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MHRJRT 

Tämä marja makkia 
kasvaa varil ajalla 
niityllä se punnertaa 
kannon ääres kasvaa 

Kesäl ono rohhoine 
syksyyl ono punnaine, 
kasvaat rypsyt mättähääl 
siint ne mertaa mätetää. 

Tää on suuri keltaine 
marja hyvänmakkuine. 
Mist on marja tuutu tää, 
se tyy, lapset, läätkää. 

Tämän kaik tyy tiijettä 
metsäst senen löyvättä, 
syyttä, huulet voiteletta 
viii i kottii tuutta. 



Mis on suuret sammalsoot 
siillä kasvaa marjat neet 
siiltä marjat korjatkaa 
kiisselii niist keitetää. 

SIINET. 
Syksy ono siiniaika 
mänkää lapset metsää, 
kaikki kontit selässä 
päremerrat käessä. 

Menkää lapset koivikkoo 
siiltä saatta opokkaa, 
punakuuri makkuisa 
haapasikos kasvaa. 

Mis on tihti kuusikko, 
maa on havul tukattu, 
ko siä ympäär katselet, 
karvalaukun löyvät. 

Lähemmä nyt syrjälle, 
siiltä hyväst katsomma 
sammaleest ja lehtiin alt 
saamma paljo gruustia. 
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Porovikka kasvaa tuul, 
'mis on suven sammalii, 
tääl on ruskeet riisikat 
sekä siinet muut. 

Paljo niit on metsässä 
Pitäis kaik neet korjata 

>suulata ja kuivata, 
kyl ne talveel kelpajaat. 

м я т о . 

Ivoi ja Petoi männiit huumukseel metsää, suuren soon takkaa 
puolukkoi korjaamaa. Hyy oltii paljain jaloin ja merrat heil oltii 
keral. 

Tulliit hyy soon luukse. Sen reunaas kasvoi korkiaa heinää ja 
siil heinääs mikä liinöö sihist. 

Pojat kuunteliit — ain vaa sihis. 
— Sihisköö, männää myy etes — saoi Petoi. Silloin Ivoi mör-

näis: Oi! 
— Mikä siul ono? — kysyi Petoi. 
— Mato! Tuul ono mato! Nyt jo Petoikiin näki suuren maon 

pehos. Mato pakkeeni pois pehkoo. Ko Petoi sai taitetuks kepin, 
sitä ei ennää olt pehos. 

Ivoi nousi istumaa ja itki. Hänen suurees varpaassaa oli piini 
veritilkka. Mato häntä pisti siihe. 

Ruttoo otti Petoi pajuvitsan ja sil köytti Ivoin jalan polven 
alapuulelt, jot ei veri pääsis jalasta yllää noisemaa. Siis hää noisi 
kera istumaa ja lutisti peukaloillaa maton puremaa raanaa. Siint 
tuli verta ja rnitä liinöö keltaista. 
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Se oli myrkkyy. Petoi senen pyyhki pois. Ivoi itki ja mörni. 
Mut Petoi vaa lutisteli ja läkkäis Ivoile, jot oo vaa hiljaa, älä 
varaja. 

Ruttoo hyy senen peräst kottii läksiit. Mut koht Ivoi ei voinut 
ennää juussa — hänelt paisettui jalka. Ivoi vaa itki ja mörni. 
Tulliit hyy metsä tiil. Sitä myyt ken lienöö ajant heppoiseel. 
Petoi seisatti heppoisen: Kuule, vii tämä poika kyllää, hänt pani 
mato! 

Sil viisii pääsi Ivoi vankkurillooi ja häntä viitii kyllää. 
Jalka vaa paisettui, Ivoin päätä pyyrrytti ja hää itki. 
Ajaja katsoi Ivoin jalkaa ja saoi, jot pittää suuraa polnitsaa 

aijaa. Ja vähän ajan peräst tohtori jo katseel Ivoin .jalkaa. Hää 
leikkais raanan suuremmaks, laski verta. Antoi poroskia Ivoille. 
Siis hää kysyi Petoilt: Ken jallan köytti häneelt? 

— Miä. 
— Siä uut molotsa poika. 
— Miä viii lutistin myrkyn pois. Miä kirjast sain tiitää kuin 

pittää se tehhä. 
— Hyväst siä teitkii. Nyt Ivoi jääp tänne polnitsaa kolmeks 

päiväks ja siis ko parenoo, mänettä suureel sool puulukkaa. Äl-
kää vaa ennää maon paal tallatko. 
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RPINIKRT. 
Lyhyt meil pohjanpuuleel ono kesä. Ruttoo männööt lämmät 

päivät, kummiil heinät kukkiit, ruis valmistuu ja touvot noi-
soot. Aukusti kuus jo ollaa kylmemmät ilmat, jokiloist ja järvi-
löist noisoot huumuksiist ja iltasiil tumantot ja koivuloist lehet 
kellastuut. 

Ja taas tulloot harmaat syksyist päivät, tuuli pilvet aijaa, moni-
kahiks viikkoloiks vihmomaa noisoo. A siis noisoot pohjatuulet 
ja, katsot — talvi onokii jo ovel. 

Mut paljo ono kesäl tyytä. Ei oo aikaa katsella. Heinäaika 
ono kaikkist kiirehemp. Saavvaa heinä korjata — ja ono ruke-
het valmehet, senen peräst jo i kakratkii riihee noisoot pyrkimää. 

Paljo tyytä ono, kaikiil sitä tapajaa. Myy lapsetkii jo voimma 
avittaa suurii. Meijän kylän pioneerat noistii heinä ajaks brigaa-
doihe. Laaittii kaks brigadaa, kaikiil pioneeriloil Petoi-däädä laati 
piinet harraavat ja myy oltii kolhoosan väel opinikat. Suuret 
lieinaä huumukseel lyytii, myy ne päivääl harraavoimma. Kiire 
oli tyys, kun meijän brigaadat viii kiistasiit, ken enemmän tyytä 
tekkoo. Ja ruttoo heinä-aika tyy mäni. Ko tuli vari, noistii uju-
maa, kons tyytä meil oli vähemmän, käytii marjaas. Mut kons 
pilvet noisiit taivaal ja alkoi vihma tulla, ni silloin vast kiistattii! 
Ja heinät myy ain ajallaa korjasimma, vaa kerran vihma kasteli 
neet. 

Ko loppui heinäaika, myy saimma preemian kolhoosalt — 
liyväst tyyst. Annettii mein brigadaal kirjooi, kummiis läättii, 
kuin lapset elläät toisiis riikkilöis, miltaisii elokkahia siil ono, 
mitä tyytä siil tehhää. 

Sil viisii meil heinä-aika mäni. 

Kuin miä tuulassin kallaa. 
Miul ätti käi yyl tuulaal ja toi sorjii kaloja. Yhen kerran hää 

saoi miulla: "Vanja, lähemmä miun kera tuulalla". Miul tuli 
hyvä miili. Illal myy läksimmä ätin kera rantaa. Hää pani suu-
ren taakan tervaksia selkää. Miä otin kopran ja atrasimen. Myy 
laaimma kopran venneesee kii, panimma kopralla tervaksia ja 
läksimmä merel. Tuli pimmiä yy. Ätti sytti tervakset palamaa. 
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Tuli näytti ettäälle ympäri venettä. Vesi oli sirkiä ja pohja näkyi 
hyväst. Ätti seisoi atrassin käes ja vahti. Miä issuin ja katsoin mitä 
ätti tekkoo. Hää äkkistää rutisti atrasimen vettee ja tempais sen 
sit pois. Siin rippui suur hauki. Ätti otti sen atrasimest pois. Se 
oli suur kala, painoi 10 killoa. M yy viii pyysimmä kavvan aikaa 
ja saimma viii kolt haukia ja viis angerjata. Loppuit tervakset 
ja mein piti männä kottii. Kallaa oli hyvä taakka. Miust se tyy 
kovast näyttiis. Ku miä kasvan suureks, siis noisen käymää tuu-
laal. 

Silmiin pyytö. 
Silmuja pyyvvetää joest mertoin kera. Venutettaa rannast ran-

taa tovvi. Se punotaa koivun oksist. Tovvii laaitaa kiini merrat. 
Merrat tehhää pärreist, tehhääi tuuhest. Merrat ollaa veen pääl. 
Silmu männöö mertaa piinest reijäst ja pois siilt ei pääse. Nyt 
noistii silmuja pyytämään ryssiin kera. 

Silmu ono hyvä, makkuisa ja kallis kala. Se saaritettaa ja laai-
taa pyttylöihe suulan ja uksussen kera ja niin laitetaa myykkii. 

Silmun pyytö antaa paljolla rahvahalla tyytä. 

Konna. 
» 

Konna istui soos kämmärän pääl. Soo oli suuri. Siin kasvoi 
pehkoloja ja klaisaa. Paikottee kämmärilöin välis näkyi vesi. 

Kokko päivän konna hyppi soota myyt ja pyysi sikehissii. 
Nyt hää huukais lämmääs päivääs. 

Mut nahka senen seläs noisi kuivamaa. Hää hyppäis vettee 
ja ujui pois. Jokkaisees jalas sil oli viis pitkää varvasta. Takka-
jalkoin varpahiin välis oltii sil ujumisnahat. Niil hää soutaa kuin 
airolöil. Niil ono hyvä soutaa. 

Konna ujui rantaa ja nois istumaa vettee. Istuu kaklaa myyt 
vees. Nahka silt kastuu, vesi männöö nahan sissää. Ja hää taas 
saap noissa kuivaal maal. 

Kivilöil, kämmäriil ja lehtilöin pääl istuit toist konnat. Neet 
oltii lehtilöin ja heinän näkköist, oltii ku sammal kivilöin pääl. 
Senen peräst niitä oli huuno nähhä. 

» 
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Silloin kivi tokkui vettee. Senen sinne viskais y k s ^ o i k a . 
Konnat kaik noisiit hyppimää vettee, kaik uijuit syväl, kivi-

löin ala, pohja muttaa. 
Mut hyy evät kauvaa jaksa olla veen al. Hyy kera huukuut 

ilmaa ku inmihiinkii. 
Heil vaa ollaa keuhkot suuret vaik itse ollaa piinet. Hyy ot-

taat ilmaa kerallaa vettee. Senen peräst veen al hyy ollaa monik-
kahia minuuttiloja. 

Jo yks nosti pään veest, jo tuul toine näkkyy — kaik ono 
hiljaa. Jo noisoot kaik konnat kämmärlöil ja kivilöil. 

Tuli ilta. Veest noisi tumanto. 
Kva-kva! — kuului kämmärän päält. , I 
Kva-kva! — mörniit toiset. 
Ja koko soos alkoi kuuluu konniin ääni. 
Niitä oli paljo, mont sattaa ja kaik hyy noisiit hyppimää pitkiil 

jaloillaa, kaik noisiit pyytäinää saaukkia. 
Koko yyn hyy pyysiit sikehissii, hämöläisii, kärpäsii, matokkai-

sii. Tultii hyy piintaroihin. Hyppiit niitä myyt, etsiit matokkai-
sii, kummat paljo tuijua tekkööt kapussaal ja toisiil ruuhtiloil. 
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SAATU U 

Ikkäävä on pertiis olla 
päivät lyhvät, vihmakkaat, 
saatuu koko joukko juuksoo 
käsis uhlut, harraavat. 

Kaik hyy juuksoot Kuston luukse 
hää on saaun hoitaja, 
pittää kiire hänen kera 
saatu talveks valmistaa. 

Tääl hyy kaivaat vanhaa puuta, 
nuurii puita vallottaat, 
siil hyy puihe kuurta kraapiit 
kiskovat siitä sammalta. 

Jot ei pääsis matokkaiset 
kuusen alle peittiimää, 
senen peräst Kusto voitaa 

puihe rangat kalkilla. 

Meijän tarha 
Meijän opil ono ruuhtitarha. Varraa kevväel, ku suli lumi, 

myy laaimma tarhabrigaadat, jokka brigada otti itsellee oman 
piintaron ja noisimma raatamaa. Maan myy käänsimmä lapjaal, 
harraaval särimmä komkat, tasoitimma piintaron. Senen peräst 
noisimma ruuhtiloja istuttammaa. Meijän brigadaal opettaja an-
toi morkovkan siimenii. Toisiil brigadoil annettii muita: vöklän, 
rediskan ja kelle mitäkii. 

Myy siimenet issutimma räätylöihe, kuin meil opettaja läkkäis. 
Hyväst neet noisiitkii kasvamaa. Lämmä vihma maan kasteli, 

päivyt niitä lämmitti. Mut niitä kasvoi tihtii. Neet alkoit olla 
toine toiseen tiil. Piti neet harventaa. Senen peräst ne noisiit 
kovast kasvamaa. 

10 



Piintaroin ympäriil myy teimmä aijan, jot kesäl evät lampahat 
ja kanat pääsiis sinne tuijua tekemää. 

*Kesäl myy noisemma kitkemää. Jokka brigaada pittää vaarin 
omast piintarostaa. Ja syksyyl mein opis ollaa omat tarharuuhtit, 
kummat myy itse kasvatimma. Syksyyl myy näemmä, kenen 
brigaada paremmast hoisi piintaroon, mil brigaadal kasvoi enem-
män ruuhtiloja. Paremmaal brigadaal myy annamma preemian. 

Latvat ja juuret 
Ennen inmihist meijän maas evät tiitäneet maamunnaa. Syy-

tii meil siihe aikaa maamunan sijast nakrista. Kerran yks 
miis sai ulkomaalt maamunnia ja hää tahtoi neet kasvattaa. Is-
tutti hää neet piintaroo, hyvvää multaa ja hyväst neet kasvoit-
kii. Varret tulliit pität, munapomkii niihe paljo kasvoi. 

No, miis tuumais: nyt miä kutsun viirahia, syytän heil mok-
koomaa ruukaa, mitä hyy evät konsaa maistaneet. 

Hää korjais kaik munapomkat, paistoi ne voin kera kiukaas 
ja toi viirahiil. Viirahat katsoit: kumma ono ruuka, mist hää mok-
koomii pomkkii sai. 

Noisiit syymää.Mut ei kenkää saant suuhuukaa ottaa sitä ruu-
kaa — niin se oli pahanmak-
kuin. Ei muuta ku syleksiit vaa. 

Isäntä suuttui, sanoi vohmaks 
itsiää, ku mokkoomaa syykkii 
viirahiil antoi. Ja hää tahtoi 
kaik maamunapesät hävittää 
juurinee pois; jot ei ennää neet 
noisiis kasvamaa konsaa. Ja ku -
neet revittii maast ni löyvettii 
maan sisäst mokkoomia mun-
nia. Siis vast miis arvais, jot se 
muna vaa syyvvää. Hää pais-
toi neet munat ja neet olliit hy-
vänmakkuiset kaikkiin miilest. 
Sil viisii hää oppihuis hoitamaa 
maamunnia. Sil viisii sai tiitää, 
jot maamunist ei syyvvä latvo-
ja, vaa syyvvää juuret. . 

J 'f h 
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• V 

Kuin myy issutimma saaun 
Tänä vuun meijän kolhoosa issutti saaun. Mitattii maa, kai-

vettu ommenapuil kuupat, issutettiin puut. Hyvä saatu siint 
tuli. Puut noisiit kasvamaa, vaa monikkaha niist kuivi, mut myy 
issutamma niihe sijal toist. 

