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K A A S K A T 

„Talonpoika ja herra", „Turakka-Vanja", „Talonpoika 
ja pappi" — neet kaik ollaa köyhiin talonpoikiin kaaskoja. 
Niitä kaaskoja laatiit jo entisiil ajoil köyhät talonpojat. 

Vanhaas kyläs Oktäbrin revolutsiaa nas oppikotiloja 
oli vähä, kirjoja melkeen ei olt. Kunnikaan valta tahtoi, 
jot kylä olliis kirjatoin. Senen peräst kyläs laahittii kaas-
koja, arvotuksia, Iaululoja, runoloja. J a neet männiit 
paikast toisee evät kirjan, a läkähyksen mukkaa. Niis 
kaaskois näkkyy, kuin köyhät vihattii rikkahia, herroja ja 
pappiloja ja luuttiisiit, jot köyhä viii rikkahan voittaa. 

Kaaskaas toelliin ono ain sekamittee fantasian kera. 

TALONPOIKA JA HERRA 
Oli eli herra rikkaas imenjääs. Tuli hänen luuks talonpoika mi-

tälee asjaa. Tulloo hovin luuks, a siilt hyppäis hänen päälle herran 
koira. Pölästyi talonpoika. Oli hänel käes keppi. J a kons koira 
tuli hänen päälle, ni hää löi koiraa kepil ja tappoi sen. 
Herra sai tiitää ja talonpoika pyysi antiiks. Kovin oli herralle saali 
koiraa. Se koira hyväst hänen imenjätä vahti. Herra ei tahtont 
prostita ja antoi talonpojan suutoo. 

Siis kutsuttii heitä suutoo. Suutijat pittiisiit herrast ja tahtoit 
herran voiin mukkaa suutia. Hyy sannoit: 

— Mitä tyy, herra, tahotta hänen kera tehä? 
Herra sannoo: 
— Я mrä sil viisii tuumaan: Ku miul oli hyvä koira, kumpa miun 

iimenjätä vahti ja minust vaaria piti, ni miä tahon, jot hää olliis 
miul koiraan, eläis miul tanvahaal ja jot inmihisen ääneel ei her-
vijäis läätä, a vaa haukkuis koiran viisii ja vahtiis miun imenjätä 
ja minnua, fl miä vaattiin hänt l ämmämmäs t ja käsen hänt hy-' 
vast syyttää, niku i ommaa koiraata syytin hyväst. ft hää jot öit-
t e e ei makajais, a vaa haukkuis ja miun imenjätä vahtiis. 

Suutijat tuumaisiit samal viisii ja talonpoika ei hervint panna 
vastaa. J a siis talonpoika noisi e lämää herran tanvahaal ja hauk-
k u m a a koiran viisii. Hää hyväst haukkui, öittee ei nukkunt, tan-
vast myyt juuksi ja välimittee herran ikkunan al kovemmin viii 
haukkui . .Koira" oli herralle miiltä myyt. J a herra käski: 

— Hyväst syyttäkää koiraa! 
Talonpoika haukkui puul vuutta talik viii enemmän , tuttahui vor-

siin kera ja niitä opetti: 
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— Tulkaa pimmiääl yyl, ottakaa herran tavaraa, miä teille av-
vaan oven ja tyy elkää hervitkö, vaik miä i kovast noisen hauk-
kumaa. Ottakaa vaa kiiremmäst ja pois mänkää vesselämmäst & 
siis mitä ikkee i miulle annat ta . 

Niin vorat i tehtii. A „koira" sil yyl kovast haukkui, juuksi tan-
vast möitä ja herralle ei nukkua antant: niin kovast haukkui. Herra 
i tuumais: »Hyväst koira haukkuu. Pittää sitä viii pa remmast 
syyttää". 

A ku huumuksee! trengit noistii yllää ja nähtii, jot kladovooi ono* 
säretty ja kaik ono varassettu, ni hyy sannoit herralle. A herra 
kovast „koiran" päälle suuttui , ku se ei vahtint hänen tavaraa ja> 
antoi »koiran" päälle suutoo. 

Kutsuttii suutijat suutoo herran sekä »koiran". Herra i sannoo-
— Vot „koira" vorot laski tanvahalle. 
A suutijat i kysytää: 
— A mitä, herra, hää haukkui yyl? 
Herra sannoo: 
— Kovast haukkui, ei nukkua antant. Miä tuumaisin viii h ä n t ä 

noissa paremmast syyttämää. 
Л suutijat sannoot: __ 
— Näättäk, herra, koira siis hyväst haukkui. A teijen olliis pi-

tänt laittaa katsomaa tanvahalle, mitä „koira" haukkuu. Hää vet 
läätä ei hervint. 

Suutijat sannoot: 
— Myy tuumaamma, — „koira" ei uu väärä. 
Viratoin oli herra talonpojalle. A entisen oikehuven mukkaa: 

herra sai panna talonpojan tyrmää i ilman suutoa. Hää i tuumaa-
jaa: 

— Viin hänen itse ja paan tyrmää. 
Vot hää i noisi viimää hänt tyrmää, a matkaa sinne oli verstas 

viiskymmänt. J a piti männä pimmiääl ajal metsää möitä. Herra 
itse aijaa. Talonpoika katsoo: iis ono juuriloinee maaha tokkunt 
kuusi. Juure t noisiit yllää. Näki hää senen ja paikaal tuumais; 
mitä tehä. Reppäis hää ohjaksist ja mörni: 

— Tprr, tprr, tprr! 
Kovast pölästyi herra: 
— Mitä nyt? 
Talonpoika niku pölästynneen i läkäjää: 
— Hyvä herra, herra hyvä, katsok —karhu sill seisoo. 
Herra i näki. Kovast hää pölästyi. Hää ruttaa: 
— Käännä takkaaks, käännäl Tavai takkaaks! 
A talonpoika i sannoo: 
— Ei kelpaa, herra, ei kelpaa: Karhu näkköö jot myy hänt her-

viimmä, hää meit tapajaa kiin ja särköö. 
Herra i sannoo: 
— Mitä siis tiimmä? Mitä t i immä? 
A talonpoika vastajaa: 
— Hää, herra, kovast hervijää koiran haukkumist . 
Herra mörnää: 
— Hauku, joutava! 
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Я talonpoika sannoo: 
— Miä ennää en maha haukkua, eikä äänt miul uu. — F\ itse 

fierraa hervittellöö: 
— Herra, herra, jo liki ono karhu . . . 
Herra näkköö, jot ei muu avita, itse noisi haukkumaa koiran 

viisii. 
Talonpoika sannoo: 
— Pittää, herra, kovemmast haukkua! 
Herra viii kovemmast haukkuu. 
Talonpoika sannoo: 
— J o herviimää noisi, jo takkaaks vääntijää. 
Väsyi herra haukkumisest , sannoo: 
— Hauku siä, mokkooma joutava! 
Ja talonpoika noisi haukkumaa: 
— Hau, hau! 
Ei kuinkaa hää maha ennää haukkua ja siis sannoo: 
— Herra, herra jo taas tänne tulloo! 
J a sil viisii herra haukkui koko yyn. Ja umpais hänelt i äänen: 

e i maha ennää . 
Noisi vaalastammaa. Talonpoika i sannoo: 
— Herra, se ei uukkaa karhu. 
— A mikä se ono? 
— Kuusi ono tokkunt maaha. Juure t i näyttijäät karhuks . . . 
R miä vet tiisin, jot se ei uu karhu. 
Herra sannoo: 
— A, siä mokkooma! Miä sinnua tyrmääs viii kavvempaa morin! 
— Tii mitä tahot. Siä u u t — k o i r a , ku siä koko yyn haukuit. 
Viii virat tomammaks mäni herra. Talonpoika sannoo: 
— A miä vet paremmast mahoin haukkua. Vaa en tahtont, fl 

«miä tahoin, jot siä oi liisit haukkunt koko yyn. Nyt miä kaikille i 
Iäkkään, jot herra miul koko yyn koiran viisii haukkui! Miä hä-

. «ien haukkumaa panin! 
Viii virat tomammaks mäni herra. Mut hää ei tahtont, jot inmi-

hist senen tiitäisiit. Ja vaik herra kuin hervitteli talonpoikaa, ni 
s e vaa omajaa: 

— Tii, herra, mitä tahot, a aintakkii Iäkkään. 
Näkköö herra — assia ono pahhain, ja sannoo talonpojalle: 
— Mitä siä tahot, jot et läkäjäis? 
A talonpoika sannoo. 
— Prosti siä minnua, elä vii tyrmää ja anna viii hyvä lehmä ja 

skaks säkkiä vehnää ja anna miun kois ellää. A sinnua miä noi-
s e n kiittämää ja kaikille saon: „Ei, herra koiran viisii ei haukkunt!" 

KYSYMYKSET. 

1. Mist näkkyy herran virattommuus? Saokaa neet kaaskan osat. 
2. Kuin talonpoika eli herraal t ämän kaaskan mukkaa? 
3. Mitä tahtoi herra t a lonpo ja t ja mitä talonpoika herralt? Ke-

3ien puuli otti voiton? 
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4. Ken oli tämän kaaskan laatija: herra vai talonpoika? Saapko 
senen nähä kaaskast? 

5. Kummat tätä kaaskaa läättii: herrat talik tyytätekövät talon-
pojat? Kuin tätä kaaskaa kuunneltii? 

TURAKKA-VANJA. 

Eii oli ukko akan kera. Heil oli kolt poikaa. Kaks viisast ja 
kolmas Turakka-Vanja. Viisahat pellool lampahia hoisiit, a turakka 
mittää ei teht: ain kiukaal istui, ja kärpäisiä pyysi. 

Yhen kerran akka keitti ruisjauhast velliä i sannoo turakalle: 
„Otak vii tämä velijöille, laa syyvät". Valoi koko paan i antoi 
hänelle kättee. Mäni hää velijöille. Päivä oli Sirkiä. Vaa mäni 
Vanja koin takkaaks ku näki kupehest oman kupahaisen i tuu-
majaa: .Mikä tämä inmihiin miun rinnaal männöö i harkkoomust-
kaa ei jää? Taitaa velliä tahtoo!" I alkoi hää viskooi ommaa ku-
pahaisee velliä, niin kaik viimäisee saa viskoi. Katsoo, a kupahain 
ain kupehees männöö. „Oi miltain täyttämätöin vatsa!" — saoi 
turakka suut tuneen i laski hännee paal, — tykyt vaa lensiit jokko 
puulee. Vot tuli hää tyhjin käsin velijöille. Neet hänelt kyssyit: 
„Siä, turakka miks tulit?" — „Teille lounahen toin". — „Kus se lou-
nat ono, anna kiiremäs!" „Ja tiijättä, veljät tarttui miuhe tiil tiitä-
mättä miilainlee inmihiin, ta kaik i söi!" — „Miltain mokkooma 
inmihiin?" — „Vot hää! i nyt rinnaal seisoo!" Veljät hänt torruut, 
lyyvvät, särkööt, särkiit i jättiit lampahia hoitamaa, a itse männiii: 
kyllää lounahelle. 

Noisi turakka hoitamaa. Näkköö, jot lampahat haroelliit peltoa 
myyt, alkoi heitä lovia ja silmiä särkiä. Kaik tapais kiin, kaikilt 
silmät särki, korjais karjan yhtee myttyy i itse istuu vesselään, niku 
suuren assian teki. Veljät lounattaisiit, tulliit pellolle: „Mitä siä, 
turakka teit? Miks karja ono sokkia?— „А kuhu heille si lmiä? 
Kuin tyy mänittä veljät, lampahat i haroelliit; miä i tuumaisin: noi-
sin heitä lovimaa myttyy, korjaamaa, silmiä särkömää, näät kuin 
väsyin! — „Uuttelek, viii i et niin väsy!" sannoit veljät i noisiit lyy-
mää hänt kulakoil; paljon jo nyt puuttui turakalle päähkäniä . 

Ei paljo, eik vähä mäni aikaa, lähetti ukko Turakka-Vanjan lin-
naa, praasnikaks tavaraa ostamaa. Kaikkia osti Vanja: i kannen 
osti, i lusikkoja, ei kuppiloja, i suulaa; koko kuuriman pani kai-
kenlaajaist. Aijaa kottii, a heppoin ono mokkooma, tiijät, ei ut-
taala - - viip ei vii! „А mitä, — tumajaa itseksee Vanja, — vet he-
poiseel ono neljä jalkaa i kanneel ono neljä; kans i itse juuksoo! 
Otti kannen i pani tiin päälle. Aijaa, aijaa, a varikset niin i len-
telööt hänen pääl i kraakkaat. „Taitaa, siarille syyvvä tahtojaa, 
jot mörnäät!" Tuumajaa turakka, i pani astiat syykkilöin kera 
maaha ja noisi kutsumaa: „Siaret kultaist! syykää tervehyeks." A 
itse ain etes ja etes aijaa. Aijaa Vanja metsitee; tiin pääl ollaa 
kannot palaneet „Oh, — tuumajaa hää, — lapset ilman hattuloja; 
vet palentuut raukat." Otti pani heijen otsii paat ja laatkat. Tuli 
Vanja joelle, noisi hevoist juuttamaa! a heppoin ei juu. „Taitaa, 
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ilman suulaa ei taho!" Noisi suulaamaa vettä. Puisti koko säkin 
suulaa, a heppoin ain ei juu. „Miks siä et juu, mokkooma suen 
liha? Vai miä ilman säkin suulaa puissin?" Otti halon ja löi he-
voist kohallee päähä i tappoi. Jä i Vanjalle vaa yks kisa lusikkoin 
kera, ja senen nyt itse vei. Männöö; a lusikat takkaan kolajaat: 
koi, koi, koi! A hää tuumajaa , jot lusikat läkäjäät: „Turakka-Vanja!" 
Viskais lusikat ja alkoi topsia heitä i sannoo: „Vot teille Turakka-
Vanja! Vot teille Turakka-Vanja! Viii tuumaisit ta narria, kelvotto-
mat!" 

Tuli kottii i sannoo Veijoille! Kaik ossin, veljäkset!", „Passipo, 
Turakka, kus siun ossekit?" — „А kans itse juuksoo, tarelkoist siaret 
syyvät, a paat metsääs lapsille päähä panin, a suulaal hepoisen 
juukin suulaisin, a lusikat riiteliit, ni miä heijet tiin päälle viskai-
sin." — „Mää, Turakka, kiiremmäs, korjaa kaik, mitä visoit". Mäni 
Vanja, otti palanehist kantoloist paat, löi niist pohjat pois ja pani 
riukuu koko tussiinan kaikenlaajaist i suuria i piiniä laatkoja. Viip 
kottii. Piiksiit hänen veljät; männiit itse linnaa ostamaa, a turakan 
jättiit kottia katsomaa. Kuunteloo turakka, a olut pytys niin hulk-
kuu, niin i hulkkuu. »Olut, elä hulku! Turakkaa elä narri!" — 
sannoo Vanja. Ei olut kuuntele; siis hää otti ta i laski kaik pytyst 
pois, itse istuis lahantkaa, perttiä myyt liukuu ja laululoja lau-
leloo. 

Tulliit veljät, kovast suuttuit, ottiit Vanjan, ompeliit säkkii ja tas-
siit joelle. Panniit säkin rannalle, a itse männii t avantoa katso-
maa. Siks kerraks ajoi millainlee herra loitse puuraal troikaal. 
Vanja mörnää: „Pannaa minnua suut imaa i laatimaa, a miä en 
maha en suutia enk laatia!" — „(Juttele, turakka! — saoi herra, miä 
mahan i suutia i laatia, tye pois säkist!" Vanja tuli säkist pois, 
ompeli sinne herran, a itse istui hänen saahkaa i ajoi pois. Tul-
liit veljät, laskiit säkin jään alle i kuunteloot, a vees niin i pulput-
taa. Veljät kuunteliit i männiit kottii. Vastaa heille kust lee aijaa 
Vanja troikaal ja kiistelöö: „Vot miltaisia miä sain hepoisia! A 
viii sinne jäi yks hyvä heppoin!" Veljeile tuli paha miili, sannoot 
hyy turakalle: „Ompele nyt siä meitö säkkii ja lase avantoo! Ei 
mää meilt nyt heppoin!" 

Laski heijet Turakka-Vanja avantoo i mäni kottii olutta lopet-
tammaa ja veljöjä pominoit tamaa. 

KYSYMYKSET. 

1. Mis tekolois näkyi Vanjan vohmaisuus? 
2. Mist näkkyy, jot vanhemmat veljät pittäät itsiää viisahampaan 

Vanjaa? 
3. Ken kyläs piti itsiää „vanhempaan"? Kuin voip täi viisii ar-

vata Vanjan „vanhempia veljiä". 
4. Kuin Vanja näytti vohmaiseks veljeen ja herran? 
5. Miltaiseel osal talonpoikia oli miileks kaaskan loppu? 
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PAPPI I MIIS. 
Eli-oli pappi. Palkkais Itsellee trengin, toi hänen kottii. — No, 

trenki sluusi hyväst, miä sinnua en jätä. — Eli trenki viikon, tuli 
heinaika. 

— No, kultain, — sannoo pappi, — jummaala antaa, yyn viitäm-
mä hyväst, uut te lomma huumus t i m ä ä m m ä huumeen heinää tyy. 
mää . 

— Hyvä liinöö, pappi. 
Gutteliit hyy huumust , noistii varraa. Pappi i sannoo naiselle: 
— Annak meille suurust , myy m ä ä m m ä pellool lyymää heinää. 
Nain korjais syykin. Istustii hyy kahen i suurustastii hyväst. 

Pappi sannoo trengille: — Davaik, kultain, myy i lounat taamma 
yhes kerraas i noisemma lyymää lounasse nas ilman huukaamist . 

— Kun teille ono paremp, pappi, lounat tamma vaa. 
— Anna, emä, meille lounat, — käski pappi naiselle. 
Hää antoi heille i lounahen. Hyy lusikan, toisen syytii i hyvä 
Pappi sannoo trengille: 
— Davai, kultain, yhes i cääjy juuvvaa i noisemma lyymää siis 

samoi iltaa saa. 
— Kuin teille paremp, pappi, juuvvaa ni juuvvaa. 
Nain toi heille cääjun ja syykkiä. Hyy taas vähä maissettii ja 

sil i hyvä. 
— A yks hyvä, kultain, — sannoo pappi trengille, — davaik myy, 

syymmä i iltaisen i yyn makkaamma pellool, ja huumeen varraa 
jovvumma tyyhy sil viisii. 

— Davai, pappi. 
Nain korjais i iltaisen. Hyy maissettii kertaa kaks i noistii pois. 

Trenki tempais oman viitan i laattijaa pertist pois. 
— Kuhu siä kultain? — kyssyy pappi. 
— Kuin kuhu? Itse tyy tiijettä, pappi, jo tperrää iltaisen pittää heit-

tiissä makkaamaa . 
Mäni sarajaa i makkais valkiaa saa. Siint ajast pappi hylkäis 

pocivoittamast trengille yhel kerraal suurust, lounatta ja iltaist. 

KYSYMYKSET. 

1. Kust näkkyy papin ahnehus rikassoksee? 
2. Miltaiseks ono kaaskaas näytetty trenki? 
3. Ken laatii ja läkkäis kaaskoja pappiloist? 
4. Saapko tähä vassata t ämän kaaskan pohjaa!? 



KULLERVOIN VERS. 
Köyhä miis vähäväkkiin, 
Kyntäjä vähäramoine 
Kynsi kymmänän vakkoa 
Yhen kannon ympärille. 
Kanto halkees kaheks, 
Syntyi kaks poikalasta. 
Niist yks Unnois yileeni, 
Töine kasvoi Kaaressaas. 
Kumpa kasvoi Kaaressaas 
Se kasvoi Kallervikoiks, 
Kumpa Unnois yileeni 
Se yileeni CJntamoiks. 
Untamoine verkot laski 
Kallerviosen kalavettee, 
Kallervikkoi verkot katsoi 
Korjais kalat konttihee. 
Untamoi uttaala miisi 
Suuttui siint, kovast syäntyi, 
Virattoman vihan nosti, 
Nosti soan sormistaa 
Väen varpahaisistaa 
Kansan kantasuunistaa. 
Toreiloot ja tappeloot 
Vaa ei voita töine toista. 
Viipyi tuust jo viikko, töine, 
Kaatui kuuta kaksi, kolmet, 
Tuli siis jo tovvon aika. 
Kallervikkoi kakran kylvi 
(Jntermoin oven ettee, 
Luukse pertin pettääjäisen, 
Takkaa tanhuan levviän. 
Untamoil oli musta uukkoi 
Söi se kakran Kallervoilt, 
Kallervoisen kartsu koira 
Mursi uukon Untamoilt. 
Untamo uhittelloo 
Surmata suvun Kallervoin, 
Lyyvvä piinet, lyyvvä suuret, 
Lyyvvä vanhat ja vakkaahat, 
Pertit kaik poroksi polttaa, 
Huunehet harottaa maaha. 
Katsoo siis Kallervoin akka 
Oven suust ikkunast 
Oven suusta, aita orren 
Vesiviedruen välist: 
Siintää siil sinniine pilvi. 
Katsoot Kallervoin lapset — 
Puuntaa siil punnain taivas. 

A. Gallen-Kallela. Kullervoi. 

Katsoo itse i Kallervoi 
Sakarast ikkunast 
Vesiviedruen välist. 
Ei siinnä siil sinniin pilvi 
Puunna ei punnain taivas 
Siintää siil sinituluppa 
Puuntaa punakyppääre , 
Siintää siil sinisattuula, 
Punoittaat punapalleetit, 
Kultasuitset kumottaat , 
Paistaat miikat miihiin vyyl 
Läihkyyt veitset vesselist. 
Untermoi sottoo tulloo 
Kallervoita leikkoomaa, 
Surmaamaa sukkua suurta 
Tappamaa taloin väkkiä. 
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Leikkoi siis hää suuret, piinet, 
Leikkoi vanhat ja vakkaahat, 
Piinet leikkoi pönkärälle 
Hullut huntuloin sissee, 
Vakahaiset vaattehisse. 
Siihe loppui suku suuri 
Kansa loppui Kallervikoin. 
Pertit polttivat poroksi, 
Huunehet harottiit maaha. 
Jä i yksi Kallervoin naine 
Soan suuren sorrokkia, 
Väen suuren väännäkkiä, 
Kumman Untermoin ukot 
Keraliaa kottii veivät 
Pertin piinen pyyhkijäks 
Lattian lakaisijaks 
Orjapiiaks alle orren. 
Viipyi siint nyt viikko, töine, 
Kaatui kuuta kaksi, kolmet, 
Syntyi piin poikalapsi 
Emälle armottomalle 
Orjalle osattomalle. 
Kuin nyt poikoi kutsutaa 
Imitettää orjoi piini? 
Kutsuttii se Kullervoiks 
Imitettii Hellervöiks. 
Liikkui lapsi kätkyees 
Tukat löyhki liimenaist 
Tuttu pärnäin pärriisi 
Vipu vinkui vaahteriin. 
Liikkui poikoi päivän, toisen, 
Koht jo i kolmannen liikkui, 
Siis jo noisi kätkyest 
Mursi liikun pärnäpuisen 
Särki vipun vaaherisen 
Kaikki kappaalot revitti, 
Kaik huntuun jo harotti. 
Kasvoi poikoi kuuta kaksi, 
Kasvaa jo kolmatta kuuta. 
Poika polven korkiuin 
Sannoo jo mokkoomat sanat , 
Laskoo läkkiinet mokkoomat: 
„Ku vaa kasvan, ku vaa jovvun, 
La vaa voimilta vahvissun, 
Siis miä maksan ätin surman, 
Emän vaivat (Jntermoille." 
Tuumaajaa (Jntoi - parka: 
»Tuust jo viipyi varma vassus, 
Viipyi siin vihanpittääjä 
Siin kasvaa miun sukkuun surma, 

Kasvaa poikoi Kallervikoin." 
Gnnon miihet meinataa, 
Gnnon akat arvellaa, 
Kuhu panna, mihe panna , 
Kuhu pistää pikkarain 
Mikä surma siile saavva. 
Saoi (Jntoi orjoillee 
Käski käskylapsillee: 
„Oi miun orjaint omant , 
Käskylapsent käppiät, 
Palkoinlapset parraahat, 
Viikää tyy vetteehe poikoi 
Lykätkää se lainehisse". 
Viitii vetteehe poikoi 
Lykättii se lainehesse. 
Viipyi siint jo viikko, töine, 
Mäni aikaa, aimovähän 
Saoi (Jntoi orjoillee 
Käski käskylapsillee: 
„Oi miun orjant ommant , 
Käskylapsent käppiät, 
Rahan paljon palkatunt 
Tuhatoin lunassetunt, 
Mänkää käykää katsomaas, 
Onoks upont poika piini 
Läkähtynt jo lainehisse, 
Poika aallolle annettu 
Meren virran vitäväks." 
Mäntii orjoit katsomaa 
Vahtimaa vakkaahat orjoit. 
Mi siil nyt merois uijuu? 
Hanhi siil merois uijuu. 
Mikä hanhen siiven al? 
Kätyt hanhen siiven al. 
Mikä kätkyen sises? 
Hunnut kätkyen sises. 
Mikä sises huntuloin, 
Mikä hunnun hulpeloos? 
Poikoi huntoloin sises, 
Poikoi hunnun hulpeloos. 
Mitä poikoin siil tekkoo? 
Poikoi vaa liikkuu tutus, 
Huitsuttaa ja haitsuttaa, 
Hiukset löyhkäät leeminaist 
Paita pääl on aivinain 
Kultakappaine käes, 
Mil lappaa merest vettä, 
Meroin vettä mittajaa. 
Tuli Unnoille tuumakse, 
Kuhu poika, mihe poika, 
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Mikä surma sille saavva 
Ku ei upont aaltoloisse 
Läkähtynt ei lainehisse. 
Saoi Untoi lapsillee 
Käski käskyläisillee 
Tehä tuli turun päälle, 
Laatia siis lekkoi suuri. 
Panna tullee poikoi piin, 
Lykätä se leemenesse. 
Tehtii siis turulie tuli, 
Laaittii siis lekkoi suuri 
Paljon puita poltettii — 
Katajata kankiaa, 
Pihlajata pehmiää, 
Koivua kovvaata puuta 
Kolmeikymmentä rekkooja, 
Saarnia sata rekkooja. 
Poikoi tullee tyynnettii 
Leemenesse lykättii. 
Viipyi siint jo viikko töine, 
Mäni aikaa aimovähän 
Saoi öntoi orjoillee 
Käski käskylapsillee: 
„Oi miun orjaint ommant,. 
Käskylapsent käppiät, 
Palkoinlapsent parraahat, 
Mänkää käykää katsomaas, 
Onok jäänyttä jälelle 
Tulen suuren sorrokkia. 
Mäntii orjoit katsomaa 
Vahtimaa vakkaahat orjoit. 
Ei pala tuleskaa poikoi, 
Ei iekoita leemenees. 
Poikoi vaa istuu tules, 
Hiukset löyhkäät leeminaist 
Paita pääl on aivinain, 
Kultakoukkuin on käes, 
Kekäleitä vääntelöö, 
Vääntelöö ja kääntelöö, 
Hiiliä harottelloo, 
Ympäri rapaelloo. 
Tuli Gnnolle tuumakse, 
Kuhu panna poika piini, 
Mi ei upont alltoloihe, 
Männyt ei merroin vessii, 
Meroin virran viitäväks, 
Läkähtynt ei lainehisse, 
Kul ei tehoi tuli suuri, 
Maha ei poroksi polttaa. 
„Jos ei laine lasta ota, 

Ota meri märännyttä, 
J o s ei tehoi tuli suuri 
Kaikensyyjä syyvvä maha, 
Lövvän miä i surman toisen. 
Sen miä koivuhun kurissan 
Tammen haaraa tukehoitan". 
Punottihin pitkä nuura, 
Tehtii pakla pellavain 
Kurissettii Kullervoin 
Hellervöine hertettii. 
Viipyi tuust nyt viikko, töine, 
Mäni siint monikas päivä, 
Saoi Gntoi orjoillee 
Käski käskylapsillee: 
„Oi miun orjaint ommant , 
Käskylapsent käppiät, 
Mänkää käykää katsomaas 
Joks on poikoi surman saanut, 
Kuristunt jo Kullervoin." 
Mäntii orjoit katsomaa 
Vahtimaa vakkaahat orjait. 
Ei oo kuulnut poika pahhain 
Kuristunt ei Kullervoine. 
Puukko on pojal käees 
Mil hää piirtää puijen kuurta, 
Tammin kuuree kirjuttelloo 
Pukvoja vaa paukuttaa. 
Risavoitti riissat miihet, 
Miihet laati miikat vyylle, 
Kaikille kervehet kättee. 
Ei, ei kuule Kullervoin! 
Ei hää uppoo aaltoloihe. 
Mää hää ei meroin vessii 
Meroin virran viitäväks 
Läkähhy ei lainehisse. 
Eikä tehoi tuli suuri • 
Kaikensyyjä syyvvä maha, 
Kurissa ei kova nuura 
Tapa pakla pellavain. 
Tuli (Jnnoille tuumakse, -
Kuhu panna, mihe panna 
Mikä surma sille saavva, 
Talik tyyntää muulle tiille. 
„Jos miä viin Vennäen maalle 
Jä tän sinne joutavaisen 
Talik Saarille saattelen. 
Ken se ostaa epät tömän 
Märännehest maksaa rahan?" 
Mantereen mattaala seppoi 
Itse seppoi lngeroin 
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Itse taitava takkooja 
Osti orjan osat toman 
Avittajaks itsellee. 
Kullervoi Kallervoin poika 
Hellervöi helliä viitta 
Tukka keltaine, käppiä. 
Kois on mattaalan miihen 
Kois taitavan takkoojan. 
Kuhu panna outo orjoi 
Mihe tyyhy poikoi piini 
Mitä raataa orjoi raukan? 
Ingeroisen akka selvä 
Sepän akka, selvä akka 
Taitavan takkoojan akka 
Pani pojan pa imeneks 
Karjan suuren katsojaks. 
Paistoi hää paimenen eväst 
Pani kiven piirakkaa 
Kiven kilsujen sissee. 
Alt sen voisi taikinaal 
Päält jauhoil vetteeli, 
Voisi yoil kuuren kovan. 
Pani orjoille evähän 
Konttihin kovaossaisen 
Palaiseksi paimenelle 
Närittäväks nälkäiselle. 
Itse orjoita opasti 
Läkkääsi läkkiinet nämät: 
„Elä ennen eväst ota, 
Ku vast määt siä metsätiille, 
Pääset päähkänämäel le 
Jovvut soille sorsimaa." 
Paimenpoikoi pikkarain 
Osatoin tuu orjoipoika 
Ajoi karjan klaisikkoo 
Ajoi lehmät lepikköö 
Siivotat suuree metsää. 
Itse tuumii tullessaa 
Jäles t karjan kulkiissaa: 
„Voi miä nyt polioin poikoi, 
Voi poikoi polonallain, 
Mihe jovvuin, kuhu jovvuin, 
Jovvuin korpehe kovvaa 
Jovvuin joutavan jälille 
Jovvuin karjan katsojaks 
Jovvuin soijen sorsjaks 
Karjan jäiest juuksijaks". 
Istuis kovalle kivoille 
Päivän puulen paltehelle, 
Lauloi siis lyhhyen laulun 

Lauloi laulun, näin läkkääsi 
„Paissa päivyt paimenille 
Paissa karjan katsojille 
Elä Ingervoin pertille 
Clntermoisen tanhuville, 
Peremiihen peltoloille. 
Peremiihiil päivät hyvät, 
Syyvät hyy vaa vehnäisiä^ 
Piirakkoja pistelööt 
Pannoot viii i voita päälle, 
Päälle viii olutta ottaat. 
Paimenparka kuivan kuuren 
Kuivun leivän leikkaajaa, 
Kakraisen kavertelloo, 
Ratisuttaa rummenisen 
Vettä pääile luikkajaa, 
Ottaa soost olutta metsän. 
Mää sie päivyt, kule päivyt 
Kule päivyt, kuusikoille 
Viire, päivyt, vasikoille 
Alleene aaltoisse meren! 
Lase „siä lapsi kottii 
Mait03 siil maistamaa, 
Kakkaroita kaivamaa, 
Makkaamaa makkiaa unta" . 
Mut ei muissant paimen parka, 
Jot on jälelle jätetty 
Paimenelle paha keitto, 
Keitto koiran astiaa 
Kera kuivan leivän kuuren. 
Lauloi silloin leppälintu, 
Pehkosikoist lintu piini, 
Kukkui käki kuusikost, 
Käppiäisest koivikost, 
Saoi jo ajan olevan 
Syyvvä orjan osattoman. 
Kullervoi Kallervoin poika 
Hellervöi helliäviitta 
Paimenpoika paitulain 
Otti kaakun kontistaa 
Veti veitsen huutrastaa 
Alkoi leikkoa evästä. 
Kirahutti kivvee veitsen, 
Rapahutti rauniolle, 
Särki veitsen veljyen 
Atiltää perityn puukon. 
Kullervoi Kallervoin poika 
Kovin suuttui ja vihastui 
Noisi itse itkömää 
Noisi kovin kerroomaa. 
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Otti vitsan vitsiköst 
Koivuvitsan koivikost 
Rjoi soohon suuren karjan 
Ajoi lehmät rytäikköö 
Kust karja pois ei pääse. 
Saivat siis ilvekset iloita, 
Saivat suvet silloin syyvvä, 
Karhut karjaa karjastaa 
Revoit karjaa revittää. 
Laskiis jo läntee päivyt, 
Laskiis lämmä lainehille, 
Aika karja kottii aijaa. 
Tuu Kullervoi Kallervoi poikoi 
Kutsui karhut kar jahaa 
Suvet lampahiin siijaa 
Ajoi kottii karhukarjan, 
Susikarjan kartanolle 
Sepän naisen tanhuvalle. 
Laati suet lehmäisiks 
Karhut kaik karjaksi laati, 
Minkä saoi Muurikiks, 
Kunka kirjoks imitteli. 
Sepän naine selvä akka, 
Taitavan takkoojan naine 
Otti rautaisen raaennan 
Otti euksest uuvven uhlun 
Katsoo hää siis karjajaa, 
Laattiis paha lypsämää. 

