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Varrain hoomenikko 
Katso: jo tuuli 
havahtui pehkois 
i neeznoisest laulaa 
pajupuun lehtois. 

Jo päivyt pistiis 
metsän päält, 
kuunteloo ensimäisen 
linnun äänt. 

SmniAoot Klamit, 
ъжчюк Шшмй 

ш л а 1 



Metsääs 
Isä otti miun yks kert metsää kerallee tupapuita 

toomaa. Sihee saa miä veel syvvää metsää en olt roohtint 
männä, metsän ääree saa vaa toisiin lapsiinka kävelin. 
Määmmä kitsast metsäteetä mööt hepoisenka i hepoine 
äkklistää furkahti i peetty kiini. Isä repäis ohjist. 

— Noo, mikä siulle tuli! 
Miä katson, meijen eessä istuu teen pääl koira i 

vahtii meijen poolee. Miä taatalle näytin: Isä katsahti. 

— Se ono repo, — sannoo. 
— Otamma kiin, — miä saon isälle. 
Isä sannoo: — Otamma, — i ko mörähti. 
— Uu-uh, rbbzikka. 
Repo rapas hännenkä, tai sevvert möö hänt i 

näimmä. 

Kärpäin pyrkii 
korvii, nennää. 
Sannoo Jyrki: 
— Vihma leenöö! 

Vihma. 
Näät i pilvi 
noiso seelt, 
niku silmä, 
täyn on kyynelt. 
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Tilkka, katso! 
Näät i toin, 
näät jo tipsaa 
yli koin. 

Kolkkii ovvee, 
särköö kattoo, 
ajoi uulitsalt 
kaik peittoo. 

Jyry 

Ko miä olin peenennä, minnua saatettii metsää grib-
baa korjaamaa. 

Miä mänin metsää, korjasin griboja i läksin jo kot-
tii tulomaa. 

Äkkiistää tuli pimmiä, noisi vihmaa satamaa i alkoi 
jyrissä. Miä pölässyin i istusin suuren tammipuun alle. 

Läimähti valkia, niin valkia, jot miul silmiil tuli 
kippiä i miä panin silmät kiin. 

Miun pään pääl mikälee noisi präkkämä ja pauk-
kamaa. Perrää senen minnua mikälee löi päähä. Miä 
lankiisin i lezin niin kavvaa, kunis vihma loppui. Kons 
miä havahtusin, koko metsääs tilkkui puist, lauloivat 
linnut, i tiukki päivyt. Suuren tammen jyry lohkoi, 
i hänest tuli savvu. Ympäär minnua lezivät tammen 
lassut. 

Miul vaatteet oltii kaik märät i tarttuivat ruumeesse 
kiin. Pääs oli muhku, i oli kippiä vähän. Miä löysin 
oman hatun, laamasin gribat i panin jooksuu kottii. 
Kois kettää ei ollut. Miä söin kaapist kolkan leipää i 
mänin kiukaalle. Ko havahtusin yllää ja katson kiukaalt, 
ni nään, jot miun gribat zaaritettii, pantii lavvalle i jo 
tahotaa syyvvä. 

Miä kiljahhin: — Miks töö ilman minnua sööttä! 
Höö vastajaat: 
— A mitä siis siä makkaat? Työ kiirempää, söö! 
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Gribbaa. 
Laulu, nagru ja suur ääni; 
helisöö kaik metsän äärii. 
Ket seel metsää männööt partiis 
kaikiil vakat käsivarsiis? 
Neet on lapset—gribanikat, 
korjajaat höö kaik obakat; 
männööt harvaa haapasikkoo, 
puhastaat seelt punakooret, 
jooksoot tihtii kuusikkoo, 
mis pehkoin peitos ollaa nooret, 
kovat, mussat borovikat. 
— Näät i gribbaa täyn on vakat. 

Arvaa. 
Ja шш(л, Cäpi maan 

кш, [ьшъоимгь fiaturi ш. 



Kala. 
Jooksoot lapset joen rantaa, 
jooksoot—ken on ees, se mees! 
Vanja pitkää onkia kantaa, 
Vasjal matokru§ka käes. 

Kala §uljppaa, kala buljkkaa, 
kala uijuu ojan suuhu, 
— Kala, kala — o h t o tiukkaa! 
Ota matokkaine suuhu! 

Meil on matokkaiset hyvät, 
meil on vahva ongen siima, 
— kiljuut rannan partaal lapset. 
Kala kroppais maost kiin, 

tahtoo männä syvvää vettee, 
no siima tempais lapsiin kättee. 

Möi i mlMtafcit /м-
jmnwb(d vjttmi^ мшМь 
vmwof{L Сотпш. 

Onkimaa. 
Vasja ja Petja näkivät, jot Harjo-däädä käyp tihtii-

pääl onkimaas ja joka kerta toop hyviä sorriaita kaloja. 
— Kus siä, Harjo-däädä, käyt onkimaas? 
— Joest, jokan töö että tiije, kus kalat elläät!? 
— A otatk siä meitä onkimaa? — kyssyy Vasja. 
— Tulkaa vaa. A teil onget ollaa? 
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— Möö teemmä!—sukkelast vastais Petja. 
— No, no! Tehkää, tehkää, — sannoo Harjo-däädä. 
Lapset jooksivat kottii. Löysivät rihman. Kysyivät 

isält kaks kokkaa, etsivät kaks putelin propkaa, no vapoja 
evät kustaa lövvä niin pitkiä kuin Harjo-däädääl ollaa. 

— Kust niit vapoja nyt saavva, — tuskajaat lapset. 
Isä hoksais lapsiin tusan, ja mäni leikkais päähkäni-

köst kaks hyvvää pitkää vappaa. 
Lapsiil hyvä meeli, — nyt onget ono laahittu, veel 

paremmat, ko Harjo-däädääl. 
Toiseel päivää kolt kalastaijaa istuut joen äärees onget 

käes. Harjo-däädä hiljakkaistaa nevvoo, kuin pittää onkia. 
Vasjal alkoi hiljakkaistaa reppiä. Vanja kiljahti: 
—Tempaa ! 
— Vasja hätäillää ku riuhtais, tai siima katki. Vasja 

noisi itkömää, no tehä ei mitä. Illaal isä vastajaa pee-
niä kalastaija, kyssyy: 

— No, kus teijen kalat ollaa? 
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Vanja repäis karmannost kaks pikkaraist särkiä, a 
Vasjal ei oo minenkä kiitellä, hää i sannoo: 

— Laa miä praavitan ongen, siis näättä mitä toon 
kallaa. 

Ой naltm riahmjt, vaa a 
MMJULLUt, 

Tapahus. 
( K e n k e n e n p ö l ä s s y t t i ) 

Kolja mäni yks' kert venneel lustaama. Otti peenen 
siaren, Masan, kerallee.—Laako miä pöläsytän Ma§an,— 
duumajaa itseksee Kolja. 

— Otan toukkaan venneen hänenkä Laukkaasse, a 
itse noisen kiljumaa: Aivoi, nyt siun virta veep merree! 
Hää ko pölästyy, siis hyppään ujumaa ja otan venneen kiin. 



Niin se Kolja i teki. Issutti Ma§an venneesse, touk-
kais joelle ja itse alkoi niku itkusuil kiljua: 

— Aivoi! Masa, Ma§a! Nyt siun virta veep merree, 
a seel mustselkäiset hylkeet siun söövät! 

Masa alkoi mörnää, itkiä, a vene jo mäni ettääl 
rannast i alkoi sitä virranka viijä alas jokkia. Kolja 
katsoo, assiat jo ollaa pahast — vene uijuu ettääl. 

Riisuis hää kiireestää, hyppäis vettee. No kus 
seel — venettä enempää ujumisel kiin et ota. 

Kolja ujui rantaa takas. Hätähyi kaikkinee i kyyne-
let jooksoot silmist, a vene jo on kuin ettääl. 

Katsoi Kolja, heijen harmaa hepoin siin sööp, noo-
ras on. Jooksi hää hepoisen looks. Hyppäis selkää ja 
alkoi kovast aijaa rantaa mööt. Ajoi hää niin paljo, jot 
venettä enempä takant ei noissut näkymää. Hyppäis 
seläst pois. Riisuis, ja vette hodun päält. Ujui keski 
joelle i alkoi ootella venettä. 

Ootteloo, ootteloo, a venettä ei näy. 
Jo hää väsyi, ei kessä veen pääl enempää, no 

vene ei näyttii. 
Noisi Kolja ujumaa rantaa takas, a jalois ono niku 

kivet pantu, niin i veittäätkii pohjaa. Jo hää lainoo 
vettä, katsoo: seelt vene uijuu hänen poolee — ketälee 
meehijä soutaa. 

— Avittakkaa, avittakka! — kiljahti slaaboil ääneel 
Kolja i alkoi hiljakkaistaa painua pohjaa. 

Havahtui Kolja ylös. Katsoo, lezzii kois, omal ro-
vatiil, a äärees seisoo Ma§a i nagraa. — Kenen, iKolja-
vello hyle tahtoi syyvvä? — sännoo Ma§a. Kolja ei saa 
mittää tolkkua^ olikse uni vai tottuus. Siis Ma§a hänel 
neuvoi, jot miun Maksima däädä tapais venneel kiin, 
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toukkais rantaa, a itse läksi mänemää venneenkä alas. 
Seelt hää näki, jot siä määt pohjaa. Sousi kiireest 
venneen siihe paikkaa, hyppäis vettee ja tempais siun 
pohjast. 

— A mist siis hää minnua hoomais? — kyssyy 
Kolja. 

— A Maksima däädä kuuli siun äänen, no i tuli 
siulle appii. 

Mancikkain puri. 
Sarajoin takan, kivikoos kasvaa paljo mantcikkoja 

Ivo-pionera mäni peenen vellonka, Mi§anka, mantcik-
koja söömää. Tultii veljät kivikkoo. Paljo ono mantcik-
kaist, niku kellot punertaat ympäär kivijä piten rohon 
sees. 

Ivo sannoo Miialle: 
— Miä teen toohest kaks ropokkaa, enstää söömmä, 

a siis korjaamma nämä ropokat mantcikkoja täyn. 
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— Ehe,—tyrrähti nenänkä Mi§a. 
— Söö mantcikkoja kunis miä teen ropokkoja,— 

sannoo Ivo Miialle. Mi§a mäni kiven ääree, mis paistoi 
tervenäin ryhmä mancikkoja. Pisti käen mancikasryh-
mää. 

— Ai-jai-jai! — ko mörähti pahal ääneel. 
— Mikä tuli?—hyppäis Ivo looks. 
— Mantcikas puri sormest, — mörisöö suureel ääneel 

Misa. 
Ivo katsahti Mi§an takkaa, katsoo:'—kirjava mato 

pistää männä Mi§an loont pois. Ivo hoksais järkee, jot 
se mato puri Mi§§aa, löysi otsan rihmaa, ja järkee sitoi 
sormen ylemmält raanaa kovast kiini. Ivo sen muisti, jot 
kirja „Pioneran sputnikka" mokomaisiis tapahoksiis niin 
käsköö tehä. Perrää sen Ivo toi hodus Mi§an kottii, ja 
hänt saatettii bolnitsaa. 

ЗЬ/ш mau a /пшиш 
КЛШШ VWuZ CLl/aZ. 

№ 

кшиил аллш 
Päähkänä. 

Partti poikaisija, Gaurilan Oljo, Kolja, Jukon Mik-
keli, Mikola, Vanja i Mitja, ottivat kisat i vakat kera 
i läksivät pyhäpäivännä Halikan mäen päält päähkänää 
korjaamaa. 

— Seel mäen al, — sannoo Mikola,— ono paljo 
karhuja. 
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— Meit on paljo, — vastois Mikkeli, — i karhu ei rohi 
looks tulla. 

— Ohhoo! Karhua pölkäjäät, vet meil on kaikiil 
veitset keral, laa proovajaa tulla looks, — sannoo 
Kolja. 

— Siä ku kuulisit karhun kripsua, viskajaisit veitsen 
i vakan metsää i panisit mänömää niku jänis, — vastais 
Koljalle Vanja. 

— A pojat, ku tulloo karhu, — sannoo Mikola, — siis 
kaik hodus määmmä yhtee kokkoo, siis karhu pääl ei 
tyä. 

Mikolan juttuu kaikin soostuivat. Näät i Halikka. 
Vuhisoot korkiat kuusipuut. Kaisia on ympäär. Poikiil 
ikä kripsust syän niin i hyppäjääkii. 

Näät i päähkänäpehot. Päähkänärypsyt, niku kellot 
rippuut. Pojat unohtivat i karhut i kaik metsän pelot, 
alkoivat raataa, korjeta päähkänää. Vanja i Oljo krapui-
sivat puuhu kisat seläs i alkoivat niihe korjata päähkä-
nää, a toiset maast reppiit vakkoihe. 

Näät jo vakat i kisat täyttyyt päähkäninkä. Ilo 
ono poikaisiil. Vile ja laulu helisöö Halikan mäen 
pääl. 

Äkkiistää mikälee alkoi mömmööttää. 
— Karhu! — mörähti Mikkeli ja hyppäis pehkoist teel 

i, mitä vaa voimaa, pani jooksuu kotipoolee. Mikola, 
Kolja i Mitja kera praiskaisivat vakat i Mikkelin jäles 
jooksemaa. A Oljo ja Vanja jäivät puuhu, ei elävät eikä 
koolleet. Evät rohi laskiissa puust maaha. Vähän ajan 
perält näkkööt, paimen tulloo metsää mööt heijen poolee. 
Höö hyppäisivät puust maaha. Paimen tuli looks i kys-
syy: 

— Ettäk töö nähneet härkää täst, vet pakkiis pahalain 
karjast pois. 
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Oljo ja Vanja hoksaisivat, jot se ei olt karhu, a kylän, 
härkä, parahtivat nagramaa i läkäsivät paimenelle sen 
tapahuksen. A toiset jo aikaa kois oltii. 

Heinämaal. 
Harkkamus harkkamukselt heinänlööjät männööt ni-

tyn sissee. Kymmen hiottua viikatetta paistaat ja heli-
sööt vassen hyvvää haisovaa rohhoa. Rohosinnaa har -
joinnaa lankiijaa roho i räytyjää kovan päivyen pais-
tees. 

Meespartin jäles tulloo rääty pioneroja, kera viikat-
teet käes. Ees heitä lööpi kolhazan predsedaateli. 

— Paremp harkkamus! Kovemp rappamus! Vot ni!.. _ 
Pionerat katsoot varman predsedaattelin päälle i ta-

vottaat ottaa kera hänen laijukkaiset perekosat. Kaikkiis 
laijamman saap ottaa Borja — hää ono suuremp toisia 
pioneroja. 

Männööt heinän lööjät, lasettelloot rovnoisest to kur-
raa poolee, to oikiasse. 
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Näät i laulaa alettii: 
Ajoimma kaik möö ataamaanat, 
ajoimma vo-je-vo-da-at kaik. 
I meil suu-ren meren äärees 
loppui pitkä sotamatka... 

— Oi! . . . puri! — äkkistää ku kiljahti peen Mi§a, itse 
viikatteen praiskais kylkee ja alkoi heeroa säärtä. — Mikä 
puri?—jooksivat toiset ympäär hänt. 

— Mehiläin! 
Kaik ko parahtivat nagramaa. Predsedaatteli nagraa: 
— No nyt noisemma lukomaa, jot siä oot raanittu 

"heinäsoas" i illaal premiruitamma siun. 
Mi§al hyvä meeli, kaik ollaa hänen ympäär, gordoist 

hyppäis keskikohast pois, laamais viikatteen ja helliääl. 
ääneel komanduis: 

— Kaikin löömää heinää, mar§! 
Taas niitty kajahti nagruul, ja alkoivat helissä viikat-

teet vassen hyvvää pehmiätä haisevaa rohta. 

ШиМтшай P/t/tvamc,n:au 
MA amfi/t тадАоь wMJ 

• i • •• % •• •• • •• Heinanlooja. 
( V i i k a t e ) 

Viuho viikate teräväine, 
kaa siä karhet maaha rohta! 
Laamaa laija ensimäine 
alkuperekosan kohta. 

Päivyt kuivattelloo valkiaiseks 
rohot tuulen puhkees; 
kasvaat niityyl kuhjat kultaiset. 
— Tappaa ympäär kuuvven kesse! 
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§ari päästi. 

Mänivät lapset yhel kertaa gribbaa. Ottivat koiran, 
^arin, kerallee. 

— Hää hyväst etsii oravija, — sannoo Petja. 
— I jäniksijä aeloo, — lisäis Ljosa. 
I lapset tyytyväisen ja hyvän meelenkä läksivät 

suuren §umunka metsää. 
§ari pani jooksuu ettee. 
Evät höö veel kerkisseet harkata metsää, ku kuuloot, 

•§ari niin haukkuu aikkamiseel, jot metsä helisöä 
vastaa. 

— Pannaa jooksu, orava! — kiljahti Petja. Kaik vis-
kasivat vakat käest pois, ja pantii jooksuu koiran äänen 
looks. Petja pitkin jalkoinka ensimäiseks joutui §arin 
looks. 

— Tääl, tääl! — kiljuu, — korkiaas kuusees! 
Orava näkköö, jot kauhean suur ääni tehtii ympäär 

hänt. Hää alkoi hyppiä puust puuhu syvän metsän poo-
lee. 

Noistii lapset takas kääntiimää, no niin tultii syvvää 
metsää, jot kenkää ei ota takas tuntaa tulla. Tuli heille 
pelko. Mitä tehä? Kiljumaa noissa? — Kenkää ei kuule, 
jot appii tulla. A ilta tulloo päälle. 

— Tiijettä lapset — hyppäis Petja, — $ari tiitää teen 
i hää meijet veep kottii. 

Lapset ympärhystii Petjan looks. 
— Kuin, kuin!? — uskomattomast kyssyyt. — Kui $ari 

tuntaa meit viijä kottii? 
— A vot kuin, — sannoo Petja. — Möö noisemma 

hänt ajamaa kottii, grozimaa, hää pannoo jooksuu, a möö 
kaikin jäles. 
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Niin lapset tekivätkii. Ajoivat $arin mänemää, a itse 
jäles. No $ari niin kovast jooksi, jot lapset jeele-jeele 
jäles kerkisivät joossa. Jooksivat kavvan aika. Äkkiistää 
Petja mörähti: — Urraa! Metsän ääri! §ari päästi. 

Lapsille hyvä meeli. Höö kiljuvat $arin takas, alkoi-
vat silotella ja suvata häntä. Siint saa $ari oli ensimäin 
lapsiin to varispa. 

Palo. 
Varrain kesähoomenikko. Hiljaa on meren seläl, vaa 

kajavan ääni välimittee kuuluu: 
— Trr-lii, trr-lii! I kalastaijiin motori tuksuttaa, män-

nää merelle. Ettäälle mäni motori merelle. Heenonna * 
rihmanna savvu vaa kuumetti noissa hänen kohalt 
ylös. 

— Miko laahi motori hodduu, meil jo on viimäin 
verkko käes,— sannoo brigadira motoristalle, a its kahen 
kalastajanka tempajaa verkkoa merest motorii. Miko 
alkoi soojentaa motoria. 

Vähän ajan peräst, ku vuhahti mikälee. Katsahtivat 
kalastajat, motorin kajutti on tulen sees kaik. Miko hyp-
päis seelt: 

— Neftibaakki reppiis, — kiljahti hää. 
Tuli jo laamais pool motoboottia, sammuttaa enemp 

et saa, ehi vaa karkuu päässä. A kuhu määt karkuu 
keskimerel: hyppää vettee, a vees et kuin kavvan jaksa 
olla. No tulen sissee et jää, i kalastajat ken ehti 
riisussa, ken riisumata, hyppäsivät vettee. 

Hoomattii se vahinko rannast. Lähettii venneenkä 
appii. Api joutui omal aikaa. Kalastajat korjattu veest 
pois, a motobotilt esinukka, niku sorsan nokka, vaa jäi 
veen päälle. 
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Näät hää, pitkiin uussiinka, 
rohoin laukka — siin ku siin! 
Proovaa maistaa! — kyynelet herneinnä 
alkaat joossa silmist siun. 

Näät i kapusta niku bocka, 
kova koteina, valkiat lehet. 
Lehti lehen ses istuu, 
lehti peittää toisen lehen. 

Uguritsat valmistuut, 
männöät keltaiseks i paksuks. 
Näät i lantut varmistuut, 
niku mesi männööt makkiaks. 

Jo punertaat i porkkanat, 
nostaat hartiajaa maast pois. 
Pavun palot kypsyit varrees 
i herne helisöö jo tuulees. 
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Arvaa. 

Уу&пш шшаш, iXfJiari lut, 
töufi тшш on ш^аАиЛ. 

Tarhaas. 
Koko kesä meijen tarhas söötti meitä. Da i talveks 

kojo-mitä veel zapasoitimma. Jo varraiseel kesäl möö 
aloimma sipulia syyvvä. Söimmä i taarinka, i leivänkä, 
i munanka. Kiiree i uguritsat alkoivat valmistua. Makui-
set uguritsat vast-vaa peentarast! Möö heit i lounaeel 
i iltaiseel söimmä. 

A siis muna — skorospelka valmistui. Kaivamma 
sveezaa munnaa, pesemmä i paissamma. 

Makuisa on paissettu muna — päälys zaarihussut, 
kroksaa hampais! 

Punastuvat i pomidorat. Eh, i hyvät ollaa höö! Ma-
kuisat, socnoit! Hyvät höö ollaa i rokas, i munanka 
syyvvä, a to i prosto soolaat i leivänkä sööt. 

Likentyy sentjabri kuu, pittää tarhast kaik zapasaks 
korjata. Ensimäiseks korjasimma pomidora t—höö kyl-
mää pölkäjäät. 

Repisimmä sipulin, puckii sioimma i kiukaan ääree 
ripussimma, jot kuivaisivat. Jos et kuivata hyväst, ni 
pehestyyt. 

Noisimma rytkiä, borkkanaa i föklää podvalaa kan-
tamaa i kuivan liivanka suputtammaa. Siis otimma mu-
nast kiin. Hänt paljo meil oli. 

Hyvä, jot ilmat olivat kuivat, muna kuivi, — saap 
kohallee kooppaa panna. 
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Munan lopetimma, otimma kapussast kiin. Teimmä 
bockii, soolasimma, terveltää podvalaa panimma, jot tal-
veel olliis sveezaa kapustaa. Kaikkia zapasoitimma—talvia 
nyt ei hooli pölätä. 

Vanhoil aikoil meil kenkää ei issuttant maamunnaa 
Ei tiijetty, mikä hää i on. 

Luki yks herra, jot meren takan on ruuhti — maa-
muna. Kirjutti hää maamunan, issutti tarhaa. 

Kasvoi maamuna voimakas, kova i kaik yli peittiis 
kukkiinka. 

Karisivat kukat. Heijen sihal noisivat kovat, ymmär-
käiset, päähkänen suurukkaiset §aarikat (bobat). 

Korjattii neet §aarikat, zaaritettii heijet voinka. Kut-
sui herra tuttavat, ugo§§oittaa heitä vastumaisen söö-
kinkä. Ottivat veeraat suuhu zaaritetut §aarikat, heeroot 
hampais, §nibristellööt. Proovais i itse peremees, suun 
tempais koveraa mokomaisest söökist. Suuttui hää i sannoo: 

— Revätkää juurinka i visatkaa mänömää se drääni! 
Toiseel päivää revittii se kasvo. Nähhää — juuriis ollaa 
munat. — Proovamma näitä paistaa! 

Proovattii — makuisa on. 
Näyttiis herralle: — Oh miä, durakka, durakka! — san-

noo,—pittää juuret korjata, a miä latvat zaaritin. 

Iаллсиг, tmim шшш 
(mmi... 

Juuret vai latvat. 

Arvaa. 
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Saadu. 
Saadu veel on 
kukkiin sises, 
päivyt ootteloo 
jo kessää. 
Neeznoit kukat 
fruktipuist 
kesä oksil* 
maaha puistaa. 

Kevät tulloo, 
saaduu ruttaa... 
Senen kesä 
poikkee muuttaa, 
jot vii§njat, omenat 
i socnoit sliivat 
syksyajoiks 
joutuisivat. 

Meijen apinikat. 
Laatii äijä lautoist häkkijä. 
— Mitä siä, äijä, teet, — kyssyy peen vunukka, Gri§a. 
— Linnuille hooneita laahin. Linnut,—sannoo äijä,— 

ollaa meijen apinikat. 
Meijen maa on lintuin syntymä paikka. Ikä syksy 

höö suuriis parttilois lentiijäät yli merriin soojille maille 
talvipakkaisist pakkoo. A keväeel höö tulloot omille 



maille takas. Vaa ei partittee, a yksin, kaksin. Miltaiset 
ollaa peenet i slaaboit, neet jääväät teelle ja hukkuut. 