Ommeena puut saatii hyvää sorttia ja meil kaikiil oli hyvä 
miili, jot nyt myy saatii vast hyvä sa^tu. Se ku noisoo ommeenia 

.kasvamaa, reknasimmaa myy, ni ei oo kuhu panna. 
Myy lapset kera olimma sitä saatu issuttamas. Vallotimma 

puita, voitelimma neet kaikiil. 
Ja noisimma uuttelemmaa ku neet meil monikkahan vuuven ' 

peräst ommeenija antaat. ' 
Mut myy emmä muistaneet kaikkji saaun tuholaisii. Ku tuli 

talvi ja tuli lumi, ni meijän saatuu tulliit viiraat. Juuksiit jänik-
set metsäst. Noisiit närimää puihe kuurta. Tiitähää senen, met-
sääs syykkiä ono vähä, a ommenapuus ono kuuri makia jänik-
sen miilest. Piti meijän noissa vahtimaan saatuu. Ois pitänt tehhä 
saaun ympäri korkia aita. No, tiimmä kesäl. 

Keväil lehet käppijät pätkähtiit puihe. Kasvoi meijän saatu. 
Noisimma myy lapset aijaksia kantamaa saaun luuks korkijaa 
aitaa vart. 

Suuret laatiit aijan, sannoit, jot ei nyt huuli vahtii saatuu, 
ei sinne viholain pääse. 

Mut oli viii saauul yks viholain. Ku myy yhen huumukseen 
saatuu mänimmä katsomaa, niin mitä siellä oli? Kaikk puut oltii 
leikattu. Siin neet nyt lessiit maas, niihen lehet noisiit ' jo päi- 4 

vääs kuivamaa. 
Meijän tyy kaik mäni. Yyl tuli saatuun senen pahem viholain 

j a hävitti saaun. 
Noisimma myy reknaamaan, ken senen ois teht. Juuksimma 

kolhoosin vanhemmikoil sanomaa. Tultiin inmihist saatuu, nois-
tii jälkii katsomaa. 

Jälet oltii suuret, rautanaaklat olliit saappaan pohjiis. Anni 
saoi, jot kulakka Makaroval oltii mokkoomat saappaat. 

Ja tosi: ku Makarova kii otettii, niin hä saoi, jot hää se saaun 
leikkoi. Ei terppint, jot kolhosnikoil ois kasvant hyvä saatu. Mut 
myy issutimma uuvet puut. Noisemma vahtimaa saatuu. Myy 
saaun viholaist hävitämmä ja saaun kasvatamma. 
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Mitshurinan saauus 
Mitshurin ono kuulu saaun hoitaja. Hää kasvattaa uusii om-

meena ja muita hetelmä sorttiloja. Hää tahtoo kasvattaa mok-
koomat sortit, kummat eivät varaja kylmää. 

Siin kasvaa pehkolooi. Neet ollaa piinet gruushi-puut. Piinist 
puist on paremp korjata gruushit. Ja hoitaa niitä ono kerkkiämp. 
Siin kasvaa oksa, kus ollaa tuumen lehet, mut kasvaat siin vii-
senjat. Jokka kannaas ei oo kaks marjaa kuin toisiis pois, vaa 
50—60. Tuumest ja viissenjapuut kasvatti Mitshurin uuven puu-
sortun. 

Tuus ono viissenjapuu. Se kasvaa potis kannel pääl. Ja täs 
pikkuruisees puus ono paljo suurii makkeita marjoja. Piinet puut 
ottaat vähä siijaa, polsii antaat paljo. 

Mut ono sill saauus mokkoomii ommenapuita, jot niije al in-
mihist evät kauvaa oo: 

Tokkuu ommeena päähä ni saat tiitää paljo se painaa. 
Se ommeena ono suuri ku lapsen pää. 
Marjooi kera hoijetaa siil saauus. Marjat ollaa suuret, mak-

kiat. Vaapukka ono neljää kertaa suuremp kuin muuvaal. Se 
ono kova, saap sitä väittää pitkätkii matkat, ei pilahu. 

Ja paljo muuta ono viii Mitshurinan saauus. Siil saaun hoi-
tajat oppihumas kävvyyt. Siil hyy oppihuut, kuin pittää kasvat-
taa uusia fruktipuusorttiloja, marjasorttuloja ja ruuhtiloja. 

ENNEN 
Kuin oli ennen ento-aika 
käytii huunoa hovvia 
hovin tyytä tekemääs. 
Ajettii akkoja hovvii, 
jäivät lapset pikkaraist. 
Kuka ei tult tunniloille 
ja ei kerent peltoloille 
sille siis paukkiit platukat 
ja naukkuit nahkaruosat. 
Ku vietii piinet pellon päälle 
urakoille uhkehille, 
vanhat vaon välille, 
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siis tuutuu tuumivitsat 
kannettii kattaajavitsat 
hankittii hanhenpaijuist -
niillä piinii piiksettii 
vanhoja niil vaivattii, 
piiksettii pellon pääl 
vaivattii vaon välil. 

Niin ennen meijän herrat 
paholaist paksuvatsat 
piinasiit piikojasse • 
vaivasiit valtojasse. 

NYT 
Nyt on meillä aika toine, 
aika toine, toiset tavat, 
toist on tavat ja paremmat. 

Väki, kumpa vaivaa näki, 
kumpa rankast ain raatoi 

hovinherroin peltoloilt , 
faabrikoissa, savotoissa 

kumpa laivoja kuletti, 
rikkahille rahhaa kantoi, 

kultarahhaa kukkoille, 
hovinherroil hopjarahhaa, 

kallehii kapitalistoil — 

Nyt se väki vallan otti, 
laati oman oikehuven 
noisi itse isännäksi. 

» 

Ajoi herrat, ajoi kubjaat, 
ajoi pahhaist paksuvatsat 
otti ohjakset kässiihee. 

Nyt on meillä elo toine — 
itse nostamma eloa. 



F 
Savvu noisoo savotoista 

siil tehhää eloa uutta, 
siil taotaa uutta aikaa. 

Kasvaat kaik kolhoosoin pellot 
sovhoosiloin suuret sarat 
viljaa itse isännääl, 
tyyvääelle vahvaal. 

Noisoot uuvet oppikoit, 
noisoot polnitsat paremmat — 

kaik vaa tyykansan hyväks, 
hyväksi entisen orjan, ' 

kumpa kerran itse noisi 
noisi suurehe sottaa 

vasse koko herravaltaa. 
Kumpa nyt eloaa nostaa 

kerkiämmäks, käppiämmäks. 

M. T. s. 
Myy tulimma opist kottii. Kuulemma mikä liinöö noist trä-

tättämmää tiil. Vaa likemmäks tulloo ja kovemmast trätättää. 
Myy tuumaisimma, jot se ono auto, mut se oli paljo piinemp. 
Siis vast myy näimmä, jot se oli traktori. Enne myy näimmä 
traktorii vaa kirjaas, kuvas. Nyt se jo tuli meijän tiitä myyt. 
Kumma meil kaikiil oli. Traktorista meilt kysyi kuin aijaa Metsä-
kyllää. Se olikii meijän kylä. Hää meil läkkäis, jot tuli kyntämää 
meijän kolhoosan maita. 

Illaal hää noisi kyntämää. Monta vakkoa kerrallaa otti, Rut-
too tyy joutui. Meil hää näytti, kuin traktoraa käytetää, kuin se 
ono laaittu, opetti meitä tiitämää moottoria. 

Viii hää läkkäis, jot hää tuli Massiina-Traktori-stantsielt. Siil 
ono paljo traktoriloja ja muita masiinoja. Ja neet masiinat kaik 
raataat nyt kolhoosoin peltoloil. Paljo niil ono tyytä. Paljo ono 
maata kynnettävä, paljo viljaa .kylvettävä. 
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Elektra-voiima 
Lenin läkkäis, jot mein pittää asjat panna mänemää sil viisii, 

jot maatalouuveskii käytettäis massinooi elektra-voimaal, eikä 
vaan savotois ja faabrikois. 

Olis elektro-voima — olis kolhoosois paremmat massinat, kum-
mat paljo enemmän asjaa tekisiit. 

Elektra-voima nostais tulon kolhoosois: 
Elektra-voima nostais tulon kolhoosois: 

tsirikkooi kasvattaa. 
Paljo vähemmän olis inhimisil tyytä kyläs, liika väki sais sa-

votois raataa. 
Bolshevistisen parttijan neuvoloja myytä sovetit täyttäät Le-

ninin käskylöjä. Myy nostimma jo talohuven. Myy tiimmä uusii 
savotoja ja uuven tekniikan jälkee, myy teimmä suurii elektra-
stantsoja! 

Kyläs sovhoosat kolhoosiloin kera nostaat uutta talohutta. 
Tehhää suuri vilja-, maito-, lihafaabrikkoja — sovhoosiloja. 
Savotat kiistelööt keskenää, ken paremmast ja enneempää- plaa-
nin täyttäis. 

Jokka paikkaas uusi elo noisoo. 
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Radio 

Lukukirja — 2 ^ 

Jyrki kaiket päivät oli tyys: leikkoi vaskilankaa, mitä liinöö 
vassaaral takont. — Voi siä mokkooma, torui ämmä — mitä 
neet taas tuumaisiit kaikenlaajaisii. . . Rikkooi vaa perttii tuut. 

Illaal ätti kyssyy: — No kuin asiat ollaa? 
— Hyväst, — vesseläst, Jyrki vastajaa, ei vaa oo telefooni-

t r u p k a a . . . 
A piftääks avittaa sinnuu? 
Ei huuli sanoo Jyrki. Miä kaik itse laajin. 
Mäni kymmenen päivää. Jyrki laati apparaattiin. Noisi katol, 

antennii laatimaa. Illaal tuli perttii paljo viirahia. Tuli ja jo ka-
heksan tunnia. Trupkaas nois mikä Iii köhinää. Jyrki juuks ap-
parattiin luu, pani ruuporin paikoillee ja mörni: 

Hiljaa, toverit, jo läkkäämää no i soo . . . 
Ja ruuporist ken Iii hiljaa saoi: 
— Doklaata. 
Ja senen peräst siil toin ääni noisi läkkäämää Kittain asjoist. 
Dokladan peräst noisi ruupori läkkäämää mokkoomii vesselöi 

iuttuloi, jotk kaik nauroi. 
Ja siis noistii soittamaa. 
— Hyvä, saoi Simoi, vot 

mil viisii nyt eletää. Issu vaa 
koissa ja kuuntele. 

Pois viirahat' männiit myy-
hää, ku radio läkkäämäst lo-
petti. Lupasiit viii toiseen iltaan 
tulla. 



Vladimir IIjitsh Lenin 
Likeniii Oktjabrin revolutsian päivät. Opettaja noisi opis lak-

kaamaa lapsiil, kuin Vladimir lljitsh vei tyyläiset voitteluu ja 
kysyi hää lapsilt: 

— Onok teil mitä Leninast läätty kooiis? 
Olja nosti kätteen ja sanoo: 
— Miul ätti paljo läkkäis. Hää itse näki Leninaa. 
— Läkkää meil mitä kuulit. 
Noisi Olja läkkäämää, mut ei hyväst oikee mahtant. Piini hää 

viii ono. 
Opettaja i sannoo: 
Myy kutsumma siun ättiis meil oppii huumus illaks ja hää meil 

sit läkkäjää. Kuin siä tuumaat, tullook hää? 
Olja sannoo: 
— Tulloo, tulloo. Ei hää pois oo. 

Tosi: Oljan ätti tuli oppii praasnikka-illaks. Tuli hää ja alkoi 
läätä: 

— Tyy sovetin maan nuuret kansalaist. tahoitta kuulla, nyt 
kuunnelkaa: 

Aikoi se oli, koltkymment talik viii enemmän vuutta. Miä 
olin silloin nuur poikain, olin tyys savotaas. Ättiä mul ei olt: 
liänen savotaas massiina tappoi. Miun kera elliit mamoi ja siar 
ja viii piini veikko. 

Ahas mein oli ellää: yks huune vaa oli kuuppakerroksees.- Sei-
nät oltii kosteat, ikkunat piinet ja neetkii katsoit harmaahe kir-
pitsaseinää. Päivyttä myy emmä siil nähneet, ain oli sill pimmeä. 

Varraa huumukseel jokka päivä ennen päivännoisuu kuu-
luu savotan viheltämmiin. Se kutsuu väkkiä tyyhy. Myy rut-
too noisemma, hiiromma silmii. Mamoi ono jo jaloil, pannoo 
samovaaraa, pattooi pistää kiukaahe. Juumma myy tsajun mus-
san leivän kera, ilman saahkarata, ja ruttaamma savotaa. Tyy siil 
oli rankka, kymmenän tunnia päivääs. Ja paikkaa myy saimma 
vähhäisen." Meil kroossat, isännääl parissat. • 

Kerran mein savotan tyyläist noisiit. Suurempaa paikkaa tyys-
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tä tahtoit. A isäntä ei taho kuullakkaa. Tulimma myy suimaa sa« 
votan luuks. Yksi tyyläin nois läkkäämää: 4 

— Emme mää tyyhö, jos ei paikkaa anneta! ' 
Myy kuuntelemma, asjaa miis läkäjää. Silloin mörnätää: 
— Kasakat! 
Ai joit heppoisiin selis kasakat ja ku noisiit meit lyymää nagai-

koil. Miul puuttui selkää vas kaks kertaa, paijan 'seläst halkasiit, 
hipjää veriviirut noisiit. Kaik juuksiit pakkoo. Ken kuhunkii. 
Kasakat ottiit kii kakskymment henkee ja kaik viitii neet tyrmää.. 

Sil viisii myy ennen elettii. 

Kerran miul saoi miun vanhemp toveri: 
— Työ illaal miul. 
Mänin miä hänel. A siil ollaa väkkiä jo kakskymment henkee. 

Kaik enemmän tyyläisii. Ja heiän kera siil istuu mokkooma miis 
ruskian parran kera. Hää i noisi meil läkkäämää: 

— Tyy uutta köyhii, senen peräst ko teijän isäntä rikastuu 
teijän tyyst. Ja helpoitust teijän elloo ei työ, jos isäntii tyy että 
pois aja. Pois isännät! Raatakaa itsijää vart, yhes, druusnast. 

Myy hänel saomma: 
— Se oho tosi. Mut kuin siä neet isännät pois ajat? Heiän 

puulest ono politsa. Kunnikas ono heijän puulest. 
Hää meil sannoo: 
Eistää pittää kunnikas aijaa. Senen peräst pittää tyyläisiin yhis-

tyä, järjestää oma parttija. Jos noisoo koko tyykansa, niin kunikas 
ei jaksa tehhä mittää. 

Miä kuuntelen ja itseksein reknaan: 
— Totta miis läkkäjää. 
Siis miä sain tiitää, jos se oli itse Lenin. Sil viisii miä näin 

Leninaa ensimäisen kerran. 

Mäni siint aikaa kakskymment vuutta. Tuli sota Saksan kera: 
Paljo väkkiä sottaa ajettii. A siilt takkaisin tullit, ken ilman ja-
lata, ken ilman kättä. Paljo sinne okkoppiloihenkii kuupattii mii-
li». 

Miä kera jouvuin sotamiiheks. A niitä, vart myy soimma? 
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Kunnikahan, hovinherroin, faabrikanttiloin puulest. Vaa alkoi 
sotamiihiin käsis liikkuu mokkoomii lehtii. Ja niis oli kirjutettu: 

"Ohto sotimast! Tapelkaa rikkahia vas!" 
Neet lehet oltii Leninalt. Hää eli siihe aikaa ulkomaal ja siilt 

laittoi neuvojaa. 

