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Kon Dasala Vilkk kadoksis oJI.

Kon Dasala Vilkk kadoksis oli.

Hakkri liro oi sitt vähä merkiline miäs
siit ett vaikk se mitä ettes olis ottann,
ni ai siin joku pian glumm kans pakkas
siit ony jo
joukkon dleema. Kerrangi
koko joukk neljättkymmend aastaikka takasi
se pan koko meijän gaupungi Kikja
keli niin durhast asjast, etei kukka muu
ko Hakkri liro niin durham bääll saisikka
semmost rymyli toime.
Se oli siinp perunaistuttamise aikan
saman vuank, ko se suur mettpalo oi Pitkäjärven galljoill. Mnää olin dull haminast
kottis siink kahde aigoin ehtopuall ja istuskli meijäm beräkamaris paithioillan ja
poldim biippuan ja naureskli itteksellen
gaikki niit hullutuksi, ko mnää oli saannk
kuuli edelisen ehton. Asi oi näättäk semne,
Stenjukse
ett mnää oli ollk kalaasis.
»Maij» oi tullk kotti ensmäisest reisustas

Se
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ja ko reis oi lykistynn oikke hyvi ja ko
muutongi siihe aikka mailma pruukattim
bittäp pian galaas, ko asti kottit tul ja eritottengin, go se ensmäittest reisust kottit
tul, ni Stenjukse äij oi käskenn viärait
buurihi. Ja koko joukk meit siäl oliki.
Provast oi ja pormestar ja tohtor oliva ja
vanh Redarstaatt oi ja Gusta Knobbe ja
Janne roode ja Patola herr ja Sipin Gaapo
nii
ja Priian Gruna ja apteekar ja
em mnää ny enä heit kaikki muistakka
Mutt summ se vaa oi ett pali meit siäl oi,
Maijan gajuutt vallan däynn ja mnää ja
ja Hakkri liro kans;
Tasala Vilkk oli ja
niin guingastetei hän olis ollk, ko hän oi
seilanuk konstin Maijas juur sills samall
reisull. Ja lysti meill oi oikke hyvim bäevi.
Tohtor ja pormestar pitivä ai joukkom
biänem puhe, niingo hes semmost toimitust nimittivä. Se on gans olevannas jotta
semne uudeaikkane maneer ja kyll mar se
kans vaa juhlalist ongin, gon gesken gaike
istuta niingo spinnhuusi ehtokirkos ja yks
nii hand em mnää
nouse ylös saarnama

giälttä, ett semne landeeraminengi o joskus paikallas, vaikken
mnää ols sengaldassehen dottunn. Ja o
se siit kummingi hyvä ett semse saarna
jälkke saada ai hurrat ja se hurramine
ongin gaikkjam baras paikk semsis puheis
se verran go mnää heit ymmärä.
Ilma
stää hurramist ei ainakka nep pormestri
ja tohtringam buhe olis mitta oli. Ja mnää
takka ett meh hurrasi. Sillaill oikke. Ja
sittengöst heili lysti tul, ko mnää pani
syydvästim bäähän, istahdi Steniukse äijä
merimieskistum bääll ja veisasin gymmengunna värssy siit vanhast merimiäheveisust, ko on golmattsatta värssy pitk,
jos se oikkem bääst päähä oteta.
Nii
hand lysti meill oi oikke hyvim bäevi, mutt
tul ai siin lystis vähä nautittuakkin, gyll
mnuu sen däyty tunnusta, jos mnää oikke
mene ja tode sano. Tul hand, nautittu
oikke siint tul ja kukatiäs hiuka liiemäksikki. Kon gell oi siink kahden gorvill
yäll ja enimä meist jo oliva lähtennk kotti,
ni mnää huamasi etei Tasala Vilkun gistää tahd lainkkan

10

paka enä tahtonn lainkkan dräkkiäs pittä
ja ko Hakkri liro niingon gonsti velvolisus
om buuris, kuahas siin ettit takasi ja toi
ai uutt ainett lissä go selkkemän dupatti,
ni hän dek semssi everhaalningeit, ko semSilne asti, ko o liia heikos baarlastis.
laill oikke ja happi stää sanno o, ett he nii
oliva, mutt nii se vaa oi eng mnää tahd
lainkka stääkä salat, ettän itteki daisi oli
oikke aika pomrillis, niingon dähä aikka
mailma sanota.

Mutt mnuull ongi ai olls semmost jarkki,
eten mnää menekkä ihmste nähtväks
semsis olois ja sendähde mnää jäingi Maijan gajuuttihi maat ja käski Vilkun dehd
sama ja liro mennk koijihis. Mnää sanosi
heili, etei se pass lainkka, ett hes siinreedas
menevät tänttröittemäm bisin ganalin diat,
kosk jo ruppe olema iso päev ulkon ja
varvi miähe ruppevat tleema haminaha.
Mutt luulettak, ett nep poja mnuu neuvoi jan guulustliiva. Ei kuulevin gorvihi
niit otett, muttko lähdettin gaupunkki
kohde ja veisatti mennes.
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Kaikki näit asjoit mnää muistiin, go
mnää siin istuskli meijäm beräkamaris
ja poldim biippuan. Ja oikke hyvä mnuu
oi ollaksen. Auring paist nii sanomattoma
ihanast ja kärväse surisiva mnuu ymbrillän ja meijän gatt istus pöödäll mnuu
edesän ja kehräs niim bali,kon gerkes ja
kattel ihmeisäs, kui sau nous mnuum biipustan gatto kohde.
No, ko mnää sitt siin nii istu, ni mnää
nään gamari ovest, ko oi jäänn raollas,
kuik Kalljola Fretta tlee tuppaha vähä
kamalan gohinan gans, läähöttä niingo
ajokoer, ei san hyvä päevä eikä mittän, go
ruppe koht hollama meijä äitellk, ko askroitt kaffepannuines taka edes: »Ohhoh,
jeskandeerakast sendä,
ko hengästysi;
ny vast kamali kuulu! Vaikk kyll mar
kaiketakkin des se jo kuuli olett.
Jaa, jaa, semne sitt hänengiloppusol!»
»Kui mitä snää puhele»
sanos meijä
äite; kukast nys sitt jällk kuall o?»
»Vai ett mar tes stää viäl kuuli oi!
Hae ittellen istumbaikangi ensi
Ohho
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sendä, juu, jaa, niin dääld mennä.» Ja
Kalljola Fretta istus tuvam bengillp, pist
priisi nokkahas ja sitt itkemä roinama
niingon gett keväsi.
Mnää tunnen Galljola Fretta ja takka,
ett ei mar se vaa isso aikka olis andannk
kuuli uutissias, mutt nyk käveki niin hullust ett juur ko hän siin roinas, niin dlee
Puandi-Elkk tuppaha viäl kovemall hädällk ko Fretta ja ruppe kans hoihkima
ja voihkima ja sano viime: »olettak uussi
kuuli?»
»Niin, gon Dasala Vilkk o hukkunnk kanaalini», kiirutt siilo Fretta vähä nässist
sanoma, etei Elkk kumminga olis häne
edelles kerjenn.
»Kuih hukkunn!» kysysi mnää ja kimmati vähä äkkim bystö. Mitäst te ämmä
ny jällp prohtatt?»
»Ittes prohta», sanos Fretta, »mutt josas
uskot taikk ei, ni Vilkk om budonnk kaJaa, jaa, se o vaanaaliin ja hukkunn.
raline baikk se kanaal, ei Vilkk oi, jumal
parakko, ensmäinen, go siihe o molkattann,
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vaikk het tähä saakk ovas siäld hengis
pääss ylös jäll. Mutt Vilkk oi tiämäs siin
reedas, etei hän taitann oikke henges edes
taisteli ja sinn hän sitt jäiki; hukus niingon
Jaa, jaa, ei stä yhtän diäd,
gatimboik.
kosk met tääld pois käsketä» lopett Fretta,
pan priisiks ja tarjos Elkullekki.
Ja Elkk löi nokkas nuusku täytte ja
huakkail niingo hänell olis ollp pajambalkkes sisikunnasas.
Ymmärtä se, ett mnää olim beljästynn,
peljästy stää vähemästäkki, ja ko mnää
tiäsi vanhakselttas, etei niitte ämmättem
buheihi ai oi luattamist, ni mnää heiti jakkun yllen ja läksin Dasalaha. Mutt kon
Dasala muar ei ollukkan goton, ni mnää
painsi Hakkrill lirot hakema. Siäl oi Tasala muariki. Muar itk kollott ja ko hän
näk mnuu, ni hän sanos: »oi mar oikke hyvä,
ett snää osasit tuli, mnää olen däsä vähdän itten oikkem bualkualjaks tua liron
gans eng vaa saas stää herell. Koitast nys
snääki voorostas. Se o sendän gamala, ko
ihmne noi raskast nukku.»
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»Älkkä yhtä hualikk, muar, kyll mnää
se herells saa, mutt kuulkkast, ongost siinp
perä, kon gaupungis jahdata ett Vilkk o
hukkunn?»

»En mittän diäd, Kalkke park, mutt kyll
kamalald näyttä, kodei hän olk kottit tuli
eik hand mistä löödetä. lirom bareis hän
viimetteks näht o ja jos mnää vaa saisi
se uutskoti herell, nin daedetais saad häneld jongungaldast tiätto.»
»No, kyll se pian gäy, sanosi mnää, kumarsi itten sängy laeda yli ja huusi liron

gorvaha: »ylös reivama!»
»Veli, kapteen, reivama on gäsk» sanos
liro ja kimmatt ylös niingo feder.
Näättäk asi o semne, näin gesken gaikem buhutt, ett ko merimiäst herätetä,
ni ei siin hand nyhji ja vanutellt tarvitt,
muttko sano vaa: »ylös reivama», ni se ongi
sitt nii luja sana, ett hän vissi hera, jos ei
hän vaa nuk semmost und, ett saada menns
sanomkelloj tilama hänell.
Sillaill oikke. Kyll liro siit vähitelle
virkkoma rupes, hän haukottel ja tahkos
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silmiäs ja ko hän viime ymmärs, misä hän
oi, ni hän suutus ja sanos: »mitäst mnää
nys sitt reivan dämses rytiskäs?»
»Huals snää nys siit», sanosi mnää, »mutt
selitäst meill, mihi snää ole Vilku jättänn?»
Mnuungost täsä Vilk»Vilku jättänn!
ku kaittimam bidäis. Mnää tykkä, ett hän
o siihe ikkäm bääss, ett häm bitä ittestäs
murhe.»

»Eks snää vissi lainkkan diäd, misä
Vilkk o?»
»En, en yhtikäm behu», sanos liro ja löi
ittes taas laapalles sänkkyhy.
Kon Dasala muar näk se, ni hän läks
pois, itk mennesäs ja sanos, ett hän mene
pormestrill ja pane trumbu liikkell.
Mutt mnää jäi liron dyä eng andannukka
häne nukku uudestas, niingo häne miäles
tek, muttko seliti hänell, kui asi makas
ja ett kaupungis paohata, ett Vilkk o hukkunnk kanaalihi.
»Se o nys sendä vähä aika vale», sanos
liro. »Annast, ko mnää oikke ruppe muistuttleeman, gui me Maijast kottit tlii.

16

Nääks, niingos kukatiäs muista, ni me oli
hiuka fiiris.»
»Eik nii hiukanga. Mnää en ymmär
lainkkan guit tek kävele yritittäkkän gottit tleema.»
»Em mek kävelen dullukka.»
»No, mutt mistäst teh heose sitt saitt?»
»Heose, mist meh heose saann olsi?»
»Kuinkast mnää tämä sitt ymmärä, lenttäing tet tliitt?»
Annast ny mnuu
»En, gon garate
Nääks,
ajatuksen.
se oi sillaill ett
goot
ko messiin hissuksis tänttröittin

gau-

punkki kohde, niim bäev rupes valknema
ai enemä ja enemä ja ko mep pääsi Valko
sillan gohdall, niin gell oi kerjennt tleema
viis, kosk mek kuulin, gon glima sois kaupungis ja varvi miähi rupes tleema niingon
göytt vaa. Siilo Vilkk sanos mnuulk: »kuulestis Iiro», sanos hän, »ny o semne räkning, ett mnää menen dakasiMaij aha maat,
me olen diädäks siin reedas, ett kaikk ihmse
naorava meit ja mnää en dahd tulljuapnen girjöihin goko kaupungi edes.»
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»01 vai, sanosi mnää, ennengo snää olep
pääss haminahan dakasi om bäev kukatiäs
pualill ja kaikk ovak kerjenns snuu näkemä, mutt tiädäks mnää olen guull, ett
ko ihmsell o niim bali pääs, etei kondi
oikken dahd tehd virkkatas, ni siilo ei oi
väärttikä yrittäk käveli, muttkon garama
siilo lähtit täyty ja se kuulukin gäyväs
oikke nasevast semsis olois.»
»Käynek vissi, sanos Vilkk, riisus jakkus
ja pist sen gainlohos ja meinas ett stää
konsti meijä nys sitt täytykin goitta. Ja

riisusi ja jakkun ja sitt mnää panin
gäten Vilkun gaulaha ja Vilkk pan kätes
mnuun gaulahan ja kas näi mes sitt läksin
garama suttaman gaupunkki kohde. Oi
turkanen go mek karasi, es snää usk, kummost faartti met tei ja oitis, oitis niingo
snööri pikti vaa. Ja tiädäks, mnää ole
siin luulos, etei kukkan, go meit vastan
dul, ymmärtänn ett meis mitta vikka oi.
Mahdollisest sendä nek, ko rookkasiva
nähd meijän, go met tein gäänökse jossan
gadungulmas, Se manööver ei tahtonn,
mnää
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nääks, oikke luanistak, ko meijän däydys
topat faartti ja ko faartt lopus, nimet tei
semssi everhaalningei, ett meijän däydys
nurkki haparoit. Ja semsis paikois mep
puhalsingi ai yhde eine ja sitt me läksi
jällk karama. Nii ett ylipäätäs mnuun
däyty sanno, ett se karamisen gonst semsis
olois om barhamppi konstei mitä mailmas o. Pans se miäles, Kalkke!
Nii
pääsin
ja
hand
sillaill mes sitt
Dasalaha
ja mnää pisti Vilkun gööki ovest sisäll.
En uskaldann itt menns sisällk, ko se Tasala muar o, niingos tiädä, vähä semnen
giivaluandone ihmne. Ja sitt mnää tlii
Nii, ett niingos
yksnäs karaten gotti.
täst ymmärä, ni Vilkum bidäis oleman
Dasalan göökis.»
»Mut siäl ei se oi ja niingo mnää sanosi,
nin gaupungis hoilata oikke vahvast ett
se o hukkunnk kanaalihi, ko hän o siälppäi
näht viimetteks.»

Vai jahdata semssi, sanos liro, nous
istuma sängy laedall ja rupes fundeerama.
Ja ko hän oli siin hetke aikka fundeerann,
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ni hän sanos: »suutta kyll sendä nii ollakkin,
Galkke, ett hän o yrittänn uuden gerran
dakasi haminahan, go hän kerra oi saannp
päähäs, ett hän mene takasi Maijaha makkaraa. Niingos tiädä, ni Vilkk oi semne
ett mitä häm bäähäs sai, ni siäls se pysys.
Ja jos hän gerra sen dyän dehn o, ni suutta
kyll nii oli, ett hän o molkattannk kanaalihi, siäl o moni muuki liotell ittiäs, mutt
stää em mnää sendän dahdois usko, ett
Vilkk, ko o nii mond kertta klaarann Itämere ja Pohimere ja Akllandi, hukuis
semsse rapakkohon, gon dua meijän ganaal o. Mutt suutta kyll sendä niingi oli
nii hand, pali mahdolist kylläkki.
Ja ei sunkkan däsä sitt muu aut ko lähtith
hakema hand, nii ett saada hän edes siuOhhoh sendä, semneng
nattu multtaha.

hänengi loppus sitt oi.»
liro rupes sitt vaatettama ittiäs ja mnää
läksin Dasalaha muari lohduttama. Mutt
ei hän vaa leppyn, vaikk mnää siink, ko
mek kahde istusin Dasalan guistillk, koiti
selittä hänellk, kuip pali paremas korjus
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Villk nys sendä oi, ko hän oi pääss täst
murhe laaksost rauha haminaha. Ja pali
muutakki oikken gaunist ja ylösrakendavaist mnää siink koitim buhhu, mutt mitä
enemä mnää puheli stää harttami muar
itk. Eng mnää stää sendä ihmetellykkä,
sillett vähä surkkjois olois Vilkk oi päeväs
päättänn mnuungi miälestän.
No, ko mes siins sitt istu ja praakkaskle,
niin dlee Pyyrman siihen drumbuines, sano
hyvä päevä ens, juttle hiuka aikka yht
ja toist semmost, ko semsis olois pruukata
ja sano viime: »mnää tlii, muar, tänn, ennengo mnää virkam bualest lähden drumppuan baukuttaman, go asi o näättäk semne,
eten mnää oikke ymmär, kui mnää tämä
julista. Mnää toimitan dätä virkkatan ny
jo toistkymmend aastaikka ja ole joutunnk kaahistamam budotetuj rahakukkroi ja karkkum pääss heossi ja kadoksihi
mennk koerambenikoi ja katimboikki ja
eksynnyit ihmiste mukuliakki, mutt tähäm
bäevä saakk en mnää viäl oi joutunnt
trumbuttaman däyskasvust ihmist ja kap-

21

miäst viäl päälsem bäätteks. Mnää
fundeerannp
pään ymbärs, mutt kui
ole
mnää fundeerangi, ni mnuu miälestän se
julistus ai vaan guulu vähän glookungaldaseld.
Kuulkkast ny ittekki ens.»
Ja Pyyrman ott napplas, hakkas hetke
aikka trumppuas: taråmba råmba ra ra ra,
råmba råmba ra ra ra, råmba råmba rara
ra, råmba råmba ra ra ra, ram pam. »Tänäpä aamust jälkke viiden gatos kaubungi ja hamina välillt Tasalan gapteen,
Tasala Vilkk, kon dek kaikki tunnett. Ja
sendähde ei mnuun darvittekka minkkängaldassi tunnusmerkei hänest anttat teili.
Ja viimitteks hän o näht Hakkri liron
gans ja sitt ei hand oi enä näht. Ja se kunjaline ihmnen, go o häne se jälkke nähnt
taikk taita jongungaldast tiätto hänest antta tulis ilmottama ittes kunjalist hyvityst
vastan Dasalaha. Ja hän luulla hukkunnun
ganaalihi. Råmba råmba ra ra ra ram pam.
Mutt em mek kerjenn viäl suutan avama
sannoaksen, mitä met täst kuulduksest
tykkäsin, gon Dasalam borstokontturi ovi
teen
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Vilkk astu kuistillp paljambäite ja paithioillas ja hööh'nis, nii ett hän
oi juur niingo huanost kynitt kana ja huuta:
»Vikakost ny on, gon dep Pyyrman tleett
tännt tämmöst meno pitämä ett herätätt
avata ja

mnuu makkjast unestan.»

Siunakkon go mnää peljästysi! Ja Tasala
muar luul vissi aaveit näkeväs. Mutt pia
hän sendä virkos, lens Vilkun gaulaha ja
sanos: snää eläs sendä viäl, snää eläs sendä
viäl.
Ja oi voi' ko snää oleh hööhmis,
mutt ong se ihme, k o mnää tyhjensim
bolstrin donnk kontturihi; mutt sill o väli,
ko snää sendä elä viäl.»
»Elän gaiketakki mnää, pahusikost mnuu
sitt tappann olis», vastas Vilkk ja oi kiuk-

kuse näköne.
Mutt se, ko oi viäl kiukkuseve, oi Pyyrman. Hän rupes käymä muarin gimppuhu
siit ett muar oi pannk kaupungi virkmiäja äkseeras niingom
hem bilka alaseks
bualviti. Mutt sama se o
lopett hän
viimem buhes
mnuu haudam bääll ei
kukkan
saakk
dulls sanoma, eten mnää
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ol lailles virkkatan doimittann ja mnuu
ei tuls siihe mitta, jos snää, Vilkk, ole eläv
taikk kuall, jos snää oleh hukas taikk löödett, mnää ole saannp pormestrild oortelin drumbuttama snuu ja mnää trumbuta,

joka ikittes kadu nurkas mnää trumbuta
sen, go mnää olen gäskett. Semne o virkmiähe laki.»
»Kui mitä snää trumbuta?», kysys Vilkk,
ko rupes aavistama, mist puhe 01.
»Mitä mnää trumbuta! Trumbuta ihmissi kokko hakeman Dasala Vilkku, ko
on gadoksis ja luulla hukkunnu Rauman
ganaalihi!
»Koitast snää, Pyyrman, vaan dehd se
tyä», sanos Vilkk siilo, nytkäs trumppnapplap Pyyrmanin gädest ja heitt net
»koitast tehd se vaa,
tuvan gadom bääll.
niis saa juur saman giärun go nuas snum
balikkaski; snää ja snuun drumppus ja
snuun guuldukses ja värkkis.»
No, ymmärtä se, mimne upra siit tul.
Muarill ja mnuull ol täys tyä, ennengo mes
saim Pyyrmanni ja Vilku sopima jäll, mutt
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vihdo se sendä onnistus ja viäl nii hyvingi,
ett Vilkk käsk mnuu ja Pyyrmanni sisällt
tekemäni biänen glasi. Ja rniälelläs mnää
kaiken dämäm bäällk klasi olsin dehnykki,
mutt siilo mnuu muistus miälen, ett liro
oi luvann lähti Vilkku hakeman ganaalist
ja mnää kiirudi itten sendähde Hakkrill
estämä hand nii hullust toimest.
Ko mnää pääsi Hakkrim bihall, ni mnää
näin, gui liro lendä niingo hull ymbärs
piha ja aja takka heijä valkost kukotas,
nii ett vähä henkki miähes oi.
»01 mar hyvä, ettäs tlii appu», huus hän
jo kaukka, »koden mnää saat tota riivattu
kii!»
»No, mistäst paha kuko snuull on dehns
sitt?»
»01 vai olh, hull! Eks snää tiäd, ett ko
vesiruumist haida, ni ei tarvitt muut, ko
ottak kukom baattihi ja ko sitt soodeta
sem baika ylitte, misä ruumis makka, niin
guko kiljatta.
Es snää kans mittän
tiäd, sanos liro ja men niingon gulo kuko
hännäs.
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»Vai nii, sanosi mnää, mutt turha tyät
Vilkk o löödett jo.
snää nys sendän dee
Siilo liro seisatt niingo naulaha, istatt perunmaasänkkehem, buhals hetke ja kysys
viimen dotise näkösen! ong häm bali muuttunn?
»Ei oi», vastasi mnää, ei oi muuttunnk,
kon giukuttle ja pärmänttä juur niingo
ennengi.»
»Kuikk kiukuttle? No hän ongi sitt hengis viäl?»
»Hengis oikke hän o ja arvast mist hän
löödetti?»
»Kuingast mnää se arvaisi».
»Tasalan borstokonttuuris se poik o nukYmmäräks snää,
kunnt tähä saakk.
joutunn?»
ky sysi mnää
kuih hän sinn o
viime ja katosi lirot silmihi. "*
Ja liro katos mnuu silmihi ja sitt mep
pyrskäti yhtäkki molema naorama. Muttko
liro oi saann naurus hillitty se verra, ett
hän jällen dais puheli, ni hän sanos: »nii
oikke, sillaill oikke se käyn o, ett mnää
pisti hänem borstokonttuurihin, go mnuu
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hänem bit köökkihim bistämä, mutt se
Tasalam borsto on gans niim bimi ja pahustak heijän darvitte pann niit ovej nii

liki toinen doistas.»
Nii sillaill oikke se jutt oi, ko Vilkk kadoksis oi, mutt ettäkköst tekkin dykk, ett
se liro oi merkiline miäs saaman glummei
toime.

