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Heikkilän Hellman-suvun sukukokouksessa Raumalla elokuussa 1985 päätettiin ryhtyä toimiin suvun entisen oltermannin
Onni E. HeIkiön kirjoittaman kokoelman "Raumlaist knekku,
tott ja jekku", osat I ja II, saattamiseksi yhtenäisen painetun
kirjan muotoon. Tämän päätöksen toteutuksena on syntynyt
tämä julkaisu.
Onni Elias HeIkiö (1874 - 1961) oli sukumme kantaisän
Emanuel Hellmanin pojanpoika. Sukumatrikkelimme sisältää
hänen elämänvaiheistaan varsin yksityiskohtaiset tiedot, joten
niiden toistamiseen tässä yhteydessä ei liene aihetta. Lapsuus
kului silloisissa tavanomaisissa maalaisoloissa Rauman mlk:n
Kulamaan kylän Helkkilän talossa, mutta elämän kaareen tuli
ratkaiseva muutos, kun hänet 12-vuotiaana kulttuuriharrastuksistaan tunnetun Kustaa-isän toimesta pantiin opin tielle.
Se johti eri vaiheiden kautta Helsingin yliopistoon, missä hän
1913 valmistui filosofian maisteriksi ensimmäinen
akateeminen oppi arvo koko suvussamme. Pääaineina olivat
suomenkieli ja kirjallisuus. Valmistuttuaan hän pääosin toimi
opettajana ja lehtorina monissa oppilaitoksissa eri puolilla
Suomea, viimeksi ja pisimpään Jyväskylässä.
Opettajantoimensa ohella Onni E. Helkiö osallistui
aktiivisesti vuosisadan vaihteen vilkkaaseen suomalaiskansalliseen kulttuuritoimintaan, julkaisi runoja ja jopa
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runousoppaaan, kirjoitti artikkeleita ja pakinoita, esiintyi
radiossa, sekä sävelsi ja harrasti musiikkia.
Tässä yhteydessä on erityisesti tuotava esiin Onni E. Helkiön
elävä harrastus Rauman murretta kohtaan. Hän oli todella yksi
niitä harvoja, jotka ovat käyttäneet tätä "kiält" kirjallisesti,
sekä proosana että runois sa. Vuosien mittaan hän kirjoitteli
ahkerasti, usein pakinaluonteisen muistelma- ja kerrontaaineksen lisäksi tutkielmiaja selvityksiä, polemiikkia Rauman
murteen oikeinkirjoit uksesta, lausumisesta ja muista murretutkimuksenkin kannalta keskeisistä seikoista. Näistä kertyi
se aineis to,jost a "knekut" syntyivät. Ensimmäinen osa painettiin 1939, mutta sodan johdosta se lieneejäänyt melko vähäiselle
huomiolle. Toinen osa oli samoihin aikoihin valmistumassa,
mutta ilmeisesti samasta syystä se jäi painamatta. Vasta pari
vuosikymmen tä myöhemmin, sodan jälkeen 1959, se kirjoitettiin puhtaaksi ja siitä otettiin suppea monistepainos. Hyvin
ansaitsemansa laajemman levikin se saa tässä julkaisussa,
jossa molemmat osat ovat uudelleen kirjoitettuina. Teknisistä
syistä teoksen toimittamisessa on tehty vähäisiä rakenteellisia
muutoksia.
Tekstin kirjoittamisen on suorittanut Jorma Helkiö. Se on
ollut erikoislaatuinen, erittäin suurtahuolellisuuttaja tarkkuutta
vaatinut työ,jo sta sukutoimikuntakoko suvun puolesta esittää
hänelle sydämelliset kiitokset. Myös muut julkais un aikaansaamiseen osallistuneet henkilöt ansaitsevat parhaat kiitokset.
Onni E. Helkiön lähiomaiset ovat antaneet luvan teoksen
julkaisemiseen.
Suvun jäseniä, joiden käyttöön kirja nyt jätetään, kiinnostanevat erityisesti monet eloisat kuvaukset elämänolosuhteista,
tapahtumista ja ihmisistä entisessä Heikkilässä ja sen ympäristössä samoin kuin muistelmat koulu- ja ylioppilasvuosilta,
kaikki kirjoitettuina Onni E. Helkiön iloisel laja valoisalla"tott

