
Tam' on juttu juomareista,
Koottu KohmclowäcstH.

Elias Tlwriniemelta.
Runon ja Rauman Sepältä Pyhä-

joen Wäjäsä ja Pvhäjarwen
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Kuinka kumnmlta näkyypi
Kosta katson kansan päälle'.

Kuinka wiina wietteleepi
Ihmisiä ilman alla!
Kuinka wiina wiekkahasti'
Wiisahanki' wietteleepi!
Wietteleepi wirkamiehen,
Päämiehen päijyttääpi,
Pahoin pettääpi papinki',
Oikianki' opettajan,
Tarkimmanki' talonpojan,
Tarkanki' talon isännän!
Kuinka wiina wietteleepi
Emännänki' eryttääpi,
Pahentaapi palkollisen,
Rehellisen renkinnehen,
Huonommanki huonemmiehen,
Kehnommanki' kerjäläisen!

Kuinka wiina wietteleepi
Wiisahanki' Virkamiehen!
Waikk' on taito tarkka hälläWielä muita wiisahampi
Dpisa ylös-otettu.
Mut' kuin wiina wietteleepi,
Caapi wiina wietellyri,
Silloin mies on mieltä wailla,



Pois on toimi toisiallct.
Kosta mies on mieltä mailla
Silloinpa on mies mitätöin;
Kaikki armokin katoopi,
Kunniakin kukistuupi.

Kuinka miina wietteleepr
Pahoin pettääpi papinki'!
Muttei sowi' se
Olla' julma miinan Mia,
Juosta' kansa' juomaritten.

.

Kuinka (se) kuitenkin sopiipt
EM olla'opettaja
Olla' päällä päihtyneellä,
Dlla wattia wakainen

.

Wartiana walwowaisna
Siinä Herran Siionisa?
Kuinka (hän) saattaapi sanoal.
Kuinka muille' muistutella'
Wiinan suuria Mikoja
Kuin on itse kumpanina
Johdattaja juomareille'?
Kuinka muita kuljettapi,
Kuink' on eellä
Jok' on itse eryrisä?
Waan en saatakkacm sanoa'
Paljon puhua' papeille',
Ojennella' opettaita;
Pappi tietääpi paremmin
Tietääpi oman tilansa'.

Kuinka wmm wietteleepi
Tarkimmanki talonpojan,
Jok' on julma miinan juoja.
Joka juopi joka päiwä,
Joka päiwä päihyxisä,



Ulwari Man ajaja!
Kuinka M' on kuiwa kurkku!
Eipä piisaa' pikari
Mi jumpru juotawaxi, .
Eikä kastu' kaulawarsi,
Eikä kastu' kielen kanta
Pikarista pikkuisesta.
Zotta toisenkin paneepi,
Juopi kohta kolmannenkin.
Neljännen nenänsä' alle';
Wielä juopi wiienmnkin
Kuuennenkin kurkkuhunsa',
Sekä juopi seitsemännen,

Kaherannen kaulahansa.
Juopi toopin toisen kansa',
Wielä kannun kaateleepi.
Suu se syöpi suuret kassat,
Menee kautta kaulawarren
salonkin iso tawara.
Juopi elonsa' esinnä,
Juopi waimon waateetkin,
Isänsä isot hopiat,
Että waarin wanhan kassan.
Kuinka M' on suuri suu!
Kuinka sill on laaja leuka!
Syöpi sonnin sorkkinensa',
Syöpi lehmän lieminensä';sen mahahan
Hepo heinä häkkinensä';
Mahtuu sinne' suuri maakin,
Mahtuu laiwa lastinensa'.