Ku vaa laattis lypsämää 
, Karkajaa jo päälle karhu, 

Päälle hukka hyppäjää. 
Susi suun revitteilöö 
Karhu katkoo kylkiluut. 
Siint tuu Ingeroin emäntä 
Tuu tarkan takkoojan akka 
Joutui surman syytäväks 
Oman pertin tanhuvalle 
Rautain raaenta kättee. 
Uusi uhlu kainaloo. 
Kuhu joutui paimen parka, 
Kuhu osatoin orjoi? 
Kullervoi Kallervoin poika 
Hellervöi helliäviitta 
Noisi suurelle mäelle 
Korkialle kalliolle 
Lauloi siil hää laulun uuvven 
Tuuhitruvallaa truvitti. 
Lauloi elostaa uuvvest 
Soitti suurest volistaa. 
Siis painuis hää pakkoo 
Painuis maille ettäisille, 
Mäni soot ja metsät suuret 
Kulki kuusikot korkiat 
Kammaalat kankahat juuksi, 
Kulki maille viirahille 
Maille tuntemattomille. 

KYSYMYKSET. 

1) Mist ajast ono täs kaaskaas läät ty? 
2) Ken oli Kullervoi Kallervoin p o i k a ? 
3) Kuin hää voittiis peremiihiin ke ra? 



A. S. P U S K I N 
(1799-1837) 

Aleksandr Sergeje-
vic Puskin ono mä-
nälisen vuussaan 
suur vennäen poetta. 
Hänen kirjutokseen 
olliit esimerkkiin se-
nen ajan paremmille 
vennäen kirjailijoille. 
Meijen nykyisen ajan 
kirjailijat kera oppi-
huut Pu^kinalt. Hää 
oli dvorjanina ja ho-
vinherraan oli hänel 
ommia imeniöitä„ 
ommia talonpoikia. 
Oman aikaan dvoi-
janinoist hää oli eti-
mäisiä ja oppineem-
pia. 

Puhkin usiast kir-
jutoksissaa oli vassoin kunikkahan valtaa, kirjutti raska-
hast talonpoikiin elost hovinvallan aikaan. 

Niijen jurmiin miililöin peräst, kumpia hää näytti omis 
runolois, kunnikas ajoi Pu$kinan stolitsast, talik päälin-
nast, pois. Monikkahan vuuvven Puhkin eli karkoituspai-
kaa?. Siil hää kirjutti runon „Tyrmääs". 

Pu§kin suvvais kaaskoja, kumpia kuunteli omalt nä-
nält firina Rodionovnalt ja itse kirjutteli siis. Niist 
kaaskoist onoi „Kaaska papist ja hänen trengist". 

Oman iän otsaa nas Puhkin eli politsan katsomisen 
takkaan. 

Puskin eli 38 vuutta. 1837 vuuvveel hänen tappoi yks 
gvardian ofitseri, Dantes. 



KAASKA PAPIST JA TRENGIST. ' 
1 

Eli ennen pappi — ruumenpää 
J a mäni hää markkinoille häylymää 
Mitä ikkee hää siilt tahtoi ostaa 
J a sattui hänelle trenki vastaa, 
Tulloo trenki, ei arvaa mittää, 
Kyssyy papilt: „Mitä siulle pittää?" 
„Pittää miulle mokkooma maasteri, 
plotnikka, konjuhka, povvari. 
Kust miä mokkooman trengin lövvän, 
Ei kovast kallehen, mut hyvän!" 
Trenki i sannoo: 
„Miä noisen sluusimaa siulle hyväst 
Hyväst sluusin ja ahkerast, 
Paikaks kolt kertaa solkuul tahon sinnua lyyvvä. 
J a hyvvää putroa ain anna syyvvä." 
Hoisi pappi siis t uumaamaa , 
otsakiiroa hiiromaa, 
Solkuul ja solkuul vet väli ono, 
Mut luuttiis, jot kuin ikkee m ä n n ö ö . . . 
J a trengille sannoo: „Hyvä, 
annan putroa siulle syyvvä, 
Туе siis miulle trengiks, ku tahot, 
J a näytä, mitä siä tehä mahat ." 

II 
Ellää trenki papin kois tääl 
Makajaa hää olkiloin pääl 
Ei oo hänel tiitoa huulest, 
Syyp ja raataa monen miihen puulest: 
Huumuksee l tyy hänel ruttoo tekahuu, 
Heppoisen valjastaa, kyntämää joutuu, 
Kiukaan lämmittää, kaik tekkoo, ostaa, 
Munan paistaa ja itse i maistaa. 
Papin tyttöi hänest kiin pittää, 
Papinpoika hänt ätiks kutsuu — 
Hää putron keittää, lapsenka istuu. 
Pappi yksintää vaa hänt ei suvvaa, 
Hää muisteloo vaa sitä kuvvaa, 
Kons palkka hänelle pittää maksaa, 
rt se aika jo koht tulla jaksaa. 
Pappi ei sfyy, ei juu, eik makkaa, 
Kutsuu hää ommaa akkaa, 
Pääs iis aikaa hänel vuhisoo, 
Tulovast solkust siil tuhisoo. 
ftkalle kaik hää i läkäjää: 
„Niin, ja niin, mitä tekisimmikää?" 
Miili akal ono lopen tarkka. 
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Hiitrast hää nevvoo, kuin maksaa palkka: 
„Tiijen miä, kuin tehä meijen pittää, 
Siä, ukko, elä huuli mittää, 
Anna hänelle tyy, jot tehä ei jaksa, 
Otsakiiron hoijat ja et palkkaa maksa." 
Noisi e lämää pappi vesselämmäst 
Trengin päälle katsoo ja jurmemmast . 
Trenkia luuksee pappi kutsuu, 
Laittaa hänt mokompaa etsoo, 
Sannoo: „Miulle lupaisiit pahat 
Jokko vuus maksaa obrakkarahat 
Kolmest vuuvveest hyy ovat jo velkaa, 
Rahat heilt ota ja elä pelkää." 

III. 

Meijen trenki ei noissut särkiimää, 
Mäni hää merenrannal le istumaa f 
Siil hää istuu ja nuuraa kiirtelöö 
Nuuran otsaa hää meres katseloo. 
Paha merest nyt kohhois yllää: 
.Mitä, siä vohma, tulit meijen kyllää?" 
Tahon miä nuuraal mertä nyyristää 
Ja teitä, pahalaist, siil pohjaas pyyrittää." 
Pahalain tuli siis pahalle miileel 
L ä k ä j ä ä i n m i h i s e n Kiileel: 
„Mitä vart nyt mokkooma petä?" 
„Sitä vart, ku tyy muissa että 
Jo t obrakka pittää kaikkiin maksaa, 
Pappi ei rahata ellää jaksa, 
J a miä teille koirille tahon nyt näyttää 
Jo t tarkast obrakat pittää täyttää!" 
.Elä siä h ä m m e n n ä merta, uuttele, 
Obrakan myy maksamma tarkallee, 
Laitan miä siulle vunukan." 
Trenki tuumajaa ; „Kyl sinnua pettelen!" 
Kohhois siis yllää piin pahalain, 
Naukuu, ku kissa pikkarain: 
„Terve, miis, mut myy emmä tiije mittää, 
Millaist obrakkaa siulle pittää, 
Meil, pahoil, ei olt mokompaa huulta — 
Ei sitä nähty, ei kuultu. 
N o , s i i s o l k o o , l a a h i m m a ni in , 
J o t ei kellekää olliis sanomist siin: 
Ken kiiremmäs ympäär meren juussa jaksaa 
Senen ei oo tarvis i obrakkaa maksaa, 
Л obrakka selvemmälle annetaa , 
Siil merest jo i säkkiä kannetaa." 
Noisi nakramaa hiitrast trenki 
„Mitä siä tuumaat , pahahenki , 



Siä miun kera kiistaa juussa tahot? 
No i laittoit miun kera kiistaajan pahat! 
(Juttele, miä nuuremman veljän kutsun." 
Mäni hää likempäisee metsää 
Otti kaks jänistä kissaa. 
Tulloo siilt takkaas rantaa 
Kissaa selässää kantaa 
Nostaa hää siis jänistä kisast: 
„Tantsi siä veli nyt käppiäst. 
Siä, pahalain, viii uut kovast nuuri, 
Kiissata siun kera miä en huuli, 
Kiistaa siä veljen kera, vaik hää on piin, 
Mut yks, kaks, kolt — tappaak kiin!" 
Hypättii juuksomaa jänis ja paha. 
J ä n i s ei merelle juussa taho — 
Metsää hää selväst hottua antaa, 
A pahalain potkii vaa meren rantaa. 
Juuks i hää ympäär meren kiiree, 
Kovast hää hiismaa, venutti kiilen, 
Selväst hää juuksoo, halliast myykkii, 
Käppäälääl hikkiä pyyhkii. 
„Jo kiistaas miä voitin! — tuumaajaa , 
Mut trenki jo veljeetä lakkoittaa, 
Läkäjää: „Voi siä miun veli piin, 
Kovast siä väsyit, huukaa nyt siin." 
Pölästyi paha, 
Ei mittää läätä maha, 
Katsoo vaa väärää trengin päälle. 
Henkäis i sannoo: "Mään merree jällee, 
Tuun miä siulle neet obrakkarahat." 
Tuli hää äijään luuks: „Kiistahuspeli 
Loppui ja voitti miun trengin veli." 
Vanha paha taas noisi t uumaamaa , 
Mut trenki jo merta hämmentää , 
Meri jo sommeloks noisi muutti imaa, 
Aallot jo pohjaa luuttiaat. 
Taas siilt merest ie kohojaa pahalain: 
„(Juttele, miis, rahat annamma. 
Näät vaa — tuul lessii keppi? 
Paa itseel mikä ikkee merkki — 
Ken e temmäs kepin viskajaa 
Sille i obrakka annetaa. 
Vain pelkäät siä vikkoittaa käen 
Ku uuttelet?" — „Miä tuutsan tuul näen, 
Kepin miä tuutsan päälle viskaan 
Ja i häkkiin teijen, pahalaisiin, niskaa." 
Paha pölästyi ja merree, 
(Jjumaa äijän luuks kiiree. 
A trenki vaa torruu rannaal 
Ja pahoille krossii nuuraal . 



Taas tuli paha: „Mitä siä tahot, 
Myy vet maksamma kaikobrakkarahat" . . . 
„Nyt ono miun vuuro" — sanhoo trenki — 
— Täs on siul reknatus, pahahenki! 
Tuul ono heppoin, siä, paha, kuule, 
ota se selkää ja vii verstaa puuli. 
Heppoisen viit — ono obrakka siun, 
Et vii sitä — liinöö se miun!" 
Pikkarain pahukkain kiiree siis 
Heppoisen alle mättiis, 
Painuttais, nosti hartiaal 
J a noisi harkkoomaa heppoisen ai. 
Otti hää kaks harkkoomust ääree 
Kolmanneel tokkuis ja venutti sääret. 
A trenki hänelle: „Vohmain uut, paha, 
ethä siä meijen kera kiissata maha! 
Heppoist kantaa et mahtant siä käsis 
A miä viin heppoisen jalkoin välis." 
Kiiree hää noisi heppoisen selkää 
Aijaa vaa tiitä myyt, eik mittää pelkää. 
Pölästyi paha ja taas jällee 
Läkkäämää trengist äijällee. 
Siis korjaisiit rahat, maha et mittää, 
Toivat trengille kaik, mitä pittää. 

IV. 
Tulloo trenki ja köhähtäis 
A pappi, ku näki, ni hypähtäis, 
Akan takkaaks hää peittiää 
Hervost vohmaiseks heittiää. 
Antoi obrakan trenki kaik tarkkaa, 
J a noisoo kysymää ommaata palkkaa, 
Antoi jo otsakiiroon pappi — 
— Ensisolkust hänelt lohkehuis sappi, 
Siis ku annettu töine solkku, 
Ni papilt sekahuis kaik tolkku, 
A ku kolmas solkku annettii, 
Ni pappi pois uumat tomaan kannettii. 
A trenki jälest i hokkoo vaa: 
„Et etsiis siä, pappi, huutavaa!" 

KYSYMYKSET. 

1. Kenen puuleel ono Kaaskan kirjuttaja — papin vain trengin? 
2. Onok Puskinan Kaaskan pappi samanlain ku i talonpojan 

kaaskaas? 
3. Kuin papin akka avittaa pappia? 
4. Mitä kaaskaas ono saottu trengin tyyst? 
5. Kuin käytti trenki itsiää pahhoin kera? 

6. Mitä täs Kaaskaas ei oo toellist, fantastista, ja mikä ono totta? 
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Syksy 



TYRMÄÄS. 
Miä ressotkiin takkaan tääl tyrmääs nyt uun , 
Vaik kasvant uun vollillaa, kokkoi miä nuur, 
Miun hallia tovveri siivillää lyyp 
Ja verekäst syykkiä ikkunaal syyp. 
Hää nokkii ja viskoo ja ikkunaa vaa 
hää katsoo ja minust hää tuumajaa, 
J a silmillää kutsuu — jos läätä vois 
Hää sanojais: „Lennämmä kiiree täält pois, 
Myy volillistlinnut; ei paikkaas uu tääl 
Vaan siil, kus on mättähät pilvilöin pääl, 
Kus sinertäät meret ja etähäist maat, 
Kus kiissata tuuliloin kera siä saat." 

1. Mil sanoil ono näytetty volillee pyrkimiin? 
2. Mitä tahtoo sannoa poetta, ku rinnastaa tyrmääs olijaa ja 

kokkoa? 

SYKSY. 
J o taivas syksyyl henkäjää 
Harvempaa päivyt näyttiää, 
J o päivät mäntii lyhemmäks 
J a metsiin vaate rohokas 
Halliast maaha tokkunt on. 
On pellot kylmääs tomakaas 
Ja hanhipartit lentäät taas 
J a lounahasse: ilotoin 
Taas liinoo aika meijen maal, 
Ku nojabri on tanvahaal. 
On kylmä lens taas päivyen 
J a peltoloilt jo loppui tyy 
Ja kera emän nälkäisen 
Nois susi tiilie. Molen hyy 
Heppoisen jälil ollaa ain. 
Neet kruusnajaat, ja matkalain 
Jo aijaa yllää mätäst myyt. 
J a p a i m e n e t jo loppuit tyyt: 
Ei lehmiä saa karjastaa, 
Ei kutsu trupa soittelool 
Heit yhtee paikkaa huukaamaa. 
J a pertiis tyttöi lauleloo 
Ja kesräjää, ja öittee siis 
Taas präkkää päre hänen iis. 

KYSYMYKSET. 
1. Mitä Puskin näkköö syksyisees luunnoos? 
2. Miltaisii! sanoil hää läkäjää tomakast, lehen karriisomisen ajast. 
3. Mitä uutta tuup syksy talonpojan elloo? Onok siint saottu 

täs runos? 
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TALVI. 
/ 

Jo pohja meille pilvet aijaa, 
J o henkäis, ulvoo, itse siis 
On talvi-noita meijen iis. 
J o tuli, harrois, tykkylöittee 
Se rippuu haarois tammiloin 
J a niku vaate, ono peittänt 
Kaik ääret soijen, peltoloin. 
On joki puhtaan peiton al 
Ja rannat paistaat valkiaal. 
Ja pakkain on. Nyt kaikin myy 
J o ilossuimma — talven tyy . . . 
Nyt talonpoika hyvin miilin 
Taas talvitiitä uuvvistaa 
Ja hänen heppoin, nähhees lunta 
Taas hiljakaistaa kekuttaa. 
J a lumi ääree lentää vain 
Ku aijaa jurma matkalain. 
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Rijaaja tulupiis on siin 
Ja ohjaksiis on kovast kiin. 
Tuus juuksoo tanvaspojukkain, 
Hää koiran pani kelkkaheen 
J a itse ono heppoiseen. 
J o jäätyi pojalt korvukkain 
Hänt itettää ja nakrattaa 
Ja emoi klassii kokut taa . . . 

KYSYMYKSET. 

1. Mil sanoil kirjuttaja läkäjää talven tulost? 
2. Kelle ono hyvä miili talven tulost? Mil sanoil se ono saottu? 
3. Katsokaa kohtia, kus ono kirjutettu .präkkää päre hänen iis" 

(runos »Syksy") ja „juuksoo tanvaspojukkain" (runos „Talvi"). 
Vöipko nykyhiin kirjailija kirjuttaa näil sanoil? 

4. Onok orja-talonpojan tyy niin vesselä, ku kirlailija senen kuvat-
taa omis runoiois? 



А. !. G O N C A R O V . 
(1812—1891). 

Ivan Aleksandrovic Goncarov syntyi ja kasvoi Sim-
birskin linnaas. Hänen ätti torkuis leivääl, mut heijen 
koti kovin voittiis hovinherroin huunehesse 

„Meijen koti, — kirjutti Goncarov omis muisteloksiis, — 
oli, kuin saotaa, täynä, ku kuppi. Suur tanvas, viii kaks 
tanvast, suuriin jäävi in, talliloin, inmihissiin perttilöin, 
lintulääviin ja saunoin kera. Omat heppoist, lehmät, 
omat kilit, porroonat, kanat, neet kaik olliit omat, kaik 
elliit tanvahiis. Yhel sanal, koko imenjä, kylä". 

Omas läkähyksees „Oblomov" Goncarov näyttää jou-
tavia, laiskoja hovinherroja, kummat elliit ommiin valtalai-
siin tyyl. „Oblomovan uni" ono yks osa siint kirjast. 

Oblomoviin kera Goncarov näytti viii toisia hovinher-
roja, kummat nostiit ommaa talohust, panniit siihe suuria 
rahoja, laatiit savotoja, faabrikkoja. Näijen mokompiin 
puult piti Goncarov. Ku hää näytti heijen elloa, ni hää 
ei mittää läänt tyymiihiin elost, kumpia neet savotoin ja 
faabrikkoin peremiihet eksploateerasiit. 

OBLOMOVAN UNI. 
l . 

lljä lljic havaitsi yllää omas pikkaraisees tilas. Hänel ono vast 
seitsen vuutta. Hänelle ono kerkiä ja vesselä. 

Milläin hää on hyvväin, punnain ja varma! Poset mokkoomat 
ympärläist jot toin kiusiil mokompia ei puhu. 

Nänkä uutteloo hänen havaitsomist. Noisoo kenkit tämmää, pa-
nomaa sukkia, myt hää ei antii, pelajaa, särköö jaloil. Nänkä pyy-
tää hänt ja molen nakraat. 

Viimäin nänkä sai hänen jaloille. Hää pessöö, sukkii pään hä-
nelt ja viip mamoin luuks. 

Mamoi äkkiistää antaa suuta, siis katsoo hänen päälle huulik-
kahil silmiil: ollaakse silmät sirkiät, kyssyy, eikse mitä kivissä, nä-
nält tiiystää, hyvink hää makkais, eik mörnint unes ja eik olt 
hänes varr ia . . . Siis otti hänt käest kiin ja vei pyhäisiin ettee. 
Siil noisoo polvillee, ottaa hänt kiin yhel käel ja käsköö pojalle 
lukkia molitvaa. 
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Pojukkain katsoo ikkunaa ja tarkkaamattomast sannoo molitvan 
sannooja emän jälest ja katsoo vaa ikkunaa, kummast huunehesse 
virtajaa viilahus ja Sirenin haiso. 

— Myy, mamoi, tänäpään m ä ä m m ä viiloittelornaa? kyssyy hää 
emält molitvan aikaan. 

— Määmmä poikaan, määmmä, — kiiree mamoi vastajaa, kat-
soo pyhhäisen päälle ja ruttaa sannoa malitvan sanoja. 

Siis männää ätille, siis cääjulle. 
Cääjukannen takkaan Iljä näkköö kaheksankymmänän aastajan 

vanhaa tätiä, kumpa ellää heil, ja yht perrää torruu ommaa tytök-
käist, kummaal pää värisöö vanhuuvest ja kumpa sluusii hä-
nelle kannen takkaan. 

Siil noistii syyttämää hänt korppuloil, slivkllöil, prääniköil. 
Siis emä viii lakkoitti hänt ja laski viiloittelornaa saatuu, tanva-

halle ja niitylle, mut hänelle strookast antoi tiitää jot ei laskiis 
hänt hepoisiin, koiriin, kilin luuks, jot evät männiis etähälle koist, 
jot ei laskiis Iljätä vonkaa, niku samoi hervittävvää paikkaa. Siilt 
kerran lövvettii koira, kumpaa luettii hulluks vaa senperäst , jot se 
juuksi miihist ja hävviis kuhu lee mättähän alle ku neet kervehiin 
ja hankoloin kera tulliit hänt tappamaa. Vonkaa väitettii raatoloja; 
läättii, jot siil elustaat rospoinikat ja suet ja muut hervitökset, kum-
pia siin paikaas tali koko maai lmaas ensikää ei olt. 

2. 

Laps ei uutelt enempää käskylöjä, hää jo aikaa ono tanvahaal. 
Hänelle tahtohuu juussa yllää terassan päälle, kumpa oli ym-

päär kottia ja katsoa siilt joelle, mut terässä on märränt ja vanha, 
hänt möitä saavat kävvä vaa „inmihist", herrat evät käy. 
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Hää ei kuunnelt emän käskömisia ja juuksi ' kohallee maa t t av -
viin trappuisiin luuks, mut kriltsoilt näyttiis nänä ja tappais hänen 
kiin. 

Siis hää juuksi heinähuunesse, jot siilt äkkistää porrast myytä 
krapussa yllää, ja ku nänä tuli hänen luuksee heinähuunesse nas, 
ni piti jo kiiltää hänt mänömäs t kyyhkyläisiin läävän päälle, siilt siis 
siivottaläävää, siilt vonkaa. 

— Voi jummaala, miltain lapsi tämäkii ono, n iku ju la . Issutk siä 
paikaal vai e t? Häppiä ono! — läkkäis nänä. 

Mut laps ain ei oo niin selvä. Hää välil istuu hiljaa nänän luun, 
ja tarkkaa katsoo kaiken päälle. 

Lapsen miili tarkastaa kaik ilmahtumist, mitkä tekahuut hänen 
ympäriil. Neet kaik jäävät syvälle hänen syämee ja siis kasvaat ja 
valmistuut hänen parvees. 

Huumus ono hyvä, huukuus ono viiliä ja päivyt viii ono matalaal. 
Koist, puist, kyyhkyläisiin lääväsi etähälle juuksiit pität kupa-

haiset. 
Saatuu ja tanvahalle tekahuit viПiät nurkat, kummat manit taat 

tuumaamissee ja unnee. Vaa etähääl ruispelto paistaa ku tules 
ja joki niin läikkää jot silmiä kivistää katsoees. 

— Minen peräst, nänä, täs ono pimmiä, siil valkia, a vähän ajan 
peräst i siilkii liinöö valkia? — kyssyy laps. 

— Senenperäst , jot päivyt männöö kuulle vastaa, eikä nää hänt 
ja nyyrästää, a ku näkköö jo etähält, ni äkkistaa i vaalastuu. 

Tuumaajaa laps ja katsoo ympäri itsiää: hää näkköö kuin On-
tippa männöö vettä tuumaa ja maata möitä männöö toin Ontippa, 
kymmänkertaa suuremp ensimäist, ja pocka näyttiää koin suuruk-
kaiseks, a heppoisen kuva, kattaa koko niityn. Kupahain harkkais 
kaks kertaa niittyä myyt ja jo oli mäen pääl, a Ontippa viii i tan-
v a h a l ei liikkunt. 

Laps kera harkkais kaks kertaa, viii h a r k k o o m u s , — j a jo i hää 
m ä n n ö ö mäen takkaks. 

Hänelle tahtohuu männä mäen luuks, jot katsoa kuhu peittiis 
heppoisen kuva. Hää juuksoo veräjälle, mut ikkunast kuuluu 
e m ä n ääni. 

— N ä n ä ! vai et nää jot laps juuksi päivyesse, paikaal vii viiliäs-
se, a to varistaa hänelle pään, ni taas noisoo sitä kivistämmää, 
eikä hää syymää nois. Hää siul näin-ikkee vonkkaakii männöö. 

— Liu! ylpiä! — hiljaa sannoo nänä ja viip hänt jäi lee krilt-
soille. 

3. 

Ei saa sannoa, jot Oblomovan kois huumus mäni ilman asjaa. 
Veitsilöin särkömiin, kummat koko huumus t leikkoit kotlettia ja 
rohhoa, kuului kyllää nas. 

Ukko Oblomov kera ei oo jouten. Hää koko huumuksen istuu 
ikkunan luun ja katsoo mitä tekahuu tanvahaal. 

— Hei, Iknatta! mitä viit, vohma? — kyssyy hää inmihiselt, 
burnpa männöö tanvast möit. 
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— Veitsilöjä viin, pittää hittooa, — vastajaa se, katsomata herran 
päälle. 

— No vii, vii. 
Siis piättää naisikon. 
— Hei, nain! nain! kual käit? 
— Pogrebaas, herra, pogrebans, — vastajaa se, piättyy ja katsoo 

ikkunaa, — maitoa käin ottamaas. 
— No mää, mää! — vastajaa herra, — vaa katso, maitoa elä 

mätä maaha. 
— Я siä, Sakoi, kuale t a a s j u u k s e t ? — ja viii lisäjää: — Vot miä 

siule näytän kuin juussennellaa. Miä nään. siä jo kolmatta kertaa 
juukset. Äkkistää mää takas! 

J a Sakoi mäni jällee un tumaa esiperttii. 
Tullootli lehmät pellolt, ukkoa ain ensimäiseks huulettaa, jot 

niitä juutettais, näkköök ikkunast jot koira aijaa kannooja — kii-
ree pörätkun laatii. 

Hänen nain kera ono kovast as jaas : hää kolt tunnia tolkkujaa 
Averkka-portnoin kera, kuin miihen fufaikast ommella liialle kurtka. 

Itse hää kuvastaa valaskivel ja tarkastaa jot Averkka ei varastais 
sarkatykkyä. Siis männöö tyttölöin perttii ja antaa urakan jokko 
tytöille, kuin paljo päivääs pittää tehä prosmaa, siis kutsuu Nas-
tasja Ivanovnan.taii Stepanida Agapovnan, tali viii kenen ikkee omas t 
joukustaa kulläittammaa saatua möitä, jot katsoa, kuin valmistuut 
ommeenat , eik tokkunt ekliin ommeena , kumpa jo valmistui; siilt. 
pittää naittaa, tuult leikata ja niin etes. 

No paras huuli oli kuhni ja lounat, Lounahest nevvottaistii koko 
pereheel, siihe nevvoo kutsuttii i kaheksankymmänän vuuvvelliin 
tätikii, kumpa avitti muistaa mitä evät muistaneet toist. Jokka-
hiin ain toi oman syykin, ken nevvol suppia hernehen kera, ken 
lapsua, tali vatsamakkoa, ken punnaist makuvettä soussan päälle, 
ken valkiaa. 

Jokko nevvo otettii arvoo ja tuumattii, ja siis emäntä viimäin 
ain valitsi parraahan. 

Kuhnii yhtperrää laitettii to Nastasja Petrovna to Stepanida Iva-
novnaa käskömää, jot lisättäis se, tali muutettais tämä, tali viimää 
saahkaraa, mettä, ja katsomaa, pannook povvari kaik syykkii mitä 
hänelle tuuvvaa. 

Huuli syykist oli paras huuli Oblomovan kois. Milläisiä vasik-
koja tapettii siil vuuspraasnikoiks! Milläisiä lintuloija sii! kasva-
tettu! Mitä arvaamist ja huult pantii niijen kasvattamisee! Indeikat 
ja puippuist imipäiviä vart olliit syytetty päähkänääl , hanhiloin ennen 
tappamist ei annettu kävellä ja moneks päiväks, ennen praasnikkaa, 
pantii säkkii riippumaa, jot neet kovemmin rasvoittuisivat. 

A mitä siil oli keitettyä, suulattua ja paissettua ! Millaist mee t 
ja taarit siil keitettii, milläist piirakat paissettii! 

Niin jokko päivä lounahesse nas eli Oblomovan koti, mokomaa 
näkyvää, täyttä muurahaisen elloa. 

A laps ain katsoi ja tarkasti omal lapsen miileel, kumpa mittää 
ei laskent loitsee. Hää näki, kuin peräst ruttoo ja polsikkahast vii-
letyn huumuksen tulloo puulpäivä, ja lounat. 

26 

| 
i 



4. 

Päivä on vari; taivahaas ei oo yhtkää pilviä. Päivyt seisoo pään 
pääl ja polttaa heiniä. Huuko heitti juuksomast ja seisoo paikallaa. 
Ei puu eikä vesi liikaha, kyläs ja pellool ono niin hiljaa, niku kaik 
elo kuuli pois. Heljäst ja etähälle kuuluu inmihisen ääni. Kahen-
kymmänän sylen päähä kuuluu ku lentää ja vuhisoo itikkain, ja 
ku heinääs mikälee kruusnaa, niku siin kenlee lessii ja makajaa 
hyvvää unta. J a kois kera ono kuulunt hiljaisuus. Se ono tun-
nia kaks peräst lounahen, koko koin väki makajaa . Laps näkköö 
jot ätti, emä, kaheksankymmänän aastajan täti ja koko heijen 
joukku — kaik harostii nurkkia möitä, a neet, kumpiil ei olt om-
mia nurkkia, männiit heinähuunesse, toiset [saatuu, kolmannehet 
euksee, a monikkahat kattoit pään kärpäsist ja lankesit siihe, kual 
heijet tappais vari, ja rankka lounat. 

J a satovnikka mättiis saatuu pehkon alle, kuceri makkais tal-
liis, kaik ken kual kerkeis. 

Iljä avvais oven ja katsoi mitä tekahui inmihissiin huunehees ; 
siil kaik maattii laavitsoja, kansia ja maata möitä. Lapset ryy-
miit tanvast möitä itseksee, kaivoit liivaa. Koirat mättiisiit maijooi 
ja siil makaisiit, ku haukkua ei olt kenen päälle. 

Л laps ain tarkasti ja tarkasti. 
Perrää lounahen hää nänän kera taas mäni viiloittelomaa. 
Nänä istui viiljässe kohtaa, takkaaks kriltsoin, tali rohhoo, jot 

tehä sukkaa ja vahtia, mitä tekkoo laps, mut vähän ajan peräst 
kera alkoi nukahhella. 

„Mättiää vet terassan päälle, jula mokkooma" meinais hää läpi 
unen, »vai viii... vonkaa vaaj ei männiis". Painui polville, tokkui 
käest sukka, avahuis suu auki ja noisi k ruusnaamaa. 

fl laps sitä i uuttelookii, kons jäis niku yksintää koko maailmaas, 
ja noisoo yllää ja varpahillaa juuksoo nänän luunt pois, katsohtaa 
viii, makajaakse vai ei ja hyppivän syämen kera juuksoo terassan 
luuks. Juuksentel loo ympäri kritisöviä lautoja möitä, noisoo kyyh-
kyläisiin läävän pääl, mättiää turpiooi läävän nurkkii, ja kuunteloo 
kuin vuhisoot itikkaist, katsoo, ku neet lentäät ja kuunteloo ku 
suurees heinääs laulaat heinäserkat. 

Siis mättiää kanavaa, ja etsii siilt milläsiälekkää juuriloja, kum-
pia puhastaa reust ja syyp, paremmin ku ommeenia ja varenjata, 
kumpia hänelle antaa emä. 

Kovin tahtohuu hänelle kävvä vonkaas, se ono vaa viijenkymmä-
nän sylen pääs saaust, jo juuksoo senen reunalle, pannoo silmät 
kiin ja tahtoo katsoa sinne niku vulkaanan krateraa. . . mut simiin 
ettee äkkistää ilmahtuut kaik neet jutot mitä hänelle ono läätty siint 
vonkast, siis hänt hervittää ja hää kiiree juuksoo nänän luuks ja 
nossettaa senen yllää. 

Se hyppäjää unest, praavittaa pääst korvjuluksen, korjajaa senen 
aile hallit hiukset, luuttiaa, niku ei maant, tarkast katsoo enstää 
lljän, siis herran ikkuniin päälle ja alkaa selväsestää törkkiä sukka-
puikkoloil sukkaa, kumpa ono hänen helmaas. J a vähän ajan peräst 
vari alenoo, luunto seivenöö ja päivyt alkaa laskiissa metsän puulee. 
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Kois kera havaitaa yllää, yhest nurkast kuuluu oven skriippa-
miin, toisest kenenlee harkkoomukse t , ja he inähuunehes t kenen-
lee a ivas tammiin . 

Vähän a jan peräst kuhnis t tuutii suur-summain samavara . 
Rlettii korjahussa cää jy l le : kel näkö ono murjoit tu, kel silmät 

veekkähät , kel nenä punna in , ken läkäjää unest pahal ääneel . 
Kaik ohkaat , haikoittaijaat, syyhyttäät päätä ja vähin tulloot itse-
llee. 

5. 

Koin suur, p immiä viiraspertti, vanhoin, valkiaal material katet-
tu in saarnekresloin, suuren ja kovan divanin ja nahkakres lan kera. 

Rlkuu pitkä talvi-ilta. Emä istuu divaniil ja laisast tekkoo lapsellee 
sukkaa , haikoittelloo ja syyhyttää pää tä sukkapuikool . Hänen rin-
naal istuu Nastasja Ivanovna ja Pelageja Ignatjevna, kummiil kera 
käet ollaa tyys. Hyy ompeloot Iljalle praasnikaks uutta paitaa tali 
ätille, tali itsellee mitä ikkee. 

Ätti käet selän takkaan harkkoo etes takas komnatt ia möitä, 
is tujaa kreslan päälle, huuka jaa vähä aikaa, taas noisoo käymää 
ja kuun te lommaa ommiin harkkoomuksi in äänilööi. 

Siis nuuhkiaa tupakkaa , aivastaa, pyyhkii nenän ja taas nuuh-
kiaa. 

Komnati is t u m m a s t pallaa yks rasvatuuhus, mut i sekkii pantii 
pa l amaa vaa pimjöil ja pitkiil talvi- tali syksyilloil. 

Kesä illoil kaik heittiistii m a k k a a m a a ja noistii yllää ilman tuu-
hust , päivän valkiaal. 