. Soimma myy kolt vuutta, emmä ennää jaksaneet. Noisiit 
tyyläist, noisiit sotamiihet. Kuin Lenin meil opetti, sil viisii teim-
mä. 

Kunnikahan pois ajoimme, mut ajallaa emmä reknanneet, 
kuin ellää. Silloin tuli väliaikain oikehus. Ei siint olt tyyväel 
polsia: kapitalistoin puulel oli se oikehus. Siint riita nois: ken ono 
senen oikehuven puulest, ken ono sitä vassaa. Miä katson — 
ei työ tolkua, jos ei koko tyyväki noise. Ja miä kirjutin sil-
loin itsein bolshevikkoin parttijaa. 

Siil oli tyytä paljo. Kaikiis savotois ja tyypaikois myy järjes-
timmä suitnooi ja tyyläisiil läkkäsimmä: 

"Yhistykkää toverit! Likemmäks parttiiaa. Voittelo vast al-
kaa". 

Saotaa meil kerran: 
"Lenin tuli ulkomaalt takkaisin". Mänimmä myy häntä vastaa 

vaksaaliil. Vaksaalin luun oli tyyläisii, sotamiihii. 
Jo tuli juna. Väki mörnää, liikkuu. 
Katson — ken lie noisi bronevikan pääl. 
Se oli Lenin. 
Vaik paljo oli mänt aikaa, ni tunsin hänen. 
Nois hää meil läkkäämää: 
"Älkää uskoko väliaikaista oikehutta. Sie ono rikkahien puillee!. 

Ottakaa valta ommii kässii. 
Koko valta sovettiloil! Pittää sottia hoviherroi, isäntii, 

pursuita vassaa eikä saksalaisiin kera". 
A miä tuumaan itseksein: 
No, mejän ono nyt voima. Meil ono nyt etumiis. Tiijemmä, 

mitä vart voitella pittää. 
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Sil viisii kaik kävi. Meni monikkain kuukaus ja tyyväki ajoi 
väliaikaisen oikehuven. Otettii maat hovinherroilt. Savotat ja 
maa joutui tyyväen kässii. Isännät pois ajettu. 

Lenin opetti uutta oikehutta laatimaa. Siint as meil ollaa 
tyytätekevin sovetit. Siit as myy emmä ennää raa isänniil. Siint as 
meil ono yhtehiin tyy, itsiää vart. Ja ken ei taho tehhä tyytä, 
sil ei oo meil paikkaa. 

— Kuin Lenin kaik senen yksinää teki ? — kysyit lapset. 
Tyyläin vastais: — Ei sitä Lenin yksinää teht. Hää raatoi 

yhes parttijan kera, kumpa vei jälessää tyyväen klassaa ja kaikkii 
tvytätekevii. Mut Lenin tiitä näytti, Lenin parttijan yhisti, Le-
nin silmät meilt kaikilt avais. Meitä opetti ja teil, piiniil lapsiil 
neuvoi: 

Oppiiskaa, oppiiskaa ja oppiiskaa. Tyy, tuletta meijän tilal, 
noisetta jatkamaan meijän tyytä. 
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Prossaimiin 
Vladimir Iljitsh Lenin kuoli 21 p. janvarikuuta 1924 vuutta 

Gorkin kyläs likel Moskovaa. Siilt hänen ruume tuutii Moskovaa. 
Silloin oltii kovat pakkaist. Uulitsoil palloit lekot ja siin inmi-

hist lämmittelliisiit. Suuret joukot inmihiisii tulliit Moskovan 
uulitsoil. Hyy kaik noisiit pitkii räätylöihe uuttelemmaa vuuroo. 

Sojusoin talon suurees saalaas oli Leninan ruume. 
Haljaisest soitti orkestra hautajaismarssii. Tyyläist ja tyytä te-

kavät inmihist männiit viimistä kertaa katsomaa kuollutta esimiis-
tään. 

Viis päivää oli Vladimir Iljitshin ruume sojusiloin talos, viis 
päivää Moskovan tyyläist prossaisiit Leninan kera. 

27 päivään kannettii Iljitshin ruume Punaiseel Turul, kus sit 
i hauvattii. 

Sil aikaa koko maas mörniit »ivotoin ja faabrikkoloin massiinat. 
Siint tiijettii, jot nyt hauvataa Vladimir Iljitshiä. 

Taka-Kaukaasiis, Gruusiaas, Kura-joen rannaal ono piini Go-
rin linna. Siil 1879 vuuel yhes saposnikan Vissarion Dshugash-
vilin perrees syntyi poika, losif, kust tuli kommunistisen part-
tijan ja kaikkiin koko maailman tyytätekeviin inmihisiin etumiis. 
Häntä sit noistii kutsumaa Stalinaks. 

18-eel vuueel hää noisi voittelemmaa tyyläisiin vapahuttami-
sen puulest. Hänest tuli revolutsionera. Hää järjesti tyyläisiin 
salakokohuksia, kummist evät tiinneet politsa ja isännät ja siil 
hää läkkäis, kuin pittää voitella kunikasta ja isäntii — kapi-
talistoja vas. 

. Jot kunikahan politsa ei sais häntä kii hää otti itsellee mont 
immee. Häntä kutsuttii kons "toveri Devidiks" kons "toveri Ko-
fcaks", kons mikskii. 

Politsa etsii toveri Devidii. A hää jo mis ikkää ono tyys toveri 
Tsizikovan imel, politsa taas ono jälil, a hänel ono jo uus imi, Ko-
ba. Viimiin imi hänel oli Stalin. Ja tämän imen nyt tiitää koko 
maailma. 

Puuttui hää mont kertaa politsan kässii. Istui hää tyrmääs. 
Laitettii häntä Siperii ja muihe ettäisii paikkooi. Mut hää siilt 
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pakkeni ja taas nois tyytä tekemää viiraal imel. Täl viisii hää 
neljä kertaa pakkeeni. 'Paljo oli hänest asjaa kunnikahan san-
tarmilloil. 

Hää ol tyyssää Leninan likimäin avittaja. 
Lenin kuoli. Kommunistiin parttija jatkoi hänen tyytään Sta-

linan neuvoloin jälkee. Tuhatat uuvet savotat ono tehty Stali-
nan tuuman jälkee. Talonpojat ollaa noistu kolhoosoihe yhes 
laatimaa uutta elloo. Tyyläist ja kolhoosmkat noistii isku-brigaa-
diloihe. "Hyy tahtoot paremmast tehhä tyytä, tehhä paremmast 
ja enemmän kaikkii mitä meil ono tarvis, jot uusi elo noisiis. 
Ja kaik Stalinan neuvoloin jälkee. Stalin meil opettaa: mein 
viholaist pittäät tyytä pahhaiseen ja rankkaan a meil tyy ono 
kunnian ja jurmuuven asja. 

Stalin läkkääjää: 
Pois laisat, looderit, proguloin tekkijät! 
Raatakaa uutta viisii, olkaa iskuriloja! 
Eläköö kommunisma! 
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Oktjabrin revolutsia jatkuu 
Se oli Oktjabrin revolutsijan aikaan. Kaks punnagvardeitsaa 

seisoit vintovkoin kera vahis yhen suuren koin ove l . . . 
Ku saottii, jot jo kunnikahan hovi ono otettu, jot valta ono 

jo savettiloin käsis, ni yks punnagvardeitsa saoi toiseel: 
— Vot i revolutsija tehtii! 
— Uuttelehhaa, — älähää kiirehhi, — saoi toine, — ei revo-

lutsija viii oo lopetettu. Saat nähhä kuin viii sottia pittää. 
Ja tosi: kansalais-sota senen peräst tuli. Sit tuli nälkä, koko 

maan talohus mäni huunoks. 
Mäni monikkaha vuusi. Neet entist punnagvardeitsat sa-

tuttii taas yhtee. Ja yhes hyy puhastiit masinoja, kummat ruustuit 
savotaas sota-ajal. 

Nyt toine saoi ensimäiseel: 
— Nyt ono jo revolutsija lopetettu! 
— Ei — saoi ensimäin — miä saon siun sanoillas: revolutsija 

ei oo viii loppunt. Pittää näihe vanhoin masinoin tilal saavva 
uuvet. Mein toisist mais jälkee jäänt maa pittää muuttaa etumai-
seks maaks koko maailmaas, jot meijän viholaist eivät sais 
meitä tukehoittaa. 

Viii revolutsija j a t k u u . . . 

Tyy ono tehty 
Kovast tyytä tehtii savotaas. Mut litteinooi tseehha jäi toisist 

jälkee. Mitä vart se jäi jälkee? Siil räatoit laisat. Litteinooi 
tseehhan iskurit päättiit tavata toist. Päättiit hyy tehhä ja lopettaa 
tyyn. Tuli heijän luuks rvatsi ja lääkkääjää: 

— Et tyyst rikkahaks työ, vaivan saat. — Saoi ja kottii läks. 
Tuli heijän luuks laiska looteri ja saoi: 

— Mänkää tyy makkaamaa. Ei tyy oo susi, metsää ei juukse — 
Saoi ja meni makkaamaa. 

Tuli siihe kulakan poika: 
— Kyl tyy turakkoi suvaitsoo. Saoi ja mäni kottii. 
A iskurit vaa tekkiit tyytä. Rankka oli heil. Piti raataa niihenkii 

puulest, kummat kottii männiit. 
Mut iyyn hyy tekkiit hyväst ja ajallaa. 



Oomma valmehet 
— Viirasta maata emmä taho vaaksaakaa, mut emmä vaak-

saakaa anna ommaa maata kellekää — saoi toveri Stalin. 
— Emmä anna — vastasiit' tyyläist. 
— Emmä anna — sannoit kolhosnikat. 
— Emmä anna — saoi koko savetinmaan tyyväki. 

Formaisee Rrmijaa 
Mikoi Fookinaal tuli aika männä Punnaisee Armijaa. Kois it-

kemää noistii. Mamoi itki: 

Voi nyt sinnuu poisikkain 
siniviitta sissikkain 
mihi jouvut, kuhu jouviit, 
jouvut korpehe kovvaa 
korkiaa kuusikkoo, 
jouvut maalle viirahalle, 
maalle tuntemattomalle 
kus eivät mut sinnuu tunne 
kus et muita tunnustele 
kus on korkiat kassermat, 
korkiat on linnan portit . . . 

Kumpa et ite poikojain 
kyntäjäistä, kylväjäistä, 
siimenen sirottajaista 
meren kalan pyytäjäistä. 
Iten illat, iten päivät, 
illat, ikkuunaal iten 
pä ivä t . . . 

— Ohto jo — mörni Petoi, kumpa oli olt jo armijaas. Jos ei 
Punnaista Armijaa oo, tulloot viholaist tänne, ottaat meijän 
faabrikat, meijän pellot. Evät kapitalistat sitä t terpi, jot meil 
tyyväen käsis valta ono. Ettäk tyy muissa ennää, ku valkehet 
tänne tulliit. 

Ei piä itkee niitä, kummat armijaa männööt. Hyy männööt 
sinne sluusimaa tyyväen vallan puulest. Se ono kunnian tyy. 
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Vet meil kaikkii Punnaisee Armeijaa ei oteta. Kulakat sinne 
evät pääse. 

— Tosi se ono! saoi ätti Mikoil. Ilman sotaväkkiä ei riikki 
voi olla. Mut rankka ono soltatin rantsi! Muissan miä, ku meijän 
polkka Uuveeslinnaas oli. Mään miä uulitsaa möitä. En näht, ku 
ofitsera vastaa tuli. Ko mörnäis: "Siä mitä et tsestii miul antant!" 
Ja kulakaal minnuu korvaal, ja toiseel! 

A miä vaa seison ja saon: 
"Syys miä oon, teijän blagorodieje!" 
Ja pyssyn ala se ofitsera miun pani kolmeks tunniks seisomaa. 

Rankka oli soldatin elo! Senen peräst ku piti sluuspaa männä, ni 
kovast itettii pois. £oko kylä saattamaa ain tuli. 

— No se oli kunnikahan aikaan. Meijän Punnaisees Armeijaas 
ollaa toist porjatkat. Puna-armeitsaal nyt ollaa kaik prava.t, 
puna-armeitsan imi ono kunniaas. Ja komanterit kera ollaa toist. 
Enne ofitseroin oltii herrat, meijän komanterit ollaa -tyyläisii ja 
talonpoikii. 

Ei nyt itkee huuli, ku armijaa männää. Toine ono nyt aika,' 



Puna-armeitsao kirja 
Viimistä yytä ono Ontrei kasarmassa. Kaksi ja puuli vuutta 

hää oli Puna-armeijaas ja huumukseel männöö kottii, kyllää. 
Ei tahtois männä oikee. Omiks tulliit toverit, omaks tuli polkka 

tas ajas. Ja muistaa hää komanteerin viimist sanat: 
"Kyläs kera onon frontta. Sinne kera ono mokkoomii miihii 

tarvis.4 Siil syrjänuurkaas asja huunost tekahuu. Katso, jot ei poi-
kan pitäis omast puna-armeitsastaan häpjää nähhä. Muissa se, 
mitä opetettii!" Äläkä polkkaa unoha. 

Kuin senen unohtais — paljo tääl opetettii. Opetettii lukemaa, 
kirjuttammaa. Kirjatoin oli, ku armeijaa tuli. 

Kahen kuukauven peräst kirjutti Ontrei kirjan ommaa polk-
kaa. 

"Toveri kornanteeri — kirjutti hää — laittakaa kirjooi kol-
lektivisatsijast. Minnuu valittii pravlenjaa, vanhemmikoks, a_ 
enne siil kulakat istuit. 

4 

Miä panin kysymyksen täl viisii: pois kulakat pravlenjast ja 
koko kolhoosastkii. Ja nyt oon miä vanhemmikko hein sijastaa. 

Asiat meil noisiit mänemää. Kulakan talost tehtii ruuka-pertti, 
staloovoi. Lukupertti pantii mänöllee. Kasetat tulloot. A nyt 
meil ono omakii seinälehti ko polkaas. Kaik kolhoosan asjat siin 
ollaa kirjutettu. 

Opettaja hyväst minnuu avittaa. Paljo viii myy hänen kanssaa 
tahomma asjooi tehhä. Ko tiimmä sit kirjutan viii. 

Tervehyisii koko polkaal. 

Demobilisoitu puljemetsikka 

Ontrei Siilin. 

Puna-armeijan kornanteeri ono Puna-armeijalai-
sen vanhemp toveri. 

Puna-armeijan komanteerit ja rjadovoit ovat vaa 
tyymiihii. 
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Punaflootta 
Puna-armija ono savettiloin maan vahti ja puulustaja. Se vah-

tii maan rajoja, ei lase tänne ulkomaan ryystäjiin, hovinherroin, 
faabrikanttiloin ja kulakkoin sotavoimii. Mut savettiloin maan ra-
jat ollaa pität. Ono merirajoja, ono maarajoja. Merirajoja kera 
pittää puulustaa. Sitä vart pittää olla sotalaivoja. Pittää olla 
punnain flootta. 

Merilöin rannoil ono meil paljo suurii linnoja — ono Lenin-
grad, ono Sevastopol, ono paljo muita, niitä kera pittää puulus-
taa. 