— A mitä höö meil avittat, — kyssyy Gri§a. 
— Linnut tekkööt meil paljo appia. Höö puhastaat 

saaduist kaik matokkaset pois, hoitaat kapustamaan ja 
tarhan matokkaisist. Lintuja ku ei olliis, siis kaik fruhtit ja 
oovo§§it matokkaiset söisivät pois. Senperäst pittää lintuja 
pittää vaariis, laatia heille hooneet ja ei karkasutella heit. 

Gri§a sannoo: 
— Miä noisen nyt, äijä, lintuja hoitamaa. 

Veeras oksa. 
Kasvoi metsääs diikkoi omenapuu. Tuli metsää sa-

dovnikka lapjanka, näki omenapuun i sannoo: 
— Näät hyvä puu, tämä miulle kelpajaa. 
Koivoi omenapuun hiljakkaisee, jot juurija ei katkoa, 

toi hänen saddaa i issutti jällee kasvamaa. 
Toiseel vootta sadovnikka tuli koveran veitsenkä. 

Hää leikkais koko latvan puult i jätti vaa kannon. Siis 
lohkais päält kannon i pisti siihe rakkoo hyvän omena-
puun vesan. Siis sadovnikka tukkais senen raon zamas-
kanka kiini i sitoi trjapkoinka. 

Ympäär noort kasvatust hää särki vaakiat i mäni 
pois. Noisi vähän läsimää omenapuun kanto, no hää 
oli noor i voimakas. Kiiree hää pääsi. A veeras vesa 
kasvoi yhtee kiin. 

Jo laskoo pupu§ka pupu§kan jälelt, lehen lehen jä-
lelt. Aijaa vesan vesalt, oksan oksalt. 

Yli kolmen vooen puu noisi kukitsemmaa valkia-
roozovoisiin kukkiinka. 

Karisivat valkia-roozovoiset kukat pois i heijen sih-
haa jäivät rohoiset omenan raat. Syksypoolee raakoist 
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tultii omenat. Vaa evät diikkoit, hapat, a suuret, puna-
poskiset, makkiat. 

I niin hyvä tuli omenapuu, jot toisist saddoist tultii 
ottamaa vesoja. 

Micurinan saaduus. 
Micurin ono tunnettu sadovnikka. Pääl 50 vooen 

hää teki ommaa suvattua assiata. Hää kaikenlaisija oopbt-
toja teki, jot kasvattaa uuvvet 
porodat, uuvvet sortat fruktija. 
Hää staraitti saavva hyvijä sort-
iija fruktipuita i marjapehkoja, 
miltaiset evät pölkää kylmää. 

Kuninkaan aikoil Micurinal oli 
paha tehä töötä. Kuninkaan oike-
hus ei hinnoittant hänen töötä. 
Rahhaa hänen oopbttoja vart ei 
annettu i hänen töötä ei avitettu. 
Da i talonpojat hänen tööst mit-
tää evät tiitäneet, vaik heitä vart 
hää teki tööt. Yhet kulakat ja 
herrat vaa polzivoittivat hänen uusiil frukti-sorttiloil. 

Sovetin oikehuksen aikan-
na Lenin ensimäiseks jouhutti 
Micurinan meelee i antoi hä-
nelle rahhaa hänen töötä vart. 

Parttia, praviteljstva kovast 
hinnoittivat hänen töön. Hänel-
le oli annettu i rahhaa i maa-
ta. Hänel oli paljo apinik-
koja i oppinikkoja. Micurinalle 
annettii Leninan ordena. 
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Paljo hyvvää teki Micurin. 
Näät gruusapuut—karlikat. Karlikkapuist ono kerkiämp 

korjata fruktija. I koko käytös hänen ympäriil on ker-
kiämp. Näät oksa. Ikä oksan erotuksees ei oo yks kaks 
vii§njätä, a paljo. Vii§njäst i toomipuust Micurin sai 
uuvven fruktipuun. 

A näät viisnjäpuu. Hää kasva pikkaraisees paas lav-
vaal. Niis pikkaraisiis puis kasvaat suuret makuisat mar-

jat. Karlikka-puil pittää vähä tillaa, a fruktija 
höö antaat paljo. 

Micurinan saaduus 
ollaa mokomaiset ome-
napuut, jot niijen al saa-
dunvahit pölkäjät maa-
ta. Tokkuu puust ome-
na päähä — i havahhut 
yllää suuren muhunka. 

Jot pittää sitä omenaa, pittää laijalt 
harotta kämmälet. Micurinan saa-
duus kasvaa paljo marjaa. Marjat 
ollaa suuret i socnoit. Vaabukka ono neljä kertaa suuremp 
prostoist. Hää on kova, ei pölkää matkaa. 

Paljo vastumaista ono Micurinan saaduus. Seel käv-
vöt sadovnikat oppimaas, kuin kasvattaa uusija sorttija 
fruktija, oovos§ija, marjoja. Höö oppijaat Micurinalt kas-
vattammaa niitä sorttija niis paikois, kus on kylmä, kus 
on lyhyt kesä, seel, kus höö konsaa evät kasvaneet. 

Linnut saaduus. 
Miä joka hoomenikko havahhun lintuin äänest yllää. 
Makkia on hoomenikol uni, no skvortsiin laulu unen. 

voittaa. 
24 



Miä avvaan saadun poolest ikkunan auki i kuuntelen 
skvortsiin laulua ja katson heijen peril, mitä höö tek-
kööt. 

— Näät yks hyppäis lentoo oksan päält, lentiis hoo-
nein takkaa. 

— Näät hää lentiis takas matokkain nokas, pisti pään 
häkkii, a häkist pojat kirahtivat yhel ääneel vastaa. 
Hää toukkais matokkaisen pojan nokkaa, hyppäis oksan 
päälle päivyen paistees i alkoi viheltää kaikellaist 
verttä. 

A sil aikaa toin skvortsa oli maon etsoos. Näät hää 
vurahti tarhan polest häkin ääree mato nokaas. A ensi-
mäin skvortsa vurahti etsimää pojille toittoa. 

Niin höö hoomenikost varraa ja mööhäisee iltaa 
saa voorottee kantaat pojillee syyvvä ja laulaat saa-
duus. 

Pääsöit lentijäät pois. 
Ensimäiseks lentijäät meilt linnut, miltaiset söövät si-

kiäisiä, i enemmestää ne, miltaiset lovittaat itikkoja il-
mast,—pääsöt i strizat. Pääsöit lentäät meilt soojaa maaha 
augustikuun toiseel pooleel. Kylmät augustikuun ööt 
tappaat kaik itikat, mit lentelööt ilmaas: sääsöit, kärpäiset, 
mitä söövät pääsöit. Perrää niijen öö kylmin i pääsöit 
alkaat laatiissa matkaa. 

Sil aikaa töö näätiä, jot pääsöit korjahussaa suu-
rii parttiloihe kattoloin harjoille, telefonan langan 
päälle i makajaat pehkois tali rookois Laukaan rantoja 
möötä. 

A kesäl pääsöit evät konsaa tehneet sitä. 
Kesäl höö veettivät ööt ommiin pessin äärees, kar-

nizoin al i toisiis mokomaisiis paikois. 
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Talveks. 
Vanha Login-äijä ono kolhozan sadovnikka. Hänen 

hoossaas ono suur kolhozan saadu. 
Tänäpään hää alkoi valmista saadua talviajoiks. 
Hää laati pioneroist ja toisist kolhozan lapsist suuren 

brigadan, kakskymmen henkiä. 

— Näät, höö §umisoot seel saaduus! 
Masa, Toni ja Vitja haravoittaat lehtijä ja kaikenlai-

sta toista muusoraa kokkoo, kantaat nosilkoinka yhtee 
suuree runnii ojan ääree. 

Kolja, Mitja i Vasja, särkööt vaakioja ympäär omena-
puit i pletittäät olkiinka ja vitsoinka plotnast vaakian 
välit, jot jänikset eivät sais närriä talveel omenapuita. 

Petja oman brigadanka vööttää olkivöilseestarapehkoja, 
joUtalveel paksuul lumeel ei murteliis eikä lohkois oksija. 

Vesseläst männöö töö. Login-äijä ehi vaa nevvoa. 
Nagraa Login-äijä i kiittelöö peeniä udarnikkoja. 
— Tulloo kesä takas, — sannoo,—siis kaik leenöö 

maksettu, lapset. 
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Cirkkulain pesäs. 
Eli oli keltasuin cirkkulaisen poika, kutsuttii häntä 

Puudikka, eli hää saunan ikkunan pääl, ylimäisen nalic-
nikan takan, soojaas pesääs. 

Lentää hää veel ei proovant, no siipiinkä jo harot-
ieli i ain pesäst vahti. — Civ, civ? — kysyi hänt cirkkulain 
emä. Hää raputteli siipiinkä i, katsojees maaha, piikki: 

— Liika-cir-r-r musta, liika-cir-r-r. 
Lenteli i isä, kantoi Puudikalle itikkoja i kiitteli: 
— Civli miä! 
Emä cirkkulain hyvysteli hänt: 
— Civ, civ. 
A Puudikka lainoo itikkoja. I pisteli päät pesäst. 
— Civ, civ, — hätäeli emä. 
Niin aika i mäni, a siivet kasvaa evät ruttaneet. 

Noisi yks kert tuuli. Puudikka istui pesän äären pääl 
da i tokkui pesäst. Emä hänen jäles, a ruskia kissa, ro-
hosiin silminkä, ono siin ko siin. Pölästyi Puudikka, 
harotti siivet, leekkuu harmain jalkoin pääl i piikkaa. 

A emä toukkii hänt kylkee, sulat ciiristi — stra§noi, 
jurma, nokan harotti, — kissan silmiis katsoo. Pelko 
nosti maast Puudikan. Hää hyppäis, rapsahutti siipiinkä. 

— Kert, kert — i ikkunan päälle. Siinne i emä len-
tiis, ilman häntää, no hyväl meeleel, istuis hänen rin-
nalle, nokkais hänt niskkaa i sannoo: 

— Civ, civ. 
A kissa istuu maas, puhastaa käpälist sulkija pois. 

Katsoo heijen päälle ruskia, rohosiin silminkä, i njaukkaa: 
— Mja-akuisa mokoma cirkkulain, niku hiiri... Mjauuu! 
I kaik loppui hyväst, vaa ku unohtaa se, jot mama 

jäi ilman häntää. 
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Herran pellool. 
Harkki männä öö aikoil matkamees. A teen äärees 

istuu mees adran pääl. Loonna seisoo adraa valjassettu 
laiha hepoin. 

— Joutua tööl ,—sannoo matkamees. 
— Joutua tarvis, istuu hookaamaa, — vastasi väsyn-

neel ääneel kyntäjä, Mikittä. 
Matkamees istuis Mikitan looks. 
— Miks siä, talonpoika ööl oot kyntämääs? — kys-

syy matkamees, — eik se päivääl oo aikaa? 
— Pere miul ono suur, — vastajaa Mikittä, — a töö-

nikkoja on vähä. 
Pere tahtoo leipää, a maata ei oo, mis kasvattaa 

leipää. Kävin herralt kysymääs maata. Herra leikkais 
pikkaraisen saran, vaa maa ono pahhain, ei kasvata lei-
pää, a herralle pittää makson eest tehä neljä päivää 
viikoos töötä. Omat tööt ööl pittää tehä. 

Rankka ono ellää. 
Mikittä hengähti, noisi seisomaa, otti adran ruokist 

kiin ja kuljahti. 
— Nöö! Jukki! — Hepoin alkoi hiljakkaistaa temmata 

adraa etes. 
Matkamees kavvan katsoi jälest, noisi seisomaa ja 

läksi ommaa teetä. 
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Oltii ennen ajat. 
— Oltii neet ajat, 
— läkäjäät vanhat. 
— Rankka oli ellää. 
Maata ei olt kellää 
Päivät i ööt 
möö herraal teimmä töötä, 
kynsimmä, kylvimmä, 
niitimmä i löimmä. 

Herraa vart pyysimmä, 
vettä leipää söimmä. 
A töön pääl veel 
herra antoi keppiä. 
Kaivata ei kelle: 
Kaik piti terppiä. 
— Oltii neet ajat, 
— läkäjäät vanhat. 

Riiheel. 
Päivyt räkittää vilus — i seelkii ono vari. Pellot ty-

hjenööt. Kolhoznikat ruttaat veittää pellolt vihkoja, laa-
tiit riihen katonalukset täyn. Höö ruttaat tappaa viljoja, 
jot antaa riikiil parempaa viljaa. Qnttonan brigada tap-
paa viljaa. Vurisoo ja pamisoo molotilka. Kaks hepoist 
kääntäät cugunaist perevodaa. Kaks henkiä ehtiit vaa 
mättää vihkoja molotilkkaa. Molotilkan barabana ommiin 
paksuin rautaisiin hampainka niin i glodvii vihko viholt, 
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niku nälkäin. A takant tuucanna praiskuu määlitty olki. 
Yks henki puistaa neet olet, a kahen hangot käes kan-
taat kuhjaa niit olkija. Kasvaa viljakoko molotilkan 
ääree. Näät vähäs aikaa jo kuus koormaa on lastu läpi 

^molotilkan vihkoja. A ennen olliis saat kolt päivää heit pri-
musloinka särkiä. Loppuivat vihot. Molotilka jäi vait. N o 
vähän ajan peräst alkaa veejalka pläksuttaa, vurissa. Al-
koi karissa veejalkan ettee puhas vilja, ko kulta. Mäte-
tää säkkiis ja laahitaa rattaille säkkijä. A hoomenna läh-
töö punain oboza leivänkää linnaa. 

Myllyys. 
Ko möö noisimma likentelömää myllyn looks, seel jo> 

seisoi kuimont hevoist. Töökeehui: ken mätti rattaille säk-
kijä valmen jauhonka, ken kantoi rukkeita rattailt myl-
lyn sissee. 

Taatto kera noisi kantamaa säkkijä myllyn sissee, a miä 
jooksin katsomaa, kuin jauhetaa ruist. Ku miä mänin 
myllynkiven looks, ni vähäist ku en joossut takas seelt: 
niin kaisiaks miul seel näyttiis. 

Myllyn kivi niin kovast vuhisi, jot miul noisi kor-
viis helisömmää. 

Ympäär mittää ei näy, — paksu valkia pölly niin sil-
mät i tukkajaa kiin hengätä ono rankka, niku säkki jauhaa 
valettii siun päälle. 

Seisoin miä vähän aika yksintää ja taas läksin mä-
nemää kiven looks, mikä niin kovast jumisi. 

Kiven päält rippui suur neljänurkkain ja§§ikka kitsaan 
alapoolenka: siint ja§§ikast karisi kiven päälle ruis, i 
keskikohast puuttui kahen kiven vällii. Perrää senen jo 
valmiis jauha karisi jas§ikkaa i ja§§ikast trubbaa mööt 
jooksi kohallee säkkii. 
30 
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Cfinm cbdm, täö уштшЫ, 
"i mj fuj4j4. 
Mft пшуига£, уМшил tov, i 
tum шиш do. 

Elävä pelto. 
Katsahti päivyt metsän päält. Raputtaa päätä. 
— Pettivät miun tänäpään peltoin udarnikat, — san-

noo. — Näät heil jo on suur tykky töötä tehty, a miä 
vast silmät harotin. 

A pelto liikkuu, pelto ellää. Siin partti zneikoja kaa-
taa kultaist ruist maaha, a jälelt brigada sittoo ruist. 
Seel mätetää vihkoja (lyhteitä) koormaa i veitetää mo-
lotilkoin looks. A seel jo paarnioita astivoitetaa valmeeks 
kylvöä vart. Ellää pelto laulun sises. Joutuu töö. 
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Ensimäin jyvä. 
Veejalkat vurisoot, sortirovkat tärisööt. Kolhozan 

•salvoisse ojanna jooksoo vilja. 
— Siinhä ono viljaa! — raputtaa päätä egliine jedino-

licnikka, tänäpäiväin kolhoznikka. 
— Kaikiil siint tapajaa. 
Ensimäisen jyvän möö tiikkiä vart saatamma. 
Toisen möö kylvöä vart hoijamma. 
Kolmannen itselle paamma söökiks. 
A neljännen ziivotalle jaamma. 

Linnaa vart. 
Oi mitä väkkiä 
on Laukaan partaal, 
kannetaa säkkijä 
motorii hartiaal. 
Saatetaa viljanna: 
i ruist, i kagraa. 
— Töömees! 

piä hommaa kovanna! 
— kolhoznikka nagraa. 
— Leipää paljo saautamma, 
lähetämmä teille, 
vaa elä traktoraa 
unohha saattaa meille. 

Kaik meijen. 
— Kenen neet pelloot (sarat) lainestelloot väkeviin 

viljoinka? 
— Neet on meijen kolhozan pellot. 
— Kenen neet äärettömät niityt uppojaat korkein 

rohhoin sissee? 
— Neet on meijen kolhozan niityt. 
— Kenen neet korkiat metsät vuhisoot? 
— Neet ollaa meijen metsät. 
— Kenen neet ziivattakarjat guljaittaat niittyjämööt? 



— Kaik on meijen kolhozan rikkahus. Kuhu poolee 
ni kääntiijää siun teräväin silmä, mitä ni kuuloo siun 
herttain korva — se kaik ono meijen, meijen kolhozan 
rikkahus. 

Kuningaan aikanna. 
Rankka oli ellää tööväel kunigaan aikoil. Zavodat ja 

faabrikat oltii kaik kapitalistoin käes. A maat i metsät 
oltii hovinherroin käes. 

Tööväki teki tööt pimmiät i valkiat, rikassutti kapi-
talistoin karmontoa, a itse näläst veitti vööl vatsaa. Töö-
mehiin korttelit oltii podvalois ja lakkois. A miltain 
töömees ei jaksant maksaa vaterarahhaa, senen koin 
peremees ajoi kaikkinee pois. Kaipamaa ei olt kelle 
männä. Oikehus oli kaik kapitalistoin ja herroin käes. 
Paljo oli mokomaisia tapahuksia, jot zavodoin i faa-
brikkoin tööväki ei jaksant enempää terppiä sitä as-
siaa, ku heit peremeehet rööstäät. Höö noisivat bunttaa 
pitämää» 

A kunigas ei suvant bunttija. Hää saattoi sotameehet, 
ja käski panna tyrmää „buntov§ikat", a miltain töömees 
proovais noissa sotameehille vastaa, see sai hodus lootia 
rintaa. 

Lenin. 
Likentelivät proletarskoin revolutsian, oktjabrikuun 

pyhäpäivät. Opettaja noisi oppitunnin aikanna läkkäämää, 
kuin Lenin vei tööväen voittelemmaa, i kysyi lapsilt: 

— Teil kois on läätty Leninast? 
Olja nosti käen i sannoo: 
— Miul papa paljo läkkäis. Hää itse Leninaa näki. 
— A nu, läkkää, mitä kuulit. 
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Noisi Olja läkkäämää, vaa ei oikii hyväst. Peen veel 
on, rankka hänel ono läätä. Opettaja i sannoo: 

— A möö siun papan kysymmä tulla meille illaks, 
jot kaikin kuulisivat. Kuin siä duumaat, tullook hää? 
Olja vastais: 

— Tulloo, tulloo, ei keeltii. 

Oljan papa i tottuest tuli illaal. Se oli vanha töömees, 
aastaikaa viiteekymmänää, pää halliis, nahkain kurtka 

pääl. Mäni hää lapsiin et-
tee i noisi läkkäämää: 

— Nu, nooret Sovetan 
respublikan inmihiset, ta-
hoitta kuunnella, ni kuun-
nelkaa. Oli se aika, pääl 
kolmenkymmenen aastai-
kan takas. Miä olin siis 
noor poika, mehaniceskois 
zavodaas tein töötä. Pap-
paa miul ei olt: hänen 
zavodaas masina tappoi. 
Elivät miunka mama i siso 
ja peen vello. 

Elimmä möö siis ahis-
soksees: koko pere oli 
yhes podvalakomnatiis. 

Seinijä mööt oli siirosti, ikkunat peenet, da i neet 
olliit vassen kirpicaist, §tukatuuritettua seinää. Meil 
komnattii päivyt konsaa ei katsahtant. Pimmiä i rankka 
oli. Joka päivä varraa, päivän valetikkoo saa veel, 
kuului, muissan, veenoin vile, se tööväkkiä kutsui 
zavodaa. I möö kaik silmijä heeromma, hyppäämmä 
ylös. A mama jo ono jalkoil, kiiree samavaran pannoo 
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ja paat kiukaassee toukkii. Joomma möö caajun mussan 
leivänkä, ilman sukuria, i harkimma kiiree tööhö. A töö 
oli rankka, kymmenen tunnia päivääs piti tehä sitä. I 
saimma möö groo§§ija siint tööst. Meil groo§§at, a pe-
remeehelle bari^at . 

Yks kert tööväki noisi zavodaas mässäämää. Noistii 
kysymää, jot palkkaa lisättäis. Kuhu seel! Peremees i kuun-
nella ei taho. Korjahusimma möö kokkoo faabrikan kar-
tanon tanvaal. Noisi yks töömees i sannoo: 

*— Emmä mää tööhö, kunis emmä saa lissää 
palkkaa! 

Möö kuuntelemma, oomma soostuvaiset hänenkä, 
senperäst, jot hää assiaa läkäjää. Äkkiistää kuuluu ääni: 

— Kazakat! Kazakat! 
Ajoivat kazakat, ja ko alkoivat meitä pleettilöil peek-

sää. Miul kaks kertaa pleetiil puuttui selkää. Ja niin, jot 
koko paita niku leikattii, a ruumees tultii veri pallot. 
Harosimma möö —ken kuhukii. A henkiä kahteekym-
mänää kazakat kroppasivat kiin i tyrmää saattoivat. 

Niinikkee i mäni meijen elo etes. 

Vaa yks kert kutsui minnua miun vannemp tova-
ris§a. 

— Туе, — sannoo, — illaal miulle. 
Mänin miä hänelle. A seel henkiä viiteetoist ono 

väkkiä. Kaik enemmittee tööväkkiä. A heijen kera inmi-
hiin istuu, suuren lobanka, teräväst katsoo. Hää i alkoi 
meille läätä: 

— Töö ootta köyhät, senperäst, jot teijen tööst pe-
remees rikastuu. Kunis että aja peremeehijä mänemää, 
ei leene teille kerkiämp. Pois peremeehet! Tehkää töötä 
itsiätä vart, yhes, druznoist, käsi käes. 
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— Tosi se ono! Vaa kuin heitä aijaa mänemää, pe-
remeehijä? Heijen poolest ono politsia. Heijen poolest 
ono itse kuningas. 

A hää meille senen päälle: 
— Enstää pittää aija kuningas mänemää. A sentää 

tööväen pittää korjahussa ja tehä oma parttia. 
Ku noisoo koko tööväki — kuninkaal ei lee sitä rau-

hoittaa. Kuuntelen miä, ja itseksee duumaan: „Totta hää 
läkäjää". 

Peräst miä sain tiitää — se oli itse Lenin. Niin miä 
ensimäisen kerran i näin Leninaa. 

Mäni perrää sen aastaikaa kahteekymmenää. Alkui 
Saksan sota. Paljo väkkiä aetii sottaa. A seelt takas ken 
ilma kättä tulloo, ken ilma jalkaa. A ken i maaha tu-
kattii. 

I minnua siis otettii sotameeheks. A mitä vart soimma? 
Kuningast, herroja ja faabrikanttoja vart. Vaa noisivat 
meil lehet hulkkumaa käsijä mööt. Kirjutettu oli heis: 

„Pois sota! Sotikaa vassen rikkahia." 
A lehet neet Leninalt tultii. Eli hää sil aikaa veeraal 

maal i seelt saattoi meille veestijä. 

Kolt aastaikaa soimma; lopult takkii, voima loppui. 
Noisivat mässäämää tööväki, noisivat mässäämää sota-
meehet. Kuin Lenin meit opetti, niin i teimmä. 

Kuninkaan-to ajoimma, a valta tööväel ei hodus 
puuttunt. Väliaikain pravitelstva joutui siihe vällii. Siint 
pravitelstvast tööväelle hyvvää oli vähä: hää seiso rik-
kain poolest. Riijat siin mäntii: ken senen väliaikaisen 
pravitelstvan poolest seisoi, ken ei taho. Nään miä — 
ei lee tolkkua, ko koko tööväki ei noise mänömää ko 
yks. 
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I kirjutin miä itseen bolsevikkoin parttiaa. Parttiaas 
oli paljo töötä. Möö hulkkuimma faabrikkoja ja zavodoja 
mööt, tööväelle: „Yhtyhyskää, tovari§§at! Yhtyhyskää 
ympäär ommaa tööväen parttiaa! Voittelu vast alkuu". 