Viiraspertiis nurkkia möitä istuut oman koin ellääjät ja viirahat. 
Kaik istuut vait, toin toistaan hyy näkkööt jokka päivä, kaik 

mitä tiiystää, jo ono läätty, a mit tää uutta ei oo. 
Ono hiljaa, kuuluut raskahiin, koistehtyin Ilja Ivanovican saap-

pahi in harkkoomukset , ja viii se inä tunni t fut läran sises umpias t 
kloksaat maajatnikal , ja Nastasja lvanovnaal, tali Pelageja lgnatjev-
naal käel tali hampahii l katattu rihma karkoittaa kovan hil jaisuuven. 

Niin välistää m ä n n ö ö puul tunnia , ken ikkee vaa haikottai jaa 
ristii' suun ja sannoo: 

„Oo, hospodi..." Senen jälest haikottaijaa naapuri , ja niku ka-
m a n d a a möitä, avojaa suun toin, kolmas, i viimäin se m ä n n ö ö 
vuuroo kaikille, niin jot monikkahil kyynelet noisoot silmii. 

Välilt Ilja Ivanovic m ä n n ö ö ikkunan luuks, katsoo ikkunalle ja 
s a n n o o : — Vast ono viis tunnia , a ikkunaal jo ku ono pimmiä! 

— J a , —vas ta jaa ken ikkee, tä tä aikaa ain ono p immiä , pitet 
illat tulloot. 

R keväest k u m m a h t u u t jot jo niin ovat päivät pität. A kysyk 
heilt , mitä vart heille ovat neet pität päivät ni i tsekää evät tiije. 

J a taas ollaa hiljaa. 
Mikkää ei karkoita sitä yhenlaajais t elloa, evätkä itse Obiomova-

laistkaa vaivahunneets i l , sentää miks evät t i i täneetkää toisenlaajai-
sest elost. 

Hyy kymmäniä vuusia istuit, haikoittelliit, korjahuisiit yhtee 
paikkaa ja läkäisiit toin toisellee ken mitä näki unes . 
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6. 

Kerran vaaheijen yhenlaajaisen elon muutti yksi assia, no i sek-
kii tapahtui petokseel. 

Kons peräst rankan lounahen ja huukaamisen kaik korjahustii 
ruukaperttii juumaa cääjyä, veräjööi kokutti Oblomovan miis, kumpa 
tuli linnast. Hää kavvan aikaa kaivoi, kaivoi mitälee sesläst, ja löysi 
siilt murjoitun kirjan Ilja Ivanovican Oblomovan imelle. 

Kaik niin i äimähtyitkii. Emänain kaik liitsalt muuttui, kaikiil 
silmät i nenät vääntiisiit kirjan puulee. 

— Mi kumma nyt! — Kelt se? — kysyi viimäin rovva. 
Oblomov otti kirjan, väänteli hänt käsis eikä tiitänt mitä hänen 

kera tehä. 
— A siä kualt sait hänen? — kysyi hää miihelt, — ken siulle 

antoi? 
— A kottii, kualle miä piätyin linnaas, kuult siä, — vastais miis:— 

possist tultii kaks kertaa ja kysytti), eikse Oblomovan miihist oo 
ketä; kirja sannoit, ono herralle. 

— No? 
— No miä enstää peittiisin, sotamiis kirjan kera i mäni pois, no 

djaakkana näki minua ja saoi. Siis tultii toin kerta, särkiimää nois-
tii, antoit kirjan ja viii viis kopekkaa ottiit. Miä kysyin, mitä miä 
hänen kera noisen tekömää, kuhu paan? A neet vastaisiit jot siulle 
antaisin. 

— A siun ottaa ei olliis pittänt! — saoi rovva. 
— Miä i niinkää en ottant. Kuhu meille kirja, — saoin — meille 

i niinkii ono hyvä. Minnua ei käsetty kirjooi kantelommaa, miä en 
hervii. Mää siä, saoin, kirjan kera... No sotamiis noisi kovin sär-
kiimää, tahtoi vanhemmikoile kaipata miä i otin. 

— Vohmain! — saoi rovva. 
Oblomov katsoi aadrestia: — Käsi ono niku tuttava. 
Kirja mäni käsist kässii. Noistii tutkimaa ja arvoimaa, kelt ono 

kirja, mut evät vaa mittää voineet tuumata . 
Siis Ilja Ivanovic pani klasit nenän päälle, ja laattiis avvaamaa 

kirjaa auki. 
— Ohto, ei piä avata, Ilja Ivanovic, — piätti hänt nain: — ken 

tiitää, mitä siil ono kirjutettu, most peta milläin ono? Näät, vet 
'Tnilläiseks väki nyt ono mänt . Vet ei pakkeene kirja. 

1 kirja silmäklasiloin kera peitettii lukun alle. 
Se siil olliis lessint mont vuutta, jos oblomovilaist olliisiit jaksa-

neet unohtaa sen kirjan. Cääjua juuvvees ja toiseen päivään vaa i 
läättiikii ku kirjast. 

Viimäin ei terpitty ja neljännehel päivääl korjahustii kaik ruu-
kaperttii ja avattii kirja auki. 

Oblomov katsoi allekirjutoksen päälle ja mörähtäis: 
— „Radissev" — E - e , vet tämä on on Filipp Matveicalt? 
— A-a! vot, kelt! — kuului jokko puulest. Vet, elois viii ono. No, 

hyvä jummaala! 
— Mitä hää kirjuttaa? 
Oblomov noisi lukomaa. Filip Matvejevic kysyi siin laittaa hänelle 
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olluen reseptin, sentää ku sitä niin hyväst keitettii Obiomovan 
imenjääs. 

— Laittaa, laittaa pittää!'—noistii kaik läkkäämää, — kirja pittää 
kirjuttaa. 

Niin mäni viikkoa kaks. 
— Pittää kirjuttaa, pittää, — hoki Oblomov naisikollee: — K u 

retsepti ono? 
— Я kual hää ono? — vastais nain; —pittää etsiä. Я mitä siä 

ruttaat? Vot, tulloo praasnikka. Siis i kirjutammakii, vet ei pak-
keene kirja... 

— Tosi, kirjutan siis praasnikan peräst — saoi Ilja (vanovic. 
Praasnikkaan taas noistii läkkäämää reseptisi. 
Ilja Ivanovic jo kaikkinee laattiis kirjuttammaa, hää mäni kabi-

nettii, pani nenän päälle silmäklasit ja istuis kannen takkaaks. 
Kois tuli kova hiljaisuus, väkilöille oli kästyolla hiljaa. Oli, niku 

pokkoinikka olliis olt kois. Kaik hiljaa vaa läkäisiit: 
— Herra kirjuttaa! 
Hää vaa kerkeis värisöväl käel veenost, väärää kirjuttaa: 
„Hyvä herra", ku hänelle tuli nain ja saoi jot ei löytänt reseptiä. 
— Etsin, etsin — en löytänt. Pittää viii kaapist etsiä. Я kirjan 

kuin laitat? 
— Postia möitä pittää, — vastais se. 
— Я kuin paljo se noisoo maksamaa? 
Oblomov löysi vanhan kalendarin. 
•— Neljäkymmänt, kopekkaa — saoi hää. 
— Neljäkymmänt, kopekkaa, ja visata ni in ,—paremp uuttelomma, 

kons männöö linnaa oppoosa, siis i laitamma. Siä käse miihille 
saavva tiitää, kons se männöö. 

— 1 totta, oposaa möitä ono paremp, — saoi Ilja Ivanovic ja kor-
jais kannelt musteastian pois ja otti silmäklasit. 

— Viii ono aikaa, kerkiimmä laittaa. 
En tiije, saikse Filip Matvejevic reseptin vai ei. 

7. 

Etes Ilja Iljic näki äkkistää itseen kolttoistkymmänän aastajan 
vanhaan poikaan. 

Hää jo kävvyy opis Verhlevan kyläs, viijen verssan pääs Oblo-
movan imenjast. Siil hänt opastaa hovinpäällikköi, saksalain, Stolts 
kummaal oli piin pansiona hovinherroin lapsia vart. 

Hänel oli oma poika Ontreei, yksiä vuusia Oblomovan pojan 
kera, ja viii oli yks poika, kumpa enemmän läsi kuin oppiis. Hää 
ain käi käärittyin silmiin ja korviin kera, ja ain itki hiljakaistaa, 
jot ei elä ämmällää, a viirahaas kois. Muita lapsia pansionas ei 
olt kettää. 

Tehä ei oo mitä, ätti ja emä panniit ylpiän Iljan kirjaa kiin. 
Paljo siin oli itkua ja mörryyä. No viimein viitii. 

Saksalain oli inmihiin kova ja tekövä. Most Iljä hänel olliis oppi-
loistki i mille ikkee hyvälle, jos Oblomovka olliis olt viijen saan 
verssan pääs. 
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А niin kuin oppihut? 
Kuin vaa hää noisoo ensimäisarkeen yilää, ku tulloo jo hänelle 

tuska. Kuulo hää Vasjan äänen, kumpa mörnää kritsalt: 
— Ontippa! Väljässä pekkaana, herra saksalaiselle viijä pittää! 
Syän värisöö hänel. Halliast männöö hää emälle. Se jo tiitää, 

mis ono assia, iakkoittelloo hänt, ja tuskoo itseksee, jot pittää eroit 
taissa poikaan kera koko viikoks. 

Evät tiije, mil syyttää hänt sil huumukseel ja mitä laatia hänelle 
kera. Paissetaa pulkkia, krinkelia, annetaä keral varenjaa, paisset-
tua, suulattua ruukaa, pastiiloja kaikenlaajaisia ja muuta hyvvää. 

Neet kaik laahitaa sen peräst, jot saksalaiseel pahaisest syytetää. 

— Siil et syy, — läkäisiit Oblomovan väet: — Lounahee! antaat 
suppia, sarkkoita ja maamunnaa , cääjyn kera voita, a iltaiseel; 
morgen fri — nenä pyyhr. 

Mut lljälle enemmiksee näyttäät unes mokkoomat ensimäisaret, 
kumpiil hää ei kuule Vasjan äänt, kumpa kasköö valjastaa peka-
naa, ja kons emä vastajaa hänt mokkooman viissin kera: 

— Tänäpään et mää; neljänteen pään ono suur praasnikka, etes-
takas ei maksa männä kolmeks päiväks. 

A välil niin sannoo, jot tänäpään ei oo oppihummiin miilees, 
kakkaraa noisemma paistamaa. 

A to katsoo hänen päälle ja sannoo: 
— Miks siul silmät evat oo sviisat. Oot siä terve? 
No viikas poika ono vait. 
— lssuk siä tämä viikko kois, a siil mitä jummaala antaa . 
J a kois kaik uskoit, jot praasnikat viikon neljänteen päivään 

mesaittaat oppimist toisiin päiviin. 
Välistää vaa sluusija tali tyttöi, kumpille puuttui herran peräst, 

sannoot: 
— Uu, ylpiä! kiireek siä määt omalle saksalaiselle! 
Toisen kerran äkkistää tulloo saksalaiselle Ontippa tuttavaa! pe-

kanaal hepoiseel ot tamaa Hjätä kottii kesel viikkoa. 
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— Niinkii ja niin; tuli Marja Savvisna tali Natalja Fadejevna 
lapsiin kera, ni kottii pittää tulla! 

Ja lljä viikkoa kolt ono kois, a siil, katsot, strastnoisse viikkoo 
nas ei oo kavvan, a siil, katsot, i praasnikkakkii ono a siil ken 
ikkee perehest sannoo, jät täi viikool ei oppihussa, ja kessää nas 
jääp vaa kaks viikkoa, a kesäl saksalain itse huukaajaa ja paremp 
ono syksyy nas jättää. 

Katsot, lljä kulläittaa puul vuutta. A kuin kasvaa hää siin ajas! 
Kuin varmistuu! Kuin makajaa! 

A saksalaiselt kuin hää ain suvvottiin tuli kottii kehnoin ja bled-
noin. 

— Kavvank synnii saa? — saoi ätti ja emä: — Oppi ei pakkeene, 
a tervehyst et ossa; tervehys ono kallihemp kaikkia. Näät, opist 
hää tulloo, niku bolnitsast, kaik rasva kulluu pois. 

— Ja ylpiä hää ono: ain vaa hänen pittäis jussennella! 
— Ja , toimittaa ätti ,— oppihummiin e ioo oma veli, — hot kenen 

porroonan sarvee painaa! 
1 niin hyvät vanhemmat etsiit asjoja, jot jättää laps kottii. Olliit 

praasnikat. Talveel oli kylmä, kesäl vari. Välil vihma hämmensi 
pojalle kävvä opis. Syksyyl oli rettua. 

Välil Ontippa näyttiää muutraks, humalaas ei humalaas, a kat-
soo niin; ku pettaa vaa ei olliis, viii vajojaa tali tokuttaa kuhu. 

8. 
lljä lljicalle hvvin näyttiää kotielo ja elo Stoltsaal. 
Hää vast kerkiää noissa yllää ku hänen tilan luun jo seisoo 

Sakoi, kummast siis tuli hänen kamerdinera Zahar Trofimovic. 
Sakoi niku nänä mättää hänelle jalkaa sukkia, a lljä, jo neljän-

toist vuuvven vanha poika, sevverran i tiitääkii, ku tuppii Sakoille 
enstää yht jalkaa, siis toist, a ku mikä ei näyttii ni kerraas antaa 

jalal nennää häntä. 
A ku Sakoi viii tuu-

majaa kaipata van-
hemmille, ni saap 
niilt lisäks. 

Siis Sakoi sukkii 
hänelt pään, pannoo 
päälle kurtkan ja 
muissuttaa lljäiie mitä 
jokko huumus pittää 
tehä, — pesiissä ja 
niin etes. 

Tahtook mitä lljä, 
ni maksaa vaa silmää 
lyyvvä, ku seitsemän 
slugaa juussaa sitä 
tekömää, tokuttaak 
hää minen, vai pit-
tää saavva mikä riis-
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ta, mut ei tappaa, pittää männä mitä ot tamaa — hää itse niin i 
tahtoo tehä kaik itse, mut siin ätti, emä ja täti yhtee äänee mör 
näät: 

— Miks? Kuale? A Vasja, Vanja, Sakoi ollaa mitä vart? Mitä 
katsotta, vot miä teille!.. 1 kuinkaa ei saa lljä itse tehä itsiää vart 
mittää. 

Perrää hää näki jot se onokii paremp, ja itse oppihui mörnämää: 
— Hei, Sakoi, annak miulle se, tämä, tuu! En taho sitä, tahon 

tämän! Juusse , tuu! 
Välimittee hänelle i tuskoitti vanhempiin huulehtimmiin. 
Juuksook hää portahaal, vai tanvast möitä, a jälest kuuluu: 
— Voi, voi! Pitäkää hänt! Tokkuu, seis, seis! 
Tuumaajaak hää männä talveel euksee vai avajaa fortockan ku 

taas kuuluu möry: 
— Elä juukse! Elä mää! Elä avvaa, tokut, kylmennyt—seis! 
J a lljä taas jääp kottii, kual hänt hoijettii ja vaarissettii, yhenlain 

ku kukkaa, klasin al ja niku kukka, lljä kasvoi pahaisest. 1 hänen 
voimat kummat tahtoivat näyttiissä, vääntiisiit sissee, kual räytyit 
ja sammuit . A välimittee havaitsoo hää podraan ja vesselään, jot 
niin i kuulookii, ku mikälee tiukkaa hänes ja käsköö männä to 
koin katolle, to heppoisen seläs niitylle, kual lyyvvää heinää, to 
istuissa aijan päälle, narria kylän koiria tali juussa, kyllää möitä 
yhes paijaas, ilman hattua, ja kiussata voimia kylän poikiin kera. 
Pittijää, pittijää hää, mut siis ei terpi, ilman hattua hyppäjää tanva-
halle, siilt ikkunalle, kual lumipamppuloin kera tiukkaat kylän po-
jat. Tuuli niin i leikkajaa hänen rintaa, korvia purroo pakkain, a 
hää niin juuksoo jot itsekää ei tiijä, kualt jalat joutuit. 

Vesselä ono i ovat kyynelet silmiis. No vot viskajaa hää poi-
kais t ,— loitse. Ei tarkant. Tahtoi toist ottaa ku suureel pampuul 
liitsaaplaisattii. Hää tokkuu, kivistää ja ono vesselä. A kois ono 
möry: — Il jää ei oo. Kaik juuksoot tanvahalle. 

Sakoi, Vasja ja Wanja juuksentelloot tanvast möitä, a heit 
jen jäiest kaks suurt koiraa. Kaik möryn ja haukun kera juuksoot 
kyllää möitä. Viimäin joutuut hyy poikaisiin luuks ja paikaal tek-
kööt suuvvon: ketä hiuksist kiin, ketä korviist, ketä niinkii torutaa, 
a kenen i ättiikii luvataa piissä. 

Siis herra kääritää tulupin sissee ja ätin pövvy viii päälle pannaa . 
Kois ennää ei tuumat tukaa nähä hänt elokkahhaan, a siin hää 

elokas ja vesselä niku toisest maast joutuu kottii jällee. Kaik kiit-
täät jumalaa. Iljätä juutetaa vaapukkacääjuul , businaal, pietää kolt 
päivää rovotiis, a hänelle vaa yks assia olliis olt polsikas: tiukka-
miin lumipalloloil. 

VASTAMAIST SANAT: 

Morgen fri — nenä pyhi — (morgen fri — saksaks ono: huumeen, 
huumuksees t ) . Täs se sannoo jot ei konsaa. 

Kamerdinera — sluga, kumpa sluusi itselle herralle. 
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А. V. K O L T S O V 
(1809—1842) 

KEVÄTVIHMA. 

Tuien lekkona 
Noisi huumusiens; 
Maata myytä siis 
Ryymii tomakka. 

Noisoo tuutsa siis, 
Jyryl, valkiaal, 
Tulel, vuhhiinaai 
Vihmakaarrolla; 

Päivä syttähyi 
Tulel päivyen, 
Mäni tomakka 
Päälle mäkilöin. 

Noisi, harroosi, 
Tuli levviäks, 
Iski kovast hää, 
Vihmaan valui pois. 

Tuli turpiaks 
tuutsaks pimmiäks. 
Tuutsan pimmiän 
Liitsa nyyristyi. 

Valui kyyneliin — 
Vihmaan sorriaan 
Päälle rinnan maan 
Päälle levviän. 

Liitsa nyyristyi — 
Niku tuumaajais 
Niku muisti hää 
Oman kotimaan... 

Tuutsamäkilöilt 
Päivyt katsahtais, 
Vettä paljon maa 
Sai nyt juuvvaksee. 

Viivat hänen pois 
Tuulet tormikkaat 
J o k k o puulille 
meijen maailmaa... 

Päälle peltoloin, 
Päälle saatuloin 
Kylän väki kaik 
Katsoo vesseläst. 

KYSYMYKSET. 

1. Mikä yhtehys ono runon viimeisiin räätylöin jo koko runon 
sisuksen kera? 

2. Miltaisiil sanoil ono saottu: noisoo tuutsa, tulloo jyry, männöö 
vihma? 

KIINNITYKSIÄ. 

1 Kirjuttakkaa runo ja vetäkää viiru niijen sannoin ala, kummat 
läkäjäät riistoin omintuksest (epitetat). 
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METSÄ. 

Mitä tuumaat siä, metsä pimmiä? 
Mitä halli ja, tulit tummaks siä? 
Niku Bova voimakas uut siä noijittu, 
Ilman hattua seisot tappeloos, 
Seisot hiljaa siä ja et voittiikaa 
kera pilvilöin loitse lentäviin? 

Kaskan rohhoisen, hattuis turpian 
Tempais tormi pois viskais ettäälle, 
Viittaas tokkui pois, maaha harroosi-
Siä vaa seisot siin, ja etvoittii siä... 
Kuhu joutuikaa potra läkkäähys, 
Voima korria, slaava kunnikaan? 
Ennen oli siul, ku oi hiljain yy 
Laulut lintuloin, soitot sissaavan; 
Ennen oltii siul päivät paremmat, 
Omat, viirahat — luuksees tultii kaik. 
Oli e n n e n — m y y h ä ä illaal siul 
Kera tormiloin lähtöö läkkäähysP 

Tormi harottaa tuutsan tummaisen, 
ottaa kakiast kiin, tuuleel kylmästää, 
H siä saot vaa ääneel korriaal: 
„Käänny takas vaa, piä likemmäs!" 
Noisoo tormi siis kovast t iukkamaa 
Rintaa hakkiaa, kovast häylyttää; 
Noiset itse siä, noiset voittiimaa 
Niin jot ympäriil männöö vuhhiina... 
Tormi itköö siis niku metsähiin 
Ja viip tuutsan pois takkaks merilöin. 

Kus on voima nyt, voima rohhoineP 
Kaik siä mussennuit , tulit halliaks. 
Seisot hiljaa nyt ja vaa pahal sääl 
Ulvot kaipahust ajan päälle siä... 

Metsä pimmiä, metsä voimakas, 
Koko elo siul mäni tappelois: 
Evät voittaneet s innuu voimakkaat— 
Leikkais syksy siun, tappoi musta siun. 
Tulliit hiljaa hyy asut toman luuks— 
Voimat — viholaist, voimat pimmiät 
Miihelt unikkaalt pään hyy leikkaisiit 
Ei vaa teräkseel — hiinool heinäiseel... 



SRNflT. 

Bova — Voimakas miis, kummast läättii vennäen kaaskois. 
Metsähiin — metsänhenki, kumpa entisiin inmihissiin me inahuk-

sen mukkaa eii metsääs ja oli kammeela ja turpia. Kaaskois läät-
tii, jot metsähiin plakuttaa kämmeniä , viheltää, nakraa ja itköö. 

KYSYMYKSET. 

1. Miltaiselt täs runos näytetää syksyin metsä? Mil sanoil o n o 
saottu, ku metsä ono paljas? 

2. Miltaisiis runon kohis läätää kesäst, rohoisist lehtilöist, lintu-
loist ja jyryst? 

KIINNITYS. 

Kirjuttaes runoa, piirtäkää viiru kaikkiis näkyisämpiin epitettoirc 
ala. 
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K A A R L O K R A M S U 
(1855-1395). 

JAAKKIMA BERENDS. 

Berends herra omas hovis 
miis oi' kova aikanaa, 
etähälle kunnia sen 
kuului yli Suumenmaan . 

Suuri oli miihen henki 
suuria se meinais vaa: 
Rahan ryysti viimäisenki 
miihelt köyhält miikallaa. 

Naapuriis siin talonpoika 
kyntää maata omajaa, 
konskaa tavata et maha 
talonpoikaa parempaa. 

Naapurihln Berends kerran 
aijan hovist omastaa. 
Kova oli miili herran, 
kovast ori kruusnajaa. 

Heppoin kerkkiästi juuksi 
Koht on kulunt lyhyt tii. 
Tajonpojan, Peipon luuksi 
ori peremiihen viip. 

Katsojalle käppiästi 
viljapellot rohottaat, 
talonpoika kovast raataa, 
kasvaat viljaa hyvät maat . 

Huutavaakii huutavammaks 
kerran miili senen tiis, 
asjan oman Berends ajoi 
kohallee, ku kova miis. 

„Maat näät", mörmii herra, 
»heitä". 

„miulle jätä pellot neet, 
Mäne voimakkahan tiiltä, 
niin on viisaat nevvoneet". 

Talonpoika joutuisast siis, 
herran iis on paljain päin, 
kummartaa hänt maaha nassi 
sannoo herralle nyt näin: 

„Viirahuttaa että maha 
talonpoikaa tavastaa, 
hää ei toisen maata taho 
eikä antii omastaa" . 

Berends herra omal ajal 
oli aina kova miis, 
Tyyn, min kerran herra alkoi 
ain i Iopettaakii tiis. 

Peipon pertin ensiyynä 
lekkoi äksy lakkoittaa 
Peremiiheel tyyt ei muuta 
vaivojaa vaa kaihoojaa. 

„Mut ei peast itku päästä"— 
meinajaa hää viimäinkii; 
„itseen pittää peast päässä 
se on nevvo viisahiin". 

Aika kului. Vesselästi 
piti Berends pitojaa. 
Viirahist yks nakrahtais siis, 
ja siis noisi läkkäämää. 

„Polsia ei ookaa tulest: 
Peippo meille näytti sen-
Talonpoika pertin laati 
pa remman ku ent isen". 

Naapuril viii Berends kerran 
aijaa hovist omastaa , 
tulta isköö silmä herran 
tulta ori kruusnajaa. 



Heppoin joutuisasti juuksi, 
Koht ori kulunt lyhyt tii, 
heppoin uuven pertin luukse 
kovan paremiihen viip. 

Talonpoika pellool raataa, 
tyys hää on, ku ennenkii , 
herra mörnää sattuulastaa 
sanoil virattomil siis: 

„Nässää mokompaa en nähnyt,, 
ennen oo miä konsakaa! 
Kuin siä laahit pertin toisen, 
laahit senkii palamaa?" 

Talonpoika jousuisast siis 
herran iis on paljain päin, 
kumartaa hänt maaha nasss 
sannoo herralle nyt näin: 

„Sehä talonpojan tyyksi 
ain on tult täs S u u m e n m a a s 
minkä herra maaha särkäis 
laati talonpoika taas". 

KYSYMYKSET. 

1. Kuhu Peippo luuttiaa peassaa? Saokaa hänen tuumaan . 
2. Voipko köyhä talonpoika itse päässä peast? Mitä näyt tää t 

talonpoikiin voittelut? Kenen avittamist hänel ono tarvis? 
3. Mitä vart runos saotaa, jot tulta iski silmä, tulta ori kruus-

najaa? 
Sana tuli täs ono toisees merkityksees. Se ono metafora ja 

kuvattaa Berendsin ja hänen heppoiseen omintust, kummaal ono-
yhteyttä tulen kera. Mitä se omintus ono? 



N. A. N E K R A S O V 
(1821—1877). 

Nikolai flleksejevic 
Nekrasov eli sil ajal, 
kons talonpojat oltii ho- • 
vinherroin vallaas. Hää > 
oli näkijään kuin mäni 
niin kutsuttu „talonpoi-
kiin voiille päästämiin". 
Nuur ikä hänel mäni 
ätin imenjaas, kural 
Wo!gajoen partahaal 
Gresnevan kyläs. Paljo 
näki kasvava poetta, 
kuin piinaisiit hovvin-
herrat talonpoikia — 
hänen oma ättikii.Runos 
herroin olost herran 
vallan aikaan hää näyttää herroin kerkiää elämist ryys-
tetyy leivääl ja talonpoikiin piinaamist. Nekrasov tuttahui 
talonpoikiin ja talonpoikiin lapsiin kera ja paljo kirjutti 
heijen elost. 

Runos „Talonpoikiin lapset" Nekrasov näyttää talon-
poikiin lapsiin varahaist tyytä ja tiukkuloja. 

Monikkahis kirjutoksissaa Nekrasov näyttää kuin ja 
mist kulakat saavat oman rikkahuven. 

Nekrasovan kirjutoksia ja runoloja suvvaisiit voittelijat 
talonpoikiin ja tyyläisiin asjan puulest. 

— Hänen runoja studentit lauloit, lauloit talonpojat, 
neet joutuit revolytsioneroille tyrmii ja kaatorgooi. Tova-
rissa Lenin kovin suvvais Nekrasovan runoloja. 

Nadezda Konstantinovna Krupskaja ommiis muistelok-
siis läkäjäe, jot hää vei kera Siberi! Leninalle Nekrasovan 
ja Puskinan kirjoja. Wladimir lljic pani neet kannelle 
oman rovotin luuks ja luki heitä uuvvellee illoittee. 
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TALONPOIKIIN LAPSET. 
Miä elän taas kyläs. Käyn ohhotaas paljon 
J a kirjutan — elo niin huulitoin on. 
Ekle käin kavva miä suurt soota myytä 
J a sarraajaa nukuin ku uumatoin. 
Ku huumukses t havaitsin — loviloist päivyt 
J o paistaa — kuin hyvä on olla miun tääl — 
Hyhyttäät kyyhkyläist, cikertäät pääsöit 
J a lentelööt sarraajan pääl. 
Siil lentää jo toinenkii mikä lee lintu 
Ja variksen tunsin miä kupahaist myyt... 
Siis sopotus... silmiä kokonain rääty 
J a lovvee kaik luuttiisiit hyy. 
Siin harmaat, ja kaaroit, ja sinniiset silmät, 
Ku peltoloil kesäl on kukkia vaa! 
Neet ovat niin rauhaisat, voiillist, viiljät, 
J a hyvyys niist kuumot taa . 
Suvvaan miä lapsiin katsomist kovin 
J a tunnen neet silmät miä ain. 
Oon hiljaa ja lapsist miä tuumaamaa noisin, 
Ku sanat miä kuuluvaks sain: 

Ensimäin ääni: 
Parta! 

Toin: 
R läättii — herra!.. 

Kolmas: 
Hiljempaa pahat! 

Toin: 
Ei herroil oo partaa, vaa uussit on heil. 

Ensimäin: 
R katsokaa, jalat, ku rivvut on pität! 

Neljäs: 
ft näättä, siil hatun pääl tunnit on viii! 

Viies: 
Se riista on hyvä! 

Kuuvves: 
J a ketti on kultain!... 

Seitsemääs: 
1 maksaa se paljo... 

Kaheksaas: 
Ku päivyt se on. 

Yheksääs: 
ft näät, siil i koira — ku susi on suuri! 
Se taitaa, on viratoin! 

Viies: 
Katsokaa — pyssy näät siil on kaksrautain.. 
Kolmas (pölästyy): 

J o katsoo! 



Neljäs: 
Ei mittää. 

Kolmas: 
Viii lyyp... 

J a pölästyit spionit inmihist kuullees", 
Ku ciskkulaist, hyppäisiit hyy. 
Taas lesin miä hiljaa ja hiljaa miä katson, 
Taas silmät on loviloin iis, 
J a mitä vaa oli miul, heitä kaik kummitti, 
Sopottilt, läkäisiit siis: 
„Mokomaal hanheel nyt mikä on jahti, 
Lesijäis kiukaallaa hää! 
Ei herra se oo, ku hää ohhotast ajoi 
Kera Kavrilan"... .Hil jempaa siä!" 
O, suuvvaan miä teitä! Ken tihtii heit näki, 
Sille e n e m m ä n näyttiäät suvaittavalt, 
Parvees myy heijenkä opokaas käimmä 
Etsimmä pehkoloist, lehtilöin alt. 
Tahoin miä muistaa kaik opokkakohat 
Mut jällee niit löytänt miä en. 
„Savasti, katsok, ku renkas tääl käppiä?" 
J a molen myy otimma sen. 
— Mato! —Miä hyppäisin: puri se kovast, 
A Savasti nak raa :—„No puutuit siä nyt!" 
Sentää siis heitä myy tapoimma paljo 
J a sillan luuks panimma aitoja myyt. 
Niist toist, taitaa, kunniaa tahoimma saavva. 
Siin meil oli suuri maantii: 
J a päivittee etes ja takas 
Tyyväkkiä hulkkui ain siin. 
Siin tii oli kannaavan kaivajiil, 
Oli portnoil ja ludittajal, 
J a linnalain heppoiseel ajoi 
Ristiimää praasnikan al. 
Meijen vanhoin ja turpioin jallaajiin alle 
Jäivät huukaamaa ain matkalaist 
Lapset kaik ympäriil: juttoa kuunteloot 
Kiijevast, Turkist ja etäisist maist. 
Tyymiihet näyttäät ja toimittaat riissat 
Viilat ja strugad ja tameskat muut: 
„Katsokaa, pahat!" A heille i hyvä, 
J a näytä kaik heille, kuin tyyt tekahuut . 
Tyymiihet nuukkuut siin läkinän mukkaa, 
A lapset jo tyys ollaa päin — 
Strukajaat, sahajaat, riistoja pilajaat 
Katkajaat kraamit kaik näin! 
J a sattui, jot männiit siin kokonaist päivät 
Min uus matkamiis, se i juttokii uus... 



Ohto jo Ivvaana! Kulläitit paljon 
Ei ollut siul vaivaa ja huult! 
Mut äkkistää tyykii siin hänelle näyttää 
Ommaata parempaa puult. 
Hää näkköö, ku taehta pellolle pannaa, 
J a maaha kuin visataa siimenet, 
Kuin rohhoist orraahat maa päälle noisoot, 
Kuin päät tymää noisoot siis neet. 
Kuin serppilöil niitetää peltoloilt vilja 
Lyhtehiks siotaa, pois väitetää, 
Riihilöis lyhtehet raakaloil tapetaa, 
Leipä myllylöis jauhetaa, siis paissetaa. 
Vatsan täyn haukkajaa laps uutta leipää 
J a vesseläst pellolle juuksoo siis hää. 
Pannaak siil kuurimaa: „Talloi nyt selvempää!" 
Kyllää hää aijaa saap kuuriman pääl... 
Mut pahhaa miilt nossattaa herroinkii lapsiil 
J o hylätä aika on meil, 
J a sentää myy metalin toistakii puulta 
Nyt näytämmä kaikille teil. 
J o s katsomma, kylän laps volillaa kasvaa, 
J a oppilois oppihu ei, 
Mut kasvaa hää, jos vaa on luunnoltaa vahva, 
fl, katsot —ni surma jo vei... 
Paamma, jot tiitää hää kaik metsätropat 
Heppoisen seläs siil käyp jokko yy, 
Sentää i sääsöit hänt kovast siil syyvät, 
Sentää sil tuttava varraa on tyy. 