Punaflootta ono niihen linnoin puulustaja meren puulelt. 
Se ono savettiloin maan tantoin puulustaja. Jos noisoo sota, 
se ei lase viholaista meijän rannoille, meijän linnooi ja kyllii polt-
lamaa. 

Punaflootaas ono paljo laivoja. Ono piinii, ono suurii — 
kaikiil niil ono siil oma tyy. Niitä kaikkii käyttäät massiinat. 
Suuri laiva ono ku linna. Siin ellää monta sattaa matrossia, 
kaikil ollaa huunehet, kummiis elläät, ollaa klubit, kinot, 
ruukapaikat. Siillä ollaa suuret tykit, kummat etähäks ampuut. 

2 8 



'Neet laivat ollaa tehty teräksest, jot ei viholaisen tykinluuti 
tekis tuijua. Niitä saotaa linjalaivoiks. 

Ono piinempii laivooi. Neet ollaa hyvähotuisii. Tykit ollaa 
niis kera, vaa neet laivat ollaa kreiseraa piinemmät. Viii pii-
iiemmät ovat miinalaivooi. 

Neet ampuut mokkoomii miinooi viholaisen laivooi, upottaat 
niitä soas. 

Kaikist piinimmät ollaa veenallaist laivat. .Neet voivat männä 
veen ala, uijuut siil ko kalat ja noisoot taas veen pinnaal. 

Näil laivoil tekkööt tyytä punamatrossit. Hyy ovat aina valmiit 
puulustammaan meijän maata mis tyyläist ja talonpojat laatiit 
ommaa elloo. 

Onok teijän kylän poikii matrossilloin ? 
У 

Kulo Frantsinmaan matrossit 
meitä avittiit 

Frantsinmaan sota-laivat tulliit Odessaan luuks. Linnan ottiit 
valkoist. Yhel miinalaival oli matrossiin mehhaanikka — bolshe-
vikka Andre Marti. 

Hää korjais matrossit kaikilt laivoilt kokohuksee. * 
— Vennäen maas ono revolutsia. Tyvläisiin pittää voittaa. 

Meän pittää heitä avittaa. Mitä tyy noisetta tekemää, jos kent-
raali, Bartello käskyy ampumaa tyyläisii? 

— Myy ammumma kentraali Bartellon — mörniit matrossit. 

Kiiree tulliit punnaist. Frantsinmaan laivat männiit Sevastopo-
lin luuks, käänsiit tykit linnaa päin, ja . . . 

Frantsinmaan mastilooi noisiit punnaist liput, kuului "Inter-
natsional". 

Frantsinmaan matrossit mörniit: 
— Eläköö revolutsija! 
— Eläkööt bolshevikat! 
Siis hyy tulliit rantaa ja yhes matrossiloin ja tyyläisiin kera 

läksiit uulitsaa möite marssimaa. 
Ofitserat kattoloin ampuit joukkuu. 

2 9 



Andre Marti koht pantii kiinni ja lähetettii frantsilaisee sota 
tyrmää. 

Mäni siint paljo aikaa. Kerran tuli Andre Marti sovetinmaahan. 
• Ja SSSR:n revolutsiolliin sota-sovetti antoi mokkooman käskyn: 

"Koko maailman tyyväeen veljellisen yhtehyven merkiks an-
taa Punnaisen Lipun ordena entiseel Frantsinmaan flootan mat-
rossin, tov. Andre Martiil. 

SSSR:n kansat 
Paljo ono sovetin sojusas kansoja. Pohjan puulees, tundroil, 

elläät lappalaist ja nentsit. Hyy hoitaat petroja. 
Karjalaist Karjalan respublikas metsää kaataat, ulkomaille 

väitettäväks. 
Siperin tunkuusit ja jakuutit ampuut metsän elokkahia, saavat 

nahkoja. 
Ukrainan kolhosnikat vehnää kylväät. 
Turkmeenit puuvillaa kasvattaat. Inkeroist merest kallaa 

pyytäät. 
Kaikiil ono oma tyy, kaikiil ono paljo tyytä sovettilloin maas. 
Sovetin maan kansat jokka paikaas laatiit uutta elloo — 

kolhoosilois, savotois ja sovhoosilois. Tyytä tekkööt ja oppihuut. 

Saamilaisiil 
Jokongan kylä ono meijän oblastin pohjapuulimain. Sinne 

pittää männä junas Muurmanskii saa ja siis viii kaks päivää 
laivaas. 

Hiljaa sinne laiva männöö. Se jokka kylän kohal tulloo rantaa, 
tuup tavvaraa ja ottaa lastii — kallaa. Kerran toi laiva Jokongan 
kyllää studentin Melnikovan. Hää suuraa mäni saamilaisiin so-
vettii. 

Siil antaa sovetin vanhemmikoil papperin. 
— Luve itse — sannoo vanhemmikkoi. 
Melnikova antaa papperin toiseel saamiil, jot se lukis, mut hää-

kää ei ottant. 
— Luve itse — saottii hänel. 
Siis Melnikova luki senen papperin. Siin oli kirjutettu, jot Mel-

nikova laitettii opettammaa Jokongan väel kirjaa. 
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Mäni kymmeilän päivää. Myyhää illaal kuuluu vast avatuus 
liSkupertiis läkkähystä. Siil saamit opassuut lukemaa, Ja vanhem-
mikoit kera istuut siil kirja kääees. 

Syksyyl, ku tuli sinne viimein laiva, mäni Jokongast viisi nuur-
ta saamilaista oppihummaa Leningraadii. 

Soikkolan nurkka revolutsian 
peräst 

Soikkolan nurkka revolutsijan peräst kera kovast muuttui. Se 
kalanpyynnöskii hyväst tuntuu. Ennen ^pyyvvettii viiskymmen-
silmäisil verkoil, nyt senen siijaa ovat sata ja kaksataa silmäist. 
Enne käytii omal merel pikkaraisiil soutuvenehiil, nyt niijen 
sijast ovat kymmen-kakstoist voimaist moottorit ja kallaa saavvaa 
paljo enemmän. Talveel pyyvetää nuutiil, kumpia ennernpäa oli 
kaikkine vähä. Väki parensi oman elon yli kalastajan kolhoo-
soin. Enempää kenkää ei käy paimenee, kuin entisee aikaa, kaik' 
tekkööt tyytä omis kalektiivois, elläät paljo paremmin kuin enne. 
Kovast noistii tekemää uusia ja praavittamaa vanhoja tiilöjä. 

Tehtii monta maantiitä. Vähäs ajas kohos kaks konservasa-
votaa — Löas ja Kurkolaas, kumpiis tehhää hailist konservaa, 
ja sprottia. Vähäs ajas paljo muuttui Soikkolan väeän elo. 

Rautatii 
Kaivettii kammalat mäet 

tasotettiit maat ja metsät, 
sillat suuret soihe yli, 
laaittii jokiloin yli. 
Tehtii siihe suuraa tiitä 
tiitä suuraa sekä pitkää. 
Saatii mäet kaivetuks 
valmehiksi sillat suuret, 
saatii tii ku siltavaate, 
niiku vaate venutettu 
mi on koissa kuottii. 
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Siis laaittu rautareltsat 
ja pantii pettääjääspäalut 
rautareltsilöil lasettii 
mokkooma massiina suuri 
minen al oli rautaveerut. 
Truvasta sen savu noisi, 
kippuunat taivaalle häikkyi 
ulvoi ku suvet soilla, 
vihelsi ku touviloissa 
tuuli tormilla vihelsi 
liikutellen laivaa piintä. 

Kattilassa vesi kiihui. 
Söi syssiä massiinaa 
haukkoi paljo halkolooi. 
Noisi massiina mänemää 
lyhenemmää matka pitkä, 
mäni se ku tormituuli 
lensi lintuna mokkooma, 
vakkoonat kerallaa väitti 
väitti tarpeelliset tavvarat 
väitti itseen inmihisen 
väitti seppänsä selvän 
väitti taitavan takkojan. 



Kuin teSihää kalakonservoi 
Meijän rannan konservisavotat tekkööt kalakonservooi. Läk-

kipantkois kalat eivät noise märkänemmää kuumalkaa ilmaal. 
Neet pantkat pittää vaa panna kii. Neet juutetaa kiin, jot ei ilma 
pääsis sissää. Konservit siis väitetää linnaa, linnan väel syykiks. 
Myy kävimmä katsomaas, kuin konservillooi tehhää. 

Tuutii merelt kalat. Neet hailit pantii suurii lahankkooi ja hy-
väst pestii. Puhtahat hailit pujotettii rautapuikkoloille. Siis kalat 
laahittii räätylöjä myyt raamiloille. Raamis ono kakskymment-
neljä räätyä, jokka rääyys ono koltkymment hailia. 

Raamit pannaa kiukasse. Kiukaat pittää lämmittää leppähal-
koloil, senen peräst jot leppähalonsavu ono kaikkein paremp nii-
tä vart. Haililoja savutettaaa liki neljä tunnia. Siis neet otetaa kiu-
kaast pois ja jähytettää. 

Kylmilt kaloilt leikoitaa päät ja hännät pois. Senen peräst lei-
koitut kalat laahitaa karppilooi. Karppii männöö 20—25 hailia. 
Neet valellaa kasvavoil, pannaa katot paalle ja massiinal kiinni-
tettää kiin. Valmit karpit kiihutettaa suuriis kattilois 45—55 mi-
uuttia. Kiihutettut karpit pyyhitää sahajauhoil ja eritettää pa-
hemmat pois. Hyvät karpit pakkiissaa jaassikkooi ja laitetaa lin-
naa. Täl viissii saavvaa maukasta ruukaa hailist. Sitä meil saotaa 
sprootiks. 

Mein kolhoosis ono neljä nuutta-brigadia. Jokka brigadiis ono 
kymmenän kalastaijaa. Hyy pyytäät kallooi suureel nuutaal jään 
alt. Ennen meren jäätymist valmissettaa nuutta, vorotit, kövvet, 
hankot, rivvut, tuurat ja lapjat. Ku jäättyy meri, siis lähetää te-
k&mää apajaa. Apajaal ono lasku ja suissin. Lasku leikataa jäähä 
30 mefrii levjä, suissin 12 m. Lasult suistimeel ono puulitoist ki-
lometra. Kahen puulen apajaa leikataa avannot. Itse nuutta ono 
300 metriä pitkä ja 40 metr. korkia. Siin reijiis ono harva verkko, 
a peräs tihti. Nuutan reisiis pääl ollaa kaarnat, al kivet. Neet ha-
rottaat nuutan hajallaa. 

Merel lähetää heppoisiil. 
Nuuttaa ono väittämääs kolt heppoista. Ku tullaa lasul, siis sio-

taa kövvät reisii. Meet ajetaa avantoja möitä riuvun kera jään 
alaitse. Siis lassaa nuutta jään alla. 
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Joka avannool ono viis kalastaijaa. Yks puhastaa jääst avan-
toja. Toinen aijaa riukuu köyvän kera, kahen niihen kääntäät 
vorottia. Ja yks pittää häntää. Niin i kävvää vetteilt vettoilla, 
lasult suistimella. Kons ono virta meres kova, silloin ono rankka 
keertää vorottia. 

Siis ko veittii n,uUta suistimella ja ku siit tulloo ylös paa-
likka — koko brigaadi pannoot kättee tjakuskat ja alkaat vettää 
nuuttaa ylös. Yks kepin kera särköö vettä myytä, jot kala mänis 
nutitan perraä. Kun perä saavvaa ylös, siis haamin kera visa-
taan kalat jäälle. Nuutta pannaa kokkoo, tukataa mattuin kera ja 
pääl mätetää lunta, jot ei jäättyis. Korjataan kaik riissat, kalat 
pannaa rekkee ja viijää rantaa. 

Kons ollaa pyyvvöös ettääl, siis ollaa yytä merimajois. Neet 
salvataa paksuist lauvoist ja sissää tehhää maarat kus maataa. 
Kiukaa kera tehhää — kartatruppiin kera, mis keitetää ruukaa. 

Hyvä ono merel pyytää kevätpuuleel talvia, kons ovat lämmät 
ja pität päivät. Paljo saavvaa nuutal kallaa. Paljo pittää saavva-
kii. Kalat linnaa viijää, linnan tyyläisiil, kummat savotois mas-
sinooi ja muita riissoja meil tekkööt. 

* 

Meijän meren rantaa möitä 
kaik on väki ripakat, 
ei ne makkaa monet yytä 
aina kallaa saauttaat. 

Paljo kallaa nyt hyy pyytäät 
oman meren vesilöist, 
kumpiil paljo väkkee syyttäät 
faabrikoist ja savotoist. 
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Enne meil pyyvvettii vähä hailia. Venneet olliit piinet ja 
niil ei pääst ettäällä merree. Siis ilmahtuit seilivenneet. Neet ol-
liit paremmat sen peräst jot ei huulint paljo soutaa. Mut seilivene 
tahtoi hyvvää perällistä tuulta. Vastatuulee se kävi huunost. 
Välist kalastajan piti jäävvä merel yyks senen peräst jot tuuli oli 
vastain. Oktjabrin revolutsijan peräst meil ilmahtuit moottori-
venneet. Enstää neet hankittii Kurkulaa. Kurkulan kalastajat 
pyysiit hailia etäält länsmerest. Moottorit olliit seitsenvoimaist. 

Kalastajat näkkiit, jot motorist on suur hyyty. Niitä noistii 
hankkimaa toisiinkii kylliin kalastajat. 

Hankittii niitä i Pärspään kyllää. Nyt meijän kolhoosiis "Nord-
Ost"iis ono kaheksan moottoria. Neet moottorit tehhää Struup-
povan verfiis. Siil tehhää korpussi, a moottori ossetaa savotast. 

Jokka brigadiil ono oma moottori. Yhes moottoris pyytäät 
<6—7 kalastaijaa. Kurkulan kalasavotan luuks nyt tehhää "eme-
ressi". Siil liinää paljo motoriloja ja niis motorilois kalastajat 
noisoot käymää pyytämääs kallaa ettääl meres. Moottori hoitaa 
kalastajan tervehyttä ja aikaa. Se antaa kalastajalla pyytää kal-
laa mokkomist paikoist, mist enne ei meinattu pyytääkää. Mootto-
ri korjajaa kalastajan kalentivan elloo. 

Enemmän moottoriloja 
Enemmän moottoriloja — enemmän kallaa! 

Merel 
Meri ono tassain. Valkoin lumi peitti seneen. Näkkyy ettää, 

monen kilometrin päähä. Päivyt jo paistaa lämmäst. Jo kevät 
noisoo tulemaa. Ettääl merel näkkyyt piinet mustat pilkut. 
Mitä neet ollaa? 

Siil elläät rantakunnan kalamiihet. Hyy talveel, ko meri tuli 
jäähä, väittiit sinne putkat ja elläät nyt siil, kallaa pyytäät. Siil 
jääl ollaa ku kylät. Siil katsokaa verkkoloja, niitä taas avanttoihe 
lasetaa, kalat siis hevosiil rantaa väitetää. Ruttoo siil merel aika 
rnännöö, ko tyytä ono. Kylmä siil vaa ono. 

Päivyt alkaa jo sulattaa jäätä. Pitäis jo lähtee rantaa, mut 
saaukksi ono hyvä. Mut yyl noisi tuuli. Huumukseks tuuli muut-
tui tormiks, alkoi jäätä särkee. Kalamiihet ruttoo valjastiit hep-
poist, ruttoo noisiit rantaa tulemaa. 
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Silloin lohkehuis jää. Ja miihet heppoisiin kera jäätii jäälon-
tiil. Ympäriil uijuit toist jäälontit ja tuuli noisi niitä ajamaa läntee. 

