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Lapset.
Minen peräst oppii männöö
nyt näin paljo lapsia?
Senen peräst, jot höö tahtoot
uutta elloa oppia.
Ivo noisoo traktoristaks,
Petja noisoo masinistaks,
a toost Jyrki pionerast
tulloo hyvä inzenera.
Jos meil raataat traktoristat—
leipääkii siis tapajaa.
On meil hyvät masinistat—
paravozat ollaa ja.
Inzenerat meille tulloot,
zavodoja laatimaa.
Senen peräst männöö oppii
nyt niin paljo lapsia.
l*
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Lapsiin ockat.
(Nalja)

Sannoo poikane isälle: „Ossa miulle, taatta (ätti), ockat. Miä tahon siun viittää kirjoja
lukkia".
— Hyvä, — vastais isä, — miä ossan siulle
ockat, vaa lapsin. I osti poikaiselle kirjan.

Männööks hää.
Laski Mikittä jassikkaa kirjan, i adressin
kirjutti mokomaisen:
„Yli joen langolle, vanan kylän Iljalle.
4

Tuli talvi.
Katso! Uulitsaal
jo ono valkia kaik.
Kasvoi puijen alle
mäki korkukkain.
Tuli talvi jo näet.
Kelkkoi laatia on aika.
Oh! I lennet siä
alas korkiast mäest.
Kiin vaa hattua piä.
Et' ei veissiis pääst.

пиша
Hattu.
Pasa otti isän hatun, pani sen päähää i
duumajaa, jot nyt
hää on suur. A
hattu tokkui nenän
päälle. Pasa sitä ei
hoksant. Hää otti
kepin kättee ja
läksi
mänemää
uulitsaa mööt. Sen
näki ikkunast naapuri ja
kiljahti
(mörähti)—Ei, siä,
hattu, mitä siä teet?
Kuhu siä veitäät
meijen Passaa?

f •• •
•
Jaa.

(Nalja)

Harkkaisin teen päälle,
jää puuttui jalan alle.
Buh! Uh!
— Taas läksin mänömää,
taas paukkaa jää.
Jällee — bah!
Jällee — ah!
Harkkasin teelle,
jällee jää ono seel.

Tatut (ушу fifobuKK, tmnrny mMojx
Uulitsaal.
Oli talvi, vaa oli sooja (lämmää). Oli
paljo lunta. Lapset oltii uulitsaal. Ottiit lunta ja laatiit lumiukon. Käsijä palensi, mut ukko
tuli hyvä. Suus ukol oli piippu. Silmään oltii hiilet.

Jovvu skouluu.
Lapset, kuunelkaa kaik!
Jo ono skouluu aika!
Pessiiskää, vaattiiskaa,
skouluu nyt laattiiskaa.
Kaik väki jo on töös.
Lapsiil omat hoolet on ees.
Kirjat summaa — tuli aika.
Lapset skouluu jooskaa kaik!

Siun töö skouluus.
Semon däädä istui yksittää kolhozan konttooris. Sinne jooksi peen tytökkäin. — Siulle
mitä? Miks siä et oo skouluus?
— Mama miun saattoi itsen eest lehmiä
lypsemää— Lypsemä? Määk siä skouluu,—sanoi
Semon däädä, — ilma sinnua saamma aikoo.
Mamas eest mäni töine. Niin mamallees i
saoki.— Miä vet saan lypsää, — halliaal meeleel
vastais Ksenja. — A ken siun eest skouluu
männöö? Mamas möö vaihamma, a sinnua
möö kuikkaa vaihtaa emmä voi. I Semon
däädä käski Ksenjalle joossa skouluu«

"лржп тип i
'oltuin, tö& отл£ aittaa.
Borja i Muri.
Tahtoi Ljosä
peent velloa Borrjaa noissa opettammaa kirjaa lukomaa. A Borja ei
taho oppiissa. Kirjan viskais maaha. Kissa Muri
mäni kirjan looks
ja noisi käpälänkä

_

lehtijää liikuttelemaa. Borja sai kiini Murin,
näyttää hänelle kirjaa: — Lue, lue! Muri kraappais Borrjaa käest ja pakeni ikkunast katolle.
Borja sannoo Murille:—kirjatiitämätön, kirjatiitämätön. Ljosa sen kuuli, noisi nagramaa i sannoo Borjalle: kumpaki töö Murinka ootta kirjaatiitämättömiä. Borja katsahti hänen päälle,
nosti maast kirjan ja sannoo:—Miä noisen oppimaa. Nyt meil jääp vaa yks kirjaatiitämätön—
se ono kissa-Muri.

Talveen.
Valkia lumi, pöyhkiä,
ilmaas kääntiellöö,
ja maaha hiljaakkaistaa
tokkuu, laskielloo.
A päivännoisun ajaks,
lumi pellot peitti,
pitäks talviajaks
valkiaise vaattees vaateitti.
Päivät tultii lyhheeks,
ja päivyt kirkkaast ei paissa.
Tultii jällee kylmät
ja talvi meijen mais.

Kiistaamiin.
Oppitunnin välil Katja sannoo:
— Lapset, noisemmaa kiistaamaa. Luppaammatetretit pittää puhtaan, kirjoja ei reppiä, oppitunnille ei mööhästyä. Noistii lapset töine
toisenka kiistamaa. Sura sannoo:—Miä noisen
8

Koljanka kiistaamaa. Hää mööhästellöö. I tetretit hänel ollaa roojakkaat, (reukkaat).
— Siä itse kera mööhästelet—sanoi Ljonja.
— Miä luppaan enempää ei mööhästyä ja tetretit pittää puhtaan. Kolja otti sen kutsumuksen.
— Kui vaa töö lupaukseet täytättä!
— sanoivat lapset. — Möö noisemma teitä
proveroittamaa. Yli kuun lapset proveroittiit
Koljan ja Suran lupaukseet. Sura siin kuus
ei yhtkää kertaa mööhästynt. Kolja yhen kerran mööhästyi.
Tetretit kummalkii tulivat puhtaammaks.—
No,—sannoo Kolja, — a toiseel kuut i miäkii
en kertaakaa mööhässy.

Päivä ain peenemp.
Päivät kaikkinee jääti lyhheeks. Seitsen tunnia hoomnikkoa veel ono pimmiä. A neljä tunnia päivää jo jällee pimettellöö.
Talveel aine lampinka noisemma ylös ja
lampinka illassamma.
Talveel ono pitkä ilta.
22 päivä dekabrikuuta meil ono kaikkiin
lyhemp päivä ja kaikkiin pitemp öö.

Söötä lintuja talveel.
Kons lintu on söönyt, hään hyväst kannattaa kylmän. Linnut talveel saavat hukkaa
sen peräst, jot heille ei tappaa rookaa.
&

Katsokaa palentunnutta lintua. Hänel ono
iääneet vaa nahka sulkiinka ja luut. Niin hää
ono jäänt
pahaiseks.
Etti saavva
syyvvä talvikylmääl,
linnut aine
likemmälle
ja
likemmälle mättiijäät meijen kottiin
looks. Sil
aikaa töö voitta avittaa heille.
— Möö teemmä stolovoin lintuja vart,—
sanoivat lapset.
Löivät lavvan, panivat ikkunaa kiini. Noistii joka päivä viskoima lavvan päälle muruja,
kovasi ja ja jyvijä.
Kylläisemp tuli lintuil elo, a senen peräst
i soojamp (lämmemp).

Talven pillat.
{Kaaska)

Duumais talvi kaikkija mailmast noissa hävittämmää vällää. Noisi hää enstää lintuin
looks mättiimää. A linnut lentisivät sooil maille.
Näkköö talvi — ei voi hää lintuja tavata kiin.
Hyppäis hää zveerin päälle. Kattoi pellot ja
metsät, saattaa pakkaisen pakkaisen jälest.
10

Evät pölästynneet zveerit. Yksiil ono sooja
suuba, toiset syvviis norriis peittiisivät.
Kovemmast suuttui talvi, kalloin looks
mättiijää. Jurmast jooksoot pakkaiset, niku va-

Arvaa.

Hatuul /шчл1ь кжху jutton mtlai.
saranka kolkuttelloot. v Jokkiis ja järviis siltoja v
laatiit. Jäättyvät joet ja järvet, no vaa päält.
A kala kaik syvvää mäni. Jään al hänel ei oo
kylmä. Noisi talvi väkkiä kiusamaa. Saattaa
pakkaisen pakkaisen jälest. Särkööt pakkaiset i
seiniis i uksiis. A väki kiukaat panivat lämpimää.
Istuut sojis (lämmiis) hooneis ja nagraat talvia.
Peenet lapset i neki talvia evät pölkää. Liukuut
n

konjkiil ja kelkkoil, lumenka tiukkaat, laatiit
lumiukkoja, mäkijä tekkööt, veenkä valeloot ja
pakkaist kutsuut.
— Töö-ko meille avita. A kalastajat—koko
talvia merel ollaa, ja pakkaist kiittäät, etti
jään kovanna pittää.

Arvaa.
Hoonees — hoone,
hooneen pääl—truba.
Miä pärreen otin ja
kynnykseel sytin.

Noisi vinkumaa trubas
ja vuhisemmaa tuvas.
Väki sen näki,
asammuttammaaeitöö.

On ko se niin vai ei oo.

JLjJi отцу кшксш, a jiauL оШиси
тишшЕ.
ЛАсиал t/шЛа &cwutijjui, a шМ
к1шш домху.
Valja.
Valja otti suman, pani bukvarin summaa
ja laati paljton päälle.
— Kuhu laatiit? — kyssyy ämmä. — Skouluu.— A et oo peen?
— No nii, peen—vastajaa Valja.—Miulle
mama ompeli paljton maaha saa.
Ei ajatellut ämmä, jot Valja laatis skouluu. Männöö Valja yksittää teetä mööt. A ilma
12

on pahaine. Väsyi. Istuis kiven päälle. Kylmä.
Äkkistää mikälee vari ja märkä toukkais hänt
kättee. Katsoo: Tuuzikka.
— Tuuzik, Tuuzik! Kui siä miun sait kättee?
Tuuzik jooksi ääree ja ootteloo Valljaa.
—Kottii kutsuu,—ajattelloo Valja, — no vet miä
en voi männä, voimaa ei oo.
Tuuzik mäni Valjan looks.
— Vai istuussa hänen päälle? Veepi?
Istuis Valja hänen selkää. Tuuzikka veenoksee noisi ylös ja läksi uhkiast uulitsaa
mööt. Niin Valja i tuli kyllää Tuuzikan seläs.
A Väljälle vastaa jooksoo ämmä. — Jalkoilt
maahaa lankisimma ain sinnua etsiimmä. A lapset peräst kavvaa veel nagroivat:—Valja, kuin
siä Tuuzikan seläs skouluu käit? Näät hepoin,
ni hepoin! Turhaa, etti ono Tuuzikka, a ku
vaa, siä ravvattaisit hänen.

Kelkanka.
Livvuun kelkanka miä mäest.
Lippiät ollaa tormaat.
Ollaa kintakkaiset käes.
Punastuvat korvat.
Yks, kaks! Alas läks.
Yks! kaks! Ympäär plaks!

Vesiset glasit.
Noistii lapset skoulun tanvaal kottia laatimaa lumest. Tekivät seinät ja katon veenkä valelivat.
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A mitä glasiiks pannaa?
Duumasivat höö veest tehä glasit.
— A saapi vet kaikellaista karvaa tehä
glasit — sannoo Mitja.
Kraaskaamma enstää veen, a siis jäätytämmä.
Saivat lapset kaks lehtiä vanhaa kartaa,
käänsivät ääret. Valoivat niihe vettä, ja yhtee
laskivat punaist kraaskaa, a toisee sintä siputtivat. Panniit pakkaisee. Jäättyi vesi. Toiseel päivääl toivat höö typpaa ne rautariissat.
Kunis läkäsivät, jää sil aikaa tokkui. Tuli niku
glasi. Jooksivat lapset glasija koille panemaa.

Jääl.
Nagru ja ääni Laukan äärees.
Ilo ono lapsille.
Sukkelat konjokat helliäis ääniis.
Tavot kiini! Kuhu seel!
Ruskia koira jooksi
liukustelloo ja haukPehmiätä lunta sattaa
ja silmiin karvois sullaa, tilkkuu.
14

Suuba (pövvy), a ei soojenna.
Lumiukko seisoo uulitsaal.
— Alassiin,—sannoo Sima.—A jos suuba
panna hänelle päälle, soojanoo hää?—kysyi
Sima. — Otamma proovamma!
Panniit lapset lumiukolle suuban (pövvyn)
päälle. Itse noisiit lumenka tiukkamaa. Tiukkiit kavvaa, jouhtui ukko meelee, jooksiit looks,
kerttiit. A hää ono ain yhellain kylmä.
— Nyt on ihmet, — sannoo Sima. — A kuisiis minnua suuba soojentaa?
— I sinnua ei soojenna,—sannoo Miko.
— Minen peräst siis talven suubaa peetää?
— Soojaa hoitaa,—toimittaa Miko, — a
meijen lumiukko ono kylmä, ei oo hänes
soojaa, ei oo mitä i hoitaa.

Arvaa.