6

ja ~~kku ': .t~ylillä .. Mutta suku toimikunta toivoo, että julkais u
sa~sl lukijOIta laaJemmissakin piireissä ja erityisesti löytäisi
paikkansa myös murre- jakiele ntutki jain keskuudessa. Onhan
s~ p~~srau~alaisen, Rauman kieltä käytännössä puhuneen ja
kielItIeteellIsen koulutuksen saaneen miehen kirjoittama.
Helsingissä maaliskuussa 1990.
Sukutoimikunnan puolesta
Ante ro Piha
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ÄITINKIÄL

Riis ny kenkä jalastas,
sill ett tämä paikk om pyhä!
Erämaisell matkallas
mnää tleen täsä seorahas,
laulu äitinkiälest kyhä.
Yksi es snää olekka,
snuull 0 äitinkiäl ain kansas.
Lähd vaikk mihi vaeltama,
se 0 seora parhamppa,
ylles viitt ja alles ansas.
Onni E. HeIkiö
Syntyi 20.2.1874 - kuoli 19.2.1961.

Äitinkiält snää imesi
äitis mammast riaska felis.
Se 01 sulost musikki,
sanak kaikk nii ihani,
jottan taevalist niis helis.

Kuva vuoden 1950 vaiheilta.

Äit ja äitinkiäl näy tt snuull
maa ja taeva ihanuude.
Äit viäl puhu muitte suull,
äitinkiälells snää saak kuull
tiadot, taedo, ihme uude.
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Ei niin kaunist, rakast kiält
muut 01 missä mailmaloukos,
es lööd mittän täält es siält,
ko nli friska, nosta miält.
Yks om paras kaikke joukos.
Älä kiältäs väärin käyt!
Hultten vaa ei kiältäs hallitt.
Kiäl ei tyätäs lailes täyt,
josei hyvä päi se näyt.
Iloks vaa se onki sallitt.
Josas vähtä niit taikk näit,
äitinkiäl on käy te, humal.
Stää 0 siunann isä, äit,
ja kos vaela elos säit,
puhu stää ja kuule Jumal.
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RAUMAN KIÄLEM PUALEST HIUKAN TOSIJUTIU