Sil viisii mäni päivä. Nyt ei kenkää ennää tuumaist kaloist. 
Kaik vaa tuumaisiit, kuin päässä rantaa. Hyvä oli vaa ku ei 
kenhä upont. Yyl tuuli asettui. Mut myy olimma jo etähääl merel. 
Suumen saaret oltii jääty jo takkaks ja meijän jäälontti vaa 
mäni etes. 

Myy näimmä, jot nyt meitä aijaa suureel merel. Hyvä ono, jos 
rantaa pääsemmä, mut jään voip särkee mein alt. Asja oli paha. 
Ja myy emmä mittää voineet tehhä. Piti vaa uutella. Monikkahat 
puut loppuit. Tuli kylmä. Ja toiseel huumukseel myy oltii niin 
ettääl jot rantaa ei missää näkynt. Läivooi ei merel näin varraa 
keväest olt, ei olt ken meitä ois pelastant. 

Mut silloin myy näimmä ettääl savun. Jokka tunni se tuli li-
kemmäks. Ja koht myy jo hyväst näimmä meijän jäänlohkojan 
"Jermakin". Siil saatii tiitää, jot meitä vei tuuli merel ja "Jermak" 
tuli meitä etsimää. 

Suuri meil oli ilo, ku laivaa pääsimmä. Sil viisii meitä merimii-
het pelastiit kuolemast. 

Tämän läkkähyksen meil läkkäis ripakka Petteri Sidorov, ku 
käyi rantaa tuumas kallooi. 

Turkestanin pitkät pellot 
kasvaat villaa valkiata, 
kummast vaattiilooi kuotaa 
levitettää kankas levjä. 
Siperin suuret sarat 
kasvaat hyvvää vehnä-viljaa, 
kust paissetaa piirakkaist 
laaitaa leivät makkiat. 
Vaa on siillä matkat pitkät — 
mäkimaita, liivarnaita. \ 
Mäkimail on tiit pahhaiset 
puustamailla, pahhaisemmaat. 
Enne kulkiit karavaanat 
kulkiit viikkolooi ja kuita, 
ulvoi tihtii liivatormi, 
mörniit verbludat väkkövät 
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Nyt jo puustamaita möitä 
ono pantu rautarelssat 
ono rautatii laaittu. 
Mi väittää Siperin vehnää, 
puuvillan tuup Turkestanist. 

Posti 
Mikoi eli kyläs. Hää kävi opis ja tuli vast kottii. Kerkkiis vaa 

tulla, ku ovi avataa ja perttii tulloo postaljona. 
— Ellääk Mikoi Siidorov täs? 
Mamoi mörni: ^ 
— Taas klasin kyläst särki ? 
— Minkä klasin? — kyssyy postaljoona, 
— täs ono hänel kasetta. 
— Mikoilko? Ei se hänel oo. 
— Kirjutettu ono: Mikoil Siidoroval. 
Postaljona mäni pois. Mikoi otti kasetan, katsoo kuvvia, luk-

koo. 
— Mist hyy miun tiisiit Leningradas? Minnuu vartko kirjutta-

jat kirjuttiit ja tipografiaas painettii? 
Ko syytii ni Mikoi kysyi ätilt: 
— Ätti, tuntoot miun Leningradas? 
— Kuin ei tuntiis, kaik siil siust vaa i tuumajaat — nakroi ätti. 
— A kuin hyy saivat tiitää miun aadrestin ? 
— En miä tiije, ken lienöö saont. 
Kuka ikkää antoi siun aadrestiis. Ei posti ois ilman sitä.kaset-

taa siul tuunt. 
— Toik se postaljona senen kasetan Leningradist? 
Posteljona toi senen stantsaalt, a sinne tuntii se rautatiitä myyt. 
— Mist se rautatii miun tiitää ? 
— Ei sinnuu tiijekää rautatii. Kasetan konttooriis siihe kasettaa 

klejataa aadrestit. Siis annetaa postii. Siil kaik katsotaa ja laite-
taa kaik kirjat ja kasetat mänemää, kuhu pittää, rautatiitä myyt, 
postivakkoonilois. Sil viisii tuutii siunkii kasettais, kun oli kirju-
tettu «adrestiis. Aadrestivaa ain pittää kirjuttaa oikein. 
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Sanittara-koira 
Meijän kyläs ellää yks miis, brigadiran ono kolhoosaas. Hää 

enne oli mones soas, soti valkoisii vassaa ja oli raanittu. Myy 
kerran kysyimmä hänelt, kuin häntä raanittii ja hää läkkäis: 
Myy siihen aikaa olimma Puulan frontaal. Yyn olimma yhes ky-
läs ja huumuksest tuli käsky männä etes. Viholain oli metsääs 
kylän luun ja noisi ampumaa. Monikkahat meist siihe tokkuit, 
miä ja toist kannaavaa hyppäsimmä ja kannaavaa myyt noisim-
ma ryymimää. Miä kuulen ko komanteri mörnää, jot noiskaa 
ampumaa. Ja koht jo meijän puljemjotta noiskii trätättämmää. 
Miä kiven luun katsoin, metsäst juuksoo viholaisii. Miä kiiree am-
pumaa, toist kera ampuit ja viholain pakkeeni. Mut ko miä nos-
tin päätäin jot paremmast näkkisin, ni mikkä liinöö minnuu iski, 
miun silmiis musteeni ja miä en ennää mittää muissant. 

Noisin miä yllää yyl. Miust mää oisin ko nukkunt. Mut päätä 
en saant liikuttaa, sitä särki. Siis miä vast tiisin, jot uun raanittu. 
Alkoi hervittää, jot minnuu ei kenkää löyvä, jot jään tähän kan-
naavaa yksinää ja kuolen raanaat talik nälkää. 

Meijän Puna-armeitsoja ei kettä olt luun. Sil viisii yy mäni. 
Tuli huumus, päivä noisi, mut miul oli viii pahemp. Pää oli ko 
tules, en jaksant liikuttaa kättäin. Miä tuumasin, jot jo ono miul 
loppu. Mut silloin ken liinöö hiljaa tult siihe. Miä tunsin ka mi-
kä liinöö kylmä ja märkä puuttui miun otsaa. Avasin silmät ja 
nain koiran. Se nuuhki minnuu, häilytti häntää ja juuksi pois. 
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A vähän ajan peräst tulliit meijän sanittarat ja nostiit miun nosil-
koil ja veivät tohtorin luuks. 

Siil siottii miult pää, voijeltii raana. Ja siil miä sain tiitää, jot 
miun löysi sanittara-koira, kummat etsiit raanittuja. Hää nuuhki 
minnuu ja ko näki jot viii elän, ni juuksi sanittaariloin luu ja toi 
neet miun luoksein. 

Sil viisii miun koira sil kertaa kuolemast pelast. 

Verebljudan kotimaa ono liivapustamaa. Neet maat ollaa suu-
ret, sattoja kilometrilöjä levveet. 

Siil ono vähä vettä. Pittää männä monta päivää ku kaivo tahi 
oja löytyy. Kesäl siil kasvaa pahhaista rohhoa ja piinii kukkii. 
Tämä roho ei kelpaa siivattain syykiks — verbljuda yksnää sitä 
vaa syyp. Se viii tulloo lihhavaks mokkomast ruuvast ja sil kas-
vaa rasvain korpa selkää. 

Ko roho kuivaa ja ruuka kamelilt noisoo loppumaa, ni se, toit-
tiijaa rasvaal, kumpa kasvoi senen selkää. Syymättä ja juumatta 
se voip olla kauvvan. 
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Kuins susi penikkoijaa opettaa 
Mänin miä kerran tiitä myyt ja äkkistää kuulin mörnämistä. 

Tiil huusi paime. Hää juuksi peltoo myyt ja mörni. Hänen eessää 
juuksi kaks sutta. Yks oli suuri, toin piinempi ja sil oli seläs lam-
mas. 

Miä kera noisin juoksemaa ja mörnäämää. Toisii inmihisii 
kera ilmahtui ja kaik neet noisiit juuksemaa ja mörnäämää. 

Silloin suur susi tempais lampahan piinemmält ja molloot 
hyy noisiit mänemää kovemmast. 

Ja koht juuksiit metsää. 
Paime meil läkkäis, jot suvet tulliit karjaa. Suuremp tappoi 

lampaan ja antoi piinemmääl viitäväks. Ja vast ko se näki inmi-
hist, ni otti itsellee lampaan ja kantoi senen metsää. 

Sil viisii susi penikkoijaa opetti lampaita varastammaa ja 
metsää kantamaa. 

Karhu 
Metsän syämees yhel laksuul kasvaa paljo puulukkooi. Se lak-

su punertaa niku sinne ois visottu helmilöjä ja senen laksunmar-
jat oltii suuret ja makkuisat. 

Metsääs laksun luun eli karhu. Hää söi marjoja, kaivoi ma-
tokkaisia maast, kävi kakrapelloos kakraa syymääs. Hyvää elo 
oli hänel siil kesäl. Päivät männiit ruttoo, syksyyl kakrakii pois 
korjattii ja syykki alkoi karhult loppuu. 

* 
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Silloin ku oikein pohjanpuuleelt tuuli ja noisi jo lumikii tule-
maa etsi karhu itsellee pesän. Maahatokkuneen kuusen juuriloin 
ala hää kantoi oksii ja sammalii ja noisi sinne makkaamaa. 

Koht jo talvi tuli, lunta ajoi karhun paalle, jot ei kukkaa tii-
tääntkää mis karhu oli. Vaa orraava puust katsoi ku karhu pessää 
itsellee laati ja orraava vaa tiis, kus karhu unijaa vetelöö. Mut 
hää ei verkkant kellee, istui vaa siil yllääl pesässää. Sil viisii talvi 
mäni karhult — ko yksi yy. Lämnää siil pesäs oli ja rauhaisa. 

Mut keväel sulliit lumet. Päivyt lämmitti. Veet juuksiit ja 
karhukii noisi. Pesästää väljää ryymi. Huonoks hää oli talvees 
mänt — ei kertaakaan hää saant syyvvä koko talvees. Ja taas hää 
noisi etsimää matokkaisii, heinän juurilooi, muurahaisii ja muita. 
Taas hä alkoi uutella, kons puulukat noisoot metsälaksul puner-
tnmmaa. 

Meri-Kokkoi 
Eli suures metsääs järven rannaal suuri meri-kokkoi. Korkiaas 

petääjääs sil oli pesä, ettääl siit näkyi jokka puulee. Ei vahvem-
paa lintua niis metsiis olt, kokkoi kaikki voitti. Ei kokkoi kettää 
peläntkää — oli ku isäntä pertissää. 

Sil oli suuri väärä nokka, mil saaukkia repi, jalois oltii paksut, 
terrääväät kynnet, kerä väärät. Ei niist kynsist kenkää pois 
pääst, ku oli niihe joutunt. 

Ja kokkoi eli vaa ja eli. Jokka vuusi sil pettääjän laivaas po-
jat oltii, syksyyks neet kasvettii ja pois lennettii muil paikoil. 

Itse kokkoi vaa eli saman järven rannaal järvest kallaa pyysi 
ja suuhuu söi. Noisoo korkiaal ilmaa, lentää hiljaa siil, sirkeil sil-
millää vettee, järvenpohjaa, katsoo. Sirkiät ollaa kokon silmät. 
Piinemmätkii elokkahat se vees näkköö. 

Mut ei maksa kaikkii elokkahia pyytää — piinii kokkoo vart 
ovat. Kokkoi etsii suurempaa saaukkia, kust syykkiä enemmän 
sais. Jo kalan näki allaal järvees. Siipeen kokkoi laski ja ku kivi 
tokkui allaa, suuraa vettee. Oli kuis ois suuri kivi visattu vettee, 
vesi korkiaal loiskahti ja kokkoi veen ala jäi. Mut jo noisoo se 
siilt, suuri hauki senen kynsiis ono, rankast kokkoi pettääjän ok-
saal lentää ja siil syyp hauven. 

Sil viisii kokkoi itseen toitti. Lensi hää i kerran järveel. Katse-
loo ylläät, valitsoo. kenen niskaa kynteen iskiis. Piinii ollaa ka-
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lat, suurempaa pitäis. Mut mikä siil järven pohjaas liikkuu — 
suuri ja musta. Katsoo kokkoi — kala ei kala, mut liikkuu. J a 
kokkoi tuli ku luuti siilt allaa, veen pohjaa mäni ku ammuttu. 
Kului aikaa. Ei tule kokkoi veest, ei siiviilee noise. Ja ei se siilt 
tullutkaa ennää. Sinne jäi. 

Mut mikä kokon siil piätti ? Ei kokkoi. tiitänt, kehe kynteen 
iski. Suuri oli hauki, ja kokkoi ei jaksant sitä veest nostaa. Ei 
kynsiää senen seläst väljää saant. Kokkoi yllää pyrki, hauki poh-
jaa veti. Hauki vahvemp oli ja kokkoi sinne jäi. Siihe loppui suu-
ren, vahvan linnun elo. 
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Lapset ja sorsanpoikaist 
Pöllyys tiin pääl miä nain kylän lapset. Hyy viskoit mitä liinöö 

hattuloillaa. Ku miä tulin heijän luuks, oli jokka pojal käsis met-
säsorsan poikain. Miä sain tiitää, jot piini tavi-sorsa vei poikiaa 
tiin yli, metsäst järveel. 

— Mitä tyy niil tiittä? kysyin miä pojilt strookast. 
Hyy vastasiit: 
— Lasemma väljää. 
— "Lasetta" saoin miä äkkäisest. Mitä vart tyy neet kii otitta? 

Mis ono niihe emä? 
— Tuul istuu — mörniit pojat. Ja näyttiit miul mätästä paar-

nion pääl. 
Siil istui sorsa, nokka auki. 
— Ruttoo! — mörnin miä pojil — mänkää ja viikää sorsan-

poikaist. 
Hyy niku ilostuit ja juuksiit sorsat käsis mättähääl. Emo lensi 

etemmäks ja ku pojat tulliit takkasi, ni mäni ommiin poikasiihe 
luuks. 

Hää mitä liinöö omal kiilellää niil saont ja noisi juuksemaa 
kakrapellool. Hänen peräst juuksiit poikaist, kaikkiijaa viisi. 

Sil viisii kakrapeltoo möit hyy pyrkiit kylän loitse järveel. 
Miä nostin iloisast hattujain, mörnin: 
"Hyvvää matkaa, sorsat!" 
Pojat noisiit nakramaa. 
— Mitä hyy, vohmat, nakratta, saoin miä pojil — tuumaitta, 
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Ikerkkiä ono heijän päässä järveel? Ottakaa ruttoo hatut päästää, 
mörnäkää: hyväst! 

Ja hatut noisiit ilmaa. Kaik pojal mörniit vht' aikaa: 
— Hyväst, sorsanpoikaist! 

Talvi 
Talvi tuli, lunta sattaa 
pimmeet päivät tulliit ja 
jokka paikka tuli valkeeks, 
päässää suksiil liukumaa. 

Ai kiin ono hyvä talveel 
ellää meillä lapsilla, 
kaik, mit ono meijän tarveel 
Se myy viimmä mättäälle. 

Liuvvut toisii visot lumel 
nakrat, lykit hypit ja 
tihtii allaa livvut kylel 
hyväst määt i selällää. 