Kuinka wiina wietteleepi
Emännänkin exyttääpi!
Kuinka se on ruma nähdä'



Sekä katsoa' kamala
Waimon päälle' päihtynchen!
Koti (sen) kolkolta näkyypi.
Asunnotkin arwoselta;
Siiwotoinn' on siihen wielä
Seku muutoin lintstat kaikki.
Halu (sen) haikia palaapi
Wiinan luona wiipymähän;
Kestelt ruan keittämisen
Meneepi mielitekoonsa
Kaapistansa' katsomahan;
Ottaa sieltä oiwa ryypyn
Kaapistansa' kallistaapi,
Kaatuu kohta kammariinsa','
Kellariinsa' kellistyypi.
Mitä tästä mies sanoopi
Kuin on waimonsa' kumosa,
Talon wanhin waipununna?
Löytää lapsen laattialta,
Joka itkeepi isosti
Eikä äitin ääntä kuule.
Ei saa' iltasta isäntä,
Pere' piinaa pitääpi,
Wäki nälkää näkeepi
Kuin on keitto kesten jääny'.
Kesken karja katsomata',
Kantamata' karjan weetkin;
Riihen mmi riitynynnä,
Saunan uuni sammununna.
Mies sitten pahoilla mielin
Wiimmen wihta kainalosa
Kylään käypi kylpemähän.

Kuinka lwiina wietteleepi
Parahanki' palkollisen,



Wackka mies on mieluinenMuitten siimoin seasa,
Tasastenkin tanteretta.
Waikk' on kaunis kaswcmnotta.Kaunis kaikkein seasa!Mut' kuin wiina wietteleepi.
Saavi wiina wietellyri,
Ntin on reikä renkillakin.Suu parka palkollisella,
Johon palkkansa' paneepi.
Ansionsa ammuntaapi,
Jota ei tuki' tuhannet,Salpaa' sataset markat.
Meneepi tnrW tukoxi,Wiela werka waattchetkin.Menee sillmgit sisälle'.Kulkee kuusi Markkasetkin,
Tolpat toisensa' peräsä,
Lootunsa lovetteleepi.
Raukka rahansa paneepi
Tuonne kylwääpi kylälle
Powestansa' puotteleepi;
Siellä wiepi wiekas weli,Warkaat warastelewat, '
Kuin mies kumosa makaapiAlla pöyän pyörryxisä,
Alla penkin pchteleepi.

Kuinka wiina wietteleepi
Kehnommankin kerjäläisen,
Wcukk' on huono horjuwainen
Ettet saata' sauman kansa'Kontata' kylän wäliä.Käypi kohtm konttihinsa',Rukoillen, raukuillen,



Anelen ruan apua.
Joutuu wiimmen wiinan luoxe'!
Käypi kautta karwaitten;
luopi wanhat waattehensa,
luopi kehnot Lenkäsäkkin,
Ainoankin atriansa,
Iywä kouran kontistansa.

Se (on) wielä M pahembi
Että juowap juhla päiwät,
Pyhä päiwät plnjyxisä.
Silloin keoolla korttimiehet,
Sillon parwi pauhaapi,
Humalasa huuteleepi.
Toijet torkknwat unesa,
Toiset käyä' toikkaroiwat,
Toiset kaatuu kartanolle'
Seinuxslle' seljallensa';
Siat siellä fiirtelewät,
Koirat korwia pesewät,
Sika suuta siiwoapi.
Menee päiwä päijyxisä
Toinen päiwä tshmerosa
Kohmeloja kolmas päiwä,
WAä Mikkokin meneepi.
Sitte wummein wiikon päästä
Tuleepi konna kotia.
Akka alkaavi sanoa', .
Walitella' wcumo parka:
Ei oo' puuta puikkoana'
Eikä päätännä pärettä
Eikä einettä wäellä.
Hewosilt' on heinät kaikki ,
Heinät kaikki karjaltakin.
Tuostakos tora tuleepi,



Tappelu tapahtuneepi.
Weitten werisen wetääpi,
Puukon hirwiän hiasta,
Jolla akkaansa' ajaapi
Perhettänsä' peljättääpi;
Akan metsään ajaapi
Pellolle' pere' wäkensä';
Kumu kuuluupi kylähän,
Tomu toisehen talohon,
Metsähän iso meteli.