Hakkri liro offa sotamiähem
besti.

Hakkri liro otta sotamiähem besti.

ett misä Hakkri liro toisem beuklos
Jaa,mistann
Nii hand,
on, dek kysytt.
ilma vaseman gädem beuklot oikke se poik
häärä ja rymsteera ja jos tahdott, nin gyll
mnää juttlen deillk, kuis se käve, ko se
sorm helkkrihi men, sill ett föleis mnää oli
sillongi. Kuingast eten olis oli.
Näättäk se oi siihe aikkan gon Durki ja
Ryssän geisri välill oi tulls semne riit, etei
siit pääst vähemällk ko sodall ja oikke aika
sota siit tliiki. Se ymmärrätt siitäkki ett

Ryssän keisar pan hakema miähi Suomestakki, vaikk hänell o sotapoikki siäl omas
maasas niingo mannakryynei vaa. Mutt ei
nep piisann häne miälestäs sittengä ja nii
hän lähett niingo sanott semssi värvrei
haukuttleema Suamem boikki kans sottaha. Ja yks semnen dul tänn Rauman
gulmillekki. Ja se miäs mar osas jutell.

30

Jos hänem buhesses vaa luattas saann
olis, ni oikke ijangaikkissi klaakkreit me
olen, goten me jokane järjestas sotamiäheks
ruvenn oi. Mutt met tiäsingin, guip pali
perä hänem buheisas oi ja käski häne mennt
tyhmemitte miästen dyyijö jutuines eng
ottann häneld pesti, vaikk hän olis kui
sedeleitäs meijä nokkan edes vilkutell. Ja
ko muu nuare miähe ottiva meist esimerkki,
ni liki käve ett värvär olis joutunnt tyhjin
Mutt kaidoimin gasarmihis lähtemä.
keks onnettomuudeks tliivas siilo ne Leila
Aakusti hää ja liro oi käskett niihi ja värvär tul sinnk kans.
Ja ko mes sitt sinä
hääpäev ehton, Vilkk ja mnää, istun Dasalan duvas seilei neolomas, nin dlee liro
siihe aika fiiris ja portviin-pott kummassakki jakum blakkris ja sano ett ny juadangi harjallissi.
Mitä harjalissi? mek kysysi, vaikk
mek kumbakin goht ymmärsi mitä tapattunn oi.
Mitä harjalissi
vastas liro ja kräväs korkki ulos portviin-potu suust
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ettäk tep pöhköse ymmär ett mnää sotamiähem besti ole ottann. Näättäk asja
lait o semne, etei merellp pääs sen korkkjamallk kon gapteeniks, vaikkas kui rähkeisisi, mutt sotamiäs, se poik nouse kraadeis nii, etei sill oi niittä määrä, pääse majuuriks ja everstiks ja kopraaliks ja kenraaliks ja keisriksikki niingo se Napuljoon
Punapart esimerkiks.
Kyll snää oles se Napuljoon, ett
sanos Vilkk siihen, go liro tek piänem byssäykse ja katos talisills silmilläs ett ming
vaikutukse hänem buhes meihin dek. Ja
sitt hän jatko.
Napuljoon, mnää en oi mikkä Napuljoon, ko liro mnää ole, Hakkri liro, ja
snää olet Tasala Vilkk, mutt tiäd se ett ko
snää solkka jossa mädändynys astjahaaskas Rauma ja Saksa väli ja komenak korkkendas 13 miäst ni siilon dämä poik hallittekim bataljooni ja siljä mnää tee, jumalist, kuis siljä mnää tee. Kaikk kaupungi
mnää hävitä, nii etei niis pid kivi kivem
bääll olema, kaikk muup paitt Rauma, se
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niin guingasteten säästäis
siiran gaikk kirko ja linna
muist kaupungeist ja Raum tlee suureks
ja kunnjaha ja ko mnää kuale, nii Naulamäell rustatan gomjas muistpatsas ja
siihen girjoteta suurillk kulttasillp pookHakkri
staaveill ett: täsä lepä
li
ii
(hikk) Hakkri
Ja siihe liro nukus eik heränn, vaikk häm
butos toolild laattjaha.
mnää säästä
ja sinn mnää

»Nii ai lepäki», sanos Vilkk, nous ylös ja
läks ulos tuvast ja mnää menim beräs. Ja
nii harmeisan me oli eten mes sanakan doisillens sanonnk ko nyäkkäsim bäätän vaa
yhde einen, go me erosi ja läksi huilama.

Mutt kyll mes se sija seoravan aamun
siit asjast juttli. Nii hand, juttli oikke ja
olin giukkussi. Vilkk kävel ettittakasin
Dasala sali laattjall kädes seljan dakan,
sylk ja kirol, mnää istusi akkna edes toolill
ja trumbutim Borilaiste marssi klasiruuttuhu ja sali nurkas istus liro, pitel päätäs
ja koitt pittä inttiäs ylhäll vaikk kaikest
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kuulus, ett hän gadus kauppatas, mutt
vast aik sitt hiire haukotellk, kom bää on
gati suus. Kaikkjast enimä pit sendän
Tasala muar vahti. Hän dul joukko salihi
ja haukus liro oikkem bahambäiväseks ja
joukko häm bist ittes taas peräkamarihi,
vet ulos piironkiloodas, koperoitt ja hak
vanhoi säästöijäs ja ko hän oi sanns sem
bestirahan däytte, ni häm ban liinani bäähäs, tul salihi, anno viäl yhde oikke aika
ripitykse liroll niingo vissemäks vahvudeks
ja sitt hän läks ulos ovest ja sanos ett hän
repi silmäp pois pääst sild värvrild, jos ei
se ot takasi stää lironi besti.
Mutt ei se ottann. Hetkem bääst muar
tul takasi rahoines ja ko mek kysysi, mitä
värvär oi sanonn, ni muar sanos: kyll mar
sen diätä mitä semne hunsvott sano. Naoro
hirvittel se vaa ja ko mnää kiukustusi ja
seliti hänell, mikä hän oikke o, nin dämä
pahus kehta sanno: »kas tualuandossi ih-

missi keisar tarvitteki voidakses antta
mahomettlaisill fliiteihi» ja rupes tarjoma
mnuulls sotamiähem besti. Semne raat ja
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hirvhammas! Vai sottaha mnää ny viäl
viädäis, vanh ihmne ja hyvä kristitt kans
miälestän. Mutt kyll mnää sill uutskotill
annongi semse ulossedeli, ett hän vissin
diätä karahtääris.
No, mitäst täst, ko mes sitt kaiki neljä
oli siin hetke itteksen fundeerann näit
asjoit, niim byssä Vilkk liro ette ja sano:
niingos kuule, liro, ni asi o auttamaton,
snää jouduny s sottaha jataita se reis snuull
opiks ollakki, josas siäld hengis pala, mutt
kuit tahanas, ni Raumam bojist ei pid armeijall häppjä tleema ja sendähde mnää
ole ajatell ett snää es lähd sinn vallan
diätmättömän sotamiähen gomenoist, muttko snää ruppe nyk koht ittiäsniit varte valmistama, opeta ittes äkseerama ja ambuma
ja päälsem bäätteks nälkkä kärsimä ja
nii, nii älä yhtä siin möselkkäs saama
ris, kyll net taedo vaan gaikk sodastarvita.
Kaikeks onneks meill on däälls se uus tullvahtmestar, se opetta snuull äkseeramisen
daedo, ambuma mnää opeta snuu itt ja
mitä niihim muihi opetuksihin dlee, niim
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bidä mek kahde mnää ja Anundilan Galkke
muar kolmanden
niist huale.
Kyll liro vastan goitt pulitta, muttko
Vilkk pit asjas pääll ja selitt ja selitt hänellt tarkotukses, ni hän rupes vihdo viime
ymmärtämä ett hyätty hänell niist Vilku
meiningeist oi ja ko hänell oi vaa viikk
aikka siihen go hänem bit lähtemä Helsinkkihi ja siäld Turki maali, ni me rupesin
goht toimeihi.
Se uus tullvahtmestar oi vanh aliupseer
Suamen gaardist, nii ett oi oikke jumala
lykk ett meill oi semne miäs pyydettävän.
Ja hän oi koht valmis semssen doimehe
ja sanos ett hän on gymni vuassi nahkpojist kelvolist kanuunaruakka tehn. Mutt
hän sanos ett yht miäst ei taed millän davalls sotamiäheks opetta, sillett ei se siilo
saa mittän gäsityst plutuunast ja komppaniiast ja ketjust eik edes rindmastakka, nii
ett kyll vähindäs kolm miäst tarvita, enneng semsest opetuksest mittän dlee.
No, mikäst muuka siins sitt autt, muttko
mnuu ja Vilkun täydys ruvet liroille kumpp-
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niks. Ja sano mnää se ett vaikk siäll Tasalan duvas yht ja toist toimitust pidett o,
ni nii luja vahti ei siäl oi enne eik jälkke
oli, ko se viikkon, go me liron gans sotamiäheks ittiän harjottli. Se tullvahtmestar
oi koko peto asjas päällp pitämä eik se
lainkka stää toindas leikim bääl ottanu.
Ei muttko haukus meit niingo mikäkin,
gon ei kaikk »napletsoo» ja nakraulli» ja
»rusevolno» menn oikke häne miäles jälkke.
Hiki tukas mes sai vähdät ja kovas kuris
mep pidetti, nii ett me oikke sydämem
bohjast huusi »rauttase ratta» joka kert,
kon dullvahtmestar tykkäs ett men hyvi
ja sanos: »harassoo». »Rauttase ratta» merkitte ryssän giäles niim bali ko ett ahkeKaikk käve näättäk
rus o meijä ilon.
ryssängiäli. Ja se tullvahtmestar osas stää
niin go me engelskat. Sild tul ryssä vaikk
kuip pali ja ko mep pistim »begomiks» plutuunas ja tullvahtmestar hyppäs tool jalkkattes välis meijä edellän, ja oi olevannas
upseer ja heose seljäs, ni siilo sild pojald
pääs niim bali ryssä, ennengo me liikkell
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läksi eten mnää olis koska uskonn ett stää
kiäld saada semne räms yhdellk kertta
sanotuks. Ja sillongost tuva laatti tömis
ja tomu lens ja kon Dasala muar juur siilon
gerra osas tul meit kattoma, ni häm byärys
niingon gananboik, ko se meno näytt nin
gauhjam beljättäväld.
Sillaill oikke ja edistymist met tei oikken
giitettävällt tavalls sotamiähen daidois ja
toimis. Tullvahtmestar oi oikken dytyväine ja sanos ett oi vahing, eten mek kaikk
menns sottaha.
Em mar menekkä, sanos Vilkk siihe,
se o vaaralist leikki, siäl ei pidet kuulem
väli vaikk toist suuhu ammutais.
Ei pidetängän, gyll asi tosi o, sanos
tullvahtmestar ja sitt hän ilmott meill ett
ny me ole niim bitkällp pääss ett huameaamust mennä ambumharjotuksehe.
Jaaha, ny alkaki sitt mnuu opetuksen,
sanos Vilkk siilo. Hän go näättäk semnem
byssmiäs ai oli o.
Mutt tullvahtmestar selitt hänellk kuit
tärkki asi se o ett osata amppuk komeno
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jälkke ja ett ambumises vast häne ohjaustas tarvitangi.
Ja sitt hän opett meillk
koht ne ambumisen gomendsana, ko Vilkk
ens oi toimittan kamaris seinäst pyssyngrapa jokatte meijän gätten. »Serenga rotoju», »serenga plii» mnää viäl niist komendsanoist muista ja sem »blii» sanam bääll
pit paukattama.

Ko mes se oli ovenn, ni Vilkk tykkäs
ett me oli ansannt todiklasi ja käsk meijän
Dasala salihi istuma. Ja ko mes siäl istu
ja toda ni hän dua peräkamaristas yhde
vanhan givääri, anda se liroll ja sano: kosk
snää ny oles sotta menos ja sotamiähen
daidois hyvi edistynn, ni snuulls suada se
kunni, ettäs saa ampput tällk kiväärill.
Se o sodas oli ja mnää käytä stää vaan
geväsin vesilinnun guvill ollesan, mutt,
niingo sanott, snää saas sill ny amppu. Mutt
pitelk kaunist stää, sill ett siin o nii hyvä
piipp, etei semmost oi toist mailmas, se ei
oi nääks rautta mutt kom buhdast teräst.
Ja itt mnää tahdo se ladat.
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Ko Vilkk oi tämäm buhes pitänn, ni hän
dul mnuun dyän ja sanos: ja kyll mnää sen
dakka ett siihe luja lading tlee. Sitt hän
vei sen giväärim beräkamarihi jäll ja sanos
ett kyll hän se sitt huame fölisäs tua, kom

Buamkalljon gedoll mennä ambumharjotust pitämä. Me oli näättäk sopinns siit ett
se Buamkalljon geto paras paikk semssen
doimituksehe on, go siäll ennengi sotaväki
o ammuskeli. Mnää oli oikke ilone ett Vilkk
viivys peräkamaris niin gaua, ettän gerkesin dullvahtmestrillp puhuma, mitä Vilkk
mnull oi sanonns sen givääri ladamisest.
Mnuun dul näättäk surk lirot, ko mnää
ajattli ett se Vilkk vissim bistä nii luja ladingi siihen giväärihi, ett lirolendäseljälles
ko hän se laukase. »Kyll se asi korjatuks
saada» vastas tullvahtmestar mnuum buhessen ja sitt me rupesi muist asjoist puhelema. Mutt ko Vilkk oi tullp peräkamarist salihi ja rupes tullvastmestarill linnustuksestas jahtama, ni mnää pisti ittem
beräkamarihi, oti sen giväri seinäst ja koiti
ett olik se ladingis vai ei. Ei ollk, kosk heng

käve läpitt, ko mnää piipum bää suuhum

bani ja puhalsi. Siilo mnää nappasi seinäst
Vilkun gruuttsarven, gaasim bualem piolist
kruutti pyssyhy ja löim branstaka varrell
aika tukom baperi topningiks. Mnuun
däydys prannstakka käyttä, kon en löytänn laastikku mistä.
Sitt mnää meni
salihi jäll istuma ja oli miälisän ettän oli
saannp pyssy ladinkkihi, ennengo Vilkk
siihen gerkes Porvo mitallk kruutti ajama
liron turmlukseks. Ja sitt me istusi jäll
ja todasi ja jaarittli. Kyll mnää se näi,
ett tullvahtmestariki ittes välillp pist peräkamarihi, ja ajattli, ett hän o ny vissin
gattomas ett oling mnää ladanns sem
byssy. Ja oikke mnää luuli arvannunikkin,
gosk tullvahtmestar naoro nii meinavaisest,
ko mnää hänells silmätän vilkutin, go hän
dul peräkamarist.
Seoravan aamun mes sitt läksim byssyinem Buamkalljon gedoll ja Vilkk anno
lirolls se suuren givääri. »Snää tiädäk kaiketakki ett se o ladingis?» sanosi mnää siilo
Vilkullk, kom belkäsi ett pia hän mene ja
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tahto ottas se mnuu ladingin ulos ja pann
omas sijaha. »Tiädän gaiketakki mnää se»,
räyhäs Vilkk vastaukseks ja sitt mentti.
Ko mep pääsim baikall, niin dullvahtmestar pan meijä siihe metäreunall rivihi seisoma liron geskell ja Vilkun doisell jamnuu
hänen doisellp pualelles. Sitt hän asett

laudanpääm bystöhö piäne matkam bäähä
meist, komens ens »smirnaa» ja sitt »palba
serengoju», »serenga plii» ja siilo met täräyti.
Mutt harvo mnää ole semmost jymäyst
kuullk, ko se liro givär anno. Mnuu olivak
korvan valla lukus ja pään sekasi ja tyhmä
näköseld se Vilkkuki näytt, ko hän gatos
mnuu ja sitt me rupesi lirot siit meijä välistän hakema, mutt siin oi tyhi paikk vaa
eik lirot missä näkynn.
Näiks snää mihi liro joudus? kysys Vilkk
viime.
En, vastasi mnää ja sitt mek kattli siin
jällt toissian niingo sonn uutt veräjä.

Mutt siilon dul tullvahtmestar siihe ja
sanos ett samas ko liro laukas ni hän dek
vissi seitmändoist kuperkeikka ja men sinn
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puskihi ett yks tuaksaus vaa oi.
Se oli vähä kamal tössäys lopett tullvahtmetän

mestar

puhes.

Mutt em mes siink kaua stää asja kerjennf
fundeeraman, go läksi lirot puskist hakema ja ko me oli mennk kymmengund askeld, ni me näi häne istuvas mättäl ja ko
hän huamatt meijä ni hän näytt molemppi
kässiäs ja sanos »kattokka ny». Ja silmä
ymbyrjäisinp pääs mek kattlingi, vaikk
liron gäsis oli pali vähemän gattomist ko
enne. Oikkjas kädes oi pien tröntt vaam
byssyndukist ja vasemast kädest oi peukal tiäsäs.
Mihi snää olen hukann mnuu hyväm
byssympiippun sai Vilkk viime sanotuks.
vastas
Snuu hyvä pyssymbiippus
snuu hyvä
liro ja oi kiukkuse näköne
pysymbiippus läks reissuhu mnuum beuklon gans. Lähd karamain beräs, niis taidas
sem bari sautta viäl. Pahustaks tees semssi
ladingei.
Ei se oli lainkka liia iso lading, sill o
ammut kaks se vertta vahvemppi.
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Nii, mutt mistäs snää sen diädä, kodes
stää itt ladann
sanosi mnää siihe.
Kukast se olis ladanns sitt?
Mnää.

Es maar, ko mnää se ladasi sanos
siilon dullvahtmestar.
Ny rupes asi käymä nii synkkjäks, eten
meh hetke aikka ymmärtänn mitta, mutt
viime Vilkk sai järkes selkkemä se verra
ett hän sanos: no mutt jos mnää ole se ladann ja snää ja tullvahmestar olett se ladann, nisiin oi kolm ladinkki paaliisi. Olik
se sitt ihme jos ei piipp kestänn. Ja se oi
sendä nii hyvä pyssymbiipp, etei toist semmost saakka.
En mnää vaa oi toist ladinkki toisem
päällp pannk kosk siin heng käve, ennengo
mnää se ladasi, sanosi mnää.
Sama oi asja lait, ko mnää se ladasi,
vakutt tullvahtmestar.
Tep pöhköse! sanos Vilkk, käve kaiketakki siin hengr ko siin oi pualvälis piippu
pian reppem, mutt muuto se oi ehi ja nii
hyvä pyssymbiipp, etei semmost saat toist
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mistä. Pahus sendän gon de menett toisen
galui pitelemä ja turmlett ne.»
Niin, gyll me ny ymmärsi, ett me lirot
säästäksen oli lyännk kolm ladinkki hänen
giväärihis ja saanns se säpäliks ja lirom
beuklo viäl kaupam bäälseks. Vaikk se hyät
siit oi, etei liro kelvanus sotamiäheks, kodei
hänell peuklot oli enä. Mutt jos luulett, ett
liro ymmärtä oli meillk kiitoline siit, nin
gyll tes sitt erhetytt. Mitä viäl kom buhele
ain go hän ilosellt tuulell on, kui hän gerra
olis kenraaliks pääss, mutt kattese ystvä
veiväh hänem beuklos.

Kon Dasala Vilkk vedo voitt.

Kon Dasala Vilkk vedo voitt.

oli ollp pari kolmp päevä Kodisjoell sukuloittemas eng oli sendähde
oikken giink kaikiss asjois ko sillaikka oi
Raumallt tapahtunn. Ehtost hilja mnää
pääsi reisustan gotti ja ko mnää sitt seoravan aamun siink kuude aikka läksin Dasalaha nin dlee Pajala Frankke, yks niit kaikkjam barhamppi velikultti, kon däsä mailmas saappa androit kuluttava mnuu vasta.
Mnää terveti hand tietystengi ja sanosi:
»no, Frankke, mildäst tämä mailm ny oikke
snuu silmisäs näyttä».
Ky
ky
ky
ky
ky
kyll se
ny
ny
jä
jä
jäll
rupp
ja
ny
jo jättämä nuos
01 verka
snuun goeranguris!
Koskas pane juur
jämt niingo Änkk-Sampp
sanosi mnää
jäti
ja
Frankke seisoma siihe suu auk
ja silmäs seljälles.
Nii oikke, em mnää
viittinn häne änkkämistäs kuulustellp, kon

M

nää
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diesi, etei hän ennengä ollp puhettas takka
ajann ja ajattli, ett se oi ny olevannus häne

mielestäsjottahyvingilystelistpilkandekko,
ko hän noim buhendapas muuttan oi. Siihe
oikke mnää häne jäti ja painsin Dasalat
kohde. Mutt ko mnää pääse sinn, nin dlee
muar mnuu kuistill vasta ja ruppe koht
mnuu klummima.