ТШл jiMjmi&L, inu trnmmmt
&vwistL /bouuiAet [итлъеы nwn rnmiu.
[юшсшъ отпъш
кмплиш.
Ihmiin lumen al.
Mäni Ondre tupapuita metsäst toomaa i
mööhästyi. Noisi tuisku. Näyttiis hänelle, jot
hää ei mää sitä teetä mööt. Mäni hää etsiit

mää teetä. Ondre kovast väsyi i vaijois lummee. Hänen tukkees lumenka. Hepoin seisoi
mitä seisoi ja läksi kottii. Kois hoomattii, jot
hepoin tuli yksittää. Mäntii etsimää Ondreta.
Etsittii, etsittii ja ilma tultii takas. Hoomnikool
toist teetä mööt mäni ohotnikka koiranka.
Koira sai liki teetä minellee haison. Noisi
hää käpälinkä lunta kaivamaa. Ohotnikka
mäni katsomaa mis ono assia. Näkköö, koira
kaivoi havvan, havvast noisoo paaru. Noisi
hään itse kaivamaa i näkköö hauta, a havvaas
inmihiin lezzii, makaja. Tukkees hää havvan
lumenka ja läksi kyllää. Korjasi väen. Kaivettii
Ondre ja tootii kottii. Kois hänt järkee perttii
ei veety, a enstää kavvan lumenka heerottii.
Yli kahen tunnin hää elpyi ja kysyi syyvvä.

Arvaa.

Valmm el fialu, ш

ei ll/i/kt.'

Lumiin faabrikka.
Tekivät lapset lumest faabrikkaa.
— A miltain faabrikka meil leenöö?
— Ompelus, — sannoo Kolja — Miun mama ompelus faabrikaas tekkoo töötä.
— Teemmä paremp kutomisen faabrikan—
sannoo Ljenja.—Seel tehhää kangast. Miun mama ono kutoja, hään kuttoo kangast plattjaks.
— Noisemma,—sannoo Vasja,—zavodaa te16

kemää. Mokomaist miltaisees meijen papa
tekkoo töötä. Papa ono metallist, hään masinoja tekkoo.
Sitä zavoda kutsutaa „masinazavoda".
— Kiljuka kovempii „Urraa"! Avahuis uus
zavoda!
Grisa hiilenkä kirjutti vbbveskan.
Vladimir Iljican Leninan nimine ma§inantekozavoda.

Talvipyytö.
Tolja pyrki isänkä merelle. Isä lupais ottaa.
Hoomnikost varraa höö valjastivat hepoisen ja läksivät. Mäni heit neljääl heposeel 12
henkiä, koko kolhozan brigada.
Mänivät kavvaa, perästkii joutuivat noottabutkan looks.Tolja näki kuin alkuu pyytöpäivä.
17
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Kaivetti lumen ja maattuin seest nootat,
pantii heposille päälle ja veetii apajaa mööt lasulle. Apaja ono pitkä, vennuu kilometrin
päähä.
Lasult lastii nootta sissee ja alettii köysiist
vorottoinka temmata suistimen poolee.
Kavvan temmattii noottaa. Iltapool päivää
jovvuttii suistimelle.
Hailija tuli paljo. Hailit visottii koormiisse,
a nootta jallee mattuinka ja lumenka katettii,
jot ei jäättöis.
Tolja näki, jot ettääl merel ket lee liikkuut.
Isä nevvoi, etti ne ollaa verkkomeehet.
— Verkkoinka,—sannoo isä,—saaphulkkua
kalan jälest, a noottiinka saapi pyytää vaa niist
paikoist, kus ollaa meripengerät.

Talvitööt kolhozaas.
Paljo töötä talveel on kolhozois. Noor väki
käyp kaik merel. Moni henki niist vaa on
jätetty koottii appii vanhoille parentammaa ja
laatimaa verkkoja, vaihtonoottia. Höö veittäät
viikkoa merelt pyyvvettyä kallaa, kantaat söömikraamia kalastajille. Heijän haltuu on
jätetty i toiset kotitööt: sööttää joottaa kolhozan ziivatat, valmistaa talviteil vooen tupapuut, valmistaa maantööriissat ja kylvöviljat
kevvääks valmeeks.
Äkkiäst tekkööt vanhat töötä. Höö kaik ne
tööt kerkijät valmistaa parraaks ajaks.
18

Talveks vaattiis.
Talveks jänis ono uuvvees suubas (pövvyys).
Kesän harma karva lähtöö pois, kasvaa uus
valkia, pöyhkiä. Talveel jänist kiire et hoomaa
lumest. Jänikseel ei oo norija, ei ko oo kopitettu talveks söömikraamia. Hänel ei hoolika
r o o k a a — p u p u s k o j a ja puun koorija—tapajaa
koko talveks, a maata ono i lumeskii sooja.
Pölkäjä jänis ei pakkaisia, a ohotnikkoja,
susija, repoja ja sovalintuja. Vaa yks hoitaa
jänist — valkia karva ja pität jalat. Et kiiree
lövvä, kuhu hää hyppäis ja perttiis.

Susi talveel.
Puuttuu kesäl susi vastaa, jooksoo pehkois—
sevvert i näit. Kesäl susi on söönt. Toin assia talveel. Vatsan tempais, luut saap kylest
lukkia.
Nälkä, nälkä. Kuin vaa öö tulloo, susi
metsäst liikkuu. Kylä makajaa, ei missää yhtkä
valkiata. I tiitää harmaa, jot koirat kotija hoitaat, a tulloo. Tulloo peltoa mööt. Nyt elä
puutu ihmiine vastaa: lööpi jaloilt maaha,
närrii kurkun. Tuli kyllää, takapoolitse hulkkuu. Koira sai tolkun, noisi haukkumaa.
Hyppäis susi yli aijan, koiraa kurkust kiin,
käänsi selkää i metsää takas. Ikä koist koirat
haukkuut. Kenlee hyppäis tuvast, ampui pimmiäs. Suel vaa viha, ei yhtää pölkää.
19

Nimitä minnua.
Miä oon sukkela.
Miä oon kerkiä.
Se miun hoitaa pahoist.
Käyn miä hulkkeel,
korjän kärkkijä,
päähkenää talvia vart.
Teen miä talveks
metsän puihee
pesän valmeks.
Petäjää korkiasse,
pehmeist sammelist,
puijen lehtoist.
Pität talvet
soojaas veetän.
Ikä kevät
karvaa muutan.
Nimitä minnua ken miä oon.

Ken kenen sai kiini.

-cHanuri шли luubi !-3mr häA
täiinz.
il6 tö&. St Еоле!
••

... -

/ 3

-1

Karhu.
Syksyyl krapuis karhu syvvää metsää. Kaivoi Miska havvan kuusen alle, kantoi oksija.
Havvan päälle kera viskoi kuusen oksija. Kra20

puisi hautaajanoisi
lezimää.
Metsän
lumenka tukkees.
Metsän pääl säät
noistii laulamaa ja
vinkumaa. A karhu
makajaa koko talvia. Kevvääl hää
liikkuu pesästpois,
laiha ja männöö
metsää mööt syyvvä etsimää

Ken kui talvia otti vastaa.
Nahksiivet krapusivat puijen duplois, hoonein lakkois. Höö kroppasivat jalkoinka kiini,
päät alas, rippuut ja kevvää saa niinikkee makajaat.
Jozikka peittiis talveks lehtiin alle. Konnakvaakuska mättiis sammeliin sissee ja lezzii
seel. Karu-väärjalka söi kesän i syksyn, talvenki eest. Talveks hää teki pesän itselle hautaa ja noisi sinnee lezimää. Lumenka tukkees pesän i hänel siit ono veel soojamp.
Orava vaihtoi talveks suuban, praavitti pesän,
pani sammalt ja kuivija lehtoja, jot olis soojamp.
Repo noran teki valmeeks. Noras teki itselle pehmeist lehtiist soojan tilan. Kaikkiasta
pahemp on koittomal suel. Hulkkuu hää pakkaisiil öil i laulaa omija suen laulujaa.
21

Metsäkirja.
Nazarka äijä eli metsääs vahtiin. Yks kerta
Grisa kysyi äijää ottaa hänt metsää. Männööt höö teetä möötä. Vasta oli satant lumen. Äijä kahtee poolee katsoo.
— Näet,—sannoo,—siin, koominan takkaan
paljo jäniksiä talveel sööttijä.
Grisa katsoo—ei oo jäniksiä.
— A siä mist, äijä tiijet?
— A jälkiin mukkaa.
Mäntii metsän sissee. Tulivat storozkan
looks. Saarik jooksentelloo ympär kottia,
nuuhkeloo lunta, vinkuu armottomast.
— Mitä Saarik, vai ilma meitä täs käivät
veerat, harmaat suet? No-ni olti!
— A mist siä tiijet, — kyssyy Grisa. — A miä tiijen hyväst metsäkirjan.
— Millaisen mokomaisen metsäkirjan.
— A näet siä, vet värskin lumen satoi—i
lunta mööt ken männöö — jälki jääp.
See nät onokii metsäkirja. Näät katso, näät
jälet—niku koiran. Vaa suuremmat. Ne ollaa
suen jälet. A näät petlit männööt lumes. Se
jänis joonitteli täs.
A näät, niku rissit lunta möötä. Siin varikset häylivät.
— A miks se siulle pittää tiitää?
— A kuin siis! Jälkiin mukkaa siä saat
zveerist hoitiissa i löytää heitä kättee.
Otamma vaikko karhun. Näet kuhu hänen
jälki männöö, no i määt hänen päälle.
22

Ken metsäkirjan tiitää, sil metsääs ei oo
pelkoa.
Jälet metsääs, niku kirja opetetul: katso
i lue.

Kylmiis mais.
Ettääl pohjapooles ellää poikaine Ikva —
peen eskimosa. Ikva havahtui omassa lumikois.
Keskipertiis pallaa laatkaas hylkeen
rasva.
Tuli paistaa ja soojentaa. Ikvan emä siin tules
keittää syyvvä.
Hyppäis Ikva karun nahan päält, minen
pääl makais.Pani hää nahkavaatteen päällee, i
pöksyt, i kurtkan, i hatun — kaik ono yhtee
ommeltu. Nosti Ikva nahkaisen zanaveskan
ylös ukselt i krapuis pitkää eust mööt. Hyppäis koira ja jooksi hänen jälest.
Krapusivat höö pakkaisee. Kylmä, pimmiä.
Täs talveel päivyt kuimont kuuta ei näyttii, a
kesäl taas kui mont kuuta ei laskii.
Puita täs ensikä ei oo. Senen peräst i
tekkoo Ikvan isä koin lumest. Kesäks hää
tekkoo nahkoist palatkan.

Tundraas.
Ettääl pohjapooles, kylmän meren äärees,
levittyi tyhjä tundra. Ravvan seel ono kylmätalvi. Kuhu ni katsoot, joka paikas valkia lumi.
Harvaa — harvaa puuttuu vaivane pehko. Ettääl
seel ihmiset elläät töine toisest. Tundran elä23

jät pittäät hirvijä. Hirvi itse kaivaa itsiä vart
lumen alt sammalt. Söövät hirvet kaik sammalen yhest paikast, siis ihmisiin pittää männä
koko karjanka toisee paikkaa.

Tundran eläjät söövät hirven lihhaa. Hirven nahkoist ompeloot itsellee vaatteja. Ajeloot
hirviil tundran lunta mööt. Paha olliis tundraas ellää ilma hirvijä.

Keskeel jäitä.
Ettääl pohjaal ono kylmä meri, ikisin jäijenkä katettu. Duumasivat ihmiset tutkia sen
maan, mitä seel ono. Höö duumasivat läpi
jäist tehä teen. Paljo aluksia ja väkkiä se hukutti. Duumasivat ihmiset lentää pohjalle aeroplanal, — dirizabliil. Dirizabli puuttui säähä.
Dirizabli särkehyi. Väki saavat raadiot mööt
tiijon: — Avittakkaa! Hukumma:
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Avittammaa hukkujille mäni meijen parahoda—jäänlohkoja „Krasin".
Männöö jäänlohkoja
ettääl pohjaisee.
Kuhu ni katsahhat, jokä paikas jää ja jää!
I min etemmäälle, sen paksump, sen rankemp
on rikkoa sitä jäänlohkojalle.
Lastii ledokolast aeroplana. Lensi hää jääsuroin päälitse etsimää kättee hukkuvaisia ih-

misiä. Perrää ku nähtii aeroplanast, jot jääl
lezziit ihmiset. Höö oltii elos, liikkuivat. Visattii heille rookaa. Annettii radionka tiitä,
jot kiirempää tultais päästämää ihmisijä. Jällee
noisi jäänlohkoja voittelemmaa jäänkää, itselle
teetä tekemää.
Perästki ,,Krasin" pääsi ihmisiin looks ja
päästi heijet. Liki viiskymment päivää oltii
ne ihmiset jäijen ses.

Misa.
Rankka oli emille entisel aikaa.
Misan emän piti männä maitoa toomaa, a
Missaa ei oo kenenkä jättää. Pani hään Mi§an
2S

-

maahaa istumaa, yhtee kättee toukkais tiukun,
a toisee valkian leivän kovasen ja mäni.
Misa jäi yksittää.
Mitä hänel tehä? Tiukust ei oo mittää tolkkua, viskais hään senen. Kovain töine assia:
kovasenka saapi maata hivuttaa.
Kastoi Misa senen suus ja noisi maata hiuttamaa. Hiutti, hiutti—väsyi. Viskais kovaisen
ja jällee ei oo mitä tehä.