Määees 
Räätyy! — Käski pioneera otriadan komanteri. Kymmenän 

pioneerii noisiit räätyy uuvet sukset jaloissaa. 
— Etes mars! 
Sil viisii myy tänä talveen ensimmäist kertaa mänimmä hiihtä-

rnää. Tulimma sool, siilt soon yli noismma määeel. Mäki oli kor-
kea. Ettää siilt näkyi. Siilt näkyi monta kyllää. Mein oppikoti kera 
siilt näkyi. Se näytti piinelt ko spitska karppi. Kylliin takkaan oli 
metsää ja etähääl lännen puulel näkyi meri. 

Siil myy noistii liukumaa. Mikoi, kaikkist hyvä suksimiis mäni 
ensimäiseks. Puulmääees hää tokkui maaha. Hänen perrää tuli 
Simoi. Hää tuli hyväst allaa. 

Ko liuvuimma jo tarpeeks, mänimmä kottii. Siil murkina oli jo 
valmis. Senen peräst luvimma urakat. A illaal viii mänimmä mäk-
kee. lloisast kului tämä päivä. 

Oppii myy senen peräst mänimmä ain suksiil. Hyvä ono sinne 
liukuu hyvvää tiitä myyt. Ja hyvä ono illaal tulla siilt takkaisin. 

Vanjka Shukov 
Vanjka Shukov yheksänvuutiin poika oli annettu oppii sa-

posnikal. 
Männiit kerran isännät ja oppipojat linnan uulitsaal — silloin 

Vanjka yksinää vaa jäi kottii. 
Hää etsi skaapist puttelin musteen kera, etsi vanhan ruustuneen 

peron. Lutistunneen papperin hää pani etehee ja noisi kirjuttam-
maa. 

Ennenku kirjuttaa ensimmäist bukvat hää katsoi ovvee, hervitti 
jot ken tulloo. Papperi oli penkiil, itse hää oli penkin äärees pol-
villaa. 

— Hyvä Äijä, Konstantin Makarovits! — kirjutti hää — siul 
miä kirjutan kirjaa. Ei oo miul mamoita eikä ättiä, siä yksinäis 
vaa miul jäit. 

Vanjka huukais, kastoi peron ja taas kirjutti. 
— A ekle miä sain selkähein senen peräst ku liikutin lasta ja 

nukuin. Oppipojat minnuu nakraat, a isäntä lyyp mil sattuu ja 
syykki ono pahhain. Huumuukseel antaat leipää, murkinaks put-
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TOO, illaks taas leipää. A makkaamaa miun käskiit porstuvaas 
ja kons laps mörnää, ni miä en saa maata ensinkää, a liikutan 
lasta. — Hyvä äijä, otta minnuu täält kottii, kyllää. En miä 
tääl jaksa ellää. Kummarran sinnuu jalkoo sai, vie minnuu pois, 
kuolen tääl miä. 

Vanjka irvisti suuta, hiiroi mustaal kulakaal silmijää ja itki. 
— Tille hyvä äijö — kirjutti hää viii, saali minnuu, armo-

tointa, ota minnuu täält. Minnuu tääl kaik lyyvät, nälkä ono ja 
mokkooma ikkäävä, jot en maha sannookaa, iten vaa. Ja tervehyi-
sii paljo Aleenaal, Jegoraal ja Kutseviil, a karmooniijain elkää 
kellee antako. Siun vunukkais Ivan Shukov. Hyvä äijö, työ tänne. 

Vanjka kääri kirjutetun papperin, pani senen konverttii, kum-
man oli ostant kopekast. Tuumais hää, kastoi peron ja kirjutti 
:.aadressin: 

"Äiiääl kyllää" 
Siis kraaputti päätään ja viii lisäis: Konstantin Makarovitshiil. 

S u u r i t i i 

Vasjan ätti raataa saapasfaabrikaas. Tuli hää tyyst kottii ja 
näkköö jot Vasja lukkoo kirjaa. Hää kyssyy. 

— Mitä siä luvet? 
— Vanjka Shuukovist luven. 
— O n o k se lusti ? 
Lusti ono,, vaa ono saali Vanjkaa. 
— Luveppas miul, miä kuuntelen. 
Nois Vasja lukemaa, kuin Vanjka Shukov saposhnikal eli, kuin 

häntä isäntä loi ja kuin hää kirjaa kirjutti äijällee kyllää. 
Kuunteli Vasjan ätti ja sannoo: 

— Kaik ono totta kirjutettu. Sil viisii minnuukii piineen ope-
tettii. Sit nakraht ja lissäis: 

— No, koht tulloo siunkii, vuurois. Oppihuist lukemaa ja ohto! 
Pittää siun opiissa raatamaakii. Otan miä siun opist ja annan 
maasteriil. Ja sinnuukii noissaa sil viisii opettammaa ku Vanjkaa. 

Vasja sannoo: 
— E-ei..Meil opis läättii, jot nyt kaikkiin pittää kävvä opis 

-seitsemää toist vuutee as. Ja lyyvvä itsijäin miä en anna. Miä 
koht noisen pioneeriks, miun puulestain otriadi noisoo. 

Ätti nakraa: 
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— Totta siä läkkäät. Nyt ollaa toist ajat. Sovetin oikehus ei 
anna lapsii piinata. Nyt tyyläist kasvaat toiseel viisii. 

— Mil viisii? 
— Täl viisii. Siun pittää kävvä oppi loppuu. Kons opin lope-

iat, määt fabsavutshii. Se ono mokkooma oppi savotaas talik faab-
rikaas. Siil siä oppihut tyytä tekemää. Talik määt teknikummii, 
a jos hyväst oppihut instituuttii, työt inseneraks. Nyt meil ono, 
-.iii auki, vaa oppihu, älä uu laiska. 

Oppii 

Paimenilt jo loppuit 
sirkkiät kesäpäivät 
Syksyn kylmät ilmat 
jälelle vaa jäivät. 

Kerran ku hää tuli 
kottii iltaiselle 
mamoi — kulta saoi 
Onju poikaselle: 

Nyt jo siulle tappais 
kesäkarja-aikaa 
huumuksest jo lehmät 
noisoot talvipaikkaa 

Ja vaik viilä oiskii 
lämmä kesäkulta 
sittekii jo loppuis 
karja-huulet siulta. 
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Oppi nyt jo kutsuu 
sinne piintä miistä 
jot ei osattomaks 
jäis hää opin tiistä 

Paljo viii on tyytä 
paljo tarvis väkkee 
jotta elo noisiis 
parttijan käskyn jälkee. 
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Lapset 

Minen peräst oppii männöö 
nyt näin paljo lapsia? 
Senen peräst, jot hyy tahtoot 
uutta elloo oppia. 

Ivoi noisoo traktoristaks 
Petoi noisoo massinistaks, 
a tuust Jyrki pioneerist 
tulloo hyvä insineri. 

Jos meil raataat traktoristat — 
leipääkii siis tapajaa, 
On meil hyvät massinistat — 
paravosat ollaa ja. 

Insinerat meille tulloot, 
savotoja laatimaa — 
Senen peräst männöö oppii 
nyt niin paljo lapsia. 

Mitä meil tohtori läkkäis 
Ku meitä kävi opis tohturi katsomaas, oli monikkahilla reuk-

kahat vaatteet ja käet. 
Ku tohturi oli katsont kaikkiin käet ja hampaat — toi hää oppi-

perttii suurennosklasin — ympärikkäisen, paksun klasin. Hää tuli 
jokkahisen luuks, pani klasin käen pääl ja kysyi, mitä myy näim-
mä. Myy näimmä, jot nahas oli paljo reikii. 

Tohturi 'meil saoi, jot ne ollaa hikireijät. Jos käet ollaa reuk-
kahat ja ne ollaa ummees, ni hiki jääp mein sisää ja myrkyttää 
meitä. Ihmihiin tulloo vähäveriseks ja vaaliaks. 

Hikireijät ono piettävä ain auk, jot hiki mänis pois — siis pittää 
käyvä kesäl usjaa ujumaas ja talveel pessä itsiää lämpöiseel veel 
saipun kera. 
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Ilves 
Miul ono däädä jahtimiis. Hää paljo syksyyl ampuu lintuloja, 

jäniksiä — kerran ampui karhunkii, ku se kyläst lehmän repi. 
Kerran miul däädä saoi: Mikoi, tule miun kera metsää. Siil nyt 

ono hyvä männä, soot ollaa jääs, lunta ei oo, orravia paljo puis 
hyppii. 

Miä ruttoo kenkät jalkahain panin ja hatun etsin. Däädä vihels 
Vahin, koira mokkooma hänel oli, hörkkökorva, otti pyssyn ja 
myy läksimmä metsää. 

Hyvä siil olikii männä — määt ku siltaa möitä, kaik vesiluusat 
jääs oltii. Jo jo kuuluu, ku Vahti haukkuu. Tultii puun luuks — 
turpea kuusi se oli ja siil oksaal harmaa orraava istuu, koiraa kat-
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seloo. A koira maas haukkuu, takka käppälillee noisoo, orraavaa 
vahtii. Jo pyssy pamaht ja harmaa kerä kuusest maaha viiröö — 
suuraa Vahin hampaihe. Mut ei Vahti sitä repint, däädä otti senen 
ja siis pisti sumkaa. Hyvä oli orraaval pöyvy — harmaa ja kerk-
kiä. Sil viisii myy ammuimma ja seitsemän orraavaa. Vahti etsi, 
puuhu orraavan ajoi ja meitä luuksee kutsui. Myy mänimmä ja 
ammuimma. 

Alkoi minnuu jo vähä väsyttääkii. Däädä saoikii jot ku män-
nää vaa Ojakankahaal, ni siilt siis suuraa kottii jo pääsöö. Issum-
ma siin myy tokkuneen pettääjän pääl, syymmä evästä, ku kuu-
luu Vahin haukkumiin. Mut nyt se haukkui toiseel viisii. Vihhai-
sest ja tihtii. Däädä ruttoo pyssyn tempais ja sinne juuksemaa. 
Miä jälkee. Vahti kovemmast haukkuu, tiitää jot myy tulemma. 
Myy hiljaa noistii mänemää, ku koira likel oli. Däädäl pyssy oli 
valmeheen, puult puul sil viisii mänemmä. Kasvoi siin suuri pet-
tääjä ja etempään oli viii toisii samanlaajasii. Miä pettääjän tak-
kaant katson, mitä Vahti haukkuu ja nään: toisen pettääjän ok-
saal istuu mokkooma suuri ellokas. Itse ono niin suuri ko Vahti, 
vaa sil ono kissan pää, korvat ollaa pitemmät, karvaist, silmät 
ympärikköist ku kissaal, leuvvaas parta. Karva ono harmaata, vaa 

4 51 



siin ollaa tummat pläkit. En miä enempää kerent nähhä, ku dää-
dä ampui. Ellokas maaha tuli jot maa tömäht, koira senen nis-
kaa käi kii ja siin se oli. 

Miä en mokkoomaa viii olt näht. En miä tiitäntkää, jot meijän 
metsiis ollaa mokkoomii. Ja däädä siis vart miul läkkäis, jot se 
ono ilves, kissan sukulain. Se ellää pohjanpuulen metsiis, pyytää 
lintuloja ja muita elokkahia, ellää puis. Sil ollaa pität ja terräävät 
kynnet, mil se hyväst puuhu noisoo. Saaukkia pyytää enem-
män yyl. Pöyvö ono sil käppiä ja kerkkiä. Paljo se maksaa. Senen 
peräst ilvestä ajetaa ja ammutaa. 

Hyväl miilel myy kottii harkkoimma. Miul oli seitsemän or-
raavaa seläs, däädäl suuri ilves. Sil viisii miä metsääs däädän kera 
käin. 
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Siil etähääl pohjasel yksinää seisoo 
honka korkian mäen pääl 
ja unissaa liikkuu ja lumi on peittänt 
Sen entiseel tormiil ja sääl. 

I uneksii: ittäiseel, etähääl puuleel 
siin maas, mis hää kasvaa ei vois 
ikkävääs, yksinää kuumalla vuureel 
yks haljaine palma on noist. 

Ensimäine naine sovetiis 
Noisimma myy sovettii valitsemmaa. Naisii tuli ko markkinoil. 

Myy mörnämmä läkkäämmä — kuulemma, jot ku Marin immee 
mörnätää: 

— Mari, Mari Grishakina. » 
Ken liinöö ilman aikojaa i sanont: 
"Marj vanhemmikoiks!" 
Tuumaistii, jot suutka vaa se oli, a asjast tuli tosi. Naisii paljo 

ono suimaas, miihii vähemmän. Naiset kaik kätteen nostiit Marin 
puulest ja Mari vanhemmikoiks jäi. 

Noistii lukemaa äänii, kummat Marin puulest oltii — kakssataa 
kakskymment. Noistii Marrii posdravljaimaa. Yks toveri oli oob-
lastist, saoi: "Siä oot meil ensimäin naine sovetiis. Tyytä siul paljo 
tulloo. Piä asjat hyväst, älä anna hottuu tyyväen viholaisiil." 

Mari lens punaiseks. Ei nakrakaa hää. Seisoo vaa. "Miä — san-
noo hää — tyytä noisen raatamaa. Jos en maha, avittakkaa. Raan, 
minkä jaksan". 

Marin miis senen peräst ei oikee tiije, nakraat häntä kyläs tali 
-evät. Tuli hää kottii, tuumajaa: "Kuin miä noisen läkkäämää Ma-
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rin kera? Vet sovetin vanhemmikko!" Meil kera ono kumma 
Naine — ja sovetiis noisoo asjoi reknaamaa. 

Noisimma myy kerroomaa toin toistaa: 
— Vohmat, ei akkaa ois pitänt panna siihe virkaa. 
Nazarovan äijä suuraa i sanoikii Maril: 
— Oi siä, Marisein, viirahast portist siä sissää mänit. 
Hää vaa päätä nyykähytti: 
— Miun valitsiit — en itse noist. 
Tulimma myy siis sovettii häntä katsomaa ja emmä tunne. Kan 

neel ollaa papperit, karantassat. A hänel itsellää äänikii ono toine 
Itse vaa lukkoo. "Tämä papperi, sannoo, viikää kolhoosoihe". 

Kirjuttaa immeen ala ja taas: 
"Onok teil spiskat valmeheen? 
Ruttoo neet tehkää." 
Emmä myy silmijää ennää uso. Vot siul Mari! 

Kevät tulloo 
Jo nyt meille kevät tulloo, 
jo päivyt lämmäst paistaa, 
sulattaa jo hanget suuret 
jää-surot jo sulattelloo. 
Sinnertäät jo jäät merel, 
vesi noisoo tiilöin jäälle, 
kalamiihet kottii tulloot 
putkinee ja heppoisinnee. 
Väitetää siilt kaikki kramit — 
loppui merel putka elo. 

Linnuut lentää pohjanpuulee, 
lentäät hanhet, lentäät sorsat, 
kuret suurille soille, 
joutsenet jokiloin jäille, 
piinet linnut pehkoloihe. 
Jo noisoot kolhoosan väki, 
sortiruimaa siimeniä, 
pluugia puhastelemaa. 
Koht meil ono kylvö käsis, 
tyy rankka ja rattuisa . . . 
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Puut jo lehti} levittellööt, 
ja roho jo ruttoo noisoo, 
lehmät kulkoot karjatiitä, 
etsiit ruuaksi rohhoa. 