»Eks saap pyssyk koton sengi Anundlam
bahandekki etes tännt tul Vilkku viekottleema yhdest pahuudest toissehe.
Kyll
teist jo ennengin darppeks harmi o, etei
teijä ain darvitt uussi koerangurej fundeerat
sengi uutskott!»
Mnää rupesin goettamam bistä vähä
vastukseks muorill, mutt ei hän mnuu kuulustellk ko men glohjas kiul kädes navetto
kohde, nii ett puukengäk klapsusiva ja
haukus mnuum bahanbäeväseks mennesäs.
No, kyll se ymmärrätt ett mnuu harmitt
tämnem buhe, vaikkan oli hyvingin dottunns saama muarild oikke aika pyhkes
siilon dällö. Mutt sen däydys kärssi ja sen
gärseski valla mielelläs, kon diäs sydämesäs,
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ett muarill oi syytäkki ollk kiukkune.
Mutt ny mnää oli mielestän juur viaton,
mnää oli, niingo sanott, ollp pois koko kaupungist eng muistann vähäld aikka tehnen
mitta semmost ett mnuu sendähde olis
tarvinns saad niini bahambäeväsest fliiteihin go mnuullt tällk kertta annetti. Antteks se ett muar haukus mnuu Anundilam
bahandekkjäks, se nime mnää oli häneld
mond kertta ennengi saann eng nii valla
ilma syytäkkä, mutt se mnuu harmitt, ett
muor oi sanonu mnuul: »sengi uutskott».
Sill ett, niingon diedätt, ni se o niit kaik-

kiani bahimppi nimej ko meijän gaupungis
pruukata ja mnää sano se vaa, ett jos
joku Raumlaine sano teili: »sengi uutskott»,
nin gyll tes sitt saatt täydell syyll ruvet
kysymän gunnjam berä.
Sillaill oikke
ihmettlemist,
asja
se
lait o eik stää sitt oi
ett mnää oli niin giukkune, ettän vallan
gihisin, go menin Dasalasalihi. En muistann
enä hyvä huomendakka Vilkulls sannok, ko
rupesin goht jahtama, ett »tämä o nys
sendä vähä kamala Vilkk, tiäd se, ett se
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o viiminen gert, ko

mnää astun

dämän

gynnykse yli».
»Soo—o, meinaks sitt jääd ainaseks tähä
huonesse?» sanos Vilkk eik tiättos pistännk,
muttko makas seljälläs salim beräpengillk,
kädep pää ali ja polvep pystös.
»Älä siin viisastel, sengi julmett, kon
goet ruvet parandama elämätäs. Tiädäks,
ei tämä kaupp kannat enä; snää suututak
koko kaupungi ja täsä saava viel syyttömäkkin gärssis snuun dähtes.»
»Kärsväise näköseks ai snää olet tullukki.
Kuule Kalkke, älä viit snää kans
ruvet saarnama niingon gaikk ämmä ja
ämmämäise miähe.
Pahus soikko, mnää
suutun däsä viimitteks ja mnää sano snuull
niingo olen gaikill muillekki sanonn, ett
syytön mnää ole.
Mitä hänen darvitt
tuli mnuun gansan vetto lyämä.»
»Kuis snää sanosi, vetto lyämä? Mitä
snää meina?»
»Mitästis snää sitt meina?»
»Mitä mnää meina? Meina stää, ett ko
mnää ole ollp pari kolmp päivä pois kau-
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pungist ja tleen gotti, ni ovak kaikk tääll
juur niingo olisivas Seilist karann. Ens
tlee tua hultten, Pajala Fretu, eik viitenä
puheli akka lailes, muttko änkkä ja aja
puhettas takka niingo Änkk Sampp ja ko
mnää pääsen dänn ni snuu äitis ruppe
mnuu läksyttämä, sano ett mnää viäkottle
snuu pahuttehe ja haukku mnuu niin gamalast eten oikken geht sannokka.»
»No, mutt, Kalkke park, es snää kuulemas sitt tiädäkkä näist asjoist mitta», sanos
Vilkk ja nous istuma. »Eks snää olk kuuli
mitta mnuu vedostan?»
»Snuu vedostas? Aim bahustak snuu
vetos mnuullk kuuluva?»

»Kyll nek kuuluvas sendä. Tiäd se, ett
juur se vedolyämne meijä äitti suututta
ja sendähde snuull laki luetti.»
»No, kaikki pitä kuulema. Mitä muar
siit kiukuttle? Kyll mar häne sen dietämäm
bidäis, etei niit vedoi maksap pruukat.
Ja es sunkka snääkä niim böhkö oi, ett
snää maksa meina, mitäs hävenn ole.»
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»Em mnää hävenn oi. Kuingast semnen
gysymyksehen dliis, ett mnää häveisi. Em
maare, voittann mnää ole, ja se juur pahin
ongi. Se niit vaivassi suututta. Ja sendähde se Fretukim buhettas takka aja.
Älä snää usk, ett se poik pahuttas änkkä,
muttko sendähde, ett hän häves vedo.
Kyll hänell vaan dosi käsis o, hänell jos
mnuulakki.
Em mnää muut san.
»

»Tiedäks, Vilkk, ny em mnää oi hullu
harmamb, jos es snää selit lailles näit asjoit.

»Eks snää sitt oikken dott oi mittän
guull siit mnuu vedostan», kysys Vilkk jäll
ja ko hän oi vähä aikka katell mnuu, ni
hän dul mnuun dyyijön, ott mnuun graivärkeihin gii ja sanos: »katost mnuu oikkem
bäi silmi ja sant, tiädäks snää mitta taikk
eks snää olt tietvännäs».
Ja ko mnää sitt oli hengen ja verem
bannp pantiks, eten mnää tietänn yhtikäm
behu häne vedolyämsestäs, ni hän sanos:
»jaahah sitt mnää selitängi snuullk koko
jutun, go saa ens piippum balama».
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Eik seink kaua viivytt ennengo häne nysäs
ryähäs niingong gorsteen ja sitt hän rupes:

»Niingos tiedä oi endispäevä Alexandrimbäev ja Moso Ale oi jo aikka sitt käskenn mnuu Alexandrin-gousill. Mnää kiiti
jalupasin dull. No, endispäevä ehtopuall
sitt mnää näe jäll Moso Ale ja hän sano:
»muist nys sitt vaan dull ehtost mnuun
ja tiedäks snää, niistän saisi se
dyän
Hesu Jankken gässihin. Mnää olem bruukann muistan hand ain dänä päevän eik
yks klasi taikk pari hänellekkä sunkkam
baha tekis?»
»Ky 11 mar Hesu Jankke löödetä. Josei
se olk koton, nin gyll mar siällt tiädetä
misä se o. Jos snuu on giiru, niin gyll mnää
pidä murhe siit, ett hän sana saa.»

»Eikä mnuul ny olis aikka hand kaahistell ja kyll se sitt vaa hyvä o jos snää otas
se asjan doimittakses.»
»Ota maare ja kylläs saa luottas siihe ett
se lailles toimitettun dlee», vastasi mnää
ja sitt me erosi.
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»Kodei mnuull muutakkan dyät oli, ni
läksingi oitis hakema Jankket. Mutt
ei hän ollk koton ja ko mnää kysysi, misä
hän oi, ni sanotti, ett hän oi mennk kirkkmaall hautta kaivama. Mnää läksi sitt
sinn ja siell oikke Jankke oi. Hän oi juur
saann hauda valmiks, ko mnää sinnp pääsi
ja seisoskel ny lappemes nojas haudam
barttall ja oi tytyväise näköne.
»Hyvä ehtopualpäevä, Jankke», mnää
sanosi. »Snää oles saanut työs valmiks».

mnää

»Nii hand, valmiks oikke. Virkkatan
däyty mnuungin doimitta, vaikkan hyvin
diädä, ett se kon guoppa toisellkkaeva hän
lange viime itt siihe.»
»Nii hand», sanosi mnää, semne o mailma
meno, mutt es snää, Jankke, kroopeijas

paham bäällt tee.
Nii ett jät nys synkkjä
ajatukses ja tul ehtost Mosoll Alexandrin
gousill.»
»Kiitoksi vaa. Mutt sitt em mnää kerkkekkä enän gandamam blangui tämän
guapann beitoks, ko mnuu viel täyty vaat-
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tenikki muutta.
Vaikk sama se on, gyll
huomengin
dekemä.»
se kerjetä
maare
snää
se huomengin de»Kerkke
kemä eik siit paha ilmaka nyt tul, kosk
tuul o lännen gulmall.»
Nii mep pääti, Jankke vet tikapuus
ylös haodast ja sitt me läksim yhdes kaupunkkihi.
Ehtost meit oi sitt oikke iso troikk koos
siell Mosoll ja ko siin yht ja toist juteltti,
nin dul puhe rohkeudestakki ja Pajala
Fretu kerskail kom bahus, kui röhki hän o.
Mnää nauroi itteksen go muista, niingo
snääki se vissi muistak, kui hän makas kiven dakank, ko met toise mukulak karasin
Garin gedollk kanuunan guuli kii ottama
stää myöden go engelsman niit meill ammuskel. Se oi hauska peli, niingos muista.
Tuskin guul oi kerjenn oikkem byssämängä,
ennengo me jo olin gaivann se ylös, pistänn
sen gainlohon ja kas näi, myymä stää Vesandrill. Mutt Pajala Fretut ei näht niis
toimeis, se poik makas kiven dakan ja
pelkäs.
Nii hand ja ko mnää sengi muisti,
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ni mnuu harmitt hänen gerskamises rohkeudestas. Mutt ko hän yht päät stää siin
vaa hollas, ni mnää sanosi viime: kyllkai-

ketakki jokanen däsä puheli ja kehhut taita, kui röhki hän o, mutt mnää lyä, Fretu,
vetto, ettäs pelkkä enemmän go mnää, jos
mek kahden gell kakstoist tänä yän lähden
girkkmaall.
»Em mar pelkkäkkä», sanos Fretu ja oijens
kätes mnuull. Ja nii siins sitt lyätti vetto.
»Mutt kuingast se todistetan, guka teist
enemäm belkkä», kysysivä net toise. Mnuull
olivat mnuun duuman ja mnää vastasi:
»kyll mnää todistuksist murhem bidä».
Ja sitt mep pääti ett istuta Mosoll
siks ett sydänyäaik tlee ja sitt lähdetä.
Net toise lupasivat tuli meit saattaman
Dekkalan gulmaha astikk.
Kyll Fretu muutus vähitelle hyvin dotiseks pojaks, mutt ei hän sittengä andannp
perän, go vahtas ai joukko ulos akknast
ja sanos: »om mar siäll ny vaam bimi siäll
ulkon, oikke sopev yä ny ongi».
Ja kyll Fretu oikkeas oi. Pimi yä se oi.
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Kon gell sitt oi tosa pualkahdendoist paikoill, ni me läksin gaiki. Tekkalan gulmas
sanosivat toise meill hyväst ja mnää ja
Fretu läksim bainama Nummet kohde.
Mek koperoittim bimjäs trapui pisi yli
kirkkmaa aida ja sitt kuljetti rinnasim bitki
stää isso pääkäytvä. Fretu hamppah helisiväs suus ja hän valitt viluas, mutt mnää
meinasi ett kävellä lujemi niin gyll lammi
tlee. Kyll mnää se vaan diasi, mikä vilutus
se oi, ko hand vaivas ja ajattli itteksen:
»älästäs hualp poik, kylläs viel tunnustakki,
ettäs pelkkä». Ko sitt oi mentt vähä matka,
ni mnää pisti itten edell ja ko mep pääsim
se haudan gohdallk, ko Hesu Jankke juur
oi saann valmiks, ni mnää sanosi: »katost
pahust, täsä o vesirapakk, hypp nyp, poik,
oikke aika kruipaus oikkjallk kädell. Fretu
hyppäs mnuu neovon jälkke ja putos kropsatt hauttaha ni etei ai eik oi kerjenn sanoma, muuttko sinn men ja siäll oi.
»Jokos pelkkä?» mnää kysysi, mutt kodei
hän mitta vastann, vaikk mnää kapple
aikka siin odoti ja vaikk mnää kuuli, ett
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hän garas ettit takasi siellk kuopam bohjall, ni mnää läksim bois harmeisan, gon en
saann hand tunnustama, ett häm belkäs,
vaikkan sen gyll tiäsi, ett se poik oi pelgo
hallus ja oikke aika tavalls sittekki.
Mutt seoravanp päevän vast upra oi
kaupungis. Koht aamusten go mnää heräsi unestan duallp peräkamaris, ni mnää
näi ove raost, ett täälls salis istusivap Priia
muar ja Teuko Lutt ja Kalljola Fretta.
Ja kyll ämmill jo puhelimest oi. Meijämuar
oi pistänn ittes ulos johonkki askreillas ja
heili oi hyvä friiheett pannumme japimjäk
kokko. Ja kyll hep pauhasivakki ja haukusiva mnuu ja siunasiva ja kläppäsivä.
»Nii», sanos Klupula Lutt, »mnää ole
stää ai sanonn, etei se Vilkk saann mukulan
olles tarppeks kinduihis. Semmost siit tlee,
ko ihmse andava lapses elä ja oli niingo
he itt tahtova eik lainkka rangas heit.»
»Semmost oikke siit tlee», sanos Kalljola
Fretta, löi nuusku nokkas täytte ja tarjos
muillekki, »semmost siit tlee. Jeskandeerakast sendän go ajattle ett kunnjalistis
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Mutt
vanhemist syndy semne vekar.
niingos sanosi, Lutt, se o huan gasvatus,
ko sen deke.»
»Nii oikken dekeki», meinas Priia muor,
»liiaks oikken dämä Tasala äit o Vilkku
lellitell, mutt kyll mailm kuritta sitt se
sija. Saadast nähd vaa, ni Vilkk joutu linnahan däst tyästäs ja saa kaakkpuus selkkähäs sen go häneld mukulan jäi saamat
ja hiukan gaupam bäällist lisseks.
Jaa—a
ajattle,
gamala.»
ni se o oikken
ko stää
»Älkkä muut sanokk, Priia muar, se on
gamala».
Semmost prohti oikke ne ämmäs siinp
pitivä ja mnuu harmitt, nii ett meinasi noust
ylös ja lyysyttäh heijän gaikk ulos aukost.
No, stää ny viäl olis tarvitt. Tiädäks
mnuu miälestän ämmä oliva juur oikkjas.
Mutt siilo Viikk nousiki ylös ja vaikk
mnää kyll vastam buliti, niim bää kolmanden gonttin mnää siilon Dasalan rapuist alas tlii ja löysi ittem bihald pikemin go oli aavistannukka.
Sill o niin
gamalan duline luand, sill Vilkull.

Maistri raakpuu.

Maistri raakpuu.

Huhtkuum

bäev oi jo likitellem bualillk,
ko Rauma reaalkoulu arvos pidett
opettaja, Campus, heräs unestas. Makkjald
oi uni maistunnukki e'k oli ihmekän, go
se eiline ehto oi oli hiuka väsyttäväine.
Väsyttäväine oikke se oi oli, mutt turkase
hauskaki samas. Lavilan gartnos oi myytt
puutavara aupsioongaupall ja inspehtor
oi pannt toime oikken gomjap pidos se
aupsjooni yhteyttehe. Ens oi syätt pualpäev, oikke fiin pualpäev, sitt' oi jatkett
aupsiooni ja ehtost
nii ehtost, mitäst
siilon dehtingä. Maister oijendel jäseniäs,
reedas peittoas, ko oi osald valunn laattjall, tahkos ottatas jarupes koittama muistutell oikke alust alkkaten, guis se eilinen
bäev oikke oi kulutett. Hän muist valla
hyvi, ett hän ja tullar olivat lähtenn yhdes
Lavilaha Savila Jussi heosell, hän muist,
kuih he oliva naorank, ko Juss oi puheli
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heillk klookuijas koko menomatka, hän
muist, mitä Lavilam bihallk kokkondunnut
talomboja olivas sanonnk kaupungilaiste
heosist ja ajopeleist, muist viäl sengi, mihi
hinttaham buutavara olivat noss aupsiooni
alus, mitä herkui oi ollp pualpäevpöödäs
ia ett hän oi pitännp piänem buhengi.
Niin hand, kaiken dämä hän muist, mutt
sitt
mitä sitt tehti ja kuis sitt oltti,
stää ei hän muistann oikke. Hänell oi jongulaine aavistus siit, ett aupsiooni jatketti
viäl pualpäevä jälkkengi ja ett hän hiljemppä ehtoste oi pelannk kruuvi; hän oi
muistavannas ett Lavilas oi syätt viäl ehtotakki ja ett sitt oi tarjott kaffett ja konjakki. Mutt kamala riipi raapin gaikk nämät tapaukse olivak häne muistosas ja
mikä enimä maitsri harmitt
hän ei tiätänn yhtikäm behu, kuih hän gottit tuli oi.
Hän yritt kerra ja toisengi muistuttleema
stää kottit tulo, mutt se oi niingom bois
pyhjett häne siälus silmitte edest ja kui
hän siin yrittliki, ni ei hän stää vaa muistann, ei stää ko merkk.
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Mitä enemä maister tätä asja ajattel
stää pahemallp pääll hän dul. Ja niingo
mond kertta ennengi hand enimä harmitt
se häne luandos ominaisus, ett hän gadott
muistos, ko hän vaa hiukangi liiemäks oi
nauttinn. Ymmärettävästengi ei semne
ussen dapattunn, mutt joskus ko oi hyvä

aikka ja hyvä seora, ni maisteriki unhott
Ei nek koulmaistrikka
kohtulisude.
oi, jumal nähkö.
englei
niittä daeva
No niin, dapattunnu ei saa tapattumattomaks muutettu
lohduttel maister
ittiäs vihdo viime heitt peito yldäs, nous
äkki ylös ja rupes vaatettama ittiäs. Muttko saappatte voor tul ja hän juur oi tarttumaisillas soitingellon gahvahan gäsketäkses Mari, häne vanha huushollerskas,
tuama ne, ni hän joudusiki vallan gamalitte ajatuste valttaha.
Mitäst sitt, jos
Mari tiätä, ett hän oi hiuka liikutett eilä.
Siilo ei oi hyvi asja. Ja kyll mar se se
vissin diätäki.
O hän nys sendä oikke
harmin gappal, koden mnää lainkka muist,
kui mnää kottit tlii ja kosk mnää tlii
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Mutta omb täsä huanes kaikk lailses reedas
ei se taedakka sendän diättä
Lailses reedas! Niingo ei täsä
mitta.
—•

kaikk olis ennengi oli lailses reedas, ko
mnää ole vähä hutikas kottit tuli. Kyll
se Mari vaa järjestyksest murhem bitä.
Turkane sendä!
Maistrill nous hiki ottaha. Hän joi klasi
vett, men sukillas akknan dyä ja vet rullagardiini ylös.
Siäll ulkon oi oikken gaunis keväpäev. Taevas oi selkki ja auring
paist nii lämmjäst, ett kaikk rästäp päeväm bualk kattu tiukusiva, hakomolkoset
tirskusiva ja naapurtalo ränni ali oi kyhkyspari tullp pesemä ittiäs. Ilosild näyttiväk kaikk ihmsekkin, go siutten gulkiva
ja Kiviniemen gulmald kuulus posetiivi
soitto. Kaiken dämä nähdesäs ja kuulesas
maister unhott hetkeks kaikk murhes ja
päätt ett ulos hängi mene keväilma nauttima.
Ei hän sukillas mennt taed ulos.
Oi nyp paha polv sendän, gonei se Mari
men johonkki askreillas ulos köökist, ett
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sais pistä ittes sinnk, kopat saappak kättes
ja sitt lykät liässähun daanes kattomat.
Mutt ei se vaa men. Siälls se pysy niingo
noidutt ja vähtä padottes ja pannuttes
kans, ni ett kolin guulu porstom boikin
Mutt händäst jos jokku
dänns saakk.
saappa
olsiva unhottunnt tähä
vanhas
huanehe! Maister laske ittes polvilles laattjall, koperoitte sängy alusta ja kodei hän
lööd siäld niittä, ni hän nouse ylös, ava
vaatekaapi ja kähjä se läpitte. Mutt se on
gaikk turha. Ei Mari oi nii ruakoton, ett
se unhotais vanhoi saappait häne huonehes. Harmeisas maister istatta sängylaidalls, sytyttä paperossi ja puhaldle saurenkkait. Mutt kesken gaike hän hyppä
pystö, hän on dehn lujani bäätökse. Hän
graappa soitingellon gättehes ja ott rypyis,
niingo hänell olis joku syntti tehn koulpoik edesäs hän soitta oikken giukkusest.
Tuski o minuuttiakkan gulunn, ni Mari
tleeki sisäll, kaffevehket toises kädes ja
toises kädes maistri saappa. Mutt koht
ko maister näke häne, ni hän huamatte,
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asjat hullust. Mari suupiäle ova
vedetyp pahast alaspäi ja
mikä paheve
klasisilmä ova luiskattan alas juur nokam bäähä. Ja se o sitt nii viss merkk, ett
ny o Mari huanollt tuulell. Maistri juhlaline opettajan gatand katto niingom byhjett ja hän tervettä nii ystvälisest ko hän
suingin taita: »hyvä haumend Mari!» Mutt
Mari ei vast mitta.
Nii semne se o. Jos se olisiki niingo muu
vaimihmse, et se tiuskeis ja moiteis, ni se
ei olis mitta. Siilo suutuis ittekki ja annais
sill joka sanast kaks takasi. Mutt ko se noi
vaa mykkän askroitte ja siilon dällön gattle
luinauttle toist nii jumalattoma harmittavaisest, ni siint tunde ittes nii yksingertaseks, ett oikken dekis miäl vajot omi
saappaihis piiloho.
Semssi maister ajattle
ja kävele ettit takasi laattjall. Mutt yhtäkki hänem bistä päähäs, etei hänen dervetykses kukatiäs oli oikkem baikallas,
kosk se auringoki jo näky oieväs niin
gorkkjall. Hän otta plakkarkellos yäpöödäld. Se osotta viis minuutti yli kolm.
ett ny ova
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Maister hätkättä, mutt seoravas silmäräpäykses häm baina kellon gorvatas vasta,
nauratta ja sano ittekselles: no stää mnääki; se o jäänn vetämät. Hän o oikke ilonen,
go hän viäl saa eläs siint toivos, ett hän o
herännt tavalise aikasi, mutt samas ruppe vanh seinkell ruaksalis surisema, niingo
se ain deke, ennengo se ilmotta sanottavas
ja ko se o aikas suriss, ni se hakka ykstoist
lyäntti yhte humuhu.
Ääh! ärättä maister suutuksisas ja tunde
luisas, ett Mari kattle luinauttle hand juur
niingo se tämsis olois pruukka katell hand.
Maister istatta pöödä viäre ja vajo ajatuksihis.
Mimmost olis, jos annais tua
Mari menns sem bitkän diä, etei se tosa
kiukuttel. Mutta hän hylkkä samas semse
ajatuksek, ko hän ajattle Mari hyvi puali
ja muista ett Mari o hand lapsest astikk
hoittann. Ei stää tiäd mimse saa, mutt sen
diätä
Tähän gatke maistri ajatuste juaks, ko
ovi aukke ja sisäll astu Rauman dullar.
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Mari pistä ittes koht pois huanest suuttunu

näkösen; hän ei saak kärsityks tullri.
Hyvä haumend
sano tullar kähjäll äänelläs
kuingast snää jaksa niitte
eilistem bidoitte jälkke.
Mikäst mnuu o jaksaisan. Haest
istumbaikk ittelles ja pant tupakiks.
Se on goko hausk otus se inspehtor
ja eriomse hyvä kiiskisemätti se tarjos,
muist herkuist puhumatakka.
Hyvä oikke se oi ja hyväp pido ne
olivak kaikim buali, mutt olis hän sendä
jouttann ava muutmam botu samppanjakin, go hän gerra semsen galaasi rustann
oi ja kosk tavaraki nous
mitä mnää
yli käyphinnoitte.
Se o viss asi, ett tavar siäll hyvi nous.
Äijäh huusivak ko hullu ja takka mnää
sengi vaa, etes snääkä niit raakpuitas ilma
mitta saann, vaikk net tuadangin gaupunkkihi samall hinnall.
Ja huame nes
ymmärä

sitt tleevakki.

puhele! Raakpuit
mnää ostann raakpuit!

Mitä

snää

oleng
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Niingodes snää stää muistais.
Meit
naurutt,
toissi oikke
ko se ensmäine raakja
myytti
äijäh
huusivas stää kilppa;
puu
nostivah hiljaksis hintta välist viidelkkolmatt ja välist viidellkymnellp pennill. Ja
juur ko vasar oi puttomaisillas kolmanen
gerra Moson gapteeni huuttoho, ni snää
tlii lengeihi, huusi: »viis markka pääll» ja
siins seisosivas sitt äijäs silmäs seljälles ja
suu auk. Vasar paukatt kolmanen gerra
ja raakpuu oi snuu. Ja sillaill snää teik
kuus kertta peräsi.
Snää meinä vissi
ruvet laeva rakendama.
Onneks olkko
vaa!

Älä nyh hulluijas

ett mnää huusi
heit koko pualen dusina, snää sano.