Röömi perttiä mööt Misa. Näät skaappi
riistoinka. Avais senen Misa. A seel ollaa
kastrylit, pannut ja tarelkat.
Tuli emä. Harkkajaa perttii-hiljaa on kaik.
Mitä se Mi§a jäi rauhaiseks, eikä hää nukkunt?
Katsahti—niin i aikahti: kastrylit, kannet, pann u t — kaik on kaapist visoittu.
Mi§a istuu maas, ottaa bankast jauhoja ja
voiteloo itsiätä.
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Seisoo emä i ei tiijä, mitä hänelle enstää'
tehä: vai Misa puhastaa, vai maa pessä, vai
riissaat ilata.

Jaslit kolhozan lapsija vart.
Varrain hoomnikko.
Emät lapset käsis ruttiijaat jaslii. Heil ollaa
vassaas njanjkat (hoitajat), valkijois halattilois
katsoot lapsia — ovatk höö terveet.

Perrää senen vaatoittaat samanlaisee vaatteesse ja vanhemmat saattaat yhtee perttii, a
nooremmat toisee.
Suurustaat ja lounastaat stolovois. Ken voip
sööpi itse. Perrää lounaan uni.
Illaal emät veevät lapset toisee päivää saa
kottii.
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Pittää ellää sopuisast.
Saatettii lapsiin saddaa (saatuu) paljo tiukkuja: flakkuja, Iabjoja ja suur parahoda. Kroppais Liisa parahodan, mäni ääree toisist lapsist
Käänsi ruckast. Alkoivat kääntiissä veerut, parahoda hengähti ja läksi. Viskaisiit lapset tiukut i kaikin Liisan looks — lase Liisa hänt

yli tuvan! Liisa peitti parahodan selän takkaaks:
— Miun parahoda!
— Ei oo siun — on meijen yhtein.
Liisa noisi itkemää.
— Elä puutu Ma$a hännee. La leenöö
hänel, a möö toisen teemmä, „Krasinan"
Kiirest käännettii lauta — tämä leenö täkki.
Täkil pantii stoolit. Kepist tehtii massit.
Kovast paperist truban käänsivät.
Miä oon — kapitana!—kiljuu Sergee, — a
kus matrossit?
?8

— Miä matrossi! Miä matrossi!
— A miä noisen rulljaa kääntämää.
Lapset punaisiil flakkuil noistii viippimää,
^ahisemmaa ja vilestämmää. Cuh-cuh-cuh-cuh!
Ps- ps—ps!..
Lähettii!
Paha meeli Liisalle.
— Ootelkaa! Ootelkaa!—kiljuu ruljan käyttäjä.
— Truba ei vihellä. Ei saa ilma vilettä männä.
Ei terppint Liisa.
— Miä, miä leenen trubanna!
— Krappuu kirempää, — sannoot lapset,
— Vilessä! Krapuis Liisa. Järkenää parahoda
vilesti,—u-u-u,—hengähti, sumisemmaa.Lähettii!

Onko se niin vai ei oo?

futaat rmnnirii vmpncja mm,
уй мЖсиг
lehti.
Jliä/iumi (Kummat, mMuxit fmnmxmuL.
Nagris.
Issutti äijä nagriksen. Nagris kasvoi suureks, suureks. Noisi äijä nagrist tempaamaa,
tempajaa, tempajaa — temmata ei jaksa.
Kiljahti' äijä ämmää appii. Tarttuivat kiini
ämmä äijäst, äijä nagriest: tempajaat, tempajaat—temmata evät jaksa.
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Kutsui ämmä oman vunukan. Vunukka otti
ämmäst kiini, ämmä äijäst, äijä nagriest: tempajaat, tempajaat—temmata evät jaksa.
Kiljahti vunukka Zucka. Zucka otti vunukast
kiini vunukka ämmäst, ämmä äijäst, äijä nagriest;—tempajaat,tempajaat—temmata evät jaksa.
Kiljahti Zucka kissan. Kissa tarttui Ruckast kiini, Zucka—vunukast, — vunukka —
ämmäst, ämmä — äijäst, äijä nagriest: tempajaat nagrietta, temmata evät jaksa.
Kutsui kissa hiirt. Hiiri tarttui kissast kiini,
kissa—Zuckaa, Zucka vunukkaa, vunukka —
ämmää, ämmä—äijäst, aijä—nagriest: tempajaat, tempajaat- tempasivat nagrien.

Yhthine assia.
Andre ja Ahmetti evät tunne töine toist.
Andre ellää Moskovaas. Hää tekkoo kutomus-

kmenias.
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Hää

tekkoo

pellool töötä. Kasvat-

taa puuvillaa. Elläät höö Sovetin sojuzan eri
paikois, läkäjäät eri keeliil. Ettääl elläät Andre
ja Ahmetti töine toisest, a töötä höö tekkööt
yht: sitsaa tekkööt. (Sitsaa kuttoot).
Ahmetti kolhozaas kasvattaa puuvillaa. Andre
Moskovaas fabrikas kuttoo puuvillast sitsaa.

Punaine galstukka.
Valmistuu kesäl peltoil puuvilla. Korjataa
se. Puhassettaa seemenist ja siis saatetaa faabrikkaa. Enstää hää joutuu kedrämis masinois, seel hänest tehhää rihmaa. Rihmat joutuut
kutomisen faabrikkaa. Heist
kuotaa kangast.
Kraask-kammariis kraasataa: valmis kangas männöö
kooperatiivaa.
Paljo, paljo väkkiä raataat
ennenko, pionera pannoo punaisen galstukan kaglaa.

Lenin.
Pertiis seinäl rippuu portretti. Vasja sannoo'
isälle:—Taatta, läkkää miulle hänest.
— A siä tiijet, ken se ono?
— Tiijen, se on Lenin.—Ja se on meijen
kallis, meijen oma vozdi.
No, kuuntele. Miä olin noor.
Köyhäst elimmä siis, möö tööväki.
3*

Töö oli rankka. Töötä teimmä varraisest
hoomnikost ja mööhäisee ööhö saa, a elimmä näläs. Paljo meitä zavodaas teki töötä. Zavodan peremees oli Danilov. Hää ei teht
töötä. Selkää ei murtant, a eli hää—oh kuin
rikkaast. Mist hänel se kaik oli? Möö hänt
vart teimmä töötä. Hää meille tööst maksoi
vähä, rikkautta kopitti. Hänel oli zavoda, rahat, masinat, a meile ei
mittää,muuta ko vaa omat
töökäet.
Sen peräst i piti hänelle tööhö männä.Ninikkä oli ei vaa Danilovan
zavodaas. Niinikkä oli i
toisiis zavodois ja faabrikkois. Kyläs talonpojat kera
pahast elivät. Heil maata
oli vähä, a pomessikkoil
paljo. Talonpojat tekivät
töötä pomessikkoille. Pomessikat ja kapitalistat
olivat yhest poolest. Yhest poolest oli heijenkä
i kaikkiis glavnoimp, kaikkiis rikkaamp pomessikka — kuningas.
Hään oli kaikkiin pääl peremmees. Mokomaiset porjatkat teki, miltäiset olivat hyvät
vaa pomessikkoille ja kapitalistoille. A tööväelle
ja talompoille niist porjatkoist oli kovast paha
ellää.
Lenin oli ystävään ja tovarissaan, tööväelle. Hää tahtoi kaik porjatkat muuttaa. Tahtoi,
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etti kaik, ket tekkööt töötä noisivat elämää
hyväst. Lenin noisi korjaamaa niitä, ket olivat
tööväen poolest. Heitä kopittui ain enemmän,
aine kovemmaks tuli tööläisiin partti, partti
kommunistoja.Partti näki, jot ilma voittelua niittää et ota. Noistii siittä saamaa tolkkua i
veerain maijen tööläiset.
Tööläiset suvasivat Leninaa, a pomessikat
ja kapitalistat hänt vihasivat. Kuningaan politsa
löysi hänen kiin, pani tjurmaa istumaa, saatteli
ettäälle siberin kyllii. Tahtoi hänt iäks panna
istumaa. Lenin mäni veeralle maille ja ettäält
kirjuitti mitä heille pittää tehä. Peräst. hää
jällee tuli takas ja käytti tööväen voittelua.
1917 vooel tööläiset sotameehinkä yhees—
sil aikaa sota oli—ajoivat pois kuningaan, pomessikat ja kapitalistat. Ottivat heilt maat, a
peräst faabrikat ja zavodat ja noistii tekemää
omija porjatkoja. Ei kuningas, ei pomessikat
ja kapitalistat, a itse tööläiset ja talonpojat
noistii suutimaa ja tekemää omija assioit
sovetaas.
Uus oli se assia heil. Lenin ja hänen partti veivät tööläisiä sitä rankkaa teetä mööt ja
avittivat heille laatia elämää uutta viittää. Paljo
piti Leninan tehä töötä. Paljo hänel oli hoolt.
Hävitti hää siin töös oman tervyksen ja kooli
1924 vooel.
Kovast murhettelimma möö Vasja. Lenin
kooli, no se mitä hää läkäsi, möö konsaki
emmä unohha. Möö staraitamma kaik tehää niin,
3—1750
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kuin hää käski. Töötä ja elämää
laahimma.
Skouluus siulle Leninast kaik
saotaa. No i miäki en yks kerta
hänest läkkäämää, paljo ono veel

uutta viittää
podrobnoist
noise siulle
mitä läätä.

21 päivääl janvarikuuta 1924 vooel.
Lenin kooli 21 päivääl janvarikuuta 1924
vooel Gorkan kyläs, liki Moskovaa.
Havvattii Lenin Moskovaas.
Polttava pakkaine. Ulitsat täyn väkkiä.
Kaik tultii prossaittammaa suuren vozdenka.
Sil aikaa, kons Lenina havvattii, vilestivät kaik
meijen maan faabrikkoin ja zavodoin gudokat. Viijeks minutiks jäivät seisomaa kaik
pojezdat teel, tramvajat, jalkaväki.
Sammui joka paikast elektricestva.
Viijeks minutiks jäi hengettä koko meijen
maa. Viis minuttia yht päät vilestivät gudokat.
Ulvoot gudokat suureel voimaal
talviluhis— pakkaisees.
Kiljuut halliast suureel ääneel,
Suurt vozdja hautajees.
— Vozdja, vozdja hautaamma möö!

Stalin.
Ken ei tiije tovarissa Stalinaa?
Hänt tiitäät ja kovast suvajaat, kutsuut
omaks kaik tööläiset ja tööläisnaiset, kolhoz34

nikat ja kolhoznitsat, vanat ja nooret, venäläiset i ei venäläiset.
Stalin ono tööläisen poika, gruzints, syntyi ja kasvoi Kavkazaas, Gruzias. Lapsuvest
näki hää senen kui ahissettii kaikin natsionaljnostiin tööläisiä ja talonpoikija kuningas,
pomessikat ja kapitalistat. Kaikkinee noorenna
noisi
voittelemmaa
heijen räätyjä vastaa,
voitteli yhes Leninanka ja hänen tovarissoinka i tööläisiinkä. Hää
oli jurma. Kuningaan
oikuus vahti hänt jäles. Kuimont kertaa
Stalin istui tjurmaas.
Hänt saateltii kaikkiin
ettempii paikkooi. Hää
seelt pakeni aine pois
ja jälle otti assiast kiiri i. Paljo teki Stalin
sitä vart, etti valmistaa
Oktjabrin revoljutsii.
Oktjabrikuus tööläiset ajoivat pois pomessikat, kapitalistat, organizoittivat oman sovetin oikuksen. Vaa pomesikat ja kapitalistat
järkenä evät antisseet. Tahtoivat kääntää takas
vanat porjadkat ja lopettaa Leninanka, bolsevikkoinka, tööläisiinkä ja talonpoikiinka. Ei onnistunut heil. Kuin mont vootta mäni voittelu.
Leninan ja Stalinan rukovodstvaal sovetan
3*
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oikeus voitti. Yhes Leninanka ja toisiin tovarissoinka Stalin laativat elämän uutta viittä.
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Kooli Lenin. Partti jatkaa hänen tööt. Stalin lakkamatta tekkoo töötä, pittää hoolt, jot
Leninan assiat viijä loppuu saa. Partin voimaal
ja Stalinan ees käymiseel, tööläisin voimil ono
viimeisiil voosiil kovast paljo tehty.
Paljo on tehty uusija zavodoja, faabrikkoja.
u Parempi ono laahittu koko heijen töö. Talonpojat, ket enne elliit köyhäst, ket enne kehnost elivät, tekivät toisille töötä, nyt elläät
kolhozois, druznoist tekkööt itsellee töötä yhteist polzia vart, avittajes töine toiseelle tulloot rikkaaks.
I lapsiil ono paremp ellää. Joka paikaas
ollaa jaslit, lapsin plossadkat, kaik lapset oppijaat. Enempää ei oo oppimattomia. Iälliset ihmiset kera oppijat. Nyt ono paljo radioita,
kinoja, teatroja, kluubija, bibliotekkoja. Sopusest elläät meijen maas kaik väet: venäläiset,
ukraintsat, tatarit, baskirat, gruzintsat, armjanat, jevreet i toiset. Toisin maijen tööläiset
katsoot meijen maata ja ilotselloot meijen saavutuksiil. A toisin maijen pomessikat ja kapitalistat tahtoisivat meijen maan hävittää, vaa ei
voi. Meil on druznoi, voimakas Puna —armija, mikä hoitaa viholaisist meijen maan. Hää on hyväst
asutettu (vooruzoitettu). Meil ono paljo samoljettija. Möö sottaa emmä taho, no viimisist
voimist noisemma hoitamaa ommaa maata.
Kaik tööväki ono tyytyväine meijen maan elä36

män parantumisessa ja saattaat Stalinalle suurija tervyksiä. I möö skolnikat saatamma hänelle lapsiin tervyksen.
Kova ono meijen Puna-armija.
Koko tööväki ono valmis poolustammaa ommaa maata.
Kaik niku yks noisemma oman maan
poolest.