Tulin miä pakkaiseel talvista tiitä 
Kuuriman oksanka vastaisin siis, 
Hepoist toi varruksist mätästä yllää 
Kaikkinee pikkarain miis. 
Korkiois saappahiin, pövvy pääl pörröin, 
Korriast harkkajaa, vaik ono piin, 
Ättihee kintahiis, vyyhy saa lumes 
Pikkarain poikain on siin. 
— Terve, siä poju! — Harki vaa loitse! 
— Katso, kuin strookoi, siä poikain nyt ootF 
A puut kualt ollaa? — Tiijet tuun, metsäst; 
Ätti siil leikkooi, miä kottii viin, vot!" 
(Siilt etähält kervehen loiskamiin kuului.) 
— Ootk kuin suurest perehest siä? 
— .Meil pere on suur, mut on miihiä vähä: 
Miun ätti ja miä..." 
— Kuin kutsutaa s innua? „Laasse on imi". 
— Kuin vanha oot?—„Vuusiakuus on jomänt . . . 
Noo, kuulunt!" — möräht tuu heppoisen päälle 
J a varruksist rynnäis siis hänt . 
Sen kuvan päälle siis päivyt viii paistoi 



J a laps oli niin kovin piin — 
„Niku paperist tehty on heppoin ja poika 
Ku teatraas!"—tuumaisi in siin. 
Mut pojukkain se oli elokas poika 
J a heppoin, ja reki ja muut ' 
J a lumi, mi ikkunooi perttilöin tappais 
J a talvisiin metsilöin härmikkäät puut. 
Kaik, kaik oli niin, kuin i pitikii olla... 

J o aika on alulle vääntiissä meijen. 
Ku näin, jot neet pojukkaist jurmistui t jo 
Koiralle mörnin miä: „Varkahat tultii, 
Kaik kiireempää peitä siä, no!" 
Finkali hyppäis ja heinii siin roitti 
Kaik riissat siis peitti hää pois, 
Toi ammutu t linnut miun jalkoen luuksi 
Ja yrnämää suuttunest nois. 
Koiriin konsntit ja kaik koiran opit 
Hää hyväst ja tarkast miul tiis 
Noisi hää näyt tämää tiukkuja niitä 
Sarraajaas poikaisiin iis. 
Hyy nakraat ja mörnäät ja evätkä hervii; 
J a käskööt jo: „Hukkahunt oo! 
Finkali, hukkahui" — Katsokaa, kuuloo, 
Jalatkii venutti jo! 
Nakroin miä itsekii heiniin pääl ollees, 
Ku nakroit hyy. Äkkistää niin 
Pimmiäks sarraajaas selvää kaik mäni 
Ja jyry jo olikii siin. 
J a tosi: löi jyrryymiin umpiast , kovast 
Viilukkaan sarraajan pääl 
J a aktjoora haukkui ja katsojat pojat 
Potkittii pakkoo jo etähääl. 
Levviä ovi siis skriippamaa noisi 
J a seinää ku urpais se vaa! 
Miä katsahin ulos — pimmiä tuutsa 
On kattant jo taivahan, maan . 
Sorrian vihman al lapset kaik juustii.,, 
Kenkätä kotilooi päin 
Finkalin kera miä uuttelin jyryn 
J a metsää taas läksimmä näin. 



'HERRAN LAKÄHYS OMAST ELOST. 
Täi viisii ennen el immä 
Ku jumalaal kormanoos, 
Meist vaari piettii. 
Ei inmihist vaa Vennäen 
Vaa koko luunto meijen maan 
0!i meijen käskyläin. 

Siä olit omal puulellaas 
Ku päivyt keskitaivahaal, 
Siun olliit kylät, inmihist, 
Siun olliit metsät pimmiät. 
Ja pellot olliit siun! 

Ku mänit kylän tiitä myyt, 
Kaik kummartaisiit s innua, 
Ku kulit omis metsissääs 
Ni satavuutist pet tääjä t 
Vaa siulle kummarsiit! 

Määt viljasaroil, peltoloil 
Ni siil vaa tähät raskahat 
Kaik kumartai jaat jalkohees 
— Kaik ovat neet vaa siun! 

O n joes kala lihhaava: 
„Siä kasva, liho vees viii!" 
Tuul hyppii jänis pehkolois: 
„Siä hypi, hypi syksyy nasl" 
Kaik ilossuttiit herraa maan. 
J a jokka heinä armahast 
Sopotti: «Siun miä oon!" 

Vennäen suuri käppehys — 
Mättähiil kirkot valkiat 
Kohottiit kellotörölööi 
J a niije kera kiistasiit 
Suurkoit hoviloin. 
Niis oltii klasiansareit, 
Siil nähtii majat Kittaajan, 
Siil kasvoit parkat ftnglijar, 
Siil liput liplattiit. 

Neet kutsuit sinne viirahii 
Neet Ieipää-suulaa lupasiit, 
Hyvvyyttä Vennäen. 
Fi frantsinmaalain unissaa 
oo näht, ku pyhhää piettii, 



ei päivän, kaks — mut kuukavven 
myy siiliä laulettu. 
Oli linnut omat rasvaiset 
Ja omat viinat makkiat 
Oli aktjoorat ja soittajat 
J a polkka trenkilööi! 

Viis povvaria, pekkarit, 
Kaks seppää sekä stollaari, 
Seitsemäntoista soittajaa 
ja jahtimiihii kaiikkiistaa 
kakskymment kaks oli miul-

Ku ennen, syksyyl myyhäiseel 
Netsissääs jahis käppiäst 
Truvilla soitettii — 
J a metsät keltaist, halliat 
Kust lehet puuleks karriisiit 
Taas noisiit e lämää. 
Siil metsänreunaas seisottii 
J o jahtimiihet koirinee, 
Siil seisoi he r rak i i . . . 

A metsääs mörniit ajajat, 
A metsääs koirat vinkusiit 
J a truvat soivat siil. 
J o koirat ollaa jälillä 
ja haukkunt, ulvoot, aijaat jo 
Hyy metsäst suurta, käppiää 
Repoista . . . u-Iju-ljuu! 

J a repoi, mussanruskia, 
Käppiäkazva, lentää jo 
J a häntää viuhuttaa! 
Miun koiraan maaha luuttiisiit 
Ja katsoot, itse värisööt 
Reppoita uutteloot;. 
No lennä, lennä reposein, 
Työ l ikemmäs siä meitä, vaa 
Etemmäs pehkoloist! 
No, nyt! Hei, hyvä hepoiseen, 
Hei, koirat, etes nyt! 
Hei, u-lju-ljuu! An' männä vaa, 
Hei, u-Iju-ljuu- a t t u u ! . . . 

Oi, voi, siä koirajahtiseen! 
Kaik maai lmaas miä unohhan 
En sinnua unohha! 
Ku syksyyl meitä korjahuu 



Puul sattaa miist ku kerrallaa 
Ja a j amma kaik peltoloil, 
J a jokko herraal ono siil 
Kaik sata koiraa välillää 
J a ratsumiihii tussiina — 
— Kaik sviirii vahtimaas. 
On jokko herraal oppoosi 
On kuhnit, syykit o t e t t u . . . 

Ku laulun kera, soittoloin, 
Ajamma etteepäin, 
Ni ono niku diviisa 
Ois heppoisväkkiä! . . . 

Se aika niku lintu lens, 
Oli hyvä elo herroil meil 
Ja päivät kerkkiät. 
Siä olit herra yksinääs, 
Siä olit kaikkiin käskijä. 
Siä — ketä tahoit — armahhit 
J a ketä tahoit — löit! 

Siun tahtomiin oli oikehus 
Siun kulakkais oli politsa — 
— sil silmist löit siä kippuunat, 
Sil suust siä hakkaist hampahat 
Löit levvat paikol taa! . . . 



J U H A N I A H O 
(1861—1921) 

Juhani Aho ono Suumen tunnetuimpii kirjailiijooi. 
Hää ono papin poika. Kirjutoksissaa hää usjast näyttää 
köyhiin raatajiin kovvaa elämää. Hyväst hää kuvattaa 
suuriin metsilöin väsymättömii raatajii ja välimittee hei-
jen tyyn ryystöä. Mut mittää poispääsöä täst tilast hää 
ei voi näyttää. Suumen revolutsian aikaan hää noisi 
puulis tammaa faabrikanttiloja ja hovinherroja — vassen 
tyyläisiä ja köyhiä talonpoikia. 

RAUTATII. 
l. 

Liisa oli laattist ikkunan luuks kesräämää. 
Matti nosti tupakkakossurin laavitsan alt ja noisi leikkaamaa 

tupakkaa. 
— Onok se jo kaik polttant, kummat täs toispäivään leikkais? — 

meinais Liisa. 
— Eihä niitä kaikkii — muitas vaa täs lämmääksee leikkaajaa. 
Ja Matti leikkais tupakkaa ja veti vaa savvuloja p i i p u s t a a . . . 

ain kovemmast . Kovast se nyt jo vetikii, jot vaa präkkiine käi pii-
pun s i s e s . . . 

— Nythä siil Lapinlahenkii kirkool ono rau ta t i i . . . 
Ootk siä kuult? 
Mut Liisa kesräjää niin ahkerast, ja vokki vurriisoo niin ko-

vast, jot hää ei kuult oikii, mitä Matti saoi. 
— J o t mikä ono? 
Matti kiussais läätä niin rauhaisast ku vaa v o i . . . 
— Onoha vaa r au ta t i i . . . Mitä myyt saap männä vaik Helsinkii 

tali Amerikkaa. 
— Kuhu? 
— Amerikkaa . . . 
— Elä nyt pettele, hyvä m i i s . . . 
Liisä piätti vokin ja katsoi veerun yli Mattia, niku mokkooman 

pettelijän päälle, kumman läkeniis ei oo totta alukskaa. 
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— Mitä katsot? Ku et uso, ni elä, mut miä mään sitä koht kat-
s o m a a . . . Ono se mokkooma kumma, ja jos siä et tye s a m m a a 
matkaa ni elä t y e . . . En miä kovast noise i kysymäkkää . . . 

— Sitä lapinlahtelaisiin Amerikkaa männöäk siä määt ka t somaa? 
Siilt niitä kuuluu mänövän. 

J a Liisan vokin takkaant kuului nakrahhos. 
•— En, ku rau ta t i i t ä . . . On sitä siinkii k a t s o m i s t . . . 
— Mikä se rautatii siis ono? Ei mikkää. 
— Vai ei mikkää! Akat neet evät arvaa mittää. Neet ovat niin 

vohmia, jot ei niil tii mittää. Porroonan miilikii ono paremp ku 
akan. Vain ei räutatii uu m i k k ä ä . . . Kust siä senen tiijet parem-
mast ku miä, jos miä omil korviil kuulin? 

Mut Liisa suuttui ja kovast pyyritti vokkia. Ja Matti leikkais, 
jot tupakat pöllyisiit. 

— Liisa! — saoi Matti vähän ajan olloo, mut Liisa ei vassant. 
— Liisa! — saoi Matti uuvvestaa. 
— No sao, sao, jos siul ono mitä saottavvaa. 
— Ei se paremmaks tye, jos miä siulle i saonkii. 
— Uu siis sanomat ta . 
Mut Matti ei olt sanomatta . Yli vähän ajan hää senen saoi, oikii 

käest piti kiin ja hylkäis l e ikkaamas t . . . 
— Elä nyt, L i i s a . . . Kuule, ku miä toimitan. Rautatii ono rauta-

tii ja maantii ono maantii. Maantii ono maast ja mullast ja rautatii 
ravvast. 

— Ja puutii puust ja vesitii veest? — Ja taas kuului vokin tak-
kant n a k r a h h u s . . . 

Mut Matti ei suuttunt . 
— Elähä nyt, tosi se ono, se kust läkkääsin . . . Et siä jaksa 

tiitää, mil viisii sitä rautatiitä myyt aetaakaa . . . t uumaa t jot hep-
poisiil? 

Mut Liisa ei kuult m i t t ä ä . . . Kesräis ja kuunteli, välimittee nak-
rallisest katsahtaijais Mattii, mut tuumais, jot antaa sen nyt läätä, 
ni kuuloo, mitä pettelöksii se taas siil uskoi. 

— Ei sitä heppoiseel, ei k o n s k a a . . . Pittää sil heppoiseel muu-
kii tii ke lva ta . . . Ku tehhää ravvast tii, n i . . . 

—- Ravvast tii? —Hyh! 
Matti noisi s u u t t u m a a . . . 
— Ravvast, r avvas t . . . Ku et uso, ni uu uskomata. Rautakartai-

s e s t . . . h m . . . nii, nii, rautakarrast. Ja ku siint tehhää täi, ni siis 
vankkurit ja väittäjät kera pittää olla sitä m ö i t ä . . . Höyryvene, 
mokkooma massiina, ku Suumela, väitetää maalle, pannaa veeru-
loin päälle ja se männöö tulen voimaal ja väittää v a k o n i a . . . 
Niin suuria ku tämä pertti ja viii snurempi ik i i . . . Mahtaa se vaikka 
mi l t a i s ia . . . Eikä se t ä r i s e . . . Mokkooma se ono. 

— Ken sinnua, Matti-raukka, taas sil nakronaa piti. 
— Ei nyt eikä ennenkää! 
— Siis pettelit omast p ä ä s t . . . Olliist vaik viisammast pe t e l t . . . 

Ei maha i petelläkkää, miisraukka. 
Mattia nakra t t i . . . — Lopetat siä, ku, vaa saat tiitää, ken saoi — 

tuumais hää. 
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— Liinöök hää totta tali e i ? . . . Papinnain ja pappi neet läkäi-
s i i t . . . en miä sitä muitas tiitäis. 

— Elähää, tottako? 
— Mut läkäis i i t . . . Oltii käyty katsorihaas sitä. 
— No, mitä neet läkäisiit? 
Nyt oli Matin aika olla kovvaan. 
— Mitä läkäisiit? Sitä, mitä ja saoin, vaik et uskont. 
— Jot rautakarrast ono tii? 
— Sil viisii ono, ja sitä möitä männöö veeruloin pääl nossettu 

m a s s i i n a . . . 
— Se „Suumela". 
— Se, taitaa o n o . . . Siivilöin sihast ollaa sil veerut, suuret vee-

rut ja piinet veerut, kummat kaik pannaa liikkumaa tulen voi-
maal . , . 

— Vaa sitä en uso, jot se tulen voimaal männöö! 
— No männöö s e . . . Niku i vettäkii möitä. 
— No ono mokkooma kumma, jos vaa o n o . . . viiläk tuun saap 

nähä, ennen ku kuu loo? . . . vaa jos siä pettelet? 
— En pe t t e l e . . . Uunk miä kons petelt? Mahat siä sannoa? 
— Et, et. Mut eik se uukkii kumma riista? 
— Eihä se nyt mikä k u m m a . . . Ono niitä nähty ja kuultu kum-

mempiikii. 
— Vaa ei mokomaa? 
Mut Matti oli miilestää leikant ohto tupakkaa ja mäni taas hav-

vuloja leikkaamaa. Ja tempais kosuria pölkyst, ni vähä niku nak-
rah ta i s . . . Vet u s k o i . . . Ja mikä siin oikiaas opis, uskoa sitä pittää 
vaik itse kunnikahan. 

II. 
Ville vei Matin ja Liisan stantsian platforman toisee otsaa, kust 

viinost vei silta allaa, rautatiin ääree. Loitse männees sattui Matin 
ja Liisan silmii kellaiset veerut yhest ikkunast ja siiit kuului niku 
piin k o k u t u s . . . 

Katon äärees, ikkunan luun olj niku kuppiloja pantu a l a s su in . . 
Ja mäni rautavitsa, kumpa siis mäni patsahan otsaa, siilt siit toi-
see ja viii toisee . . . 

Mut Ville käski Matin ja Liisan tulomaa ja katselommaa rauta-
t i i t ä . . . 

Kaks kaitaist r a u t a a . , ja pölkkylöjä po ik i t t ee . . . r inna tukkee . . 
ja ain oikiast, niin ettää ku silmä näkköö. Oikee päätä huimais, 
ku ka t so i . . . ja toisee puulee sama! v i i s i i . . . ja kaijeni väh i t t e e . . . 

— Tämäk se, tuuta, tämäk se onokii rautatii? — kysyi Liisa vähä 
värisövä! ääneel ja Matti yhistyi sammaa kysymyksee, mut i hänen 
Hitsaan vähä niku värriis. 

— Tämä se nyt o n o . . . näitä möitä se pooesta männöö. 
— Se massiina? — kysyi Matti. Näit pölkkylöjä myyt? 
— Ei pö lkkylö jä . . . näit rautooi. 
— Vain näit r a u t o o i . . . En a r v a a . . Vaa kuin se, t uu t a? . . vee-

ruloin pääl se männöö? 
— Veeruloin. 
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— Ollaak neet samansuurukkais t , vai? 
— Etimäist ollaa s o r r i a m m a t . . . Paravosin vee ru t . . Toist piinem-

mät, toimitti Ville. 
— Vain etimäist s o r r i a m m a t . . . Vaa eik neet toku? 
— Ei neet toku, toimitti Ville. Neet ollaa sil viisii laahittu 

Mokkoomat ääret ollaa kummankii puuleen veeruus, jot ei maaha 
luikahha. 

— Ja , ei neet s i i s . . . Mut ei Matti siiskää saant tolkua, milviisii 
neet evät pääse maaha t o k k u m a a . . . Matti ja Liisa kiussasiit kä-
sillää rautarelsaa. No ono tassain. 

— Mokkooma se nyt ono, se rautatii — saoi Liisa. — Ja siä tuu-
maist, jos se ono rautakartaisest laahittu. 

— Liinenk miä tuumaist? 
— No tuumaist, t u u m a i s t . . . Muissat, ku isuttii viii pertin laavit-

saal ja siä leikkaist tupakkaa ja läkkääsit j o t . . . 
Mut Matti ei niku i kuultkaa Liisaa. 
— Ja sitä ono tuuta oikiaa t i i t ä . . . Kuin pitälle sitä liinöökää? — 

kyseli hää. 
— Onhaa s i t ä . . . yht tassaist t i i t ä . . . 
— Vain yht tassaist? 
— Yht oikiaa ja t a s sa i s t . . . välimittee väärän tekkoo, mut ma-

tast ei tii. 
— Tääl, taitaa, ono tassaist maat? 
— Ono i tääl m ä t t ä h i ä . . . mut niist männää ympäär , e t ähä l t . . 

ja kus ympäär ei pääse, ni läpi mät tähän männää . 
— Yhhyy . . . vai sil viisii! 
Koko talven siint Matti tuumais, mut eikä sen suurempaa tolk-

kua s a a n t . . . ja tullees, ja erittee mättähiin kohis, jot kuin se mät-
tähäst a l l a a . . . ja eik neet jälkimäist mättii etimäisiin p ä ä l l e . . . 
vaa nythä niitä kerkkiä ono käyttää, ku matat ollaa tassaist. 

Liisan teki miili kiussata, kuin siin olliis jos niku käve l l ä . . . 
Saiha siin i jalkamiiskii kävellä, jos se oli lakkiia ku pertin 
s i l t a . . . 

— Saapko täs kävellä? J a tallais jo toiseel jalallaa relsan 
päälle. 

— Straffi siint ono, ken sitä myyt männöö, — saoi Ville. 
— No voi ny t !—Ja Liisa pölästyi. 
— Elä mää s i n n e . . Eik' siulle uu tiitä muuvvaal? — saoi Matti. 
— Pilahuuk' se, jos sitä myyt männöö? 
— Sitä en tiije, mut kovast kiilletää, jot ei saa jalallaa sinne 

m ä n n ä . 
— Minen peräst siun piti männä sinne jalkonees. 
— Enhä miä, ku vaa vähä toiseel . . . Eihä se Ville straffia paa? 

Liisa jo herviis, jos se Ville vaa . . . 
— Mitä miä tuust, mut jos inspektora sattui tuult ikkunast nä-

kömää. 
— Näkik nyt tuu? 
— Liinöök tuu n ä h t . . . Sanaveskat näkkyyt ikkunan iis . . . tai-

taa makajaa . 
— No ku pölässyin jo! 
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— Mitäs määt , jos olliis sattunt näkömää, ni viii olliis straffia 
t ä s saant maksaa — torui Matti viii. 

— Ville noisi taas platforman päälle ja Matti ja Liisa hänen jä-
lessää. 

1 1 1 . 

Ei, vaa kuulehaa, Liisa . . . mitäs siä tuumaat, ku miä täs mei-
n a a n m ä n n ä vähä liukumaa? . . . 

— A miä? 
— Sitähä miä siult täs, jot tahot siä tulla matkaa? 
— Liukumaa? 
— Nii, rautatiin massiina tulloo tähä . . . Koht se jo tulloo . . . 

nii jot männää yhes ja livvutaa vähä . . . Olliisha tuu kerran elos 
aijaa tuulkii, vai kuin? . . . Eik lähetä? 

— Kuin paljo se maksaa? 
— Ei se paljoo maksa, — toimitti Ville, ku markan maksatta, ni 

voitta aijaa täst pitän matan, toiseel stantsiaal nas. 
— N ä ä t . . Eihä se markka paljo uu. Saisha siis sannoa, jot i 

silkii ono aettu ja sitä katsomaa i tultii . . . 
— Katsotaa, ku se enstää tulloo? . . . 
— Eihä sitä siis ennää saa reknata, — selitti taas Ville, — iissä-

päin se pittää reknata ja maksaa. 
— lissäpäin pittää jo i raha maksaa? 
— Mokkooma ono praavila . . . ja samaha se ono, kons maksaa . . . 

ja kyl se viip, ei se jätä . . . 
— Samaha se . . . mitäs tuumaat , Liisa? 
— Mää vaa, jos tahot. 
— En miä niin taho . . . vaa miä tuumaisin jot jos siä t a h o t . . . 

mut jos et taho, ni . . . 
— No, m ä ä m m ä vaa . . . mut kons takas? 
— Viii tyy tänäiltaan jovvutta i takas . . . lähettä vaa rautatiitä 

myyt tulomaa. 
— Saapko sitä myyt kävellä? 
— Ken siil metsääs senen kiiltää . . . männöö vaa . . ja tii ono 

hyvä ja et öksy. 
Matti ja Liisa nakrahtaisiit hyväst miilest . . . Nakrolliin tuu Vii-

te . . . et Öksy. No, et maha öksyä! 
— Pääsiis siilt samal viisii i takas, jos uutteliis monikkahan tunnin, 

saoi Ville. 
Mut mahtaat hyy i kävelläkkii takas . . . hyvä, ku sinnepäin vaa 

ajoi. Mitä sitä sil viisii etes-takas . . . 
J a niin Matti ja Liisa reknaisiit männä rautatiille l iukumaa. 
— Koht se tulloo, — saoi nyt Ville ja siint sanast tuli Matille ja 

Liisalle kiire. 
— No jo nyt! — nytkö se jo tulloo? 
— Puulen tunnin yli ono t ä s . . . nyt pittäis jo maksaa siint. 
— Maksaa . . ono . . . tuuta . . . kuin paljo se onokaa, se m a k s o ? . . 
— Markka! 
'— Vain markka . . . mil viisii se ono? Iähemmäk, Liisa? 
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— En miä hänt t i i j e . . . täs k i i r e e s . . . markkaha s i i n t . . . eik lä-
h e t ä . . . vaa en miä t i i j e . . . 

— Männää nyt vaa . . . pittää se sekkii nähä! 
— Eik se Ville ja läksiis? 
— En miä . . . Kyl tyy i yksintää livvutta . . . 
— No määmmä siis, määmmä, ku tänne nas tu l t i i . . . 
Matti kaivoi kormunast Villelle markan ja Ville mäni pilettiä o s -

tamaa. 
J a Matti ja Liisa meinaisiit, jot nyt sitä ei avita mikkää ja sitä 

koht jo pittää männä . Oli, niku suur tapahtummiin oli tulos, kum-
paa ei ennen olt elämääs, eik konsaa t y e . . . ku t ämän yhen ker-
ran v a a . , ja nyt se oli t u lomaas . . . ja se värisytti heijen syämiin 
alt ja pani äänenkii värisömmää. 

IV. 

Siihe oli nyt tultu ja siint sitä m ä n t i i . . . Liisa istuis laavitsaa! ja 
kovast piti kiin. Matti seisoi lavitsoin välis ja kera piti käsillää-
kiin . . . 

— Tye, Matti, istumaa, jot et t o k u . . . ono täs t i l l aa . . . miun 
luun! — saoi Liisa värisöväl ääneel ja luuttiis kovemmast laavitsaa. 

— Eihä täst k u h u . . . toku, — saoi Matti, mut muuttiis laavitsalle 
ja hakkiis käsipuuhu kiin. 

Kovemmast mäni kulku, metsät ja maat vilkkoit silmiis, ku ik-
kunast ulos k a t s o i . . . väiimittee se viheltäis, jot selkäpiitä kylmäis. 
Heist tuntui, jot hyy istuut huiman heppoisen vankkurilois, kumpa 
ilman ohjaksia juuksi mätäst allaa. Kerran oli Liisa laskiist poro-
goja myyt, mut ei se olt näin kammelaa ku täs. Ei Liisa hervint 
katsoa ikkunast. Matti vaa väiimittee katsohtais. 

Mut kiussasiit hyy olla sil viisii, jot ei kumpakaa sais sannoa» 
jot toin herviis, 

— Eihä täs meil mikä peta uu — läkkäis vaa Liisa Matille. 
— Mikä" täs meil ku i muilkaa. 
— Onok tääl i muitakii? 
Liisa oli kääntänt selän muuhu vakkoonii päin ja ei näht ku 

Mattia. 
— Näkkyy tuul olevan. 
Liisa rauhottui, ku oli muitakii inmihisiä. 
— Onok paljo? 
— Etk siä voi katsoa? . . . Et hervii päätä kääntää? 
Liisa herviis . . . jätti laavitsan äären ja kääntiis . . . sai siin olla 

i pitämättä. 
— Mikä miis se ono tuu? 
— Kus? 
— Tuus, kummaal ono parta . . . meihe nyt katsoo . . . 
Konduktora tuli katsomaa pilettilöjä. Sil oltii käppiät vaattiit, 

napit hoppiast, tähti otsakiiroos ja nahkain suma kyles . . . 
— Kus piletti? 
— Anna, Matti, siul neet ollaa. 
Matti etsi kormunast piletit ja konduktora pani neet summaa^ 
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— Otetaak neet pois? 
— Pois! 
— Ei täs vaa mittää tye? 
— Mitä? 
— Jos sattuis tokkumaa . . . tali muitas . . . lehmän ylitse . . . ku 

jnäin kovas t . . . 
Konduktora nakrahtais ja mäni pois. Ja siint nakrahtamisest vä-

heni Matin ja Liisan hervo. 
Alkoit hyy katsoa vakonia, senen seinilöjä, kattoa, laavitsoja, 

ikkunas t ulos. 
Kova oli mänö. Metsä ei ku vaa vilkkui ja jäi takas. Loitse 

lensiit telegrafipatsahat, toin toiseen jälest, ja ku pelto, tali niitty, 
tali järvi sattui, ni ei kerint katsoakkaa, ku jo oli metsä taas. 

— Ei sille pahalle i paras heppoin kelpaa kiistaajaks, — tuumais 
Matti. — Mut mikä kumma tätä väittää? — Sitä Matti ei jaksant 
arvata. 

Matti rnuuttiis l ikemmäs ikkunaa. Se oli auk. Eikhää sitä näk-
kiis, jos pään ulos pistäis ja katsois, jot mikä hän t siil iissäpäin 
väit tää . . . 

— Mut jok hää piättyy? 
— Myt se piättyy . . . nyt pittää männä pois . . . meijen täs pit-

t ä ä männä — ruttais Liisa. 
— Eik aeta viii vähä, ku kerta liikkeel ollaa . . . onha täs aikaa! 
— Ei nyt ennää! 



L A R I N K Y Ö S T I 
(1873) 

ONDREI GAVRILOVIC. 

Pois tiilt kaik burlakat — plic ja plic. 
Nyt Mancun Ondrei Gavrilovic 
taas aijaa vankkuriis, liiva lentää, 
hää paras parisnikka on sentää — 
vaik onokii kunnikas kukkoron, 
ain läkenikäs ja lippiä on. 

Hää ostaa, vaihtaa ja metsää myyp, 
hää revonnahkahaa vetähyy 
„Ei proidi, proidi" — hää vennäiks ääntää 
hää miilen mittajaa, silmän kääntää, 
ja kasvaat prosentit, torgu käyp 
mut mittää muutrempaa vaa ei näy. 

Hää viisas, viikas on luvuissaa 
sai monet markat ja kokillaa, 
ono kolt jo tallooja mättähääl 
ja saat saatavat ryyssön al. 
Hää ei oo skuppooi, mut tarkka vaa, 
hää lipiän häntään peittää ain. 

Hää Salmist toi rikkahap naisikon 
J a Kostja piin jo kätkyees on, 
se maat saap ätiltää, saap i kullat 
(neet kasvaat, ku appaajaas vesipullot). 
Piin Kostja kasvaa vaa ät t ihee— 
ja kerran etähäks pääsöö se. 

Ono hänel jo alukset kymmänät . 
Niil väittää hää Petterii tavvaarat, 
niil räpcikkaa, jauhaa väittää vaa — 
ja hyvvää onnehee luuttiaa. 
Hää vennäen veljeks päässä tiis 
ja yhtä hyvä on Suumen miis. 
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Jos liinöö tää sanomiin paha vaa: 
hää petteli kaasnaa jauhallaa, 
mut kannen alle hää herrat juutti 
ja uuven kellon hää ki:kkoo tuutti, 
taas kohhois kunniaa entisee 
ja, synnitöin, ellää hiljaisee. 

On synnin antiiks hää ristiisnyt, 
jok' pyhä männöö hää kirkkoo nyt, 
siil ristii hää ahkerast silmiää 
kaik nostaat hänelle hattujaa 
ku vankkurissaa — plic ja plic 
taas aijaa Ondrei Gavrilovic. 

SANAT. 

Bur lakka—tyymiis , parkan väittäjä. 
Parisnikka—torkumiis, heppoisiin vaihtaja. 

/ KYSYMYKSET. 

1. Mil viisii rikastui Ondrei Gavrilovic? 
2. Kuin hää torkuis? Kuin käi köyhille, k u m m a t olliit velkaa 

hänelle? 
3. Mil viisii hää peitti ryystöjää? Kuin hää pimitti tiitämätöintä 

väkkiä? 
4. Mihe elokkaahe yhessytetää kulakkaa Ondrei Gavriloviciä? 



L. N. A N D R E J E V 
1871—1919 

PETJKA DAACAAL. 

Osippa Abramovic, parikmaaheri, mukkoitti käyjän rinnast reuk-
kahan hurstin, tempais senen sormiloil vorotnikan takkaaks ja 
mörähti kovast: 

— Poikain vettä! 
Käyjä katsoi speilist iiitsaata, pahoinmiilin katsoi ääree, ku kohal-

lee näki kehnon käen, kumpa kust-lee äärest venuttais ja pani 
kartaisen varin veen kera speilin kannen päälle. Kons hää nosti 
silmät ylemmäs, ni näki parikmaaherin kupahaist , muutraa ja niku 
väärää ja vahti huimia hervittäviä silmiä, kummiil hää katsoi allaa 
kenenlee pään päälle, i äänetöint hänen huuliloin liikkumist, kum-
mat kuulumattomast , no merkitseväst sopottiit. Jos hänt ei itse 
isäntä, Osip Abramovic, oritvant a kenikkenää maasterin oppipoist, 
Prokopi täli Mihaila, se sopottammiin tekahui kovaks ja hervittäväks: 

— Vot uuttele! 
Se tiisi, jot poikain ei kaikkinee kiiree antanut vettä, ja hänt 

uutteloo kuritos. 
Poikaist, kumman päälle kaikkiis t ihemmäs mörnättii, kutsuttii 

Petjkaks ja oli hää kaikkiis piinemp kaikist savetenjan'sluusijoist. Petj-
kalle oli kymmän vuutta. Toin poikain, Kolja, oli kolmia vuutta 
vanhemp i hänen piti tulla maasterin oppipojaks. Nytkii, kons 
parikmaherskoihe katsohtais ken ikkee prostoimp, a maasterin 
oppipojat ilman isäntää laisuttelliit raataa, hyy laittoit Koljaa kerit-
sömmää ja nakroit, jot hänen piti noissa varpahaisille, niku nähä 
minen ikkee tvornikan karvaist, paksua niskaa. Välistää käyjä 
paheksi pilatuist hiuksist ja nosti suuren möryn, siis i maasterin 
oppipojat mörniit Koljan päälle, no kiusin, sitä vart niku kerityn 
vohmaisen hyväks miileks. Kons ei olt käyjää, Petjka ja Kolja läkäi-
siit. Viimäin ain oli silloin paremp, ku hyy jäivät kahen, ja toi-
mitti „poikaiselle", mitä se tiitää. jot ku keritä poljkkaa, bobrikaks, 
tali jakahukselle. 

Petjkan päivät vennuit kaik yhelviisii i voittiisiit toin toisee, niku 
kaks rotnoita veljeä. Kesäl i talveel hää näki niitä samoja speili-
löjä, kummist yks oli lohent, a toin oli väärä i kummalliin. Huu-
mukseel ja illaal i koko päivä, muuta ei kuuluntkaa ku se sama 
yks möry: „Poikain, vettä!" — i hää ain antoi i antoi. Praasnikkoja 
ei olt. Pyhäpäivittee, kons makasinnoin i lavkoin ikkunist heitti 
valkia paistamast ikkunalle, parikmaaherskoist syvvää yyhy saa 
paistoi mostovoille sirkiä valkia, ja matkamiis näki pikkaraisen, pah-
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haisen figuran rynttysiis nurkaas omallaa stuulilaa, kumpa niku to 
tuumais, a to oli untunt. Petjka makkais paljon, no hänelle miks-
lee viii enemmän tahtohui maata, i tihtii hänelle näyttiis, jot kaik 
ympäär hänt ei oo totta, a pitkää, pahhaist unta. Hää tihtii valeli 
vettä maaha , libo ei kuult helijää mörryä: „Poikain vettä!" i ain 
laihtui, a kerityys pääs hänel tulliit plakkoit pläkit. Silmiin luun i 
nenän al hänel tulliit hiinokkaist nyyryt, niku veitetyt hiinokkaiseel 
niiklaal, i hää noisi voittiimaa vanhaa karlikkaa. 

Petjka ei tiitänt, ikkäävä hänelle ono vai vesselä, no hänelle tah-
tohui toisee paikkaa, kummas t hää ei tiitänt mittaa sannoa, mis 
i millain se ono. Kons hänt käi katsomaas mamoi, kuharkka 
Nedezda, hää laisastsöi tuutuja tuumukisia, ei kaihont, a kysyi vaa 
ain ottaa hänt pois täält. 