Sillaill oikke niit oi lukkuas. Kuule,
es sunkka snää vaa niit kureillas taikk erhetyksest huutann.
Mitäst maare mnää semsis asjois kureilema ruppeisi
vastas maister ja koitt
oli levolise näköne. Mutt sydämesäs hän
giros stää hetki, ko hän oi lähtenns sinn
Lavila aupsioonihi. Hand harmitt, etei hän

72

lainkkan diätänn, mitä lai puit semse raakpuu oikke oliva. Tullar olis kyll taitanns
se selittäs, se hän gyll tiäs, mutt hän diäs
sen gans, ett jos hän olis ruvenns stää sild
kysymä, ni se olis koht ymmärtänn, ett
hän oi sittengi huutann ne vaston dahtoas
ja kyll hän sitt olis joutunn nauru ja piika
alaseks koko kaupungis. Ei, toisild häne
net tiädot täydys hankki. Maister istus
niingon guumillk kivill ja odott, ett tullar
menis menoijas. Viime se sitt läksiki ja
nauro mennesäs, nii ett maister rupes eppälemä, ett se vissin diäs, kuis se raakpuitten gaupan gans oikke lait oi.
Koht ko maister näk akknastas, ett tullar
oi käändynn ensmäittellp poikkiskadull,
ni hän heitt pälsy ylles ja läks ulos kaupunkkihi hyvä ystväs, pangijohtajam Bensaston dyä. Hän oi maistermiäs hängi ja
stää paitt laevaredar, niin ett kyll se poik
puutavarat tuns. Ja hyväluandone hän
gans oi ja valmis neuvoi andama, kon darvitti. 01 kyll tosi, etei Pensast andann
neuvoijas ilma nuhteit, ko hän sen darp-
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peliseks näk ja tällk kertta maister aavist
ett hänell oi pian ripitys tiädos niitte raak-

Mutt ripittäkkö sitt, jos
puitten dähde.
hän o stää miäld ett koulmaistrim bidäis
tundeman gaikk kauppmiäste mutkasep
tuumail maister, ko hän oi astpolgu
maisillas pangi ovest sisäll. Ja juur ko hän
ove avo, ni hän dek viäl sengim bäätökse,
ett hän aluks koitta oli, niingo hän olis
ehdon dahdo ne raakpuu ostann ja pääse
sillaillk kukatiäs koko ripityksest.
Siin miäles oikke hän oi, ko hän giipust
sisällp pangihuanehe. Siäll istus Pensast
tavalisellp paikallas ja oi räknöittemisen
doimes, nii etei kerjennk kattomangan,
guka sisällt tul. Mutt hetkem bääst hän
sai tyäs valmiks, lask pännäs pois, tul Kandolan dyyijö ja hiäros kässiäs, niingo
hänen dapas ai oi, ko hän hyvällp pääll oi.
No, hyvä päevä, Kandola, mitäst
snuullk kuulu? Tleestis istuman dännp
peräkamarini, ni saadam buhell hiuka
mailma menost paohas Pensast ja talutt
Kandolan peräkamarim böödä viäre istu-
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ma. Siins sitt puheltti hetke aikkan duulist
ja ilmoist ja kevä joutumisest, mutt viimen

Kandola rupes käymä siihe asjahas kii ja
sanos Pensastoll: »veli ei oli lainkka Lavila aupsioonis eilä».
En, en oli; ei oi aikka semssi viftreisuhi.

Viftreisuhi! Kui veli nii sano; kukast
sinns sendä viftamist varte lähtenn olis?

»Viälä hän kyssyy!» Kuule, Kandola,
snää olik, kuuli mnää, siäll. No, niin, dahdoks ny esimerkiks juur snää sanno, ettäs
läksis sinnk kaupoi varte.
Kuingast muuto sitt, kaupoi varte
oikke mnää sinn läksi.
Pensast ei tahtonn oikken gorvias usko.
Hän gattel Kandolat iso aikkan glasisilmittes yli ja oi valla hämmästynn. Mutt
viime hän virkos siit ja sanos: »saisikost
luvan gyssy, mitä kaupoi varte snää sinn
läksi?»
Saa kyll vaa. Mnää osti siäll ittellen
muutma raakpuu.
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Pensast oli niingo nuijallp päähä lyätt.
Hän gimmatt ylös tooliltas, rupes kävelemä ettit takasim bisi laatijat, muttko hän
hetke aikka siin oi paseeraskell, ni häm
byrskätt naorama. Hän nauro, nii ett
vedes silmin dliiva ja etei hän henkkiäs
takkan dahtonns saad.
Vai raakpuit snää ole ostann, muutma raakpuu snää sanosi. Kuule, veli hyvä,
eks sanois mnuull viäl, kui mond snää
niit osti?
Miks en sanois. Kuus mnää heit aluks
ostin; gyll niit lissä ai saada.
Vai nii, vai kuus ja siunatuks aluks.
Snää meinas sitt jatkas stää afääri, vai kui?
Sillaill oikke, jatka oikke mnää stää
meina. Niingos tiädä, ni mnää anna rakentta ittellen semse huvilan dabasem
Betäjäksehe ja semsist puist tlee hyvä
laattjaniska.
Maister pysäs kesken
gaike. Hän oi näihi saakk koittann puheli,
niingo hän olis koko elämä ikäs oli raakpuitten gans tekemisis, mutt ny muutus
Pensast se näköseks, ett maister rupes
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eppälemä, etei hänell oli oikke lailist käsiHän lopett, niingo sanott,
puhes keske ja kattel Pensasto hyvi nolo
näkösen. Pensast paseeraskel vaa yhtmitta pisi laattja, mutt ny ei hän naorann
enä, kaikist näys, ett hän oi suuttunn. Viime
häm bysäs Gampukse ette ja sanos: »älä,
veli hyvä, puhel noim behmossi. Tiädäks
snää, mimssi puit raakpuu ova?»
Siin oltti, ny mnää ole sitt vihdo viituumal maister ja tul niini
mengin gii
bunaseks, ett korvlehdekki oikke hehkusiva. Ja kom Bensast vaa vaades vastaust,
ni hänen däydys viimen duskin guuluvall
äänells sanno: en.
No nii, stää mnääki, etes snää tiäd
raakpuist juur yhtikä mitta. Mutt mnää
tiädä. Nääks, raakpuu ei olekka mittän
davalist puutavara.
Ne ova vähindäs
kymnine syittä pitki ja ladvast vähindäs
8 tuumaa paksui. Ymmärräks snää, Campus, ett niis on gokko.
Jumal siunakko, mutt sitt ne maksavakkin goko jouko.
tyst raakpuist.
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Ja vissi, ei niit piänill rahoill

ostet.

Huanoma maksava noi sadaviidenkymnne

markam baikoill, mutt semssi ei Lavila
metist myyd lainkka, nii ett mnää ajattle,
ett nes snuu raakpuus maksava siink kahdesadan markan gorvillk kappal.
Mitä snää sanokka! Kuus semmost
maksais sitt tuhannengakssata.
Oikke räknöitt, Kandola!
Niist tlee
tyyrimbualissi
laattjaniskoi,
vai mitä
vähä
snää meina.

Campus ei vastann mittän, go istus hissuksis ja odott, ett Pensast lepyis. Viime
se lakasikin gävelemäst ettitt takasi laatjall, istatt keinustoolihi ja höpis ittekselläs: raakpuit laattjaniskoiks, herra hallikko.
Campus odott siks, ett se lakas stääki
jahnamast ja sitt hän gysys hyvi argall
äänell: »ei sunkka veli, ko o redar ostais
niit mnuu raakpuitan?»
En, kiitoksi pali vaa! Mnuul o raakpuit Jumalan gyll ja vähä päällekki. Mutt
Moson gapteen osta, kovaa hinnoist so-
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vita.
Vaikk snää es taed tiettä, mitäs
niist ittekkä maksann ole.
Nii, niin gyll se ongi, eten mnää yhtikä hiukka muist, kuik korkkjall mnää
neh huusi.
sanos Pensast
Vai nii, vai es muist
No, mutt mitäs snää kaikeja vihels.
takki sendä muista.
Mikk mitä?
Mikk mitä! Herra hallikko! Ymmärräk kaiketakki snää se, ett snuun däyty
tiättä, kuip pitkä ne ova ja kuip paksu,
jos snää ne myyd tadho.
Mutt snuu
surkkjast naamastas mnää nää, etes snää
Kuule, Kandola, snää oli
tiäd stääkä.
hiuka noi eilä, ekkäs nii hiukanga. Ja Pensast pyörittel etusormias ottas edes.
No nii, mitä sitt, em mnää stää tahd
kiälttäkkä, ettän oli hiuka fiiris, eng valla
hiukanga.
Mutt san ny mnull vanha
ystvyyde vuoks, kui mnää pääse niist riivatuist raakpuistan.
Mitä mnää pyydä
niist Moson gapteenild?
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Jaa, ett mitä snää niist pyydäisi. No
nii, mnää sano snuulls sitt, ett snää ole itt

maksann niist 175 mkka kappleld. Tullar
käve nääks tääll ja juttel, mihi hinttaha
snää neh huusi. Mutt josas saa Moson gapteenild 150, niin giit jumala. Sillaill snää
häve 25 mkkaa jokattest ja tuamsen balka
viäl pääll.
Oohoh, poik, stopp nys sendä hiuka.
Tullar sanos, ett net tuada Raumalls samall hinnall ja huame niittem bidäis tleemangi. O se kummingi yks siunatt asi.
On gyll vaa. Mutt olekkostis snää
kattonnp paika niills sitt. Mihi snää net
tapuloitte?
Pihallt tiätystengi. Kyll maar talo
isänd se oikkeude mnuull anda.
Anda maare. Mutt ei siit tul mitta
sittengä.
Nii hand; eikän daed tullakka. Em
mnää muistannukka stää Mari täsä hädiJaa-a, mitä sanoisika Mari, ko hän
sän.
näkis ne mnuu raakpuun.
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Mitä hän sanois! Ei mitta, ei niini
bali ko yht sana hän sanois, muttkon gävelis mykkän niingo Eegyptim bapi muina
ja kattlis luinauttlis snuu näi, niingo häm
Ja Pensast mulauttel silmiäs,
bruukka.
nii ett kylmä värek käveiväp pisin Kandola selkruatto. Sillaill oikke hän dekis
ja se snää joudaisik kärssiäkki. Mutt täsä
asjas on doine ja viäl paheve kniks ja se o
se, ett snuum borttis kohdall on gatu nii
soukk etei kymne syldänem buu mahd
käändymä siin. Sanallas sanott, niit raakpuit ei saadas snuum bihalles, ei vaikk
taitutais.
Turkane sendä! Mihi jumal siunakko
mnää nes sitt pane?
Ann ny, velikuld,
mnuull joku neuv.
No, annan gaiketakki mnää snuull
neuvoi. Snää lähde nyk koht myymä ne
raakpuus ja josas saa niist ero, ni on gaikk
hyvi, mutt jos ei se luanist, ni snää mene
ja hyyrä ittelles jongu semsen dalom biha,
mihi nes saadan guljetetuks.
-
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Sillaill kaiketakkin däsä nyt tehd
täyty. Tul mar mnuullp prässi siit Lavila
reisust. Ohhoh sendä! Mutt kiitoksi pali,
veli hyvä, neuvoistas. Mnää menengi nyk
koht Moson gapteenin dyä.
Ny algoi maistrill raskas vaelus. Moson
gapteen osas onneks ollk koton, muuttko
maister oi esittänn asjas, nin gapteen sanos, etei hän darvitt raakpuit lainkka.
Kureillas hän sanos niit huutannu Lavilas
ja oi hyvi ilone, ett maister »ko o oppenn
miäs ja tiättvästengin dunde puutavaroittengi hinna» oi pelastann häne saamast nämä raakpuu. Ne ova, sanos hän, nii vahvoi puit, ett semssi tarvita Raumlaisis
laevois hyvi harvo».
Ja siihe se kaupp
lopus. Yht huan onn maistrill oi Keijosen
gapteenin dykön. Ei hängän darvinn raakpuit, muttko sanos, ett hänell on gaks
oikke hyvä raakpuut myydäkki, jos maister tahdois niingo lisät tapulias.
Jokela
ostama,
jos
handelsmann oi kyll haluline
maister suastuis odottama makso kuus
kuukautt ja jos ei niis maistrim buis oi
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mitta vikka. »Niingo maister tiätä», sanos
hän, »ni semsep puuk kaadeta mond kertta
nii ruakottomast, ett ne meneväp poreillk,
ko ne maahan dömättävä». Ja todistukseks
hän gäsk maistrin gattoma yht raakpuut,
ko oi maksann iso joukon doistsatta markka eik kelvann muuks kom boldinpuiks,
ko siin oi pore, vaikk ei hän stää ostais
huamann. »Sinn menivä mnuu rahan, niingo Monna suaho», lopett handelsmann,
levitt kässiäs ja oi niin gärsväise näkönen,
gon gaikk mailma murhe olsivap painann
häne harttemias.
Surulisell miälell maister läks Jokela
handelsmannin dykkö. Hand rupes jo
väsyttämän goko jutt. Mutt siilo hän
muist, ett hänen naapris, Pajala handelsman kukatiäs tarvitte raakpuit. »Ole mnää
oikken gahko» sanos hän ittekselles, »koden goht stää huamann. Jos joku raakpuit osta, ni se om Pajala handelsmann.»
Ja nii se oliki. Pajala handelsmann oi koht
valmis kaupoihi; hän diäs puitte mitakkin,
go hän oi kans meinannt tuli niit huutama,
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vaikk häne sitt oi täytynns sairastumisen
dähde lahotta reisus. Häm buhel ensmäisest hetkest alkkate siit kaupast, niingo
se olis ollp päätett asi ja maistri miälest
eläm rupes jällt tunduma oikke suloseld.

Häm baohas raakpuist kaikitte niitten
diädotte nojallk, ko hän oi saannt tähä
astikk retkelläs niingo hän olis oli vanh
puutavaran gauppmiäs, puhel kui oksattorni ja suori ne oliva ja vakutt viimeseks,
ett ne oliva varovaisest kaadetu, nii etei
niis olp piänindäkkäm borett.
Se mnää kyll usko, sanos Pajala handelsmann, ei siit talost huano tavara ennengä olt tuli. Sendähde mnää ostangi ne,
niingo sanott, kovaa hinnoist sovita ja
Niin, guip palist
kyll mar me niist sovi.
ne maksava?

Maister meinas juur sanno, ett hän on
dytyväinen, go hän saa mitä hän ittekki
o maksann, mutt siilo häne lykkäsiki miälehes, ett soveis mar täsä piäne voitongin
gorjat ittelles kaikist vaevoist ja näyttäs
samas silpp Pensastoll, ett hangin daita
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gaupoi tedh. Ja sill voitoll häm bidäis sitt
piänep pidos seorhuanes, oikke hauska,
ilosep pido. Maister hymätt, ko hän ajattel,
kui hyvin dämä raakpuujutt nys sendä
näky päättyvaski ja hetke viäl tuumailttuas hän vastas Pajala handelsmannill:
»nii, veli hyvä asja lait o semne, eten mnää
tiäd viäl ittekkä valla nuuga, kuip pali
mnää niist maksann ole, mutt mnää ajattle,
ett mnää tlee hyvi omillen, jos mnää saa
niist 190 markka kappleld».
Se ei oi lainkkam bali semsist puist,
sanos Pajala handelsmann. Tosa on gäsi
ja kaupp on deht.
Maister oikke hämmästys, kodei se
lainkka yrittänkkän dinkkama ja hän duumail jo ittekselles, ett olis mar häne sopinnp
Mut seoravas silmäpyyttä enemängi.
tätä ajatustas, ko
häpes
jo
räpäykses hän
hän muist, kui mond kertta hän oi kauppmiäste voitohimo moittinn. Hän oijens
kätes Pajala handelsmannill, sanos samas
hyväst ja läks.
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Pälsy levjänäs ja kädes seljan dakan hän
läks astuman gottipäi. Hän oi nii hyvällp
pääll ett hänen däydys oikke laulah hyräytellk, ko hän siink käveli pisin gattu ja ko
se posetiivisoittajaki osas tuli hand vasta,
ni hän bist siutt mennesäs marka sen gooraha. Hän oi nii miälisäs, ett hän olis tahtonns syleillk koko mailma eik nii olle oli
ihme eik mikkä, ett häm bysäs kuistillas
silittleemä Mari vanha kattiakkin, go hän
muuto vihas oikke sydämes pohjast. Ja
kyll ymmärs vaa Liisuki antta arvo semsell hyväilemisellk, ko nii arvamatt tarjotti. Se kyyrist selkkätäs, pyhkeskel ittiäs maistrim bälsy fuari vasta ja kehräs
silmäs sirrilläs. Mari osas tulls samas piham
beräld ja ko hän näk maistri näi oodois
toimis, ni hän dul nii iloseks, etei hän enä
lainkka muistans stää aamulist harmi,
muttkon garas piham boiki maistrin dyyijö
ja sanos: »oi ny voi sendän go maister läks
ulos ilma suurust ja nyt tlee jo piam bualpäevä aikaki. Mutt mnää panen dosa paikka kaffepannum bääll, nii ett maister saa
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O niin gaunis ilmaki,
kupin gaffet edes.
ett tämne vanh ikälopp, ko mnää olen,
dunde ittes niingo nuareks jäll.»
Maister nyäkäytt päätäs, kraape viäl
hetke Liisu leua-alusta ja läks sitt kamarihis. Hän heitt pälsy yldäs, hak sikari
suuhus, avo akkna ja istus se ääre nauttiman geväppäevän gauneutt. Ko hän siins
sitt oi hetke istunn, ni hän näke tullrin
dleevas kattu ylös ja ko se pääse häne akknas kohdall, ni hän sano: »no, no, tullar,
mihist snuu niin giiru o?»
Katost vaa, vasta tullar,
snää istu
vallan gotont tämsenk kauninp päevänk,
ko haukuttle saera ja rammakki ulkilmas
liikkuma.
Vai kotons snää mnuu luulek koko
En mar olekka. Mnää
päevä istunnu.
ole oli liikkell enemän go snää tänäpä.
Ooho, vai nii. No mitäst snää sitt olet
toimittan?
—On däsä oli hiuka afäärei. Käve nääks
myymäs ne raakpuun. Kyll mnää oikkjastas meinasim pittä ne viäl vähä aikkan,
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gosk puutavara hinna näkyvät tekevä nousemist, muttko mnää nykki jo sai niist
oikke näti summa voitto, ni mnää myysin
goko hökötykse.
Vai nii, vai kauppmiäheks snääki lopuld ole ruvenn, vaikkas ai heijä voitohimoas ole moittinn. Mutt kuule, veli hyvä,
siins snuun gaupasas o sittengin dullp pian
glumm.
Mikä klumm siint tuli oli s?
Semne vaa etei snull oi mitta raakpuit myyd. Es snää eilä mitta raakpuit
huutann, vaikk mnää äskelttäm pilam
bäitem bani snuu siihe luuloho. Stää tlee
nääks ai jotta lysti mi alen, go o näin gaunist ilma ja ko on dämne merkkpäev sitt
viäl.
Ei mar, hyväst ny jäll mnuun
däyty lähtik kotti.
Maister oi niingom buust pudonnk, ko
hänell vähitelle selkes koko jutt. Ny vast
hän muist, ett tänäpä oi ensmäinem bäev
Huhtkuut ja hän ymmärs, ett tullar oi
tehn jekku hänell ja ett Pensast ja Moson
gapteen ja Jokela ja Pajala handelsman
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oliva osalissi siin juanes. Hän garas suutuksisas akknahan gattoma ett kerkkeisik
hän viäl andaman giäru sillt tullrill, mutt
ei stää enän näkynn. Kyll se poik oi luus
korjann.
Maistri ilone miälala oi jäll haihtunn.
Hän istus keinustoolihis ja pur oikke hammastas kiukust ko hän ajattel, kui net toise
tämä jälkke naorava ja pilkkava hand.
Muttko Mari hetkem bääst toi kaffet ja
puhel ja paohas nii, etei maister suuvooro
saann, ni maistrin giukk men hiljakselles
ohitt ja hän nauroo jo ittekkin goko jutull.
Anda heijä hirvitell, ajattel hän, hyätty
mnuulls sendän däst oli o enemän go he
luulevakka. Ny mnää tiädän, gui mnää
saa Mari hyvällp pääll, jos mnää vastedes
satuisim biäne hairaduksen dekemä.
Ja siink kaffett juadesas ja Marim baohates maister istus ja toivos vanhall viholiselles, Marin gatillp, pitkä ikkä.

Tasala Vilkk osta uude silkkhatu.

Tasala Vilkk osta uude silkkhatu.

ja Tasala Vilkk ja
oli Lyybekis,
Me Hakkri
Vilkk oi vähitelle maalises
mnää

liro.

byvydes pamppandunn niim bali, ett hän oi
ostann oma alokse. Vanh se kyll oi eik se
mikkä erinomane seilamanga oli ja kovas
meres ei se noss aalotten gans ylös niingo
oikke hyväluandone asti teke, muttkom
bist ai nokkas aalotte sisäll, nii ett liro
meinasikin, go Vilkk kysys, annetang aloksell uus nimi, ko se uude isänängi o saann,
ett muuteta vaa nimi ja ruveta sanoma
stää merisiaks, sill ett merisika se o, siit ei
pääs mihinkkä.
No ymmärtä se, etei
Vilkk semsest puhest tykännk, ko hän
muutongi oi nii ylppi aloksestas. Eik hän
se eräm beräst enäm buhunns se nime
muuttamisest, muttko asti sai pittä vanha
nimes »Emerensja» ja mnuu miälestän ei
stää nimi vaev mikkä. Mnää sääkkrä, näät-
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täk, ett Raumall o mond huanomppa astja,
joill o viäl komeve nimi ja Saksa-reisui
niilläkkin dehdä, nii ett krahise vaa.
Nii hand, Emerensjall me ny s sitt Lyybekis oli Me oli losann ja saann baari astingi sisäll ja odoti jo kolmatt voorkautt
otolist tuuld, ett olis pääst kottippäim
bainama. Mutt kodei stää vaan guulunn,
ni Vilkun gärsvälisys lopus ja hän rupes
napisema vähitellen, go mes siink kaikin
liro oi föleis niingo ainakki
golme
istusi Neebermanni frouvan drahtööris, join
dodi, kattiin daeva merkei ja kuulustlin,
go Neebermanni frouva flikk soitt meillp
porttepiiut. Se flikk oi näättäk huamann,
ett ko Vilkk oi pahallp pääll, niim borttepiiu musiikk tek häne miäles hyväks jäll,
niingon Daaveti harpu soittamine Sauli
.

muina.
Mutt kon daeva merki vaa näyttivä,
eten mes sais hyvä tuuld viäl monem bäevän dakka, ni Vilkk käve ai kiukkusemaks
vaa, vaikk Neebermanni froua flikk olis
kuip pali pelivärkkiäs hakann ja ykskaks
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häm byhkäs pöödält laattjaha semsen glasipurkin, gon oi täynnk kuldkaloi ja sanos,

etei hän viit kattot tomssi harmittavaise
laiskoi kaloi. No, kyll se ymmärätt, mimnen
gohin siit tul. Neebermanni froua flikk
rupes hameliäppeitäs bärjämä ja hyppäs
toolills seisoma vedembaisumust pakkoho.
Frou itt suutus,nii ett mnää luuli, ett nys
se vissin deke sen dyhmän dyä, ettselendä
Vilkuni bääll. Mutt ei mar lendänns sendä,
ko sai ittes hillitty viimettell hetkell ja rupes vaatima makso Vilkuld. Ja Vilkk maksoki 3 saksan daalri, niingo ämm vaade.
Mnuun gäve oikke sydämellen, go mnää
näi niim bali raha turha menevä, mutt
liro ei kerjenns semssi fundeerama. Se
poik karas niingon giss, ko on diku hänttähäs saann, pisi laatija puukko kädes, ott
kuldkala yks toises perän gii, leikkas niild
niskap poikk ja meinas ett meijä nämä
ovak, kosk me ne maksangi. Ja ko hän
oi slahtis päättänn, ni hän hak paperimbalase, kääre kalak kaikk siihe ja pist nep
plakkrihis. »Jaaha, poja, ny lähdetä,» sa-
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nos Vilkk sitt, ko hän oi asjas saannk klaaratuks Neebermanni frouan gans ja mnää
ajattli itteksen ett nääks stää Vilkku, ko
on dull nii ymmärtäväiseks, ett lähte buurihin, go hän huamatte, ett häne nyrkkis
liiaks syhyvä mais. Mutt erhetysi mnää,
sill ett ko mep pääsi ulos, ni ei Vilkk lainkka Emerensjat kohde ruvennk kurssi aset-

muttko vallan doisippäi.
»Mihist nys sitt oikke mennä?»
mnää
sanosin, go mnää äkkäsi se, mutt ei Vilkk
siihe vastann muut ko ett huals snää siitt
ja tul mnuum beräsän. liro kävel suu levjänäs meijä viäresän, eik puhunn mitta.
Se poik tiäs, ett ny o Vilkk sillp pääll, etei
tämä päev yhte lystihi lopukka. Ja sillaill oikke siink käveki. Vilkk vei meijä
rauttiäasemalls se aukon dyyijö, mist poletei sai ja pyys kolm poletti Hamburihi.
Mnää koitin gyll heit estäs siit hullutuksest,
mutt ei siin mikkä auttann. Hän makso
kaikk poleti, vei meijä valuvaunuihi
istuma ja ykskaks me jo lieruttli Hamburi kohde, nii ett yks suhin vaa oi.

tama
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Mitä Jumal siunakko me Hamburis
kysysi mnä, ko messiin istusi.
tee?
Meill o asja sinn, sanos Vilkk.