Möö oomma valmeen.
Möö oomma valmeen
ja ko jyrähtääp soan
kova ääni,
meille appii tulloot
tööläiset
joka- maan.

Plotnikka.
Palkki palkilt,
ventsa ventsalt,
koin miä salvon korkian.
Paiva paivalt,
tunni tunnilt

tavoittaa hää taivasta.
Pärreenkä hää katetaa,
ikkunoinka ehitöttää.
Kiukaa pannaa nurkkaa.
Viuha kirves! Viuha kiiree.!
Lassuut lentäät kahel poolee.
Palkki palkilt,
ventsa ventsalt,
kasvaa uus koti.

Маша udarnitsa
Meijen klaassa oli faabrikaas, siin faabrikaas,
tekkoo töötä miun mama.
Möö mänimmä suuree valkiasee zaalaa. Seel
kahelt rääylt seisovat masinat. Täs tekkoo
tööta udarnitsoin brigada. Toisiis zaalois joka
naine tekkoo töötä 20 masinaal. Täs udarnikat
tekkööt töötä 30 masinaal.
Möö mänimmä keski zaalaa möötä, seinääl
rippuu plakatti:
Kaikin udarnikoiks!
A rinnaal rippuu lehti, mis oli kirjutettu
udarnikkoin luppaamukset:
1. Tehä töötä 30 masinaal.
2. Ei tehä braakkia.
3. Hoitaa masinoja.
4. Ei tehä proguloja.
5. Vettää tovarissoja udarnoi tööhö.
*
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Akkistää miä näin ommaa mamaa. Hään
seisoi masinan loon. Mama katsahti, tunsi
miun i nagrahti, — Näät ken ono miun mama,
duumasin miä. Hää on udarnitsa!

Saapas faabrikaas.
Sura mäni linnaa däädälle veeraisii. Däädä osti hänelle botinkat. Botinkan pohjas
ono kirjutettu: „Skorohod". Suran däädä tekkoo „Skorohodan" faabrikaas töötä.
— Siä kavvaa ompelit näitä botinkoja? —
kysyi Sura däädält.
— Kehno oli taita tehä aukkoja snurkija
vart?
— Näitä botinkoja ompeli paljo väkkiä.
Miun töö vaa kroittaa. Miä on kroissikka.
A aukot tekkoo Novikovan Katja. Tekkoo hää
niitä masinanka. Kässiinkä heitä on paha tehä.
A toiset tööläiset ompeloot potklatkoja, kab1 ukkoja särkööt.
I kaik kera masinoinka.
— Paljo teijen faabrikka ompeloo kenkijä?
— Koko riikille.
— Kui töö kerkiittä kaikille kengät ommella?
— Kenkijä tehhää ei vaa yhes meijen faabrikaas. Ono toisia kenkä-faabrikkoja.

Мщтшгш onfaihjrnrrifijxi
тишшуг teJm töötä, шг kAau£.
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Pajas.
Seppä, molotsa mees,
särköö heposelle rautaa taas.
Kokkaa sinne rautaa viis,
jot kestäis suksyy nas:
— Miks en kokkaa! Vähäin valt.
Kokkaan kui paljo tahot vaik!
I valmiis.
Kerta, töine, valmiis kaik!

Kuhu männöö kala.
Levon isä on kalakolhozaas. Siin kolhozaas
kaikin ollaa kalastajat. Kallaa pyyvvetää talveel
i kesäl.
Levo kyssyy papalta:
— A kuhu se kala kaik männöö, papa,
mitä töö pyyvvättä koko vootta?
Papa vastasi:
— Kala männöö linnoisse, tööväkkiä vart.
Tööväki senen eest saattaa meille saappaja,
vaatteja, verkkokraamia pyytöä vart ja kaikenlaajaist toist kraamia. Tööväki hoolittelloo,
jot meil olis kaikin kylläisys, jot möö veel
enemp jaksaisimma pyytää kallaa,

Oktjabrjenkat avittivat.
Hävviistii skoulust Ljosalt kolossit. Noistii
etsimää. Ken otti? Kenkä ei sao.
Noistii lapset skoulust jo pois mänemää.
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Näkkööt uulitsan nurkas Serge otti kolossit
ja antoi armottomaalle.
Käärihysti lapset Sergen ja armottoman
ympärille. Sergee pölästyi, itköö ja hokkoo:
„Miä en ottant, miä en ottant. A armoton
sannoo: „Se en miä, se hää!" Veetii heijet
skouluu.
Saati tiitä, jot Serge aikaa armottomanka
sopuisast ellää. Armotoine Petja käski häntä ottamaa emältä pickoja, too taas isält—paperoskija.
A nyt opetti Sergen kalossija varastammaa.
Mitä tehä Sergeenkä?
Tahtoivat Sergen aijaa skoulust pois, zalk
ono lapsille Sergeet, a antaa anteeks kera ei
saa: vet hää kolossit varasti.
Korjais vozatoi oktjabrenkat.
— Vot mitä lapset, Petja pittää lapsiin
kottii saattaa. A Sergeen otamma kässiis. Noisemma hänelle avittammaa.
Serge siä luppaat lopettaa ne kaik?
A Serge itköö ja sannaa sannoa ei saa,
vaa päänkää raputtaa.
Mäni talvi. Serge hulkkuu nyt punasen tähenkä, i häppiä ono hänel jouhuttaa meelee
entiist.
Hää itse nyt ono oktjabrenka.

-cLnjimmt Еарле1.
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Ämmä ja vunukka.
Elliit ämmä Maura ja vunukka Masa. Ämmä
aine jäättyi. Lämmittää kiukaan, tukkajaa kaik
raot (lovet) ikkunast kiin ja on hyvis meeliis. Sooja.
Jookso Masa skoulust. Värskin luhinka
9

*

henkejää. Tulloo kottii. Oi kuin ono kehno.
Rankka luhti. — Ä m m ä kui siä täs luhiis jaksat istua? A ämmä vastajaa: Paa kiirempi ovi
kiin, soojan luhin laset pois.
— Ämmä, otamma maan pesemmä!
— Veel ei mitä sbbrostia tekemää!
Kerran ämmä mäni kuhulee. —Anko —
ajattelloo Masa — illaan niku skouluus. Pyyhki
hämähäkin verkot (hornat), pyyhki ikkunat,
pesi maan, avasi fortockan auki. Kiukaan ääree
pani jassikan rikkoja vart.
Tuli ämmä, riisuis, istuis ja katsoo ympäär.
— Meil niku mikäle pyhä [tänäpä ono?
— A Masa nagraa:
— Ono-ko hyvä ämmä?
— Eiko siis paha!
— Noisemma ämmä mokomaist pyhhää
jokapäivä tekemää.
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Kiiree ja hyväst.
Suur on stooliil jalka.
Otan sahhaan vähäsen.

A nyt tämän jalkasen,
sahhaan hänen vähäsen.

A nyt tämän jalkasen.

Eh, petastuisin vähäsen.

Uutää (kumma, ми и ad 1м.
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Arvasi
Mäni poika metsää tupapuita saamaa. Puut
kaik oltii suuret. Hää noisi oksija leikkomaa.
Yks oksa oli petäjääs korkial.
Hään krapuis puuhuu, istuis oksan päälle selkine puuhuu päin ja leikkais oksan. Töine
oksa oli veel korkiammaal. Poika krapuis oksan
päälle, jot lyhemmält leikata, istuis näöl puun
poolee. Hää leikkais vähäsen, oksa noisi painumaa. Pojal hyvä meeli — sannoo — etes päi
ain noisen näinikkää leikkaamaa. No ei hää
ehtiit otsaa saa sannoa, ko oksa katkiis ja poika
lensi oksanka parvees maahaa.

Koirat soas.
Männöö sota, a patronnija ei tappaa.
Ken saauttaa heitä meille vihollisen tulen
alle?
No mikä se? Mit lee elävät saarikat Ientäät peltoa mööt.
— Koirat! Ne on meijen koirat! Möö
oomma pääsetty! Näät jooksoot okoppiin looks,
kerkiäst hyppiit yli snarjada hautoin.
Yhelt looti ono revännyt korvan, toiselt
snarjadanka ono jälka lööty.
Kolmas ono terve, vaa rankast henkyy,
väsyi.
Möö päässimmä heilt sumat patronoinka.
Ne oltii siottu peenee derugaa ja rippuivat kahen
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poole koiraa. Möö käärimmä heijen haavat
kiini ja höö pantii jooksuu takas. Patronit
saimma, tulimma bodroimmaks. Vihollisen
löömmä takas.
A vot veel mikä tapahus miunka oli soas.
Olin miä raanittu jalkaa. Öö. Lezin miä pellool.
Juuvva tahtohup. Näen ettääl paistaat tulet. Miä
sain tolkun, jot ne ollaa meijen sanitarit. Vaa
ettääl höö ollaa miust.
— Evät lövvä, — ajattelen miä. Äkkistää
katson: mikäle veeröö peltoa mööt. Aine likemmääl ja likemmääl... Koira... Meijen koira —
sanitari! Jooksi hää miun looks, käänsi kylen.
A kyles hänellä sumka rippuu, a sumkast näkkyy puteli veenkä. Otin miä putelin, join.
Kerras tulin bodroimmaks. Sain surnast bintan, käärisin, kuin tunsin oman haavan. Noisin ylös ja hiljakkaistaa aloin breddiä tulille.
A koira jooksi toisija raanittuja etsimää.

Luikko, hauki ja krapu.
Ko vaa tovarissoil soppua ei oo,
siis assia heil ei laatihu,
ja tulloo hänest ei töö, a vaiva.
Yks kerta luikko, hauki ja krapu
ottiit koorman veittää,
i noisivat kaikin parvees valjahisse.
Kaik nahast poikkee mättiijäät,
a koorma ei liikahha paikalt pois.
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Hot kerkiä koorma on heitä vart,
no vet luikko reppii yllää
krapu krapuja takas, a hauki
tempajaa vettee. Ken niist ono väärä,
ken soora ei oo meijen suutia,
a koorma i nyt on seel.

Lehmä kolhozaas.
Tehtii kolhozaas uus ziivotan läävä, sooja,
laenka.
Laes truba, jot pahane haiso männiis
lääväst pois. Ziivotal, niku i ihmisel, pittää
värskiä puhast luhtia, jot terveen olisivat. Seinää ono tehty ikkuna. Ziivotalle pittää valkeutta, niku i ihmisel ki.
I söötetää kolhozaas vernoist. Heinää annetaa veessan mukkaa. Annetaa turnepsaa,
otrubija, zmbhoja.
Senen peräst lehmät antaat paljo maitoa.

Peura ja hänen varsa.
Peuraal syntyi varsa. Peura seisoo talliis,
a varsa hänen loon. Varsa makajaa, a Peura
seisoo smirnoist, jot poikaa ei liikuttaa. Jalkoja peura hiljaa liikuttelloo, pölkäjää, jot ei
vaa varsaa puuttuis.
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Varsa havahtuu
ylös, noisoo slaaboin ja hoikkiin jalkoin päälle. Mäni
emän looks ja touk
ki nenänkä kylkee. Hää tahtoo
immiä, veel ei tunne kui pittää. Seisoo Peura, närrii
heinää ja katseeloo varsan päälle. Näät hää
plaksuttelloo, immöö, a Peura kaalii hänt, h y väellöö.