Pitäkää vaari lintuloist 
Jot olis hyvä viljatulo pittää pelto hyväst hoitaa — kyntää sy-

vält, astuvoija, kitkee pois kaik muut rohot — paljo siin ono as-
jaa, ku viljat ja kaik tarharuuhtit valmeheks saavvaa. Vaa ei siin 
viii oo kaik. Tiitomiihet saivat tiitää, jot linnut ollaa peltoloin ja 
piintariloin puhastajat kaikist tujulaisist. 

Senen peräst pittää tiitää, mikä lintu mitä tujulaisii syyp ja mihi 
aikaa neet tujulaist jättäät maaha ja kasviloin lehil munijaa, ma-
tokkaisii ja nukekkaisiaa. 

Paljo peltoloin piintariloin ja tarhoin tujulaisii syyvät piinet lin-
nut — skvortsat, jouhilinnut, rästähät ja muut. Senen peräst ei kel-
paa näitä lintuloja aijaa pois eikä hävittää niihe pessii, vaa pittää 
niitä hoitaakii. Siil mis inmihist evät tätä asjaa viii tiije ja antaat 
lapsiin tappaa lintuloja — siil se ono suuri vahinko peltoloil ja 
piintaroil. Yks tiitomiis reknais, jot neet tujulaiset, mitä linnut 
pyytäät kii ja syyvät tekkööt meijän peltoloil, tarhoil, piintaroil 
ja metsiil vahinkoa yli miljaardin ruplan yhes vuuvvees. 
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Jos lintuloja tappaa, hävittää niihe pesiä, ni tämä vahinko viii 
tulloo suuremmaks. 

Senen peräst lintuloja pittää hoitaa, neet ollaa inmihisen ystä-
vät ja avittajat. 

Mitä meil läkkäis skvortsa 
Miä muissan, kun olin piineen. Miä silloin issuin lämmääs pesäs. 

Kumman oppilapset, mamoi ja ätti meil laatiit. Kaikkii meitä 
piinii oli viisi ja myy paljo söimmä. Ätti ja mamoi meil kantoit 
peltoloit matokkaisii, mut sitkii meil oli nälkä. Lentää mamoi 
pesäl, suuri makkuisa mato nokas, pistää maon meil suuhu. Ja 
pois lentää, toista etsimää. 

Pesä meil oli kuusees. Se oli tehty lauvoist. Naakloil se olt 
isetty puuhu. 

Hyvä siil oli olla. Sinne ei tuult, ei vihma pääst. Eikä elokkahat 
sinne päässeet. Kerran vaa ku meijän vanhemmat oltii syykkii 
etsimääs noisi kuusee kissa, mut ei hääkää meit käpälällää tavant. 

Hervitti meitä., 
Sil viisii myy kasvoimma. Noisiit meil sulat kasvamaa. Siivet 

tulliit suuriks. Ja yhteen päivään myy jo noisimma lentämää. 
Rankka oli lentämiin alus. Mut sit myy oppihusimma. 

Pesäs tuli ahasta. Myy olimma jo suuret. Ja mamoi vei meitä 
metsää. Siil myy tapasimma paljo muita lintuloja. Nuuria siil oli 
paljo, kummat kera viii huunost lensiit. 

Yhistyimmä siil yhtee suuree parttii ja partiis elimmä koko 
kesän. 

Tuli syksy. Ruuka loppui. Matokkaist männiit syväl maaha. 
Tulliit kylmät säät. Ja meijän piti männä pois. Myy noisimma 
lentoo yyl. Oli kylmä, vihmoi. 

Pitkä meil oli matka etes. Myy lennettii monta päivää. Välil 
huukaistii, etsittii syykkiä, juutii ojist ja taas lentoo. 

Maat siil oltii lämmämmät, ruukaa oli enemmän. Mut myy 
vaa lennämmä etes, etsimmä viii lämmempiä maita. Matkaal oli 
paljo muita lintuloja. Kaik hyy lensiit pois pohjanpuulelt. Ja ker-
ran myy kaik laskiistii maaha. Siil oli hyvä olla. Ja ruttoo siil 
talvi mäni. Mut meil tuli siil ikkäävä. Myy tahoimma kotipuulee. 
Ja ku pohjan puuleel tuli kevät, myy lensimmä tänne. 

Alus oltii säät tääl kylmät. Syykkiä löytyi vähä. Mut jokka 
päivä ain paremp tuli. Päivä lämmitti, lumet sulliit, matokkaist 
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maast noisiit. Myy etsimmä itsellee pesät ja noisimma tääl elä-
mää. Noisimma avittammaa kolhosnikkoja heijän rankaas tyys. 
Noisimma hävittämmää kolhoosilois peltoloin ja saatuloin viho-
laisii. Senen peräst meil laaittii uuet pesät lauvoist. Emmä myy 
ilman asjaa niis elä. 

Itse ono itsellee isäntä 
Eli metsäkyläs yksi talonpoika — Jegoraks kutsuttii. Saottii 

kerran hänel, jot suimaa tulis. Mäni hää suimaa. Siil läätää, jot 
kaikkiin pittää kolhoosaa männä, uutta parempaa elloo laatimaa. 

— Viii mitä tyy tahotta — saoi Jegora — onok miul teän kol-
hoosaa tarvis.' Omas pirtissäin miä oon itse isäntä. Mitä tahon, 
sitä i гаа'ап. Tahon — noisen tyytä tekemää, tahon — makkaa-
maa noisen. 

Ja kolhoosaa hää ei mänt. Tuli siis kevät. Suli peltoloilt ja 
metsist lumi. Mustaks maa muuttui. Lämmä ono ulkoon. 

Valjast Jegora heppoiseen pluugan ettee, männöö kyntämää 
peltojaa. 

A sarat hänel ollaa monis paikois — yks tykky maata tääl, 
toine siil, kilometrin pääs kolmas tykkyin. 

Kyntää Jegora, maaha pluugaa painaa, voimiaa ei sääli. Puul-
päivän aikaan juuksoo saral Mikoi, evästä ätil tuup — leipää 
tykyn ja maitoa. 

A heppoin väsyi, kunha vaa jalkojaa maata möit väittelöö. 
Huunot oltii talveel kormat. Heinää ei tavant, olkia piti syyttää. 

Syyp Jegora ja taas noisoo kyntämää. Mut ei yksinää paljo jak-
sa tehhä! 
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Kolhoosnikoil 
Kolhoosnikai kera tyyhyn männiit. Jo illaal tultii traktorat ja 

ne laaittii tyyhy valmeheks. Huumukseel varraa pantii traktoriloin 
perrää suuret pluugat kuuven terän kera ja noistii kyntämää. 

Männööt traktorat peltoloja myyt, tassaisest maata kääntäät, 
levjält. Puulpäivän aikaan noisiit kolhosnikat s^ymää. 

Pellool tuutii heil lämmää ruukaa. Söivät hyy ja jällee trakto-
rat trätättämmää noisiit peltoo myyt. Suuri tykky maata oli il-
laks kynnetty, tyytä oli paljo tehty. 
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Metsän päivä 
Oli jo kevät. Lehet alkoit,tulla puihe, roho maas kera alkoi 

jo noissa. Tuli kerran opettaja oppiperttii ja läkkäis, jot nyt koht 
tulloo metsän päivä. 

Mikä se päivä ono? — kyssyit lapset. 
Opettaja mäin läkkäis: 
Metsä antaa inmihisil paljo. Puuta ono tarvis jokka paikaas. 

Siint tehhää perttilöjä, siltoja, se männöö rautatiin spaalulooi. 
Siint tehhää kaiken laajaisii koti-kramiloja. Metsä ei anna jokiloin 
kuivaa, puhastaa ilmaa. Mut kaik sitä evät tiijä ja mones paikaas 
puita leikkajaat ilman asjaa. Senen peräst pittää metsäst pittää 
vaari ja kasvattaa sitä. Ja siin asjaas lapset kera voivat paljo tehhä. 
Lapset kotilois ja jokka paikaas voivat läätä minen peräst pittää^ 
hoitaa metsää. Hyy voivat olla osa-miihiin "metsän päivääs". 



Se ono mokkooma päivä, kons kaikkiin oppilain lapset tekkööt 
tyytä metsän hyväks. "Metsän päivään" hyy istuttaat tuhatoita 
nuurii puita. Lintuloist kera hyy voivat pittää vaarin, senen pe-
räst jot linnut syyvät paljo metsän ja peltoloin tuholaist. 

Opettajan läkähyksen peräst lapset reknasiit kuin hyy pittäät 
"metsän päivän" Hyy päättiit istuttaa koivut oppikoin ympäriil. 
Piintaroin ympäri likimetsäst hyy lupasiit korjata kaik märänne-
het puu yhtee ja polttaa neet. 

Sit ottiit asjaksee viii tehhä kollektsija, metsän tuijulaisist 
ja kirjuttaa mis mikäkii matokkain ellää ja mitä tuijua se tekkoo. 

Metsäpäiväks hyy tekkiit mokkoomat plakatat: 

Kerveheel loit — puu ono poikki, a kasvaa se sata 
vuutta. 

Metsä ja vesi olla siar ja velli. 

Metsä antaa suujan lintuloil, kummat tuijulaisii syy-
vät. 

Jos ono metsää, ono lunta, jos ono lunta, tulloo lei-
pää, jos ono vettä, kasvaa heinää. 

P 
".л;. Л 
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Kuuren syyjä 
Mänimmä myy kerran opettajan kera metsää. Hää etsi vanhan, 

kannon ja kysyi meilt, tiijemmäk myy ken siil kannoos ellää. Myy 
saoimma jot ei kannoos elä mittää, mut ku otimma siint märrän-
neen kuuren, ni siil olikii paljo kaikellaisii elokkahia. Siil oli ko-
vakuurii, pitkäjalkaisii hamöläisii, muurahaisii. Oli siil monikkaha 
kovakuuri mokkoomiin uuksiin kera, oli pitkänokkia, oli kuva-
kuurii, kummat syyvät toisii sikijäisii. 

Ivoi näki vanhan kuusen kuurees piinii reikii, minkä ympäriil 
oli kuin sahajauhooi. 

Hää otti veitsen, kaivoi kuuren pois ja mitä myy näimmä? 
Senen toiseel puuleel oli leikattu mokkoomia kuuvvia, kuin 

kuusen oksia. Oli kuin puunranka ja siint molemmiil puuliil 
männiit oksat. Neet alus oltii hoikat, sit tultii levjämmiks ja niis 
monikkahis oli matokkaisia. Myy kaik niitä noisimma katsomaa 
ja opettaja meil läkkäis. 

— Neet matokkaist ollaa kuurensyyjän matokkaisii. Neet tul-
loot munast ja kovast kasvaat. Siis matokkain muuttuu nukek-
kaiseks ja siint tulloo itse kuurensyyjä. 

— Kuin hyy puuttuit kuuren ala? * 
— Kesän alus lämmiin päiviis lentäät puihi piinet kuurensyyjät. 

Neet jokkaisees puus ollaa omat. Niitä ono koivun, kuusen, pet-
täjän ja muihe puihen kuurensyyjii. Hyy etsiit vanhooi, pilattuui 
puita. Puun kuuree hyy kaivaat reikii ja männööt sissää. Yhet 
elläät kuurees, toist männööt puunkii sissää. 

Siil neet kaivaat pitkii hotuloja ja munniit sinne munat. Ei 
tuuli, ei vihma pääse niihe vatieraa ja munist siis tulloot ma-
tokkaist. 

Kuurensyyjät ollaa metsän tujulaist. Neet pilajaat paljo met-
sää. Mut linnut paljo syyvät niitä. Enemmän toisii lintuloja syy-
vät tikat, kummat niitä etsiit kuuren alt. 

Mikoin ja Ivoin petos 
Oli lämmä kevätpäivä. Ivoi ja Mikoi olliit metsääs paimenees, 

Heil oli keral maamunnia. Sammalsoon ääree hyy tekkiit suuren 
tulen, korjasiit paljo kuivia oksia ja puita. Iloisa oli hein olla. 
Korkeaal nois lekkoi, savvu nois viii korkeammaal. Lehmät loi-
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joit kuusiin al, märehtiit. Pojat istuit tulen äärees, söivät eväs-
tään. 

Maamunat hyy panniit tuhkaa paistumaa. Makkuisa ono pais-
settu maamuna. Lehmät ku huukasiit, läksiit etsimään rohhoa. 
Mikoi ja Ivoi männiit karjan kera. Tuhat jäivät jälel. 

Toiseen päivään ku inmihist katsoit metsää päin, näkyi siil 
sakkea savu. Paloi Kurkisoon reuna. Tuli levveis metsääs. Se 
juuksi rohholoja myyt, sytytti kuivat oksat, noisi kuusiin rak-
koloja myyt yllää, poltti puut. Kovast tuli sihisi ja präkisi. Savu 
noisi ilmaa. Paljo metsää silloin paloi. 

Miks metsä noisi palamaa? 
Ket olliit metsän viholaist? 

Älä ilman asjaa sytytä tulta metsää, sammuta tuli 
ku lähet pois. 

Metsä kasvaa sata vuutta, pallaa se yhes päivääs. 

• X - * 
* 

I.ensi piini lintu 
pihlajapuun oksaal. 
Nokkais marjan siitä 
tahtoi senen syyvvä. 

Silloin mikä liinöö 
linnun pelässytti 
lintu marja nokas 
läksi ruttoo lentoo. 

Lensi metsän ääree 
istui kiven päälle 
juuksi koira pellool, 
ajoi linnun pois. 

Viiri marja maaha, 
multa senen peitti, 
mikä siitä nousi? — 
— lapset, arvatkaa! 
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Saksaas 
Yheksän vuotiin Karl ono yksinää kois. Mamoi mäni kuhun 

liinöö ättiä ei olt kois monnee viikkoo. Karl tiitää, jot ättiä etsii 
politsa ja hää ono hyvillää sene peräst, jot ätti mäni koist pois. 
Karlin ätti ono kommunista. 

Kuuluu harkkoomuksii. Avataa ovi ja sissää tulloo miihii. 
— Uut siä yksinäis, poikain? — Uun. 
— A mis siun mamois? — Kuhu liinöö mäni. 
— A ätti? — ätti mäni pois. 
— Kuhu? — En tiijä. 
— Miä siun viin tyrmää — läkkääjää yks miis. 
Pellästyi Karl. Mut ei verkkant mittää. 
Karl viitii rappuloil, viitii allaa uulitsaal, pantii automobiilii. 
Tuutii häntä kuhu liinöö suuree huunehee. Siil istuu kannen 

takkaan miis politsan vaattiilois. 
— Monta vuutta siul ono? Kuin sinnuu kutsutaa? Käyt siä 

opis ? 
Karl läkkääjää. 
— A tahot siä syyvvä? — Nii, Karliil ono nälkä. 
Vähän ajan peräst Karl syyp leipää, kalpassaa. 
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Silloin politsa äkkiistää hiljaa ja ruttoo kyssyy: 
— A mis ono siun ättiis? — Karl ono hiljaa. 
— Mis ono ättiis? — Karl ei sao mittää. 
— Mis ätti? 
Karl purroo hammasta, ono vaa hiljaa. 
Huunees ono hiljaa, vaa tunnit seinääl riksuttaat. 
Politsa noisi kerroomaa ja mäni ovest ulos. 
Mäni viii vähä aikaa. Ei kenkää ennää tult. Karl juuksi ovel ja 

' lykkäis sitä. Se avahuis. Karl tulloo väljää. Sotamiihet evät tiije 
piättää piintä poikaa. Karl noisoo juuksemaa, juuksoo kottii. 