Vähän ajan peräst kuulemma möö: „Lenin tulloo 
veeralt maalt takas". Mänimmä möö hänelle vastaa vak-
zalaa. Koko platsin täyttivät tööväki i sotameehet. 
Määmmä. a syän niin särköö. Näät, perästkii pojezda 
tuli. Siin alkui liikkumiin, §umu. 

Äkkiistää nään: bronevoin avtomobilin päälle kenlee 
noisi seisomaa. Ympäär alettii plakuttaa käsijää. Katson 
miä:—se hää ono —Lenin. 

Vaik i paljo aastaikoja mäni siint saa, miä hänen 
hodus tunsin. 

Noisi hää meille avtomobiilist läkkäämää: 
— Elkää uskokaa väliaikaist pravitelstvaa. Hää pittää 

rikkain kättä. Ottakaa valta ommaa kättee. Kaik valta 
sovetille! Ei saksalaisinka piä sottia, a herroinka, pere-
meehiinkä, rikkainka. 

A miä duumaisin itseksee: „No nyt möö oman otamma. 
Meijenkä on meijen vozdi". 

Niin i tuli. Veel mäni monikkain kuu i tööväki ajoi 
väliaikaisen pravitelstvan mänömää. Otettii herroilt maat 
pois. Zavodat i maat mänivät sovetan vallan kättee. Aettii 
peremeehet zavodoist mänömää. Lenin opetti meitä laati-
maa uutta valtaa. Siint saa valtaa käyttää tööväki. Siint 
saa möö emraä tee peremeehijä vart töötä. Nyt meil 
enemp ei kenkää rikassu toisen tööst, joka henki tekkoo 
tööt yhtäissee polzii. A ken töötä ei taho tehä, sitä 
vart meil ei oo tillaa. 

— Kuin se Lenin sen kaik yksintää teki? — kyssyyt 
lapset. 
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Töömees vastais: 
— Ei yksintää Lenin sitä kaikkea tehnyt. Teki hää 

senen yhes parttianka, kumpa vei itseen jäles koko töö-
väen. 

A Lenin teen näytti, Lenin yhtähytti parttian, Lenin 
avois meilt silmät auki. Meijet opetti i teille, peenille 
lapsille käski: oppiissa, opppiissa i oppiissa. Töö ootta 
meijen vaihto. 

Kooli. 
Trauraas, trauraas 
punain on flakku. 
Mussaal tuucaal tempahuis itä. 
Ei! Hää ei koollut, hää ellää, 
Lenin on meijenkäl 
Vozdi kooloo, a assia ellää. 

Leninan koolemalle. 
Peitti kaik zveerin jälet 
egliseel tuiskusääl, 
i lankiijaat, lankiijaat lumet 
hiljaisen kuusipuun päälle. 
Mäntii lintiis mäenpäält, 
lumihangest hangen päälle, 
i tokkuivat i tokkuivat lumipallot 
Leninan groban päälle. 

Pro§§aittammiin vozdenka. 
Lenin kooli 21 janvarikuuta 1924 vooeel Gorkan 

kyläs. Hänen ruumis tootii Moskovaa. 
Seistii kovat pakkaiset. Uulitsoja mööt paloivat tulet. 

Jäättynt väki käi soojantelemaas tulen loonna. 
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Keski linnaa joka poolest korjahuis paljo väkkiä. Höö 
noisivat pitkiis lintiis oceredii. 

A suurees sojuzoin zaalaas grobas lezi Lenin. 
Kuului soiton ääni — halliast soitettii trauramar§ia. 
Tööväki i kaik toin väki mäntii viimist kertaa katsomaa 

oman koolleen vozdin päälle. 
Viis päivää lezi Leninan ruumis Sojuzoin kois. 
27 p. janvarikuuta Lenin veetii Punaselle platsille i 

rovnoist 4 tunnin aikanna havvaattii vozdi. 
Sil aikaa koko maas vilestivät faabrikat, zavodat i 

parovozat. Senen mukkaa kaik tiisivät, jot paraikaa hav-
vataa Leninaa. 

Stalin. 
Takakavkazaas, Gruziaas, Kura-joen äärees, ono linna 

Gori. Siin 1879 v. töömeehen, Visarionan Dzuga§vilin 
perrees syntyi poika Josif — nykyin komunistoin parttian, 
tööväen klaassan i koko mailman tööväen vozdi. 

Se, ketä peräst noistii kutsumaa tovari§§a Stalinaks. 
Kaheksantoistkymmenän aastan vanhanna hää tykky-

nää antoi itseen voitteluksee tööväen assian poolest 
Hää noisi revolutsioneraks. Hää yhtähytti töömehiä kru-
zokkoihe, miltaiset korjahusivat salamittee. Hää nevvoi, 
kuin pittää voitella kuninganka i peremeehiinkä. Hää itse 
mont kertaa eeskäyttii töömeehiin zabastovkia. 

Jot peittiissä kuningan politsiast, hää mont kertaa 
vaihtoi ommaa nimiä. To hänt kutsuttii „tovari§§a Devid, 
to ,,tovaris§a Kobi", to veel toiseel nimel. Etsi politsia 
tovari§saa Devidaa, a hää sil aikaa kussanii tekkoo töötä 
ja nimi hänel ono tovari§§a Cizikov. Puuttuu politsia 
Cizikovan jälen päälle, a hää jo läkäjää töömeehiin ees, 
ku tovari§§a Koba. Viimäin nimi hänel oli Stalin. Senen 
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nimenkä hänt i noisi tiitämää koko mailma. Tapahtui 
hänelle mont kertaa puuttua politsian kättee. Hää pität 
ajat istui tyrmääs. Saateltii hänt ettäälle kylmää Siberii 
i toisii gluhhoisse ettäisii paikkoihe. No hää ain pakkiis 
pois i taas alkoi tehä uuvven nimenkä töötä. Monta 
kertaa hää jooksi ssblkast pois. Paljo hlopottaa teki hää 
kuningkan zandarmoille. 

Parvees Leninan kera Stalin valmisti Oktjabrikuun 
proletarskoita revolutsiaa. Paljo voimaa hää pani voitte-
loksee herroja ja kapitalistoja vassen. Tuli kevät 1917 v. 
Noisi tööväki i ajoi kuningaan mänömää. No kapitalistat 
ottivat vallan ommaa kättee. Veeraalt maalt tuii Lenin. 
Tuli i t. Stalin Siberist, viimäisest ssblkast pois» Kovast 
ottivat kiin höö viimäisen voitteloksen assiast vassen 
kapitalistoja. 

Oktjabrikuus 1917 v. noisivat töömeehet i sotamee-
het. Yhes Lenin i t. Stalin eeskäyttivät vostanjaa. Bol-
sevikkoin eeskäyttämääl tööläiset voittivat i laativat 
sovetin vallan. 

Saivat tolkun herrat i kapitalistat, jot pittää heijen 
hävviissä. Korjasivat höö viimäiset voimat i tahtoivat 
kääntää elämän vanhaa viittää: hävittää sovetin valta,, 
hävittää bolsevikat, pahast maksaa töömehille i talonpo-
jille. 

Kuimont vootta voittelivat elämän eest koolemaa saa 
tööläiset i talonpojat kapitalistoinka. 

Neet rankat rahvassoan vooet t. Stalin oli soas. Hää 
oli joka paikas, mis vaa oli Punaarmian assiat pahast. 
Mont kertaa t. Stalin praavitti oman tarkan meelenkä 
rankat assiat. Hää laati plaanat, miltaista mööt helpost 
sai hävittää viholaisen armian. Hää näytti punaisille ko-
mandiroille sotamänön plaanat. Hänen tulo — oli ain 
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suur ilo punaisia sotameehiä vart. Hää sytti heijen mee-
let palamaa vassen viholaist i uskomisel voittoo. Sotu-
rit mäntii sottaa i ain voittivat. 

Kooli Lenin. Koko väen suvatun vozdin groban loonna 
t. Stalin i koko kommunisticeskoi parttia lupasivat, ei 
hoitaa omija voimijaa, ja ceestinkä viijä alettu töö 
otsaa saa. 

Stalin tarkast i vah-
vast käyttää koko part-
tian i tööväen klaassan 
voittelusta sotsializman 
stroitelstvaa vart. Hänen 
silmä joka pikkaraisen 
assian näkköö. 

Stalinan näyttämyst 
mööt i hänen eeskäyttä-
misel ono stroitettu tu-
hatat uuvvet zavodat i 
faabrikat, stroitetaa uu-
sija linnoja, zavodat tek-
kööt paljo aeroplanija, 
marinoja, traktoroja, 
avtomobilijä. 

Suvattavan vozdin 
eeskäyttämisel talonpojat, miltaiset ennen tekivät töötä 
erittee, yhtähysivät kolhozois, jot parvees i druznoist 
tehä töötä. Kolhozan peltoil tekkööt töötä uuvvet 
marinat. 

Kolhoznikat, niku i töömeehet, laatiit udarnoit briga-
dat, keehuu druznoi töö yhtäist polzia vart. 

Meijen Sojuzan tööväelle ono annettu kaikille, yhellain 
oikeus. Höö avittaat toin toiselle. Höö staraittaat kii-
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rempää laatia elämän uutta viisii, rikkaamaks. Heijen 
elämä i koko maan olemiin parenoo. Oikii gluuhhois 
paikois i seelkii näyttiijää elektricestvo, radio, kino. Mei-
jen maa leenöö kaikkiis opetetump koko maist. 

Stalinan eeskäyttäjees ono avattu aiki paljo uusija 
§kouluja i toisija oppizavedenjoja. Skouluis oppiijaat 
kaik meijen maan lapset. Stalinan käyttämäl kaikkiis jäl-
kimäiset, kuninkaan aikanna vaivatut väet, saivat sove-
tin riikin aikanna §koulut omal keeleel, omat gazetit 
i kirjat. 

Kovast suvataa suurt vozdia kaik meijen maan töö-
läiset i kolhoznikat. Höö kutsuut hänt omaks rodnoiks 
Stalinaks. 

Sallimatoin i strasnoi on Stalinan nimi viholaisija 
vart. Mut sen eest koko maailman tööväki hänt kovast 
.su vajaa. 

Suur maa. 
Ono mailmaas suur riikki. Se ono kaikkiis suuremp 

riikki mailmaas. Se riikki ono SSSR. 
Kysymmä senen riikin eläjiä, kaikkia kerraas, radiota 

mööt: 
— Mikä aika päivää teli ono? 
Yhet vastajaat: „meil ono hoomnikko". Toiset vas-

tajaat: „meil ono poolen päivän aika". Kolmannet vas-
tajaat: „meil ono' ilta". 

Kysymmä senen riikin eläjiä, kaikkia parvees, radiota 
mööt. 

— Mikä aika vootta teil ono? 
Yhet vastajaat: „meil ono kevät". Toiset vastajaat: 

„meil ono talvi". 
Kysymmä senen riikin eläjiä: 
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— Minenkä töö ootta rikkaat? 
Yhet vastajaat: „möö—ravvanka". Toiset: „möö — 

leivänkä. Kolmannet: „möö — „kivihiilenkä". Neljännet: 
„möö — puuvillanka". Viijennet: „möö — neftinkä". 

Kysymmä senen riikin eläjiä: 
— Minenkä töö ootta köyhät? 
Yhet vastajaat: „möö — ravvanka. Toiset: „möö—-

leivänkä. Kolmannet: „möö—kivihiilenkä. Neljännet möö— 
neftinkä", Viijennet: „möö — puuvillanka". 

Kus ei oo leipää — pittää saavva häntä. Kus ei oo 
puuvillaa — pittää saavva hänt. Kus ei oo neftiä, hiilt, 
rautaa — pittää saavva niitä. 

Ei tuntent. 
Kymmen vootta mäni siint saa aikaa, ku Vaselia jätti 

oman kylän i laatihui linnaa töömeeheks. Yks kerta hää 
sai kyläst veljält kirjan. Veljä kutsuu hänt veeraisse. 
Veljä kirjuttaa veel, jot nyt heil ono tehty rautatee i poo-
jezda toop ommaa kyllää saa. 

Istuis Vaselia poojezdaa ja läksi harvoistaa ommaa 
poolt katsomaa. 

Näät i stantsia, mist pittää noissa pois. Harkkais 
Vaselia vagonast pois, katsoo ympäär i duumajaa: „tämä 
ei oo meijen paikka, miä taitaa öksyin". Tääl piti olla 
metsä joen äärees, a näät ei oo yhtäkää puuta, tai mil-
tainlee silta männöö yli joen rautateenkä. A näät seel 
elektritulen voimaas mikälee zavoda tekkoo tööt, a mei-
jen poolees ei olt mittää, ku yks vesimylly vaa. Tai 
kylä ei oo meijen. Meijen kyläs oltii harrillaa visoitu 
vanhaiset hoonet, a täs näät on mikälee uus kylä, koit 
ollaa hyvät, laahittu kaik yhtee liniaa — duumajaa Vase-
lia, jot puuttui veerasse paikkaa, Äkkiistää hänt kenlee 
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kroppais hartiast kiin. Katsahti Vaselia takkaa — veljä 
seisoo, nagraa loonna. 

—- Mitä siä niin tarkkaa vahit ympäär? 
— A vahin näät kahen poolee, — vastajaa Vaselia,— 

i en tunne mikä paikka tämä on. 
Veljä noisi kovast nagramaa i sannoo — töö linnaas 

laahitta uutta elloa, a möö kyläs emmä taho jäävvä teist 
jälelle i kera stroitamma ja laahimma uutta elloa. Näät 
hää mis meil on uus elo, — kolhozaas — i veljä näytti 
käenkä uuvven kylän poolee. 

Esivoittelukset. 
Se oli Oktjabrjskoin Proletarskoin revulutsin aikanna. 

Kaik punagvardeitsat seisoivat uksiin vahis. Se oli suur 
koti valkein kolonnoinka... 

Ku valta joutui sovettiin kättee, yks punagvardeitsa 
sannoo toiselle: 

— No näät i revolutsian teimmä! 
— Oottele, velloiseni, elä ruttii!—sannoo toin,—revolu-

tsia veel ei loppunt. Votnäät, möö veel noisemma sotimaa... 
I tosi: perrää sen oli rahvaan sota. 
Perrää senen oli razruha. Yli monen vooen puuttui-

vat päin yhtee punagvardeitsat. Heil piti yhes zavodaas 
parentaa i puhastaa rahvaan soan aikanna roossettuneita 
stankoja. Täi kertaa toin sannoo ensimäiselle: 

— Näät nyt revolutsia loppui. 
— Ei loppunt, — sannoo ensimäin, — miä saon siun 

omil sanoil: —revolutsia männöö etes. . . Pittää kaik nämä 
stankat vaihtaa uusinka, parenpiinka. Pittää, jot möö 
jälkimäisest riikist noisisimma etimäiseks koko maailmaas, 
muites meijet viholaiset ahistaat. 

Revolutsia männöö etes. 
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Möö stroitamma. 
Ollaa sovetin maat suuret, 
paljo ees on töötä — 
Stroitamma §ahtoja, domnija, 
elektrostantsoja, teitä. 
Tuhannet traktorat saatoimma 
möö kolhozoin peltoille. 
Oman trudovoin möö stroikan 
täytämmä hyväst i kunniaal. 

Voitettu vesi. 
Inmihiin joelle sanoi niin; 
— Miä siun seinänkä paan kiin, 
jot voitettu vesi ylläält 
alas tokkujessa, kääntäis 
suuria marinoja ympäär 
i etes poojezdaa veittäis. 
Jot elektriceskoit pluugat 
mäntäis etes pellool. 
Jot uulitsaal i perttiis 
olis valkia illaal. 

Elektricestva. 

Meijen kyläs laahittii elektricestva. Möö kera kaik 
lampockat ripussimma ommaa tuppaa. A meil äijä oli. 
Näki hää — ripussettaa lampockoja, sannoo: 

— Eivät noise palamaa teijen pullut. 
Miä kera en uskont, kunis laahittii. Kovast kumma 

oli. Ei hooli karassia eikä pickoja. Kui lastii valkehus 
lampockois, meille kaikille tuli hyvä meeli. 
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Siin papa sannoo meille: 
— Näät, lapset, mitä inmihiset duumaajaat ja tekkööt: 

valkehutta paljo i ei kaptita yhtää. Saap i kiukaata ilman 
puit lämmittää — elektricestvan kera hot miltain rooka 
keehuu. I peltoa ei hooli kyntää hepoisiinka — saapi 
elektriceskoi pluuga tehä: itse noisoo hulkkumaa. 

Mäntii kaik tuvast pois. Miul ei terppihy — tahon 
hyväst saavva tiitää: syttyy vai ei syty se rihma lampoc-
kan sises. 

Lampockan pääl on musta pää laahittu, a päähä 
pikkarain rucka. Käänsin miä sitä ruokaa oikiasse poolee— 
valkia syttyi. Käänsin veel kert, kera oikiasse poolee, — 
pimmiä tuli. 

— Vot ono kumma! 
Siin miä otin ja käänsin lampockan pääst pois. Val-

kia sammui: 
Noisin miä koblimaa päätä alapoolest, mihe paikkaa 

lämpocka käännetää, a minnua ku repäjää sormia mööt. 
Pölässyin miä, kiljahhin: 

— Ken se minnua repäis? 
Kertin veel kert sitä kohtaa pääst, taas minnua 

repäis. Miä taas kiljahhin: Tuli papa perttii, kys-
syy: 

— Mitä siä kiljut? 
Miä sanosin hänelle: 
— Minnua kenlee sormija mööt löi. 
Papa sannoo miulle: 
— Siä käänsit lampockan, a elektricestvaa et kään-

tänt pois. Rautalankaa mööt lassaa stantsiast elektrovirta, 
tookaks kutsutaa. Vot hää sinnua i löi käsijä mööt. 
Enemp elä konsaa ilman minnua lampockaa käännä pois, 
a to voit vahingon tehä. Elektrovirta vet i hepoisen 
tappaa surmaa saa. 
46 



Punaarmia. 
Tuli aika Petjal männä Puna-armiaa. Noisi itkömää 

emä: 
— Otetaa sinnua isäst — emäst pois! 1 ken seel siun 

jäles noisoo katsomaal Ken sinnua seel noisoo sööttämää 
ja joottamaal 

— Ohto! — Ei leene Punaist armia röömähtäät viho-
laiset meijen päälle, ottat meijen pellot, faabrikat. Vet 
kapitalistat evät jaksa terppiä, jot meil tööväki pittäät val-
taa omas käes. 

Punain armia ono kova meijen maan hoitaja. Ei itkiä, 
a iloita pittää, jot poika männöö trudovoita töötä hoi-
tamaa. Vet kaikkija meil Punaisee armiaa ei oteta, kulak-
koin poikija sinne ei lassa. 

— Tosi ono, — sannoo Petjan ätti. 
— Ilman voiskaa riikki ei saa olla. Vaa rankka on 

sotameehen ljamka! Muissan, yks kert seisoo meijen 
polkka Kaluugaas. Mään miä uulitsaa mööt. En hoo-
mant, jot ofitsera tulloo vastaa. Ku kiljahtaa hää miun 
päälle: 

— Siä miks ceestiä miulle et antant!. — Ja vassen 
korvaa minnua kulakaal —plaks! A miä käet kylkiis, 
i hoen vaa: 

„Väärä ono teijen blagoroodie". I minnua kolmeks 
tunniks pantii pyssyn alle. 

— Nu, se kuninkaan aikanna oli niin. Puna-armiaas 
ei oo mokomaiset porjatkat. Nyt Puna-armeitsan nimi on 
suur. I komandirat ei olla mokomaiset. Siis ofitserat oltii 
herroist, a meijen komandirat ollaa töömehist i talon-
poikist. 

Senperäst meijen Puna-armi i on kaikkian voimako 
kamp armi koko mailmaas. 
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Sovettirajal. 
Oli yks kert puna-armeitsa raja! koiran kera, Indu-

sanka, vahis. 
Koira noisi mitälee härnämää. 
— Mikälee ono, — arvaisi puna-armeitsa Karatsuupa. 

Koira teki krugan i hyppäis mänömää rajan poolest oman 
maan sisse... Kuustoist kilometraaa Karatsuupa mäni Indu-
san jäles i seelt tapasi viholaiset kiin. Karatsuupa painuttais, 
jot parempi katsoa, ket neet ollaa, i pölästyi,—ees oli 
yheksän kontrabandistaa. Mitä tehä? Karatsuupaal on vaa 
nagana kera. Hää duumais taki ottaa heijet kiin. Hää 
varkuten krapuis heijen looks i kovast mörähti: „Seiso!" 
Viholaiset hodus loottiisivat maaha. Karatsuupa duumais 
heijet pettää. Hää kiljahti pimmiäs, niku seel oli veel 
puna-armeitsoja: 

— A nu, Zagainov, Harlamov, mänkää kahen po-
olen neljin henkiin! Vaa katsokaa, ku pannoo jook-
suu ken — hodus ampukaa, a miä heitä noisen etsimää 
paraikaa. 

Niin hoksaaja puna-armeitsa — petti viholaiset. Etsi 
heijet, ja toi kymmen kilometran pääst zastaavaa. A itse 
ain teet mööt pimmiääs nennoitteli, niku ketälee veel 
oli hänenkä. 

Vanja otti kiin. 
— Miä mään kyllää käymmää, a töö, lapset, pankaa 

takant ovi kiin i kettää elkää laskaa sissee, — sannoo 
vanha ämmä Vanjalle i Masalle. 

Yli vähän ajan, perrää ämmän, äkkiistää kellee kokutti 
ikkunaa. Vanja pisti pään ikkunaa, kyssyy: 

— Ken on? 
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— Laskaa minnua soojentelomaa, — vastajaa uulitsalt 
ääni. 

— Ämmä ei kässyyt kettää laskia, — sannoo Vanja. 
— Laskaa, laskaa, elkää pölätkää, miä on naapurin 

kylän mees. 
Lapset evät tiijä mitä tehä. A uulitsaal on pimmiä, 

jo on mööhäin ilta, i talvisää ulvoo, justi ku susi. 
— No, jos ku on naapurin kylän mees, lasen siis 

tuppaa —duumajaa Vanja, i mäni avais oven. 
Mees hiljaa, varkuten harkkais tuppaa, niin tarkkaa 

vahtii, niku mitälee pölkejää. 
Tuli vähän ajan peräst ämmä kottii. Vanja läkäis 

hänelle kaik, kuin oli assia i, jot tämä ono naapurin 
kylän mees, vaa mikslee niin muudrast itsiätä pittää, 
niku mitälee pölkejää. 

Ämmä keitti caajun i kutsuttii meest caajua joomaa. 
Lavvaan takkaan ämmä alkoi kysytellä, jot kui seel 

naapurin kyläs ellää leski Maaria, ja kuin hänen lapset 
kasvaat, ollaak kaik elos, ja kaikenlaisija mokomia asseita. 
Mees otti tiitää senen lesen. Sannoo, jot hään hyväst 
ellää, i lapset kaik ollaa elos, kasvaat, ku putet i kaik 
toist mokomaa. 

Ämmä Vanjalle korvaa §ukkais: — Tämä mees kaik 
pettelöö, miä hänelt naro§no kysyin siittä lesest, sitä 
leskiä seel kyläs ei oo ensik. Tämä ono mikälee vas-
tumain mees. 

— Miä mään zastaavaa saon, — sannoo Vanja äm-
mälle. 

— Mää vaa kiirempi, — vasitti ämmä. 
Vanja salamitte mäni tuvast, jot se mees ei hoksa-

jais, i pani läpi sään jooksuu zastaavaa. Zastaavaas hää 
toimitti hodus kaik assian i seelt krasnoarmeitsoinka läk-
sivät kiirest heille. Tulivat hoonein looks. Tuvas on 
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pimmiä. Kokuttaat ovvee. Tuli ämmä oven takkaks, san-
noo seelt krasnoarmeitsoille: 

— Mees hoksais, jot Vanja kuhulee mäni, ahisti mei-
jet tuppaa, a itse mäni karkuu. 

Krasnoarmeitsat äkkiistää läksivät mänömää jäles. Eivät 
höö kerkiisseet kui etääl männä, ku saivat sen meehen 
kiin. Veetii hää zastaavaa i seel saatii tiitää, jot se on §pi-
oni tullut yli rajan. Assia niku kaik senenkä i loppui. 

Vanja krasnoarmeitsoil veeraisiis. 
Yks kerta, se oli Puna-armian praznikka, punaarmeit-

sat ajoivat avtomobilil Vanjan ikkunan al. Tulivat tup-
paa i sannoot Vanjalle. 

— No laatii, Vanja, meil kästii sinnua tuuvva meijen 
pyhhää pitämää. 