Hepoine ja koira.
(.Basnja)

Yhel talonpojal sluuzijes,
hepoine ja koira noistii suutimaa töine toist.
— Vot,—sannoo Barbossi, — suur frovva!
Miun peräst siä sais aijaa kaikkine mänemää koist.
Suur assia kyntää libo veittää!
A muuta siust ei kuulu mittää:
Sinnuak se saap rinnalle miunka panna?
Ööl ehki päivääl miulle ei kenkää rauhaa anna;
päivääl on karja miun hoolees,
a ööl on koti miun hoijoos.
— No-ni, — vastaisi hepoine,
siä sanosit tosi,
no vaa miä ko täs en kyntäis,
siis i siäkä mittää et hoitais.
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Uus konurka.
Lapset tanavaal tekkööt konurkaa Tuuzikalle.
Vesseläst lautoja särkööt. A Tuuzikka
haittaa, haukkuu, jalkois häärii.
— Mää etemmälle Tuuzikka, elä haita, vet
siulle kottia teemmä:
Kavvaa höö tekivät.
— Valmis! Mättii, Tuuzikka!
A Tuuzikka ei taho. Väsyivät koirankaa.
— Lapset, elkää piinatka Tuuzikkaa!
— Ni näät, hää kottii ei taho. Ketä vart
siis koin teimmä?
— Miä tiijen, kui Tuuzikka kottii manittaa, — paraikus!
Vanja pani jooksuu. Vähän ajan peräst
jooksoo takaas.
— Näät i miä, laska!
— A mikä siul ono?
— Mää ääree, itse näet.
— Luut! Luut!
Viskais Vanja luut konurkaa.
Tuuzikka mäni luijen jälest.
— Ai da Vanja!
— Nyt Tuuzikka noisoo elämää uuvvees
kois.
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I seeki ono töö.
Koira koiraa veerais kutsui.
— Ei oo aikaa.
— A mitä?
— A hoömenna peremmees männöö puita
toomaa, ni miun pittää ettee joossa ja haukkua.

Vot oli tapahus!
Näät hää!

Kiire Kiiretyksen poika.
Koiran poikaa kutsutaa Saarikaks, poikaist
Kiire Kiiretyksen pojaks.
Mikä se Kiire Kiiretyksen poika?
Se on poikaine aastaika viis, kovast veenoine. Noisoo vaattiimaa—sukkaa kuikkaa viittä
ei saa temmata. Pessiimää noisoo — katsomaa
minen ikkä päälle, i pessiimisen unohtaa. A ku4—1750
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nis Kiire Kiiretyksen poika sööpi kiisseliä, sil
aikaa saapi kolt kerta lounastassa.
Ni i kuuluki ympärikkoa:—Kiirempi söö!
Kirempi vaattii!
Senen peräst i noistii hääntä kutsumaa
Kiire Kiiretyksen pojaks.
A mitä koiran pojast sannoa?

Revittä, rikkoa, temmata mitä ikkee — siihe
hää ono maasteri. I vot, tapahtui yks kerta
Kiire Kiiretyksen pojanka mokomaine tapahus.
Emä ono kuhniis, Kiiretyksen poika kera
ono seel, a koiran poikaa ei oo.
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— Oi, — sannoo mama,—joos kiirempi
tuppaa, korja ommaas kurtkaas, jot ei Saarikka
mittää tekijäis senenkä.
Kiire Kiiretys hyppäis kalindorraa i...Bats!
Basmakka pääsi auki. $nurka pittää panna
kiin, a to lankiit. Kerkiä ono sannoa! Kiires
kuinkaa viittä et tarkkaa aukkoo (uuttuu).
— Otan kaikkine basmakat pois, paremp
assia leenöö. — Kiire Kiiretyksen poika reppii
snurkija, a höö evät taho tulla aukkoist pois.
Siis Kiire Kiiretyksen poika viimisist voimist
reppii jalkaa. Basmakka lensi yllää ja tokkui
kohallee kissan päälle. Kissa hyppäjää nurkkaa.
Kiire Kiiretyksen poika jooksoo uksen looks,
avajaa sen i... katsokaa paremp itse mitä Saarikka seel teki.

Rotta i hiiri.
— Naapuri, kuulit ko siä mailmas käyp
uus jutto.
Rotta tuli hiirelle sanoi:
— Vet kissa saotaa levän kynsii puuttui.
I meil ki aika jo hengähtäs tuli.
— Elä iloitse, miun
kultaine,—sannoo
vastaa hiiri rotalle, — ja elä kettää paremp
kuuntele.
Ko assia kynsiis männöö heil, sis, taitaa,
lev elloo ei jää: voimakkampa kissast zveeriä
ei oo.

Жиле£ L маш on
4*

лш.
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Terem.
{Kaaska)

Lezzii pellool hepoisen pää.
Jooksoo hiiri noruska.
— Pertti Pertikkäin, ken pertiis ellää?
Kenkää ei vastaa.
Noisi hiiri pertiis elämää ja elustammaa.
Hyppii konna-kvaakuska;
— Pertti-Pertikkäin, ken pertiis ellää?
— Miä, hiiri — noruska, a siä ken oot?
— A miä,7 — konna-kvaakuska.
9

— Töö miulle elämää.
Noistii höö kahen elämää.
Jooksoo kossoi jänis:
— Pertti-Pertikkäin, ken pertiis ellää?
hiiri noruskäj
ja
konna-kvaakuska, a siä ken oot?
— A miä oon mäel jooksija.
— Töö meille.
Noistii höö kolmen elämää.
JooKSi repokkaine-sisokkaine:

— Pertti-Pertikkäine, ken pertiis ellää?
— Miä hiiri-noruska, ja konna-kvaakuska,
ja jänis—mäel jooksija, a siä ken?
— A miä—joka paaikaas hyppijä.
Noistii höö elämää neljen kes.
Perrää kaikin tuli karhu mörähti:
— Pertti-Pertikkäin, ken pertiis ellää?
— Hiiri-noruska, konna-kvaakuska, jänis—
mäel jooksija, joka paikaas hyppijä, a siä ken?

— A miä — kaikkiin teijen takistaja. Istuis
karhu heposen pääluun päälle i vähäist ko ei
lutistant kaikkija.
Jeeli-jeeli ehtiit zveerit päässä karhun alt pois.

Kaks jurmaa.
Tuli Vanjalle jänis vastaa:
— Mikä tämä zveeri?
Vei hää miun sööpi kiiree,
kui miun olla nyt.
Jänis duumajaa:
— Ohotnikka, vaik ilma pyssyä.
Hään miun tappaa kiiree,
liki on surma miun!
I pantii mänemää kaks jurmaa,
evät katso takkaaki.

Pistelikko vaate
Kerran puuttui jänikselle jozikka vastaa:
— Oi veli mikä siul ono ilkiä ja pistelikko
vaate.
— Tosi,—vastajaa jozikka,— no miun pistlikot hoitaat miun koiran ja suen hampaist
Hoitaak sinnua se siun hyvä nahka?
Jänis sannöo:
— Minnua jalat hoitaat, a ei nahka.

Orava
Hoikukkaisiis petäjän oksiis ono toukittu
gribat (opokat). Se orava kuivattaa griboja
talveks. A kons päähkenät valmistuut, orava
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korjaja kaikin valmimmat. Hään peittää nee
puun duplaa. Kantaa päähkenää välist neljä viis killoa.
Oravaal siin ono korjettu kaikkiast paremmat päähkenät.
Välist tapahtuu nii, jot monel vootta ei oo griboja, eikä
päähkeniä. Siis oravat jättäät
omat metsät. Höö suuriin
parttiin männööt pois. Höö
etsiit paikat, mis ono rookaa,
mis saapi ellää kylmän talven.

Revon pojat.
Neljä revon poika tiukkivat, soojentelivat
päivykkäises, tappeliit keskenää. Kuulivat höö,
jot mikäle kripsahti. Repokkaiset
pelost
(hervost) peittisivät norraa.
No pelko oli
turha. Se oli
emä. Hää veenost ja hiljaa
tuli, tassi hampais
kannaa.
Hilja kutsui poi
kija... Repokkaiset hyppäsivät norast pois ja kannaa kiini.
Höö repivät sitä ja voittelivat sen ympäriil,
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ja hyvviis meelis äänsivät Kasvoivat repokkaiset ja repo noisi opettammaa heit itsiät
pyytämä lintuja, hiirijä, oravia ja jäniksiä.

Kaikkinee niku jänis.
Sannoo repo jänikselle:
— Miä oon kaikkinee mokomain
niku jänis, vaa miä en oo peen,
ja häntä ono pöyhkiämp,
ja näkö ono vaaznoimp,
ja meeli ono sukkelamp,
ja hammas terävämp,
ja kynnet kovemmat,
ja voimaa ono enemp,
ja jäniksiä söön.
A muites — kaikkinee niku jänis.

Hitroi repo.
Elettii itseksee äijä ja ämmä. Äijä sannoo
Ämmälle: — Siä, ämmä, paissa piirakkoja, a miä
mään kallaa toomaa.
Pyysi hää kallaa ja veepi kottii terveen
koorman.
Männöö hää i näkköö: repo ono kääntissyt
kokkoo ja lezzii teen äärees.Äijä krapuis koorman päält, mäni revon looks, a see ei liikuka,
lezzii itseksee, niku koollut
— Näät leenöö naisen suuballe vorotnikka,—
ajattelloo äijä, otti revon, pani koorman päälle,
a itse läksi tallaamaa heposen ees.
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A repo katsoi paremman ajan ja noisi
koormast viskomaa kalaa kalalt, kalaa kalalt,
kunis kaik viskoi ja itse hyppäis pois.
— No, staruhha,—sannoo äijä, — miltaisen
vorotnikan miä siulle toin suubaa vart.
— Kus?
— Näät seel, koormaas, i kalat i vorotnikka. Mäni ämmä koorman looks, — ei oo
vorotnikkaa, ei ko kaloja.
Siin äijä hoksais, jot repo ei ollut koolluut.
Murhettelivat, murhettelivat, no tehä ei mitä.

Kitsi.
(Kaaska).

Ja ko läksi meijen kitsi kuusikkoa möötä,
tihtiä koivikkoa möötä, korkiata haapasikkoa
möötä.
Ja ko vastaa kitsille jooksoo jänis, jooksoo
harmukkaine.
— Oi, siä zveeri, siä zveerini, siä sao omas
nimi.
Etko siä oo surma miun? Etko siä söö
minnua?
— Miä en oo surma siun, miä en söö
sinnua.
Ja miä oon jänikkäine, ja miä oon harmukkaine.
Ja miä metsää möötä kävelen, värskiä
rohokkaist etsilen.
Ja ko läksi meijen kitsi kuusikkoa möötä,
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tihtiä koivikkoa möötä, karkiata lepikkoa
möötä.
Ja ko vastaa kitsille jooksoo repokkaine,
jooksoo ruskia sisokkaine.
— Oi, siä zveeri, siä zveerini, siä sao
omas nimi.
Et ko siä oo surma miun? Et ko siä söö
minnua?
— Miä en oo surma siun, miä en söö sinnua. *
Ja miä oon repokkaine, ja miä oon ruskia
sisokkaine.
Ja miä metsää möötä kävelen,
peenijä linnukkaisia ettsilen.
Ja ko läksi meijen kitsi kuusikkoa möötä,
tihtiä koivikkoa möötä, karkiata lepikkoa
möötä.
Ja ko vastaa kitsille harmaa susi tulloo.
— Oi, siä zveeri, siä zveerini, siä sao
omas nimi.
Etko siä oo surma miun? Et ko siä söö
minnua?
— Jo miä surma oon siun, jo miä söön
nyt siun!
A kitsi h o p — j a metsää, ja pehkoo!
Da i oli mokomaine.

Vihaiset sukulaiset.
— Määmmä zooparkkaa, — sanoi kerran
vozatoi Misa, — miä näytän teille meijen kotiellokkain sukulaisia.
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Tultii lapset zooparkkaa. Vei heijet Misa
zubran looks.
— Kehhee tämä ono?
— Lehmää, — parvees vastaisivat lapset.
— A tämä kenen sukulaine? — I Misa
näytti zebran päälle.
— Hepoisen,—arvasivat lapset.
— A nämä olla Saahkan sukulaiset—suet.
— Ni yht näkköä. Vaa Saarikka ono meijen tovarissa, a suet ollaa meijen viholaiset.
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Lev venutti käpälän kynsinkää, a tigra
irvisti hampaat ja noisi mörisemmää. Höö kumpaki olla meijen kissan, Murkan näkköä, vaa
evät oo niin laaskovoit.

Varit maat.
Ono mokomaisia maita mis ympäär vootta ono vari. Metsiis kasvaat suuret puut.
Mokomaisiis puisi plodat kasvaat suuret. Lehet
ollaa puis ympäär vootta.
Metsiis linnut, maot ja kaikellaiset zveerit:
leopardat, slonat, obezjanaat.
Varis mais kasvaat bananat, koffipuut,
caajupehot.
No ono variis mais mokomaisia paikkoja,
mis vihmaa ei oo voosin kauppaa. Seel mittää
ei kasva ei rohta, eiko puita. Se ono paljasikko (pustbnja). Paljasikos — liiva ja liiva.

Obezjaana.
Seilasivat mertä möötä
Afrikast matrossaat,
toivat seelt höö
obezjaanan jassikaas.
Istuu hää, ikävöittää,
läpi pität ööt.
Hiljakkaistaa ommaa viittä
laulaa mokomaist hää verttä:
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— Ettääl soojis mais,
mis makuis banan käes
miun mamani nyt ellää.
Seel kaikin iltaa obezjanat
illoisenna ollaa.
Hiljakkaistaa pehkoin välis
heijen svobodnoi laulu sullaa.

Verbljuda.
Paljasikos (pustbnjaas) harvaa lövvät paikan, mis olliis vesi. Seel vaa liki vettä kasvaat
puut ja roho.
Niis tyhjis paikois ihmiselle sluuzii verbljuda. Verbljuda ono kovast kannattavain.
Hää voipi mont päivää olla söömättä ja joomatta. Höö kantaat tavaraa ja ihmisiä.