Vaikk tähä aikka mailma, nlinko enne muinankin, kaikk tiäp
pakkava viämä enemä Roomat ko Raomat taikk Raumat päi,
niin dee sentä Rooma nimest ai nätist miäle Raumaki, nii ett
oikkiastas näin kaikk tiä viäväkki Raumall. Meill raohalisil
ihmisill 0 ny tällk kertta halu tallustell Raumat kohde vaa yht
tiät pisi, meinaten kiältiättelist tiät. Ja praakatanki ny sitt koko
matk vaa ehta Rauman kiält.
Rauman kiälell mnää meinan täsä vaa Raoma maaseorkunna
ja kaupunkin kiält, vaikk suamenkiälen tutkias sill meinavak
koko stää lounast murrett, kom puhutam präiskitä Rauma
ymprill yli kymnes pitejäs. Ahtamppa Rauman kiältäkin, tätä
oikkiat, on käsiteltt muutmiten tutkiate lounasmurttete esityksis.
Niist on Heikki Ojan suun kaksosane "Suomen lounaismurteiden äännehistoria" kaikkian tärkkeve. Rauman kiälen
kirjalisist pruukkajist dee tiätyste ai ensmäitteks miälen koko
Suame ensmäine ja paras murrekirjalia J almar Nortamo, jonk
mont kirja "Raumlaissi jaarituksi" ylipäätäs jokanen tunte ja
joku melkke ulkkokin taita. Toinenki raumlainen kitjantekki
Unto Koskela on kans Rauman kiälelk kitjottank kitja:
"Valaskaloildruakkaprakkamass".NäiskaikismainituiskiIjois
ja samate muisaki Rauman kiälem pruuveis om pali semssi
paikoi, ko aika tavall erovas siit kiälest, mitä mnää siälk
kotopuales olen tavalisimin kuullk käötettävä ja itekkin tottun
muinasest lapsudestan saakk käyttämä. Semsist erilaisuksist
mnää ole vähä uskaltank kohistakki ja kränät muit vasta,
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esimerkiks "Virittäjä" neljänes vihkos entisvua (1933),
"Rauman murteen oikeakielisyyttä" nimises kirjotuksesan.
Kotei niit mnuu muistutuksian 01 mnuun tiättäksen freistattukan
todista vääriks, ni mnää luata niihi ai lujerni niinkom pukk:
suuri sarveihis. Jako mnää ny ole saan näi juhlalisem puhevooro,
nii mnää sanon täsäki viäl, mitä mnuull Rauman kiälem
pualest kaikkian kippimi 0 sydämellän ja mitä mnää tahdoisi
saad änträtyks.
Mnää pyydäisin teijä huamatteman, kui mnää tämä esitelmä
nimes - "Rauman kiälem pualest hiukan tosijuttu" - olen
kirjottank kovan koom, pee ja teen kiälem, pualest ja tosijuttu
sanate alkku, Nortamo ja häne seorajas olsivak kirjottan näihim
paikoihim pehmiän geem, bee jadee: gielem buolest ja dosijuttu.
Pahin vika Nortamon kiäles onki juur se, ett kirikiälen kova k,
p ja t perät ussen korvatam pehmiöill g, b ja d puustaveill. Tosi
kyll, ett muutma raomlaise ovap pruukannja taitavap pruukat
pisi mailma ikkä toisis paikois semssi vähä pehmemppi ääni,
joku harv semssiäki, ett niit soveis osottak g, b ja d aasanoill.
Mutt se 0 vääri, ett niit kirjoihi merkitä sillon, kon tahdota
esittä Rauman tavalisint kiält.
Asi on kyl nii, ett ei kaikk raurnlaisekka, vaikk he ylipäätäs
ova riuskai ja viiteliäi, sentä ai viit äänttäk kaikki semssi kon
koot, peetja teet oikke selvästja kovast. Jost näitte viäres edelt
taikk jälkke om puheäänelinen kerake, niin tämne voi pehmittäk
koom, pee ja teen kivikova sydäme, ja näist tlee sillo nii
sanotui puheäänettömi meedioi, se meina k, p, t, ja g, b, d
äänttete välimuadoi. No, ny tlee kysymys, rnilt tavall nämä
välimuado vois,jos tahdois, merkit, kotei näilt tavalises präntis
01 omi merkei. Kiältiättelisis teoksis niit merkitäm pehmiöill,
isolaisilk G, B, D puustaveill, mutt näit ei kirjotet sen
korkkemiks, kom piänesorttise aasanakka ova, nii ett ne
näöttävä radeis semsilt klookuilt ko vanhak kääppiö laste
riveis. Katotast ny, kui Nortamo näist kääppiöist ittes klaaras.
Hän näeks pruukkas itep puhesas runssast niit tavalist
pehmemppi ääni, niit meedioi, ja tykkäs niit vissim parhate