Vanja äkkiistää niku otti kummaks sen assian, jot 
miks hänt kutsuttii pyhhää pitämää, no ei hää kerennyt 
i katsahtaissa ku krasnoarmeitsat hänen veivät kässiin 
pääl avtomobilii i vurahettii mänömää. Zastaavan kluubaas 
Vanja pantii ensimaise räätyy istumaa. Näät avattii tor-
zestvennoi sobranja auki. Nacaljnikka perrää lyhheen jutun 
sannoo. — A nyt miä luen spiskan ketä pittää täi puna-
armin suureel praaznikkaa premiroittaa, ku kaikkiin parem-
p ia rajan vahtijoja. 

Ensinkin — Andrejev Vanja, hään avitti ottaa, — san-
noo nacaljnikka, — meil vaaznoit §pionia kiin i senperäst 
premiroitetaa hänt hyväl velosapedaal. 

Kaik ko noistii plakuttamaa käsijä i kiljutaa „Urra!" 
Vanjal, a hään istuu vaaznoin liitsanka, ko oikii suur 
geroja i duumajaa, jot laa miä kasvan suureks, mään 
puna-armii sluzimaa, ni siis yhtäkä viholaist en lase 
möötä. 
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Perrää sen pyhän Vanja issutettii avtomobilii oman 
uuvven velosapedanka i veetii kottii. 

Nyt Vanja ain piti meelees, sovetin rajoin hoitamista _ 
ja ootteli, jot kiirempii kasvais suureks, jot männä so-
vetin rajoja hoitamaa viholaisist. 

Tarkast hoija. 
I päivät i ööt 
svobodnoita töötä 
siä hoijaat rajal. 
Viholain varkuten 
rajalle krapu jaa. 
Muut siust harvaa ken 
möötää pakiijaa. 
Meijen maas on yks vaa 
viholaist vart tee,— 
se kohallee zastavaa 
hänen veep. 

Veljan sihal. 
Vesseläst ellää vanha töömees, Vaselia. Hää tekkoo 

oman nooremman pojanka, Vladimenka, zavodaas tööta, 
i kumpakii ollaa stahanovtsat. A vanhemp Vaselian poika 
Mi§a ono Puna-armiaas. Hää hyväst hoitaa sovetan raijaa. 
Hänt luetaa parraammaks puna-armeitsaks i kaks ker-
taa jo sai preemian. Yks kerta senperäst, jot otti 
yksintää kolt viholaist kiin, a toin kert kaks tunnia 
soti oman tovari§§anka vassen kahtakymmenää viho-
laist. Höö yhtäkää harkkomust evät lasseet viholaisija 
meijen maan sissee. Perästkii pantii viholaiset karkuu 
mänömää. 
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No tuli Vaselial yks kert hallia kirja. Rajalt kirjutettii, 
jot hänen poika, Mi§a, parraamp stahanovtsa zastavaas, 
lankiis viholaisen käest. 

Vladime sannoo papalle: 
— Miä mään veljän sihalle hoitamaa raijaa. Isä soo-

stui Vladimen juttuu. Höö sil samal päivääl kirjuttivat 
suvatulle narkomalle t. Voro§ilovalle kirjan, jot otettais 
Vladime sluuzimaa veljän sihalle. 

Kiiree tuli t. Voro§ilovalt vassus. 
Tovari§§a Voro§ilov antoi sen luvan, ja saattoi Vla-

dimel suuret tervehykset. 
Vladime läksi mänemää sinne, mis viholaisen looti 

kaatoi hänen veljän. Paljo väkkiä oli saattamaas Vladi-
met. Hää lupais saattajiin ees hoitaa raijaa, kui i vel-
jäki. 

A isä lähtees sanoi: — Ku i siä lankiit viholaisen 
käest, siis miä vanha mees, otan pyssyn kattee i noisen 
teijen kummanki sihalle. 

» 

Veeras i oma. 
Soas tarttuivat kahen — 
veeras sotamees i oma. 
Veeras pyssyn laamais — 
tappelemmaa ono valmis. 
— Katsot siä kuin lovkoist 
vastaan soas viholaist! 
— Oottele, tovari§§a, oottele! 
Lase pyssy alas. 
Siä et viholaisenka voittele 
täs veeraas soas. 
Miä oon töömees samallain, 
niku isä siun i veljät, 
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а se ono kummankii viholain, 
ken saattoi voittelommaa meijet. 
I käännä pyssy senen päälle, 
ken soan tämän teki. 
Leenöö svobodnoi pojukkain siul 
sammaa viittä niku miulkii. 

Talvi. 
Präkkää jää i paukkaa, 
vesi ono al. 
Pikkaraiseen tähtennä 
tokkui lumipallo. 
Hänen jäles töine, 
kolmas, otsattomast. 
Peittiisivät hooneet 
koko kylän omat. 
Oi, kuin teki pillaa 
valkia talven sää. 
Tukkais niitylt kuhjat, 

hanget ajoi päälle. 
Kattoi kylän pellot, 
valkian katteen alle. 
Painoi, niku kellot, 
kuusipuijen oksat. 
Pakkain kaikenlaiset 
laati uzorat. 
Näät i noisoo päivyt 
korkian metsän-päält. 
— Hyvä ono ellää! 
Sukset, jää i konjkat! 



Noisemma kiistaa jääl 
perällisen tuulenka. 
Praiskuut konjkiin alt 

valkiaiset jäät. 
Jokkia mööt miä lennän, 
— proovaa kiini saavva! 

Kalastajan talvi. 
Näät jo talvi meren kattoi 
valkiaal katteel äärettömäl. 
Näät jo kalastaja lattoo 
pyykkiriistoja koorman päälle. 

Hoomeen varraa lähtöö matkaa, 
pitäl meren pyykkiteel. 
Laatii meren seläl butkan, 
noisoo elustammaa seel. 

Noisoo koorma koormalt haili 
merelt mäkkee jooksemaa. 
Rikas kalastajan talvi — 
leenöö rikas kalal maa. 

Tiitää kalastaja — pittää 
tööväel kallaa pyytää paljo. 
Leenöö kallaa — leenööt verkot, 
Leenööt kolhozatkii valjot. 

Valmeeks. 
Udarnoist tekkööt kolhoznikat töötä—laatiit merinoot-

taa i pyykkiriistoja valmeeks. A pakkain paukkaa se-
län takan, veel kovempii kiirettää kolhoznikkoja. Suu-
rees partiis naisbrigada hääräjää ympäär noottaa: ken 
verkkoa jammoo, ken selyksijä tempajaa verkkoo, ken 
sittoo kivijä selyksii, ken — kaarneita. Keehuu t ö ö — e i 
oo aikaa lounaalkii männä. 
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A uulitsaal meesväki: laatiit noottariukuja, parentaat 
vorottija, kokkija, kankija ja haamija, kahen hengen 
hepoisenka vanuttaat köysijä, jot jään al ei tempajais 

heitä cikkerää i ei sasijais noottaa. 
Viijen hengen vahvistaat butkan seinijä, 

a mees saatetti metsäst sotkija leikkaamaa. 
Paljo ono töötä, ehi vaa tehä. 

Meren jo tempais jäähä i vahvisti. Noot-
ta udarnoil tööl joutui omal aikaa valme-
eks: saatettii kolhozast yks mees meren 

apajoja jakamaa. Tuli jakaja takas. —Apaja ,— sar.noo,— 
puuttui hyvä. Suron murrua missää ei oo — kaik lakkia. 
Valjassettii koormat hepoisille perrää i kolhoza läksi 
merelle talvipyykkii. 

Merel. 
Ku vaa pakkain vahvistaa jään, jot pääsöö hepoisiil 

päälle, meri noisoo kerraas elloo. Kolhoza kolhozalt ru-
tiijaa merelle, butka butkalt kasvaa jään päälle. Kahen 
kolmen päivän sises kasvaa suur merikylä 
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Päivääl sen merikylän väki ollaa kaik apajoil, veit-
täät noottija i sil aikaa kylä makajaa. A ku nootat tem-
mataa mäkkee i tukataa peckoisse, siis kylä taas alkaa 
ellää suureel elol: i koirat haukkuut, i radio ääntää i 
hepoisiinka ajellaa, mist laulut kuuluut, mist soitot ja 
tantsut — meri vaa helisöö vastaa. 

Neet nooret kalastajat perrää päiväpyykin, voimaa ja 
illoa täyn, guljaittaat uuvveel elol sovetinmeren seläl. 

Jäänajoos. 
Hyväst pyytähyy meres kallaa, a aika jo ono möö-

häin, loppu aprelikuuta. Jää sullaa, mussettuu. 
Sannoo brigadira: — Noisemma manemää, pojat, mai-

he, a to meijet tämä jää livvuuttaa 
— Kui siä raatsiit männä poikkee ku näin hyväst 

haili pyytähyy, — vastajaat toiset kalastajat. 
Duumasivat taki kalastajat jäävvä veel ööks merelle, 

a hoomenikol kert nootanka temmata i männä mäkkee. 
Ilta oli tyyni i kalastajat rauhallisest loottisivat öötiloille. 
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Ööl äkkistää noisi tuuli, mursi jään katki i alkoi 
viijä jäitä syvän meren poolee. Kalastajat hyppäisivät 
butkast pois, mut mööhää. 

Ympäär paukki jää ja §uljpi vesi. Korjahusivat höö 
yhtee коккоо telin päälle, a butka syttyi palamaa i toi-
sen telinkä mursi kalastajist pois mänemää. 

Niin kalastajat jäivt paljaan telin päälle. Kahet suut-
kat veitteli teli mertä mööt. A ympäär mittää ei näy 
paksun tomakan läpi. 

Eivät tiije kalastajat, mis poolees höö seilajaat 
telinkä. 

Kylmä ono ja nälkä, a sen päält veel märät kaik 
ollaa läpi ja makkaamatta ollaa. Kolmansiil suutkiil, hoo-
menikkopoolee jää jäi rauhaa, i alkoi tomakka vähä 
kerraas harohussa. 

Näät jo kaikkinee selkeni meren selkä i näkkööt 
kalastajat, jot heijet ono toukant jäänkä mihelee vastu-
maisee rantaa. Muut kalastajil ei olt aikaa arvoella — 
mihe kohtaa heijet toukkais, i höö alkoivat krappuussa 
telijä mööt kuin kiiree vaa pääsivät mäkkee. 
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Näät jo kaik krapusivat mäkkee i saivat tolkun, jot 
puuttuivat tuttavan kylän rantaa. 

Kalastajat hodus mäntii rannan eläjilt saamaa syyvvä 
ja soojaa ja kuivattammaa omija vaatteita. 

Surot. 
Paha on pyytää sil vootta noottiinka hailia, kons 

tormeel jäättyy meri. Suuret telit välistää loottijaat ka-
helt-kolmelt sylelt ristin-rastin veen sissee. Kuin vaa 
tarttuu nootta suroist kiini, niin purustaki hänen puhta-
aks. Välistää kaks päivää kaivetaa noottaa jään alt pois. 
Surroinka voitellaa kahel viittee. Kons ono vähä surroa, 
siis sulatettaa siint kohtaa jää, tali toisel viittä, tuuriinka 
säretää siint kohtaa jää räpäläks ja uuvvesta jäätytettää. 

Kons ono paljo surroa, siis leikataa metsäst pität 
käsivarren paksukkaiset koivupuut, ja toukitaa latvat alas 
jään alle niin syvälle, jot latvat oltais alemmaal, ku suro-
telliin servät. Latvat siint kohast painaat nootan pohjaa 
i evät anna tarttua surroisse kiin. 

Voittelus. 
Paljo pyyvvettii yhel vootta hailia noottiinka. Meijen 

artteliis oli Ivan valittu perämeeheks. Silloin veel kolho-
zoja ei olt. Ajamma, muissan, koormiinka rantaa, a ran-
naas partti ostajia ono vassaas. Ostajia ono paljo, mut 
hinta ono peen kalalle. Ostajiil oli ain keskenää sovi-
tettu hinta. I höö tiisivät, jot kalastajal ei oo mihe panna 
kallaa i perästkii antaat heijen hinnast pois. 

No ei höö väenvarkaat kavvan ilostelleet. Tuli yks 
kert kooperativaa aagentta, osti majan i avas kalapunk-
tan auki. 
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Seisoot ostajat rannaal, mut ei ykskää kalastaja mää 
koormanka heijen looks, kaik aijaat kohoilee punkttaa. 
Ostajiil pahhuutta ono täyn. Duumasivat höö yhel 
ööt polttaa kalapunktan pois. No kalaagentta toiseel 
päivää löysi toisen majan, a kaikkia majoja et polta. 

Proovasivat höö ostaa arttelin meehiä, joottelivat vii-
nanka ja lupaelivat yhtä hyvvää, toista parempaa. No 
evät höö meehijä saaneet ommaa poolee. Perrää sen 
höö alkoivat tehä mokomaisia kummia. 

Meijen artteliis tapahtui mokomain assia. Yks kalan 
ostaja osti meilt kaks nootan ossaa, ja pani niijen ossiin 
päälle trengit käymää merel. Vähän ajan peräst trengit 
alkoivat pittää juttua, jot kala pittää antaa meijen perä-
meehelle, jot hän el on täs nootaas kaks ossaa i kaiken-
laist muita mokomaisia juttuja. 

Kaks kolt nootan osanikkaa vastaisivat jot, saapi i 
hänelle antaa koormaa kaks. 

Pyrkivät neet trengit yks kert kallaa mäkkee saatta-
maa. Kalat mäkkee toivat, tai peremeehen kättee i touk-
kasivat. Perämees, Ivana, siint ei lassut heitä yhtakää 
kertaa kallaa saattamaa ja toisille vasitti, jot ostajin kätte 
kaloja ei antaa. Saivat sen ostajat yli trengin tiitää i lu-
pasivat hävittää Ivanan maalt pois. 

Tulloo artteli yks kert metsäteetä mööt merelt kottii. 
Ivana istuu viimäisen koorman pääl, mis oltii trengit. 
Trengiil oli annettu käsky tappaa Ivan pois. Höö naro§no 
jättivät heposen jälelle i ku kuulivat, jot möö jo ajoim-
ma ettäälle, yks trenki laamais kirven, ja iski Ivanaa 
hamaraal päähä. Ivan mörahti. Ei se trangi, podkulacnikka 
kerkissyyt toista kertaa lyyvvä, ku kuuloo — takanna mi-
kälee ääni noisi, katsahti takkaa — näkköö, jot selkää 
ajoi kokematta toin artteli. Kalastajat hoomasivat, jot 
ees tapetaa meestä, tekivät äänen i hyppäsivät appii. 
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Sitovat höö neet trengit, — podkulacnikat nooriinka kiin 
i toivat kyllää. A toiseel päivää pantii trengit peremee-
henka parvees istumaa. 

Ivan yli kahen viikon pääsi, ja tuli taas meijenkä 
kallaa pyytämää. Nyt hää on kolhozaas parempanna 
brigadiranna. 

Hailin matka. 
Puhas ja valkia, niku hoppia, visotaa haili suistimest 

koormii. Tuuvvaa koormiis rantaa, a rannaas jo kaptilj-
noi ootteloo. Kaptiljnois hailit pissellää rautavitsoihe ja 
toukataa raamiinka kiukaassee. 

Leppäpuijen savvu kraaskajaa hailit kiukaas kultai-
seks. Siis kiukaast temmataa pois, laahitaa vakkoisse ja 
saatetaa §proottafaabrikkaa. Faabrikaas leikotaa päät i 
hännät pois, laahitaa pikkaraisii kartaisii karppiloihe, va-
letaa seemen voita päälle, ja plotnast pannaa karpit 
kiin. Neet karpit laahitaa j a l k o i h e , lassataa vagonaa 
i poojezda livvuttaa heitä suuree linnaa. Linnaas heijet 
harotellaa lavkoin parvija mööt. 

Tulloo töömees laavkaa. Ostaa karpin §proottija ja 
veep kottii. Kois avajaa karpin auki i istujaa söömää. 

Sööp i kiittelöö, kuin ono makuisat hailit seemen-
voin sises. 

Paravoza. 
Pääl saan aastaikan takas noori töömees, Stefanson laati 

paravozan. Se paravoza oli pikkarain. Laahittii pikkaraiset 
reljsat i pantii paravoza reljsoille. Pantii kiukaa, mikä 
oli asetettu kattalan alle, lämpiimää. Alkoi tulla trubast 
savvu. Vesi kattilaas noisi keehumaa i paravoza läksi 
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mänemää etes. Jooksi väki katsomaa. Sitä kummaa veel 
kenkää ei olt näht. 

— Samavara, samavara männöö! — kiljui väki. 

Nyt inmihiset roittivat mäet, tukkasivat alangot, sil-
lottivat joet i laativat" joka paikkaa reljsat. Reljsat sito-
vat yhtee linnat, suuret i peenet, faabrikat, zavodat, 

sovhozat i kylät. Mihe poole nii löö silmät, joka poo-
lees furkkaat männä paravozat, pität virkat vagonoja 
takanna. Höö veittäät etes-takas väkkiä. Höö veittäät 
kolhozoist i sovhozoist leipää, lihhaa, munnaa, i toista 
söökkikraamia linnoja vart. Höö veittäät kolhozoihe i 
sovhozoihe kaikellaista linnan kraamia. Höö veittäät faa-
brikkoihe i zavodoihe puuvillaa, hiiltä, rautaruudaa i 
toist kraamia. Höö veittäät metsäst palkkija. 

— Mitä höö vaa evät veitä: 

Kuin linna likentyi. 
Tultii Korpian kyllää yks kert inzenerat. 
— Rautateetä, — sannoot, — noisemma tekemää lin-

nast teijen kyllää saa. 
Petra-däädä elätessää tapais käymää sinne linnaa. 

Kolmet suutkat hepoisenka mäni. Matkaa oli pääl saan 
verssan. 
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Sukkelast ottivat inzenerat tööst kiin. Ööt i päivät 
väki teki töötä i yli kahen kuun rautatee oli valmis. 

No, — sannoot inzenerat Petra-däädälle,—näät i lin-
nan toimma teille likemmälle. 

Kuinpäin töö sen linnan likensittä,— kyssyy heit us-
komatta Petra-däädä. 

— A määmmä meijenkä siis näät. 
Issuttivat höö Petra-däädän poojezdaa. Poojezda alkoi 

ähkää ja puhkaa i läksi mänömää. Katsoo Petra-däädä 
vagonan ikkunast. Vilppaat loitse metsät, pellot, joet. 
Mäni siint tunnia kolt aikaa i pojezda antoi villeen. 

— Näät i linna — sannoo inzenera. Petra-däädä kaik 
silmät harotti. Ennen kolmet suutkat piti linnaa saa 
männä, a nyt kolt tunnia. 

Signala. 
Männöö yks kert rautateen vahtija Semon metsää 

mööt. Päivyt jo oli allaal. Ympäär kaik oli hiljaa, niku 
koolleet ikä paikat. Kiire ono i rautatee. 1 näyttiijää hä-
nelle, niku rauta kussalee helisöö. Semon männöö kiirem-
pää. „Mitä se tahentännöö" — ajattelloo hää. Tulloo hää 
metsän ääree — hänen ees kohojaa rautateen naasbppi. Yl-
lääl, naasbpin pääl, inhimin istuu kyykkysillää, mitälee 
tekkoo. Semon noisi hiljakkaistaa krappuumaa hänen looks. 
Ajattelloo — gaikoja kenlee varkalle tuli. Katsoo inmihin 
noisi seisomaa: käes hänel ono loma. Pani loman relj-
san alle ja ku kääntää hänen ääree. Semonaal nin i 
mussetti silmiis, kiljahtaissa tahtoo — ei saa. Jooksoo 
hää ylös jooksuul, a inmihiin lomanka i avvaimenka 
toiseelle poolelle naasbppia kukkarpalttia veeröö. 

Poojezda tulloo väenkä. I piättää hänt ei oo min-
nenkä: flakkua ei oo. Reljsaa paikallee et paa. Paljain 
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kässiinkä kostilija et säre. Pani jooksuu Semon omalle 
butkaalle. Kuuloo, faabrikaas vile vilestää — 6 tunnia. 
A kaks minuttia seitsämättä pojezda männöö. Kääntiis 
Semon takas. Jooksoo melken meelettä itse ei tiije, 
mitä veel leenöö. Jooksi käännetyn reljsan looks — 
kepit loonna lezziit. Painuttais hää, laamais yhen, kuuloo 
— vile etähiin, kuuloo—reljsat hiljakkaistaa alkoivat väris-
sä. Joossa etes voimoa ei oo. Piättyi hää syltä sata stra§-
noist paikast. Siin hänel niku valkianka meelen valkenutti-

Otti hää hatun pääst, hatun sisest otti rätin, tempais 
veitsen saappaan varrest, löi veitsenkä itsiätä kurraa 
kättä mööt, ylemmääl kyynyspäät — priizahti veri, alkoi 
joossa varinna ojanna. Kastoi hää veres oman rätin, 
oensi, venutti, sitoi keppii i nosti oman „punaisen 
Hakun". 

Seisoo oman fiakunka viippii, a pojezda jo näkkyy. 
A veri ain jooksoo ja jooksoo. Lutistaa Semon haavaa 
kylkee kiin. Tahtoo ahistaa hänt, no veri ei piäty. Yks 
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on meelees: En jaksa seissa, tokutan flakun". I silmiis 
mussettammaa noisi. I tokutti hää flakun. No masinista 
jo näki hänt. 

Pojezda piättyi. Hypättii vagonoist väki. Näkkööt 
lezzii inmihiin, ahänen äärees verriin trjapka kepis. 

Laiva. 
Vähaks näyttiis inhimisel teitä maan selkää mööt. 

Duumais inmihiin laivan. Laati laivan päälle ma§sit i 
vahvisti niis seilit kiin. Puhhuu tuuli vassan seilijä, 
toukkajaa laivaa etes, vaahto kahen poolen vaa käyp. 
Kuhu tahot—sinne veep, piä vaa koval käel rootelia. A 
kui tuuli maltteni, niin laiva jäi seisomaa. I niin kavvan 
piti laivan seissa, kunis noisi taas tuuli puhumaa. Ei 
näyttiissyt inmihiselle se assia. Laati siis hää laivan sis-
see paarukattilan, a laivan kylkii suuret puiset vesisii-
vet. No hiljaa veivät siivet laivaa etes. I se assia ei 
näyttissyt inmihiselle. Laati hää siis laivan takkaks vin-
tan . . . Kovast böuräjää kävvä vintta ympäär — valkia 
vaahtoavaa kääntiijää vintan takant. A laiva kohisoo 
männä etes, hot tuulenka nois kiistaa. Seilajaa inmihiin 
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laivanka i peenijä i suurija merijä mööt. Mikkää ei piä-
tä laivaa kiin: ei tuuli, ei sää, eik öö. 

Sen laivanka nykyisee aikaa inmihiin on soostuvain 

Pääsöit. 
Jo räytyjää saadu miun, tusottelloo. 
Kellattuut, karisoot lehet,* 
hot pbsnoist kukitsia lopettelloot 
Veel nasturtsin tuliset pehot. 

Katson miä karnizan alle, 
mis pääsöit nukuttelivat kessää möö, 
tyhjät seel pesät vaa ollaa 
i olet niist tuulenka karisoot. 

A muissaan ko hoolenka 
kevvääl heit pääsöit laativat, 
ko krepittivät puikkoja savenka 
i sulkija sissee kantoivat. 

Kui vesseläst i lovkoist 
tekahuu heil varrain töö, 
kuin suuren ilonka pesissää 
sööttiivät poikijaa höö 

I painovat juttua, ko lapset, 
päivyen nousust laskuu saa. 
Perrää senen hävisivät pesist. 
I vähä heitä näkyi siint saa. 

Kumpassi. 
Suvajaa vanha merimees, Tihan, läätä lapsille, kuin 

noorenna meehennä hää seilasi laivanka. 
Läkäjää meritapahuksija, kuin säät särkööt laivoja ja 

hukuttaat heitä, kuin pallaat meres laivat, kuin viikkoin 
kauppaa maata ei näy, ain vaa ono vesi ja vesi eessä. 
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— А kuin töö että öksynneet niin syvin merriin 
seis, jot maata monta päivää ei näkynt? — kyssyyt 
lapset. 

— Möö ujuimma meriteitä mööt, a tiitää neet teet 
yks riista, kumpassiks kutsutaa hänt. I paksuil toma-
koil, i pimmiöil öil i suuriil säil — vaik miltaiseel aikaa 
kumpassi veep laivan sinne, kuhu hää on lähtent. 

Ilman kumpassia merel oot, ku pimmiääl ööl syväs 
metsääs. 

Ci oo m/td, еш meiltä,' CL 

Uppois merree laiva. Syvä kohta oli siin. Tuli senen 
kohan päälle toin laiva „Eproni". Laativat inmihiset 
vastumaiset vaatteet, skafandrat päälleei laskiistii pohjaa 
siottunna sinkkinooriinka laivaa kiin. Skafandran päähä 
oli siottu erinomain rizinkain truba, mitä möat mäni 
luhti inmihissii! — vodolazoillee meren pohjaa. 