Vähä vai paljo eli Petjka tääl, hää ei muistant. No vot yhen-
kerran murkina-aikaan tuli emä, läkkäis enstää Osippa Abramovican 
kera i saoi, jot hänt, Petjkaa, lassaa daacal Tsaricinaa, mis elläät 
hänen herrat. Enstää Petjka ei arvant, perrää hänen näkö hiljai-
sest nakrost mäni hiinokkaisii nyyrylöihe, i hää noisi kiirehtimmää 
Nadezdaa. Hää ei tiitänt mikä se on daaca, no meinais, jot se 
ono sama paikka, kunne hää niin kovast tahtoi. Hää unohti Kolj-
kan, kumpa pani käet kormunaa ja seisoi siin samas. Koljkan sit-
miis paistoi suur tuska, hänel ei olt ensikää emmää , i hää ei olliis 
pois melkeen i mokomast , niku tämä paksu Nadezda. Assia oli 
siin, jot hääkää ei oo olt konsaa daacaal. 

II. 

Vakzali hänen kaikenlaajaisiin äänilöin kera tuloviin massiinoin 
kera, loiskinen, paravosiloin viheltämmiisen, to kimmiän i viratto-
man, niku Osippa Abramovican ääni, to vinkuvan, niku hänen läs-
siivän naisen ääni, kiirehtivän massiinaväen kera, kumpa ain män-
nöö, niku sili otsaa ei oo — ensimäiseks puuttui , kiirehtinehen 
Petjkan silmiin ettee i täytti hänen miilen niku ikävöimiseel. Maa-
man parvees hää herviis myyhästyä, vaik massiinan mänömissee 
nas jäi hyvä puultunnia. A kons hyy istuisiit vagonii i männiit, 
ni Petjka kleittyi ikkunaa i vaa hänen keritty pää pyyri hoikan kak-
lan pääl niku rautanaaklan pääl. 

Hää syntyi i kasvoi linnaas, pellool oli ensimäist kertaa omas 
elos, i kaik hänelle oli ihmehen uutta i muutraa: i se, jot saap 
katsoa niin ettää, jot metsä näyttiää heinäks, i taivas, kumpa täs 
uuvvees maailmaas näyttiää niin selkiäks ja leviäks, niku katolt 
katsoist. Petjka näki hänt omast puulest, a kons käntiis emän puu-
lee, ni se sama taivas sinetti i siil vassakkaisees ikkunaas, i hänt 
myyt uijuit valkiat, vesselät pilvet. Petjka pyyri oman ikkunan luun, 
to juuksenteli vagonin toisee puulee ja jurmast pani reukkahia 
käsilöjä vastamaisiin inmihissiin kässiin i polviloin päälle, a neet 
vastaisiit nakrool. No millainlee kasettia lukeva, herra, kumpa koko 
aikaa haikoitteli suurest väsymisest, vai tusast, kertaa kaks vihak-
kahast vääristäis poikaisen päälle, no Nadezda rutti kyssyä antiiks. 

— Ensimäist kertaa massinaas aijaa — 
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— Yhy. . . — urahti herra i taas noisi lukomaa kasettia. 
Nadezdaile oikiin tahtohui läätä hänelle, jot Petjka jo kolt vuut-

ta ellää parikmaaheriil, i se luppais hänt kasvattaa, i liinöö oikkiin 
hyvä, sentää jot hää, naisikko, ono yksinäin ja slaapooi, ja jos hää 
noisoo läsimää libo vanhentuu, ni toist appua hänel ei oo. Herran 
näkö oli viratoin, i Nadezda meinais sen kaik itse miilessää. 

Oikiaal puuleel tiitä, pitält matalt oli niitty, märkäpohja, kumman 
vesi vei mustanrohhoiseks, etähääl äärees oli visoittu harmaat koit, 
niku liilat, a korkiaal rohoiseel mäeel, kumman al paistoi hopjain 
viiru, seisoi mokkooma ikkee lillain kirkko. Kons massiina helliän 
äänen kera lisäis hottua, i lensi sillan päälle ja niku riputtais ilmaa 
tasaisen hiljaisen joen pääl, Petjka pölässyksest kaik hymmästyi i 
t i i tämätä loirahti ikkunan viirest, no äkkistää mäni vanhaa paikkaa, 
niku ei häviäis matkan näkömykset . Petjkan silmät aikaa evät 
olleet ennää unekkahat i nyyryt hävisiit. Niku liitsaa myyt kenlee 
veitti varil utjukaal, lakkoitti nyyryt ja teki hänen valkiaks i pais-
tava ks. 

III. 
» 

Petjkan daacaal olo ensimäiseen kahteen päivään, uusiin näkö-
missiin rikkassos ja voima, kummat tulliit hänen päälle yllält i 
allalt, murjoit hänen piinen i pölästynneen syämen. Hää herviis 
metsää, kumpa hiljakaistaa summiis hänen pään pääl i oli pimmiä, 
i mokkooma loppumatoin ja hervittävä. Laksuloja — vaikioita, roh-
hoisia, vesseliä, kummat niku laulaat kaikin sirkiöil kukillaa, hää 
suvvais i tahtoi heitä suvata niku siaria, a tumman sinniin taivas 
kutsui hänt luuksee ja nakroi niku emä. 

Petjka tuskais, pölästeli i laihtui. Nakroi mitä leekkää ja tasai-
sest, niku starikka kulläitti metsääs ja pruuvan rantaa myyt Täs 
hää väsyi, heittiis turpiaa tuureehe heinikkoo i uppois hännee. jot-
vaa hänen pääsöinpisamikas nenä näkyi rohhoisen heinikon sises. 
Ensimäisiil päiviil tihtii hää käi emän luun, oli ain hänen kupehees, 
i kons herra kysyi hänelt, onokse hyvä daacaal olla, hää nak-
rahtais i vastais: 

— Hyvä . . . 
No mäni viii kaks päivää, i Petjka mukkaahui kaikkinee luunnon 

kera. Vähittee Petjka oppihui daacalle i hänelle oli niku kois, i 
kaikkitee unohti, jot maai lmaas ono Osip ftbramovic i parikmaa-
herskooi. 

— Katsok, kuin varmissuit! Puhas kuptsal — Nadezda oli hyvin 
miilin, itse paksu i punnain kuhnin varist, niku vaskisamovara. 
Hää tuumais, jot se ono sentää, ku hää paljo hänt syyttää. No 
Petjka söi kaikkinee vähä, ei sentää jot hänelle ei tahtohunt syyvvä, 
a ei olt aikaa pellaamisest. J o s olliis saant niin, jot ei huuliis näl-
viä, a luikkia kohallee, a to pittää nälviä, a välilt pittää i jaloil 
häylytellä, sentää jot Nadezda syyp lopen hiljaa, luikkii luita, pyyh-
kii polleel i läkäjää tyhjäst paljahast. Assiaa hänel oli kulkkuu 
nas: pittää viis kertaa uijua, leikata onkelle kepin, kaivaa matok-
kaisia — kaikeel sille pittää aikaa. Nyt Petjka juuksenteli kenkitä, 
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i se ono tuhatta kertaa paremp ku saappahiis paksuin pohjiin kera: 
karhia maa niin hyväst varistaa, to kylmästää jalkaa. Oman pietyn 
gimnasian tuzurkan, kummaas hää näyttiis lamiaks parikmaahers-
koin maasteriks, hää viskais pois i ihmehest nuurtui. Hää pani 
hänt päälle illoittee, kons käi plottinaal katsomaas, kuin livvutaa 
herrat veneheel: hyvis vaattiilois, vesselät, hyy nakron kera istujaat 
häylyvää venehesse, i se hiljakkaisee leikkajaa tasaist vettä, a pui-
jen kupahaist liklattaat, niku heitä myyt juuksiis tuuli. 

Mäni viikon päivät, herra toi linnast kirjan, kumpaa oli kirju-
tettu: 

„Kuharkka Nadezdalle", ja ku luki senen adresaatille, ni se noisi 
itkömää ja voisi liitsaa myyt noen, kumpa oli pollees. 

Puulist sanoist sai tolkun, jot assia männöö Petjkast. Se oli ilta-
puul. Petjka takatanvahaal tiukki yksintää, pullisteli poskiloja, sen-
tää jot sitä viisii oli paljo kerkiämp hyppiä. 

Tuli herra i pani käen hänen hartian päälle, aaoi: 
— Mitä, veli, männä pittää! 
Petjka myhähtäis eikä virka mittää. 
„Vot vohmain", — meinais herra. 
— Männä, veli, pittää! 
Petjka myhähtäis. Tuli Nadezda kyyneliin kera i kiinnitti: 
— Pittää männä, poikkaan! 
— Kunne? — kummittelloo Petjka. 
Linnast hää kaikkinee unohti, a toin paikka, kunne hänelle ain 

tatohui männä , oli jo lövvetty. 
— Isännälle, Osippa Abramovicalle. 
Petjka ain luuttiis niku ei muistant, vaik hännelle assia oli jo 

kaikkinee selkiä, niku S i r k i ä päivä. Suu hänel kaik kuivi, i kiili 
väkkiisen kääntyi, kons hää kysyi: 

— A kuin huumeen kallaa pytämää? Onki — v o t hää . . . 
— Mitäs jaksat tehä;!.. Kutsutaa. Prokopi, saotaa läsimää käi, pol-

nitsaa viitii. Väkkiä, sannoo ei oo. Siä elä ite: katso. Osip Abra-
movic ono hyvä miis, hää taas laskoo. 

No Petjka i ei meinant itkiä, no ain ei arvant. Mut vähittee hänen 
miilet noisiit selkenömmää, hää noisi itkömää, ei niin kuin kehnot 
ja morihusseet linnan lapset, a paljo kovemmin, suuren miihen 
ääneel, i noisi viireksentelömmää maata myyt. 

Hänen kehnokkain käsi lutistui kulakkaa, löi emän kättä myyt, 
maata myyt, mihe vaa puuttui, kuului kipu terävist kivilöist i sori-
jast liivast, mut hää niku viii tavoitti sitä lisätä. 

Vähän ajan peräst Petjka heitti itkömäst, ja herra läkkäis naisel-
le, kumpa seisoi speilin iis i laati itsellee valkiaa roosakukkaa 
hiuksii. 

— Vot näät, heitti, — lapsen tuska ei oo pitkä. 
— No miulle aintakii on saali tätä raukkaa poika is t 
— Jaa , hyy elläät oikiin pahaisiil päiviil, no on inmihisis, kum-

miil ono viii pahemp elo. Siä uut valmis? 
I hyy männiit Dipmanan saatuu, kus olliit tantsut ja kus jo soitti 

sotaorkestra. 

59-



4. 

Toisee! päivääl, sei tsemän tunnin huumusmassiinaal , Petjka mäni 
jo Moskovaa. Hänen iis vilkkiit rohhoist pellot, hallit yyn kastist, 
no pakeniit hyy ei sinne puulee, ku ennen, a kaikkinee toisee 
puulee . Pietty gimnasistan kurtocka heittiis hänen kehnoa ruumeh t 
myyt, vorotnikan alt näkyi valkia paijan kaklus. 

Petjka ei pyyrint i melkeen ei ensikää katsont ikkunaa, a istui 
niin hiljaa ja tasaisest ja käetkii hänel oli pantu hyväst polviloin 
päälle. Silmät olliit unekkahat , hiinokkaist nyyryt oltii ympäär nen -
nää i silmiä, niku vanhaal inmihisel. Vot vilkahtaisiit ikkunan vii-
rees patsahat i platforman kuuritsat, i massiina piättyi. 

Mättiisiit hyy massinast ruttaavan väen seas, tulliit remukkahal le 
uulitsalle ja nälkäin linna luikkais oman piinen zertvaan. 

— Siä onki peitä! — saoi Petjka, kons emä vei hänen parikmaa-
herskoin kynnyksen luuks. 

— Peitän, poikkaan. Monet viii tyet. 

VI. 

I uuvestaa reukkahaas i haisovaas parikmaaherskois helliis ääni : 
.Poikain vettä!" i käyjä näki kuin speilin päälle, kannelle, verut-
tais pikkarain reukas käsi ja kuuli hervittävän sopotuksen: „Vot, 
uutteie!" Se tiisi, jot unekas poikain valoi vettä maaha, libo yhen 
tyyn sijast teki toisen. Л öittee siin samas paikaas, mis makkais 
rinatukkee Kolja i Petjka, helliis i aaltois hiljain ääni, kumpa läk-
käis daacast, läkkäis siint, mitä ei jaksa olla, mitä kenkää konsaa 
ei näht eikä kuult. 

Loitse ajoi oppoosa i omal suureel remul umpais poikaisiin 
äänen . 

4 
SRNftT. 

Karlikka — oikii piin inmihiin. 
Adresaatti—»inmihiin tali organisatsia, kummalle ono laitettu kirja, 

posilkka tali mikä ikkee muu. 

N KYSYMYKSET. 

1. Etsikää läkähyksest kohat, kummat näyttäät Petjkan elloa parik-
maaheriil. Miltain oli Petjka näoltää? 

2. Kuin Petjka eli kyläs. Kuin kylä tehoi Petjkaa? 
3. Minen peräst Petjka ja Nikolka raatoit jo piineen? 
4. Saaiivoittiitko herra ja rovva Petjkaa. Kust se näkkyy, miltai-

sist sanoist ja tekoloist? 
5. Miltain elo ono Petjkaal iis. Näyttääk Andrejev läkähyksessää 

ulospääsön siint elost? 
6. Mikä kaikkinee muutti Petjkoin ja Vanjkoin elon? 
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KIINNITYKSET. 

1. Kirjuttakkaa muissost läkähys „Petjka daacaal". Ku kirjutitta, 
ni katsokaa senen plaanu kirjaa myyt. 

2. Läätkää omil sanoil plaanua myyt. 
3. Läätkää, ken kävi ja mitä näki. Käittäk tyy linnaas? Mitä siifc 

teittä? Mitä siil teijen kera tapahtui? 
4. Laatikaa siint läkähyksiä ja imittäkkää neet kuin tahotta. 

/ r 



M I N N A K A N T 
(1844—1897) 

Minna Kant syntyi Suumees, Tampereen linnaas, 
kuhu Suumen kapitalismi oli ensimäiseks issuttant suu-
ret ryystölaitokseen — kutomafaabrikat . Siil voimakkah-
hiin porogiin rannalle kohoisiit anglian viisii laahitut 
faabrikat ja niijen ympäriil köyhyys, ryystö ja nälkä. 
Minna Kant jurmast kuvattaa tämän kapitalismin alkuai-
kooi. 

Läkähyksessää „Nänkä" Kant näyttää, mil viisii ryys-
settii i lapsen tyyvoimaa Suumees. 

NÄNKÄ. 
— Noise yllää, Emmi, etk' siä kuule ku rovva soittaa. Emmi, 

voi, voi, tuuta tytökkäist, ku raskast makajaa. Emmi, Emmii 
Viimäinkii Silja sai hänen yllää. Emmi noisi istumaa, yrni ja 

hiiroi silmiää. Nukutti viii kovast. 
— Kuin paljo ono aikaa? 
— Viies. 
Viies? Kolt tunnia hää makkais. Puuli kaks hää vast sai pyy-

hityks astiat, heil ku illaal oli viirahia, niku i toisiinkii iltoin ja sitä 
ennen hää kaks yytä valvoi Lillin peräst, ku rovva oli pulmiis ja 
laps ei tahtont saahkaraluttua. Ei olt kumma, ku i nukutti! 

Hänel oli vast neljätoist vuutta. Ja hänen jalkojaa ain kivisti 
huumuukses t , jot alus oli kovin raskas niille noissa. Silja, kumpa 
makkais hänen kera samal rovotiil, saoi, jot se oli kasvamisen pe-
räst. Pittäis niist laskia vertä, tuumais Silja, mut Emmi pelkäis 
jot liinöö kipu. J a laihat neet olliit muitaskii, viiläk niist vertä 
pittäis ot taa? Gnes niitä ei konskaa kivistänt. Mut ku vaa hää 
havaitsi yllää ni neet jo i alkoit. Ja jos hää sai taas nukkua, ni 
s amas heittiit. 

Nytkii, siin rovotiil istuees, niitä kivisti polvest saa jalankantaa 
nas. J a päätä painutti takas rovotille, painutti niin raskahast, 
jot ei pääst yllää. Olliisko hää konskaa maailmaas niin onnikas, 
jot sais vaik yhteen huumukseen ohto maata? 

Emmi lakkoitti jalkojaa. Pää painui allaa, jot leuka kertti rintaa, 
ja silmät mäntil kiin. Käet jäätii liikkumattomiks, hää henkiis 
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syyvvää ja harvaa. J a ei aikaa, ku hää jo painuttais takas rovo-
t i l t . 

Kello helliis uuvvestaa. Silja tuppais kynsvarreel hänt kylkee. 
— No jo nyt ono, ku ei mokompaa pahukkaist saa yllää! Nois 

yllää! Hää tuppais viii terräävääl kynsvarrellaa ja se sattui niin 
kovast, jot Emmi mörähtäis. 

— Mitä sinnua pittää kaivaa yllää kymmän kertaa, ku noiset. 
— Emmi krappuis yllää. Päätä huimais, hää vähäist ku ei tok-

kunt maaha. 
— Vala silmät kylmääl veel, ni siivyt selvempää - nevvoi Silja. 
Mut Emmi ei joutunt sitä tekomää, senperäst ku kello taas hei 

liis. Hää sai jupkat päällee, lakkoitti hiuksijaa, hiiroi silmijää väli-
mittee ja rutti sissee. 

— Miä uun soittant kolt kertaa — saoi rovva,. 
Emmi ei sannont mittää, otti vaa Lillin hänen viirestää syllee. 
— Paa hänelle kuivaa ympärille ja vii kätkyesse; ei se viiree en-

nää yhelain nuku. 
Rovva kääntiis toiseel kylelle ja pani silmät kiin. Kätyt oli naa-

purikomnatiis i s inne läksi Emmi lapsen kera. Hää kääri senen 
kuivii huntuloihe ja alkoi liikuttaa ja laulaa. Mikä lii miili ain tuli 
välimittee, ei suur eikä muutrakaa, vaik se laulun lopetti. 

— Hs-hs-s. Aa-aa-aa-a. Nuku pois, laps, nuku. —Tuu tuu tupak-
karulla, ken käski tänne tulla — voi, voi ku nukuttaa. Tulin pitkin 
Turun tiitä, potin Porin tiitä möitä, — Silja se vetelöö unta . — 
Tulin pitkin Turun tiitä, potin Porin tiitä möitä! Hs-hss-hss-s. Aa-
aa-aa-a. 

Lilli nukkui ja siis i Emmikii painuttais maaha ja nukkui kät-
kyen ääree. Kynsvarren pani pään alle ja kiiree oli kovas unes. Ei 
tiitänt mittää, vaik Lilli samal jo havaitsi yllää, hiiroi nenäjää ja 
katsoi kummissaa ympäriil, ku ei kettää olt hänen luun. Hää kius-
sais noissa, mut ei mahtant, siin noisi kylelleen ja pääsi kätkyen 
reunaa. Nyt hää tarkkais Emmin, tuli vesseläks ja kiussais hak-
kiissa hännee kiin. Silloin kallistui kätyt. Hää viiri allaa ja löi 
otsakiiron kätkyeen jalkaa. 

Helliä mörähhys nosti äkkistää kaik yllää. Emmi mäni kelmeäks, 
ku näki lapsen maas. Hää otti sen syllee, hypitteli, näytti valkiaa 
sille ja keikutteli käsissää. Rovva kuuli, hää hervitökseel sitä tuu-
mais koko ajan. Ja pölässyksiis hää unohti katsoa, sattuik lasta 
vai ei, ta Ii k itki se vaa pölästymisest. 

Rovva avvais oven. Emmi tuumais, jot männöö uumattomaks, 
kaik hänen silmissää mäni mussaks. 

— Mitä sille tuli? 
— Ei mittää. 
Emmi ei tiitänt, mitä vassata. Hää vaa lappoi sanoja, mist, 

tuumais, ono hänelle hoitiimiin, jos ono. 
— Mitä vart se sil viisii itköö? Mitä ikkee sattui? 
Emmi kaikeel viisii kiussais saavva lapsen rauhottummaa. 
— Anna miulle, — saoi rovva. — Voi lasta, voi kultain, mikä 

siul ono? Voi nyt, sinistämähä sil ono otsakiiroos. 
Hää katsoi Emmii, kumpa oli hiljaa. — Mil viisii se tuli, sao? 
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Uut siä mykkä? — Taitaa, tokutit m a a h a ? Kätkyest? 
Emmi oli hiljaa ja katsoi maaha. 
— Nii, nyt et mittää sao vastaa. Mikä joutava ja huulimatoin 

riista siä oot. Enstää tokutat lapsen ja siis viii pettelet. Voi min-
nua, onnitoirita, ku miä siun otin! Mut nyt tiijet, jot tulovaan vuun 
sinnua tää! ei pietä. Etsi itsellees paikka muualt, kust saat. Miä 
en sinnua ota, vaik en nänkkä'ä mistkää sais. . . Hss, kultain, hss, 
mamoin oma laps! Mamoi paremman nänkän siulle etsii, elä ite, 
elä! 

Lilli heitti itkömast, ku sai rintaa ja yli vähän ajan hää jo nakroi, 
vaa viii kyynelet silmiis paissoit. 

— Nii, kultain, nii, jok siä nyt nakrat mamoi l l e?Oma laps, kuin 
hyvväin siä oot? Mokkooma sinistämä nyt ono otsakiiroos. 

Lilli ei ennää itkent sil päivääl, vesselä hää oli, niku ennenkii , 
viii vähhäin i vesselämp, Nauroi Emmille, pisti sormen hänen 
suuhu ja revitti hänen hiuksijaa. Emmi pyyhki hänen hiinool käel 
poskiaa, sentää ku karpalon suurukkaist vesihelmtt niitä kastellit 
koko päivän. Ja ku hää muisti, jot yli kuuven viikon hää ei ennää 
sais tuuta piint, pehmiää, käppiää lasta sylessää pittää, eikä nä-
häkää ku vaa välimittee vilahukselt ikkunast, ku hää köyhään, 
poisaettuun männöö loitse uulitsaa myyt — ku hää tätä tuu-
mais, ni vesihelmet aijoit toin toistaa niin selväst, jot yhistyit ja 
laatiit kannelle piinen appaajan . 

— Katso tuuta, katso tuuta — saoi hää Lillille, kumpa alkoi 
sitä kämmeneel iutissella. 

Ennen lounatta tuli rovvalle viirahia. Ku Silja vei kohvia sissee, 
laittoi rovva hänen kera käskyn Emmille — tuuvva Lilli viirahiin 
nähtäväks. Emmi pani hänelle päähä kaikkiis käppiän myssyn, ja 
aimouuvven, vast ommeloitetun pollen. 

Kuin rovville tuli hyvä miili, ku hyy ovelle ilmahtuit! 
— Voi, kuin käppiä! 
Emmi seisoi etemmääl ja nakrahteli. Mut äkkistää hyy heittiit 

nakramast . Rovva läkkäis — mitä liinöö läänt. Emmi ei arvant, 
ku se oli ruutsiks. Hää vaa syämees tiisi, ku näki hervon heijen 
liitsoil. 

Kuus silmää kääntiis yhtaikaa saalivoittamaa sinistämmää Lillin 
otsakiiroos ja siis hervon kera Emmii. 

— Mokkooma joutava! 
Emmi katsoi kovjoraa maas ja uutteli, jot laest mitä ikkee tok-

kuis hänen päälle, mikä hänen särkiis puruks tali lois syvvää maa-
ha. Sentää jot toist vääritettyä mokompaa ei maailmaas, taitaa, 
olt, ku hää, polioin. Ei hää hervint katsoa, mut hää tiisi ja kuuli 
sen sormiin ja varpahiin otsilkii, jot neet kaik hännee katsoot. 

— Saat viijä Lillin pois — kuului hänen korviis rovvan ääni. 
Emmin käet tulliit äkkistää niin vähävoimaiseks, jot hää herviis, 

jot tokuttaa lapsen, jos senen nyt ottais syllee. 
— Kuulet siä? 
Emmi horjui etespäin ja otti neet monikkahat harkkoomukset 

rovvan stuulin luuks. Toivomus päässä heijen näkyvist pois 
lapsen huunehesse antoi hänelle voimia. 
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Hää pani Lillin kätkyesse. Istui itse ääree ja näytti sille 
liilaa. 

Kummitteli hää siin, jot ei huumukseel muistant sitä, mil hää 
unen ain karkoitti. Jot oli niiklaal pisselt ja riimustant kynsvar-
sia. Sentää nyt i tuli tämä suur, avittamatoin onnit tomuus, kumpa 
nyt rikkoi hänelt koko elon. 

Myyhää illaal, ku jo kaik maattii, läksi Emmi tanvahalle. Halli 
hämmäärä siil oli ja hiljaa, mut ylähääl oli taivas tähes. Hää istuis 
alimpaiseel trapul tuumaamaa nykyhist ja tulovaa elloa. 

Silja avvais oven ja kiirehti hänt pois: 
— Mitä pahhaa siä siil kylmääs issut? 
— Kuule Silja, minen peräst myy uumma niin pahat, myy piiat? 
— Et siä tiije? 
— En. 
— Sentää, ku meijen pittää valvoa niin paljo. Puulta enemmän 

tiimmä synniä. Näät, ku herrasväki makajaa huumuksest kavvan, 
ni monikas synni jääp heilt tekömättä. 

Taitaa olla sil viisii. Jo s hää oiIiis saant nukkua huumuukseel 
kavvempaa, ei Lilli hänen peräst kätkyest olliis tokkunt. 

Toin pyhä oli kolmas palkkaamispyhä. Emmille annettii kättee 
päästökirja ja käsettii männä kirkonmäelle. 

Siil oli paljo väkkiä — paikkaajia ja palkattavia. Emmi oli hei-
tetty ja yksinäin. Ken hänt piiaks huuliis, piint ja kaiskeraist 
tytökkäist? 

Hää seisoi kirkon seinän luun ja uutteli. Peremiihiä ja perenai-
sia meni etes-takas, mut neet hännee evät katsoneetkaa. 

Yli vähän ajan tuli herra je rovva vastaa. Liinöötkö hyy herras-
väkkiä, ku rovvaal oli korvalus pääs ja herran vaattiit oltii kovast 
kuluneet. 

— J o s tuu — saoi herra ja näytti kepillää Emmiä — hää aintakii 
suuree palkkaa ei ahnassu . Vai mitä? 

— Kuin paljo herrasväki antaa. Miulle se ono ohto — saoi 
Emmi hiljaa. 

flrka toivomus noisi hänen syämessää. 
— Mitä tuul tekkoo? Jaksanook hää saaviakkaa kantaa? 
— Kyl miä jaksan. 
— Mahatk siä vaattiiloja pessä? 
— Oon miä i sitäkii teht. 
— Otetaa pois, hää ono siivo ja hiljain, — sanoi herra, Mut 

rovva viii tuumais: 
— Eik liine läsykäs, ku ono mokkooma laiha. 
Emmi muisti jalkojpa. Mut hää ei hervint mittää sannoa, silloin 

hyy olliisivat heittäneet. 
— (Jutk siä läsykäs? — kysyi herra ja katsoi päästökirjaa, kum-

man otti Emmin käest. 
— En—sopotti Emmi. \ 
Itseksee hää meinais, jot ei konskaa noise kaihoomaa jaloistaa, 

vaik niitä kivistäis kuin kovast. 
Herra pani päästökirjan kormunaa. Antoi hänelle kaks markkaa 

palkkarahoiks ja assia oli reknattu. 
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— Tyet subottaiilaal Karvosen talloo ja kysyt Hartosen herras-
väkkiä, — saoi rovva. Mut jo subotta-illaal! 

Emmi mäni kottii. 
— Pahaisee paikkaa jovvuit,— saoi Silja, kumpa tiisi tuun her-

rasväen — köyhää ja kurjaa ono syykki ja rovva ono mokkooma 
koira, jot sil piiat evät uu vuuttakaa. Ja syykkiä kuuluu antavan 
mitan mukkaa ja kovin vähä. 

SANAT. 

Päästökirja — peremiihelt saatu kirja, kummaas saotaa sluuspast 
j a jot tyymiis ono jo volilliin. 

Subotti — 1 : n päivä nojabrikuuta, kons palkattii trengit ja piiat. 
i 

KYSYMYKSET, 

1. Minen peräst rovva ajoi Emmin pois? 
2. Ken oli syylliin piinen Lillin tokkumissee? 
3. Miks Emmi peitti läsyn, jalkoin kivun?'' 
4. Mikä täs läkähyksees näyttää lapsiin tyyvoiman ryystämist 

kapitalistisiis mais. 
5. Kuin Emmi katsoo tämän ryyssön päälle? Mitä hää ja toin 

piika läkäjäät? 
6. Mikä organisatsia kapitalistisiis mais voittijaa tyyläisiin ryystöä 

vastaa? 



ENTIIN PAIMEN 

Käppiä lens on itäpuulees, 
Päivyt noissut viii ei oo, 
Puijen latvat metsääs suurees 
Hiljaisestaa vuhisoot. 

Liikkuu klaisa järven rannaal, 
Vesi vähäin aaltojaa, 
Heinä korkia al mättään 
Niku joki virtajaa. 

Palleht möitä paimenpoikain 
Karjaa suurt jo karjastaa, 
Järven rannaal hää nyt raukkain 
.Hiljaisestaa truvittaa. 

Kolmas vuus jo piinest paikast 
Herran karjaa katsoo hää -
Kuuvvest vuuvvest jäänyt ätist, 
Emän kera syyttiää 

Kurja olo hänel ono — 
Kaikkia pittää hervitä. 
Kuin vaa vähhäisen et katso — 
Herra illast paarittaa. 

Koko päivät unen tusal 
Vihman al hää likojaa, 
Hyväl ilmaal päivyt paistiis 
Pyyhkiä saap hikkiä. 

Pität ovat kesäpäivät 
Päivyen noisust laskuu nas 
Kottii vässynt illast joutuu, 
Huumeen noissa pittää taas. 

Pität kesät niin hää viittää 
Herran karjaa katsoees, 
Nuurest iäst itsiää toittaa 
Truppaa — summaa kantaees. 





Semmoin elo enne oli 
Kaikiil köyhiil poikaisiil, 
Käes kons kaik valta oli 
Kulakoil ja rikkahiil. 

Kasvoit iän ilman oppia, 
Kahleht kaklaas kannettii, 
Raatoit rikkahille hovvia 
Voimat niille annettii. 

Myt on lapsiil töine elo 
Rikkaat aettu on pois, 
Lapset oppia kaik saavvaa 
öuvv:-n elon oppilois. 



V I K T O R H U G O 
(1802 — 1885) 

Viktor Hugo ono frantsioin kirjailija. Omis kirjutoksiis 
Hugo suuren suvaitsemisen kera näyttää köyhiä, ker-
rääjiä, kulkijoita. Läkähyksees „Gavros" hää antoi pari-
zalaisen koittoman pojan istorian. Meijen kirjaas vaa 
ono tämän läkähyksen loppu, „Gavros barrikaadoil"*. 
Siin läätää frantsilaisest revolutsiast, uulitsatappeloist, 
kumpiis Gavros ono osamiiheen ja kus hää kuuloo. 

J 

GAVROS 
\ 

l. 

Parizan bulvariloja myyt ain häylyi ykstoist — kakstoist vuutiin 
poikain. Toverit kutsuit häntä Gavrosaks. Tämä poika huulit tomast, 
lapsiin viisii, nakroi, mut elämä hänelle näyttiis tyhjään ja pim~ 
miään. Vaattiit hänel oltii nakrattavat: miihen kaatiat ja naisen 
kamalkka. Kaatioita hää ei olt saant ätiltää, a kamalkkaa kera es 
olt mamoi antant . Viiraat inmihiset saalisc antoit hänelle omat van-
hat vaattiit. Mamoi ja ätti hänel olliit, mut hyy hänest evät pitä-
neet vaarii. Tämä poikain kaikkiis paremmin elähyi uulitsaal. 

Vanhemmat potkaisivat hänen elämää. Ja hää juuksi pois hei-
jen luunt. 

Tämä poikain kovast ain mörni, oli selvä, nakrolliin ja sukkela, 
ja hänel oli kelmeä, läsykäs ja elokas liitsa. Hää häylyi uulitsoja-
möitä, lauloi, tiukki, ja kaivoi retukanavia. Hää nakroi, kons hänt 
saottii uulitsapojaks, suuttui, kons hänt kutsuttiin joutavaks. Hänel 
ei olt kottia, leipää, ni kenkää hänt suvant, mut hää oli vesselä,. 
ku oli voliliiin. 

Vaik kuin yksinäin ja unohutettu oli tämä laps, mut aintakkii 
kerran kahes tali kolmees kuus hänelle tuli miilee: „Pittää m ä n n s 
mamoita katsomaa!" Hää mäni suurilt bulvariloiit, laskiis rantauulit-
soille, mäni yli siltoin, tuli linnan reunaa ja etsi majan, kus eli 
hänen pere. Hää tuli ja löysi köyhyyttä. Kaikkiis enemmän hallia 
oli se, jot hänt ei vassattu nakrool, a kaik olliit kylmiä, ku i hei-
jen tyhjä huune. 

Kons hää tuli, hänelt kysyttii? 
— Siä kualt tulit? 
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Hää vastajaa: 
— Uulitsalt. 
Kons mäni pois, ni kysyttii: 
— Kuhu määt? 
J a hää vastasi: 
— (Julitsalle. 
Tämä laps eli ilman suvvaamisen lämmää, niku kuupaas kas-

vant kukka ono ilman päivyen valkiaa. 

II. 

Mut mitä tekahui sil aikaa Parizaas? 
Atmosfera Frantsiaas oli hervittävä. Väen köyhyys, tyyläist 

ilman leipää, Parizaas— keskinäin sota, Lionaas — proletariaatin 
noisu. 

Hävittää köyhyys; lopettaa voimakahamman oikehuetoin eksploa-
tacia; panna tyypalkka tyyn mukkaa, antaa pakolliin ja maksutoin 
oppi lapsille, kehittää miilet, antaa tyytä käsille. 

Vot mitä läkkäis sosialismi. 
Kapakois kohallee suuittii kysymyst: „tapella vai uutella?" Tyy-

läisilt otettii vannotus, jot hyy lähtööt uulitsalle ensimäisen signaa-
lun mukkaa. Juumapaiko is luettii proklamatsioja. Politsan sano-
mukset näyttiit, jos niis „toruttii pravitelstvaa". 