umlaisiks, kosk hän tahdos saad nek kirjoisaski jollan tavall
Juu, niist lyhyvist, i~ol~sist aas~oist .~än .. sa~.os
mäitten kirj'as esipuhes, etel han murrenayttesas kayttant
ens
k" . .
lkki .
tiättelist merkittemistappa, ko~ .. nVl~~asases su~r~ ~fJame
. kaare olsivas suurest haInnt tamssen kirJOltllstappan
{~ttumatont lukkiat". Rivintasasils suurilk kirjarnil hän meinas
. ur sanotui puheäänettömi meedioi. Konei niit isoi puustavei
JU
.
l'.1sep plane
'.. k. ge~~, be e Ja
. d. e.en,
sovenk käyttä, ni hän valattava
ko oikkiastas ovap puheäänehste merkel. Natll meedlOllp,
puheäänettömill, ei kumminka sais anttap puheäänt, kurkumpää
sointti. Mutt noodatetankost tätä Nortamo meininkki? Mitä
viä}! Päivasto hänen kiältäs kuule valla ylesest luettava ja
lausuttavam peräte vääri, liiam pehmiäst, nii ett koko kiälest
oikkia raurnlaise miälest soveis sanno, niinkon Kestläm poik
enne sanos marmeladist: "Ohhoh, se onki ny ätälä! Ko 0
melkke liia laakkiat."
No, mutt kuinkast näit pualpehmiöi umpäänttei sitt pidäis
tavalisis kirjois merkittemä? Vastaus: Ei sen klookumin kon
koollp, peell ja teell vaa. Ja näi monestaki syyst. Kaikkian
tärkkeve syy on tiätyste se, mitä mnää täsä ny ole lauterann ja
jo enne olem präntättynäki saans sanotuks tälläkin tavan:
"Rauman kiälen kirjoituksis ei sais enä käyttä ruattlaissi
'behmiöi beessi ja geessi' eik vääri deessiäkän, kosk
'behmiämbuhuji' Raumall 0 vaa perät hiuka." Nii, hiuka oikke
niit vaa on, kosk mnääkä ny viimen, ko mnää siält niit hai, en
löytän muut ko yhde ainua semse. Eik täsä olp puhettaka siit,
ett Rauman kiäl ny vast viimesink kovin aikoin olis niin
kovettunn ja kopottunn, sill ett kumminki jo mnuu lapsudesan
- täst noin kuuskymment vuatt takasi - se 01 semmost, ete
siin ussen kuulI niinkkäm "behmiöi beessi ja geessi", ko
Nortamo puhesas pruukkas, viäl vähemä semssi, ko hän sitt
kirjoihis öksys panema.
Mutt vaikk olis niinki, ett nep pualpehmiä umpääntte olsit
tavalissi, ni sitteki olis mont syyt merkit niit suure ylesön
kirjoihi vaa koollp, peell ja teell. Näeks semssi merkei jokane
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lukutaetone suamlaine ymmärtä ja niitten turvis paremin koko
Rauman kiältäki. Ja niim präntätty raumlaist teksti tae ta puhtast
lukki ja laussu melkkiän kuka hyväs. 0 näettäk nii, ett ei
muukka suamlaise, ei kirikiälenkäöttäjäkkä, 01 juur se riuskemppi ko raumlaisekka lausuman kovi k, p ja t äänttei
vahvoiks,ja meedia-paikois näistkovist dee jokatte suus valla
ittestäs tarppeks heikoi, oikkioi raumlaissi pualpehmiöi.
Muuton dee täsä mainit, ett raurnlaisem pehmiäm puhe d on
eri asemas kon g ja b. Se d juur pahimim pistä korva sernsis
meedia-paikois ko esimerkiks (on) dott, anda, rind, kaloild.
Vallan toine jutt 0, ett oikke lailne d kyl on hyvin tavaline ja
tarppeline omis paikoisas, ussen kirikiälen teem paikasakki
muuhall, mutt ei meedia-asemis. Ja semne d onkim puheääneline, esimerkiks vedä, vidja, ladY, saadais. Muulaissiki
deessi Rauman kiäles kans on, mutt jääkkö net täsä raohan,
kosk kirikiäle deen kaltane d 0 mnuu miälestän kaikkian
tavaliseve.
Nii oikke. Mutt vaikk Nortamo koom, pee ja tee usse vääri
merkitte ja erotta kirikiälest, niinkon täsä 0 selitett, nin toises
kohdas hän jäll väärim pitä kiik kirikiäle muadoist, eritotten
kaksosäänttiöte (diftonkkete) merkittemises. Tämänki asian
klaaramiseks saada osviitta tämä esitelmä nimest. Mnää olen
kirjottan: "Rauman kiälem pualest", mutt Nortamo kiIjottel:
Rauman gielem buolest. Pahuttan mnääolen täsäkiIjoituksesan
käöttän ai joukko ao diftonkki Raom sana eri muadois, vaikk
au (Raum) suutta olIt tavaliseve jo maaseorkunnasakkija ao ja
au diftonkkete välimuat samate. Mutt Nortamo kirjotta giele
ja buolest, vaikk valIa ylesest sanota leviäst kiäle ja pualest. Ja
ylipäätäs Nortamo pruukka kirikiäle diftonkei hyvi ussen,
kom pidäis välttämättömäst käöttä avonasemppi. Mnää en
rupp niist täsä enemppä jahnama ja klaari tekemä, eritotten
kon kaksosäänttiöi Rauman kiäles onki runssast, selvästen
kahdeksa enemän kon kirikiäles ja sitt viäl monesorttissi
välimuadoi vaikk kuip pali. Em malt sentä 011 mainittemat, ett
Nortamo ensmäitten kiIjas lopus oikase poik sanam poek