—■

Mitä asja sitt?
Oi voi, ko snää kysele. Mutt sama se on,
gyll snää sen diättäkki saa. Nääks, niingos
tiädä, niin dua lirom bahus turmel se mnu
silkkhattun, go mnää saim berinttö isäldän ja ny mennä ostama mnuull uutt.
Kyllmares se ymmärä, ett mnuulls silkk-

hatt ny olit täyty, ko mnä alokse redar ole.
Stää em mnää kiäl lainkka vastasi
mnää siihe, mutt kyll mar niit silkkhatui
Lyybekist olis saan.
Olis kyll, sanos Vilkk, mutt Hamburist
oi se isävaina hattukin duatt ja Hamburist tuadan dämä mnuu uus hattunikki.
Hamburist oikken, guingastetei
buhel liro ja oi miälisäs ja tuumal, etei
Lyybekist semmoist hattu olis saannukka,
.
ett se Vilkum bäähä sopinn olis.
Ja turha se oi, ett mnää semssi puhelinga
ny enä, ko me jo oli Hamburi päi menos
-

.
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eik oli aikkaka, ni me jo pysäsi Hamburin
daksuunall ja sitt lähdettin gaupoi tekemä.
Ens mes sendä meni yhten drahtöörihi,
söi siäl yhde eine ja joim bääll vähä enemängin go yhde eine. Sitt me oti heose
ja vaunu ja ko oi hetke aikka ajett, ni löys
ko löysiki se Vilkk siäld yhdem buadi,
jong akknas oi silkkhatui oikke roukkjottaisi.
Sinn mes sitt meni sisäll ja Vilkk valikoitt ittelles sopeva hatu. Ja ko hän se
oi saannk kässis, ni hän sanos: jaa-a poja
ny ongi semne räkning, etem mnää kehtakkan gävell teijän gansan, jos ei teillk
kans knalli pääs oi, nii ett valikoikkast
ny ittellen oikken gomjas pytt päähänn.
Mnää en sunkka rupp raha semssehem
banema, sanos liro siihem puhesse jameinas,
etei hän semmost panis päähäs vaikk maksetais.
Muttko Vilkk sanos, ett hän maksa sen
galaasi, ni liro miäl muutusikin goht ja hän
sanos, ett hän jo kaua aikka oi tuumaili
osta ittelles semse hatu, mutt ei oli roo-
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kannk koska raha liiknemä semssem
barsellihi. Ja ko liro oi saann hatum bäähäs, nin gyll hep pia mnuunngin doppihin
olivas semse löytänn ja sitt mentti ulos.
Mutt siin viäres olikin doinen buad ja
Vilkk meinas ett katotast, mitä siäl o. No,
se oi semne leikkalungaupp; siäl oi lamppait ja heossi ja kukossi ja kanassi, ko
seisosivas semsten palkketten bääll, ni
et konit paino alas, ni ne vingativa. Vilkk
sai koht yhden gättes ja liro toise ja sitt
he rupesiva niit kitkuttama juur niingom
biäne mukula. Mnuu harmitt ymmärettvästengi semnen beli ja mnää sanosingi
heili, etei semne oi täyskasvuse miähen
dyät. Mutt ei nek ko naorovak krikotiva
vaa ja Vilkk juttel: »nääks liro, kyll snää
mnuu harmonika soittamises voita, mutt
tämmöst mnää kitkuttle yht hyvin go
snääki». Semssi oikke Vilkk paohas, mutt
viime he ittekki saivas siit toimest tarppekses. Vilkk makso ne molemmap paija
ja me oli juur pääsmäisillän gunnjallp
pois siit puadist, ko Vilkk äkkäs suure
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avome looda siinp puadi laattjall ja rupes
koht kyselemä mitä siin oi.
liro ko saksa tais sai pia selvill, ett siin
oi samalaissi lamppait ja heossi ja kukossi

ja kanassi, ko lähetetä Suamehe.
Vai nii
sanos Vilkk
ja sitt hän
gatos lirot ja sanos: eks snää luul, ett siit
tliis aika vingumist, jos snää mensi ja istuisit toho loodaha.
En mittän diäd
sanos liro
Koetast.
Se tlee tyyriks
Tulkko vaa, ny ollangi lystreisull.
Kuulestis liro, pistäst ittes istuma siihe
loodaha.
No, kosk kapteen gäske, nin däyty kai
mnuu sen dehd ja ennengo mnää kerkesi
hand estämä, niin dämä pahus jo istu loodas ja Vilkk pitä hand kainloist, nosta ylös
ja laske taas alas ja jatka stää tekko niingauan gom biänikin gitkaus liro ald kuulus.
kysys hän
Viäläk ne äändlevä?
ai joukko lirold ja niingauan, go liro sanos
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kuulevas jottam bihinä, ni Vilkk käytt
hand nuijan. Mutt viime liro meinas, ett
nyp pidäis tämän dyä olema valmi, nous
ylös ja me läksim bois, ko Vilkk ens oi maksanns se lysti. Ja kapplen doistsata saksa
markka se makso. Sitt me meni vaunuihi
jälle ja Vilkk käsk liro sanno ett mennäis
sinn, misä niit ulkmaa elävi o siälls semses
suures tregoolis. Kyll kusk sem baika hyvin diäs ja meinas juur lyäd heost seikkahan, go Vilkk otta hänen gättes kii ja sano:
»mennä vaa mutt pysätäst vähä ens». Kusk
pysätt ja Vilkk men viäl kerra siihe hatt-

puadihi ja ko hän dul siäld, ni hänell oi
yks silkkhatt jällk kädes ja se häm bist
kuskim bäähän go hän ens oi heittännk
kuski vanha lakirääsyn gadull.
Kas nii, tämä ruppe näyttämä herrasi aagaseld
meinas hän sitt ja sanos
meill ett istukka ny oikke rehvakkast
poja, niingo redari ja kapteeni. Ja kyll
liro vissim barast koitt. Siin se oijendel
ittiäs vaunuis taappäi no jos, jala levjänäs,
nokk pystös ja sikar toises suupiäles, nii
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ylppjä näkösen, ett oikke harmitt. Eik
Vilkkuka sunkka mildä Nauku Maijani bojald näyttänn. Nii oikke mes sitt meni ja
kyll hamburilaisillk kattomist oi, ko meh
heijä siuttes ajo.
No lopp tästäkki reisust tul ja mep pääsi
siihen dregoolihin, go niit ulkomaalaissi elukoit oi. Ja lyst niit katto oi. Siäll oi semnen giraffiki, ko o niini bitkaulane, ett Vilkk
puhel lirollk, ko hän se näk, ett ihmselläkin darvittis olit tomnen gaul, ni sitt joldan dunnuis, ko ryypym banis menemä
semmost huilu pisi alas.
Ja vissi, sanos liro, mutt ajattlest,
josas saisik kala ryypym bääl ja menis ruat
kurkkuhus, ni se mar kapple aikkan grahnasis, ennengo se määräs päähäm bääsis.
Ja sitt hes sovesivas se as ja nii, ett kyll
taivaline isä heills sendä on daitann antta
juur jämt niim bali kurku mitta, ko het
tarvittevakki.
Ja oi siäll vähä hirmuse iso elefanttiki,
semne suur, neliskulmane eläv neljällk kondill ja hand kummasakkim bääs ruumist.
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Se oi vähä klookk. Eik oli hullumb semnengä elukk, ko oi saann luajald neli kontti,
mutt käytt vaan dakamaissias.
Mutt kaikkjast hauskima olivas sendä
ne apina ja marakati. Koht ko met tlii
niitte haki ette, ni liro näytt yht ja huus:
»kattokkast pojak, ko o juur jämt niingo
Äimiä faar vaina siäll meill Raumall». Ja
todestakki se elukk oi Äimläfaari-vaina

näköne. Yhtläine lattuskaine nokk jayhtläisep piänes silmä ja yhtläinen gellanem
bartaki leua allk ko Äimiä faarill.
Ei mutt oles snää klooku näkönen,
gos ole jämt niingo Äimiä faar
sanos
Vilkk ja nyäkkäs päätäs ja nosteskel silkkhattuas hamburilaisillk, ko olivak kokkondunn meijä ymbrillen, go meill nii lysti
oi niist elukoist. Ja stä Äimiä faari näköst
em me olis väsynnk kattiemast, jos ei siin
yhtäkkin gaks oikke isso apinjunkkri olis
ruvennt tapplema oikken dodem bääll.
Stää oi viäl lysteve katellk, ko Äimiä
faari, ni ett me unhoti häne hetkeks valla.
Mutt kyll hän pit itt huale siit, ett hand
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Ko me, näättäk, seiso siin ja
kattle niit kaht ko hiistlivä, ni yhtäkkin
guulu yks krahaus haki seinäs, Vilkk seiso
paljam bäite ja kaikk ihmsep pyrskättävä
naorama. Se Äimiä faari näköne oi näättäk tullp pisi häkin gatto Vilkku nii liki,
ett hän sai siäpatuks ittelles Vilkun gnalli
ja sen gans mar se nyp peli pit. Se pan se
joukkoni bäähäs, joukko se ott sem bois
päästäs taas ja noikkaskel juur niingo Vilkkuki. Mutt ei se stää knalli lainkka varotem bidell.
Jo sillongo se oi häkim
bualitte välist se vetännt tyyijös, ni se oi
menn aika tavall lussuhu ja siäl haki sisälls
se tek siihen doisengi lomo ja viime se pan
se maaha ja istus sem bääll, mutt kimmatt
vähä äkkim bois, ko hatt luhistus kokko.
Vilkk oi kiukkune ja huus pollissiakki
appu, mutt ei nes sakslaisek ko naorovai
muistetti.

hänell vaa.

Misäst meijä vanha lakkin ova, kysys Vilkk viime lirold, mutt siilo he huamattivakki, ett ne oliva unhottunn vaunuihi ja nii siins sitt gäve, ett Vilkk sai
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käveli läpi koko Hamburi niingo mikäkin
gananvaras. Viime hän rupes tekemän
gauppa liron gans ja hes sovesiva viime nii,
ett liro anno hattus Vilkulls sill ehdoll, etei
hän enä koska saap pittä meno siit, ett
liro oi turmeli häne isäld perityn gnallis.
Se oi kylläkkin gatker kaupp Vilkull, mutt
ei siin mikkä auttann ja nokk noros hän
astuskel rauttiä asema kohde ja mep peräs.
Ja ehtohämys me läksi Lyybekkihi jäll
ja menim buurihi.
Mutt seoravan aamunk, ko mes söi suurust, nin gokk toi tuarett paistettu kala,
ko maistus ni saastasen gamalald, ettVilkk

syljeskel niingom baha katt, ko hän oi
Hän
ensmättem bala suuhus pistänn.
käsk liron dyyijös ja räyhäs: »menest ja
annk kokill ryhäm bääll».
Veli, se o äkkin deht
vastas liro.
gabyysist
hetkem
bääst
kuulusikin
Ja
koki roinaminen, go liro hand kuritt.
puhel Vilkk,
Se sai jo, kuuli mnää
kajuttaha.
ko liro palas
Sai oikke, vaikken mnää tiäd ming-
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tähde.

Maistast näit kaloi.
Vai es tiäd.
Mitä raadoi olle se kokk ostannukka mnuu
syädäksen.
No, mutt sitt saikin gokk tämä selksauna etukättehe ja mnää pane se muistohon häne voitombualelles. Ei hän niit
kaloi ostann. Itt snää ne osti.
Kui mnää? Mitä snää oikke meina.
Meina, ett nuak kala ova ne Nebermanni frouan guldkala ja mnää takka, etes
snää tyyremppä kala olk koska syänn.
Pidäis semse hyväld maistuman, gom bali
maksa.
Niingostis luule? Jaaha liro. Ny
mnää olen gapteen buuris ja snää olek
konst ja syäk kaunist lopu näist kaloist.
Eik siin mikkä auttann. Kyll liro merikomenon dunde severra, etei hän yrittänMutt menkkäst
nykkä vastam bulitta.
kysymä häneld, eik häne halutais kuldkaloi jälls syäd, ni saatt semse vastaukse.
ett muistatt se.
Semne se reis oi, ko Vilkull uus silkkhatt
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Pali Raumlaise ovas stää juttu
naorann ja panns siihe sarve ja sapara lissä,
nii eteisiin olt tott enä muut ko se, etei

ostetti.

Raumani bormestrillakka oi niin dyyrist
silkkhattu kon Dasala Vilkull.

Meijän dorpp.

Meijän dorpp.

Tual0Se uudistorpp
seiso koivistos lähde rannall

metän dakan ja niämen gannal
ja se torpp o mnuu

Ja kuisti viäres om bihlavpuu.
Ja auring paista nin gorjast siihe
Kom bäev om bualill ja suvi maas
Se sättek kuittahan gääri riihe
Ja käyväp piilohom bellohaas.
Siält toimeisas meijä Miina hyäri
Siäll o meill vanhuden durva kaks
Nuap pellavpääk kon dual sannas pyäri
Ne tleevap päev päeväld vahvemaks.

Ja pihalls seisova meijä nauda
Tuo lehm o Mansike, mull o Matt
Nii valkjoin hohtava akkun lauda
Ja akkunallt tuumisas istu katt.
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Ja notkos tuallp pisi niituluhta
Syä Valko vikkrei ja apiloit
Eik koko mailmas ols semmost juhta
Vaikk keisrin dallist sais valikoit.
O rahoijakki mnullk kolmattsatta
Ei puute meit uskal ahdisteli
Ja mnuull o durklaise linjaalratta
Ja peslaagpiipu ja plakkarkell.
Kyll meill o värkki, ei puutet mistä
Ja harmi harvo ja muutteks vaa
Ja ko net tlee ni mnää lauluks pistä
Ja harmik korppehen goikkis saa.

Sillt tavallk kaikill mnää ilo hangi
Kusiin mnää laula ja naura nii
Ja kesken gaike sitt unhotangi
Miks laulun bätkähän otin gii.

Wälmlän Gyäri hevsengaupa.

Wälmlän Gyäri hevsengaupa.

K

yli mar tele kaikk se Välmlän Gyärin
dunnett.

Vai nii, vai ett tunnekka. No, sitt ett
tes sunkka olekka Raumald. Ja se o vahing se, sill ett kyll se Raum sendä on doiseve kylä kon gaikk muu ja Välmlän Gyär
o vähä viisas miäs. Kaikk Raumlaiseh
hänen dundeva.
Niin hand, tundeva oikke ja, niingo sanott, viisas poek se o, viisas oikke ja tlee toime joka tuules, merell
niingo mandrellakki. Ja mones liämes se
on geitett. Pali se o mailma nähn ja pali
mailma koittann. Pali sill on diädoi ja taidoi ja semsem bruurim bareis stää jotta
oppe toinengi. Nii ett vahing oikke se o,
etett tet tunns stää Välmlän Gyäri.
Jaa

Se asja lait

o

ett mikä toim hänell o?
sillaill, etem mnää tiäd stää
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ittekkä, jos mnää oikke mene jatode sano.
Se o näättäk sillaill, etei hänell oi lainkka
mitta semmost ornaar toind. Taikk soveis
mar se niingi sanno, ett niit o nii mond,
etei stää oikken diäd, mikä hänem bäävirkas o, eritottengin go hän muuttle toind
ai se jälkken guik kullongin darvita. Ja
hätäköst o semse miähe muuttak, ko o
jarkki pääs vaikk kuip pali ja saa kynsistäs
lähtemä juur jämt mitä miäl teke.
Lapis hän oikkjastas syndynn o, Lapin
Gullamberäs, mutt kyll hän sembualest
laillne Raumlaine on, gosk hän mukulast
astikk siäl asunn o eik Raumall ylipäätäs
kaua asutt tarvitt, ennengo o nii Raumlainen gom bääseki.
Ens hän oi jongu vuade suutri opis, mutt ko hän dykkäs, ett

suutrim benkk oi sendä liia alhane istumbaikk hänengaldasell miähell ja koko tyäki semmost paremi alhast toimitust, ni hän
giipust pöödäll istuma ja rupes kraatriks.
Ja ehto kausink, kon doise opp-poja ja kisälli
joiva ja hurrasiva, ni hän opettel soittama
ja hänest tul semnem bellmann, etei häist
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ja hypyist tahtonn mittän dull, jos ei Välmlän Gyär olls soittamas. Fiooli hän enimmitten grahnas, mutt ei sills sembualest
mitta väli oli, mikä soitivärkk hänen gättes pistetti.
Sillaill oikke. Mnää olen,
diädättäk, nähns sem boja soittavas kaikengaldassi kitkuttimi, kaikki muit paitt
porttepiiut. Mutt eppäle mnää, ett vaikk
tosa paikka semnengi rusting häne ettes
traaksitais, nin gyll se poik vaa siitäkkin
gopast ming tansi nuati hyvänäs liikkell
hakkais. Ja vähä puhtast sittengi. Semne
miäs se Välmlän Gyär oi.
Ja ain go suvi tul, ni häm bist ittes toiste
joukko mynstringill ja seilaskel Rauma ja
Saksa väli, men joskus talvreissuhungi, ost
Londost ittelles oikkem batenti suanrauda
ja ko se kuuluiks tul, ni sillongost vast
Raumall ja koko maakunnas Rauma ymbärs suand lyötti eik tohtri pali tarvittukka, ei kumminga, ennengo Välmlän Gyär
ens oi ollp paha verem bois päästämäs.
Ko hän sitt tul siihen golmengymmnen
gorvill, ni hän nais sen Gaukkembiäle Lu-
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ja riuska ämmä hän siit saiki, vaikk se
semne ijangaikkine haable oi flikkan olles.
Ja sitt hän ott torpa maa halttuhus, pruukkas pelttoas, käve joukko varvis tyäs, seilaskel harvimitten, graatroitt ja suutroitt,
pelas hypyis, löi suand ja vahett heossi.
Nii hand heossi hän gans vahettel ja yhte
aikka nek kaupa olivakki oikke niingo
häne ornaar toimitustas.
Kosk ett tet tunn Välmlän Gyäri, ni
mnää ole joutunut täsä juttlema oikken goko häne elämkertas, nii ett ymmäräisitt,
etei se oi ihme eik mikkä, jos semne daetav ja järkeväs miäs, kon Gyär oi, viimen
dlee vähä ylppjäks viissaudestas. Mutt nyk
käveki nii hullust, ett Kyär tul liia ylppj äks,
nii ylppjäks, ett hänem bist päähäs koittak kekat itt se vanha faari, sen gom
Belsebuubiks raamatus sanota.
Se oi juur niis heoskaupois ko hänells
semmost jarkki tul, mutt ei stää bruuri
kekatakka nami ja hävjöllk Kyär siink
kohinas joudus, hävjöll oikke ja viäl linnahangim bäälsem bäätteks.
tu
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Odottakkast, ni mnää juttlen deillk ko-

ko sengi ramariikam bääst bäähä.
Se oi näättäk sillaill, ett kori Gyär algo
niit heoskaupoi tekemä, ni ei hän juur pali
niis asjois kii oli. Tiäs kaikettakki hän
sen, guih heose ikä hamppaist nähdän, gosk
heone lavall o ja yht ja toist semmost siink
ko joku toinengi, mutt hän diäs sen gans
ett heosengaupp ja eritotte heose vahetus
o säserä toimitust ja ett siint tarvitam bali
muittakkin diädoi. Sendähde hän meniki
naapurtorppaha Hemblä faarild neuvo kysymä ja se oi vähä viissast ajateltt seki,
sill ett semmost heosmiäst ei olit toist koko
kulmkunnallk ko Hemblä faar.
Vai heoskaupoihi snää ruppe
sanos
Hemblä faar, kon Gyär oi asjas selittänn
no, rupp vaa, mutt ost puhtall rahall ja
myyp puhdast raha vasta; älä vahet koska,
sill ett siilo es snää enä taid olit toissi kekkamat ja siilo snuukin gekuloita. Ja semsis kaupois o sitt ai vanh faar kans lengeis
ja se niis voitok korja; nii hand, kyll se poik
siilon gymnykses otta ja se ottaki ne ai
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Se mnää ole menn ja huaedeldkätt.
mannk, ko olem biänell ijällän gans mond
heosen gauppa tehn ja mond heost vahettannukki.
Semse neuvo faar Kyärill anno ens ja ru-

pes sitt selittämän gaikengaldassi vioi, ko
heosis pruukka oli. Ja kyll sill äijäll niit
tiädos oi. Patistakki se puhel oikken diimnii hyvä
räkningill, nii ett Kyärim bää
pää ko se oliki
oikkem byärällp pakkas
menemän, go hän dul kotti ja rupes koittama muistutellk kaikki niit viissauksi, ko
hänehe oi ajett. Mutt kyll hän nes sendän
beräldäkkin gaikk muist ja miälehes pan.
Kaikk muup paitt sen go faar oi sanonn
Se oi Kyäri miälest
vahetuskaupoist.
lapselist puhett.
Ja ko Lutt sitt syysmarkkin aattehtoste
oi lypsänn lehmä ja tehnk kaikk askres
ja Kyär ja hän istahdivap pöödä viäre ehtot
haukkama, nin Gyär sano yhtäkkin gesken
gaike: »kuulestis Lutt, tua meijäm Bläsi
ruppe jo vähitellen dleemam brääkkheoseks, mnää mene ja vaheta se huame markk-
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noill, ettän saam barema. Ei Pläsi enä
kelpp kupiikiajoisakka ensmäis taive ja se
o vahing meill, sill ett niis ruvetan, guulem, maksama oikke hyväh hinna.»
»Kyll mar kaiketakki mep parema heosen
darvittisi
vastas Lutt
mutt em mep
paremppa saa, kon ei oi raha väli anttak,
ko snää kaikk ryyppä,

mitäs tiänakki.
Kylläs oli jällk kaunisakki reedas, kos
aamusten gottit tlii niist Sorka häist. Ja
tosa o Siuttlam boja houskangas juur pitelemät, vaikk hänem bidäis ylihuame maahambanjaissi menemä. Ja katost mnuun
gengrajojan. Eiköst sendä snuungi miälestäs oi synd ja happi, ett mnää joudun dämsis trasikoittema, vaikk miäs taita suutrin
dyät tehd. Ja vaikk snää tiädä, ett Leila
muari o veri päähäm bysänn ja tiädäs sengi,
ett hän o snuu odottann jo toist vuarkautt,

ni»
»Kas niin, gas nii, nys stää tlee jäll niingon göytt; sans sitt koskas saa sladin gässihis, niim buhella jällp paremistakki asjoist.»
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»Mist asjoist sitt?»
»Niist mnuu heosengaupoistan, mistäst
muust sitt.»