Vodolazat paikkasivat raivatun kohan laivalt, sitoivat 
kylkiis suuret, erinomaiset säkit, pontonat, mist vesi ei 
pääse läpi i noisivat pohjast pois. 

Pontonais alettii ylläält laivast aijaa luhtia sissee. 
Niin kavvaa aettii pontonii luhtia, ku höö pöllähti-

vät veen päälle i suuren voimanka repäisivät i laivan 
parvees ylös. Laivast aettii vesi pois, tootii pristanii i 
monen päivän takant se laiva läksi taas seilaamaa mertä 
mööt, niku ennenkii. 

Arvaa. 

Nostivat ylös. 
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Lentimisist. 
Viihkurinna männööt ljotcikat ilmaa mööt rautaisiin 

lintuinka. Allaal vilkkaat linnat, pellot, holmat, hoppiai-
set joet. 

A kuin oppiistii lentamää? Vootta 300 takas yks laati 
kaks siipiä. Hää proovais niijenkä katolt laskiissa. Hänt 
sen peräst keppiinkä särettii, a siivet rikottii. 

Rjazanin linnaas toin izobretaatteli Furvin tunsi 
noissa ylös ilmaa. Teki hää suuren §aaran,ajoi sen savvua 
täyn. Saaran alle laati lenkin, istuis siihe lenkkii i noisi 
ylemälle puita. §aaraa alkoi tuulenka viijä i löi vassen 
kirkon torria. Furvin kroppais kellon keelinoorast kiin 
i sitä viittä päästi itseen surmast. 

Papit jävittivät, jot talonpojan nosti ylös „paha voi-
ma": polttaa hänt pittää, tali elävältää kaivaa maan sis-
see. Vääkiseel voimaal hää hoisi itseen surmast. 

Evät jaksaneet arvata inmihiset, mikä voima nosti 
saaraa ylös. A saara noisi lentämää sen peräst, jot sav-
vun kera hännee puuttui vari luhti, vozduha. 

Frantsias duumattii luhtiin §aara, miltain lenteli sen-
peräst, jot se täytettii soojan luhinka. 

Mokomaist §aaraa ljotcikka ei saant kääntää kuhu 
tahtoi. 

Oppisivat inmihiset lentämää, no kääntää §aaraa 
ommaa mukka kavvan eivät tuntaneet. No i senen inmi-
hiset oppivat tekömää. Nyt tehhää luhtilaivoja — diriza-
blija, miltaisia praavittaat ljotcikat. 

Oppisivat inmihiset tekämää i aeroplanoja. Aerop-
laanaa veep luhis etes propellera. Aeroplanan propelleraa 
pöörittää motori. 

Ruljanka saap käännellä aeroplaanaa ylös, alas i kuhu 
vaa tahot. 
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Teräksiin lintu. 
Näät hää lentää, 
ihmeelliin, yllääl lintu 
teräksiin. Rautasiivet, 
teräs nokka, ilman sulkija, 
hännääs kokka. 
Ei hää hartioist 
siipijä painele, 
lentää valjost veerujalkain. 
Lakkia tee on pilviin al. 
Ei hänt öksytä ni paksu halla, 
ni ylläin sää, 
smeeloist lentää etes hää. 

Mitä tekkööt. 
Kylvö. 

Samoljotta lentää peltoin pääl, a hänen al niku pilvi 
seisoo: seemenet karisoot maaha. Lentiis otsaa saa — 
sarka ono kylvetty. Lentiis takas — kylvetty toin. 

Se on kovast rankka lento: pittää lentää oikiin ma-
talatsi ja koko aikaa sooraa. A to voit jättää saran ilman 
seementä, tali itse lennät otsamiten maaha. 

No meijen ljotcikat jo oppisivat senen assian» 

Voittelus tujulaisiinka. 

Sois, mit evät kannata inmihisen jalkaa pääl, elläät 
suenkorentoin licinkat. Kasvaa suenkorento i mussanna 
tuucanna lentiijää peltoille. Mihe istuujaa, seel on kaik 
sööty puhtaaks. No näät, lentiijää samoljotta appii. Hää 
lentiijää soijen ja peltoin päälitsi, siputtaa, vallaa heijet 
ylläält joodanka. Suenkorennolle nyt on valmis surma. 
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Jäärazvetkaal. 

Suur kylmä okeana pessöö meijen maata pohjan 
poolest. Tähä saa se oli koollut okeana: laivat pölkäi-
sivät uijua keski jäis, vaa morzat, hylkeet ja valkiat kar-
hut hulkkuivat seel. 

A nyt jää okeana ono meijen tee: joka kesä uijuut 
pität karavanat laivoja pitkin rantaa. Ken avitti heille 
voittaa jäät? Samoljotta. Hää lentijää ees, vahtii teetä. 
A ku miltaisen laivanka tapahtuu vahinko, samoljotta 
ensimäiseks antaa hänelle avin. 

Celjuskintsat. 
Parahoda „Celjuskin" oli saatettu ettäälle ujumaa — 

etsimää Suurt pohjan merimatkaa. Sen ujumisen nacal-
nikaks pantii Otto Juljevic §midt, a parahodan kapita-
nanna oli Voronin. 

Uijuu „Celjuskin" ain etemmälle i etemmälle. Ain 
enemmän i enemmän tulloo jäitä hänelle vastaa. Män-
nöö „Celjuskin", a jäät ain rankemmaks i groznoim-
maks tulloot. Joka poolest ahistaat parahoddaa. Ain 
rankemp i rankemp „Celjuskinal" on mättiisä jääijen 
läpi. 

I vot 13 p. fevralikuuta sumunka liikkuu jää mänö-
mää. Höö kripisivät, paukkivat i mättiisivät parahodan 
päälle. Kura kylki lohkiis. „Celjuskin" otti itsee vettä 
i särettyä jäätä. Kapteeni Voronin komanduitti: 

— Purkaa jäälle! 
Kantaat celjuskintsat söökkikraamia, kantaat palatkoja, 

karvavaatteita, veerettäät bockija neftinkä. 
Parahoda mäni pohjaa. Inmihiset jäivät yksinnää 

jään päälle keskel jäitä, kylmijä i Pohjan jääokenan tor-
mia. Heijen kera oli naisia ja kaikkinee pikkaraisia lap-
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sia. No celjuskintsat evät pölästynneet. Höö kerraas 
alkoivat laatihussa jään päälle. Laativat palatkat, pani-
vat radioprijomnikan i peredatcikan. 

— Möö teimmä palatkat etemälle sitä kohtaa, mihe 
uppois „Celjuskin", — läkäjää siint celjuskintsa A. Miro-
nov, — temmoima etemälle jäälle visotut söökkikraamit, 
vaatteet i polttomaterialan. 

„Celjuskinan" nacaljnikka t. $midt saattoi veessin 
radiota mööt, jot „Celjuskin" uppois. Parahodan riko-
tuist tykkyist i lavvoist celjuskintsat laativat barakan 
niitä vart, ket oltii slaaboit, a toiset asettuivat palat-
koihe. Kaikkiis vaaznoip assia oli laatia platsi aero-
droma, mihe saisivat aeroplanat laskiissa. Kavvan laati-
vat celjuskintsat anrodrommaa. Puhastivat hänen. Laa-
tivat vb?kan, jot kerkiämp olis löytää laageri. Vb§kan 
päälle nostivat punaisen sovettinflakun. 27 p. fevrali-
kuuta tapahtui suur ilo: tuli radiogramma tov. Stalinalt 
i toisilt pravitelstvan clenoilt: 

„Saatamma geroille-celjuskintsoille suuren boljsevik-
koin tervehöksen. Möö ilol vahimma, kui töö vahvast 
voitteletta vahingonka i teemmä kaik, mitä vaa pittää, 
jot teitä päästää pois. Möö usomma, jot teijen slavnoi 
ekspeditsia hyväst loppuu, jot töö kirjutatta uuvven 
stranitsat Arktikan voittamisen kirjaa." 

Ellää jään pääl oli rankka. Oli pimmiä, oli kylmä. 
Jää vei ain etemmälle i etemmälle okeanan sissee. In-
mihissiin päälle joka minutti seisoi surma, mut töötä 
höö evät heittäneet: tekivät töötä; pitivät §uutkija, na-
groivat, 

Mikkää heit ei pölässyttänt: höö kovast uskoivat, jot 
parttia i pravitelstva päästät heitä hääst. Rankka oli 
celjuskintsoille pittää platsia yllääl samoljottia vart; to 
lumel senen tukkais, to jää lohkiis siint kohtaa i teki 
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raon. Puhassettii uus paikka, tehtii uus aerodroma i 
ootel t i i . . . Ooteltii samoljottoja. 

A sil aika heille joka poolest lensivät appii ljotci-
kat. Me§aittivat heille säät, me§aittivat tomakat, me§ait-
tivat lumet i pakkaiset. No ljotcikat evät antiisseet. 
Läpi tuiskuin, säijen i tumakkoin lensivät samoljotat 
celjuskintsoja päästämää. 5 p. marttikuuta aerodromalt 
saatettii sana, jot samoljotta näyttiis laagerin pääl. . . 
Kaik lähettii aerodromalle. 

J S 
.ДО 

— Samoljotta! Ur-r - raa! . . . 
— Samoljotta! Meijet lövvettii, meijet hoomattii! 
Monikkaiset antoivat suuta toisillee, monikkaiset it-

kivät. . . 
— Meijet lövvettii. 
A samoljotta, suuren kahen motorin §umunka alla-

itsi vilkahti laagerin päält, teki aerodroman pääl krugan 
i laskiis. 

$midtan käsyst samoljotta vei ensimäiseks naiset i 
lapset pois. 
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10-nänte р. saa aprelikuuta ljotcikat evät päässeet 
celjuskintsoin laagerii. Sää, tomakka, pakkain haittoivat 
heille. Koko mailma vahti näijen samoljottoin peril. 
Koko meijen, sovettiriikin inmihiset elivät yhel elol ljot-
cikkoinka i celjuskinstsoinka. 

Tavoteltii gazettija i etsittii niist, mitä kuuluu ce-
ljuskintsoist, mont henkiä ono päässetty. 

10 p. aprelikuuta hoomenikol laagerin aerodroman 
pääl taas näyttiisivät samoljotat. 

Neljääs päivääs viijen samoljotan ottivat kaik ce-
ljuskintsat jään päält pois. 13-1 aprelikuun päivääl sa-
moljotat ottivat viimäiset kuus henkiä. Oli celjuskint-
soinka i kaheksan koiraa. Ljotcikat i neet toivat jään 
päält pois. 

Samoljotat noisivat ylös i tekivät viimäisen pro§-
§aljnoin krugan. Heijen alle, pään pääl, häylyi punain 
sovettiriikin flakku. Ljotcikat tekivät töötä, evät zalivoit-
taneet ommaa elloa, evät duumanneet vahingoist, väli-
ten hookamata, jot vaa sais päästää celjuskintsat. 

Suureel ilol vastais riikki päässettyjä celjuskintsoja. 
Koko mailma ihmetteli sovetin ljotcikkoin kovvuutta 

i tarkkuutta. Höö ollaa Sovetin Sojuzan gerojat. 

„Maksin Gorjkin" ystävät. 
011 sooja 19 juunikuun päivä. Paistaa päivyt. Mos-

kovan uulitsoil ono vesselä, hyvis vaattiilois, praaz-
nicnoi väki. Vassataa gerojia — celjuskintsoja. 

§koulun looks, korjahusivat opettajanka partti lap-
sija, toisen klaassan oppilapset. Lapset nostivat päätä 
ylös, katsoivat kust kuului vesselä samoljottiin ääni. 

— Kakskymmän... koltkymmän.. . Viiskymmän...— 
lukkoot heitä lapset. 
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— Katsok, katso, kuin suur! Näät, aeroplana! Katso,, 
siipiis ono kirjutettu „Maksim Gorjkij". 

Mikä vel ikana! . . . Kuin vurisoo, toisija i ei kuulu , . . 
Katsok, a hänen rinnaal on kaks pikkaraist aeroplancikkaa. 

— Höö evät oo peenet,—vannoo Kol ja ,—höö 
mokomaiseks näyttiijäät hänen rinnaal. 

— Mitä, lapset, hyvä? — kyssyy heitä opettaja Marja 
Ivanovna. — Se on uus suhoputnoi sovettisamoljotta, 
kaikkiis suuremp koko maailmaas. Koko meijen maar 

koko tööväki stroitti ommaa samoljottia, kaikin antoi-
vat rahhaa: i töömeehet, i kolhoznikat, i sluuza§sit. . . 

— A pionerat unohitta? — kiljahti Zina. 
— 1 pionerat. . . 
Hänes on kaik — i kino, i radio, i telefona, i tipo-

grafia. Se on agitatsionnoi samoljotta, Stroitti häntä 
znamenitoi inzenera Tupolev. Paljo zavodoja, paljo 
väkkiä teki töötä stroittajees sitä samoljottaa. Hää kaik 
tykkynää oli stroitettu meijen omis sovettin zavodois. 

— Kumma olis hänt liki katsoa, — sannoot lapset. 
— Ilman luppaa meitä ei iassa, — sannoo Kolja. 
Lapset saivat proopuskan, mänivät samoljotan looks, 

Ettäält saa hää näyttiis suureks linnuks. Jarkoist paloi päi-
vyees hoppiain siipiin soomus. Yhen siiven päälle olisivat 
mahtuneet kaik toisen klaassan oppilapset, i veelkii olis 
jäänt tillaa tiukkua vart. Pikkaraist turvast mööt lapset 
mäntii samoljotan sissee i noistii sisest katselommaa 
hänt. Katsahtivat pilottoille. Pilotat oltii omis paikois 
i hiljakkaistaa mitälee läkäisivät. Siis lapset mänivät pas-
saziroin zaalaa. Yks osa lapsija istuis pehmiäis kreslois 
i ei tahtont männä täst pois, no peräst kaik veetii kin-
noa, radiota, tipograafiaa, stolovoita, bibliotekkaa kat-
somaa. Joka paikaas olivat lapset. Telefonaskii läkäisi-
vä t— kutsuivat kabinkast pilottoja tipografiaa. 



Radiokomnatiis puuhais mehanikka, laati trubkaa, 
minen läpi sais maan kera läätä, kons samoljotta ono 
yllääl. Tipografiaas präntättii samoljotan gazettia. Niin 
oli kaik kummaa, jot lapsilt silmät reventyivät. Ei tah-
tohussut lapsiille männä kottii, höö kaikin tahtoivat 
noissa lentoo sen suuren samoljotanka. 

— Nu, ei mittä,—sannoot höö. — Samoljotta on 
tehty, i möö veel konsikkee lentiimmä hänenkä! 

Samoljotta „Maksim Gorjki" 18 maikuun päivääl 
1935 v. tokkui maaha i rikkiis. Hänen sihhaa tehhää 
kuustoist mokomaist. 

Radio. 
Yhest otsast 
läpi seinän 
venutti tuppaa 
vantun senen. 

Pani lavvalle 
peenen karpin. 
Ripusti seinälle 
mussan „korvan". 

„Korvan" sitoi 
karppii kiin. 
Knopkast kertti. 
— Kuunelkaa! . . 
Kuunelkaa! . . 
Läkäjää linna! . . 
— Kiljahti radio. 

Tuli linnast 
montjor kyllää. 
Kaks ma§tia 
nosti yllää. 

Ma§tin otsaa 
venutti vantun. 
Käski kutsua 
sitä: „antenna". 
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Radioljubitteli. 
Päivät pität Gri§a puuhajaa: leikkajaa rautalankaa, 

särköö mitälee rautatykkyjä latsuu. 
— Fu siä, rauhatoin! — Syänteli ämmä, — i mitä 

hää siin pelajaa koko aikaa? Tekkoo vaa rikkaa tup-
paa. 

Illoittee papa kysytteli: 
— No, kuin ono assiat? 
— Hyväst,—vesseläst vastajaa Grisa,— vaa ei oo 

iielefonan trubkaa. 
— No, mitä siis. . . näkkyy pittää, ostaa trubka. . . 

A siulle ei hooli avittaa? 
— Ei hooli, ei hooli, — vastajaa Gri§a, — miä tahon 

tehä itse. 
Mäni kymmenen päivää. Gri§a korjais oman apara-

tin i krapuis katolle laatimaa antennaa. 
Illaal tuppaa korjahuis paljo väkkiä. Löi kaheksan 

-tunnia. Trubkaas mikälee alkoi kripissä. Gri§a hyppäis 
aparatin looks i kiljahti: 

— Hiljaa, tovari§§at, jo alkuu. 
A ruuporast kenlee kovast sannoo: 
— Doklada. 
A siis toin ääni alkoi läätä kolhoznikkoin — udar-

nikkoin sjezdast. 
Perrää senen alettii soittaa. 
— Hyvä!—sannoo Gri§an isä.—Näät kuin nyt: issu 

kois ja kuuntele. 
Gri§a jävitti, jot radioilta loppui. Veeraille ei tahto-

hussut männä pois: veel tahtoivat kuunnella, no ruupora 
oli vait. 
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Elävät kuvat. 
Lopul oppitunnia opettaja sanoi: 
— Tänäpään, lapset, leenöö kino skouluus. 
— Mikä se ono kino — kyssyy Vanja. 
•—• Se ono elävät kuvat, tulloo, siis näät tä—va-

stais opettaja. 
— Mit neet mokomaiset elävät—kummittelemma möö. 

Katsomma, ajoi skoulun looks kenlee mees hepoisenka. 
— Näät i tuli,—sannoo opettaja, a itse läksi sille 

meehelle vastaa. 
Läkäisivät mitälee i se mees alkoi kantaa reest kaht 

ja§§ikkaa. Yks jassikka oli neljänurkkain, a toin oli 
kitsas ja pitkä. 

Opettaja otti kolmannen j a l k a n reest i höö neet 
ja§§ikat toivat klaassaa. 

— Tämä on kinomehanikka, — näyttää senen meehen 
päälle opettaja.; 

Kinomehanikka avais ja^ikat auki. Yhest nosti mi-
nenlee aparatin, alkoi laatia lavvalle. Toisees, pitäs jas-
§ikaas oli suur valkia hursti, krepitetty kahen kepin vällii. 

— Se ono ekrana,—näyttää meille opettaja. 
Kolmannees ja§§ikaas oltii ymmärkäiset karpit, a nii-

jen karppiin sises—pität lintit. 
— No, töö lapset, mänkää nyt kottii, a yli kahen 

tunnin tyättä katsomaa kinnoa. 
Meil ei terppihy—Mit neet mokomaiset elävät ku-

vat ollaa. Mänimmää kottii, viskasimma sumat seläst 
pois, kiirestää söimmä ja §kouluu takas. 

Vähän ajan peräst alkoi kopittussa kylän väki. 
Näät jo kuus tunnia löi. 
Väkkiä tuli klaassaa niin täyn, jot seisattussa ei oo 

enempää mihe. Aparatti seisoo lavvan pääl seinän 
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äärees, a toiseel seinääl aparattii päin rippuu se hur-
s t i— ekrana. Klaassan ikkunat tukattii kiin. 

— No, alamma, — sannoo kinomehanikka. Aparatis 
sytty elektrolampocka palamaa. Vaalasti ekronan. Kino-
mehanikka alkoi kääntää aparattia ruckast. Äkkiistää po-
jezda ko vurahti meijen poolee—väki mörähti — duu-
mais, jot pojezda päälle tulloo, a pojezda hodus hävis. 
Pojezdan jälest tuli linnan uulitsa — väki hulkkuu, tram-
vajat aeloot, avtomobiilit vilkkaat männä. 

Möö kaik niku emmä uso, jot neet ono kuvat, 
meille näyttiijä, jot möö oomma tottuest siin uulitsaal. 
Pääl tunnin möö katsoimma käikellaisia kuvvia. 

— Kovast meille näyttiis kino. 

Peittotiukku. 
Peittotiukkua tiitäät i zveerit, i linnut, i itikat. Vaa 

höö tiukkat tottuest: pahaisest peittiit — puutut-kiin i 
oot hävinnyt. Tali niin: pahast peittiisit i issu söömätä. 

Kuin hämähäkki tiukkaa peittoa? Istuu hää keltaisees 
kukas, ootteloo kärpäistä. Hää ei liikahha i hänt ei nää: 
hää ono keltain keltaisees kukas. A ku männöö hää — 
keltain — valkiasse kukkaa, kärpäiset hänen hodus näk-
kööt — i mäni lounat: ei ykskää lentii looks. 

Kuin heinäcirkka tiukkaa peittoa? Peittiijää hää teräväst 
linnun silmäst rohoisee rohhoo. Polvet ollaa korkiammaal 
selkää. Vaik hänt i hoomajaa lintu, hyppäjää päälle — 
puuttuu vassen terävijä cirkan polvia i kroppajaa jalast 
kiin. A cirkka jalan jättää linnun nokkaa, a itse jätök-
siin viijen jalanka karkajaa pois. 

Buuroi snegiri peittiijää pimmeis kuusen oksiis. Määk 
katso hänt seelt, kons hää istuu paikaal, ei liikahha 
eikä kripsahha. 
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A mitä tekijäis, kus hoitas oman pään armotöin 
jänis talveel, ko hänen harmaa kesäkarva ei muttuis 
talveel valkiaks? 

Ei saa tolkkua, miks soval on valkiat sulat? Vet hää 
käyp ohotaal ööl, a ööl valkia näkkyy paremmast, ku 
harmaa tali musta. No vet se ono pohjan (poljarnoi) 
sova. Poljarnois mais kesäl ei oo öötä — valkia on, a 
ympärikkoa ono lumi. Valkiaal poljarnoil ööl valkian 
lumen loonna sovan pittää olla valkianna, jot zveerit i 
linnut hänt ettäält- saa evät nähtäis. 

A meil ono ööbaabockat — päivääl paikaal istuu 
koivupuus, a itse on koivupuun kooren karvaa, a hä-
nen guusenitsat ollaa samanlaiset, ko heenot koivupuun 
oksat. Lövvä siis lintu heitä seelt kättee. 

A katso kuin hauki ja ahvene peittiijäät. Heil ono 
kylkiis viirut klaizoin karvaa ku männööt klaizikon sis-
see, hoomaa siis toin kala heitä seelt. 

No kaikkiistaa paremmast tiukka peittoa pikkarain 
konna, mikä ellää meijen lounatmais. Hää muuttaa 
oman karvan mokomaiseks, miltaist karvaa ono se kohta 
mis hää on. Männöö rohoisen päälle — muuttuu rohoi-
seks, valkian päälle—-valkiaks muuttuu, harmaan pääl— 
muuttuu harmaaks. 

I paljo ono veel mokomaisija elokkaita, mit tiuk-
kaat mokomaist peittotiukkua. 

Harjokka. 
Mikä pusku niitä kananmunija kantaa, — sannoo 

yhel hoomenikkoa mama,—kanat munniit, a pesis mu-
nija ei oo. 

— Taitaa harjokka kantaa, — vastajaa papa. 
Mama i sannoo miulle: 
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— Siä Kolja, nois vahtimaa peril. 
Miä krapusin lakkaa, peittiisin heiniin sissee, vahin 

salamittee kanan pessiin poolee — ei mittää näy. Kav-
van miä issuin heiniis, tai peräst nukuin makkaamaa. 
Äkkiistää kuulen, ka-
na ku noisi kaakat- ^ ^ Ё ^ в Ш Ш ^ к . 
tammaa, harotin ^ sil-

ka pistää männä pe- ~ 
sän loont muna ham- ' T i ^ ^ ^ P ^ ^ m 

in hänt kiin saavva. 
Möö isänkä otimma teimmä lovu§kan. Panimma lo-

vu§kaa sveezan hailin i laahimma senen lakkaa liki pesijä. 
Hoomnikool miä mään katsomaa lakkaa, katson, lovu§ka 
on kiin. —„Joka puuttui kiin", — duumaan itseksee. Ko-
kutan vassen lovu§kaa — mittää ei kuulu sisest. Harotin vä-
häisen zadviskaa, a harjokka sisest tai ku hyppäjää vas 
rakkoa. Miä zadvi§kan hodus kiin, toin lovu§kan maaha. 

Punapartain soturi. 
Ei suuvvaa meijen punapartain soturi naapurin kuk-

koja. Kuin vaa puuttuvat päin yhtee, siis taas sota ono 
valmis. Ja niin kovast siis sottiit, jot sulat kahen poo-
len praiskuut i veri ojanna jooksoo, a höö evät lopeta, 
kunis kumpani niin vässyyt, jot jeeli jaloil kestäät. Siis 
vast harojaat toin toisest pois. 

Yks kert tapahtui niin, jot meijen soturi tuli yhen 
silmänkä soast pois. Siint saa hää etefnmääl ommaa 
kartanoa ei liikkunnut. 