Yks tyyläin läkkäis: „Meit ono kolt sattaa henkiä, jos jokkohiselt 
korjata kymmän su, ni se antaa sata viiskymmänt frankkia. 
Neet pittää hukata luutiloihe ja ruutii". 

Toin läkkäis: „Kahen viikon peräst meitä ono kakskymmäntviis 
tuhatta ja myy mittaamma voimii oikehuven kera." 

Kolmas läkkäis: „Miä öitä en makkaa, sentää ku öittee valmis-
san patroniloja." 

(Julitsoille kleitettii proklamatsioja. Suur Pariza oli ku tykki: ku 
se ono laaenkiis, ohto yht kipunaa, jot ampuis . 

Juunii l 1832 v. havvattii generala Lamark'kaa. Käppiä, suur ruu-
mehen saatto mäni linnaa myyt. Kaks bataljoonaa barabannoin 
kera, kummat oltii temmattu traaurikreepiil, pyssylöin kera, kum-
mat olliit allaapäin, kymmän tuhatta natsionaligvardeitsaa, miikat 
kyles, natsionaligvardian tykkibattarejat—saattoit generala Lamark'an 
puita. Jälest kulki lukomatoin, rauhatoin väkijoukku. Hervittävviin 
joukkuloin tulliit tyyläist: lastaajat, plotnikat, kivenlohkojat, kraas-
kaajat, klasittajat. 

Rikkahat pölässyksiis katsoit heijen päälle balkkoniloist ja koti-
loin ikkunist. 

Pravitelstva oli valmiheen ja piti voiskaa valmiheen: kakskym-
mentneljä tuhatta sotamiist linnaas ja koltkymment tuhatta linnan 
reuniis. 

Bastilian plossadiil saattoo Iisähyit uuvvet suuret joukut. 
Äkkistää joukust kuului: 
— Dragunat tulloot! 
Dragunat aijoit harkkomuksiil, olliit vait. Pistoletit koburilois ja 

miikat tuppilois, liitsoil kangistui pimmiä uutteJommiin. Kons 
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dragunat ja joukku puuttuit vassaksee, syttyi tormi: lensiit kivet, 
alkui ampumiin; dragunat laskiit hottuu miikat, joukku juuksi 
jokko puulee, Parizan jokko puulees kuului sotakutsu: 

— Asuloihe! 
Studentit ja tyyläist noisiit laatimaa barrikaadoja. Hyy rikkoit 

vannariloja, kopliit pogreboja, viirittiit pockia, korjaisiit mostovoin 
kivet, lautoja, meebeliä ja stroitiit barrikaadoja. 

Se kaik tapahtui yhel ajal linnan eri osis ja kovan vuhhiinen 
kera. Niku saat valkiat yhtaikaa yhel jyry!. 

Ei mänt i tunniakkaa, ku lukomattomat barrikaadat niku noisiit 
maan alt. Illaks kolmas osa Parizaa oli noisseen väen käsis. Bur-
zuaasiaal tuli hervo. Jokko paikaas pantii kiin oviloja, ikkuni-
loja. 

III. 

Gavro? hyvin miilin juuksenteli etes ja takas, krappuis yllää, 
laskiis allaa, mörni, juuksenteli barrikaadan pääl. Gavros oli ku 
tuuli. Hää oli jokko paikaas. Hänen helliä ääni ei olt vait yhtkää 
minuttia. Hää nakroi joutenolijoit, pani laisat tekömää tyytä, avitti 
väsynehiä, yksiä nakratti, toisia suututti, kolmannehhia hämmenti , 
kaikkia kiirehytti. Juuksentel i yksilt toisille, opetti ja äänteli jokko 
paikaas: 

— Jurmemmast ! Pankaa kiviä. Viii! 
Enemmän pockia! Teijen barrikaada ei kuhukkaa kelpaa. Tuu-

kaa tänne kaik, mitä puuttuu! Rikkokaa'koti1 Katsokaa — klasineovi! 
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J a kaikille tartutteli: 
— Antakaa miulle pyssy! Miulle pittää pyssy! minen peräst 

miulle että anna pyssyä? 
Tuli yy, ei kenkää näyttist. Kuului vaa niku hiljain vuhhiine ja 

välimittee ammukki . Mut se kuului harvakaistaa ja niku etähääl. 
Tämä pitkä huukahusaika näytti, jot pravitelstva korjajaa voimijaa. 
Viiskymment tuhatta revolutsioneeria uutteliit kuut takymmentä tu-
hatta sotamiist. 

Revolutsioneri Anzolran otti terppimättömyys. Niin tapahtuu jur-
miil immihisil hervittävviin tapahtummiin kynnykseel. Hää mäni 
etsimää Gavrosia. Poikain valmisti patroniloja kapakan alahuunees 
kahen tuuhuksen valkiaas, kummat palloit prilavkan pääl. Uulitsalt 
tätä valkiaa ei näkynt. Yläkerrois valkiaa ei sytytetty. 

— Kuule—saoi ftnzolra,— siä uut piini, s innua evät nää. Mää 
barrikaadoin takkaa, vilkahha kotiloin nurkkaa, mää uuli tsoi l le . . . 
Tyet takas ja Iäkkäät miulle, mitä siil ono. 

— Poikaist, taitaa, i kelpahuut — korriast saoi Gavros, — No mitä, 
miä mään. 

Poikain antoi eestiä sotamiihen viisii ja vesseläst juuksi pois. 

IV. 

Tunnit iöivät 'kymmän. Anzolra ja hänen toveri Kombefer pyssy-
löin kera istuit koin seinän ja suuren barrikaadan välis. Hyy 
istuit hiljaa, kuunteliit, etsiit etähäisiin harkkomuksiin äänilöjä. 

Äkkistää pimmiäst kuului helliä, nuuri, vesselä ääni. Se lauloi 
laulua, kumpa loppui kukoin lauluul. 

— Se ono Gavros — saoi Anzolra. 
— Hää antaa meille merkk iä—saoi Kombefer. 
Kiirehist harkkomukset rikkoit tyhjän uulitsan rauhan. Omni-

bus'ia myyt, selväst, ku marakatti, krappuis Gavros. Hää hyppäis 
barrikaadan sissee. Seisoittais, henkäis ja saoi: 

— Pyssy! Hyy tulloot! 
Niku elektrovirta mäni barrikaadaa myyt, kaikkiin käet vennut-

taisiit pyssylöihe. 
— Tahot siä miun karabinan?—kysyi Anzolra. 
— En, miä tahon pitän pyssyn — vastais Gavros. Kaks vahtia 

tulliit barrikaadalle melkeen Gavrosan parvees. Vahtii jäi vaa yks, 
kumpa seisoi siltoin ja rinkan puuleel. Siilt päin, taitaa, voiskaa 
ei kuulunt. Barrikaadan puulistajat männiit paikoillee. Mäni viii 
monikas minutti, siis hyväst alkoit kuulua raskahiin, monilukuisiin, 
tasaisiin harkkomuksiin äänet. Neet tullitt rauhaisast, piättymätä, 
hervittäväst. J a äkkistää oli hiljaa kaik. (Juiitsan otsaas kuului niku 
suuren inmihisjoukon henkäämiin. Mut ei mittää näkynt; vaa sa-
moi syvemmääl, pakriaas pimmiääs, voi nähä paljon niku metal-
lirihmoja, kummat olliit niku viinost paistava verkko. Neet olliit 
stiikat ja pyssylöin stvolat faakkelin sommeloos valkiaas. 

J a täst pimmiäst kuului viratoin ääni: 
— Ken tulloo? 
Ja samal kuului pyssylöin kolisommiin. 
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flnzolra vastais selkiäst ja korriast: 
— Frantsinmaan revoiutsta . . . 
— Tuli! — kuului komanda. 
Praisahtais tuli ja vaalasti kaikkiin kotiloin fasaadit, niku minu-

tiks avahuis ja taas mäni kiin palavan kiukaan suu. 
Hervittävä zalppa kuului barrikaadan pääl. Punnain lippu tokkm 

maaha. Zalppa oli niin voimakas ja tihti, jot leikkais lipun varren. 
Kotiloin karnisoist ääree hypänneet luuit sattuit barrikaadaa ja 
raanittiit monikkahia. 

— Toveri t—mörni flnzolra— hoitakaa ruutia! Elkää ampukaa, 
kunniis evät näyttii uulitsaal. J a nossamma taas lipun. — Ja hää 
korjais lipun, kumpa tokkui hänen jalkoin luuks. 

V. 

Kavvaa ei pitänt uutella. 
Näyttiis ensimäin tykki. 
Barrikaadalt kuului zalppa, savvu niku lumilavina peitti tykin 

ja inmihist, monikkahan sekunnin peräst pilvi hävviis, tykki ja in-
mihist näyttiisiit taas. Tykkiä viiretettii barrikaadaa päin, hiljaa, 
rauhaisast, ilman kiirehtimist. Ei kenkää olt raanittu. Siis koman-
doiva ofitseri noisi navotimmaa tykkiä. 1 

Yli minutin tykki laahittii keskiuulitsaal. Senen avattu suu oli 
barrikaadaa päin. 

— Pyssyt laaenkii! — mörni Anzolra. 
Voipko barrikaada kestää luuin isun? Tullook siihe uuttu? Kysy-

mys oli siin. 
Sil aikaa ku revolutsionerit panniit pyssylöijää laaenkii, tykkimii-

het panniit laaenkii tykkiä. 
Tykki ampui, iuuti lensi. 
— Täs ono! — kuului vesselä ääni. 
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Luuti jäi hlaamamyttyy. Se rikkoi omnibus' in veerun ja vanhat 
vankkurit. Barrikaadan puulistajat noisiit nakramaa. 

— Jatkakaa! — mörni kenlee barrikaadalt tykkimiihilie. 
Sil aikaa Anzolra oman ampumauutun luun tarkast kuunteli ja 

vahti viholaist. 
— Päät l ikemmäs seinää, polvillee barrikaadaa pitkin! — mörni 

Anzolra. 
Mut zalppa tuli ennen, ku kerkiistii käsky täyttää. 
Kaks inmihist se tappoi ja kolt raanitti. Barrikaada mokompaa 

ampumist kavvan ei jaksant kestää. Karteci lois uutun. 
Kuului rauhatoin läkkiine. 
Piiritetyt noisiit uut te lommaa uutta ampumist . 
Se ei kavvaa olt. 
Kahest barrikaadaa ampuvast tykist yks viskoi kartecia, toin luu-

tiloja. 
Luuit löivät barrikaadan ylimpäisee ääree, särkiit kivviä ja niijen 

tykkylöjä, niku kanteciil, viskoit inmihissiin päälle. 
— Pittää piättää nämät tyki t!—saoi Anzolra ja mörähtäis: — 

Tuli tykkimiihin päälle! 
Kaik jo aikaa olliit valmeheen. Kavvan vait olt barrikaada noisi 

huimast ja vesseläst ampumaa: kuus tali seitsemän zalppaa män-
niit toin toiseen peräst. Uulitsa täyttyi tukehoittavaal savvuul. Mo-
nikkahan minutin yli tomakan läpi, kumpaa valkenoitti tuli, voi 
nähä kaks kolmatta ossaa tykkimiihist, kummat lessiit tykin veeru-
loin al. Elloo jääneet panivat tykkiä laaenkii, mut ammukki oli 
harvemp. 

— Kuin tarkast! — saoi yks revolutsionerilöist ja kääntiis Anzolran 
puulee, — Hyväst käi! 

Anzolra raputti pääl ja vastais: 
— Viii neljännes tunni mokompaa, ni barrikaadaal ei jää i kym-

ment patroonaa. 
Gavros kuuli neet sanat . 

VI. 

Barrikaadalt nähtii, jot ken lee laskiis barrikaadalt allaa ja nyt 
seisoo luutiloin ai. Gavros otti kapakast puutteelimerran, mäni 
uutust ulos ja rauhaisast noisi tyh jen tämmää mertaa tapettuin 
natsionaligvardeitsoin patrontassiloja. 

— Mitä siä tiit? — kysyttii barrikaadalt. 
Gavros nosti pään. 
— Täytän mertaa. 
— Etk siä nää kartecii! 
Gavros vastais: 
— Vihma sattaa. Mitä siint! 
— Tye takas! 
— Praikaa — saoi Gavro?, ja noisi juuksomaa uulitsaa möitä. 
Liki kakskymmänt tapettua lesi uulitsaal mostovoin pääl. Kaks-

kymmänt patrontassia — se ono suur sappassu barrikaadia vart. 
(Julitsa oli savvun peitoos, niku tomakaas. Sentää keskipäivääl 
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uulitsaal oli melkeen pimmiä. Ampujat tämän lyhven uulitsan 
otsiis vaa vähä näkkiit toin toistaa. 

Pimmiä oli Gavrosille hyväks. Savvuus ja hänen piinen ruume-
heen peräst hää sai männä etähälle, jot hänt sotamiihet evät näh-
neet . Ensimäist kuus-seitsemän patrontassia hää otti, jot ei mittää 
niin hervittävvää olt. 

Hää ryymi vatsallaa, mäni neljääl jalal, piti mertaa hampahiis, 
liukui, vinkerteli, ja sil viisii pääsi yhen tapetun luunt toisen ruu-
meen luuks ja korjais patrooniloja. 

Barrikaadast hää viii ei olt ettääl, mut hänt evät hervinneet kut-
sua takas, jot evät viholaist noisiis tarkemmast katsomaa. 

Hää mäni vaa e temmäs ja e temmäs ja tuli siihe kohtaa, kus 
Savvu ei olt niin pakria. 

Ampujat , kummat lessiit mostovavikivilöin takkaan ja sotamiihet 
uulitsan nurkast näyttiit toin toisillee mitälee liikkuvaa savvuus. 

Sil minutiil, ku Gavros otti patrooniloja tapetun serzantin pat-
rontassist, ruumehessee sattui luuti. 

— No paha! — möräht Gavro? — Miun kuulnehia tapetaa! 
Toin luuti sattui mostovoihe hänen luuks. Kolmas kaatoi hänen 

merran. 
Gavros katsohtais ja näki, jot ammutaa uulitsan nurkast. 
Hää noisi seisomaa. Tuuli häylytti hänen tukkiaa. Hää katsoi 

h ä n n e e sihtaavii natsionaligvardeitsoihe ja noisi laulamaa. 
Siis otti merran, mätti siihe tokkuneet patroonat, mäni viii li-

kemmäs ampujia ja noisi tyhjentämmää toist patrontassia. Neljäs 
luuti vihelsi loitse, ei puuttunt hännee. Gavro$ lauloi. 

Viientee luutii hää vastais viii yhel laulun kupletiil. 
Näkemys oli kammela. Poikaa ammuttii , a hää narri ampujia. 

Näyttiis, jot hää tiukki. Jokko luutii hää vastais kupletiil. Hännee 
sihatti yhtperrää, mut evät mitenkää tarkanneet. Natsionaligvar-
deitsat nakroit ja ampuit hännee. Hää heittiis maaha , hypähtäis 
taas, peittiis verrääjän alle, hävviis, ilmahtui taas, juuksi pakkoo, 
tuli takas, krosi kulakaal kartecille, korjais patroniloja ja mätti 
mertahee. Barrikaadalt hervon kera katsottii hänt . Siil väristii hä-
nen iist, a hää lauloi. Luuit tahtoit saavva hänt kiin, mut hää oli 
niitä selvemp. Hää oli niku peittoisiil surman kera: jokko kerta ku 
hervitös tuli likelle, poikain antoi sille solkun. 

Mut viimäin petolliin luuti tappais pojan kiin. Gavro? tokkui. 
Barrikaadaal oihkaistii. Gavros noisi, veri valui hänen liitsaa myyt, 
hää venutti käet, katsoi siihe puulee, kust ammuttii ja taas noisi 
laulamaa. 

Lopettaa hää ei kerint. Toin luuti pakotti hänet olemaa vait. 
Täi kerraal hää kaatui liitsaal mostovoin päälle ja ei ennää lii-

kahtaist. 
Piini geroi oli tapettu. 

SANAT. 
Su — piin frantsiloin raha. 
Krep—sulkkuin tali puuvilla materia, nyyrykäst kuvvaa. 
Battareja — voiskaosa, kus ono 3—6 tykkiä. 
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Sezzantti— Kapitalistisiin armioin nuuremp ofitseri. 
Karabina — lyhennetty vintovka. 
Karteci — tinnain piin luuti, kummiil ammutaa tykist. 
Patrontassi — patroonasuma. 
Kupletti — laulun osa; siin ono monikas strokka. 

KYSYMYKSET. 

1. Ken oli Gavros? Kuin hänest tuli „uulitsapoika"? 
2. Läätkää, mitä Gavros teki barrikaadaal. 
3. Millain Gavros oli, ku katsotaa hänt hänen töitä myyt? 
4. Tiijettäk hyy, jot lapset olliit osamiihen meijen revolutsiaas? 
Mitä tyy heist luitta? Läätkää. 



M A K S I M G O R K I 
(syntyi 1868 vuuvveel) 

Maksim Gorki ono pro-
letaarisen kirjailijan, Alek-
sei Maksimovic Peskovan 
psevdonima. Omast iäst 
M. Gorki läkäjää niin: 
„Kaheksast vuuvvest min-
nua annettu pojuks ken-
kämakasinnaa, no yli ka-
hen kuun miä kiihuvaal 
rokal poltin itseltää käet, 
ja olin laitettu jäilee äijälle. 
Ku praavihuin, ni siis min-
nua annettii oppipojaks 
piirtäjälle, no yli vuuvven 
pahaisiin elouslovioin pe-
räst miäpakkeen in siilt ja 
manin oppipojaks paraho-
tan povvarille. 

Etähäin elo ono harmaa ja monipuulin; povvarin oppi-
poikant miä jäilee jovvuin piirtäjälle, siis torkuisin py-
häisiil, sluusin Grjaze-Tsaritsinan rautatiil storosaan, olin 
krinkelin tekijään, pulocnikkaan, elin pahaisiis paikois". 

No kaikiis niis usloviois M. Gorki ei jättänt oppia. 
Hää paljo luki, ja paljo teki tyytä ommiin literaturatöijen 
ympäriil. Ensimäisen oman läkähyksen Gorki laski, kons 
teki tyytä Tiflisan rautatiimasterskolois. Hää paljo kir-
jutti, paljost läkkäis. Gorki mäni tyyläisiin parvees, pro-
testuis vassoin tyyväen ryystämist. Vladimil Iljic kovin 
kiitti kirjailijaa ja hyy tihtii kirjuttelliit toin toisellee kir-
joja. Hää kirjutti Gorkille: .Omal hutosnikan talantiil tyy 
Vennäen tyyläisiin noisolle toitta suuren polsin, — ja ei 
vaa yhen Vennäen tyyläisille..." Ensimäin mai ono tykky, 
hänen kirjastaa „Emä". Materiaaliin siihe olliit Ensimäi-
sen main tapahukset Sormovaas 1902 v. Kons oli lastu 
ensimäin osa sitä kirjaa, ni kunikkahan <;enzura treepuis, 
jot Gorki annettais suutoo. Kunikkahan valta pölästyi, 
sitä, jot siin kirjaas Gorki toimittaa tyyläisille, ket heitä 
ryystäät ja kutsuu heitä voittelommaa ryystäjiin kera. 

Kunikkahan valta ussian kerran piti Gorkiita arestin 
al. — Istui Gorki i Petropavlovan kreepostiiskii, kuale ku-
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nikkahan valta issutteli samoi pahoja vallalle revoljut-
sioneroja. 

Nyt Aleksei Maksimovic kirjuttaa suuria kirjoja ja pal-
jastaa kirjutoksillaa viholaisiin pettelöksiä meijen sovetin 
stroikast. Suurest zaslugast tyyläisiin klaassan ja SSSR:en 
tyyväen iis C1K antoi Gorkille Leninan ordenan. Gorkin 
imi ono tunnettu koko maailmalle. 

% 

ENSIMÄIN MAIPÄIVÄ. 
Lehet kutsuit tyyläisiä pitämää praasnikkaa Ensirnäisel Maikuun 

päivääl, melkeen jokko yy niitä klejattii aitoja möitä, niitä lövvet-
tii i politsanpravlenian oviloist, faabrikast. Huumuksit tee politsa 
kerrois, käi slobotkaa möitä ja kiskoi aijast lilovoisia paperilehtilö-
jä, mut lounatajal neet lehet uuvvestaa lenteliit uulitsaa möitä, 
joutuit matkamiihiin jalkoin alle. Linnast laitettii etsomiihiä, neet 
seisoit nurkkia möitä ja kopliit silmiil tyyläisiä, kummat vesseläst 
harkkiit faabrikast lounahelle ja jällee faabrikkaa. Kaikille oli mii-
len mukkaa, ku politsa oli vähävoimain e ikä jaksant mittää tehä ja 
elänehetkii tyyläist vaa nakrahtelliit ja läkäsiit toin toisile: 

— Mitä tekkööt, a? 
Jokko kohtaa korjahui nyt väkkiä, kummat ahkerast läkäisiit 

maipäivän kutsust. 
Elo kiihui, hää täi keväeel, oli lusti kaikkia vart, ja kaikille toi 

mitälee uutta, yksille — asjoja, mist suuttui ja kovin kerosi kramol-
nikkoja, toisille tummaa hervoa ja toivomust, a kolmanehille, kum-
pia oli vähemp — hyvvää miilt, jot se hyy ollaa senen voimaan, 
kumpa nostaa kaikkia. 

Paavoi ja Andrei öittee ensikää evät maanneet , kottii tulliit hyy 
iis gudokan, molen väsyneet, valkiat liitsoilt, ja molompiil oltii 
sammuneet äänet. Emä tiisi, jot hyy metsääs soon takkaan pittiit 
kokohust. Tiisi hää i senenkii, jot öittee ympäri slobotkaa hulk-
kuut politsat heppoisiin seläs, ryymiit etsomiihet, kummat ottaat 
kiin ja etsiit erilaisia tyyläisiä, aeloot tyyläisgruppia ja välimittee 
pannoot kiin to yhen, to toisen. 

Hää arvais jot hänen poikaan Andreinka kera mahetaa ottaa kiin 
ja melkee tahtoi s i t ä , s e olliis paremp heitä vart, meinais hää. 

. . . Ja siis tuli se— Ensimäin Mai päivä. Kudokka mörni, ku 
jokko aika, kutsuvast ja vallakkahast. 

Vaalakkaa, sinnist taivast myyt selvää ujui valkia ja rosovoin 
partti kerkiöjä pilvilöjä, niku höyryn viheltämiseel pölässytetty 
partti lintuloja. 

Ikkunaa iloisast tiukkaees katsoi päivyt; emä pani sille vastaa 
käen, kons se valkia sattui hänen hipjän päälle, ni toiseel käel 
hää lakkoitti sitä, ja nakrahtais tuumottavast ja lakkoittavast. 
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Toin gudokka mörni hiljempaa, eikä niin jurmaa kuin ensimäin. 
Emälle näyttiis. jot t änäpään hää mörnää kovemmas kuin ennen. 

Juuksi Fedja Mazin, paistava, punaisiin poskiloin kera. Täyn 
hyvvää miilt, hää paikaal ajoi ikävyksen. 

— Rlkui! — saoi hää. Häylähtäis väki. Niin i mättiää uuiitsalle, 
näöt kaikiil ku kervehet. Faabrikan luun koko aikaa Vesovsikov, 
Guusevan Vasjan ja Samoilovan kera jutteloja läkäisiit. Paljo väk-
kiä kottii väännettii! Määmmä, ono jo aika! J o ono yheksän tun-
n i a ! . . . 

Kons hää tuli uuiitsalle ja kuuli suuren väen äänilöin uuttelo-
van vuhhiisoimisen, kons hää näki, ku kaikiis ikkuniis, veräji in 
ja kotiloin luun ono joukut väkkiä, kummat silmillää saattoit hä-
nen poikaa ja Andreita, — silmiis hänel käivät harmaat krugat, ja 
kaik ympäriil muuttelehteli, to rohhoiseks, to harmaks. 

Heit tervehittii, mut siin tervehtimisees oli mitälee. 
Nurkan takkaks, ahtahalle uuiitsalle korjahui suur joukko väk-

kiä, henkiä sata, i senen joukon sisest kuului Vesovsikovan ääni, 
, — Meist puserrettaa verta, ku karpalost mahlaa! — tokkuit inmi-

hissiin päijen päälle raskaat sanat. 
— Totta! — helliäst vastaisiit monikas ääni. 

Starroittaa poika! — saoi ftndrei,— A mään avitan hänt . 
Hää painuttais, ja ennen ku Paavoi kerkeis hänt piättää, hää 

niku stoppori propkaa, väänsi oman pitän, painukkahan ruumeen 
väen sissee. Siilt kuului hänen venuva ääni. 

— Tovarissat! Saotaa, jot maan pääl kaikenlaist kansat elläät — 
jevreet ja saksalaist, anglicanat ja tattarit. Miä sitä en uso! Maan 
pääl ellää vaa kaks kansaa, kaks toin toisillee viholaist sukkua: 
rikkahat. ja köyhät. Inmihist vaattiaat eri viisii ja läkäjäät e r i l a a j a i -
siil kiililöi, no katsokaa kuin rikkahat frantsilaist, saksalaist, ja 
anglialaist pittäät tyyläisiä, ni näättä jot tyyväkkiä vart hyy kaik 
ovat basibuzukat, luu heille kulkkuu! 

Joukuus kenlee nakrahtais. 
— R toisest kylest ku katsomma, ni näämmä jot i Frantsian tyy-

läin, tattarina tali turkkilain elläät mokomaa ikkee koiran elloa, 
kuin i myy Vennäen tyyväki! 

CJulitsalt väkkiä tuli ain enemmän i enemmän , ja kaik toin toi-
seen jälest varpahillaa vettiistii pereulkkaa. Andrei nosti äänen 
ylemmäs. 

— Politsa! — mörähti ken lee. 
Gulitsalt, päin väkkee, pleetit käes ajoi neljä politsamiist ja mörniit: 
— Pois! 
Inmihist nypristelliit ja evät miilellää antaneet tiitä hepoisille. 

Monikkahat mättiisiit aitoin päälle. 
— Pantii siat heppoisiin selkää, ni hyy i röhkäät — m y y k emmä 

uu vojevodat! — mörni kenen-lee helliä ja uhkia ääni. Andrei jäi 
yksintää keski uulitsan päälle, hänen päälle mättiisiit kaks valkiaa 
hepoist ja höylyttiit pääl. Hää antiis ää ree j a silaikaa emä otti hänt 
käest kiin, ja tassi pois. 

— Luppaist olla Paavoin parvees, a itse yksinää mättiit! — vortsi 
hää . 
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— Väärä uun! — Vastais Andrei ja nakroi. (Jlvoi gudokka, ja luik-
kais omal uvolmisel kaik väen läkkiinät. 

Joukko liikaht, istujat noistii seisomaa, minutiks noisi hiljaisuus, 
monikkahat liitsat kelmeniit. 

— Tovarissat! — kuului Paavoin ääni, helliä ja kova. Kuiva to-
makka poltti emän silmät, ja hää yhel liikkumisel oli poikaan tak-
kaan. Kaik vääntiistii Paavoin takkaaks ja noistii ympäri hänt, ku 
rautamurut ympäri maknettitykkyä. 

Emä katsoi hänelle silmii ja näki vaa silmät, uhkiat, jurmat ja 
polttavat. . . 

— Tovarissat! Myy lupaisimma kohallee sannoa ket myy u u m m a , 
i t änäpään nossamma oman laakun, tottuuven ja voiin laakun! 

Huukuus vilkahtais pitkä ja valkia puu, painuttais joukon puulee, 
peittiis sinne, ja yli minutin inmihissiin liitsoin pääl punaiseen lin-
tuun löyhki levviä tyyväen laakku . . . 

— Eläköö tyyväki! mörni hää. 
Sattoil ääniil vassattii hänelle. Joukko kiihui, laakun luu mättiisiit 

neet, ket arvasiit hänen merkityksen. 
Paavoin rinnalle seisottuistii Mazin, Samoilov, Gusevat, läpi väen 

mättiis Miikkula ja viii ketlee, nuuret miihet palaviin silmiin kera, 
kumpia emä ei tuntent . 

— Eläköö jokko maan tyyväki! — mörni Paavoi. I viii kovemmin 
vastais ympäriil tuhatääniin joukko sille mörylle. 

Emä varin nakrahoksen kerä mäni Mazinan jälest ja yli senen 
pään katsoi poikaan ja laakun päälle. Hänen ympäriil vilkkuit ves-
selät liitsat, ja kaikenkarvaist silmät. Etimäiseen männiit hänen 
poika ja Andrei. Hää kuuli heijen äänet , — pehmiä ja vennuuva 
Andrein ääni mäni yhtee Paavoin kovan äänen kera: 

— Jo noiso ja kohhoo nyt tyyväki kaik, 
Nois voitteloo nälkähiin väk i ! . . . 
Väki juuksi punalaakulle vastaa; se mitälee mörni, yhistyi jou-

kun kera kumpa mäni laakun kera, senen ääne t sammuit lauluu — 
lauluu, kumpaa kotilois laulettii hiljempaa, ku toisia laululoja — mut 
uulitsaal se laulu virtais hervittäväl voimaal, tassaisest ja oikiast. 
Siin kuului rautain jurmuus, se kutsui väkkiä tulovaisuuven uuvvelle 
pitälle tiille ja läkkäis s enen tiin rankkuuvest. 

No vot emä ono joukun häntäotsaas, inmihissiin välis, kummat 
evät ruttaanneet, katsoit kylmäst ettee, niku katsojat, kummat jo 
iissäpäin tiitäät, kuin loppuu näyttämiin. Männiit ja läkäisiit hil-
jaa, tiijokkahast. 

— Yks roota opin luun seisoo, a faabrikan kohas ono to in . . . 
— Gubernaattora t u l i . . . 
— Totta? 
— Itse näin — tuli! 
Ken lee hyvin miilin kerrois ja saoi: 
— Aintakii hervittää heitä meijen veli! 1 voiska i gubernaattora, 

kaik tulti i . . . 
— Hyvä väki! — tykki syän emäl. 
No sanat hänen ympäriil kuuluit kuulunehest ja kylmäst. Hää 

Hssäis harkkoomust, jot männä e t emmäs näist inmihisist ja hää 
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kerkiäst mäni etes heijen hiijaisest ja iaisast käykist. No paikaal 
joukonpää niku ikkee särkehyi miheiee päin, ruume hänen ei piät-
tynt, a häylähtäis takas hiljaisen vuhhiinan keral. Laulu piättyi, 
no siis jäilee noisi kovemmaks ja kuulovammaks. Ja uuvvestaa 
ääniin pakria aalto piättyi, laskiis, ja antiis takas. Ränet vähittee 
toin toiseen peräst jäivät laulust pois, kuuluit vaa erinlaiset mör-
nämiset, kummat kiussaisiit nostaa laulua entiseks ja lykätä hänt 
etes-

— Noise ja kohhoo nyt tyyväki kaik, 
Päin viholaist, nälkähiin väk i ! . . . 
No siin kutsuus ei olt yhtehist uskoa, hänes jo värriis hervo. 

Näkemättä mittää, tiitämättä mitä tapahtui iissäpäin, emä tuppi 
inmihisiä puulest puulee, ja selvää mäni etes, a hänel vastaa puk-
sahtelliit inmihist, yhet nypristelliit kulmiaa, toiset vääräst nakran-
telliit, kolmannehet viheltelliit nakron kera. 

Hää halliast katsoi heijen liitsoin päälle, ja hänen silmät kysyk-
senteliit, kutsui t . . . 

— Tovarissat! — kuului Paavoin ääni. — Sotamiihet ollaa mokkoo-
mat ikkee inmihist kuin i myy. Hyy evät nois meitä lyymää. Mi-
nen peräst heijen pittää meitä lyyvvä? Vain ьепеп peräst, ku myy 
viimmä tottuutta kaikille. Vet sitä tottuutta i heillekii ono tarvis. 
Hyy viii evät arvaa sitä, no kiiree likenteilöö se aika, kons i hyy-
kii noisoot meijen rinnalle ja evät nois mänömää ennää ryystölöin 
ja tappamissiin laakun al, a männööt meijen vapahuslaakun al. 
A sitä vart jot hyy kiirempää arvajaisivat meijen tottuuven, meijen 
pittää männä etes. Etes tovarissat! Ain etes! 

Paavoin ääni helliis huukoos kovast, arvattavast ja sirkiäst, no 
joukko vähittee harrois. Inmihist toin toiseen jälest mäntii kurraa 
ja oikiasse, kotiloin ja aitoin luuks. Nyt joukko oli kiinan formaa 
senen terävään puuleen oli Paavoi ja tyyväen punnain laakku pa-
loi hänen pään pääl. Ja viii joukko näyttiis mussaks linnuks, kum-
pa leviälle harotti siivet ja valmistais lentämää, a Paavoi oli niku 
hänen n o k k a a n . . . 

Emä näki jot uulitsan otsaas seisoi rääty harmaita inmihisiä 
ilman liitsoja. Jokkahisen hartian pääl paistoit terrääväst ja kylmäst 
stiikkilöin viirut. Siint paikaal seisovalt ja vaifolovalt seinält tyy-
läisiin ]$äl le tuuli kylmää, kumpa löi emän rinnan läpi ja mäni 
syämee nas. 

Hää katsohtais ja näki, jot joukko, kumpa enstää plotnost oli 
täyttänt uulitsan, seisoo nytpaikallaa ja katsoo ku hänest männööt 
e tes inmihist laakun kera. Heijen jälest mäni moni kymmän hen-
ki, ja jokko harkkoomus etes käski ain kenen ikkee hypätä ääree, 
yhenlain ku tii keskiuulitsaa möitä olliis olt niin vari, jot poltti 
jalan pohjia. 

— Valta kaik po i s . . . — kuului laulu Fedjan suust. 
— Ja siis kohojaa k a n s a ! . . . — kovast ja jurmast vastaisiit voi-

makkahat äänet. 
Mut läpi virtaavan laulun äänen kuuluit hiljaist sanat: 
— Komandaa antaa. 
— Kättee! — kuului ääni iist. 
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Huukuus häylähtäisiit stiikit, tokkuit ja venuttaisiit laakulle vas-
saa niku nakron kera. 