»Snuu heosengauppas ja prett» tiuskas
Lutt, hak virskirjan gulmkaapist ja rupes
stää pladama.
»Ajattels snää, mitäs ajattl e, mutt kaupoi pitä tehtämä ja voitost eletä», sanos
Kyär, ko oi vähitelle riisunn vaattes, ja
pist ittes fällyitte ali maat.
Seoravan aamun hän ajo huameltta aikasin gaupunkkihi Pläsi rattaitte edes.
Ja ehtost hän dul kotti aika piänes ja semne
heone aisois, ett Hemblä faar, ko hän näk
se, sanos, etei hän goska olls semmostakkan
glami nähn, vaikk hän gans pali heosten
gans prängänn oi. Kyär oi kyll muistann
se faari neuvo, ett pitä ain gattoma, etei
yks jäsen olp pakseve ko sama jäsen toises
kondis, mutt tämä oliki nii ihmeline luandkappal ett sill oi patt kummassakkin dakakondis ja rystö molemis etujalois, nii etei
se ihme oli, ett molemambualmaise jäsene
yhtläise oliva. Mutt stää Hemblä faar vaa

121

ihmettel, ett semne elukk ilman gandamat
saattin doisest paikast toissehe. Mutt nii
se vaa oi, ett ko stää vähä aikka ajetti, ni
aen gondi notkistusiva ja se kävel niingo
muin miähin ja karas hyrrytteliki joukkon,
go oikke lujast vaaditti.
Lutt anno oikke aika pyhkek Kyärill,
mutt ei Kyär ko naoro vaa, silittel Lutum
bäät ja sanos: »ong se meijä mamm oikkem
bahallp pääll vai, kosk porise niingom bapupata».
»Ann ollp pitelemät»
tiuskas Lutt ja
oi niin giukkune, ett vallan gihis. Mutt
kyll hänen giukkus pia lauhtut täydys,
kodei hän Kyäri suuttuma saann.
Eik Kyär sembualest heosevahetuksist
lakann, vaikk tämä ensmäinen gaupp nii

huanost luanistann oi. Ei maaren, go
rupes ai hullumi niihin doimeihi; voitt
joukko ja häves taas jaLutt haukus ai vaa,
jos oi kaupp pareve taikk huanove. Eik oli
ihmekän, go Lutt pelkäs, ett menevä viinien grundvallkivekki niis kaupois.
Ja
Hemblä faar naoro ja meinas, ett kyll hän
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se vaan diäs, ett piru se on go semsis kau-

pois prosändik korja ja hyväs sittengi.
Mutt kuikk Kyär siin vahettel ja pelas
ja viisastus viisastumistas niis kaupois, ni
hän dlee yhten markkinehtonk kotti oikken
gomjas rautikk ree edes. Se oi hyväs lihas,
notki kulkema ja nii nöör menemä, etei
piiskast puhettakkan darvinn oli, eikän,
go vaa ohjaksi hellitt hiuka, ni se men niingon gulo.
Lutt osas ollp pihallk, kon Gyär kottit
tul ja ko hängi ymmärs, ett Kyär ny oi
tehn hyvän gaupa, ni hän sanos: »ming
mataljärkise vaevase snää ny oles saank
kynssis ja kekuloinnp pahambäeväsest; oles
snää sendä oikke aika prakkfaar». Ja Kyär
park sai siin viäl mond muutakki uutt nimi
eik yhtikä oikken gaunist. Mutt ei hän
diättos pistänn.
Koko sen dalven Gyär ajo kupiikki,
tjäänas hyvä raha eik löytänn mitta vikka
heosesas, ei, vaikk hän olis kuih hakenn.
Kyll mar se mahta oli aitur ja paha kiit
tleema, ajattel hän viime ittekselles ja ru-
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pes harttast kevä ja suvi odottama, ett
hän olis saann niist asjoist selgo. Mutt ko
suvi tul. ni hän näk, etei häne rautikkos
oli lainkka aitur ja ko leeväm balase ott
kättes, ni se tul hand oikkjanas ihmist
kohde ja anno pannp päittmep päähäs.

Niihi saakk ei Kyär oli uskaldannk kehuskel stää rautikkoas Hemblä faarin guulle, mutt kyll hän ny rupes siihen doimehe
ja kyll hän sen gonstin daes. Ollek koska
mailmas mitta heost niin gehutt, ko stää
rautikko. Ja niingaua häm bit asjas pääll,
ett Hemblä faar viimen dul paki parastas
stää rautikko syynämä.
Vähä nuugaste se äij se luandkapplen
dutkes, mutt ei löytänn vaa mitta vikka.
Ko hän sitt oi sen doimitukse lopettann,
ni hän sanos: »kyll mar tämä pruur yli aida
mene, vaikk korkkeveki edes olis».
»Mene kyll, jos pakoteta, mutt ei omi
luvi, vastas Kyär suu messingis.»
»Vai o semne, mutt kööde ja värki ja
tusinottaisi miähi kaiketakki stää piirit-
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tämän darvita, ennengo se laitmeld kiis

saada.»
»Ei maaren, gon dlee niingo hull, ko
nimes kuule.»
»No, mutt sitt se on belkur sanos äij
siilon, graappas plakkristas kakspiippusem
bufärti ja ammus präjäytt molemak kuti
juur rautiko noka edes.»
»Tommossi, sanos Pako, kon gatto hyppäs», tuumail Kyär ja naoro, ko rautikk
seisos niingo olis sotakoulu läpitt käynn.»
»Tätä mnää en ymmärt, tiuskas Hemblä
faar siilo, snää olet taitann viimengin dull
oikkem bali voitoll heoskaupois. Mutt kyll
snää viäl hävemängin kerkke, kos tämä
jäll vaheta. Vanh faar se on, go nais kaupois sendä viimeseks voitoll jää. Siit ei
pääs mihinkkä.»

»Vai niin de luulett, mutt kyll hän nys
sendäm bettessen dlee, kon dätä heost,
näättäk, ei hukatakka; ei vahetet eik myyd.
Ja ko syysmarkknat tliiva, niin Gyär ei
mennykkän gaupunkkin, go oi perunmaall
Lutun gans ja meinas, ett markkna ova niit
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kaikkjan durha-aikkasimppi lystei, kom
bruukata. Ja sillk kertta Luttuki oi sama
miäld kon Gyär.
Mutt yks aamu sitt siin Mikon bäevä
aikoin, kon Gyär oi tallis, ni rautikk tul
yhtäkki vähä kamalaks. Se löi maat ja se
jalah hakkasiva ja nytkesivä niin dihua,
etei niit toinen doisestas erottann; kaulatas
se vääns sinnt, tännt, tonn, silmä oliva
väärimbualim bääs ja vaht lens ulos suust.
Kyär oi niim beljästynn, etei hän enä ymmärtänn oikke mittän, go seisos paikallas
niingo naolatt. Muttko rautikk siin oi
aikas potkinn ja vähdänn, ni se nous yläs,
rupes syämä ja kattel Kyäri, niingo olis
meinann: »nääks, semssi konstei mnää ossa».
Mutt ei Kyär tykännykkä mitta hyvä
niist konsteist. Ja ko hän oi kuuli, ett
heosisakki on gaatuvaise vika, ni hän rupes eppälemä, ett häne rautikkos oi semne.
Ja kyll häm bia ymmärs, ett nii oikke se
asi oliki. Silloin Gyär rupesiki odottaman
Duamombäevä markknoit vähä uskoste,
mutt ennengo net tliiva, ni rautikk oi

126

krambeis vähä mond kertta ja yks ehto ei
se enä noussukka ylös semsen duuri jälkken, gon gääns ketarap päin daevast ja
hörrätt.

Ei ols sunkka monttaka miäst mailmas,
ko semsten glummeitte jälkke enä olis heosengaupoi ajatell, mutt ky 11 Kyärill intti
oi, nii ett siit laist autt. Ja yks päev vähä
ennen Duamonbäevä markknoit hän sano
Lutull: »tota plakkarkello em met tarvitt
lainkka, mutt heose met tarvitte ja mnää
vahetangin duan gello heossehe».
»Koitast vaan dehd se tyä! Aino keli
huushollis, ko ajast jottan diätä. Seinkellost ei oi mitta appu, ko se aim brindull o.
»Ja sill o sitt väli, jos meijän gello ovap
prindullt taikk ei. Lahden dagsvärkkkello ään kuulu tänn valla hyvi ja siin o
meill ajandiätto juur tarppeks. Ja omb
snuull aikka pittäs seinkell ajall, vaikkas
päevkautte viisreis killuisi.»
»Vai mnuullt täsä stää aikka kuitta liiknemä o.
Aino vaimihmne huushollis.
Tiäd hiuka!»
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»Aino vaimihmne! vai ussema deit ny
viäl tarvitais mnuun gimbusan», sanos
Kyär. Ja ko markknat tliiva, ni hän men
kelloines heostorill. Mutt ko hän gäsk niit
toissi kello ja heost paiskama, ni ne naorovah hand. Vast ehtohämys kon Gyär
oi kottipäi menos ja oi pääss Lajon danhua
suuhu, ni yks miäs ko oi must kasvoildas
niingom badangylk ja puhel semmost syvä,
pohilaist suomi, rupes hänen gansas kaupoihi ja sanos: »no, kumnest säijär snuull
o sitt».
»Ei se olekka mikkä säijär, ko oikke Londoonar ja patentt leever, vahvah hoppjaisek kuares siin ova ja sisikund semne, etei
semmost joka paikas tehdäkkä», vastas
Kyär ja vet kellos plakkrist. Ja kyll stää
kello vaa näyttäk kelpaski.
Iso aikka siins sitt puheltti ja tinkkailtti,
mutt kaupp siit viimengi vaan dul. Kyär
anno kellos ja sai komjan, dröpphändäse
musta. Suitteit ei hän sanns siink kaupas,
nii ett hänen däydys stää tukast kottit
talutta. Kyll hän siin reisus yhdengin ger-
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ran guras kiärittel, mutt kotti hän varsas
toi ja pist sen dallihi.
Hän oi hyvim bäivi miälisis siit uudest

kaupastas eik olit tiätvännäs, ko Lutt
mööhäs stää, ett hän hyvän gello oi hukann. Eikan diättos pistännk, ko istus
sängylaidall ja soitt fiooli. Ko hän siins
sitt oi hetke aikka soittann, nin dlee Hemblä faar heili ja sano: »mnää kuulin gopina
tallis ja ko mnää ymmärsi ett snää ole
heose jäll hankkinn ittelles, ni mnää kraappasin dulitikkuhu valkkja ja katosi stää
noi vaa vilaukseld. Mistäst snää semse
Se
oodonäköse musta oles saanukka?
näyttä vähä klookuld, ko sill o viäl tröpphändäki.»

»Vaheti mnää se ittellen gello vasta.
Mutt panittakkost tef faar vaan dalli ove
lailes kii? Siin oves o vähä pränkk lukk
ja must tlee ulos tallist, jos ei ovi kii oi.
Se o vallalles siäl.»
»Panin gaiketakki mnää oven gii»
sanos faar ja rupes praakkama Lutun
gans, ko seisos taka viäres ja liikutt puuro.

129

Kyär vetel fioolillas kaikki, mitä hänell
osas miälen dull.

Mutt kesken gaike rupesikim borstost
kuuluma vähä kamala kolina, tuva ovi
lendä auk ja se Kyäri uus must astu sisällt tuppaha.
»Näättäk nyf faar. Ett tep pannukkan
dalli ovi lailes kii; vaikk ei sill väli näy
olevas, kosk tämä elukk o näi lakki ja ihmisteni berä.

Tjoo, tjoo, mustanikki, älä yhtäkä
ujostelk, kon deeh hyvi ja käyp peräni
puhel Kyär.
bualell vaa!»
Ja must oi juur niingon gotonas.
»Snää tykkä vissi musiikistakki», sanos
Kyär hetkem bääst ja rupes »puhemiähe
valssi» soittama. Mutt sillongost must
vast villihin dul. Se pan kaulas kaunist
kaarehe, rupes tänttröittemä ymbärs tuppa,
nosteskel kondeijas vähä komjast, oijens
ne ai sojolles ettippäi, ennengo se ne maahani ban, ja tröpphänd vilas koko aikka
niingo semnem byär, ko valulaeva ahteris
o. Joukko se kiäpautt ittes ymbärsiki ja
-
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kaiken dämä se tek juur jämt fioolin dahdi
jälkke. Kyär pyrskätt naorama, mutt

Lutt hyppäs puurkaoh kädes pataharkum
bääll ja Hemblä faar siunas ja kläppäs.
Kon Gyär soittamast lakas, ni must pysäs Lutu ette. Lutt huutama, ett »huut
siins sengin gamal elukk, mitäs siin mnuu
vauhkottle» ja ko hän samas heritt stää
puurkaohallas, ni must laske ittes etukondeillas polvilles ja taitta pääs alas, nii ett
ott laatijahan gii ott. Sitt se nous yhtäkki
ylös ja lykkäs stää päät peräkamarini.
Ja ko Lutt ja Kyär ja Hemblä faar meniväk kattoma, ett mitä se siäl oikke sortteera, ni he näkeväk, kuit tämä pahus
istu takajaloillas pöödä viäres, etukondip
pöödäll ja väylä leeväm balast, ko se oi
ottann leipkorist. Siilo Hemblä faar rupes
lukeman gaike sen, go hän aabeskirjast
muist ulkko ja Lutt yritt veissama yht
katumus- ja paranusvirtt, mutt oi niim
belgo hallus, etei saann oikke mitta lailist
äänd toimen go jotta semmost piänd pihinä vaa. Kyär oi aino ko viäl järjisäs oi.
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Hän men peräkamari ja sanos: »oles snää,
mikä snää ole, niin dallihi mnää snuu sendä
viä». Ja tallihi hän sen gauhja eluka veiki.
Siilo vast Lutt virkos se verra, ett hän
sai haetuks kulmkaapist kaikk tropp-pottus
käsill ja Hemblä faar ja hän tekiväs sitt
kristelist tasajakko ja paniva juur jämt
kaikk tropik klaariks, ennengo he voimistusivas se verra, ett puhe jäll rupes käymä
niingo ennengi. Ja Hemblä faar sanos:
»niingaua se Kyär siink kamalias om buhell, ett te ny olett saann vähä kalppjam
barselli huushollihin.»
»Kuit te meinatt faar, meinattak vissi
niingo mnääki ett se o se?»

»No meinan gaiketakki. Ei sunkka heone
läpi lukitu ovem bääs ja eks nähnk, kuis
sen gaavoist valu leiskus, ko se läpi porsto
men ja huamak kaiketakki snää se, ett
täällt tulikiven gräässä o, nii ett tupettumam bakka.»

»Jaa, mutt nii ongi», sanos Lutt ja nuuske
joka haarall; »tulikivi oikken dääll haise».
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Siihen dul sitt Kyärikin dallist ja oi
valkone niingo lakan eik puhunus sanaka.
Hemblä faar rupes säälimä ittiäs kiiruman gautt kottippäi mutt ei hän enän
dalli siutte mennk, kon dek oikke aika
mutka vallan doisippäi ja kiärs vast tuulmyllyn dakka torppatas kohde. Mutt ennengo hän läks, ni hän sanos, ett kyll
tämä viäl jottan gamala tiätä, sillett ei
semne riatas talost lähd ilma suuri mullistuksi.

Ja kyll faar oikke ennust. Seoravanp
päevän olivak kruunumiähe jo huameltta
aikasin Gyärin dorpas ja heijä fölisäs oi
se mustlaine ja sanos, ett Kyär o häne
valkos viänn.
Kyär löi nyrkkis pöyttähän, gäsk niitten
doisten guullp pääll, mitä se murjaan hänest puhele ja sanos, etei hänell oi valkost
hevst oli montte vuotte. Sitt hän vei heijän
dallihin gattoma ja ko fallesman ei nähns
siäl muut heost ko se musta, ni hän dek
jo lähtö poispäi. Mutt siilo se mustlaisem
baha kast heintuko vettehe ja rupes sill
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musta tahkoma.
Ja kuih hän siins sen
gans tuhtas ja vähtäs, ni valkoseks oikke
se rupes muuttuma. Sillongost Kyäri vast

ahdistama ruvetti ja kodei hän taitannt
todista, millaill hän oi saanns se heose, niin
gii häm bantti ja tuamitti linnaha, vaikk
hän gyll koitt sanno, ett hän syytön oi.
Mutt ei siin mikkä auttann. Tuamariki
sanos vaa hänell, ett hän vast oikke aika
prakindekki ongin, go otta ens toise heose
ja färjä se sitt mustaks, etei stää tunnetais.
Lutt itk vähä harttast, kon Gyär Turkkuhu viätti, mutt Hemblä faar lohdutt
hand ja meinas, ett kyllkaiketakkin Gyär
se satsin darvitteki, ei sunkka hän muuto
lakkaiska niist heosevahetuksistas.
Ja parannukseks oikke se reis Kyärill
oi niingo monell muullekki. Ko hän linnast palas, nii ei hän enä markknoill menn,
ei ryypänn eik niim bali ett olis fiooli kättes ottann. Ja pali hän oi Turus ollesas raamattu tuteerann ja hengelissi kirjoi lukenn.
Lutt oi oikke ilone, ett Kyär semseks
tuli oi eik heijän gesken goskam buhutt
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heosevahetuksist. Mutt yks ehto
ko Hemblä faar jäll oi heili, ni faar sano:
»jaa—a Kyär, snää ole viisas miäs, mutt
pahom päevi snuu sendä niis heosengaupois kekatti».
»Mnää viisas miäs!»
vastas Kyär
»em mnää oi mikkä viisas. Kyll mnää
enne mailmas semses luulos oli ittekki,
mutt tiädättäk, mitä Lutheerus semsest
enä niist

sano.»

»No, mitäst hän sano sitt?»
Hän sano, ett se o ensmäine hullu merkk
ihmses, ko hän luule ittes viissaks.

Tasala Vilku valehammas.

Tasala Vilku valehammas.

vanh hyvä ystvän, Gorrela Juhan
Henrik pruukkas ai sanno ett turha
met täsä mailmas sendä vinkkröitte ja vänkröitte, myy ja osta ja koetan gaikin davo
lyöd rikkauksi kokko, sill ett tänn meijä
nes sendän gaikk jättät täyty eik niim bali
ko viide marka sedeli meijäm bään allp
pannak, ko me Nummell viädä. Sillaill oikke Juhan Henrik sanos ja se o mnuu miälestän oikke sanott ja se puhe pitä paikkas
ylipäätäs. Mutt kans vaa ylipäätäs, sill
ett mnää takka se ett kon dua meijän Dasala Vilkk joskus kuapata, nisiin meneki
hänen gansas koko roukki kuitta ja hoppja
ja platikka ja muit tyyreit metallei maam
bovehe.
Häne hamppaisas näättäk. Sill
ett nii hyvä miäs ko Vilkk ongi, ni hamppas sill ova huano ja ova oli huanok koko
mailma siu. Ja niitten gans o yhtäkki lai

Mnuu
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pidett, niit om blokatt pois ja pantt
uussi sija, niit o skrubatt ja everbygätt ja
paikatt ja poratt ja fiilatt ja niihi o niingo
sanott ajett kulia ja hoppja ja platika ja
värki. Nii hand —ja ett sunkkan det tämäaikkase ihmses semmost lainkka ihmettlekkän, gosk ihmse ny ova jo melkken
gaikk ja eritottengi vaimihmse niini baikatu ja värkäty etei enä oikken diäd mikä
heis o löyssä ja mikä fasta. Mutt siihe
aikka mailma ko Vilkk algo ylimäise isän
döit parandama ja kon ei ussevemppi teist
viäl oli mailmasakka, nim bidetti semssi
konstei suuren ihmen ja syndin ja häppjän
gans, niingo nek kukatiäs ovakki. Mutt
luulettak ett Vilkk siit huole, mitä me
muuk kristelise ihmse ajattli. Ei maaren,
go häm bist ittes ai joukkon Durkkuhun,
go siäl oi semne hammasmestar ja jokakert
ko hän siäld tul ni häne leipmyllyhys oi
ilmandunn joku uus ihme.
Sillaill oikke. Ja kerran go hän jällt tul
semsest Turu reisust, ni häne vanha, madosyännyn gulmhamppas sijaha oi kekuloitt
vahti
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oikken gaunis, uus valehammas. Hän oi
kovast ylppi siit hamppast ja selitt meill
ett se mestar siält Turus on dehns se ja ett
se om biänell naolallp poratt häne leuoihis
kii ja ett semne hammas o yht hyvä ko
jumala luamah hamppakki ja viäl pareveki,
sill ett semne ei pold koska eik äkseer,
niingo esimerkiks se aino paikkamaton
hammas, ko hänell viäl on dämä uude,
ihmelise hamppa viäres. No, mek kattli
stää häne stifthammastas, niingo hän stää
nimitt, tunnustli stää ja ihmettlin govast.
Ja ihmeline rusting kyll se oliki, piukas se
tunnus oi eväs ja ehi ja kaunis se oi ja patentt
kaikim buali. Nii ett kehut oikke meijä
stää täydys, mutt kyll mes se sendän gans
sanosi Vilkull oitis päi silmi, ett semne
o syndist puhett, ko hän sano stää paremaks ko jumala luamah hamppa. Niingon
dosi oliki, sill ett olkko semne hammasmestar mikä hän o, nin gyll hän oikken
groposnikkar sendä o ylimäise isä rinnall.
Ja ett se oi syndist puhett, ymmärtä siitäkki, ett Vilkk sai siit rangaistukses.
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Ja se käve näi:

