii lahnan leukaluuzi,
Etpä usso Mnkänä
Kuin ei wiiUä
Näkeepi ölewan siellä
Karwastn katin sisällä
Hetipi kirosi herra
Keffen Monnin syngiäsii
Danoo sanalla tckllä

° Eipä tuota turkastakaan
:-lu nyt mi,?3 polonm

VerUM petturixi.
H'O3 N ilkia isändäSilannut parahan wilMn
TA?lta-lailla tuhrannunna.
Ei nta tieoä ibmis lutkaMitä syödä fynnis paraan
MMa wanhana pitäapi

ei «uorra näitä näWm Kimlnia rumia.
Kp' on laulu lastettun»

looklsii rakettu
SomhallWlkla sanoilla.

loppu.