— Ko-ko-ko-ko! Mato-mato-matol — roittaa hää 
maata i kutsuu ommia kannoja matoja nokkimaa. 
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lhmeelliin puippuin. 
Vanha ämmä, Darja, pani pessää kolttoist munnaa 

-tai laski kanan istumaa, munija hautomaa. Ämmä ei 
katsont, jot yks muna oli rohoist karvaa i vähhäin 

tulemaa. Kaikkiistaa mööhempää tuli puippuin rohoisest 
munast. 1 miltain ihmeelliin hää tuli: karvakas, keltain, 
lyhhein jalkoinka i levviän nokanka! Kummitteli kana 
kossoijalkaista puippuist, vaa tehä ei mitä: miltain ni 
ono, a ain ono oma. I suvajaa hää hänt, niku i toisija. 

Noisi kana opettammaa lapsijaa, kuin maast matok-
kaisija kaivaa i vei koko perreen kanavan ääree. Ku 
vaa lyhytjalkain puippuin näki vettä, niin hodus i hyp-
päis vettee. Kana kiljuu, siipiinkä plakuttaa, vettee mät-
tijää. Puiput jooksentelloot, hätäellööt, piikkaat: 

„Avittakkaa, hyvät inmihiset, vello uppojaal" No 
vello ei upont, a vesseläst i kerkiäst uijuu, tempoo 
ommiin laijoin jalkoinka. 

Kanan äänee jooksi pertist Darja-ämmä. Näki, mitä 
tehahuup i kiljahti: 

— Ah! Taitaa, se miä sokkiaisillaa panin sorsan mu-
nan kanan alle. 

suuremp toisist. 
Istuu kana, soo-

jentaa munija: Joo-
ksoo, nokkii vä-
häisen jyvijä ja 
vettä ryyppäjää 
päälle i taas paikal-
lee. 

Istuu kana viik-
koa kolt, i noi-
stii munnist puipput 
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Elektriceskoi nasetka. 
Korjahusivat ympäär Maksimaa lapset: — Läkkää, 

Maksima, kuin elektricestvo munija hautoo, i puippuja 
tekkoo. 

— A töö miulle enstää sanokaa: paljo teijen istu-
jan alle saap panna munnija: 

— Viistoist, — vastais hodus §ustroi Mitja. 
•— Vot se hää i onokii. A miun elektriceskoi istuja 

kerraas kuimont sattaa munnaa hautoo. 
Lapset niin i ahahtivatkii. 
-— Teijen istuja kons istuu munniin pääl? 
— Kesäl!—kiljahtivat lapset, 
— A miun elektriceskoi—ympäär vootta. 
— Siun kana, Maksima, kera ono siipiinkä i jal-

koinka? 
— Ei jalkoja, eik siipijä hänel oo. Se ono ja§?ikka, 

a hänes ollaa elektriceskoit lampockat. Lampockat soo-
jentaat ja§§ikast luhin, soojenoot i munat. Se ono — 
inkubatora. 

S ;in Mitja ei terppint, hyppäis: 
— A noko munat keittähyyt ja§§ikaas! A keitetyst 

munast vet i elektriceskoi kana ei saa puippua hau-
toa! 

— Tarkat töö ootta, vaa se, ken inkubatoran duu-
mais, ei olt tuhmep teist. Inkubatora ono tehty niin: 
ko tulloo inkubatoras kovast vari, ni yks lampocka 
sammuu.—A siun kana mont päivää munniin pääl 
istuu? — Miun kana istuu sevvert, kuin i teijen kana,— 
rovnoist kakskymment yks päivää. 

— No vot, kuin vaa tulloot puiput munan sisäst, 
heijet hodus su§ilkkaa viijää. Siin heijet elektriceskoi 
kiukaa hodus soojentaa i kuivattaa. A su§ilkast pittää 
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puiput „emmää" viijä. „Emä" se on kolmest kom-
natist. 

Ensimäin ono spaljnoi elektrokiukaanka, toin — 
progulkakomnatti klazikatonka, a kolmais — kartano, 
tanvas, re§otkaisen katonka. 

Elläät puippuiset „emäs" viikkoa kuus — kaheksan, 
kunis evät varmissu. 

Sai yks kert naapurin mees Miitre metsäst kaks re-
pokkaist kiin. 

— Veen kottii, kasvatan heijet suureks, a siis teen 
kaks hyvvää vorotnikkaa—duumajaa Miitre. 

Toi hää heijet kottii ja alkoi sööttää. Sukkelast kas-

Yks kert tapahtui, jot toiselt naapurilt hävis puip-
puin. Ei se naapuri ottant miksee sitä assiaa. No yli 
kahen päivän taas hävis puippuin, a perrää senen päi-
vän joka päivä to puippuin, to kana hävijää. 

— Mikä pusku nyt siihe tuli, — alkoivat kritissä 
naapurukset, a puippuiset ja kanat ain vaa hävijäät. 

Noisivat naapurit tarkkaa peril vahtimaa, mut evät 
vaa hoomaa, mil aikaa hävijäät puiput ja kanat. No 
varkaat perästäkkii saatii kättee. Tiukkaat yks kert lap-
set Miitren aitan loonna kärkkiä. Katsoot, repo jook-
soo puippuin hampais i kiireestää vilahti aitan alle. 

Repokkaiset 

vaat repokkaiset. Silot-
telloo heitä Miitre — hy-
vät vorotnikat kasvaat. 

Repokkaiset jurmi-
stuivat i tottuivat kylän 
elloo i alkoivat volillaa 
hulkkua kyllää mööt. 
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Noisivat lapset katsomaa aitan alle, a repokkaiset 
härnäät, evät lase katsomaa. Jooksivat lapset siis van-
hemmille sanomaa. 

Korjahusivat naapurit aitan looks. Katsoot, aitan alle 
ono laottu rääty, kakstoist puippua i kanna. Varkaat 
repokkaiset katsoot, jot mikäle vastumain ääni tehtii 
heijen looks, hyppäsivät aitan alt, ja antoivat hoddua 
metsää. Siint saa höö kettää liki evät lasseet, a kyläs 
käivät tihtii varastamas. 

A Miitre niin i jäi ilman vorotnikkoja, tai senen 
päälle veel piti puippuisist ja kanoist naapurille maksaa. 

Sanittarakoira. 
Sota-aikanna minnua raanittii oikiasse kättee i jalkaa. 

Lankiisin miä kuhulee hautaa. Paljo verta hävitin, slaa-
boiks mänin. Omija ei näy eik kuulu . . .Koko veen miä 
join omast baklazkast po i s . . Meelettä lezin. A havah-
hun — to ono hoomenikko, to ono ilta. Kutsun appii — 
kenkää ei vastaa, vissinkii ettäälle meijen omat mäntii. 

A haavoja kivistää. 
„Eh, — duuman, — männyt miä oon". 
I ollisinkii männyt, pojat, ko vaa ei Gaika. 
Toisen suutkin lopul kuulen: koira mislee liki furk-

kaa. Kuin miulle tuli siis hyvä meeli: Vaa löytää hää 
miun, vai ei lövvä? 

Löysi miun Gaika. Noisi vinkumaa ilost. Kaali min-
nua nenäst i silmist. 

— Ah, kallis tovari§§al Ah siä, miun tovari§§a kallis! 
I kuin ei kutsua hänt tovari§§aks: Loottiis miun 

ääree kylellee, i toukkajaa miun ettee selkää, a seläs 
hänel ono suma punasen rissinkä: „ota, näät, mitä pit-
tää". Sain miä jooda, binttaa, voisin haavat, koje-kuinkii 
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sioin neet. Katson Gaika jo jookso brinzeli hampais miun 
loont poikkee. Brinzeli — se on peen kepykkäin, miltain 
siotaa sanitarakoiralle kaglaremenii kiin. Ku koira löytää 
raanitun, hää otta brinzelin hampaisse. Niin hää jooksi 
sanittaraväen looks. A ku raanittua ei lövvä, siis brin-

Gaika niin jooksi puna-armeitsoin— sanitaroin looks, 
ja toi heijet miun looks. 

Niin i päästi miun. 

Tigran penikka. 
Möö elimmä ettäisees Itämaas. Isä toi ohotast tigran 

penikan. Hää oli poolen vooen vanhan, koiranpojan 
suurukkain. Hänel oli suur pää, rohoiset ymmerkäiset 
silmät, levviä loba i lyhhyet korvat. Etukäpälät oltii ran-
kat ja voimakkaat, a takumaiset—paljoa heenommat. 
Veenoin peen, hää heeroli isän jalkaa vas itsiätä. Hänt 
saatii kiin ettäält rookoist liki suurt järviä. Kutsuttii 
häntä Vasjkaks. 

Kons mäntii makkaamaa,Vasjka jätettii yksintää kom-
nattii: pimmiää i tyhjää. I vot „stra§noi tigra" hyppäis 
divanilt, alkoi jooksennella meil, hyppäis isän looks i 
noisi niku kissa urnamaa. Isä silotti hänt pääst, otti om-
maa komnattii, i kaikin hiljaa nukuimma. 
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Hoomenikol möö tuttahutimma Vasjkan ommiin 
ystäviin — koirinka. 

No koirat tempasi-
vat hännät jalkoin vällii 
i pantii karkuu mänemää. 
Näkkyy tigran haisu ajoi 
heille suuren pelon. Vaa 
yks pikkarain dvornjazka 
ei pölästynt, toukkais 
hänt käpälääl i helliän 
haukkumisenka teki iloi-
sen tiukun. Vasjka liikahti i veenoisee läksi mänömää 
dvornjazkan jäles. 

Vasjka suvais hiljakkaisee krappussa komnattii i seel 
tiukkaa. Erittee suvais hää ta§§ia päänaluspodu§koja, 
närriä nurkan i lyyvvä vassen podu§kaa käpälääl niin, 
jot sulat kahen poolen praiskuit. Vasjka reppii podu§kaa 
i härnää. Vasjkaal oli toin tiukku — vanha hoopasaapas. Hää 
veitteli hoopasaapast perttiä mööt, lovitti hänt, niku hiirtä. 

Suvais Vasjka i puit mööt krappuussa. Hää loottis 
maaha, norovoitti i hyppiää ylös. Katsot 1" Vasjka, kropa-
jaa hampainka i käpälinkä kiin puust, leekkuu yllääl 
maast. 

Vasjka kasvoi. Hänel alkoivat näyttiissä vanhan tig-
ran komppeet. Pittää hänt välillää ei olt hyvä. Kiiree 
isä möi hänen zooparkkaa. 

Kissa, tigra i inmihiin. 
( K a s k a) 

Tigralle puuttui kissa metsääs vastaa. 
— Siä oot miun karvaa, vaa miks siä oot niin peen, 

veel peenemp miun lapsist? — kysyi tigra. 
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—'Miä olin inmihisen kässiis, vastais kissa. 
— Vai siis siulle syyvvä, juuvva ei annettu? 
— Mitä siä, mitä siä! — vastais kissa. — Annettii, 

veel kylmäst kiukaalle peitettii, kovast varist hoijettii. 
— Siis, miä en saa tolkkua, miks siä et kasvannut. 
— Taitaa, suurest pelost inmihisen ees. 
Tahtohuu tigralle saavva nähä stra^noit ihmihist. 
Kissa vei hänen inmihisille. Niityyl puuttuivat lehmät 

vastaa. Tigra ensimäiseks näki heitä i kiljahti: 
— Näät, taitaa, inmihiset! 
— Ei, neet ollaa lehmät, heitä inmihiin sööpi, — 

sannoo kissa. 
„Taitaa neet inmihiset ollaa niin suuret ja stra§noit, 

ku mokomaisia elokkaita sarviinka luikkajaat", — ajatteli 
itseksee tigra. 

Näkivät slonija. Tigra taas duumais, jot neet ollaa 
inmihiset. 

— Ei heijen seläs inmihiset aijaat, — sannoo kissa. 
Tigra siint jo vähäisen pölkäämää noisi. 
— Näät, näät, inmihiin! — kiljahti kissa. 

Tigra noisi katsomaa ylemmälle metsää. 
— Ei seel! Näät, seisoo puun äärees vanha mees i 

leikkajaa, — näyttää hänelle kissa. 
— Eh, siä, arka kissukkaine, miltaisija siä inmihis-

siä pölkäät! 
I tigra jurmast mäni inmihisen looks i kyssyy: — 

Mitä siä teet? 
— Puuta leikkaan. Avita miulle, — sannoo inmihiin. 
— Vot miltain siä oot! Siä makuiselt haiset, miä 

siun söön,—karmiast mörähti tigra. 
— Tigra, zaalivoita minnua: miul ollaa peenet vunu-

kat, höö ilman puita jäättyyt. 
— A siä miks kissaa obizoitat? 
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— Mitä siä tigra?!—kummistui inmihiin. 
— Kis-su-kkain, kis-su-kkain! — laskovoist kutsuu 

kissaa starikka. 
Kissa hyppäis hänelle rintoille i noisi laulua njauk-

kumaa. Kissa kera sannoo tigralle: 
— Elä puutu miun paremeest: ei leene kois tupa-

pui ta— ei leene minnua vart talveel soojaa nurkkaa. 
— No, hyvä, —kiljahti tigra inmihiselle, — miä siulle 

avitan leikata puut, jot kissa ei jäätyis, a peräst miä 
siun yks-kaik söön. I voimakas tigra noisi vanhalle mee-
helle avittammaa. Hää kohallee laappoinka noisi lomait-
tammaa puita. Noistii höö parvees tekömää töötä, ava-
namees duumajaa, kuin hänel tigrast päässä karkuu. 

Vot noisi vanhamees opettammaa tigraa kuin kiirem-
pää puita katkoa. 

— Näät, näät tänne, tämän kliinan rinnalle pissä 
käpälä — laskovoist sannoo vanha mees. Tigra ku touk-
kasi syvälle laapan, vanha mees repäis sil aikaa kliinan 
pois. 

Tigra ku mörähti, niin kaik metsä vingahti vastaa. 
Kissa pani käpäliinkä korvat kiin, ja peittiis rohhoo, 
a vanha mees tigran tappoi. 

Lev. 
Pute§estvennikat läkäjäät niin: kiiree tulloo Afrikaas 

öö, i vaa alkaa pimettää — joka poolest äänet kuuluut. 
Viirukkaat gienat nagraat stra§noil nagruul, §akalat 

ulvoot. 
I äkkistää niku jyry jyrähtää, kaisiast. Se ono levän 

möry — levän härnämin. Levät läksivät ohotalle. 
Kiireempää tee tuli ja jarkoimp i valmissa pyssyt 

kuin pittää — mitä voip tapahtua. 
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Levät partiis tulloot — oblaavan viisii. Puuttuu heille 
palatka, ei tervystele inmihiin siis! 

A ono, jot yksintää levät tulloot kyllii — varastaat 
ziivattaa. 

Hyppäjä leva ööl yli aijan, ottaa härkää nisast kiin 
i takas yli aijan männöö. Repo meil niinikkee kannoja 
varastaa. A elläät levät steeppiis, pehkois. Elläät parit-
tee—emäne ja isäne. Leval on (isäseel) suur harja, 
a emäne on rovnoin karvanka—niku kissa. I levän pojat 
syntyyt kera niku kissan pojat, vaa ollaa suuret, paksut 
ja pläkiköt. 

Jurma jänis. 
Syntyi jänis metsääs i kaikkia pölkäis. Kripsahtaa 

kusnii oksa, vurahtaa lintu, lankiijaa puust lumitykky, — 
jänis ei oo itse oma. Pölkäis jänis päivän, pölkäis 
kaks, pölkäis viikon, pölkäis vooen. A peräst kasvoi 
suureks, i äkkistää tuli tuska hänelle kaikkia pölätä. 

— Mittää miä en pölkää! — kiljahti hää koko met-
sälle.— Näät en pölkää yhtää — i kaik siin. 

— Eh siä, kossoi silmä, siä i sussia et pelkää? 
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— I sussia en pölkää, i reppoa en pölkää, i kar-
hua en pölkää, i kettää en pölkää. Tuli hää kaikkinee 
vesseläks. 

— A mitä siin on kavvan läätä! — kiljuu jänis.— 
Miul ko puuttuu susi vastaa ni miä hänen itseen söön. 

— Ah, mikä on kummikko jänis! Ah mikä hää on 
tuhma! . . . 

Kiljuut jänikset suest, a susi siin ko siin. Hulkkuu 
hää, hulkkuu metsää mööt omis suen assiois, nälästyi i 
duumaajaa: 

„Vot olis hyvä jänikseel suurusta". 
Kuuloo, kuslee oikii liki jänikset ääntäät ihänt, har-

maata sutta mainittaat. Siin hää jäi seisomaa, nuuhkas 
luhtia i alkoi varkuten krappussa jäniksiin looks. Kaik-
kinee krapuis liki tiukkavia jäniksijä susi. 

Kuuloo, ku jänikset häntä nagraat, a kaikkiis enemp 
kiittelikkö-jänis — kossoit silmät, pität korvat, lyhyt 
häntä. 

nE-e, vello, oottele, vot siun miä i söön" ,—duu-
mais harmaa susi i alkoi vahtia, miltai jänis kiit-
telöö ommaa jurmuutta. A jänikset mittää evät hoo-
maa i tiukkaat veel kovemmast. Loppui se sil viisii, 
jot kiittelikkö-jänis krapuis kannon päälle, istuis 
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takumaisiin käpäliin päälle i alkoi läätä: — Kuunnelkaa 
v t ö ö , arat! Kuunnelkaa i katsokaa miun päälle. Vot miä 

paraikaa näytän teille yhen assian. . . M i ä . . . Miä . . . Siin 
kiittelikon keeli niku jäättyi. Jänis hoomais suen. Toiset 
evät hoomanneet, a hää hoomais i ei rohtint hengäh-
täissä. Peräst tuli kaikkinee muudra assia. Jänis-kiittelikkö 
hyppäis yllää, niku mäcikkä, i pelost tokkui kohallee 
levviän suen loban päälle. Hää kukkarpalttia veeri suen 
selkää mööt, kääntiis veel kert luhis. A siis pani niin 
kovast mänömää, jot, näyttiis, omast nahast ono valmis 
poikkee hypätä. Kavvan jooksi jänis, jooksi, kunis kaik-
kinee ei väsynt. Hänelle ain näyttiis, jot susi aijaa jäles 
i näät-näät ottaa hampainka kiin. Jo kaikkinee väsyi 
raukka, pani silmät kiin i lankiis pehon alle. A susi sil 
aikaa jooksi toisee poolee ku jänis lankis hänen päälle, 
hänelle näyttiis, jot hänt kenlee ampui. I susi karkasi. 
„Vähäks metsäst saap jäniksijä löytää, a se oli mikälee 
hullu". 

I minnua pölätää. 

Kipertellöö jänis teetä mööt ja itköö armost omast. — 
Kaikkia zveeriä miun pittää pölätä: i suet minnua aeloot, 
i revot pehon takant karaulittaat, i kananhaukat norovoit-
taat selkää hypätä. A miä vet heille mittää pahhaa en 
oo tehnyt. 

Joutui se jänis senen itunka joen rantaa. A konnat 
ku hoomasivat jäniksen, tai kaik parahtivat, niku loovvit 
vettee. Jänikseel hyvä meeli. 

— Näät i minnua pölätää! 
Skockaas hää niku mätcikkä yllää ja pani, mitä vaa 

voimaa, jooksuu metsää takas. 
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Jänökkäin 
Mänin valkiaks, ku lumi, 
evät hoomaa koirat. 
Hyvä ono valkianna 
evät värise korvat. 
Evät jalat allaa 
suurest pelost painu. 

Hyvä, ku metsä talvenna 
valkian hatun päähä painoi. 
Niku lumi miä oon valkia, 
mitä nyt miulle suen hampaat: 
päivää! tulenka et hoomaa 
jänäkkäisen nahkaa valkiata. 

Yks kert miulle tapahtui männä merelle kevväeel 
ensimäisen parahodanka. 

Männöö meijen parahodaa jäijen sises. Akkiistää nääm-
mä: mussettaa mikälee jäätelin pääl. Katsomma kiike-
rinkä i näämmä, jot se on hepoin. Taitaa se on kalasta-
jiin hepoin tormeel jäänt merree. Meil tuli zalko hevoist, 
i möö duumasimma hänen päästää. Noisi meijen para-
hoda tarkkaisee mänömää senen telin looks, jot ei rikkoa 
telliä. 

Jää paukkaa. Tuuli reppii hepoisen häntää ja harjaa, 
a hää kuin on pannut jalat niin i seisoo, ku ravvoitettu. 
Vaa silmiinkä keerostelloo, a liikahtaissa ei rohi. 

Viskasimma möö traput. Matrossit vaa laskiisivat 
jäälle, ku hepoin äkkistää hyppäis paikalt i yht hyppää 
irappuja mööt jooksi parahoddaa i alkoi nenänka touk-
kia ja kaalia kaikkija, ken seel oli. Kelt kättä kaali, kelt 

Hepoin 
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selkää tali hartiota. Möö toukimma etemmälle hänt: „Nuu 
sinnua!" — a itse nagramma. 

A miä en kerkiissyt i kääntissä, ku hepoin minnua 
kaks kertaa keelenkä tempais i kumpakii kert näkköä 
mööt. Näätko oli ilollaa hepoin! 

Diikoi varsa i §akala. 
Ettääl Azian steeppiis oli tabuna diikkoit hepoisija. 

Holman takan istuu §akala i vahtii varsan jälel. Hää 
ootteli, kons emä männöö varsan loont pois. Ei oo mik-
kää makuisemp §akalaa vart, ko varsan liha. 

Varsa io kaks kertaa oli liki hänt, no joka kerta siin 
oli i emä. §akala pölkäis hänen kabjoja. Ootteli hää, 
ootteli — mittää ei tye valmeeks. Duumais sakala visata 
vahtimisen i vettiissä ääree. 

Siint hänt hoomais vars. Tahtohuu varsalle katsoa, 
ken se ono. Jooksi hää §akalan looks. §akala istui pai-
kaal i ootteli. Kons varsa tuli oikii sakalan looks, §akala 
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hyppäis i alkoi poikkee joossa, no niin, jot sais hänen 
jäles joossa i vars. 

Hänel piti saavva manittaa varsa holman takkaa, 
etamälle emän silmist. Holman takan §akala kääntiis 
takas i niku looti hyppäis varsan kurkkuu. Varsa rapais 
itseen ääree, hyppäis ylös, löi takajalkoinka vassen maata. 
Sakalan hampaat lipjästyivät vaa hänen nahkaa mööt. 

Varsa rapas takajalkoinka i äkkiistää kova kippiä tuli jalal-
le. Varsa mörähti koval ääneel. Hodus kuului emän ääni vas-
taa. Emä hyppäis holman päälle, lummisti korvat, hirvisti 
hampaat i hyppäis §akalan päälle. Keltaiset karvan tykyt 
lensivät tuulee. Voittelus järkee vaihtui jälestajamissee. 
$akala jooksi ees, hänt tavottivat kiin stra§noit hepoisen 
hampaat. Perästkii, hää peittiis ettäisen holman takkaaks. 

Varsa ilol jooksi emänkä ojan ääree. Heenokkain oja 
vertä jooksi hänen takumaisest jalast. Ojan äärees hää 
imi vatsan täyn emän maitoa i nukkui makkiasse unnee. 

Martb§ka i ockat. 
Martb§ka vanhaa poolee 

silmist slaaboiks tuli, 1 in-
mihisilt hää i kuuli, jot se 
ei oo suurta kättä vaiva, 
vaa maksaa ockat itseel sa-
avva. Pooldjuuzinaa hää oc-
kija sai. Kääntelöö heit lu-
tistaa, to häntää ripustaa, — 
to nuuhkajaa, too kaalii niitä, 
mut ockat kuinkaa evät avita. 

— Tjfu, siä, hitto, — san-
noo hää. — I se on durakka, 
ken inmihissiin petokset kaik 
kuunteloo: kaik miulle ockist 
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peteltii, a tolkkua hiuksen karvaal heist ei oo. Martb§ka 
pahast meelest niin vas kivviä heijet räimäis, jot tuhat 
jalel jäivät. 

Läsivä slona. 
Kuuvven tunnin ajal, kui ennenkii, Dzindaun, slo-

nan kletkaa annettii kaks murkinaa (suurust): yks — 
hänel, a toin hänen pojal. Dzindaun rattail oli 30 killoa 
munnaa, 40 killoa föklää i kilo sukuria. Dzindau krop-
pais munnaa, proovais hoobotanka panna suuhu, no ei 
saant. Hoobotta ei painunt Dzindaul. Hää kritahutti hal-
liast i heenost, niku viilaal. Dzindaun kletkaa mäni 
veterinara valkiaas halatiis. Hää krapuis turpail i katsoi 
Dzindaun jalkoist päähä saa. Dzindaul oli zaaru sises. 
Veterinara katsahti hoobottaa i näki seelt paisteen — 
suuren, niku omena. Oikiaas poole oli veel yks paisse. 
A kabjoin äärist nahka kiskahui. Dzinbaul kaikkija paik-
koja parvees kivisti; i hoobottia, i kylkiä, i jalkoja. 