Yks lauandapäev Elokuus, ko Delfin,
Tasala Vilku skuunar oi lastaukse alane
ja Vilkull aikka liiknemä, ni hän ja Hakkri
liro tliiva mnuun dyän ja sanosiva: »nousest ylös, Kalkke ja sonnust ittes, sill ett
ny mennä longreevillt tonnp Pyhämaan
gulmill». Nii hand, ja kodei mnuull oli
mittäm baremppakan doimitust edesän
niinp päevin, ni mnää päätingi lähtih heijä
fölisäs. No nii, mitäst täst met toimiti ittellen hiukam brovjantti, jongum botu rommi
ja kaks kolm f jäändli sokeri kylmä vasta,
niingo ymmärätt ja muut ei tarvittukkan,
go meill oi siällp Pyhäsmaas tutt meritorpp,
mihi me yässeks meinasi, siäll met tiäsi
saavan gaikengaldast ruakka raha vasta
niim bali ko met tarvittingi. Ja nii mes
sitt läksi. Meill oi hyvä tuuld, nii et mes
sträkkäsi valla hyvi Järvluado ulknokast
Värkknääste noka siutte ja pia mes sillaill
olingi vanhoill apajoillan. Mutt tuski me
oli saank komppen ja sänttin kanettun
dorppaha, ni ruppe Vilkk puhelema, ett
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tlee vissim baha ilma, kosk stää häne ainoa
paikkamatond hammastas mojotta.
Vai hamppaistas kapteen sen diätä
sanos torpa vanh faar. Ne mar ovakki
vast ihmeliseh hamppa mutt kyll oikke
niin dosi ongi ett paha ilma oikke mes saan
däsä, gosk meijän goll o syän ruaho pisin
bäevä niingo hull ja kaikk taeva merkikki
osottavas stää sama.
Ja paha ilma oikke siit tuliki niingon
dorpan gollkatt ja Vilku hammas oi ennustann. Mutt mikä oi paheve oi se etei se
Vilku hammas tytynn ainoastas ennustamissehe, muttko se paha rupes äkseeraman
gilppa tuulen gans ja mojott ai enemä ja
enemä stää myäden gon duuliki friskas.
Ja ko meill viime oi oikken däys storm siäll
ulkon, ni oi Vilkullk kans semne hamppambolde ett hän vallan gimaroitt sen gynsis.
Ja meijän däydys istu ja kuulusteli häne

ähkymistäs ja puhkumistas, ko ulkon tuul
niin govast, etei reivill menemist taitann
ajatellakka. Eik todika oikke maistunn
semsis olois. Mep paningi sitt maat ja jäti
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Vilkun daistlema hamppas kans ja ajattli,
ett kyll yä raoha ja levo fölisäs tua. Mutt
ei se tuanukka stää. Seoravan aamun tuul
yht friskist ko ennengi ja Vilku hamppambolde oi ja yldynns semsse voimaha, ett
hän oi vallan bualhull sen gans. Ajatelkkast, ko hän oi tuli niim böhköks, ett hän
ott palaniandakka rommryypy, pit stää
vähä aikka suusas ja pruiskas se sitt ulos
jäll, nii ett oikke sydänd viils, ko semmost
jumala lahja haaskamist siin täydys katel.
Ja viime mnää sanosingi hänell: »tiädäks
Vilkk, me ymmärrän gyll, ett snää olek
kovas tuskas eng mes sunkkan dahd snuuld
rommi kiälttä, vaikkas sen gaike yksnäs
joisi, muttko snää ruppes stää suusas pitämä ja pruiskases se sitt ulos jäll ekkäs
niälekkä stää alas, ni semnem beli ei pass
lainkka ja jodes snää lakk siit, ni em me
anns snuullp pisaraka enä». Mutt kodei
Vilkk mnuu nuhtlemistan ottanuk kuulevin
gorvis, ni siilo mnää käskin dorpa faari ja
lirom biänd kokkoust pitämäm beräkamari ja tuumalema, ett mitä se Vilkun
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gans oikken dehdä. Ja ko messiin aikan
olin dispundeerann, nimet tlii siihen bäätöksehe, ett me nappangi se harmin gapplem bois Vilku suust.
»Niingo sanott o», vahvist torpa faar
sen duamio ja meinas, etei meillk kaluist
sunkkam buutett oi, ko hänell o nii hyväp
plattongi, ett nep pitäväk kii niingo sika
leeväst. »Kyll niill vissi hammaski lähte,
jos vaa jomnengi miäs haalamisem bääl o»
puhel faar.
No, kyll täsä taas miäst siihen doimehe
o, sanos liro, ja sitt mes sovesi nii, ett faar

pitä Vilkun gäsist kii, mnää väänä häne
leukas auk ja liro askroitte se hamppan
gimbus.

Sillaill oikke meills se asi klaar oi ja faar
läks hakemani bihdeijäs. Oikke ijangaikkise vanha ruastunuk kiusa ne oliva, vaikk
faar niit nin gauhjast kehunn oi, muttko
liro oi niit jongu aikka takonn nalkutell
ja fiilann ja rasvoinn, ni hän meinas, ett
kyll ne vaa asjas ajava.
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Vilkkukim bist ittes sinnp peräkamarihin, go mes siäll niin gaua joudusi askroittema ja ko hän näk plattongi liron gynsis,
ni hän rupes aavistamani baha ja kysys,
ett pahustak mes semsill vehkeill meina.
»Huals snää siit», sanos liro vaa ja klimssauttel pihdeilläs.
Hualin gyll mnää siit, sill ett luulettak,
eten mnää ymmär, ett te meinatt noill
raodoill ruvet mnuu suutan gyndämä, mutt
koittakkast tuli vaa, ni mnää tainauta nii,
ett teijä omah hamppan ovak kurkum
beräs.

Siilo mnää oikke suutusi jarupesi Vilkulls
selittämä, etei täsä mikkä muuka aut, kodei
tuulen dähden gaupunkkingam bäästä.
Siihem buhesse ei Vilkk vastann mittän,
go siappas lakkis ja läks liässuhu.
»Menkkö vaa, siäll hän saa kiljuk kilppa
kalak ai joitten gans eik häiritt täsä meijä
lystiän»
tuumail liro siilo.
»Nii menkkö vaa, ei hamppambolde
päätt
siälls sunkkam baremaks tul»
torpa faar.
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Eik se paremaks siällt tullukka, muttko
hullu hullumaks niingon Borström Borin
goulus. Ei olit, tiädäkk, kulunn puald tiimaka, ennengo Vilkk tlee takasi ja oikke
rukkole, ett me otaisi sen girotu hampparin
bois ja sanos ett stää hand enimä harmitta,
kodei hän ymmärtänn anttas sen Duru
mestri värkät stää.
No, mitäst täst, me rupesin goht valmistuksihin. Mek käskin dorpa ämmäm bannt
todivede lämppemä ja liro rupes sokeri
palottama ja ennem bitkä me istusin glasi
noka ali ja käski Vilkun gallistell uskoste
ja karast luanttoas.
Em mnää sendä ment takkama ett tliik
Vilku luand siit sen govemaks, mutt se
mnää tiädä, ett kyll liro vissin gäve kani ai aluandoseks, ko mes siinp piäne rooti
oli ryypänn.
Kas nii Vilkk puhel hän
jua aikavaa,
tavall
se on darppessen dällk kertta.
Eik snuu yhtikäm beljät tarvitt, sill ett
kyll mnää se vissi ulos temma, nii ett snuu
leukluus rytisevä vaa, vaikk sill olis
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semse juure, ett ne ulettuva niskkroop-

pihi saakk.
Niingo jokane ymmärtä, ni ei semnem
buhe Vilkkuhu mitta hyvä vaikuttann ja
mnää sanosingi lirol, ett om bareve, ett
häm bitä suus kiik ko ett hän jahta niin
gamali.
Kamali, mitä kamali mnää puhelen,
gon goita muutongin däsä lohdutta Vilkku
niim bali kon gerkke.
Ja liro pit asjas pääll, kehus koorias ja
meinas ett nill hän murta vaikk säpäleiks
Vilku lekluu ja kyni ytimengi niist ulos jos
niiks tlee.
Nii ett mnuu miälestän häne lohdutukses
lait oi vähä nii ja näi.
Vilkk park istus ja kuulustel lirom buheit pelgo hallus ja silmä ymbyrjäisinp
pääs niingo hyyppeme. Mutt viimen dodi
rupes hänesäkki sendä vaikuttama ja yks
kaks hän kyppäs ylös ja sanos ett ny men
hamppambolde niingom byhjett.
»Siins sen daudi lääke oliki»
meinas
torpa faar siilo ja kaas koko klasilisen dodi
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niäluhus ja mnää tuumailin gans ett sillaill
oikke se taut kiärus sai ja mep pääsen goko
vähtist.
Mutt se puhe ei ollukka lainkka liro miälehe. Hän löi nyrkkis pöyttähä ja sanos:
»olettak te ny todestakki semssi pöhkössi
ett te jätäisitt sikses koko meijän doimituksen. Ettäk tes se vertta tunn hamppamboldett, ett tiädät, et se vaan goitta
kekat meit. Kyll oikke se nyh hissuksis o,
mutt andakkast ko höyry ova menn Vilkuni bääst, ni siilo se aika jäll ja vähä

turkasen davalls sittengi.
Ja nii se liro meijä siinp peljätt, ett met
tlii jälls siihen bäähä, ett se otetangim
bois. Vilkk oi josiinreedas, eteihänhualinn
mitta meijäm buheistan, muttko veisas ja
trallittel ja olis tahtonn meit sormkoukku
vetämä. Mutt liro miälest ei hän oli vieläkkä oikke reedas ja nii mes sitt istusi ja
todasi ai ettippäi vaa.
Jongu ajam bääst Vilkk sitt pist ittes
ulos pihall ja kon dorpa ämm samas tul
sisäll, ni hän rupes meit klummimam ba-
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hast elämäst ja sanos ett häne miälestäs
kapteen o aika piänes.
Mnää eppäle stää sama, vastas liro
ja käsk meijän dullk kansas ulos. »Ny o
vissim bia aik ruvet toimeihi» puhel hän,
hak plattongis ja pist mnuun gätten yhde

vanha nahkkandisen girja.
»Pahustak mnää tällt tee?» ky sysi
mnää.

No, eks snää stää ymmär, ett se panna
Vilku hammppatte rakko siks aikka, ko
mnuun doimituksen gestä. Se vasta pehmjäld, nääks.
Ko mes sitt tliim bihall, ni Vilkk istu
siäll yhden give nokas ja ko mep pääsi
häne viäres, ni hän sanos: älkkä istukk,
pojat, tällk keinuslaodall, ei se kest meit
kaikki, kosk se jo mnuungi ali an notku
niin gamalaste.
Nyh hän o juur parhamallas, huus
liro siilo, niingoten mekki stää olis ymmärtänn, ett ihmne siilo jo on davalisest
pois mailma asjoist, ko hän istu kive nokas
ja luule keinuslaodallk keikuttleevas.
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Me rupesi sitt siint tuumalema, ett kui
Vilku leua oikke auk saada, muttko hän
samas rupes trallittama jäll, ni liro sanos
mnuu: »pass nyk, Kalkke, pääll, kon dlee
semnen baikk, ett hänen däyty avat suus
oikke auk ja pist siilo se kiri häne hamppattes rakko».
Kaikeks onneks Vilkk samas rupesiki
vetelemä stää veissu ett: »se oli yks suviilta kun laaksosa kävelin». Ja ko mnääkin
daida se veisu valla hyvi, ni mnää odoti
siks ett hän dul siihe »laaksosa» sanan gohdall, misä se nuatt niin gamalan gorkkjall
mene ja siilo mnää suttasingi sen girja vähä
nätist häne suuhus, faar karas ranttemihin
gii jaliro nappas plattongeillas hamppahäne
suustas, nii ett yks krahaus vaa oi. Eik Vilkk
tiättos pistänn, ei stää ko merkk.
»Oi nyk koohot sendä», ihmettel faar,
mutt se mar ny vast käveki nätist! Takka
mnää vaa se, etei mikkän doktor olis stää
tyät paremin dehn.
Paremi! sanokkan def faar vaa, etei
mikkän dohtor olis stää nii hyvin dehn,
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tiuskas liro ja oi ylppi niingo rott Nyyberi
merras.

Ja kyll hänell oi syy täkki oli ylppi
mnuungi miälestän, sill ett oikke seivakkast hän se hamppa Vilku suust nappas.
Kyll mnuu se sannot täyty.
No, mitäst täst. Me vei Vilkun dorpam
beräkamarihi maat, kaaresi häne fällytte
sisäll ja ennen montta hän nukus niingon
dorrakas.
Mutt me istusi sitt viäl iso aikka ylhäll,

join dodi ja praakkaskli muinassi. Mutt
vaikk me olsi mist juteli, ni ai meijäm buhen sendän giärs takasi siihe hamppa ulos
ottamissehen, go se nii nätist käynn oi.
Ja ko siihen gerrangi jällt tultti, ni faar
sanos: »o mnuullakkin dosa yks paha juuren dröntt; ei stää julmettu polttann oi, mutt
kuka sen diätä, kosk se ruppe kurelema.
Mahdainsingon antta ottas sem bois vastukseltta, gon gerra olen dämsen dohtorim
bareihim bääss.
No kuingast etett annais, sanos liro
ja rupes vähtämäm blattongeines.
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Eik oli aikkaka ni hän jo käve f aari
hamppandrondin gimppuhu. Mutt ei se
lähtenykkä nii huakkjast ko Vilku hammas,
vaikk liro vähtäs ko hemmett ja f aari suu
rupes vähitelle olema niingo guakkmaa.
Viime faar suutus, ko liro pit asjas pääll,
vaikk faar kiäls ja siint tul oikke aika metakk. Eik stää tiäd, kuik kaua stää olis
piisann, mutt siilo aukeskin doisem beräkamari ovi, torpa ämm tul ulos, ott faari
ja liron grivoihin gii ja heitt heijä ulos ovest
ja plattongip peräs.
Em mnää olp pali nii riuskast ämmä
nähn; ei se yht sana puhunn muttkon dul
ja men niingon duulispää ja tek puhdast
jälkki niingo seki. Vaikk kyll mnää se
sendä sano, etei lirot nii lyyryteltt olis,
jos ei hän olis niim bali karass luanttoas
rommills sinä ehton.
Nii hand. Ja ko faar ja liro sitt olivat
aikas pehtroinn siällp pihall, ni het tliivas
sisäll jäll ja me menin gaiki maat, mnää
Vilkun gans peräkamarihi ja liro ja faar
tuvam bengill.
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Päev oi jo likitellem bualillk ko mnää
heräsi ja ko mnää katosi Vilkku, niin dämä
istu sängysäs, sormes suus ja pitä piänd

kirolemist edesäs.
Ei sunkka snuullt tiämäs hamppam-

boldett oi? kysysi mnää.
Ei, ei stää raatto enä pold vaikk se o
hyvi ark, mutt mnää en ymmär ett mihi
jumala nimehe mnun stifthamppan o joutunn?

Snuu stifthamppas! huusi mnää, mutt
samas mnää ymmärsingi asjam, bisti housu
jalkkahan, menin duppaha ja sanosi liroll
ja faarill:
Älkkä vaam buhukk enä sanaka siit
hamppa ulosottamisest.
Kui nii sitt? kysys liro. Eik hyvä
tyätäs enä kehhus sais?
Ann ollk kehumat vaa, nääks snää
es ottanukka stää kippjä hammast pois,
muttkos temmasi Vilku valehamppan diähes ja nys se pitä kauhja meno siit ett mihi
se o joutunn.
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Helkkris! sanos liro eik hän mitta

muut sillk kerralls sanonnukka.
Ja em mes siit jutust se eräm beräst pali
puheli oi, mutt fundeerann mnää stää ole
usse ja tulls siihem päätöksehe etei meijän
glummin oli mitta muut ko rangastus Vilkulls siit, ett hän oi kehunns stää valehammastas liiaks ja ett mekkin gerra sai

oli välikappli ylimäise isän gäsis.

Kon Dasala Vilkk sulkku
saerast.

Kon Dasala Vilkk sulkku

saerast.

yli niis taudeis vaan goera on gaikisakki,
mutt se o sendän gaikkjam gamalimppa, ko ihmne joutu sulkku saerastama.
En mnää stää sembualest san, ett mnää
stää koska saerastann olsi, mutt Tasala
Vilkk, kon gaikki on goittann, saerast
stääkin gerra.
Taikk ei hängä stää sendä saerastannp
peräldäkkä, mutt hän sai kerra vaa niin
gamala yskä, ett hän luul se sulkku olevas
ja nii luuli mnää ja Hakkri liroki ja siit
mnää sen diädä, ett se sulk häijy tautti o.
O hand.
Hän sai se yskäs, ko hän oi fölis, sillongon »Gasakk» mäkke men, ja niin gova se
oi, ett se oliki sitt vast yskä. Antteks se,
etei se häne nukku andann, mutt hän sanos
ett joka kert, ko hän gröhäse, ni se sattu
niingom baha katti vedetäis takakondeist

K
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pisi häne rindrustingeijas

sisäpuald

meinate.
No ymmärtä se, ett kon doinen gerra nii
huanos kunnos oi, ni em meh hand ruakottomuutte jättät taitann. Em maare
jättänykkän, gon droppama me hand rupesi ja oikke isoma jouko lääkkeit mes
siint touhus kulutingi ja vähä mond sorttiakki, ennengo häm baranema saatti. Ja
mond harmi ja vastust meills siin huus-

laagamisess oi. 01 hand.
liro sanos koht, ko Vilkk oi selittännk,
kuis se taut oikke äkseeras hänen gropasas, etei semne vika oi mistän gotosi ja
meinas, ett munatodi semsse om baras
lääke ja ett sills se mene niingom byhjett.
»Ei mitta muut ko snää ota munatodi
vähä runssambualsest, nii ett oikken dukasas tundu ja sitt mep pistä snuu vahvoittem beitoitte ali, nii ettäs hikkoileh
hyvim bäevi ja se hien gans meneväs sitt
kaike mailma roskas snuu ruumistas ja
viävä yskä mennesäs», paohas liro ja ko
etei
niingo jokanen diätä
met tiäsi
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munatodi olekkan gaikkjan goohomppa
lääkett yskähä ja mone muuhungin dauttihi, ni me meinasi, ett sillaill oikke se ongin go liro se o selittänn.
Mitäst täst. Vilkk ost ussemam bualen
doopim böhkö rommi ja Tasala muar hakkas koko ehtopualem bäevä munangeldvaist ja fiini sokeri sekasi, nii ett vähä
henkki oi. Ja ko hän viime lakas siit toimest, ni oikke runssast stää trahtmentti
karttunn oi; stää oi kannum bilkkum melkkem barttaittes tasall. Asi oi näättäk
semne, ett Vilkk meinas, ett mep pidäisi
hänell vähä niingo seora siin lääkittemises,
nii ett häne olis hauskeve nauttis stää.
»Sillaill oikke
meinas liro
kyll se
nii ongi, ett saera ai o hupeve, ko joku toinengi nautti lääkkeit hänen gansas, etei
häne niit yksnäs tarvitt niäleskell eik se
munatodi meillekkä sunkkam baha tee.
Ei stää tiäd, mikä taut meis kullongin
gyte ja munatodi o oikke hyvä lääkett
noi niingo vastukselttaki nautti.»

160

Kos viiti j aariteli mnää ajattli itteksellen, mutt em buhunns sendä mittän, go
anno lirom baohat ja kyll se poik pao-

hasiki.
Kosit ehto tul, ni me istusin gaikin Dasala salis ja joi munatodi niingon galja vaa
eik oi aikkaka, ni Vilkk, ko oi heikondunnt
taudistas tul siihe reeda, ett hän rupes tapplust hiistlemä. Siilo liro vilkautt mnuulls
silmä ja me Vilkun grivöihin giik, kallisti
häne sänkkyhy ja Tasala muar toi suure
hööhembolstri hänem bäälles. Se polstar
kuulus kans niihi liro orneerauksihi. »Nii
Saksasakkim bruukata», sanos hän ja kyll
niin dosi ongi ett Saksas niim bruukata ja
lammi sillaill maates tleekin, go om bolstar
ali ja pääll. Kyll Vilkk siins sitt viäl vähä
aikka vastam byristel ja koitt pääst ylös,
mutt hyvi meh häne sendä hoilasi ja viimein boik väsys ja nukus.
Tasala sali oi juur niingo siäl olis aupsioom pidett, ko mes sitt kotti läksi. Muar
tul meit portills saattama, pyhkeskel silmiäs liinanglipuihi ja sanos: »kyll te nyp,
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pojat, tropann olett kukatiäs vähä liiemäksikki, mutt ei sill väli olk ko saadais Vilkk
vaan derveks».
»Se o jo terv»
puhel liro ja sitt hän
rupes veissama, nii ett koko kaupung kajatt
ja mnää pelkäsi, ett mes saisim brannvahti niskahan.
Seoraavan aamun me menin Dasalaha
Vilkku kattoma. Siälls se makas viäl polstris ali ja liro kysys koht: »Oleks hikkoil?»
»Ole,
oikke laimiskottaisi»
vastas
ja
pyhkeskel
Vilkk
ottatas.
»No sitt men ysk kans sem bitkän diä»
meinas liro.
»Älä luulekka», vastas Vilkk ja yskes,
takos, »kyll mnää vaa siit ny oikke ornaar
yskä saann olen, gosk tundu rinnoisanikki
niingo olsi riivrauda niäll.
»Mitäst nyt tehdängä, liro, sanosi mnää
siihe.»
»Mitä nyt tehdä; ei mitta muut ko anneta sill yskäll uus sats munatodi tänäp
ehtost.»
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Ja nii met teingi sinä ehton ja viäl seoravanakki ehton, mutt kodei se ysk vaa
ottann mennäkses ja liro olis tahtonn
ettippäingim bitkittäs stää lääkitystäs, nin
Dasala muar sanos, etei hänen ganases saa
niim bali muni kokkon, go mek kolme niit
hotki ja etei hän sunkka rupp muni ostama
semssen dohtoroittemissen, gon ei mitta
näy auttavas.