Slona ellää varis mais, metsiis. Slona ono
kovast suur elokas, a ihmine taki opetti itsenkä..
60

Opetettu slona ono hyvä apinikka ihmiselle.
Hää kantaa mailman rankat taakat. Oman
hoobotanka hää reppii puut, nostaa rankat
palkit.

Slona ja hänen poika.
Ohotnikat ajoivat slonnaa jälest.
Hään jooksi oman pojanka heist karkuu.
Ohotnikat ajoivat slonan syvän joen rantaa.
Slona kroppasi hoobotanka poikaa kiini, laskiis
vettee i läksi ujumaa.
Poika pölkäsi (herviis) vettä. Hää ei mahtant veel uijua.
Slona piti häntä hoobotanka koko aika
veen pääl.
Näkivät ohotnikat kui slona zalettaa ommaa
poikaa.
Evät noisseet höö enempää heit ajamaa
jälest.

Tigra i lev.
Variis mais elläät levät ja tigrat. I lev i
tigr olla hisnikat: toittiijaat elokkail.
Lev ono voimakas. Hää voip yhen käpälän
iskunka tappaa härän.
Tigra kera ono voimakas ja paha. Höö kumpaki ollaa pohozit meijen kissaa. Samal vittä
hyppäjät saakin päälle, niku meijen kissa hiiren
päälle.

Kevät.
Ei turha talvi vihottele
ja pahhuus syämee nois.
Kevät ikkunaa kolkuttelloo
aijaa talvia pois.

Joka paikka liikkuut,
talvia vällää aijaat.
Yllääl taivaas kiurut
koval äänel laulaat.
Talvi veelä ootteloo,
ehki kevät antijaa,
a kevät talvia poltteloo
ja uksiis jurmemmast hää mättiijää.

Kevät ikkunaas.
Uulitsal tuisku, kylmä. Kaik pehot ja puut
paljaat. A meil puteliis veenkä tervenäine sada,,
niku kevvääl.
Katseloot i k k u n o i s lepän k u l t a i s e t t i l d u k k a a t ,

Sirenin lehet i n i i n i p u u n ja t o o p o l i n
lehet. A v i i z n j a p u u n oksaas pockat
kukat.

lippiät

harottivat

Ilma maata kasvoi.
Mama, anna miulle hyvä sipulin (laukan)
pää, miä hänen issutan, — sanoi Jura. Valitsi
emä hyvän sipulin. Jura valoi stokanaa vettä
ja pani sinne sipulin pään. Baabuska raputtaa
päätä ja nagraa:
— No i tarhas! No i töön tekijä! Ilma
maata vettee sipulin issutti. Oottele tulloa!
Yli kolmen päivän sipuli laski vettee juuret.
Päälle noisi naatti kasvamaa. Naatti tempajaa
itsiätä päivykkäisee ja ikä polee naattija laskoo..
Mikä ni päivä — kovemmaks männööt.
— Katso, ämmä, sipuli veen pääl kasvaa.
Kummittelloo ämmä, raputtaa päätä, ähkää.
— Oh, Juurikka, siä meijen tarkka! Miä en
tiitänt, jot sipuli veen pääl ilma maata kasvaa.

Päivä aine pitemp.
Päivä aine korkiammalle noisoo taivaas ja
kovempii soojentaa. Illaal jäätyttää ja kotilois
noisoot rippumaa räystäät. Päivykkäine vähäisen sulattaa, räystäät tokkuut maaha.
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Päivät männööt aine pitemmäks ja pitemmäks. Öö ono kaikiis pitemp alkutalvest.
A perrää ikä päivä, päivä ottaa hänelt minuttija pois. Noisoo vähäine varempi ja laskijaa
vahäine mööhempi.
Näät tuli marttikuu. A marttikuus, 21 päivää,
päivä tasentuu öönkää. I päivä —12 tunnia,
i öö—12 tunnia.

Jo sullaa lumi.
Jo sullaa lumi, jooksoot ojat,
puhalsi ikkunaa jo kevät.
Kiiree solovei vilestää,
i vaattiijaa lehtiis metsä.
Taivan loonto sinertää.
I kovempi jo päivyt paistaa.

Kevät tulloo.
Tulloo kevät. Toopi hoolet parvees: kyntää
ahot ja kylvää vilja.
Ono hyvä ja ilo, jot tulloo kevät.
Meil kolhozaas sevvert i juttoaki, ko kevät
kylvöst. Kiirempi kylvämää — ei saa lassa päivää möötää!
Kylvöseemenet meil ollaa valmeet—puhtaat, sorriat. A kylvömasinat veel ei oo kaik
katsottu. Heijet pittää kaik katsoa, jot päivää
ei lassa möötää uuvvest kylvöajast.
Tulloo kevät, ei oottele, väkkiä kiirettää.
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Jään telil.
Avahui Lavvas auki, keehuu, sumisoo vesi,
teli telin päälle mättijää.
Uijuu suur jään teli. A sen pääl koira
istuu.
Noisi teli rantaa tulemaa. Väki katsoo
koiran päälle.
Näät telin taas vei keskijoelle. A kylän takkaan joel ono polvi.
Taas vesi toopi telliä rantaa.
Koira kuin sai vaa maan haisun — hyppäis
vettee ja kirempää veest krappuumaa maalle.
Krapusi kuivaa paikkaa, rapusti itsiätä ja ko
pannoo jooksuu! Sevvert hänt i nähtii!

Päässetti.
— Masa, määmmä rantaa: jää seel niin
i präkkää kii, — sanoi Vasja omalle sisarelle.
Masa pani jooksuu, a veräjän unohti panna
kiin.
Näät i joki... kohhoossut, sinine. Paukkaa
jää: trah, trah... Kuimonest paikoist jää ono
mänt lohki.
— Katsoo Masa, kui jäät aijaa kokkoo, ja
telit krapujat töine toisen päälle. Masa näkköö
mikäle jooksoo mäen päälle.
— Vasja, se koile ono meijen vasikka,—
kiljuu
Masa. — Katso, hää kohallee joelle
jooksoo.
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Jooksoo vasikka, a hänen jälest zucka hyppii
ja haukkuu... A vasikka jooksoo Zuckast. Näät
hää ono jo kaikkinee joen ääres.
Näkköö Masa: Rusko jooksi jään päälle.

mänemää.
Teli hiljakkaise uijuu aine etemmääl. A
Rusko halliaisestaa myykkii.
Vasja katsahti ympäriil i näkköö: rannaas
puu on painuttaant veen päälle. Hyppäis hään
alumaisen oksan päälle.
— Masa! — kiljuu h ä ä , — t o o tänne b a g r a . . .
näät seel, rannaas.
Vasja kroppais bagran ja hyppäis oksalt
jäätelille mis oli Rusko. Tarttui hää bagranka
puust kiini. Korjais kaik voimat, kovast pittää
yhen käenkä bagraa kiini, a toisenka toukkajaa
Ruskoa maalle.
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Siin Masa kroppais vasikkaa kiini ja tempasi itsenkää maalle.
Silottelloo hää ommaa suvattavvaa vasikkaa.
A Rusko hyvviis meeliis kaalii hänen näkköä,
kässiä ja hiljaa ynisöö.

Kiuru.
Seisoo päivyes ? tumma metsä.
Joen paaru harojaa.
I laulua varahaist, ommaa,
sinis kiuru cikertää.
Hää laulaa ääneel hiljaiseel,
päivyen valkias lentäees,
jot kevät tulloo meille noor.
I hänest on se laulu suur.

Mussat varikset kevvään avasivat.
Ikä paikkaa ilmahtuvat suuret partit mustija variksia. Talven höö veettivät seel, kus
ono lämmää. Höö kovast
ruttiit kottii. Hyväl ilmaal
höö lentisivät sata kilometraa pääivääs. Teelt heijet
tapais suur tuisku, Satoja
slaboimpia lintuja teel hukkahui. Ensimäiseks lensii
voimmakkaammat. Nyt höö
hookajat. Höö hulkkuut
maata möö ja roittaat kovviin nokkiinka maata.
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Ken se ono?
Kaikkiis mussemp kaikkiist kesälintuist.
Kyntää peltoja, puhastaa mattoist.

Meijen vahit.
Ken meil avittaa suurempa tulloa saavva?
Meijen zorkoit siipiset vahit: pääsköläiset, zarjankat, zäblikat, cizikat. Höö söövät matokkaisia ja itikkaisia. Näät kellemöö teimmä kovat
häkit.

Opetettu skvortsa.
Starikal-ohotnikal oli opetettu skvortsa,
kumpa tunsi läätä. Starikaal tihtii kävi naapurin
poikaine kuuntelemas ihmeellist lintua. Starikka
välistä kyssyy:
— Kus siä oot, skvortsa?
A skvortsa jarkee i vastajaa: — Tässä äijä!
Yks kerta äijää ei olt kois. Mäni naapurin
poikaine. I duumais pillusnikka varastaa harvalisen linnun. Kroppais skvortsan ja pisti karmantoo.
Sil aikaa tuli äijä i kyssyy:
— Kus siä oot, skvoruska?
— Tääl, äijä! — kiljahti suurel ääneel skvortsa varkaan karmannoos.

Arvaa.
Kesäveerail hooneit
kevvääl laatit lapset.
Näät i lounat poolelt
lentisivät kevvääl...

Мш mM.<Lci[ud ottama
MuUaa, äntjjja !
Kuret lentäät.
Hyväele: kevät tulloo,
kuret jo parttiitta lentäät.
Neeznoisest ilma jo henkejää.
Uppojaa päivä — kulta kirkas.'
Alangois sumisoot ojat.
Jo korjahuut kiiree veerais,
siun linnut, kesäveerat.
Paljo höö tekkööt pesijä, — katso!
Pität päivät otsaa saa,
vilestäät ja lauleloot,
päivän noisust laskuu saa.

Vahit.
Mäntii lapset saaduu, mis olivat mehiläisen
(kimalaisen) patsat. Nostivat mesipatsalt katon
i sannoot:
Cudak äijä! Ei paa vahtia niit vahtimaa.
A mehiläine siin ko siin:'
— Zu-zu-zu, ympäär katson.
— Zu-zu-zu, äijäl saon.
— Zu-zu-zu, nennää pusen.
A hänen jäles töine, kolmas. Koko pere.
Pölästyivät lapset, pantii jooksuu. Mesi ono
hyvä, no vahtija ono paljo.
Lentelööt ja kiljuut:
— Zu-zu saon, zu-zu, saon.

Mehiläine.
(Kimalaine).

Kerkisti vaa sulanneis paikois
varraiset kukat näyttiissä,
ko ihmellisist vahamajoist,
hyvän haison mesipatsaist,
lensi1; ensimäine mehiläine.
H

Л

Lensi hää varahaisia kukkija möötä
kuulustammaa kultaisest kevvääst.
Kiireek leenöö| kalliis veeras?
Kiireek noisoot maast rohot?
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Peen kalastaja.
Vanja suvajaa pyytä joest kallaa kaikenlajaisin pripasoinka: i uistenkaa, i peremetanka,
i rysijä pittää joes, i toisiin kaikenlajaisiin
pripasoinka.
Yks kerta hänel tapahtui mokomain assia.
Mäni hää yhel hoomnikkoa uisteel. Hulkkuu
Vanja venneenkä ympäär peentsaart, mikä on
joen keskeel, klaizoin ja rookosikon äärijä mööt.
Ei tartu hauki kiin. Väsyi hää jo soutajes.—
Mitä tehä? Vai männä kottii,— duumaja Vanja.
— Otan vaikko veel yhen kerran mään
klaizikon äärt möötä.
Ehti hää las vaa uisteen1 uuvvestaa vettee, ko
hauki, kroppais kiin, ja niin kovast riuhtais, jot
uisten vei vettee. Vanja sousi looks, tarttui
uisteest kiin, ja alkoi temmata haukia venneesse.
Tempais hää havvin venneen ääree, no mut
vennees ei vaa saa, nin kovast hauki böyrii ja
praisuttelloo et ei saa mittää tehä. Vanja kiireest
sousi venneen rantaa, hyppäis mäelle ja alkoi
temmata kohallee maalle haukia, niku hakkoa.
Näät se oli vast tapahus. Ikkää noisoo
muistamaa Vanja sitä kertaa.

Valmeeks kalan pyykkii.
Kevväest kolhozaas keehuu töö.
Meesväki valmistaat motorija ja pennejä.
Naisrahvas parentaa verkkoja ja zakoloja i
tekkööt uusija.
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Meri jo puhastui jääst pois. Jo on aika
merelle, a töötä veel on paljo. Lapset jooksoot skoulust pois ja järkee männööt vanempille
appii.
— Zina kävyttää emälle rihmaa.
— Riita avittaa verkkoa kiin pittää.
Fedja i Grisa antaat isille riistoja kättee,
kantaat lautoja i toist tarvikraamia looks.
Kaikin tekkööt töötä. Barbossi i seki joosentelloo i haukkuu päivää pitkiä hookamata,
ei lase veerast väkkiä töön looks haittamaa
ja aikaa veettämää toisilt.
Kiireksee valkia koivu
laskoo lippiät lehet
ja toomi kukitsemmaa noisoo.