— Ma-ars! 
Em^ katsoi eikä häylyttänt silmiää. Harmaa aalto sotamiihiä 

tasaisest häylähtäis ja venuttais poikin koko uulitsaa, siis kylmäst 
läksi etes ja vei iissää harvaa sukkaa paistaviin teräksissiin piiloin 
kera. Hää ruttoo harkkaeli ja noisi l ikemmäs poikaata, siis näki 
kuin Andrei harkkais etes, ja kattoi Paavoin omal ruumeheel. 

— Mää rinnaal tovarissa! — mörähti Paavoi. Ain likemmäs i li-
kemmäs, tulliit sotamiihiin harmaa rääty ja inmihist punalaakun 
kera. 

Emä kuuli takkaant juuksijoin harkkoomukset . Pölästynneet 
ääne t mörniit: 

— Pois, pojat, haroskaa! 
— Vlasov, juukse! 

— Takas, Paavoi! 
— Viskaa laakku, Paavoi! anna miä hänen peitän! — saoi Vesos-

vsikov. 
Hää tarttui varrest kiin, laakku häylähtäis takas. 
— Jätä! — mörni Paavoi. Miikkula reppäis käen yhenlain ku 

hänt tules poltti. Laulu sammui . Inmihist piättyit ja plotnast ympä-
röittiit Paavoin, no hää mättiis etes. Kaikin oltii vait, ja näkyi jot 
niku mikälee näkymätön tokkui väen päälle ja sekahui hänen 
kera, niku pilvi. 
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Laa kun al seisoi ei ku vaa kakskymmän henkiä, no hyy seisoit 
vahvast, ja niku kutsuit emmää itseen luuks huuleel heijen p u u -
lest. 

— Porucikka, ottakaa hänelt se! — kuului tassain ukon ääni. 
Siis hää venutti käen ja näytti laakun päälle. 
Paavoin luuks hyppäis nuurikkain ofitseri, yhel käel otti laakua 

varrest kiin ja vinkumisen viisii mörni. 
— Viskaa! 
— Käet pois! — kovast saoi Paavoi. 
Laakku värriis huukuus, painuttais kurraa ja oikiasse. i viimäire 

taas noisi kohoilee, ofitseri hyppäis pois ja istuis maaha . 
Emän loitse vilkahtais Miikkula ja lutisti oikiaa kättä ku-

iakkaa. 
— Ottaa heitä! —mörni ukko ja särkäis jalkaa maaha. Monikas 

sotamiis hyppäis etes, yks viuhutteli pyssyn peräl, laakku häyläh-
täis, ja uppois harmaahe sotamiismyttyy. 

— Eh! — mörni kenlee tusakkast. J a emä noisi mörnämää svii^ 
rin ulvovaal ääneel . No hänelle vastaa joukust kuului arvattava,. 
Sirkiä Paavoin ääni. 

— Hyväst emä! Hyväst omahiin! 
— Elois ono: Muisti! — kuului emän syämii nas . 
— Hyväst miun nenko! 
Siis hää noisi varpahillee ja näki, jot sotamiihiin päijen takkant 

kummarta is hänelle Andrein liitsa. 
— Omahist m iun . . . Andrei. . Paavoi! — mörni hää. 
—• Hyväst, tovarissat!—mörnettii heille sotamiihiin seast. 
Heille vastais monikertain kaju. Se vastais ikkunist ja kualt 

leekkää yllält kattoloilt: 

SANAT. 

Kramolnikat — niin kunikkahan valta kutsui voittelijoja kapita-
tistoja ja tsarismia vastaa. 

Ba$ibuzukit —ryystäjät , rosboinikat. 
Nenko — emä, ommain (ukrainaks). 

KYSYMYKSET. 

1. Millaisest tapahuksest kirjutettaa täs läkähyksees. Kuin siihe 
valmistaisiit tyyläiset? Kuin valmistais politsa? 

2. Miilaist yhtehykset tyyläisiin tyyololoist saap tehä heijen sa-
nomisia möitä? 

3. Millaisest tottuuest läkäisiit Paavoi ja Andrei omis juttolois? 
Lukekaa neet kohat läkähyksest. 

4. Miltaist käyttäjän omintukset oltii Paavoil? 
5. Millaisen kllaassin puulest ono Gorki? 
6. Kons sotamiihet evät männee t ryystäjiin ja tappajoin laakura 

al, a vapahuslaakun al Paavoin ja Andreiloin kera? 
7. Laatikaa losungat Ensimäiseks maiks meijen aikaa. 
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KIINNITYKSET. 

1. Vaalakkaa sinnist taivast möitä selvää lensi valkia ja rosovoin 
partti kerkiöjä pilvilöjä, ku höyryn viheltämiseei pölässytetty 
partti lintua. 

2. Meist puserrettaa verta, ku karpalost mahlaa! —tokkuit in-
mihissiin päijen päälle raskaat sanat. 

Allepiirtäkää yhessökset. Kirjuttakaa viii kaks esimerkkiä mokom-
pia yhessöksiä täst läkähyksest. 

3. Elo kiihui. 
Gudokka ulvoi, niku ain, vallakkahast. 
Sanat soriast kirjutetut, ollaa pantu toisees merkitöksees. Löytä-

kää läkähyksest viii monikas mokkooma esimerkki ja kirjuttakkaa 
tetrattii. 

PEPE. 
Pepelle vast ono kymmän vuutta, hää on hoikka ja selvä ku 

syerliika. Hänen hartiois löyhkää vanha revent paita, kumman 
lukemattomiin uuttuloin läpi näkkyy karicnevoin päivyest jo reust 
hipjä. 

Hää näyttiää harmaasse pöl lyy,—tuuloo merelt, ni viip hänt, ja 
tiukkaa hänen kera, — Pepe hyppii saarukkaisen kivilöjä möitä, 
päivyen noisost laskuu nas ja jokko tunni laulaa: 

— Italia käppiäine, 
Italia miun 1 

Hänt kaik interesuittaat: kukat, kummat niku ojat virtajaat hyv-
vää maata myyt, syerliiat lilavoisiin kivilöin välis, linnut olivapuijen 
lehtilöis, vinogradnikkoin malahiittavoisiis prosmiis, kalat pimmiöis 
saatulois meren pohjaas i ulkolaist kaijoil linnan uulitsoil. 

Paljo saap läätä Pepest. Kerran milläinlee sinjora palkkais hänt 
viimää omalle tuttavallee merran omenia potarkaks. 

— Palkkaa saat soldon! — saoi hää. — Se vet ono hyvä siulle. 
Hää otti merran pään päälle, a illast vast tuli saamaa palkkaa. 
— Siä et kovin ruttant, — saoi hänelle nain. 
— No aintakii miä väsyin, hyvä sinjora! henkätees vastais 

Pepe: 
— Vet heitä oli enämip k y m m ä n ä ä ! 
•— Kuin? Merraas kekopään kera ja kymmän o m e n a a ? 
— Poikaisia, sinjora. 
— A, o m m e e n a t ? 
— Enstää pojat: Mikkeli, Dzovanni . . . 
Nain alkoi suuttua ja otti hänt hartiast kiin. 
— Vastaa, siä veit ommeena t vai et? 
— Plossadii nas, Sinjora. Tyy kuunnelkaa, kuin hyvin miä it-

siää vein: Enstää en katsont heijen narrimisen päällekää. Tuu-
maisin: — laa hyy sannoot minnua oselaks, miä kaik terpin vaa 
teijen peräst, kallis sinjora. No kons hyy noisiit narrimaa miun 
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emmää, — aha — tuumasin miä — tämä teille ei mää muitas. Siire 
miä panin merran maaha ja olliis teijen pitänt nähä, hyvä Sinjora,. 
kuin hyvin puuttui jokko ommeena niihe rosponikkooi — tyy koko 
illan olliisitta nakraneet. 

— I hyy varastiit miun ommeenat!? mörähtäis nain. 
Pepe halliast painoi pään ja saoi: 
— Ei, neet ommeenet , kummat evät puuttuneet poikaisii, särke-

hyit päin seinää, a jäänökset myy kaik parvees söimmä siis k u 
sov imma. . . 

Nain kavvan mörni, ja viskoi pritvatun Pepen pään päälle kaik 
kerosanat mitä vaa tiisi! 

Pepe hiljaa kuunteli, väiimittee solkki kiileel ja kiitti: 
— Oo, kuin saottu! Milläist s ana t ! . . 
A kons nain väsyi ja mäni ääree, siis saoi: 
— Tyy näin että torruis ku olliisitta nähneet kuin teijen saaun-

hyvät ommeena t puuttuit niijen mosennikkoin reukkahii päihe, 
— ah, ku tyy vaa olliisitta nähneet . Tyy olliisitta an taneet miulle 
kaks soldoa yhen sijast. 

Nain ei arvant voittajan hiljaist koriutta, hää vaa heristi hänelle 
jälest rautaiseel kulakaal. 

Pepen siar, paljo hänt vanhemp tyttöi, no ei yhtää viisahamp^ 
eli piikaan rikkaal amerikkalaiseel. 

Hää äkkistää, noisi varmistummaa hyvil leiviil, mäni punaiseks , 
puhtahaks ja mahlakkahaks ko kruussa avgustikuus. 

Kerran veli kysyi hänelt: 
— Siä syyt jokko päivä? 
— Kaks tali kolt kertaa, ku tahon, — vastais korriast siar. 
— Hampahia hoitaist! — saoi Pepe, tuumais ja siis taas kysyi: 
— A siun peremiis ono kovin r ikas? 
— Hääkö? Miä tuumaan, ono rikkahamp kunnikast. 
— No, jä tämmä vohmiin jutot naapuriloille! A monet hänel 

ollaa kaat ia t? 
— Sitä ono rankka sannoa. 
— Kymmänät? 
— Moset i enemmänki i . 
— Määk tuu miulle yhet pität ja lämmät, — saoi Pepe. 
— Mitä vart? 
— Siä näät millaist miul ollaa.—Nähä niitä eo olt pahhain, Pe-

pen kaatioist ei jäänt melkeen mittää. 
— Jaa —Sopi s i so i ,—siun pittää vaattiissa. Mut hää mahtaa 

tuumata, jot myy varassimma hänelt neet kaatiat. 
Pepe saoi tasaisest : 
— Ei piä lukkia inmihisiä vonmemmaks itsiää. Kons paljost 

otetaa vähä, ni se ei oo varastammist a prosto jakamist! 
— No vet se vaa saotaa lauluus! — saoi sisoi, mut Pepe selvää 

hänen painoi puulehee ja vähän ajan peräst sisoi toi ku toikii 
hyvät vaalakanharmaat kaatiat, kummat oltii pi temmät ku Pepe 
itse, mut hää arvais, mitä tehä. 

— Annak veitsi! — saoi hää. 
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Kahen hyy kerraas amerikkalaisen kaatioist tekkiit mukkaisan 
kostyman poikaa vart. Tuli oikiin levviä, no lämmä säkki, kum-
paa yli hartioin pittiit nuuraist proimat a kormunist tulliit hyvät 
hiat. 

Hyy oliiisivat tehneet viii paremmin, ku ei olliis hämmentän t 
amerikkalaisen nain, kumpa sil aika tuli kuhnii ja alkoi särkiissä 
kaikiil kiiliil yht pahaisest , niku tekkööt amerikkalaist. 

Pepe mittää ei arvant siint, nyrpistäis vaa, pani käen syämen 
päälle ja henkäis väsynehest siihe nas, kunniis tuli itse amerik-
kalain. 

— Mis on assia ? kysyi hää. 
Ja Pepe vastais: 
— Sinjor, miul ono kumma, ku teijen sinjora nosti mokkooman 

möryn. Miä vähä i uun suuttunt teijen puulest . Sinjora, niku 
miä arvaan, tuumajaa , jot myy pilasimma neet kaatiat, mut saon 
teille, jot miulle näin ono viii paremp. Hää most viii tuumajaa , 
jot nämät ollaa teijen viimäist kaatiat ja teil ennää ei oo mil os-
taa -

ftmerikkalain kuunteli hänt otsaa nas ja saoi : 
— Miä tuumaan poika, jot pittää kutsua politsa. 
— J a a ? Mitä vart? — Kummatteli Pepe. 
— Jo t panna sinnua tyrmää. 
Se kovin pölässytti Pepen. Hää vähäist ku ei noist itkömää, no 

pittiis siint ja saoi korriast. 
— Ku siulle, sinjor, näyttiää panna väkkiä tyrmää, ni siis ono 

niin. No miäpä en tekkiis sitä, ku miul olliis paljo kaattiloja a 
teil ei olliis yksiikää! Miä antaisin teille kahet, viii kolmet kaa-
tiat, vaik kolmia kaatiloja ei saa panna kerraas i jalkaakaa. Erittee 
viii varil päivääl . . . 

Rmerikkalain noisi nakramaa, vet välistää rikkahallekii ono ves-
selä. 

Siis hää syytti Pepetä sokolaatiil ja antoi f rankan rahan. 
— Kiitoksia, s injor! saoi Pepe. Siis kiusais rahhaa hampahiil ja 

saoi : 
— Raha, kuilee, ono oikia ! 
Kaikkiis paremp on Pepelle, kons hää yksintää ono meren ran-

naal ja katsoo kivilöin lohkinoksii, niku lukkiis kivilöin pimmiää 
istoriaa. Niil minuttiloil hänen elläävät silmät ollaa harottunneet, 
hoikat käet pantu selän takkaks, pää painettu ja häylyy niku kukka 
ja itse hää mitälee hiljaa, hiljaa laulaa. 

Hyvä ono hää, ku katsoo i kukkiin päälle, kummat , niku lilavoist 
gliciniaojat, valluut seinää myyt ja niku kuunteloo niijen sulkkuisiin 
lehtiin sopotust merituulen kera. 

Hää katsoo ja laulaa: 
— Fiorino-o.. . Fiorio-o. . , 
Etähält, niku suuren tamburinan isut, kuuluu meren kohisom-

miin. Kukkiin pääl tiukkaat matolinnut. 
Pepe nostaa pään ja vahtii heijen jälest. 
— Oh! — mörnää hää, plakuttaa kässiä, ja sil pölässyttää suu-

ren rohhoisen syerliian. A kons meri seisoo ku speiii ja kons ki-
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vilöin pääl ei oo aaltoloin vaaksia, Pepe istujaa kivilöille ja katsoo 
tarkoil silmiil läpinäkyvän veen pääl le : 

Siil ruskioin vesiheiniin seas uijuut kalat, ja kravut poikittee 
ryymiit. 

I hiljaisuuvees sinnisen meren pääl taas hiljaa virtajaa helliä 
pojan ääni. 

— O meri, mer i . . . 
Vanhemmat inmihist sannoot pojas t : 
— Siint liinöö anarhis ta! A ken hyvemp inmihiin liinöö, ja ken 

paremmast tuntoo hänen, se s a n n o o : 
— Pepest tulloo meijen poe t ta . . . 
A stollääri Paskvalino, kummaal ono niku hoppiast valettu pää, 

ja liitsa, niku vanhan Rooman rahas. viisas ja hyvä Paskvalino san-
noo ommaata : 

— Lapset liinööt pa remmat meitä, ja ellää heil liinöö parempi 
Hänt ussiat uskoot. 

SANAT. 

Oliva — öljypuu. 
Malahiitta — kallis kivi rohhoist kuvvaa. 
Sinjora — rovva. 
Sinjor — herra. 
Soldo — piin Italian raha. 
Frankki — Frantsijan raha. 
Gli^inia — kukka. 
Fiorino — kukka. 
Tamburina — soittokraami. 
Anarhista — inmihiin, kumpa ono vassoin kaikenlaajaist riikin 

valtaa. Täs tapahtumisees vassoin kapitalistojä ja heijen valtaa. 

KYSYMYKSET. 

1. Ken oli P e p e ? Milläisees maas oli tämä tapahtummiin. 
Läätkää, millain siil oli luunto, Gorjkin sanoil. 
2. Millaist puulet Pepen harakteraa ilmahtuut poikaisen vastaa-

mises amerikkalaiselle. 
Kuin Pepe piti itsiää rikkahan amerikkalaisen kera? 
3. Miks stollääri tuumajaa , jot „lapset liinööt paremmat meitä, ja 

noisoot elämää paremmin ku myy." Kenen miilet neet ova t? 
4. Muistakaa, näink loppui Andrejevan läkkäähys: .Petjka 

daacaal"? 

KI1NN1TÖS. 

1. Laatikaa tälle läkähykselle p laanu? 
2. Jokkohiin ottakaa yks osa tätä läkähyst, ja kiusatkaa läätä 

hänt itse, sanoil, kummat ovat liki Gorjkin sannooja. 
3. Kirjuttakkaa kirjast kaik, minen kera Gorjki yhessyttää Pepetä. 



MEREL. 

Merel. Я. Edelfelt . 

Railot käivät meren pinnaal 
Vaaksi meren kivilöil, 
Lauloi tiiroi toisen rinnaal 
Häylyttäes siipilöil. 

Lauloi aalto vanhan laulun, 
Kuului ääni kaijaavan 
Tormin noisust, noisust aallon 
Tulost tihen tomakan. 

Lentäät lännest tormituulet 
Laine noisoo, laskijaa, 
Jyryn al on pohjapuulet 
Tomakaas on rantamaa. 

Tormiloja e m m ä hervii 
Pittiimmä myy lainehiis 
Jyrytuutsat läpi lyymmä 
Voimat viholaisen iist. 

Ylä-äärees, Pärspään puulees 
Seilit tuulees liplattiit, 
Suumeen puulees „Serkka-

havvaal" 
Moottorit jo puputtiit. 

Verkot „Heetooi" pittää heittää 
Kohta kalakas on tää. 
Ken meist kiistahuksen voittaa, 
täyttää plaanun kiireempää? 
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Nyt ei huuli meijen sout 
Moottori nyt etes viip, 
Selväst vene etes joutuu, 
Niku merilinnun siip. 

Savvun sises kohtii rantaa, 
Sises suuriin aaltoloin, 
Luuvvin viisii maihe lentää 
Ka!a-flootta kolhosoän. 

Rantaa vene aettii 
Vassen aaltoa väännettii, 
Paikalle se kiinnitettä 
Trappi maalle visattii. 

Raitit paikaal nossettii, 
Joukool maalle tassittii, 
Seppjöin sekkaa kärrättii, 
Hohlat auki päässettii. 

Kahest paklast lapettii, 
Hohla leeveel katettii, 
Hailit pois siint siplittii, 
Kätyt mertaa visoittii, 

Kalamiihet huukaisiit, 
Verkot vappooi ripustiit 
Vähän aikaa huukaisiit^ 
Toiset raittii valmistiit. 

Pyyvvän antoit ottopaikkaa, 
Moottorin taas kunnostiit, 
Verkot uutee lapettii 
Merelle taas lähettiä. 



V. V. K A Z I N. 
(syntyi 1889) 

TYYLÄISMAI. 

Miä sären, sären vasaraal 
J a kiirrän truppaa päälle ravvan 
J a jyry miulle vastajaa 
Koin tanvahaal ja euksiis kavvan. 
Miä puren, puren saksiloil 
Pois karralt äären kovan, vahvan 
J a vesi pyytää allaal kiin 
Kaik lassut, kummat tokkuut maaha. 
Ja perrää kylmiin uulitsaal 
Käyp praavittammiin, kiire kova — 
Oi, mitä sinkin lastuja, 
Oi, mitä maikuun apajoja! 
Vestilkat t ruppaa möitä nyt 
Vaa lyyvvää — tilkkoin kevättöitä! 
Kuin ääni kuuluu helliä 
Pockia, uhluloja möitä. 

KÄSIJOUTSEN. 
Varraa huumukses t 
Miun struka, 
Joutsen , käsijoutsen tää, 
Laulun kera, 
Selväisestää, 
Lastu ono ujumaa. 
Clju, uju, 
Lintu oma 
Virtaa möitä karhiaa, 
Kraappaa, kraappaa, 
Nöyrääl jalal 
Pitemp lastu pinnan päält.. 
Joutsen liikkuu 
Niku vesi, 
Lassut valluut, vaahtojaat, 
Polvet ovat 
Vaahoos kovas, 
Siin neet kiihuut, uppojaat.. 



KI1NNITÖKSIÄ 

1. Kirjuttakkaa ensimäin runo ja etsikää ja alle piirtäkää sanat 
epitetat. 

2. Kuin pittää arvata päälkirjutos „Käsijoutsen"? 
3. Kirjuttakkaa toin runo ja allepiirtäkää sanat, kummat näy t tää t 

„käsi joutsenen" liikkumista. 



E M I - S J А О. 
Emi-Sjao ono kittaajalain poetta ja ellää nyt meijen 

maas, SSSR-s. Syntyi hää 1899 v. Hää ono kittaajalaisen 
väenopin opettajan poika. 

SANHAIN KÄTYTLAULU. f 

Baju bai, baju bai 
Pikkarain veli! 
Elä ite, baju bai, 
ruta selvää nukkua 
pikkarain siä veli! 
Liinöö nälkä, emä paikaal 
antaa siulle rintaa, 
Liinet märkä, ni miä siult 
Hunnut paikaal vaihan. 
Baju-bai, baju-bai, 
Pikkarain veli! 
Taivas viii on pimmiä 
aika viii 011 varahain, 
makkaa piini veli! 
Mamoin pittää männä tyyhy, 
mamoin kera m ä ä m m ä myy, 
kuin siun jätät yksintää 
kottii ilman väkkiä? 
Liinöö nälkä, ni ei oo 
sinnua ken syyttäis 
Liinet märkä, ni ei oo 
ken siult hunnu t vaihtaisi 
Baju-bai, baju-bai 
Pikkarain veli! 

Käet miulle venuta, 
miun päälle katsaha, 
Katso piini veli! 
Mamoi miulle sinnua 
ei viii ruuhi antaa, 
Sannoo, kehno miä oon 
viii en maha kantaa. 
Baju-bai, baju-bai, 
pikkarain siä veli! 
Kuulet, mörnää kenlee 

niku metsän sviiri! 
Elä hervii, ono se 
meille tyyhy kutsu. 
Mamoin ei piä myyhästyä 
huumukses t savotaa, 
ei saa hänen myyhästyä, 
senen peräst — sakko! 
Viijest piinest minutist 
paljo rahhaa otetaal 
Baju-bai, baju-bai, 
Pikkaraist veljiä! 
Elä ite, baju bai 
Ruta kiiree nukkua! 
Kuhu panna sinnua? 
Tähä ääree massi inan. 
Massiina vet vuhisoo 
Siun ei maata a n n a . . . 
Maata, maata pittää! 
Siä et kuule mittää. 
Oi, kuin itköö veli piin 
hengästyy ja mörnää, 
pöllyt suuhu mättiäät , 
massiinast kaik lentäät. 
Baju-bai, baju-bai, 
pikkarain siä veli! 
Mamoin pittää kuttoa, 
a miun pittää häklätä , 
voi siä piini poika! 
Vot siä uut jo nälkähiin 
ei oo aikaa syyttää,, 
siä uut märkä 
— ei nyt oo 
aikaa hunnu t muuttaa^ 
Baju-bai, baju-bai 
Liikutan miä veljiäl 



/ 

Elä ite, miä vet kera 
nakraa miä en jaksa. 
Kymmän kuuta vast on siul 
yheksäs vuus ono miul, 
hyvä se, ku olin suur, 
sain miä kera tyytä! 
No kakstoist on tunnia 
rankka suutkiis raataa! 
Kovin rankka tyys on yy| 
CJni painaa, painaa, 
silmät männöÖt itse kiin, 
antaat paljo vaivaa! 
Senen peräst läsykäs 
kaikiil meil on liitsa. 
Unen peräst poselle 
lyyp meit maasteritsa. 
Silmät evät mittää nää, 
massiinat vaa vuhisoot, 
lapat lentäät, viheltäät, 
paksut nahkalapat . 
Piini sisoi miun Mi-Nju, 
tappais kerran lappaa, 
lappa hänen seinää löi, 
ja siin kerraas tappoi. 
Baju-bai, baju-bai, 
voi siä piini poika! 

Elloa siul liine ei, 
«ikä liine miulkaa! 
Kuin siis olla, kasvaa kuin, 

saok kiiree veli, miulle? 
Elä hervii mittää siä, 
pikkuruikkuin veli, 
saotaa, jot kuslee siil 
suuri maa on Czänsi. 
Siil vet ollaa Sovetit, 
köyhät saivat maata , 
rikkahat siilt aettii, 
siil on hyvä raataa! 
Lapsia ei muukata 
massiinoin siil äärees 
heitä oppii otetaa, 
ilman rahhaa pietää. 
Baju-bai, bauju-bai, 
etk siä poju nuku vai? 
Czänsi'n maaha m ä ä m m ä kiiree 
mamoin kera myy, 
siil on kaikiil vatsa täyn, 
nälkä siil ei liine. 
Liinöö nälkä, emä paikaal 
antaa siulle rintaa, 
liinet märkä, ni miä siult 
hunnut paikaal vaihan. 
Siil on hyvä kasvaa siun, 
siil on kera hyvä miun 
kera veljen ellää. 
Baju-bai, baju-bai 
pikkuruikkuin poika. 
Elä ite, baju-bai 
sukkelampaa nuku! 

KYSYMYKSET. 

1. Minen peräst Kittaajalain tyyläisnain viip piinen lapseen 
Taabrikkaa kerallaa? 

2. Miltaisiis ololois ono laps faabrikaas? Lukekaa se paikka 
runost. 

3. Lukekaa viii kerran neet paikat runost, kummiis läätää, kuin 
raataa faabrikaas yheksänvuuti in tytökkäin. 

4. Mil viisii voip Kittaajan proletariaatti päässä köyhyyvest? 
5. Vaa yhes Kittaajaasko piinet lapset elläät sil viisii, ku ono 

läät ty Emi-Sjaon runos? Mitä toisia läkähyksiä tyy tiijettä, kus lää-
v ä ä lapsiin tyyst kapitalistisiis mais? 

6. Puulistaak Emi-Sjao omas runos vaa Kittaajan tyyläisiä ja hei-
jen lapsia? 
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MEILLE SUUITTU ONO SILVIISII! 

Vanha talonpoika läkkäis hiljaa, 
Vanha talonpoika pojallee läkkäis: 
. O m a poikain, Wan-Lin, miun poikain, 
Meille suuittu ono sil viisii! 
J o s riissua taas meille vähä kasvaa, 
Myy enemmän vettä pattaa paamma, 
J o t vähemmän riissua syytäis. 
Paha läätä ono Li-Laoe'n kera, 
Hää selvää meit koist pois ajaa. 
Siä vet muissat, ku männäkeväeel : 
Hyvä, ku kaikkia meitä ei tapettu 
Ku myy kysyimma maksoa piinentää. 
Mitä tiit, Wan-Lin, miun poikain, 
J o s on suuittu meille sil viisii?" 

Ja ympäär jo solkkiit vintovkat, 
Sotamiihet kyllää myyt juuksoot, 
Ampuut vaa, kenen näkkööt ja tapajaat , 
J a perttilöis etsoa tekkööt. 
Vanha talonpoika antiiks pyytää, 
Ku ei oo millä heitä syyttää. 
Sotamiihet kaik kanat pyyvettii, 
J a viimeisen sian leikattii. 
Ottiit ukolt hyy nuuren Wan-Lin'in. 
Tahtoi ukko poikajaa saattaa tiil, 
Mut sotamiihet löivät häntä. 
„Mitä tiit, Wan-Lin, miun poikain, 
Meille suuittu ono silviisii!" 

Jalkaväees Wan-Lin'ia aetaa, 
Van-Lin'ia sappeeraan aetaa, 

n-Lin'iil on seitsentoist vuutta. 
Van-Lin ono viii i vesselä — 
— Saap yheksän dajanii palkkaa. 
Mut vohmain Van-Lin ei tiijekää: 
Sotamiihille palkkaa ei anneta . 
Jo s ryyssät, ni elät vesseläst, 
Ei oo ketä ryystää, uut nälissääs. 
Ja po rä tku t—kammela läätä — 
Sotamiihelle armoa tye ei... 
Sotamiihiä asjastkii lyyvvää 
Sotamiihia asjata lyyvvää. 
J a paljo sai terppiä nuuri Van Lin 
J a tihtii hää ättiää muisti: 
.»Meille suuittu ono silviisii!" 



"Tänäpään, pojat, meitä laitetaa! 
Määmmä frontalie Gan Czoun puulest! 
Kuuli Van-Lin toverin läkkäävän: 
.Meijen veljiä punnaist ovat, 
ja meijen asjaa hyy puulistaat"... 
Van-Lin'ii! on hyvä miili, 
Jo t pääsöö hää synnykkipuulee.. 
Yyl vakkooniin veerut vurriisiit 
Van-Lin yyl pahhaisest makkais.. 
Unes näki hää kyllää ommaata , 
Vanha ätti hänt lutisti rintaa vas 
J a Van-Lin ätillee saoi: 
„Ohto, ätti, siun iuuksees jään!" 
„Mitä tiit, Van-Lin, miun poikain,, 
Ono suuittu meille sil viisii!" 

Kaks päivää ja yytä hyy tappeliit.. 
Niku metsä, vintovkat oltii, 
Ja luuit, ku vihma kevväen. 
Jä i pellolle kymmänät tuhatat 
J a neet veljiä oltii vet kaik... 
Van-Lin männöö verrist peltoa myyt. 
Ja äkkistää itkömää noisi, 
J a vintovkan maaha tokutti. 
Ofitseri koltinka juuksi: 
„Mitä tiit, siä koira, siä pahalain?" 
Ja Van-Lin hänelle sannoo: 
„Tuus lessiit, tuus l e s s i i t jo molloomat 
Tuus pitkittee lessii miun täätä 
Ja poikittee ätti lessii! 
Mitä vart myy ommia t apamma? 
Mitä vart myy veljiä lyymrnä? 
Kovast raatoit hyy, köyhäst eltii!"... 
Hänt ofitseri ei kuulomaa noist 
Koltin pääl löi hänt silmiin vällii. 
Mäni mussaks Van-Lin'in silmiis 
J a hää tokkui verisee maaha. 

Nuuri kuu ono taivahaal yiähääl 
Viii ylempään tähet vilkkuut, 
Kvläs tyhjääs ei savvua näy. 
Voihkais Van-Lin ja havahtui. 
Tykit jyrisööt, puljemötät.. . 
Muisti ättiin läkkiinän siis Van-Lin 
Ja sitä hää ennää ei uskoint: 
„Täi viisii suuittu meille ei oo, 
Ei, ei suuittu oo täi viisii! 
Kommunistat on ommia — veljiä,. 



Heijen kera myy voitteloo määmmä!" 
Ja häylyees raanast, mörnää Van-Lin: 

.Määmmä!" 
Sotamiihiin vassus yyst kuuluu: 

.Määmmä!" 
J a hyy läksiit pois, läksiit etes hyy, 
Puna-armeijaa valkioilt läksiit, 
Revolutsian puulest hyy läksiit, 
J a vallan sovettiloin! 

Puna kamanteri lavalt läkäjää: 
„Meijen pittää valkiat lyyvvä, 
Rsjan suuren sil viisii tiimmä! 
Imperialistat kaik kera lyymmä, 
Kommunismin jot olliis voitto! 
Voitto iopulliin meijen on!" 
Tuumaajaa puna-armeitsa Van-Lin: 
„Voitto Iopulliin meijen on 
Totta läkäsi vanha ätti miun: 
Meille suuittu ono sil viisii:" 

SftNRT. 

Li Lao-e — inmihisen imi, Lao-e — herra. Dajan — kittaajan raha, 
liki rupiaa. Koit — pistolettisisteema. Kolt ono miihen imi, kumpa 
laati mokkooman pistoletin. 

KYSYMYKSET. 

1. Miltaisiis ololois eli ja kuuli vanha talonpoika? 
2. Mitä noisi tiitämää nuuri kittaajalain, ku mäni punnaisiin 

puuleel? 
3. Mikä eritys ono ätin sanoil .Meille suuittu ono sil viisii!" ja 

samoil pojan sanoil? 
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S. G R I G O R J E V 

PUNNAiN BAAKK1. 

1. Ei o o kenenkää. 

Maksima kyyrystäisiis istui kuuriman pääl ja katsoi kuin vank-
kuriloille pantii ja katettii brisentiil ätti ja mamoi, kummat olliit 
niku ikkee kuuleneet . Hyy yhenlain kuuloot. Kokko h u u m u s ran-
nalt väitetää läsiviä ja viii kenkää niist ei tult takas. 

Enemp kuuta seisoot pakolaist linnan al Volgajoen partahaal. 
Hyy kaik pakeniit kasakoist jot männä kuhulee Volgan takkaaks. 
Volga oli aitaan. Enstää uuteltii lauttia, käytii lspolkomas, siilt 

luvattii, no kons laitat kaik yli, ku heitä on ono kymmän tuhattia 
kuurimaa. Pakomiihet seisoit rannaal, katkoit aitoja ja heinähuu-
nehia, kumpia yyn aikaan polttiit. Maksimaa kylmästi, tahtohui 
sannoa niille, kummat panniit kuurimaa ätin ja emän: 

„Ottakaa minnuakkii." 
Evät olliis ottaneet, ja jäi hää yksintää. 
Ignatta täätä kuhulee mäni. Maksima herviis männä kuuriman 

päält pois, härät ovat vaik i kehnot ja laihtuneet jot luut tuntuut, 
no omat ollaa — hyvät mordat ja halliat silmät niil ovat. Väet 
ympäriil kaik viirahat. 

Poika mättiis päivyen paistehesse, ja sinne nukkui; lihoratka 
mäni unes, a kons noisi yllää ni läpi unen kuuli kenenlee sanat. 

— A siä kenen oot poika? 
I Ignatta täätän ääni vastais: 
— A ken hän t tiitää, nyt lapset evät uu kenenkää . 

11. Jermakka. 

Maksima hiljakaistaa mättiijää pristanin luuks. Sen portaal seisoi 
korkia, hai liukko pitän parran kera, huupakenkiis ja vaattapinsa-
kaas, a hänen rinnaal toin, mussan parran kera, pitkiin kässiin 
kera, korkiois saappahiis ja voijekkahas kurtkaas. 