Kyll liro koitt vastam bulitta, mutt ei
häne mikkä auttannk, ko mnää ja Vilkkuki
vähitellen gallistusi muarim bualell. —Ja
sitt algoivak kova aja Vilkull. Ei siink
kyll, ett me ajo hänehen gaikengaldast
lääkett pikiöljyst ja kalamaksöljyst ruvete,
muttko lisseks laahas Tasala muar sinn
Vilkun dyän gaikk kaupungi ämmä ja kyll
niill orneeramist piisas, kuingastetei, kosk
niill vaimihmsill nyk kerra o se luand, ett
he ova olevannas semssi piäni tohtrei jokikine. Vilkk park niäl kaikk lääkke niingo miäs ja oi välist viäl semselläkkim bääll,
ett häm byys meit osalisiks niihi lääkkeihi
ja muistutt lirot niist häne sanoistas ett
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saera ö ai hupeve, kon doisekki nauttiva
lääkkeit hänen gansas.
Olsitt siilo nähnk,
kuik kamala vinttaha liro suu men ja hän
rupes koht paohoma, ett hän nyp pärjä
oikke isoma aikka ilma lääkkeitäkkin, go
hän stää munatodi nii runsast joudus nauttima. Nii oikke: »joudus nauttima» hän
sanos, vaikk mnää takka, ett se oi hänell
hyvingi miälulist lääkett. Vaikk olkko se
asjan gans niin daikk näi, ni summ oi vaa se,
etei se Vilku ysk vaa lähtennt tiähes ja hän
oi jo nii laihtunukki ett luu oikken grapsiivat toissias vastas, go hä liikus eik koko miähest oli enä muut kom baljas riiting jälill.
Siilo mek kaikk päätingi, ett kyll se vaa
sulkku on, go Vilkk saerasta ja ko se asi
meills selkes, ni mnuu rupes harmittaman
niitte ämmätte vehke Vilkun gans ja yks
päev mnää sanosingi Vilkull: »tiädäks, ny
o asi semne ett snää aja nua ammäk kotti
mukuloitas kaittima ja menet tohtrin dyä,
oikke laillsen dohtrin dyä».
»Em mar menekkä», sanos Vilkk, »kyll
mar sen diätä, ett tohtor ruppe mnuu rua-
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kan määrämä, sano ett stää ja stää es snää
saa syäd, mutt semmost em mnää sallikka.
Mnää syä mitä mnää tahdo eng kaikengaldassi klutui, kon dohtri määrävä.»
Mutt mnää en andanukkam berän, go
jahnasi stää tohtrill meno niingaua, ett
Vilkk vihdo viime läks. Nii oikke, läks oikke
hän, mutt täödes kiukus hän oi mennesäs.
Oikke nuugasten dohtor sitt olikin dutkinns se Vilku, oi knaputell ja kuulusteli
hand, kirjott sitt lääkkeh hänell ja määräs
hänen juaman guturiäska oikke vähä enemmän gon durkasen davall.
»Vai kuturiäska», ihmettel Tasala muar,
»no, mistäst stää otetan, gonei kuttu olk
koko kaupungis eik likimaisakka».
»Mist se oteta», sanos liro. »Kodisjoeld
se oteta; siäl on gutui vaikk kuip pali ja
huomispäevän mnää lähde sinnk kuttu
ostaman, go vaa raha annatt.»
»Täsä o raha», ranos Vilkk ja löi kahdengymne marka sedelim böyttähä ja nii se
asi oi sitt päätett, ennengo mnää kerkesi
mittäm buhuma.
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Asja laita oi näättäk semne, ett mnää
pelkäsi, etei se asi mennykkä ny lailist
kurssi. Sill ett sanotakko mitä hyvänäs,
ni nii hyvä miäs ko liro ongi merell, niin
gyll hän mais o mond krohelon dyät tehn
ja kutungaupoihi mnää en koskam bäästäis stää poikka mnuu rahoillan, eng juur
muittenga rahoill, jos mnuull vaa sanavald
olis. Mutt niingo sanott, nyh hep päättiväs
se asja nii äkki, eten mnää kerjenn ajatustan sanoma eng tahtonnp peräspäi ruvet
heijäm bäätöstäs kähjämä.
No nii, liro läks seoravan aamun ja tul
ehtohämyskotti oikke aika piänes. Mutt
oi sillp pahalls sendän guttuki rattaill,
oikken gaunis kutt oliki ja mnää oli hyvin
bäevi ilone, ett hän se asja nii hyvin doimittann oi. Mutt ei stää ilo kestänk kaua.
Se oi näättäk sillaill, ett ko muar sitt hiljemppä ehtost mene stää kuttu lypsämä,
ni hän dleeki vähä äkkin dakasi, präiski
ovei, nii ett koko talo tudju vaa, heittä
kiulus kööki harkum bääll, nii ett yks
kropsaus o jahokeyhtmitta: saastase muatt!
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»Mikäst ny o, muar kuld», sanosi mnää,
»ong se paha potkima vai?
Kyll mnää
siit,
giis
jos
ei se ann lypsät
tleem bitämän
ittiäs.»

»Men vaam bitämän gii, josas tahdo,
mutt mnää en rupp pukki lypsämä! Säästäne muatt se liro. Olis se täsä, niin giulun
mnää mänttäisi säpäliks se hulttemem
bäähä. Koerangureillas se tämän dyän
dehn on, go se semne ylönannet o.»
01 oikke Jumala onn, ett liro oi kerjennp
pistämä ittes kotti, ennengon Dasala muar
huamas, kumsen gutu hän oi tuannt tullesas. Kyll häne muuto huanost olis käynns,
sill ett siin o leikk kaukank, ko se Tasala
muar oikkem baha nahkas käändä.
Mnää rupesin goittama hiuka lauhdutta
muarin giukku ja sanosi: »ei se sendä nii
mahd oi, muar, ett liro sen gaupa ehdon
dahdon dehn o, muttko hand om brakatt
jäll oikkem bahom bäevi».
»Kas nii, rupp nys snää viäl paohama
hänem bualestas
vaikk mikses ruppeis,
juur
kon de olett
yhtläissi aabrotei kaikk

167

snää niingo liroki, mnää meina. Vilkk
teit tähä astikk o saann vähä aisois pidetty,
mutt Jumal tiätä kuit tieijän gäy, jos hängi

nyk kuale tohon gamala yskähäs.»
Ja sitt muar rupes itkemä oikke harttast. Nii hand, kuingastetei, sill ett mnää
ole menn ja merkinns se, ett semssi ne
vaimihmse ai ova. Ens hek kiukuttleeva
hyvim bäevi ja sitt hep parguva ja siihe
se heijän giukkus sitt lahoki. Se o niingon
gattiki, etei se tykk märjäst.
Mutt se Tasala muarin giukk oliki sendän dällk kertta vallan doist sortti. Stää
kest näättäk viäl jälkke sem bargumisengi
ja liro sai aika kiärun, go hän jällt tuli
Vilkku kattoma. Nii oikken, gunnjas oikke hän guulls sai, hän ja koko häne sukus.
Ja Jumalan gaikk kymmenen gäsky ja pitkä rämsyh huanen daulust ja Davedi salmeist ja saltrist muar siin yhtäkkin grapist häne ettes, nii ett mnää takka se ett
poik oi ripitett, ko muar vihdo viime saarnas lopett. Mutt niim bali se löylytys sendä vaikutt, ett liro rupes koittama join-
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gin gorjat stää kutujuttuas ja viime hän
geksekin goko hyvän gonsti.
Yks päev ko muar jäll oi huanollp pääll
ja kiukuttel stää, etei Vilkullk kuturiäska
saattukka, ni liro sano: kuulkkast muar,
mnää olen däsä itteksellen fundeerann,
etei juust oikkjastas oi mitta muut kon
guivattu riäska ja kosk kutujuusto saa osta joka toripäev, ni anneta Vilkun daunat
kutujuusto, siks ett Kalkke kerkke ostama uuden gutun, gosk se mnuun guttun
gans semnem biän glumm tul.
Ei muar siihe mitta vastann ja mitä hän
olis vastanns sitt, sill ett kyll se lirom buhe
oi nii sliipatt puhe kom bääsiki. Siihem
bäähä me lopuld kaikk tlii ja ensmäis toripäevän mnää menin gutujuustoi ostama.
Mnää saingin gässihin yhden Godisjoe äijä, ostin gaikk häne juustos ja käski hänen
duad niit enemän Dasalahan, go hän gaupunkkin tlee.
Muttko mnää tlii juustoinen Vilkun dyä
ja muar oi maistann niit, ni hän suutus kon
dupakk ja sanos ett semmost se on dähä
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aikka mailma, etei enä saa lailist kutujuustoakka: »näihi juustoihi»
sanos muar
»om banntt kummingim bualiks lehmäriäska». Ja sitt sai liro jällkkuuli, ett mikä
hän oikke o. Mutt ei liro pali tiättos pitännk, ko men peräkamari Vilkun dyä ja
hetkem bääst mnää kuulin, gui nep pojas
siäll naoroivak krikotiva ja kuiskuttliivak
kesknäs.
Mnää tunne nep pruuri nii hyvi, ettän
diäsin goht, ett niill oi joku koeranguri taas
miäles ja ko mnää menim beräkamarihi,
nii liro kysyki: »kuulestis Kalkke, kosk se
Kodisjoe äij jällt tlee tänn juustoines?»
»Lauanda se lupas tuli».
»Vai lauanda, sanos Vilkk, me ole nääks
ajatell, ett kyll mes se junkkrim bane lailissi kutujuustoi mnuull laittama.»
Siin oltti, ajattli mnää, ja meinasi ruvet heit nuhtlema, mutt em buhunns sendä
mittän, gon diasi ett semnem buhe vaikutais heihi juur saman go jos kakkri seikka
vett viskatais.

170

No, ko sitt lauanda tul, ni oi mar sill lirollt toimitust siällt Tasala salis. Ja hyvä
häne oliki askroit, ko muariki oi niin gippjängörrö, etei sängystäs pääss, ko makas
toises peräkamaris. Ja liro oi hankkinn
ittelles apulaisengi, se Linnala urmaakri,
yks hyvä kans, ko ai o valmis pahuttehe
ja kaikengaldast jekku tekemä. Uurmakar kruuvas parastaikka salim böyttähän
giis semmost svarvi, ko uurmaakrik käyttävä jumal tiäs mihin darkotuksehe ja liro
pladas muarin glasisilmäp pääs yht ijangaikkise vanha nahkkandist kirja.

»Kas nii>>, sanos Linnala uurmaakar, ko
mnää siin hetke olin gatell heijän gohinatas, »kas nii, ny s saa Kodisjoe äij tullk kosk
hyvänäs.»
Ja samas se osas tullakki ja oi viäl ottann
muijaski fölihis.
»Hyvä päevä, mnuull olis täsä kutujuustoi, kon dilattiin dähän daloho»
pan äij.
»Jumal andakko», vastas liro, »se o hyvä ett toitt, andakkast tänn».
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Äij ott kymmenkunna juusto pussistas
ja oijens ne liroll. liro rupes koht syynämä niit, käändel niit ja haistel ja oi se näköne, ett Kodisjoe äij vissi luul, ett siin ongi semnem boik, kodei olk koko elämä ijäsäs tehn mitta muut kon gutujuustoi.
»Nais o lehmäriäska joukos», räyhäs liro viime.

»Ei yhtikäm bisara», sääkkräs äij.
»Vai ei oi, no, kyll se pian dotte näytetä.
Panest snää härashööring tämä siihe
oktanttihi».
Linnala uurmaakar ott juustom, ban sen
giis siihe svarvihis jarupes veivama, nii ett
juust näytt valla ymbyrjäiseld, ko se siink
kiäpus se svarvi nokas.
»Ong siin lehmäriäska?» kysys liro, ko
uurmaakar oi hyvä aikka veivaskell.
»O oikke!» vastas uurmaakar.
»Siin oltti», sanos liro, ja kattel luinauttel klasisilmittes yli vähä kalppjast stää äi»No, mitäst te nys sanott?»
jä ja ämmä.
Mutt ne juustomyyijä oliva jo niim belgo
hallus, etei nes saanns sanaka suustas. Ja
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sillongost liros oi äijä, ko hän se äkkäs.
»Jaahah», sanos hän, »kuulestis härashööring, misäst se paikk on däsä kirjas, ko
selittä mitä siit seora, ko juustoi väärenetä».
»Neljäs luku, ykstoistas parangraaff»
vastas se julmett ja oi niin dotine ett mnuu
oikke harmitt.

»Sillaill oikke, mnää lue nys sitt teijä
etten sem barangraafi
puhel liro jällk,
ko hän oi hetkem bladaskells stää kirjatas.
»Ei stää meill lukkit tarvitt, asessor hyvä», rupes ämm selittämän, »gyll se tosi ongi ett mnää panim biänen dilka lehmäriäska joukkon, go mnää näit juustoi tei».
»Vai piänen dilka», vastas liro, »panest,
härashööring, se toisen graadi veivaus toime, ni nähdän, gui iso se tilkk o oli.»
Uurmaakar riisus jakkus, sylk piohos ja
veivas, nii ett yks fyrin vaa oi salis ja juust
kiäpus ko helkkar. Sillongost äijäm bolve
rupesiva tutisema ja leuk tärräs, nii etei
sill oli mitta määrä. Ja ämmä vet nii heikoks, ett häm butos lussuhu niingon dyhi
säkk salini bengill istuma.
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»Stopp, huus liro, kuip palist se oktant
ny näyttä?»

»Kuus kymnett ossa lehmäriäska»,
vastas urmaakar taikk härashööring, joks
hand nyk karahteeratti.
»Kuus kymnett ossa!»
huus liro. »Se
o vähä enemmän gon doinem bual lehmäriäska. Teijan dilkkan o vähä isosorttine,
muar.
Ja laki sano semsist tilkoist näi»,
jatko se junkkar ja rupes taas kirjatas pladama.
»Älkkä lukekk», sanos äij siilo, »muttko
sovitam bois tämä asi ilma mitta muut».
»Oles snää kans, ämm, oikken gamal, kos
niim bali lehmäriäska olep pann näihi juustoihi.»
Mutt siilo muar virkosikki vähä äkki ja
tiuskas: »vai nii, vai snää täsä ruppe mnuu
viäl syyttämä, vaikkas itt ai narise, ett
meijä juustoihi liiam bali kuturiäska panna»
Ja ykskaks pariskund oi semses riidas
etei paremast puutett.
»Kas niin, gas nii»
sanos liro, ko hän
oi aikas stää meno kuulusteli »ei sill hy-
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vä, ett te olett lai unhottann, mutt nyt te
unhotatt viäl evangeeliumingi. Kuingast
papp teills sanos, kon de vihill olitt? Käskiköst hän deijä riidell? Kyll te olett, näämäs, oikken gaunist sellskaappi».
Siilo riit lopus niingon duppehe ja sitt
tehti semne sovind, etei liro ilmotais koko
asjast kruunumiähillk, ko hän vaa lailissi
kutujuustoi saa. Ja nii äij ja ämn läksivä,
mutt ovesuuss äij pyäräytt viäl takasin,
gatos stää svarvirustinkki vilaukseld vaa
ja kysys: kui, mikä tomse mäsiini nimi

jäll olika!
Oktant se o, vastas liro.
Vai oktant, kyll on glookk nimi, mutt
kyll on glookk masiiniki»
puhel äij ja
men.

Piisas mar niills sitt, Vilkull ja liroll ja
uurmakrill nauru ja puhe ainett koko sem
bäevä ja naurat täydys mnuungi, vaikk
mnuu samas harmittiki heijän gureilemises.
Kyll Vilkk se jälkke sitt lailissi kutujuustoi sai ja oikken dusingaupall hän niit sitt
piänensiki, mutt ei hän sembualest yskäs-
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Eik olis kukatiäs koska ero
josei
Raumall olis tuli väliaikkanen
saann,
dohtor. Vilkk men sen dyä ja se sanos,
etei hänells sulkku oi, kirjott lääkke ja käsk
häne lähtik Kokemäellt taikk Eurahan
johonkki semssem baikkaha, ett
daikk
häm buhdast ilma saa.
»Semssi hullutuksi», sanos Vilkk, ko hän
gottit tul, »niingonei Raumall ilma tarppeks olis».
Mutt mnää rupesi fundeerama stää asja
ja sanosi Vilkku: »tiädäks, mnää luule etei
täsä autakka vastan gränittämine, muutko snää tee juur niingon dohtor käske.
Mnää olen nähn se, ett vanh kellon grapaki
ruppe käymä, ko siihem buhaleta oikke lujaste ja miksedei sitt ihmsengi sisikund
klaaranuis, ko Jumalan duulep pääsevä
oikken gulkema se läpitt ja huakkjast net
tomsen gropa läpitt meneväkkin, gon ei oi
muut jälillk ko suure luu ja nahk niittem
bääll.
Se puhe sai Vilku järkkihis ja hän läksiki
Säkylähän, go se o siäll Euran gulmill ja
täs ero saarin.
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siäll on gutuijakki. Mutt kahde viikom
bääst tämä pahus tlee takasi, vaikk mek
kaikk näi, ett hän oi rahdum bareve.
Oles snää sendä oikken gahko, kos tleep
pois, juur kos paranema ruppe, sanos Tasala muar siilo ja mnää sanosi sama.
»Älkkän gohisk, älkkän gohisk», puhel
Vilkk, »paremaks oikke mnää tuli ole ja
viisas miäs se tohtor o, mutt kyll hän sendä
hiuka erhettynn o».
»No, mitäst snää nyt sitt meinat tehd?»
»Lähde merells, Saksa reissuhu ja niim
bian go suingi. »Efrosiina» on glaar lähtemän gosk hyvänäs ja tänäp ehtost mnää
jo menem buurihi.»
Semsellp pääll oikke Vilkk oi eiksiinmikkä
auttannk, ko hän gerra siihe järkken dull oi
Naha yli hän haminaha läks ja nii heikk
hän oi viäl, ett oikke hoipproitt. Mutt ko
hän guude viikkom bääst palaskotti, ni
hän oi endses höyskäsäs eng me oikken
dahtonns silmiän uskok, ko meh häne näi.
»No, snää ole nys sitt vallan derv»
»mutt k ll se sendä nii o
mnää sanosi
t
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ett ilma stää tohtori snää makkaisi ny Num
mellk kolmk kyynrä muitta peitton.
»Taidais kyll nii ollakkin, gyll se tohtor
viisas miäs o, mutt kyll hän sendäm biäne
erhetyksen dek. Nääks, Kalkke, hän ei ymärtänns stää ett merimiähe ruumis vaati
vähä friskemppä tuuld, ko mitä tääll mailit
toime saada. Mutt mnää ymmärsi sen
goht, ko mnää näi, ett mnää paremaks tlii

siälls Säkyläs.
Mutt viissa miehe net
tohtoris sittengi sendä ova.
Nii hand, kyll mes siihem bäähän dliin
gaikk, mnää ja Tasala muar ja Vilkk ett se
tohtor Vilkum barans, mutt menkkääst
lirolls sanoma semmost, ni hän gattle niingo
hän eppälis, ett te olett Seilist karkkum
bääss ja sano, etei Vilkust olis ikipäevi
miäst saatt, jos ei hän olis lailissi kutujuustoi Vilkullt toimittann.

Jeskandeer.

Jeskandeer!
Juur
Jos

ko mnuu sydämen hakka,
jämt kaikep päevä ja yö,
mnää pitele edest taikk takka
Ni mnää tunnen guih harttast se lyö.
Ja mnuu kaakerta, kiärtä ja kaeva.
Se o rakkaus näättäk ko vaeva.

Ei ne lääkrikkä lääkkeit taid keksi
Semssen dauttihi, ei maare vaa.
Eng mnää tiäd enä, mitä mnää teksi.
Ko niin durkasest kärssi mnää saa,
Ko mnuu kaakerta, kiertä ja kaeva,
ko se rakkaus rundle ja vaeva.
Tällaill joudu mnää vaevane hautta,
Tämä taut o ni vaaralist lai
Eik mnuu kukka ny enä voi autta,
Muttkon Gesgtalon dyrneväs Maij.
Hänen dähtes mnuu kaakerta kaeva,
Hänen dähtes mnuu rakkaus vaeva.

Hän o lesk. Mutt se Koivisto Jannu,
ko o viisas ja vanh sano ai:
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»Naikha lesk, sill on gattla ja pannu,
Ei kad kauppatas, lesken go nai».
Mutt mnuu kaakerta, kiärtä ja kaeva,
Se o rakkaus, näättäk, ko vaeva.
Ky 11 siin neuvos on dundmust ja jarkki.
Ja mnää meinangi noudatta stää,
Sill ett Maijall on niim bali värkki,
Ett ko ajattle stää sekko pää,
Ja sitt kaakerta kiärtä ja kaeva
Ja ni surkkiast rakkaus vaeva.

Sill on dorppaki, o oikke uhki,
Ja se ymbärs om buol tynnri maa
Sill om borsas ni saastase muhki,
Ett stää lystikses kattleki vaa.
Ja sitt kaakerta kiärtä ja kaeva
Se o rakkaus, näättäk, ko vaeva.
Sill on giss ja yks lehm ja kaks lammast
Nii ja heone, liinhari plakk!
Ja oi voi ko mnää tykkä siit tammast!
Sild en Maijast mnää tykkämäst lakk.
En, gon kaakerta kiärtä ja kaeva,
Ja ai hullumi rakkaus vaeva.
Maij o suur, punaposkine riuskas,
Sanalls sanott se ihmne o nätt.
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Mutt ko friiull mnää meni, hän diuskas:
»Älä iisuttel»!
siihe mnun jätt.
Ong sitt ihme ett kaakerta kaeva?
Ong sitt ihme ett rakkaus vaeva?

Mutt se puhemiäs sääkrä ja vanno
Ett ne vaimihmses semssi o ai,
Ja ett nii heijän dapas o sanno
Vaikk het tahto, ett miäs heijä nai
Mutt mnuu kaakerta, kiärtä ja kaeva.
Se o rakkaus, näättäk, ko vaeva.
Semne justeering lohdutt se verra,
ett mnää pidängin duumastan gii,
ja mnää f reistä sitt viäläkkin gerra.
Jeskandeer, mutt mnuu pelgutta nii.
Ja mnuu kaakerta, kiärtä ja kaeva.
Se o rakkaus, näättäk, ko vaeva.

Vanham boja valitus.

yli räkning o semne ett flikklapsemuuttu
Ja muuttuva niim bali huanomaks vaa,
Ett kon dätä fundeera, oikke siins suuttu
Eik lainkka stää harmi pois miälestäs saa.

K

Heilp pääknupp

däynnk kaikengaldassi aatteit,
Joist enne ei hualitt ei merkkikä juur.
Ja kat heijä askreitas, kat heijä vaatteit.
Niis huama, ett mailmas o surkkius suur.
on

Heill liiveis o seitmändoist krääkki ja lenkki
Ja piukkaham brassatt, ett ihmettle mnää,
Kui lainkka hes semsis saa vedetyks henkki
Ky 11 vailnaiseks vissi se toimitus jää.
Em mnää tiäd, jos sillp pidäis naurat taikk

itki,
Nep parselli ova niin glookusten deht,
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Ko niis ovak knapikki selkruatto pitki
Ja kaulaukk nii suur, etei kattos sinnk
keht.
Heillk kengis on dupsu ja suippneva nirko
Ja kalossip pääll, etei kipakak kast.
Mutt virskiri, raamatt ja lukkri ja kirko
Heild unhottus saa, se o surkkia vast.
Ja hiusrusting täynn valla neoloi ja naoloi
Om börröseks poldett ja jakkaust vaill.
Ja treijuis o rihmoi ja nuori ja paoloi
Hek kaupungilaisiks jo ruppeva maili.
He mamselleit o eik het turppeit viit tonkki,
Jos tarhana öksyvä, voi suas hiis!
He hakkava liäppeihis ooderkolonkki
Ja haistan go Saaroni liljap presiis.

Ja tanseis hef fliitova hiljasse yähö
Ei siihe heild aikka eik harttautt puut.
Mutt pankkast nek kambraati lailissen
dyähö,
Nii nokk heili o nyrppeis ja väändleväs
suut.
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Kyll flika o muuttunn, mnuun däyty se
sanno

Ja miälestän niim bali huanomaks tuli
Ett naima en men, se mnää hippa ja vanno
En mens, sill ett siilo mnää olsi vast hull.