Veterinara plakutti dzindaun karmiata vatsaa mööt i 
sanoi: 

— Elä vingu, tovarispa, siä leenet terve. Lecittämmää 
möö sinnua noisemma niin: varit jalkvannat — yks. mai-
jonka priisutamma — kaks i kovast söötämmä — kolt. 
Möö annamma siulle enemp sukuria. I veel lasemma 
portsian omenaa. Leet soostuvain vai? 

Slona niku tuntais läätä ni hää, taitaa, olliis vassant. 
— Soostuvain vete. Eisunka ilman. Miä kovast suuv-

vaan makkiata. A ken hänt i ei suuvvaa? Näät jo kaks 
viikkoa, ku Dzindau ei saa itse syyvvä. Hänel mätetää 
söömiin lapjanka suuhu, a jootetaa rizinkaisest ki§kast, 
mokomaisest, miltaisest valellaa linnoin uulitsoja. 

Näät jo kaks viikkoa, ku Dzindaun pittää brezentisijä 
saappaita jalas. Neljä meest tempajaat hänelle saapast 
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jalkaa. Saappaihe valetaa vari vesi. Nämä i ollaa neet samat 
jalkavannat, miltaisist läkkäis veterinara. Varis saappais 
Dzindaul on kovast sooja ja hyvä. Ikä päivä hänel ain 
vähemp kivistää jalkoja. 

Poika katsoi ihmeenkä emän saappain päälle. Hänelle 
kera tahtohuu uhkustella mokomaisis saappais. 

Orla — berkutti. 

Berkutti on kaikkiis suuremp orla. Hää ono musta-
buuroita karvaa. Pitkä hää on, melkeen metran. A ko 
harottaa siivet, ni yhest siiven otsast toisee otsaa saa 
ono päälle kahen metran. 

Nokka kova, kynnet ko-
verat ja terävät. Orlitsa alkaa 
munnia keskimarttikuus. Yli 
35 päivän tulloot munniist 
poja t Höö ollaa katettu val-
kian karvanka. Kunis pojat 
olla pesäs, vanhemmat et-
siit toittua ympärikkoa 20 — 
30 kilometran päält. Paljo 
höö hävittäät lintuja sil aikaa. Yks kert yhen pesän loont 
lövvettii 40-än jäniksen ja 300-an sorsan luut. 

Elläät orlat kavvaa. Kletkaas-kii päälle 100 aastaikan 
elivät. Pesäst otetut nooret orlan pojat, kiiree tottuut 
inmihisenkä. Höö niin tottuhuut, jot ikävöittäät pere-
meest, kons hää männöö kavvemmaks mihe. No välillää 
orla ono stra§noi. Kons kuuluu hänen ääni, siis peittii-
jäät kaik linnut i zveerit, miltaiset ollaa slaaboimmat. 
Tapahtuu, jot hää veep peenijä lapsija. Välistää orla tulloo 
i vanhoin inmihissiin päälle. Vot mitä tapahtui yks kert. 
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Nälkäin berkutti hyppäis sian päälle. Sika oli suur. 
Hää alkoi vinkua. Jooksi talonpoika i ajoi mänömää 
berkutin. Berkutti lentiis razvaisen sian seläst pois, laa-
mais kissan i istuis zaboran päälle. Raanittu sika vinkui, 
veressetty kissa märni. Talonpoika jooksi pyssyä otta-
maa ku hää näyttiis pyssynkä, orla hyppäis hänen 
päälle i tarttui kynsiinkä kiin. Noistii kiljumaa ja kutsumaa 
appia kolmen: razvakas sika, kissa i talonpoika. Jook-
sivat naapurit, ottivat orlan i sitoivat kiin. 

Akula. 
Meijen laiva seisoi ankkuriis Afrikan rannaas. Päivä 

oli hyvä. Merest puhui värski tuuli, no ilt poolee ilma 
muuttui: tuli vari, i niku lammitetyst kiukaast puhui 
varria luhtia Saharan pustbnjast meijen päälle. 

Ees päivyen laskua kapteeni tuli täkille kiljahti: „Uju-
maa!" Yhes minutiis matrossit hyppäsivät vettee, lastii 
vettee seili, siottii hää i tehtii seilin päälle ujumapaikka. 

Laivaas meijenka oli kaks poikaist. Poikaiset ensimäi-
seks hyppäisivät vettee, no heil oli vähä tillaa seilin pääl. 

Höö ujuivat seilin sisest merree, jot kiissata seel. 
Kumpaki, niku sysäliköt, vingertelivät vees i, mitä vaa 
voima, ujuivat siihe kohtaa, kus oli bocka ankkurin 
pääl. Yks poikain enstää ujui tovaris^ast ettee, a peräst 
alkoi jäävvä jalelle. 

Poikaisen isä vanha tykkimees, seisoi täkil i hyväl 
meeleel vahti oman pojan peril. Ku poika noisi jäämää 
jälelle, isä kiljahti hänelle: 

— Elä antii, kiinitä 
Äkkiistää täkilt kenlee kiljahti: „Akula!", i möö kai-

kin hoomasimma veest akulan selän. Akula ujui kohal-
lee poikaisiin poolee. 
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— Takas! Takas! Kääntiiskää! Akula! — kiljui tykki-
mees. No lapset evät kuulleet hänt, ujuivat etes, nag-
roivat i kiljuivat veel vesselämmäst i kovemmast ku en-
nen. Tykkimees, valkia, niku kangas, liikkumatta, katsoi 
lapsiin päälle. Matrossit laskivat venneen, hyppäsivät 
hännee i pantii mänemää, mitä vaa voimaa oli, poikai-
sin looks; no höö oltii veel ettääl, kons akula oli jo 
harkkamust kahteekymmenää poikaisist. 

Poikaiset järkee evät kuuleet sitä, mitä heille kiljut-
tii, i evät hoomanneet akulaa, no peräst yks heist kat-
sahti takkaa. Möö kaik kuulimma kovan äänen, i poi-
kaiset alkoivat uijua eri poolii. 

Ääni se niku unest havahutti tykkimeehen yllääl. 
Hää hyppäis paikalt i jooksi tykin looks. Hää käänsi 
tykin hoobotan, loottiis tykkii, tarkutti i otti fitelin. 
Möö kaikin, ketä vaa oli laivaas meit, ravvattusimma 
pelost i oottelimma, mitä leenöö. 

Käi paukku, i möö näimmä, jot tykkimees, lankiis 
tykin ääree i peitti näön kässiil. 

Mitä tapahtui akulanka ja poikaisiinka, möö emmä 
nähneet, senperäst, jot savvu tukkais meijen silmät 
minutiks. No kons savvu harois veen päält joka poolest 
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enstää kuului hiljakkain ääni, siis ääni noisi kovemmaks, 
i, järkee, joka poolest kajahti kova, vesselä ääni. Vanha 
tykkimees avais näön auki, noisi seisomaa i katsahti 
merree. Laineis leekkui keltain tapetun akulan vatsa. 
Yli monen minutin vene ujui poikaisiin looks i toi hei-
jet laivaa. 

Peukalopoika. 
Yks kert talveel kylmääl 
Miä metsäst tulin. Oli kova pakkain 
Katson: veenoisee mäen päälle 
noisoo oksijä hepoisen koormukkain. 
I harkkajaa vaaznoist, ko cinas 
suitsist veep hepoist meehykkäin, 
polu§ubkas, suuret saappaat jalas, 
suuriis kintais.. . a itse on peukalon suurukkain. 
— Tere, poika! — Mää möötä itseksee! 
— Kovast siä oot groznoi, kuin katson miä. 
— Kust tupapuut? — tiijettävä, metsäst: 
taatto, kuulet, leikkajaa, a veitän miä. 
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(Leikkaajan kerves helisi metsääs) 
— A pere-to taatallas suur on? 
— Pere to on suur, a vaa kahen kesse 
meehijä on kaikkiistaa: miä i taatto miun . . , 
Vot kuin! A kuin siun nimi on? 
— Vlaassa. 
— A monniais siul aastaika? 
— Jo kuuvves on täyn. 
Nuu, koollut! — kiljahti lapsikkain Baassool, 
tempais suitsist i kovempii harkkaamaa läksi. 

Lapsiin möökki. 
Se oli aikaa, veel kuninkaan ajal. Oli meil niin. 

Tulloo ostaja kylän köyhille, kummat etsiit, kuhu tou-
kata leivän eest poikain tali tytäkkäin. Ostaja kai-
keelviittä manittelloo, lupajaa opettaa poikaisen mil-
taiseelle vaa tahot töölle. Vanhemmat antaat hyväl 
meeleel. 

Niin kopittuu henkiä kymmen poikaisia ja tytökkäisiä. 
Konduktoran sovust heijet saatetaa „jäniksen viisii" 
pojezdanka linnaa. 

Seel ostaja veep lapset tööperemeehijä mööt sapoz-
nikoille, slesariloille, hattumaasteroille. 

Ostaja mahuttaa henkiä kymmen yhtee vatieraa, saap 
rublja kymmen ikä hengest ja lähtöö taas uuvvestaa 
etsimää: 

Elävän kraamin ostaja hätäellöö, kyssyy:] 
— Siä näät hänen miulle jätät, — hänel, voip täs 

ollaa omat? 
— Elä hätäele, — vastajaa mööjä, — kettää hänel 

täs ei oo, kaik on siun voiis. Mitä tahot sitä tee 
heijenkä. 
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Suitan. 
Köyhäst eli haanaan aikanna Sultanan emä. Peeneel 

Sultanaal oli 8 aastaika, ku maamasse antoi hänen yhelle 
baajalle (kulakalle) tööhö. 

Päivyen noisuts i laskuu saa Suitan teki baajal töötä, 
väsyi, jeele jalkoilla kesti, baaja antoi sen päälle pleet-
tiä selkää, kiiretti töös. 

Vähä baaja maksoi Sultanalle, yhen pihon kakkuja, 
a niit hänelle tapais yheks kerraaks syyvvä. Jätöksen 
päivän Suitan oli näläs sen rankan töön takkaan. 

Yks kerta Suitan seisattui töön takan i duumajaa — 
noko niku sais peremees aijaa pois, ja kaik lepjo§kat 
ottaa hänelt pois. 

A peremees sil aika hoksais, jot Suitan seisoo. Hää 
krapuis hiljaa looks i ku repäs äkkiistää pleetinkä sel-
kää. Suitan horjahti, vähäin ku ei lankissut. Kippiä oli 
kovast Sultanal, mut itkömää ei noissuut, vaa katsahti 
pahoil silmil peremeehen päälle i noisi töötä tekömää. 
Siittä päiväst saa Suitan veel kovempii noisi duumama, 
jot, noko sais aija peremees pois. 

No Sultanan kavva ei hoolint sitä aika ootella. 
Yli viijen vooen tuli sovetin oikuus. Sultanan ma-
ast— Tatzikistanast kaik baajat ajettii mänömä. Teh-
tii skoulut. Suitan noisi pioneraks. Organizuitti pione-
rin otrjadan i noisi jätöksin peremeehinkä i jumalan 
uskovaisinka voittelua päitmää. $kouluus hää oppihui 
hyväst. 

Mut Sultanan piti noissa §koulust pois, sen peräst, 
jot maamasse tuli jo kaikkene vanhaks i hänt piti sööt-
tää. No Suitan ei jättänt oppia maaha. Hää etsi kirjat 
ja perrää töön noisi itse koissa oppiimaa. Niin hää käks 
vootta oppiis. Paljo sai uutist tiitää. 
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Perrä sen Suitan mäni suuree §kouluu — tehnikummaa, 
a perrää sen i veel suurempaa — instituttaa. Nyt hään 
on suur opetettu mees —professora. 

Tuhattaisil mokomaisil lapsil, ko Suitan, sovetin 
oikuus antoi suuren teen kättee. I niist lapsist kasvaat 
tarkat opetetut meehet. 

Zuukovan Vanja. 
Zuukovan Vanjka, yheksän aastaikan poikain, ono 

annettu sapoznikalle oppii. 
Yks kert, kons peremeehijä ja maasterija ei ollut 

kois, hää sai peremeehen kaapist ruckan roosettunneen 
peronka. 

Pani itsen ettee määli-
tyn paperilehen, noisi ki-
rjuttammaa. 

Enstää, ku veittää ensi-
mäin bukva, hää peloten 
mont kertaa katsahti ikku-
nan ja uksen poolee. Pa-
peri lezi järyl, a itse hää 
seisoi järyn ees polvillaa. 

„Rakas äijä, Kostantin 
Makaric!—kirjutti hää,—kirjutan siulle kirjan. Ei oo 
miul issää, eik emmää, vaa siä miulle yksintää jäit." 

Vanjka hengähti, kastoi peron i alkoi etespäi kir-
juttaa. 

„А egle miulle annettii suur pölly, miks leekutin 
lasta kätkyees tai nukuin petoksiis. Maasterit minnua 
nagraat, a peremees särköö, minenkä puuttuu, a syyvvä 
ei oo mittääkii. Hoomenikol annetaa leipää, lounaeel 
pudrua i illaal kera leipää. 
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Afmaata miulle kässää euksees, a kons laps itköö 
miä ensikää en makkaa, a leekutan kätyttä. Rakas äijä 
tee se hyvä, ota minnua täält kottii, kyllää. Ei oo 
miltaistakkii miulle elloa. Kummaran sinnua jalkoihe saa, 
ota minnua täält pois, a to koolen". 

Vanjka tempais suun koveraa, pyyhki oman mussan 
kulakanka silmät i tyrzähti. 

„Туе, rakas äijä, — kirjutti etes Vanjka. — Zaleta 
minnua, armotoint raukkaa, ota minnua täält. A to min-
nua kaik särkööt, i syyvvä kovast tahtohuu, a kuin ono 
ikävä, jot i sannoa ei saa, ain iten. A veel kummaran 
Jelenalle, koveralle Johorkalle i kucerille, a miun gar-
monnia kellee elä anna. Jään siun vunukka Zuukovan 
Vanjka. Rakas äijä, tye." Vanja käänsi kirjutetun lehen 
i pani ees sitä kopekast ossettuu konverttii. Vähä aikaa 
duumais, kastoi peron i kirjutti aaäressin: 

„Kyllää äijälle". Syyhytti päätä duumais lisäis: „Kos-
tinalle Makaricalle". 

Yks uzbecka. 

— Niaz, sekkaa taikina! 
— Niaz, sytytä tuli! 
Niaz jooksentello hikkee saa. 

— Miä mään Hamraal, — kyssyy Niaz mammaa. 
— Mää, vaa elä kavvaks piäty kujal kiini. Niaz 

ottaa seinält parandzan. Päänkä, kässiinka, jalkoinka 
peittiis Niaz parandzaa. A näön peitti mussan karvaver-
konka. 

Männöö Niaz parandzas. Auki avata ei saa: noissaa 
torumaa. Tuli Hamralle. 
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— Tiijet, — sannoo Hamra, — ono koti, kuhu korja-
hussaa meijen naiset, seel voip avata näkö auki. Kut-
sutaa kluubaks. 

Männööt kahen naisen parandzois. Koveraas ol-
laa, jeele liikkuut. Taitaa staruhhat. Näät, i suur 
kivikoti. 

Ikkunat laijat, valkiat. Naiset mänivät siihe kottii. 
Tempasivat näölt verkot pois. Neet ei ollaa, sta-
ruhhat, a nooret tytöt. Suurees, korkiaas kommiis 
lavvan takkaan istuut naiset. A yks vennäen naine lä-
käjää: 

— Parandza pittää ottaa pois. 
Evät tosi läkkää vanhat ihmihiset, jot uzbeckoin 

pittää kävvä peitetyn näönkä i parandzaas. Parandzast 
rikkohuup tervys. I oppiissa uzbeckan pittää,—siis ellää 
leenöö kerkiämp. Katsokaa, kuin paljo naisija jo käyp 
ilman verkkoja näöl. Töö ootta nooret, töö noisetta 
töötä tekömää. Avatkaa näöt auki. 

Niaz kuunteloo. Veel konsaa hää mokomaisija juttuja 
«i olt kuulluut. 

— Niaz, sia oppimaa? Niaz rapais päänkä i jooksoo 
yli uulitsan. Roozovoin kleitti pääl, rohoin tibeteikka 
pääs. I ilman parandzaa. 

Jooksoo i nagraa. Kaikkinee toisellain ono Niaz. 
— Häppiätä ei oo! — vorci hallipartain ukko. 
— Nu i ajat tultii!—sannoo toin. 
No Niaz ei kuule. Hää jo jooksi kluubaa. Rankka 

ono pittää perroa käes. Viistoist aastaikaa eli Niaz i ei 
leht sitä töötä. No, nyt kaik noisoo toisippäi mänömää, 
piti vaa alkaa. 
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Nooret alpinistat. 
— Mäni meit kaikkiistaa 137 henkiä,—läkäjää noor 

alpinista, Rotidään §ura. 
— Meit, noorija alppinistoja oli kolt henkiä siin 

partiis: miä, Baturin Volodja i Anja. 
— Mänimmä möö yli Donguza-Orunan perevalan. 

Päivä tarkkais olemaa hyvä, no lumi haittoi kovast 
männä, sen päält veel voorottee kannoimma radiota. 

Männees meille ei puuttunt yhtäkää henkiä vastaa 
i eik näkynt ni troppija, ni jälkijä. Loppu pivääl möö 
jovvuimma hookahuspaikkaa saa. Siin oli kauhian lusti. 
Satoi heenokkaist lunt. Lumi päivyen jooneis kipunoitsi 
ja läikki ku brilliantti. 

Vähäin aikaa möö hookasimma ja läksimmä etes 
mänömää. Tultii meille vastaa korkiat lumikalliot ja 
pohjattomat jäähavvat. Möö, kaik väki, otimma yhest 
pitäst noorast kiin, jot kenkää ei tokkuis sinne jäähautaa 
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tali ei uppojais lummee. Niin möö mänimmä senen 
pahhaisen paikan yli ja aloimma vähän ajan perält las-
kiissa alas mäki teetä mööt. 

— Miä suuvvaan kävvä mokomaisiis reisuis, — lisäis 
$ura, i tyyvvöllisest hengähti. 

Ensimäin telegramma metsäst. 

Jo lentisiit mussat varikset. Metsääs alkoivat laulaa 
ciizikat, cirkkulaiset i koroljkat. Ootteelemma skvortäija 
i kiuruja. Sulanneet lumet jooksoot jään al. Metsä on 
tilkkeis: puist sullaa lumi. 

Öittee pakkaiset rovvoottaat jään. Varis teki ensi-
mäisen munan. Jot muna ei jäähtyis i poika seessä ei 
jäättyis, varis yht perrää istuu pesääs, a toin varis 
kantaa söötävää. Vesi mättiijää jään päälle. Lumi sullaa, 
a metsäkanat kokottaat, tikat särkööt puuta. Karhu veel 
makaja talviunes. 

Nooret biologat. 
— Matoja määttä etsimää, — kyssyy ohotnikka, soo-

saappais, noorija biologoja. — Mussat maot veel sinne-
tänne, a kirjavii, miun nevvost, elkää tarttuko... Yks 
kirjava mato, usotta vai että uso, kaks kilometraa ajoi 
minnua jälest. Töö elkää nagrako, miä totta juttua 
Iäkkään, veerunna niin i veerikii jäles, vähil voimiil 
oikii karkuu pääsin. 

Lapset noistii nagramaa, a kaikkiis peenep, Vova. 
sannoo. 

— Eh, däädä, däädä! Hodus näkkyy, jot siä oot 
ohotniakka! 
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Näät i metsä, tihti, pimmiä, niku taiga. Metsä ympä-
röitti lapsija. Metsän salaäänet ja kripsut kokohuttaat 
lapsija likemmälle toin toistaa. 

Metsätee vei heijet karhunkaattarikko lakkialle. 
Lapset siin seisattuivat i noistii vahtimmaa. 

— Katso, roho liikkuu! Vetijäät! 
Mussat i harmaat gadjukat §ipinenää pistelivät rohost 

omija pahoja kolminurkkaisija päitä, häylyyttelivät omija 
kakshaaraisija keelijä. 

— No, lapset, veel kert vasitan — olkaa tarkemmast!— 
I Gri§a ensimäiseks lutisti rogatkan maonka vassen 
maata i kiirest kroppais kahel sormeel kiin i viskais 
säkkii. Etso alkuil. 

Kevät tulloo. 
Päivyen jooni lankiis taivaast, 
sulatti valkiat lumet. 
I niist lumist valkioist 
noistii jooksemaa ojat. 

106 



Päivyen jooneis syntyneet 
neet peenet ojat, hoppiaiset, 
kevätveestia uutta 
veevät suurii jokiloihe. 

I kevät — iloäänenkä 
ajoi pellot, metsät ylös, 
nosti joen jäänkä 
kitsaist rannoist pois 

Suuren §umunka hää jään 
saattoi suuree merree. 
Näät i tuli hää! 
Kultain kevät, varrain. 

Likentellöö kevät. 
Katson meren poolee. Jää mäni mussaks, paiko-

mittee, mis jo ollaa suuret leekemet, noisoo valkia paaru. 
Viimiset kalastajat jättivät meren jään i krapu jaat rantaa. 
Katson peltoin poolee. 

Hävis lumi oraspelloilt, hävis syksykyntöhykilt. Vaa 
peltoin alapaikois peenet platsit lunta vaalattiit. Höö evät 
taho kääntiissä kevät kyyneliks i äänekkäitä ojija mööt 
joossa jokiloihe. A päivyt kovemmast i kovemmast 
poltteloo i silmiin nähhees hävittää viimäisijä talven 
jälkijä pois. Kerkiäst hengähtivät pellot, i varrain lintu 
alkoi laulaa ensimäist kevätlaulua. 

Katson metsän poolee. 
Heitti metsä valkiat talvivaatteet. Avais hoppiaiset 

ojat auki. $umisoo, vuhisoo, helisöö. Vastajaa kevättä 
vesselääl ääneel. Kummartaa kirkkaalle päivyelle pitkiin 
jooninka. Kaik noisi elloo i meri, i metsä, 1 maa. 
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Kevät veet. 
Veel peltoil lumet vaalastaat, 
a kevätveet jo §umisoot. 
Jooksoot, ylös loontoa aijaat, 
jooksoot, läikkäät, kohisoot. 

Höö veevät veestija pitkää teehe: 
— „Kevät tulloo, kevät tulloo, 
möö-nooren kevväen ratsasmeehet, 
hää meijet ettee saattoi!" 

Kevät tulloo, kevät tulloo! 
I hyvät, soojat, kukkiin sises 
maikuun päivät horovodas 
tulloot vesseläst jäles. 

Miä tulin siulle. 
Tulin sinnua terettämmää, 
sanomaa, jot päivyt noisi, 
jot varriin jooneinka hää vilun 
ajoi puijen lehtiist pois. 
Sanomaa, jot metsä noisi, 
havahtui, ja joka oksaal, 
linnun ääni kajahti. 

Skvortsat lensivät. 
— Katsoka, skvortsat!—kiljahti kenlee. 
I tosi, skvortsat istuivat korkiaal koivupuun oksiil. 

Peräst cirkkulaisiin höö näyttiisivät suureks i kovast 
mussaks. Skvortsat alkoivat kantaa pessii sulkija, sam-r 
malt, olkija. Höö suvajaat syvijä pesijä, häkkijä. Sinne 
ei krappuu oman käpälänkä kissa, ei pissä ommaa nok-
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kaa varis. Skvortsa ei konsaa etsi keväeel ommaa söök-
kikraamia ni ilmast ni puist. Hänen söökkikraami on , 
maan pääl i maan sises. Höö hävittäät kessää mööt 
paljo saadun i tarhan tujulaisia. Mukava on katsoa, ko 
skvortsa peentoroin välijä mööt etsii buka§koja. Hänen 
iallukki on sukkela, lasettelloo vaa kylest kytkee. Hodus 
piättyy kiin hää, kääntiijää yhtee poolee, toisee poolee. 
Painaa päätä to kurraa, to oikiasse. Sukkelast nokkajaa 
i taas jooksoo etes. I taas, i taas. 

Kaikkiis paremp on vahtia skvortsaa hoomenikol 
varraa päivyen noisun ees. Ku hoomenikkoittee istua 
hiljaa saaduus, siis skvortsat tottuut siuhe. Proovaa 
visata heille matokkaisija, ni höö ain likemmälle i likem-
mälle tulloot. Vähän ajan peräst höö noisoot ottamaa 
syyvvä käest i noisoot hartian päälle istumaa. 