Kert petit—toin kert ei usota.
Kert petit—töine kerta ennää ei usota.
Poikaine hoisi lampaja i niku olliis näht sutta,
noisi
kutsumaa:—Avittakkaa! Suet! Suet!
Meehet jooksivat i näkkööt—ei oo tosi.
Teki hää niinikkee kaks,i kolt kertaa.
No kerran tapahtui, jot tosi susi jooksi.
Poikaine noisi kiljumaa:
— Tänne, tänne, kiirempää! Susi! Meehet
ajattelivat, jot jällee pettelöö, — evät männeet.
Susi näkköö — polätä ei mitä: volillaa leikkaisi
kaik lampaat.
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Kala.
Laatiit lapset onget, männiit ojast kallaa
pyytämää. Istuit tunnin aikaa — ei revi.
Noistii siimaa käärimää, toisee paikkaa
mänemää.
Noistii tempaamaa—ei töö, i propkaa noisi
repimää: taitaa ono suur kala. Noistii artteliis
tempaamaa.
— Tulloo, tulloo! Tempasivat. A se oli
revitty saapas. Kaik roojanka tukant. Vot siulas
i kala!

Arvaa.

'Машись tct,
ъЬШпШ, Ытгитка ima lAidvum.
Se oon miä.
Kolt jurmaa zveerin pyytäjää
saurivat joes.
Pölästynnyt sorsa
hätäeli klaizois.
Yks kiljahti:—Sorsa!
töine kiljahti:—Mato!
A kolmais pörähti nagramaa
ja kiljahti:—Se oon miä!
5-1750

73

Mäni kolhozaa.
Yksittää.
Yhes kyläs eli talonpoika Fedotta. Kutsuttu kerran Fedottaa sobranjaa. Seel hänel
saota:
, — Fedotta däädä, töö kolhozaa.
— Kovast miul ono tarvis teijen kolhoza,—
vastaja Fedotta.—Omas kois miä oon itse
peremmees. Tahon—teen töötä, tahon—en
tee, hookan.
Ni ei männytkää.
Tuli kevät. Suli lumi. Maa jäi mussaks.
Pellot haisoot sveezaal (värskiil). Pani Fedotta
Pojun pluugan ettee. Männöö ommaa peltoa
kyntämää.
Kyntää Fedotta, pluuga painaa, selkää ei
zaleta. Poolen päivän aikaan jooksoo pelloolle
Grisa, veepi isälle palan leipää ja putelin taaria.
A Poju jeeli jalkoja vettää. Talveel söömiset oltii pahaiset.' Heinää olenkaa sekamitte
söötettii.
Sööpi Fedotta ja jällee tööhö.
No vaa yksittää paljo et tee!
Kolho znikkoil.
Sil samal hoomukseel kolhozaas keehui töö.
Jo illast tulivat kolhozaa traktorat. Hoomnikost varraa pantii kuuslehtoset pluugat traktoroin takkaa, i lastii hodduu.
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Männöö traktora peltoja mööt, vaot rovnoit ja levviät laskoo. Poolen päivän aikanna
kolhoznikat lounastivat.
Pohodnoi kuhnja toi pelloolle varin lounaan.
Lounastivat traktoristat, i jällee traktorat alkoi-

vat ähkää ja läksivät peltoa mööt. Illaks kynsivät suuren tykyn.
Mäni kesä. Fedotaal kasvoi vähä leipää.
A kolhoza korjais rikkaan tulon. Näki Fedotta, jot kolhozaas ono kerkiämp tehä töötä
ja paremp ellää.
Kevvääl mäni Fedotta kolhozaa.

Miks kulakka rikastui.
Rankka elo oli Kosarevan Ivanaal. Maata
oli vähä. Oli lehmä ja seeki ei aika sai otsaa.
Mäni Ivan jkulakalle Paramonovalle.I Stepan
75

Andreic, — sannoo,—avita, anna leipää uutisee saa. A Paramonov i sannoo:
—Hyvä annan siulle leipää. Uutisest maksat.
Ja päivää kymmenen teet miulle töötä. Tehä
ei mitä—sopi Ivan.
Otti Paramonovalt kaks säkkiä viljaa. Korjais Ivan syyksyyl viljan maksoi velan pois.
Ja veel kymmen päivää hoomnikost ja ööhöö
saa ilma palkkaa teki töötä Paramonovalle.
A Paramonovalle mokomaisija velkameehijä oli paljo. Tekivät tööt köyhät talonpojat,
a hää heijen eest saautti itselle rikkautta.
Niin kulakat i rikastuivat köyhiin töijen eest.

Yhteisen hyvvyen eest.
Valmissettii kolhozaas seemenet kylvöä vart.
Valettii aittaa salvoisse ja pantii Stepan däädä
vahtimaa
niitä.
Duumasivat kolhozan vihameehet
haittaa
kylvölle:
varastaa kui ikke
seemenet. Mitä tehä, etti S t e p a n
däädä männiis pois
aitan loont? Duumasivat v a r k a a t
syttää hänen koin
palamaa. Ehki jättää yhteisen hyv-

vyen ja jooksoo ommaa hyvvyyttä hoitamaa. Kui duumaisiit, nii i tekkiit. Seisoo Stepan vahis. Öö. Umpärikkoa hiljaa. Akkistää
kuuloo äänen kylän poolest. Näkköö: palo.
Väki jooksoo kiljutaa hänelle: — Joos, kiirempää, joos, Stepan, siun koti pallaa!
No Stepan ei liiku paikalt. Petastuit varkaat.
Ei männyyt Stepan däädä ommaa hyvvyyttä
päästämää. Kaik puhtaaks hänelt paloi, a kolhozan seemenet hää hoisi.
Kolhoza antoi Stepanalle preemian: uus
koti hänelle tehtii, koko pere vaatoitettii.

Itse saat tolkun.
Kus kolhozan pellot? Kus jedinolicnikkoin pellot?
— Mää katso — itse arvaat.
Mänin miä. Näen: veittää hepone pluugaa.
Lopettaa kyntää ommaa peltoa. Pelto ono
kitsas niku kliin.
Mään etes. Naine istuu pluugan ääres.
Valkia (kelmiä) ja väsynt.
— A kus mees?
— Lässii. Miä kera en oo terve, no aika
ei terpi, tulin pellolle.
— Mään etes. Riito, ääni. Mikä mokoma?
— Siä miun peltoa kynnät!
— Ei, siä miun!
Mään etes. Katsahhiin mäen päält —niku
toisee maaha jovvuin.
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Seel kitsaat tykyt, a täs kaik maa läpi kynnetty, ei oo raijaa, vakoja, ei-kä miltsiakii
merkkijä. Seel jokaine ommaa tekkoo, a täs
kaikiil on yks assia — yhteine.
Its miä näin kus kenen maa.

Kaks kolhoznikkaa.
Oljokse däädä kolhoznikka ja Johorka däädä
kolhoznikka. Oljokse tekkoo koko päivät, ahnastaa. A Johorka laisuttelloo, vahtii ääriis. Välist ensikä tööhö ei mää. Tuli syksy. Noistii
kolhoznikat katsomaa, ken kui paljo teki. Johorkal on knizkaas kirjutettu vähä tööpäiviä.
— Miks? — suuttu Johorka.
— A siä mitä töös teit? Mont päivää makasit?— kysyi Oljokse.
— Se ei oo siun assia!
— A katso-ko mitä siun knizkaas ono
kirjutettu.
Johorka luki: Ken enemp tekkoo töötä, se
enempi saap i.

otcuMLtfc Kjodumu tillaa ei ш
Sanat ja assiat.
Meijen viholaiset kaikkiist voimist tahtoot
haittaa tehä meil uutta elämää. Ono, jot kulakat salamitte mättijäät kolhozaa. Höö tekkööt senen sitä vart, jot tehä pillaa kolhozalle.
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Puuttuu kulakka kladovsikaks kolhozan aittaa. Sannoo hää suimaal:—Pittää staraittaa
nii, jot kolhozaas oltais hyvät tulot.
Pittää kylvää pellot valitsetul seemeniil.
A mitä hää tekkoo?
— An-ko miä valitsettuus seemenii muusoria toukkaan. Ja kylvät pahasen seemenenkä — pahaisemp tulo leenöö.
Kulakka puuttui konjusnikaks kolhozaa.
Sannoo kaikkiin aikaan kolhozaas:
— Hepoiset kolhozaas pittää olla kylläset,
pittää olla porjatkaas, joka aika tööhöö valmeet.
A mitä hää tekkoo?
Sööttää heposia kehnost. Ei joota omal
ajal ja ei anna vettä nii paljo, kui hepoine
tahtoo. Kagraa varastaa. Heposet jäävät laihaks, a hänel hyvä meeli.
Kulakka traktoristaks puuttui. Hänen sanat:— Kynnämmä,
pellot enne
srookkaa.
Meijen brigada ono udarnoi.
A mitä hää tekköö? Kust kruuvin, kust
vintan traktoralt ottaa. Rikottu traktora. Töötä
tehä ei saa. Töö on katattu. Ajaks ei tehty.

Tapahus kolhozaas,
Päivänoisun aikaan konju§nikka mäni antamaa hepoisille kagraa. Tallit, kus seisovat
paremmat hepoiset, olliit tyhjät. Koirat lezziit
koolleen, myrkytetyt. Kroppais konjusnikka
pääst kiin, ääntää:
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— Leikattii! Paremmat hepoisetveetii! Jooksiit kolhoznikat Mitä tehä? A kolhozan predsedatelil jo aikaa Silo ja Petja oli pantu merkille. Vaikko i mäntii höö kolhozaa, silmiin
takan aine vorcivat kolhozaan assijoin pääl.
Ko vahingo kolhozaas,— heil hyvä meeli. Predsedateli kahen kolhoznikanka mäntii Siioille.
Ei oo hänt. Höö Petjalle. I sitä ei oo. Siin
ono kumma! Parempija hepoisia ei oo, Siiloa
ei oo, Pettja ei oo.
Alkuivat etsot. Saatii Silo ja Petja kättee,
a heijänkä i hepoiset. Saati tiitä, jot Silo ja
Petja ollaa entiset kulakat. Hepoiset tooti kolhozaa takas, a heijet annettii suutoo.

Misa ono praaznikaal.
Ensimäifeel maikuun päivääl Misa oman
skoulunka mäni vastaamaa Punaist armiaa.
Lentisivät aeroplanat, kuului soitun ääni.
Näät läksivät voiskat—jalkameehet, hepoismeehet. Männööt tykit, vetijäät tankat. Kaikin
kiljuvat „urraa!" 1 Misa kilju kaikinka parvees.
Kovast hänelle näyttiis Punaine armia.

Uulitsaal.
Uulitsa ihan, ku aaltolois käyp:
kihisöö,
kohisoo,
kolisoo.
Väki nyt praaznikkaa pittää
i svobodnoita töötä hää kiittää.
Punaiset loosungat, flakut
uulitsan peittäät.
Nooriston laulut,
muuzbkan äänet
ilmaa vaa lentäät.
Uulitsa liikkuu, uulitsa ellää,
uulitsa flakkuinkaa pallaa.
Ulitsaal väki nyt praaznikkaa pittää
i svabodnoita töötä hää kiittää.
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Punaine pyhä.
Oli Ensimäine Mai — koko tööväen praaznikka. Mama laati peenelle Marusjalle punaisen platjan päälle, i isä vei Marusjan pitkiin
uulitsaa. Suuret partit väkkiä liikkuivat uulitsaal punaisiin flakkuinka. Punaset flakut löyhkivät ikä hooneen paal. Sannoo Marusja: — Kuin
ono vesjela uulitsal tööväen praaznikkaan.

Ensimäin Mai ettääl pohjaal.
Päivyt joka päivä aine korkiammalle i korkiammalle noisoo, a öö aine lyhemmäks ja
lyhemmäks.
Kiire heitä ensikä ei leene. Leenöö läpinäine
pitkä päivä.
Päivykkäisen jooneist jää ja lumi nii kovast kiiltää, jot silmiä kaik kivistää sen häikämisest.
Näät i Ensimäine Mai tuli, no veel seisoot kylmät. Pohjapoolen lapset jo oppiisiit
kylmää. Bodroist ja vesjelast höö männööt
vanempiinka parvees demonstratsialle. Höö
valmistivat pyhäks flakut, plakatat, ehittivät
skoulun. Männööt höö flakkuinka ja plakattinka, itse iloiset, sovetin looks, laulaat Ensimäisen Maajan lauluja.
Loppui demonstratsia. Ruttijat skolnikat
skouluu radiota kuuntelemmaa, moskovan skolnikkoille kirjaa kirjuttammaa.
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Heille tahtohuu läätä ettäisille tovarissoille,
kel ono nyt kevät ja kukat, kui höö pohjan
lapset, keski lumija ja jääit pittäät Maikuun
pyhhää.