— Kuhu siä, pen ikka?—kysyi ukko, a toin otti Maksimaa käest 
kiin, ylemmäs kynsvartta ja kovin lutisti. 

Maksima katsoi ukon näkköö ja arvais jot vaik kovat ja stroo-
koit ovat hänel silmät, mut hyvät. Bahcevnikka-ukkoa muisti. 

— Äijä, ota minnua kera?.. 
— Kuhu siä? Meil ono sota-assia. 
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Ota, äijä, — taas noisi kysymää Maksima ja aikoi itkiä. 
Äijä saoi mussalle: 
— Ota hänt, Leonti, voitajaks kelpajaa. Musta kopli poikaa kovil 

käsil niku pihtilöil ja saoi: 
— Poikain on vahva, mut laiha. 
— Syytämmä... mänettellöö. 
Kuin s innua kutsutaa? 
— Maksima. 
— Nu vot näät, milläin on assia... Massiinan voitajan, pojan ku 

i siä, meilt luuti tappoi. Meil ono sota-assia. Et hervii? 
— En. 
— No mää siis parahottaa. Mään, miä kerraas tyen. 
Maksima mäni parahottaa ja loitsemännees luki veerun ravvast 

parahotan imen: „Jermak". 
Maksiman loitse juustii lastaajat säkkilöin kera ja mörniit: 
— Iist! Iist! 
Maksima, jot ei hämmentää , mättiis seinän varal ja noisi uutte-

äommaa. 
Vähän ajan peräst tuli Leonti, kovast otti poikaa hartiasi kiin, 

avvais auki oven ja tuppais sinne Maksiman. 
Hänen iis avvahui pimmiä vari hauta, kualt näkyi tantsiva tuli ja 

siil massiinan luun vottiis ja mitälee teki rautaiseel avvaimeel 
laiha miis pritvatun näön kera. 

Hot hää i painuttais, no Maksima äkkistää arvais jot se ono ko-
vin suur miis: pität käet ja teräväst painetut po lve t . . . 

„Hää ono ku hämöläin", — tuumais poika. 
Leonti mörni sille korvaa: 
—- Tovarissa Oleksa, miä siulle toisen voitajan toin. 
Oleksa nosti päätä, katsoi pojan päälle ja taas mitälee noisi sär-

kömää massiinaas. Siis nostiis, — hoikka ja laiha, katsoi Maksiman 
päälle ja kysyi: 

— Kualt siä löysit mokkooman revennehen? 
— Rannast. 
— Я tovarissa komanderi mitä sannoo? 
— Mitä sannoo? Myy ilman voitajaa yhenlain emmä saa 

m ä n n ä . . . 
— No katso, kuin itse t i i j ä t . . . Leonti, kumpaa Oleksa mont 

kertaa saoi .tovarissa mehanikaks", mäni pois (kenlee hänt kut-
sui yliää). 

Maksimaa hämölä in—Oleksa opasti kuin pittää voitaa mas-
siinaa, kuin pannaa vaskipankkooi pakriaa, harmaata, lakkiaa oilda-
gia ja kuin neet pantkat siis pannaa ylässuin vaaloin uuttuloin 
pääl. 

Löi kello. Oleksa hyppäis ja juuksi valkioin krukkiin luuks, kum-
mat voittiisiit tunnilothe. Kello löi toisen kerran, srelkka krukkaa 
möitä vdäntiis ja piättyi .valmis" sanan vastaa. 

Oleksa helisömisen kera väänsi krugan ruckaa, strelkka taas 
juuksi, ja piättyi jällee „valmis" sanan vastaa. 

Siis hää piättyi suuren, paistavan viirun luuksja katsoi viirun 



päälle. Strelkka kellon kera hyppäis ja piättyi sannaa: „Etes 
hiljaa". 

„Oleksa kovin vihelsi ja häylytti pääl Maksimalie. Hää polästyi, 
mäni likemp t r juuman seinää ja näki jot Oleksa helähytti kellool ja 
vastais: 

— Etes hiljain. 
Siis väänsi suuren viirun ja kaik viirut, vaa Iikat, porsenit män-

t i t hottuu. 
Helähytettii viii kerta. 

Ill Massiina. 

Mäni monikas päivä ja Maksima oppihui parahhotan elloo ja 
alkoi arvata mikä ono mihe. 

Leontilt hää sai tiitää, jot parahhofa männöö etes päivyen voi-
maal, kumpa on hoitiist polttomaterialiis, jot kattilan sises vesi 
suurees varis männöö notriaks, voimakkahaus höyryks, kumpa 
männöö trupia möitä massiinaa ja siil lykkii porseniloja. 

Erittee mehanikka nevvoi veenmittaajan klasiloist, manometrast» 
kumpa näyttää höyryn lutistammist ja pumpust , kumpa täytytti 
kattilan veel. 

Leonti läkkäis, jot kons veenmittaajan klasist ei nois näkymää 
vettä ja kons manornetran strelkka männöö punnaisen viirun tak-
kaks oikiaa, siis kattilaas vettä ennää ei liine i vähän ajan pe-
räst kattilan ampuu harollee. J a ensiks vallaa kipetkuui ja höy-
ryyl kaik allaal, parahhotan lohkooi kaheks ja upottaa. 

Poika noisi arvaamaa, jot mossiinaas ono kovin suur voima i 
hänel tahtohui tiukkaa senen voiman kera, seissa laskoviirun luun, 
niku Leonti tali Oleksa. 

No hää noisii arvaamaa viii enemmän . Tääl hänt kaik kutsuit 
„tovarissaks* i enstää hää kuinkaa ei arvant, nakretaakse hänen 
ympäriil — siis hää arvais, jot ei, ja vaik tääl olliit kaik viirahia,, 
mut siint nas, kons hää noisi valamaa maaslenkoihe masuttia ja 
voijetta, hää arvais jot hänen tyyst kera pittiää „ Je rmakan" elo, 
hää uskoi, jot hänt totta kutsutaa tovarissaks, jot tääl vtirahiin 
seas hää männöö omaks. 

Viii hää arvais, jot välistää senen „tovarissa" sanan al peittiää 
i suur viha. Hää näki, jot mehanikka Leonti ei laatihust hänen 
oppimiihen, Oleksan kera. 

Kons piätyskohis Leonti nevvoi Maksimalie, kuin ono tehty mas-
siina, Oleksa koverteli, nakroi ja läkkäis: 

— Siun viisii, tovarissa — saoi hää Leontille, — kaik ono mas-
siina, parahhota ono masina, maa ono massiina, i maailma ono 
massiina, i ilmihiin, — sekkii ono massiina? 

Leonti vastais enemp Maksimalie kuin Oleksalle: 
— Inmihiin on kera massiina, no viii enemmän kuin massiina,. 

hää ono massiina i massinista. 
— Ku miä uun massiina, ni miulle on yhelain kenen olla, yhen^ 

lain ken ono miun viholain. 
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— Ku siä olliist vaa massiina, ni se oli iis niin. No siä oot mas-
sinista. Siuile on annettu elo sitä vart, jot pittää massiinaa puhta-
haan ja porätkaas, jot hää hyvin tekkiis tyytä. 

— Ketä vart? 
— Yhtähist hyvvää vart. 
— Hyvvää? Hm! 
Oieksa virattomast nakrahtais. Siin nakroos oii se, mikä Maksi-

malle muistohui kavvaks, ja peräst senen iäkinän hää noisi vahti-
maa Oieksan jälest ja vähä katsoi toisiin lämmittäijiin ja sleessa-
xilloin, koko aiakarnandan päälle. 

Parahhotan kamanderi in oli s turmana Zdaan. Hää yhtkää kertaa 
•ei tarkant nähä Maksimaa, yhtkää kertaa ei läänt hänen kera. A 
tänäpään Zdaan oli kaikkinee toin, tappais Maksiman kiin, pani 
käen pään päälle, ja katsoi silmii. 

Maksirna näki jot i Zdaanaal kera mahtaat olla vesselät silmät. 
Äkkistää peräst senen hää sai tiitää, minen peräst Zdaanalle tuli 
vesselä. Hää radiota möitä sai viissin, jot allaalt Tsaritsinan ko-
hast läksi nastuplenjaa Denikinan flootta, a ylläält, Sizranist, ceho— 
slovakkiloin flootta. Punnain Volgan flootta jäi kahen tulen vällii. 

„Jermakka* sai käskyn männä yllää „Nel jänkymmänän veljän 
saarukkaisen" luuks. 

Mitä vart, kenkää ei tiitänt. 
Maksima salaistaa katsoi radiotelegrafan kajuttii, kual kaman-

deri luki vastamaisia sannooja telegrafistalle, a se särki avaint 
möitä käel. Kuin ono tehty radio, Maksima kuinkaa ei arvant 
siint, mitä hänelle nevvoi Leonti, no tiisi jot t r juuman elektromas-
siina, kumpa öittee vaalastaa kajuttiloja. sinisiil valkioi! pannoo 
värisömmää huukun, jot neet huukuaallot viivät „Jermakas t" viis-
sin toisii paikkooi, ettää, kaikille, kaikille, kaikille, kel ono mok-
kooma provolokkaverkko vastaaottamist vart. 

J a nyt nirtä sannooja, kumpia lukkoo Zdaan telegrafistalle, Sa-
ratovan pristaniil kera teiegrafista telefonatrupkat korviis kuunteloo 
jo kirjuttaa paperilehtee. 

Radiotelegrafaa möitä, „Jermakka" jokko päivä sai Parizan lin-
nast tiitää kuin paljo ono aikaa. 

Zdaan, niku vanha merimiis, sitä viistiä möitä jokko päivä rin-
noitti oman hronometrin, kumpaa hänel täi ahtahaal joel ei olt 
tarvis. Maksima tiisi telegrafistalt, jot se linna, kualt annetaa tii-
t ää kuin paljo ono aikaa, ono viholaismaas, Frantsijaas. Sinne rau-
tatiitä möitä pittää männä kakskymmän päivää, a radio tuup viis-
sin silmänplikkaamisen ajas. 

Mont kertaa hää puulenpäivän aikaan seisoi radiomastiloin al ja 
vahti kons lentää viisti, no näki vaa sakkeliloja, kummat lenteliit 
pilvilöin al. 

IV. Rasvetka. 

Tuli kaikkinee pimmiä, ja alkoi sattaa vihma. Kaik „Jermakan" 
kamanda makkais, kaks vahtimiist vaa hulkkuit paalubaa möitä 
Itse »Jermakka", tumma ja hiljain, kaikkinee peittiis pimjässe. Kor*-
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таг) pääl, ruljan luun, voottiisit Zdaan, Parmen Ivanovic ja Mak-
sima. Kaikin olliit hiljaa ja evät mörnäneet; ukko s turmanan ker® 
hiljakaistaa laskiit vettee kerkiätä veneht. Ukko viskais venehesse 
monikkahan tyhjän jauhosäkin, kaks airoa ja peräairon: sMs por-
rast möitä, molen, Maksima ja Parmen Ivanovic, laskiisiit vene-
hesse, ja ukko vaattiis vanhaa pövvyy, istuis airoloille. 

— No hyväst! saoi hiljakaistaa Zdaan. 
— Hyväst jäävvä! vastais Parmen Ivanovic. Hää piti veneht Iii-

vapartahasse päin, ja yli puuien tunnin se piättyi matalikkoo, kus 
hiljaa kävviit pikkaraist aallot. Parmen Ivanovic mäni vettee, rep-
päis vennehen liivoin päälle ja kutsui Maksimaa itseen luuks. 

Otti hänt kaklast kiin ja saoi: 
— Näät poikaan, milläin meille tyy annettii. 
Нза läkkäis pojalle, jot ceho-slovakoin parahhotat ovat, kuin näk-

kiit meijen lentäjät, „Neljänkymrnänän veljän saarukkaisen" luun 
ja laattiaat meihe päin tulomaa nastuplenjan kera, a lemmas niitä 
saarukkaisia pannoot miinoja, ja jättäät vaa itsellee houn, mitä 
möitä männa takas, jos tulloo tarvis. 

Zdaan tahtoo viijä siint houst „Jerrnakan" yllää ja peittää siil 
hänt kuhu ikkee metsärantaa, saariin välis, a kons viholaisen flootta 
männöö loitse, ni lyyvvä hänt selkäpuulest. 

A vahtia miinoin välist houn, ja viijä siis sitä hottua möitä para-
hotan mahtoi vaa yks Parmen Ivanovic. 

— Nyt myy siun kera uumma säkkimiihet ja määmmä Prista-
nikyläst tuumaa leipää. Arvaist? 

— Siä kuin ootkii Maksima, a miä Parmen Ivanovic. A erinää 
ei mittää. Ota nuura selkää ja veitä veneht. 

Maksima päästi nuuran, teki siint petiin ja viskais yii hartian. 
Parmen Ivanovic istuis venehesse, otti airon kättee ja noisi pitä-
mää ruljaa. 

Pojalle enstää näyttiis kerkiäks vettää veneht, hää viii juuksi, 
mut siis liivaas alkoi vässyä, tuli pehkosikko, kantosikko ja pahhain 
kulku. Hänen piti vaiheita nuuraa yhest hartiast toisee. Piti männä 
yli juuriloin, äkkipaltiin troppia möitä ja vajovikkoin kohtiin yli. 

Alkoi vaalastaa. Poika kaikkinee väsyi. No Parmen ivanovic 
yhtää kertaa hänt ei saalivoittant, eikä avittant, vaa hiljaa nevvos 
ku nuura hämmentyi — venehest näkyi paremmast . 

Viimäin Parmen Ivanovic mörähti: 
— Ohto poikain. S e i s . . . 
Hää souti rantaa ja reppäis venneehen liivoin päälle. 
— Määmmä, poikain, saoi hää, — most veneht ei kertetä . . . 
Ukko läksi yli liivoin pehokkahan mäen päälle. Näkyi, jot hää 

hyväst tiisi nämät paikat, ku mäni kohallee pehkoloin yli. Mak-
sima mäni hänen jälest ja yhtperrää kompisteli päin teräviä kan-
toloja. Mäen takkant alkui levviä niitty ja sen takkaan taas mäki. 
Äijä ryymiilää mäni pehkoloin alaitse a poikain hänen jälest. 

Parmen Ivanovic kutsui Maksimaa itseen luuks, ja saoi: „Katso". 
Poika katsoi pehkoloin takkant ja näki jot allaal lyyvät rantaa 
Volgan aallot ja poikittee Volgaa seisoot parahhotat, venneehet , 
moottorit. 
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— Näät, miinoja pannaa . 
Ukko kavvan katsoi joen lakian ja rantoin päälle. 
— Näät, keskikohtaa ono pantu punnain ja valkia baakki, niijen 

välis onokii hotu. Ku heittäät miinoja panomast , ni neet korjataa 
pois. Siä muissa, kual hyy seisoot, jos tappaat miun, siä jäät. Näät, 
toisest puulest hyy puun leikkaisiit, sen hyy itsellee merkiks pan-
niit, jot miinoin päälle evät puuttuis. Ukko etsi rannast merkkiriis-
toja, mitä myyt löytää hotu ja nevvoi Maksimalle. 

Parmen Ivanovic viii kerran katsohtais joen päälle ja saoi: 
Mäntii takas. 

Takas männiit sitä tiitä möitä, kualt i tuli iltkii, niityn ja pehko-
sikon kautta. 

Jälki hyvin tuntui tallatust heinäst. 
Puuleks päiväks hyy joutuit jällee „ Je rmakkaa" . 

V. P e t a . 

Toiseel päivää illast „Jermakka" radiota möitä noisi ottamaa 
tihtiä, vastamaisia läkinöjä, kummat hämmenti i t ottaa ommia tele-
grammoja. 

Zdaan arvais siint, jot yllää „Neljänkymmänän veljän saarukkai-
siin" luuks tullootvalkioin joki-voimat. Hää korjais komandan ja 
läkkäis mitä tahtoo tehä. Hänt kuunneltii hiljaa, eikä annettu ky-
symyksiä, a ku lopetettu, ni kaik mäntii omil paikoillee. 

Päivä oli vihmakas, kylmä vihma lounahan peräst särki parahho-
tan paalubia ja etäisyys mäni harmaks. Yy liinöö p immiäja „Jer-
makalle" liinöö hyvä männä miinoin loitse, kual molompiin parta-
hiin äärees taitaa seisoot viholaisen moottorit. 

Pimijääl „Jermakka" nosti ankkurin ja läksi yllää „Neljänkym-
mänän veljän saarukkaisiin" luuks. 

Parmen Ivanovic laittoi oman oppipojan allalt kutsumaa Maksi-
maa, jot se avittais katsoa, kual ono välihotu, jos hänen silmät 
pettelööt. 

Maksimaal oli annettu käsku aijaa höyryä viimäisee nas, sam-
muttaa forsunkat, piättää dinamo, jot ei mikkää — ei dinamon käykki, 
ei savvun haiso, ei lekkoi antais tiitää, jot „Jermakka" liikkuu. 

Zdaan antoi käskyn, jot ei polttaa, ei läätä, muitas ammuttaa . 
Tr juumaa komandan hää antoi hiljaa ruuporii jot ei kuultais 

kelloloin helähyttämist —tykkilöin ja puljemettiloin luun lessiit 
tykkimiihet. Vihma ei heittänt. Oli kaikkinee pimmiä i „Jermakka" 
hiljakaistaa vettiis miinoin kohtaa. Zdaan ja Parmen Ivanovic läkäi-
siit hiljaa. 

— Määmmä?— kysyi Zdaan. 
— Elä hervii. Miä nään, vastais luutsi ja kutsui itseen luuks 

Maksiman. 
— Näät, siil puu ono leikattu, katso kohti, siin pitäis olla pun-

naisen baakin. 
Poika vastais hiljaa: — Nään. 
Näki, mut ei silmiil, a näki muissool. Silmät näkkiit vaa tum-

manmussan vihman yys. 
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Mäni viii hiljaisuuvees monikas minutti, luutsi noisi vääntämää 
ruljaa kurraa ääree. Maksima avitti. Ja siis hää saoi Zdaanalle: 

— Mänimmä. Komanoita keskoi. 
— Eik oo varraa? 
— Puulen kilometrin päähä jäätii. Kerraas väännän Pajujerikkaa. 
— Kual se ono? 
— fl näät vaalastaa siil, iis. 
No ei Zdaan, eikä Maksima nähneet jerikkaa hottua. Senen 

molloomat rannat oltii vees — näkkyit vaa veen pääl pajuloin latvat. 
— A kualle peittiimmä? kysyi Zdaan. 
— Miä m j k o m p a a vällii paan »Jermakan", jot takas kravun 

viisii pittää tulla. 
Oikiaas ja kuras par tahaas näkkyit korkiat puut, „Jermakka" 

vähensi houn viimäisee nas. 
Zdaan käski noissa matrossiloille bagroin kera laitoja moitä. Piä-

tettii massiina ja „Jermakka" mäni puijen vällii, pehkosikko-
apaiaa . 

— Täs yytäkii oomma, — saoi Parmen Ivanovic. — Pittää vaa val-
kiaa nas joutua takas joelle. Määk Maksima makkaamaa. 

— Huumus iltaa ono viisahamp., — saoi luutsi pojalle. Poika juuksi 
massi inatr juumaa, laskiis allaa ja kyyrystäis kuuntalamytyn päälle. 

Siil paloi vaa yks karassilamppu, ilman klasia. Dinamo ei käynt. 
Verstakan luun seisoi Oleksa Leontin kera ja Igkäisiit: 
Poika kuunteli. Oleksa läkkäis sut tunehheen: 
— Ennen tyy Parmenan kera peremiihelle sluusitta, a nyt tova-

rissoiile. Olitta tyy orjat i nytkii ootta. 
— Et vernoist läkkää, Oleksa, tämän massiinan myy omil käsil 

Kolomnan savotaas korjaisimma, oli hänel i uun peremiis miä! 
A kuptsa Bugrov hänest mittää ei arvant, eikä Zdaan arvaa. Ilman 
Parmen lvanovicaa hää ono sokkia. Volga ja „Jermakka" ja kaik 
ollaa meijen, eikä kenkää heitä meilt pois ota. 

— A cehat? 
— Mita cehoist. Plenumiihet oltii, myssyn nostiit. Nyt heitä va-

koittaa pittää. Omas maas itse uumma peremiihet. 
— Peremiis et oo siä, a viiras täätä. 
— Siint ei oo mittää, miä katson hänen perille, a siä näät araks 

mänit, ku assia kovaks noisi. Näkkyy, jot sottaa männä ono pahemp 
kuin venemiihilt jauhaa ottaa p o i s . . . 

Oleksa oli vait. Leonti käski hänelle pittää paarua ja yli viijen 
minutin panna palamaa forsunkat, a itse mäni pois. 

Oleksa hulkkui kattiloin iis, viskais nurkkaa avvaimen tali vas-
saaran, kumpa tolliis kartoja möitä. 

Maksima pölästyi ja vahti masinistan jälest, kumpa seisoi mano-
metran luun, kerrois reukkahiii sanoil ja katsoi manometraa, siis 
avvais forsunkoin vintilit auki ja valkia tuli häikäis pojalt silmät. 

Läpi unen hää kuuli, jot forsunkat sammuit, siis jäilee noisiit 
palamaa ja palloit liijan kavvan . . . 

Uni mäni pois, poika hyppäis tilalt ja tuli kattilan luuks. 
Hää näki t ummaas kattilan kiukaan valkiaas, jot Oleksa istuu 

polvisillaa kattilan takkaan, ja vääntää truppaa pois. Siis ku se oli 
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auk, hyppäis pojan loitse porrast myytä yllää ja klappais massii-
naljuukin kiin. Maksima juuksi manometran luuks, ja näki jot strelkka 
oli punnaisen merkin takkaan ja vesi merkkiklasiloist laskiis. 

Maksima poltti värisövat käet mut kiirsi ja sammutt i forsunkat. 
Siis hyppäis höyrytruvan luuks ja melkeen sormiloja katkoees ja 
itun kera käänsi kranan paikallee. Ku veeru oli kiirretty kii, ni 
poikain katsoi manometraa: luuttiimiin kattilaas noisi.— No miks 
evät oo auki hoitoklaapanit? 

Maksima tiisi, jot pittää lassa paaru pois, mut se ono ylähääl 
ja hää ei tiije kuin se tehä. Hää hyppäis porrast möitä yllää, mut 
ovi oli kiin, Oleksa männees väänsi lukun. Maksima ottii kättee 
kuuntalaa, kääri kätteen ympäär ja noisi särkömää ikkunaa, siis 
rikkoi klasin, hyppäis paaluhan päälle ja noisi särkömää Leontin 
ovvee. Hää tahtoi huutaa mut vaa sai sopottaa: 

— O l e k s a . . . k l a p a n i t . . . Harottaa kerraas! 
Leonti hyppäis ja äkkistää arvais mikä tapahtui . 
— Elä mörnä! Siä sammuti t forsunkat? 
— Sammutin. 
— Molotsa. Ei mittää. Elä hervii, poika! 
Hää hyppäis kattiloin päälle, nosti kannen, cirkkoi pickan ja näki, 

jot hoitokiapanat olliit kääritty kiin rautavitsaal. 
Leonti laski paarun voiillee ventiiliil ja ajoi Maksiman katsomaa, 

mitä näyttää manometra . 
Poika äkkistää juuksi ja saoi: 
— Punaiseel viiruul. 
— Vesi? 
— Alempaiseel kranal. 
Leonti henkäis ja väänsi kranan. 
Vahinko harroomisest mäni loitse. Mut liitsa Leontiii oli viratoin. 

Hää laittoi Maksiman hiljaa nosset tammaa kamanderia. Se äkkis-
tää hyppäis Maksiman hiljaisesi kokuttamisest, valasti hänt kormu-
navanariil ja kysyi: 

— Kual? 
— Massiinaas. 
Zdaan laskiis Maksiman kera t r juumaa. Leonti läkkäis hänelle 

kaik mitä siil tapahtui. 
— Kual hää ono? Kysyi Zdaan Oleksast. 
— Etsi pellolt t u u l t . . . 
Hyy kohoisiit yllää ja näkkiit jot veneht ei oo. 
— Assia ono pahaisest, — saoi Zdaan: — pahalain tiisi mitä tehä. 

Heil ono toiseel rannaal telefona. Hää mäni sinne ja meitä tapa-
jaat. Kattilat ovat porätkaas? 

— Porätkaas ovat. 
Nossettaiskaa luutsi ja komanda. 

VI. Tules . 
Kaitaa joen haaraa möitä, kumman rannoil kasvoi turpia metsä 

„Jermakka" kavvan mättiis takaperin. 
Ja kons sai männä koko houl etes, ni ja oli huumus, pilvet 

mäntii pois, näkkyit huukuus tähet . No valitsomist ei ennää olt, 

105-



peräst Oleksan pakenomisen peittiissä tali uutella toist yytä e n n ä s 
ei maksant . 

Zdaan reknais männä valkiaas. „Jermakka" männöö allaa läpi 
miinapellon. Se ei oo pakkoo mänömiin, a tuumattu ja reknattu 
takasantiimine. Ku pittää, ni . J e r m a k k a " ottaa tappelon. Kormaa 
nossettii punnain lippu. Zdaan käski antaa massiinalle lissää hot-
tua ja „Jermakka" niku luuti mäni allaa. Volga oli tyhjä. Miinooi 
nas jäi viii kilometri matkaa, ku mäekkähäst rannast ampui tykki, 
ja luuti lensi ettää parahhotan takkaaks, kual nosti suuren pa tsahan 
vettä. Sil aikaa „Jermakalle" vastaa, niku kakshaukia , noistii juuk-
sornaa kaks moottoriveneht, venehist noisiit ampumaa puljemetat: 
luuvvit enstää vaahottiit vettä iis „Jermakkaa". Siis noisiit särkömää 
senen ravvaist korpusia, kumpaa löivät niku vassaarat naaklaa. 
Zdaan käski ampumaa venehiä. Ympäär „Jermakkaa" yht perrää 
tokkuelliit ja harojelliit tykin luuvvit, to e temmäs to likemmäs, näkyi 
jot siil oltii pahhaist ampuja t . Siis moottorivenehist puljemetsikat 
ottiit maalin ylemmäs ja luuvvit noisiit särkömää „Jermakast" klasi-
loja ja paalubin päällyst. Helisiit ikkunat ja kuuluit raanittuloin 
ohkamiset, kanonirat kurast laijast jättiit tykin ja ryymillää mättii-
siit t r juumaa. 

Oikia tykki viii ampui ja luuviil ujutti veel moottorin, ftkkistää 
näyttiis jot moottori uppois, no siis Zdaan näki, jot hänt viip alas 
miinapeltoo päin, ja väki hänest hyppii vettee. Toin moottori, ku-
rast partahast mäni „ Je rmakan" jälest ja noisi ampumaa kahest 
puljemetast. 

Puljemetsikat kurast laijast oltii tapettu. 
Zdaan itse luuttiis puljemetan takkaaks ja noisi ampumaa ia 

yksintää omast puljemetast vaa vastais viholaiselle. Vene oli jäänt 
parahhotast mut siis likenti taas, jot hänen jälest vilkahtaissa miina-
pellon läpi. Se olikii jo liki, ku sil aikaa Parmen Ivanovican apu-
miis juuksi rupkast ja ryymi t r juumaa. Luutsi ruuporist mörni, 
jot Maksima juuksiis rupkaa. 

— Jest! Maksima yllää! Vastais Leonti ja yli minutin Maksima 
oli sturvalirupkaas. — Hyvä poika, — saoi Parmen Ivanovic, — sei-
sottaok, katso, kual ono punnain paakki. Muissat? Ku miun 
kera mitä liinöö, ni piä punaisest kurraa puulee. Päätä vaa elä 
nossa. 

fllapuul ruljevoita rupkaa oli katettu kattilaravvaai luutiloilt. 
Viholaisiin venehet, nyt, kons „Jermakan" melkeen kaik asut olliit 
vait, nostiit maalin niin jot luuvvit noisiit särkömää trupia ja ylä-
rupkan. 

Klasiloist ei jäänt jälkiäkkää. 
— Näink myy poikain praavimma? Rnnak miä katson, — saoi 

Parmen Ivanovic, nosti pään, y lemmäs bronia ja paikaal riuhtais 
takas, laski veerun käsist pois ja tokkui maaha. Maksima katsoi 
hänen päälle ja näki jot ukol kakla oli veres. Hää slaapoist 
häylytti käel, jot Maksima vääntäis veerua. Mut Maksimaal veerun 
huckat evät kestäneet käes. Hää unohti luuvvit ja koko ruumeheel 
riputtais veeruu i käsil ja jaloil avitti pyyrittää sitä, katsoi etes, 
siihe kohtaa kual oli [punnain baakki ja syän häne\ noisi tykkä-
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m ä ä — „ J e r m a k k a " mäni kurast puulest. Maksima kuuli jot luuvvit" 
ennää evat säre parahhotan laitaa, hää katsohtais takkaaks ja näki 
jot moottori peittiis sinisee savvuu ja iikenteli hiljaa matalaa 
partahasse. Zdaan heitti ampumast , hyppäis paaluhan päälle ja 
juuksi sturvaalirupkaa. 

— Työk tänne — saoi hää Maksimalle. Maksima tuli. Zdaan 
painuttais, otti hänt kaklast kiin, antoi suuta ja s a o i — K a t s o äijää! 
Elois ono? J u u k s e allaa. Kutsu fersseliä. 

SRNftT. 

Baakki. — hela vees, kumpa näyttää mist laiva saap männä. 
Trjuuma — laivan sisuspuul, kual pietää tavaraa ja ollaat mas-

siinat. 
Ljuukki — uuttu paalubaas, kust männää t r juumaa. 
Hronometra — tarkat tunnit, kumpiin avul saap tiitää laivan 

paikan merel. 
Jerik — kaita joen haara. 
Forsunka •— mokkooma pripori, kummaal poltetaa neftia. Nefti-

virran siint höyryvirta harottaa, niku pöllyks, nefti pallaa ilman 
jäännöst suureen lekkoon topkaas, tali kiukkahaas. 

KYSYMYKSET. 

1. Milläisen tyyn teki Maksima rasvetkaas? Kuin hää hoiti 
parahhotan? 

2. Kualt Maksima joutui parahhottaa? Mitä hää siil teki? 
3. Milläisiil vuusiil sovetin oikehust oli t ämä tapahus? Kual? 
4. Ken komandast vei revolutsian voittelust? Ken oli valkioin 

puulest Mil sen saap näyttää? Miks saap sannoa Oleksan tyytä? 
Näkyik hänen miileen mis sanois. Etsikää neet sanat ja toimit-
takkaa, miks neet ovat viirahat meille. 

5. Rinnoittakkaa Maksimaa Gavro$in kera. 
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LÄKKÄÄHYS LENINAST JA L!-CAN'AST. 

Pekinaas väkkiä on ikke maas t — 
Pekinaas uulitsat suuret, 
öulitsaa möitä käi kavvan Li-Can 
Piiksetty kittaajan kuuli. 

Siis pellolle joutui. Katsoja siil 
Kovin tyys lyyp Li-Can'aa. 
Siint nas, ku Li-Can ono peltoloil tyys 
Ei selkä oo hänel, a raana. 

Kus hyvväine cääjy on peltoloil, 
Heijen tyytä vaa pittää siil tehä, 
J a kerran, kuinlee, уЬб matkalain 
Sinne tokutti kasettilehen. 

J a piiksetty, säretty tyyläine yks 
Heille luki siint monet kerrat, 
Jot maas yhes raatajat vallaas on 
J a pois ollaa aettu herrat. 

Ja murjotun kasettilehen päält 
Hyy katsoit kaik hyvin miilin. 
Kuvvaa käyttäjän raatajiin tyyläisiin maan,. 
Kumman al oli kirjutos: „Lenin*. 

Cääjypeltoloin raatajat kaik siint nss r 
Päivittee, kera i öittee. 
F\in läkäisiit kaaskoja Leninast, 
Kumpa avittais kerran i heitä. 

Jo t kerran, ku herrat lyyvvää pois 
ja mandariniloin valta, 
Kaik kuulit kokohuut Pekin'aa 
Koko Kittaajanmaalt. 

Päivittee päivyen, pleettilöin al, 
Yyl polvillaa, sslasuimaas, 
Hyy tuumaisiit kavvan, ken ono miis, 
Kumman näVHit hyy kasettikuvas. 
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Hyy katsottii murjottuu kasettii, 
Heil on miilees jo tuumat uuvvet, 
J a kuvvaa katsoees unohtuut 
Heijen nälkäist ja piiksetyt vuuvvet. 

Tyy loppui. Ja peltoloil joutui Li-Can 
Taas Pekinaa. Nälissää öitä 
Siil hulkkuu hää suuriil uulitsoii 
J a linnan ääriä möitä. 

Möryn kasetinmyyjän hää kuuli siil, — 
Li-Canalle suur tuli huuli: 
Sai tiitää, jot raatajiin käyttäjä, 
Suur Lenin jo Moskovaas kuuli. 

* 

Hää häylähtäis — liitsaltaa muuttui hää 
J a mussehtiit Li-Canan silmät. 
Hää väsyneen trapuille issahtais — 
Näki iissää pimmiät pilvet. 

Kuuli Lenin. Kuin noisoot elämää 
Nyt Kittaajan köyhät kuulit? 
J a koko iänkö piiksämää 
Heit noisoot pleetit ja luuvvit? 

Kuuli Lenin. Se miis, ken kasetilt 
Kutsui voitteloo köyhemmätkii . 
— Ei itkent hää konskaa pleettilöin al, 
Mut nyt Li-Can jo itki. 

SANAT. 

Kuuli — Kittaajalain tyyläin. 
Mandarina — Kittaajalain suur cinovnikka. 

KYSYMYKSET. 

1. Ken oli Li-Can? Miltaist ollaa Kittaajaas tyyolot? 
2. Mist tuumaisiit kuulit? Mitä vart hyy laatiit kaaskoja? 
3. Kirjuttakkaa neet neljä strockaa, kummiis läätää Li Can'ast 

kons hää sai tiitää Leninan surmast. 
4. Mikä peta oli kaikkiis suur Li-Canan elos? 
Ken avittaa Kittaajan tyyläisiä voiteloos ryystäjiä vastaa Leninan 

surman peräst? 
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