Yli joen. 
Möö jo likentelimmä keskijoelle, kuulemma yläpoo-

lees jokkia alkoi kovast kohissa. Sil samal minuttia miun 
jalkoin alt jää läksi mänömää, miä horjahhuin. Katsahhin 
miä joen yläpoolee, pelko tarttui kurkust kiin, otti äänen 
pois, mussetti silmät. Harmaa jään kettu noisi elloo, 
gorbisteli. Miun äärees hiljakkaisee särisi vesi. Gluuh-
hoin, kaisian äänen sises helisi Osipan ääni: 

— Harroskaa!.. Harroskaa! — Pittiiskää eriksee!.. 
Läksi, maatuska, läksi. Vesselämmäst, pojat. Osippa 

hyppi, justiku böröläiset hänen päälle mättiisivät. Jää 
alkoi paukkaa miun jalkoin alt, rikkahuis peeniks tyk-
kyiks, miun jalkoihe praizahti vesi. 

Miä hyppäisin, näkemättä puuttusin Osipan poole. 
— Kuhu! — kiljahti hää.— Seis! Elä hääri! Elä mättii 

runnii, pään rikon! 
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— Uppoon,—hiljaa saoin miä. 
— Ts ts, vait!.. Uppoossa i durakka tuntaa, a siä 

proovaa pois päässä... 
Ensimäisennä tokkui Budbrin Mokkei. Hää mäni kaik-

kiis hiljempaa toisist i äkkiistää, niku kenlee tempais 
hänt jalkoist, hävis. Jään päälle jäivät vaa hänen pää 
i käet. Hää kroppais lavvast kiin. 

— Avittakkaa! — alkoi ääntää Osippa. 
— Elkää kaikin, yhen kahen — avittakkaa! 
A Mokkei sannoo; 
— Mänkää etemmälle, pojat . . . miä itse.. . Ei mittää.._ 
Krapuis jään päälle i sannoo. 
— Näin ikkee i tottuest voit uppoossa. Märät vaat-

teet i kengät haittoivat hyppiä i painoivat alas: kaik 
tultii lippiäks, veenoiseks, liikkuivat rankast, hiljaa i rau-
hallisesi Osippa hyppi niku jänis yhelt telilt toiselle. 
Hyppäjää, seisottuu sekundiks, katsahtaap ympäär i hei-
liäst kiljuu: 

— Ei! Katso, kui pittää. 
Min likemmälle tuli ranta, sen heenommat oltii telit, 

i sen tihempää tokkuivat inmihiset. 
Linna jo melkeen ujui möötää, kiiree meijet veepi 

Volgaa. A seel jää veel ei liikkunt i meijet tempajaa 
jään alle.—Taitaa uppoomma, — hiljaa sannoo mordvina. 
No äkkistää suur teli ahistui vassen rantaa. 

— Jooskaa!.. — kiljuu Osippa.—Antakaa männä 
viimäisest voimast! 

Hyppäis telille, lipjästyi i lankiis. Miä i mordvina 
jäimmä seisomaa, tahoimma avittaa Osipalle. 

— No! Jooskaa! 
— Noise, dääd. . . 
Hää painoi pään. 
— Jalan miä katkasin, taitaa... en saa noissa... 
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Möö nossimma hänen, veimmä, a hää vorci: 
— Uppootta, paholaiset! Valitkaa, kus ei oo lunta 

jään pääl, seel on kovemp. 
Märät, palentunneet i vesselät möö jo oomma mäel. 

Kesäl. 
Varrain hoomenikko. Metsän takant näyttiis päivyt. 
Noisi metsä elloo. Alkoivat linnut laulaa. Alkoivat, 

tehä töötä kaik metsän eläjät. 
No äkkiistää, keko metsä noisi kuuntelemmaa. 
— Tru-ru-ru-u. Tram-tam-tam. Tru-ru-ru. 
— Mikä see? Kons se kaik karkenutti? Metsän 

platsiil truban ja barabanan äänenkä tuli partti lapsija. 
Ees käyttäjä komanduitti: 

— Otrjaada, seis! No, lapseet, möö oomma kois. 
Noisemma palatkoja laatimaa. Ei mänt i tunnia aikaa, 
ku yli platsin alkoivat vaalattaa palatkat. Lapset mäntii 
metsäst oksija korjaamaa tulta vart. Se i assia ku, kuu-
luivat äänet: 

— Oi mitä buka§koja. 
— Eh, siä mit neet ollaa buka§kat! Ne on kusi-

laiset. — Oi-joi mikä paksu matokkain. — A miä löysin 
suuren böröläisen. 

— Tiijettä, mitä, lapset, — sannoo Sani, — noisemma 
teemmä kollektsian. Se leenöö meijen podarkka §koulua 
vart. 

— Molotsa Sani! Hyvän assian duumais. Alkoi 
keehua töö. Saivat karpit, bankat, haamit uni lintuja 
vart, kirjat metsiin i jokkiin eläjist. Koko kessää kor-
jasivat. Saivat tiitää, ken ellää kooren al, ken tekkoo 
hooneita lehist, ken kantoihe peittiijä. I kenkää muura-
haisia ei kutsunt enemp bukaskaks. 
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Uj umaa. 
Seisoo rannaan partaal leppä, 
niku hallipartain seppä. 
Pitkä, paksu, gorbaisissaa. 
Oksat §iiristi, ku kissa. 

Kolja krapuis lepän latvaa. 
Kiljuu ylläält — katsokaa! 
vettee pää ees §kuukkaan, 
niku kala pohjaa buljkkaan. 

Hyppäis Kolja bul j . . . bulj . . . bul j . . . 
Veenpääl jäi vaa vesipullu. 
Mäni minutti, pooltoist, 
pöllähti hää veest pois. 

Petja Vanjanka, ku konnat, 
hyppiit Koljan jäles vettee. 
Miko Vasjanka, ku voonat, 
pölkäjäät jalkaa pistää vettee. 

Kuin paita pellool kasvoi. 
Näki Tanja, ku hänen papa viskoi pihoittee peltoa 

tnööt pikkaraisija läikkyviä jyvijä, i kyssyy: — Mita siä, 
papa, teet? 

— A kylvän pellovast, tytökkäin. Kasvaa siulle 
i Vasjalle paita. 

Tanja jäi duumaamaa: konsaa hää ei oo [nähnyt, jot 
paijat pellool kasvaisivat. Yli kahen viikon pelto peittiis 
§ulkkuisen rohon sissee, i Tanja ajattelloo: „Hyvä, ku 
miul olliis mokomain paita!" Kertaa kaks käivät Tanjan 
mama ja sisaret kitkemääs peltoa i joka kert ain hoki-
vat — hyvä tulloo meijen Tanjalle paita! 
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Mäni kuimont viikkoa: roho pellool noisi korkialle, 
i hänes näyttiisivät goluboit kukat. 

„Vasja vellool ollaa mokomaiset silmät,— duumais 
Tanja, — no paitoja miä mokomaisia keltää en oo 
näht". 

Ku kukat karisivat pois, heijen sihalle noisivat rohoi-
set päät. 

Kons päät kellattuivat i kuivivat, siis emä sisariinka 
repivät pellavan juurinee pois, sitoivat vihkoihe i panivat 
pellolle kuivamaa. 

Kons pellovas kuivi, silt särettii päät, i siis säretty 
pellovas upotettii jokkee i pantii päälle kivijä, jot ei 
ujuis veen päälle. Halliaal meeleel katsoi Tanja, ku hä-
nen paitaa upotettaa. A sisaret hänelle taas sannoot:—Hyvä 
siulle Tanja, paita leenöö! Yli kahen viikon temmattii 
pellovas joest pois, kuivatettu i noistii kolkispuijenka 
kolkkimaa riihees. Perrää senen viottii niin, jot pilpa 
kahen poolee pellovast praiskui. Perrää vitomisen häglät-
tii niin kavvan, kunis se ei tullut pehmiäks i §ulkkui-
seks. 

— Hyvä siulle tulloo paita!—taas sanoivat Tanjalle 
sisaret. No Tanja ajatteli: „Kus siin on paita? Pellavas 
nyt tuli niku Vasjan hiukset, a ei niku paita". 

Tultii pität talvi-illat. Tanjan sisaret alkoivat kedrätä 
pellovast rihmaa. „Ne on riihmat,—duumajaa Tanja,— 
a kus ono paita?" 

Mäni talvi, kevät i kesä — tuli syksy. Maama toi 
kangaspuut perttii ja alkoi kuttoa. Vesseläst käyp suk-
kulain rihmoin välis, i siint jo Tanja sai tolkun, jot rih-
moist tulloo kangas. 

Kons kangas tehtii valmeeks, levitettii se lumen 
päälle, jot pakkain purijais, a keväeel levitettii rohon 
päälle, päivytpaisteesse i veenkä kasseltii. 
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Tuli harmaast kankaast valkia. Tuli taas talvi. Leik-
kais emä kankaast paitoja. Alkoivat sisaret paitoja om-
mella i ehitettii Tanja ja Vasja uusii valkioille, niku lumi,, 
paitoihe. 

Hoomenikko. 
Tähet sammuut jo yllääl. 
Pilvet tules kaik ollaa. 
Laskiijaa niittyin päälle 
heeno valkiain halla. 

§peilikäst jokkia mööt, 
Pajun kudrija mööt, 
noiseva vaalassus loottiijaa. 
Herttain klaiza veel makajaa. 

Hiljaa, ympäär kettää ei näy. 
Kastees tropukkain näkkyy. 
Puutut pehkoa — lehtoist näölle 
hoppian kasse praiskuu. 

Tuuli pikkarain puhalsi, 
§nibrii veen päälyst veittää. 
Partti sorsija lensi, 
peittiis unekkaahe metsää. 

Kohois kalastaja yllää... 
i so§kist verkkoja o t taa . . . 
Lintu laulaa yllääl, 
lintu päivyttä ootteloo 
A itä pallaa ain kovemmast. 

Kust jooksoo „Hoppiajoki". 
Hoppiajoki jooksoo hiljaa, laaskovoist hoppiaistelloo-

kivviin ja vesimättäin paikois. 
— Kust jookeoo Hoppiain joki? — Kyssyy Jlju. 
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— Gribanovast, — vastais Klimun Kolja. — Kaik-
kine ei Gribanovast, a Dubtsoist, — sanoi Kosarevan 
Sema. 

— Kui se^Dubtsoist? Dubtsat — näät kus, a Hoppia-
joki — näät kust jooksoo. 

— Vot mitä, pojat,—sanoi Ilju, — määmmä jokkia 
mööt ylös i itse saamma tiitää. 

— A jos se on ettääl? 
— Yks kaik, määmmä. 
Yli päivän meijen matkameehet läksivät etsimää, kust 

jooksoo Hoppiajoki. Heit oli viijen. 
Kaikkiis vanhemp — Bbkovan Petja, kantaa seläs säk-

kiä leivänkä i munanka, a käes — kotelokkaa. 
Hoppiajoki välimittee tuli peenemmäks, ku kanavaks 

miltaisen yli kerkiäisest jaksoit hypätä. Vesi siittä kohast 
jooksi pehmiän sumunka. Paikomittee se mäni suurem-
maks, leveni, ku pikkarain järvi. Vesi täs oli rauhalliin. 
Hänen päälytsi vaa lentelivät rantapääsöit, i rantoi 
§uljppivat kalat. 

— A näät miltainlee kylä, — näytti ettee Kolja. 
— Se on Aleksandrovka, — sannoo Petja. 
Suurpartain talonpoika näki meijen matkameehijä 

i kiljahti: 
— Ei, lapset, töö kenen? 
— Möö oomma Lopuhovkast. 
— A kuhu määttä? 
— Tahomma saavva tiitä, kust jookso Hoppiajoki. 
Talonpoika noisi nagramaa: 
— Mitä vart se teille? 
— Muitas tahomma tiitää. Siä, däädä, et tiije, 

kust? 
— Tiijen, itse niis paikois tapasin olemaa. Se, lapset, 

oikii Näkevän mäen al leenoo. 
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— Näkevän? 
— No niin, hänen päält joka poolee ettäälle näkkyy,, 

sen peräst i kutsutaa Näkeväks. 
— Kus siis hää on? 
— A määttä veel kilometraa kolt. Hoppiajoki oikiaa 

kättee kääntiijää, siin vahna mylly on, i töö katsokaa 
oikiaa poolee. Siittä kohast hyväst mäki näkkyy. 

Päivä jo paljoa mäni lyhemmäks, kons peenet mat-
kameehet joutuivat kyllää. Veel matas, trehvajees talon-
poikaa, höö saivat tiitää, jot se ono Gribanovan 
kylä. 

Eivät kerkisseet uulitsaa mööt männä loitse ka-
hen koin — äkkiistää peen koira kovan äänenkä hyppäis 
heijen päälle. Hää vähäist ku ei Koljaa kropant jalast 
kiin. 

Hooneist tuli nain. Hää kysyi lapsija: 
— Ei, molotsat, kenen töö ootta? 
— Möö oomma Lopuhovkast. 
— A kuhu määttä? 
— Näkyväälle mäelle. 
— A mitä vart? 
— Tahomma saavva tiitää, kust jooksoo Hoppia-

joki. — Hoppiajoki? A mitä vart se teille? 
— Muitas tiitää tahomma saavva. Etkö siä tiije, kust 

se jooksoo? 
— A töö ootta melkeen jo paikaal. Vot näin i män-

kää joen ranttroppaa mööt. Näättä syntypaikat, seel veel 
leikkahukki on. 

Lapset läksivät mänömää viilua ja pimmiäkäst metsää 
mööt Hoppiajoen rantaa mööt. Täs se vähäin böyräis 
ympäri kivijä. 

Joen polveel lapset näkivät valkian kosken (vodopaa-
dan), kuulivat veen §uminan. Täs peenet kanavat jook-
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sivat joka poolest kosken pengärää. Kaik höö alkuivat 
kuimonen harkkamuksen pääst siittä pengoräst. 

Suur kanava jooksi leikkahukilt. 
— Katsokaa, ku jooksoo maan alt vesi. 
— Urraa! Löysimmä! Näät kust jooksoo meijen Hop-

piajoki. 

Majovka kuninkaan aikaan. 
Uulitsan nurkan takanna, kitsaas pereulkaas, korja-

huis joukku väkkiä, henkiä sata. Keski väes kuului Vesov-
§iovan ääni. 

— Meist putissettaa vertä, ku karpalost! 
— Tosi! —vastais kuimont äänt parvees. 
— Staraittaa poika! — sannoo Ondre. — A n u , mään 

avitan hänelle!.. — Helähti hänen laulava ääni:—Tovari§-
sat, saotaa mailmaas kaikenlaiset väet elläät — jevret, sak-
salaiset, anglicanat i tatarit. A miä sitä en uso. Kaks 
väkkiä on vaa, kaks sovittamatointa sukkua — rikkaat 
i köyhät. Ihmiset eri viittää vaattiijaat, eri viittää läkä-
jäät. A katsokaa, ku rikkaat frantsilaiset, sakalaiset, angli-
canat oman tööväenkä mitä tekkööt, niin i näättä, jot 
kaik höö tööläist vart ollaa viholaiset, luu heille kurkkuu! 

Väes kenlee noisi nagramaa. 
— A toisest kylest jos katsomma — nii näämmä, jot 

frantsioin töömees, i tatari, i turkkilain samallaist koiran 
elloa elläät, kuin i möö, vennäen tööväki! Uulitsalt tuli 
ain enemp väkkiä. Toin toisen jälelt inmiset hiljaa, 
venuttelivat kagloja, seisottelivat jalan terriin pääl, mät-
tiisivät pereulkaa. 

— Politsia! — kiljahti kenle. 
Uulitsalt pereulkaa kohallee väen päälle ajoivat, pleetit 

käes, neljä politseiskoit i kiljuivat. 
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— Harrooskaa! 
Väki ei tahtont antaa teetä hepoisille. Monikkaiset 

krapuisivat zaboran päälle. 
— Issutettii siat hepoisen selkää, a höö röhkäät— 

näät i möö muka oomma vojevodat,—kiljui kenellee 
helliä, kova ääni. 

Ondre jäi yksittää keski pereulkkaalle, hänen pääl 
raputtajes päijenkä, mättiisivät kaks hepoist. 

Tanja revolutsionerka. 
Se oli veel kunikaan aikaan. Miul oli siis kakstoist 

aastaikaa. 
Isä miun oli nabor§ikkanna, a maama portniihanna. 

Isä oli revolutsionera. Ku paraikuu muissan senen illan. 
Yks kert läpi unen kuulen: tuli isä — vesselännä. Sannoo 
mamalle: 

— Sain miä . . . Hoomenna tuhatta listaa pränttääm-
mä. A seel tovari§§at veevät zavodoja möitä. 

Hää karisti lavvalle §riftan. Miä hodus arvasin, mis 
on assia. Höö noisoot senen §riftanka lehtijä vastaa 
kunigast i riikkiä pränttäämää. 

Miä nukuin. Äkkiistää kuuluu läpi unnen, niku 
kenlee miun podu§kaa liikuttaa. Avasin silmät auki: ma-
ma miun päälle painuttais, kaik valkia, mitälee miun po-
du§kan al toukkii. A takapertiis rankat harkkomukset 
kolisoot. 

— Mama—kysyn hiljaa,—ken se? 
— Oobbska, lapsukkain. Siä makkaa. Voip olla, 

sinnua ei puututa. 
Toukkoisin miä käen podu§kan alle—§rifta §iskoin sis-

see käärittynnä lezzii. Lövvetää—paha leenöö. Pittää peit-
tää. Kiirempää! No kuhu? Kiukaasse? $kaappii? Lövvetää. 
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1 äkkistää hoksasin. Ikkunan pääl pata seisoo. Hänes on 
poolellaa maitoa. Joosin miä hiljakkaistaa ikkunan looks 
i hlops §rifta maitoo. A itse taas rovatille. Tultii. Noistii 
etsimää. Joka paikka §aarattii. I miun nostivat tilast ylös. 
Isä seisoi valkianna. Mama nurkka mäni. Roitettii, Toi-
tettii, mittää ei saatu. Kons kaik mäntii pois, isä i 
sannoo: 

— Voi kumma, niku vettee §rifta tokkui. A miä iloi-
sin nagramaa ja kiljahhin: 

— Ei vettee tatta, a maitoo! 
Hoksaisi isä. Hyppäis paan'looks. 
— Tanja, — sannoo, — se siä hänen tänne?.. 
Tuli miun looks, lutisti itsee i sannoo: 
— No i tyttö miul on! Hyvä siust revolutsionerka 

tulloo. 

Rohoin ääni. 
Tulloo, vuhisoo rohoin ääni, 
rohoin ääni, kevätääni. 
Tiukkaessaa, ylähäin 
tuuli kiiree harojaa. 

Tuuli leppää leekahuttaa, 
tuuli nostaa kukkiin pöllyt, 
niku tuucan! Kaik on rohoin: 
rohoin ono luhti, vesi . . . 

Tulloo, vuhisoo rohoin ääni, 
rohoin ääni, kevätääni. 
Niku lumel katettu 
seisoot vi§njäsaadut, 

päivyenkä soojennettu, 
hiljakkaisee §umisoot. 
$umisoo i korkia, 
suuri kuusimetsä. 

A nooren kasvun rinnaal 
laulaa uutta laulua 
niini blednoilehtine 
i koivu rohokassaine. 

§umisoo noor leppä, 
ja §umisoo i vaahteri. 
Höö uutta viisii §umisoot 
kevväen viisii laulaat. 
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Demonstratsiaal 
Kylän otsaas seisoo vanha mylly. Sen myllyn ääree 

1918 vooeel havvattii punagvardeitsat, kummat koolivat 
soas valkein sotameehiin lootiist. Ympäär kalmoja kylän 
komsomoltsat ja pionerat issuttivat kuusipuist elävän 
aijan, a keskikohtaa tekivät tribunan. Joka voos ensi-
mäiseel maikuun päivääl kaikist likimäisist kylist tulloot 
kolhoznikat, peenet i vanhat, niille kalmoille. Joka voosi 
höö antaat luppaamukset — pittää sitä flakkua yllääl, 
miltaisen nostivat Lenin i Stalin 1917 vooeel, i miltaisen 
eest lankiisivat 1918 vooeel nämä punagvardeitsat. 

Joka voos neet kalmot kuuloot kolhoznikkoin lau-
luja svobodnoist tööst i onnekkaast elost. Joka voos 
neet kalmot kuuloot juttuja, kuin kasvaa ja rikastuu 
sovetin riikki, kuin uutta elloa vaki stroittaa ja viholai-
sist sitä stroiteljstvaa hoitaa. 
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Amerikan lapset. 
Viljaman isä ono kommunista i senperäst politsia 

vei hänen tyrmää. Viljam jäi läsivän emänkä nälkää 
näkömää. Ei oo leipää mitä syyvvä, ei oo puita, mi-
nenkä vatieraa lämmittää. Viljamaal vast on kaheksan 
aastaikkaa, häntä peent i voimatoint kuhunkaa tööhä 
ei oteta. 

Istuu Viljam i duumaijaa: 
— Meitä ono paljo mokomaisia lapsia, kel ei oo 

leipää i kenen isät istuut tyrmiis. Meijen pittää männä 
kaikin parvees kysymää riikin käyttäjää. 

Viljam sen meelenkä kiirest vaattiis ja jooksi uulit-
salle. Korjais hää suuren partin nälkäisiä lapsia. 

Höö etsivät kepit i niijen otsii laativat plakatit, 
kumpii oli kirjutettu: 

„Antakaa meille meijen isät i antakaa meille lei-
pää!" 

Korkiaal nostivat lapset neet plakatat i läksivät uulit-
soja mööt, a heijen partti joka uulitsalt kasvaa ain 
suuremmaks i suuremmaks. 

Näät jo tuhansija lapsija noisi niijen plakattoin alle. 
Se nälkäisiin lapsiin kolonna noisi jo likentelömää riikin 
käyttäjän hoonen lookse, a politsia joutui sil aikaa 
päälle, teki aijan vastaa ja alkoi pleettiinkä aijaa lapsija 
harriillee. 

Garri Aizman. 
Garri Aizman oppisi Amerikan §kouluus. Siin hää 

organizuitti pioneroin otrjadan, miltaisee mänti kaik 
§koulun proletarioin lapset. Tovarios§inka parvees hää 
teki kuimont pioneri-otrjadaa. 
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Yks kert oli pioneroin sobranja. Garri kutsui lapsija 
voittelemmaa koko maailman sovetin oikuksen eest. Ajoi 
<otrjada ratsaspolitseiskoit. Politseiskoit ajoivat pionerin 
joukon sisse. Kons politsa ajoi Garri Aizmanan looks, 
se laamais hepoist suitsist kiin!. Garri otettii järke 
kiini. 

Yli monen päivän Garria suuvitti. Sudjat suutivat 
Garrin kuuvveks kuuks tyrmää. Tyrmääs Garri pantii 
varkainka yhtee. Oltii hänenkä gruuboist. Kons Garri 
istui oman srookan, tyrmän nacalnikka sanoi hänelle: 
— Siä ko puutuut meil veel kert, siis paha siulle leenöö. 

No Garri ei oo mokomaisija inmihisijä, miltaisija 
saap pölässyttää. Sata tuhatta Nju-Jorkan tööttämäist 
mänivät uulitsaal kysymyksenkä: „Leipä ja töötä". Garri 
oli heijänkä. Hänt taas otetti kiini, taas suuvitti. Prigo-
vora oli mokomain: viis vootta tyrmä. No hää ei pö-
länt, hää tiisi, jot voittelun tee on raskas. 

Tib pionera. 
Lastaja Rami. sano Tiballe: 
— Siä oot peen, niku kapli. Ko kapli veeröö illaal 

uulitsaa mööt, hoomajaks hänt ken? 
— Kenkä ei hoomaa, — vastais Tib. 
— Veere siis, niku kapli, faabrikan looks i kleitä 

tämä. 
I Rami antoi Tiballe suuren lehon. Hoomenikol 

partti väkkiä korjahuis faabrikan väräjille. 
Korkia Aman kovast luki: 
„Möö oomma näläs. Ohto on terppiä! Pois rik-

kaat! 
Ikä maan saaran nurkis männöö suur voittelu. Töö-

läiset voitteloot kapitalistoinka". 
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Äkkiistää näyttisivät inmihiset keppiinka i revoljvee-
rinkä. Ajoivat väen pois. Aman toukattii avtomobilii 
i veetii. 

Illaal Tiib etsi Ramin: 
— Rami, — sanoi Tib, — miä noisen siun listoja kleit-

tämää joka öö. La höö kiljuut kaikkiille. 
„Ohto on terppiä! Pois rikkaat!". 
Tib noisi peeneks pioneraks. 
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