Juomari julma ajaja,
Kiiwas konna kirkko tiellä,
Gli akkain ajaapi,
Miesten pääe' mielipuoli;
Eikä huoli' huonommista,
Eikä waro' waiwasia.
Ajaa kurjan kuoliari,
Waiwaftnkm wainajaxi,
Kuin ei eestä ennättäne'.
M aitäin ajaapi,
M mättäihen meneepi;
Hjaa kustsetkitt kumohon,
Kaataa mämmikin mäeltä;
Myötänsä' werajät wiepi
Poijes portin Pielisetkin.
Tuskasta tämä tuleepi
Hepo hillimättömäxi
Ettei aijat asettane'
Eikä seinät seisottane'.
Ajaapi rikki rekensä',
Poikki aisansa' ajaapi,
Ajaa waimon waiwaseri,
Kumppaninsa' kuoliaari.
Itsekkin isäntä jääpi.



Tielle' tietämättömän;
Aisat siipinä suvulla,
Suittct suorana wenywät
Juhdan juostesa kotihin.
Wärkit tielle' tippuneet,
Sinne' jääny' silkki lakki
Kinttahatkin kirwonnehet,
Wiina pottukin powesta;
Jääny' waiinon waatehelkin

Reeki waate' waimoltatin.
Humalainen hullu wielä
Kiimastuu kirkkomäellä,
Karjuu kirkon kartanolla,
Wielä kiljuu kirkosakin,
Huutaa Herran huonehesa.

Täin' on wirka wiimmeisiä,
Jok' on muutoin moitittawa
Kaikilta ylönkatottu.
Tähän wirkahan mctääpi
Viimaiset alamaiset.
Korkiatkin kuninkahat
Hymän woiman wuittanehet,
Hywän armon ansainnehet,
Korkiasta kunniasta
Istuiselta istuimelta
Poijes wiina wiettclecpi.
Ei (tähän) miestä mitalla panna'
Waatm kautta waadittane'
EM kylästä kysytä',

'Tahsta' tietä' tapoja.
Saa ftn wiran wiratoinkin,
Kelpaa siihen kclwotoinkin
Eikä hyljätä' hywänä';
Kelpaa kesten kaswosetkin,
Pojatkin puliikäisct,
Nuoret waimot wanhat, kansa',
Siihen tygö tyttäretkin;
Kelpaa pienet piikaisetkin.
Täw' on wirka wielä sitten
Ettei ruoki' rucm kansa'
Eikö myös emästä anna'
Eikä laske' laukullensa',
Ei kanna' kalawatia,
Puhu' puuro kattilasta.
Miestä piinalla pitääpi

Wajonaisen watsan ransg,
Kuinl mies )cn wiiton miinapäisH,
Monet päiwät päihyrisä,
Kuhnia kouikuhuun wctääpi,,
Mies käypi köykkclöxi
Kowan kohmelon käsisä;
Käypi, kieli käppyrähän;
Suu ei tunne' suuruxia.
Suu sonnalta tuleepi,
Hywä ruoka ruummenilta»

Joko laatcn laulamasta
Lasten lauluni lopelle',
Koskei jarane' jutella'
Eikä ylin ymmärrellä'.
Jopa uni uumuttaapi,

, Kiinni silmiä
Suuni sulkia' pitäisi',
Waan en saata' waiti olla'
Kuin juomat Jumalan wiljan,
Syömät syntisten tawalla.
Eiwät Luojasta lukua
Mä' kaikkiwaltiaasta,
Eikä estä' Esiwalta
Eikä komat kurituxet, >

Rangaisiuret raskahinunat.
Ei estä wihaset witsat,

' Ei et jaxa jalkapuut,
Waikk' on hirmu hirsipnusa,
Julma pölkky pööwelinki.

Jos nyt tahot tarkemmasta
Dsai' oikein elää,
Niin wiero' wiina esinnä
Sekä kaarta karwahita.
Ole' miinalle wihanen,
Heitä' pois lihan hekuma,

, Wältä' s«ntiä sywiä,
Tee jo kclpaawa katumus
Armon aikana alota'!
Wihanen Jumalan witsa
Syöpi syntiset syämmet,
Kadottaa katumattomat:
Wicpi piinahan panahan,
Huolen kansa' hclwettihin.
Juoma järwestä pahasta
Tliodahan tulikiwinen.

Oulusä 1829, präntätty C. E7'Barckil! tylöiiä."'