kokonaist seitmäntoist kertta, vaikk täsä sanas oi
muatoseIes
.
mnuun tiättäksen tavallseve ko oe.
onS alask sano, ett "harvon kaks ilman kolmatt" . Katotast
. an kki viäl kolmas kert tämä esitelmäm päälkkirjotust,
Sltt me
. d
. 'E
.. '
k k se näyttäolevaserinomanen tta oantaJa. nsmaltte sana
os s 0 änn, kon täsä koo ede11t tiätyste meina eng äänett,
lopu
kenetuv
" )yk
" kuul u
aikk tämä sana sama muat (
omant,
snas
~aa Rauma; samaten toi~e sana lopu.s 0 ä~: vaikk se omant
ksnäs kuulu kiäle; ja neljäne sana (hIUkan) vnmenem puustav
~jäll änn, kon täsä m~inaki ännä, mut~ sa~a yksi ~anota hiuka.
Seorava sana ensmämen kerake VOI naeks tOlsnas muutta
edelise sana lopu. Tämset tilapäise 10ppkiIjame näöttäväp
präntättyin muutmite mi~est ~oilt j~ t~rhilt: Muu. ~elvä o~,
ete niit sentä saajättäp pOlska, sl11 ett eI vlaras Ilma nnt taedals
teksti oikke lukki. Monek käyttävät tiättelisis murrenäytteis
semste sanate yhdistäjänk kaarviiva. Nek kaare ei kyl olt
tavalises präntis mialulise muatossi; nes "suurest häirittisivät
tämssen kiIjotustappan tottumatont 1ukki at" , niinko äske
Nortamo meinink niistäki jo kuultti. En tiädk, kumne merkk
vähimä mahdais häirit, muU mnuu miälestän semse
10ppkiIjamet tarvittis kyl joHan tava11 erikses prikat suure
ylesön kiIjoisaki, sill ett se selitäis pali, ko nek kirjame muuta
voivap pahast öksyttä lukkiat. "Virittäjäs" mnää ehdoti vaa
tavalist allviivamist,ja ole mnää itet tässäkin kirjoituksesan ai
vetäns semsen kerakke allp piäne, näti viiva. Präntätys tekstis
semsek kiIjame voeda vissin kaikkia luanikkami merkit,
niinkon täsäkin kiIjas on teht, vinokirjamillk, kurssivill,
jommost präntti yhde11 alusviivalI merkite juur meinatanki.
Ko Ojansuu "Virittäjäs" vuan 1907 "erityise11 ilolI" esittel
Nortamo ja koko suarnlaise murrekiIjalisude ensmäise,
"erinomase ansiokkan" kiIja ja sitt arvostel stää Rauma murtte
näytten, nii hän tul siihe lopptulokse, ett "teoksem päämerkitys
ja arv 0 sen kaunokiIjalises puales", jotavaston "teokses juur
Rauma murtten kannalt arvostelttun on usioi heikkouksi".
Tämä on mnuunki miälestän tosipuhett ja passa muihinki
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Nortamon kirjoihi. Mutt lopuks Ojansuu sanos, ett hän "joka
tapaukses katos voivas onnitellt tekkiät siit, ett häm perät
vaikkia murttem paperilppanos 01 onnistun niinki hyvi". Nii
ai, semsem perät vaikkian kiäle oikke me raumlaise ole saanp
perinöks, ete stää tavalisill merkeill nuuka saap pannuks
paperill, vaikk hiki tukas freistais. Kiälmiäste monilk kamalilk
krääkeill - taikk niinko he ites sanova: hianomall äänekirjotuksell-se nuukemi luanais, mutt nek krääki on kronkelei
ladottavaks. Ja siks toiseks kuka tavaline ihmne senkaltast
präntti sittviiteis lukki? Eik heijänkrouveve äänekirjoitukseska
01 juur se lystemppä. Tavalisillaki aasanoill ja merkeils sentän
tullan toime, ja niinki saada Rauman kiälest jokseski hyvä
kännink, jost niit vaa parhama jälkken käötetä oikkiois
paikoisas.
Mnääen rupp täsä suure ylesöedes menemäm pikkumaisuksi,
en nuukernim puhuman täst perät vaikkiast kiälest. Täsä kiäles
niinko muisaki 0 luanolisest myäs pali rinnakkasmuadoi ja
horjuvaissi ääntärnistavoi, nii ete niist ain tiäd, mikä asu ja
fasun on tavalisin ja paras antama murttest oikkiaman kuva.
Mitä rnnää täsä etupääs ole voovans saads sanotuks, on se, ett
Nortamon kiält ei sunkka sais lukki ei laussu liiam pehmiäst,
puheäänettörni meedioi ei saa laussup puheäänelisiks geesiks,
beesiks ja deesiks, koskei Nortamo niilI i tekkä semssi ruattlaissi
puustavei meinann,ja sitt viäl, ete tavalisimas Rauman kiäles
niit pualpehrniöitäkä, meedioi, ollähestulkkonka nii ylesest,
ett niit tarvittis erikses merkit. Vastasek kirjottaja mahtavakki
oll varovaisemppi, nii etei hek käyt tarppettorni geessi ja
beessi ja vääri deessi.
Taita sentä oll nii hullust, ett rnnuu varotuksen kajatta
kuuroilk korvill, sill ett ihmse näyttäväk kovast tykkävä juur
semsest pehmiäst raumast. Meinata vissi, niinkon tääläki
Jyväskyläs yks Nortamo ihalia koett mnuu selityksihin vastat
raumaks, vaikk se men vallam prinkkalaks: "Midä duo
sembuolesd dege, vaigg se olisgi väärin, go semnem behmi
Nordamon giel 0 niin beräde lysdelisd!" V aikk tämne Rauman
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-11 -Slut,t,/irnine ja se arvo frääkkärninem pakkas mnuu aika