Zora faabrikaas 
Myyhää illaal talutti Selim kottii lässiivän mamoin. Mamoi noisi 

lässiimää ja isäntä ajoi pois hänen faabrikast. 
Kun hyy tulliit koin luuks, heil juuks vastaa piini tyttö — Zora. 
— Mamoi, mikä siul ono? 
— Uu vait, Zora, — Selim otti siartaa käest — Lässiivä ono 

mamoi, uu hiljaa, Zora. 
Zora makais jo, a Selim viii läkkäis mamoin kera. 
— Mamoi, saoi Selim — miä huumuukseel viin Zoran kera 

faabrikkaa. Miul ono yheksän vuutta ja jo toista vuutta oon tyys. 
Zoral ono seitsemän. Pittää noissa raatamaa, ku siä läsit. 

Mamoi ei verkkant mittää. 
Selim ja Zora elläät Kalkutan linnaas, Indiaas. Siil ono paljo 

vaatefaabrikkoja. Raataat siil induusit, isäntiin ollaa englantilaist. 
Englannin pursuit ottiit Indian itsellee ja panniit Indian talonpojat 
ja tyyläist raatamaa itsiää vart. 

Faabrikaas massiinat surisoot. Lanka juuksoo. Tyynkatsoja 
päält katsoo, keppi käes kävelöö. 

Selim ja Zora kantaat lankoja yhen massiinan luont toisee. 
Paljo siil ono viii toisii lapsii. Kera kantaat. Puhastaat massiinoja. 

Raskas oli Zoral raataa. Selim katsoo kuin hää viip puuvillaa. 
Hää ennen ei nähtkää, jot Zora ono niin piini. Raskas ono Zoral. 

Nukkui Zora massiinan al. Mut tyynkatsoja näki senen. Vihelsi 
— Zora ei kuule. Koitteel kepil — ei kuule Zora. Siis tyynkatsoja 
suuttui ja potkais häntä. \ 

Mut Selim otti tyynkatsojaa jalast kii. 
— Et saa lyyvvä. Hää raataa mamoita vart. Siun mamois ei 

kuole nälkää, a mein kuoloo! — mörni Selim. 
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Tyynkatsoja pani kepin seinää vas. Siis otti yhtee kättee Seli-
min, toisee Zoran ja viskais heitä massinoin luuks. 

— Raatakaa, muutoin viskaan teitä ulos faabrikast. 

Pioneri — Tib 
Rami — lastaaja saoi Tib'il: 
— Siä oot piini, ku tilkka. Ku tilkka viiröö illaal uulitsaa möitä, 

näkkööks senen ken? 
— Ei kenkään nää — saoi Tib. 
— Viire siis ku tilkka faabrikan luu ja kleijaa sinne tämä. Ja 

Rami antoi Tib'il suuren papperiliistan. 
Huumukseel joukko inmihissii kokkohuis faabrikan porttiloil. 

Suurikasvuin Amaan luki: 
— "Myy näämmä nälkää. Ohto terppiä! Pois rikkahat! Jokka 

paikaas maailmaa märaiöö suuri voittelo. Tyyläist voitteloot ka-
pitalismin kera". 

Äkkiistää ilmaantuit inmihist revolverilöin ja keppilöin kera, 
aijoit väen pois. Amanin panniit autoo ja veivät pois. 
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Illaal Tib etsi Ramin: 
— Rami, — saoi Tib, — miä noisen siun listojais kleijaamaa 

jokka yy. La neet mörnäät kaikiil: 
— "Ohto terppiä! Pois rikkahat." 
Ja Tib'istä tuli piini pioneri. 

1-n päivä Maikuuta 
1-n päivä maikuuta ono kaikkiin tyytätekeviin suuri juhla. 

Iloisast myy piämmä tätä päivää Sovetiloin maas. Myy tääl 
näämmä jot meijän uusi sosialistiin elo noisoo. Myy stroitam-
me savotoja, oppikotiloja, polnitsoja, klubiloja, rautatiilöjä, lai-
voja — kaik tyyinmihisen elon parentamiseks. 

Myy kynnämmä uusii peltoloja, stroitamme sovhoosiloja ja 
kolhoosiloja, noisimma masinoil maata muukkaamaa — k a i k mei-
jän elon parentamiseks. 

Senen peräst myy iloisast piämmä tämän suuren tyyväen juh-
lan. 

Senen peräst meil liput liplattaat, orkestrat, soivat, laululoja 
lauletaa. 

Mut ei meilkää ain täl viisii olt. Oli pahat ajat, ku meitä kun-
nikas ja kapitalistat kuristiit. 

Paljo silloin verta valui, tyyinmihissiin verta. Paljo meitä 
ammuttii ja tyrmiis piinattii. 

Ulkomail tyyväki kera pittää ensimäistä mai-päivää. Hyy ke-
ra tulloot uulitsoil, lippuloin, laululoin kera. Mut usjaa heit her-
roin sotaväki vastaa ottaa luutiloil ja keppilöil. 

Jokka vuusi ulkomaihe linnois tuhatat tyyläist tyrmää pan-
naa tänä päivään, tuhatat kuoloot uulitsoil. 

Tämä«päivä ono koko maailman tyyväen klassan yhtehiin päi-
vä. Koko maailman tyyväki tänä päivään näyttää voimiaa — ja 
senen voimat vuus vuuelt kasvaat. 

Eläköön l-n päivä maikuuta! 
Eläköö proletariaatin yhtehiin juhlapäivä! 
Pois tyyväen tappajat kaikist maist! 
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Kunnikahan aikaan 
Uulitsan kolkan takkaa, kaijaal pereulkaal kokkohuis joukku 

inmihissii, henkeä sata. 
Siil kuului Vesovshikuvan ääni: 
— Meist verta lutissettaa, ku karpalost! 
— Tosi! — vastasiit monikahat äänet kovast. , 

• Poika starraajaa! — saoi Andrei —. La miä hänen, avitan 
häntä! . . . Ja jo kuului hänen helliä ääneen: 

— Toverit! saotaa, jot maan pääl eletää paljo kaikenlajaisii 
kinsooi — jevreet ja saksalaiset, tattarit ja muut. Mut miä sitä 
en uso. Ono vaa kaks kansaa, kaks ihmissukkua, toine toisehee 
viholaist — rikkahat ja köyhät. Inmihist pittäät erilaajaisii vaattii-
loja ja eri kiilii läkkääjäät. Mut katsokaa mil viisii rikkahat ffant-
sinmaalaist, saksalaiset pittäät tyyväkkiä ja tyy näättä, jot hyy 
kaik ollaa tyyläiseel viholaisii, luu heijän kulkkuheen! 

Ken liinöö joukoos noisi nakramaa. 
— A ku toiselt puulelt noisemma katsomaa, ni näämmä jot 

Frantsinmaan tyyläin, ja tattari ja turkkilain yhenlaajaista 
koiran elloo elläät, kuin myykii taal Venäeel. 

Uulitsalt vaa väkkiä tuli enämp. Yks toiseen peräst, hiljaa hyy 
tuppahuisiit pereulkkaa, noisiit varpaillee, kaklojaa veruttull i i t . . . 

— Politsa! — Ken liinöö mörnäis. Uulitsalt pereulkkaa, suuraa 
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inmihisiil! pääl aijoit neljä politsaa heppoisiin selis, plettilöi näyt-
tiit, mörniit: 

— Pois, pois! 
Inmihist olliit vait, evät ois tahtoneet heppoisiil tiitä antaa. Mo-

nikkahat noistii aijan pääl. 
— Pantii siat heppoisiin selkää, nyt i röhkäät: — myykii 

käskisjööi ollaa! — mörni kenen liinö helliä jurma ääni. 
Andrei jäi yksinää pereulkkaa. Hänen päällee tulliit kaks hep-

poista. 

Punnain lippo 
e 

Opin ovvea avataa vaa ja kii pannaa. Lapset juuksoot oppii, 
tsirkuttaat, ku lintupartti. 

Uulitsaalt kera kuuluu illoisa mörnämiin. Päivyt sissää perttii 
tulloo avatuist ikkunoist. Helliäst se paistaa. 

Opin storrosa Trofimovna ja Teppoi, hänen vunkkaan sei-
soot ikkunan luun. 

— Ämmä, itet siä? Taas siä muissit miun ättiäin ja mamojairi? 
Läkkää siä heist! . 

— Mitä läätä? Ku muisselemmaa noisen nii henki salpahuu. 
Oli miun poikain, siun ättiis, vesselä, laulaja h y v ä . . . Ja ain vaa 
kansast lauloi, vapahuves t . . . 

Kerran hää i sannoo: "Ensimäin päivä maikuuta ono kaikkiin 
tyyläisiin praasnikka". 

Katson miä — linnan takkaks ollaa ättiis ja mamois mänöllää. 
Mamois kera faabrikaas raatoi. Tulliit heijän toverit faabrikast ja 
kaik läkkääjäät: — Siun Aljosha pittää läätä tyyläisiil. Niist 
läkkähyksist Aljoshain jo tyrmääs istui. Miä hänel i saon: Al-
josha, hiljempää! Mut hää vaa nakraa. Ja noisiit hyy mänemää. 

Päivyt silloin paistoi, niku nyt, mut inmihist olliit silloin hiljaa: 
tyyläisiin praasnikkaa meijän herrat eivät suvainneet. 

Hyy rnännit, a siä noisit makkaamast ja itkemää: "mamoi!" 
Siul vuusi vast ol ikkää. No, männiit. Miä issun, uuttelen. Kei-
tin murkinan. Evät työ takkaisi. Uuttelen viii. Jo päivyt laskiis 
ja tuli vaa Nastja yksinää. Vaa pöllässynyt hää o n o . . . — Ku-
hu — mörnäsin — Aljosha jäi? 

Sain viimeistää t o lkun . . . Hyy kokkohuisiit metsää, linnan tak-
kaks. Nostiit liput. Laulaat ommii laulujaa. A puihe noisiit läk-
kääjät. 
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Ättiis kera nois puuhu. Hänel oli ääni puhas, helliä, ku teräs. 
Kuunteloot häntä inmihist. Mut kasakat heijät löyviit, tulliit na-
gaikkoin kera. . . 

Noisiit ampumaa. Ampuit ättiis puust. Kovast mamois senen 
perrää tyytä teki. Haljaiseks hää tuli . . . Rykimää nois i . . . A vat-
tiera ono kos t i ja . . . Läsimää hää nois ja kuo l i . . . Kahen vaa myy 
jää t i i . . . 

Katso siä! Meijän kolonnoihe jo noisoot, lippukii ono valme-
heen . . . Vaa ei nyt kettää punaisest lipust ammuta . . . 

Oppi lapsen käsis punnersi lippu helliän kirjutuksen kera: 
"Eläköö 1 :n päivä mai-kuuta!" Ja lapsiin ryntähiil palloit piinet 

punaist tähet, ku ennen tapettuin tyyläisiin veri. 
— No, ämmä miä mänen! 
Ja Teppoi mäni oppilapsiin räätylöihe. 

Meijän vihoiaist ja meijän ystävät 
Meijän maa ono SSSR. Maailmas ono muitakkii maita. Ku 

kysymmä muihe maihe eläjilt: — Ken ono teijän naapuri? Hyy 
vastajaat: — Sovettiloin Sojusa. Kysymmä: Mikä ono Sovettiloin 
Sojusa? Tyyläist sannoot: — Meijän kaikkist hyvä ystävä. Ka-
pitalistat sannoot: — Meijän kaikkist paha viholain. 

Kysymmä tyyläisilt: Minen peräst kaikkist hyvä ystävä? 
— Siil ollaa bolshevikat. Bolshevikkoin parttija saoi: "Kaik-

kiin maihe proletaarit, yhtyiskää!" Bolshevikkain parttija saoi: 
"Faabrikat ja savotat ollaa teijän. Ajakaa pois hovinherrat ja 
faabrikantat". 

— Bolshevikkoin parttija ono meijän viholain, — sannoot ka-
pitalistat. 

— Minen peräst? 
— Senen peräst jot parttija saoi: "Kaikkeen maihen proletaa-

rit, yhtyiskää!" 
Senen maan tyyläist sannoit: 
"Faabrikat ja savotat ollaa meijän. Pellot ja metsät meijän". 

.Ja hyy aijoit meitä pois. Hyy kaik meilt pois ottiit. 
Suuren maan tyyläist ja talonpojat sannoit: 
— Myy ajoimma meijän vihoiaist pois. Nyt kaik ono meijän. 
— Myy noisemma stroittammaä ommaa maata — saoi parttija. 
— Myy noisemma stroittammaa ommaa maata — sannoit tyy-

läist ja talonpojat. 
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Stroikalt 
— Myy stroitamma elektrostantsijaa. 
— Myy laaimma uuven rautatiin. 
— Myy uuven savotan teimmä. 
— Myy meijän faabrikaas tiimmä tavvaraa kahta kertaa enämp 

ko enne. 
— Myy stroitamma uusii kotiloja, uusii linnoja tyyläisii vart. 
— Myy ensimäisiin lopetimma kylvön. 
— Myy laaimma kaikist suurihotuisemman aeroplanin. 
— Myy pyysimmä kallaa yli normin. 

Myy stroitamma 
Meijän pittää paljo stroittaa. Meil ono paljo tarvis massii-

noja. Massiinat tehhää savotois. Pittää stroittaa uusii savotoja, 
uusii rautatiilöjä, uusii laivoja. Vanhooi parentaa. Paljo viii 
pittää tyytä tehhä, jot noisiis uusi paremp elo. Ja paljo myy 
tiimmäkii tyytä. 

Siil mis enne oli soo ja kasvoit metsät, siil nyt jo soota kuiva-
taa ja metsii hakataa. Siihe laitetaa uuvet pellot, noissaa karjaa 
hoitamaa. Siil mis enne ei kuultukaa paravosan viheltämmist, 
siil nyt ono rautatii. Rautatii viip tavvaroja yhest paikast toisee, 
helpontaa inmihisen elloo. 

Mis enne joki virtais itseksee siin nyt ono laaittu suuri elek-
trastantsija. Niku siinet satteet kasvaat uuvet savotat, faabrikat, 
elektrastantsijat ja niihe luuks niku itsestää noisoot uuvet linnat, 
kummiis elläät tyyläist. 

Ono meijän oblastiis joki Svir. Senen rannal oltii suuret soot 
ja metsät. Ei siil inmihisiikää paljo olt. Nyt siil stroitaa suurta 
elektrastantsijaa, kumpa noisoo antamaa elektravoimaa Lenin-
grad», sattoin k i lometroin pääst. Nyt siil ellää monta tuhatta 
tyyläistä, ono linna noist entisee metsää, ono opit, polnitsat, ki-
not, klubit. Ja paljo niil ono stroittu muita elektrastantsijooi. 
Paljo stroittu ono, mut viii enämp pitäis. 
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Radioo möitä 
Meil radio läkkääsi 

antennit meil tiijon toivat 
kuin vaa kasvaat meijän linnat 
kuin noisoot savotat meille. 
Kuin ruttijaat remmelit 
moottoriloin veeruin päällä, 
kuin mein parovosat männööt. 
Ja kuin inmihisen käsi 
käyttää, hoitaa massiinoja, 
kuin se kera ruttoo liikkuu 
savotoissa stankkoin luuna. 

* 
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