Isänkä praaznikaalle.
Hoomeen ono Ensimäin Mai. Isä männöö
demonstratsialle i Tanja tahtoo männä.
— Taatta, a taatta, — otaa minnua kera
itseskää. —Hyvä, otan.
Pölkäjää Tanja: männöö taatta, hänen jättää. Mitä tehä, jot havahtua?
Duumasi, duumasi.
— Arvasin, arvasin!
Nukkui isä.
Tanja hyppäis tilalt, otti paglan, yhen otsan
sitoi isän saappaasse kiini, a toisen kääri itsellee
kättee, i makajaa hooletta.
Havahtui hoomnikool isä. Tempajaa saapast—
ei töö, jälle tempais — ei töö. Katsoo — pagla
ono siottu.
— Mikä kumma siin nyt ono? Kiinitti paglaa kovempi, tempoo, tempoo.
— Tanja vähäist ko tilalt ei lankiist. Kiljahti. Ko näki paglan, kaik jouhtui meelee.
— Se miä sioin. Pölkäsin, jot et aja ylös.
Nagraa Tanja, hyvä meeli, jot i häänkii
männöö taattasenka tööväen praaznikalle.
6*
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Kyläst linnaa.
Pöllykkääl ja pitäl teel
vennuu linttiin oboza.
Se linnaa, tööväelle
saattaa leipää kolhoza.
Parvees männöö linnaa äijänkä
Vanja koorman pääl.
— Vanja, linnaa?
— Mään leivänkä.
Tahot parvees, krappuu päälle.
Kaikin tiitäät—pittää kiiree
antaa leipää linnaa vart:
leenöö kylläin tööläin,
leenöö traktor, leenöö sarka.

Ensimäine kerta linnaas.
Petjal on kuus aastaikaa. Linnaas hää konsaa veel ei oo olt.
— No, Petja, sanoi kerran isä, — määmmä
linnaa.
Mäntii pojezdanka. Petja koko ajaan ikkunaa katsoi. Näkköö: pelto, metsä, kylät, joet.
Joutuit linnaa.
— Petja, katso, näät tämä ono linna, —
sanoi isä.
Noisivat höö pojezdast ja läksivät. Näkköö
Petja: kotija suuriin ikkunoinka kolmelt, neljält rääylt. Kotiloin al magazinat. Isä i sannoo;

H

— Linnaas ono paljo kaikenlaisia magazinoja. Siin kenkijä myyvvää, siin rinnaal leipää. A näät seel kirjamagazina. Möö siunka
hoomeen määmmä sinne kirjoja ostamaa. Kotiloin ja magazinnoin möötä, trotuaroja mööt
ihmiiset hulkkuut, ruttaat. Ei olt nähnyt Petja
kyläs näin paljo väkkiä. Näät tramvaja männöö ulitsaa mööt, väkkiä täyn. I veel autot
vettäät väkkiä etees takas.
Noistii yli uulitsan mänemää.
Äkkistää Petja hyppäis takas, pölästyi: takanna furkki ja ajoi strasnoi zveeri.
— Se on avtobusa, — sanoi isä.
Yli minutin Petja kovast kiljahti:—Taatta,
taatta! Kuu! Katso-ko! — I hää näytti isälle
kirkkaan elektrifonarin päälle.
Kääntisivät toiselle uulitsalle.
— Miltäiset korkiat trubat! Taita suuret
kiukaat ollaa täs kois,—näyttää Petja.
— Se on faabrikka? Seel sitsaa kuotaa,—
nevvoi hänelle isä.

Oksyivät.
Tulloot lapset ekskursialt. A Tanja niin
kavvaa katseli kahtee poolee kunis jäi toisist.
Mäni Tanja toiselle uulitsalle. Katsahti
sinne — tänne — lapsia ei näy.
Kuhu männä. Ei tiijä. Uulitsaal seisoo militsionera. Pölkäjää Tanja kyssyä hänt, no hää
itse näki Tanjan.
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— Siä mitä, öksyit?
Tanja päänkä vaa rapais.
— A omas aadressin tiijät?
— Tiijän.
Läkäis militsionera kuin männä
pittää.
I siit koist, mis oli heijen ööpaikka, hää ei
olt ettääl.
Ko et tiijä teetä, kysykää militseoneraa,
hää joka aika teille avittaa.

Tramvajaas.
Paljo väkkiä ono tramvajaas. A väliseisohukil veel tulloo.
Ensimäiset neljä tillaa ollaa peenijä lapsija
vart. Meil ono mokomaine praavila, jot ne
ensimäiset neljä tillaa lousata lapsille.
Näät, jällee väliseisohukki. Tuli naine laps
käes. Rankka ono hänel pittää last. Katsahti
ympärikkoa — ei oo tillaa. Kaik lapsin tilat jo
ollaa täyn.
Näki Vasja, jot tuli naine lapsenka, a joutavaa tillaa ei oo. Noisi i sannoo:
— Istuskaa, a miä seison.

Linna ono kyläs.
Katsomma eikä vettiist linna kylän pertii.
Näet lamppi klazinka i karassia ono sises.
— Se ono linnast. A posuda? Ko ono
rautaiset.
— Kaik ollaa1 linnast, a p u i s i a ja savisija
tehhää kyläs.
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Istumma möö lavvan takkaks ja noisemma
caajua joomaa. No siin töö itse näättä, mikä
ono linnast tootu.
Lähemmä kolhozan sarajaa. Näät kerves,
kylvö-ja toisenläiset masinat, kaik linnast, kaik
ollaa linnan töölaisin tehtyjä.
Katsahhamma kylän sovettaa, perttii. Ikä
paikast meijen päälle katsoo linna. I opettaja
kera ono linnast, i dohteri, i agranooma.
Kaikin höö oppihuit linnaas.
Linnois präntätää kirjoja, zurnaloja. Niist
saapi tiitä, mitä tekahuu meijen maas. Kui
ihmiset elläät toisiis mais.
Niist saapi tiitä, kuin parenta elämä ja kui
laatia talous.

linna ja Kylä tmne tai&elfa avittaat.
Immi i kijM ilman, töine touta,
eivät uoi еШьсь.
Zurnala postia möötä.
Mitja eli kyläs. Hää vast tuli skoulust.
Avattii ovi auki. Tuli postinkantaja.
— Täs ellää Kasatkinan Mitja?
Mama niin i aikahtikii.
— Taas klasin kust ikkee rikkoi?
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— Miltaisen klasin? — Ihmettellöö postinkantaja.
Näät hänelle zurnala Moskovast, ottakaa.
— Mittjale? Voip olla, jot ei hänelle?
— Ono kirjutettu: Kasatkinan Mitjalle,
kolhoza „Punaine Kalastaja", Kingisepän rajonaas.
— Meille pittää olla.
— No, i ottakaa!
Postinkantaja mäni. Mitja kroppais zurnalan, noisi katsomaa kartinkoja ja lukemaa.
— A mist höö minnua Moskovaas tiitäät?
— Joka minnua vart kirjuttajat kirjuttivat
i tipograafia pränttäsi zurnalan.
Lounan aikaan Mitja kysyi issää:
— Ätti, a minnua Moskovaas tiijetää?
— A kui siis! Kaikin siust vaa i duumaajaat,— noisi nagramaa isä.
— A kui siis Moskovaas saatii miun aadresti ti itä?
— En tiije miä, kallis, ken se siul armahti.
Ken ikkee antoi siun aadressin. Muitas po$ti ei
olliis veittäät.
— Ätti, vai posti veittää? Miul postinkantaja toi jalkasi.
— Posti tooti rautateetä mööt.
— A rautatee mist minnua tiitää?
— I rautatee sinnua ei tiijä.
Kontturis kleitetää zurnalaa jarlbkat adressinka. Sis annetaa postii. Seel posti valitaa ja saatetaa rautteet möö joka poole. Näät i siun
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adrestia mööt tooti, kuin ono saottu konvertiis. Vaa adresti pittää kirjuttaa vernoist. Toiseel päiväl Mitja sai kirjan däädältä — krasnoarmeitsalta.
Däädä kirjuttaa, jot hää ono kirjuttant
Mitjalle zurnalan.

Peen Tomi.
Pienelle Tomille
vesjolutta vähä,—
i päivyttä, paljmoille
hää ei oo raat.
Dvortsiis ollaa rikkaat,
trengiin ollaa — negrat.
Negran selkää rooska purroo,
a näläst vatsaa kokkoo kurroo.

Elä unohha veljiä.
Emä pojalle mustaiselle
alkoi laulua lauluella:
— Kasva, kasva, pojukkaine,
siul vet ollaa veljät,
siä et oo vet yhtläine.
Issiil kus ei aikosuta,
seel kaik laatiit veljät.
Makkaa miun kalliis kulta.
Makkaa miun helmä.
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Makkaa,

Emä pojalle keltaiselle
alkoi laulua lauluella:
— Kasva, kasva, pojukaine,
siul vet olla veljät,
siä et oo vet yhtiläine.
Savvuin ja suuriin tulliin
sises, tiijä, parvees leenettä.
Makkaa, makkaa miun
Ju-Dzin,
praiku booletta.

Emä pojalle valkiaiselle
toiseel viittä lauleloo
— Bajuski— bai, bai!
Elä unohha veljiä,
ettäilt veerailt mailt.
Voip olla leenet parvees
savvuis, suuris valkeis.
Kaik siä voitat heijenkä.
Bajuski — miun
rakas
henkä.
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KIRJAN SISUS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Lapset
Lapsin ockat . .
M ä n n ö ö k s hää .
Tuli talvi
. . .
Hattu
Jää
Uulitsaal . .
J o v v u ?kouluu .
Siun töö ?kouluus
Borja ja Muri . .
Talveel
. . . .
Kiistamiin
. . .
Päivä aine p e e n e m p
Söötä lintuja talveel
Talven pillaat
Valja
. . .
Kelkanka . .
Vesiset glasit
Jääl
. . . .
Suuba (pövvy), a ei
soojanna
. . . .
Ihmine lumen al
Lumin faabrikka
Talvipyytö . . .
Talvitööt kolhozaa
Talveks vaattiis .
Susi talveel . . .
Nimitä minnua .
Karhu
. . . .
Ken kui talvia otti vas
taa
. . . .
Metsäkirja .
Kylmiis mais
Tundraas . .
Keskeel jäitä
Mi?a . . . .
Jaslit kolhozan lapsija
vart
. . . .
Pittää ellää s o p u i s a s
Nagris . . .

3
4

9

10

11
12
13

14
15
17

18
19

20
21
22
26
24
25
27

28
29

38.
39.
40.
41.

Yhthine assia . . . .
P u n a n e galstukka . .
Lenin
21 päivääl janvarikuuta 1924 v o o e l
. . .
42. Stalin
43. M ö ö oomma valmeen
44. Plotnikka
45. Mama udarnitsa . . .
46. Saapas faabrikaas . .
47. Pajas
48. Kuhu m ä n n ö ö kala .
49.. Oktjabrenkat avittivat
50. Ämmä ja vunukka
.
51. Kiire ja hyväst . . .
52. Arvasi
53. Koirat s o a s
54. Luikko, hauki ja krapu
55. Lehmä kolhozaas .
56. Peura ja hänen varsa
57. H e p o i n e ja koira . .
58. Uus konurka . . . .
59. I seki o n o töö . . .
60. Vot oli tapahus . . .
61. Kiire Kiiretyksen poika
62. Rotta i hiiri . . . .
63. Terem
64. Kaks jurmaa . . . .
65. Pistelikko vaate . . .
66. Orava
67. Revon pojat . . . .
68. Kaikkine niku jänis .
69. Hitroi repo
70. Kitsi
71. Vihaiset sukulaiset .
72. Varit maat
73. Obezjaana
74. Verbljuda
75. Slona
76. Slona ja hänen poika

34
—
37
—
38
39
40
—
—
42
43
44
—
45
46
—
47
48
49
—
—
51
52
53
—
—
54
55
—
56
57
59
—
60
—
61
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30
31
—

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Tigra i lev . . . . .
Kevät
Kevät ikkunaas . . .
Ilma maata kasvoi . .
Päivä aine pitemp .
Jo sullaa lumi . . .
Kevät tulloo
. . . .
Jään telil
Päässettii
Kiuru
• .
Mussat varikset kevvään avasivat
. . . .
Meijen vahit
. . . .
Opetettu skvortsa . .
Kuret lentäät
. . . .
Vahit
Mehiläine (kimalaine)
P e e n kalastaja .
Valmeeks kalan pyykkii
Kert p e t i t — t o i n kert
ei usota
Kala
Se oon miä

Г
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61
62
63
—
—

64
—

65
—

67
—

68
—

69
70

98. Mäni kolhozaa . . .
99. Miks kulakka rikastui
100. Yhteisen
hyvvyyen
eest
101. Itse saat tolkun . . .
102. Kaks kolhoznikkaa .
103. Sanat ja assiat . . . .
104. Tapahus kolhozaas .
105. Mi?a o n o praaznikal .
106. Uulitsaal
. . . . . .
107. Punaine pyhä
. . . .
108. Ensimäin Mai ettääl
pohjaal
109. Isänkä praaznikaalle .
110. Kyläst linnaa
. . . .
111. Ensimäine kerta lin-

—

72
73
73

76
77
78
—

79
81
—

82
—

83
84
—

—

71

74
75

112.
113.
114.
115.
116.
117.

Öksyivät
Tramvajaas
Linna ono kyläs . .
Zurnala po?tia möötä
P e e n Tomi . .
Elä unohha veljiä . .
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