ki e nUUU"'''~

k'
.
. "N"
1 elI sapittama, ni mnää oetl. vaa na.orat Ja v.a~tasl.: .. 11 mar
~ takki! Snää niinko mOnI muukin tahdOlslp PIStäk koko
Rau:w, kiäIe vaa lystiks j.a ~uuttas s~ me~en kloo~.nit.~n
kiäleks!" Ja sitt mnää kerrosl hanellk, k~1 mo~~ val.la syy~tomast
k tta Rauman kiälest saad nauru aSIa. Nll eSlmerkiks yks
~olaine flikk mnuun kotonan enne naoro ain, ko mnuu äitin
~pas menn huilama - niinko hän mukamas olis uhkan lähtik
~läst kylän karama vihlustama. Taikk jos meijäm puale
emänt kysy piikaltas: "Jokostas lypsis se nuarkaise?", nii jo
viaras jäII naora.krikautt~ klookust, ~o ~lis nuart lehmä viss.~
pitäns san no itikaks, nllnkom pohIlrusek kuuluva lehrmas
sanovat Ja samate ei olla ymmärtävänäs raumlaissi runovärsyi,
esimerkiks stääkän, kon kaunist ja kirkkast ylistä maalaise
vellinkki ja muit ruakki: "Sualane ja sakki on talompoja
makki", muut ko naoreta stääki vaa makkiast, vaikkei se
mikkäm pilaruno 01. Ei, kyll asi 0 nii, ete Rauman kiält tarvitt
naorat eik meit raumlaissi meijäm puhen tähde härnät. Kyll
Rauman kiäI 0 yht hyvä ko mikä hyväs muukin kiäl, josei vaa
vähä pareveki.
Rauman kiäle suhte 0 asi kyl niinkin kans, ett ko sill on tähä
saatikk kirjotett etupääs vaa nii erinomase lystelissi jaarituksi,
ko meill yksi Nortamo on osann, nii siit on kiäl itekki ruven
ihmssi nauruttama enemän ko tarvittiska. Moni 0 sentä vissi
ajatell niinko rnnääki, ett tällk kiälellp pidäis voiman kirjotta,
niinkom puhutanki, totisemppa kans.
Mnää pualestan ole ny freistanp puhhu raumaks vakavast
sen kiäle oikkia muado ja vähä se arvonkim pualest. Jost tämä
jonku rniälest 0 ollliiankin totist, ni ottako häm pian kooras
Nortamo jonku jaaritukse, sill ett pali pareve on, ett Rauman
kiälen kustannuksell vähä naoretan, ko ett stää unempörrös
kuullais ja luvetais silmäs sirrilläs ja suu auk korvi myäde!

(Vähä änträttyns se radioesitelm, ko mnää pidin 23 p.
marraskuut 1935.)
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RAUMLAlNE SONETT

Kyll Raum on tutt, mutt semssi oodoi 0 ne tt
ko jos sam Pori - ei, kon Kapernaum.
o Raumallk kiäl, muill murttei kauhi laum,
niin klookust Paapel kiaputt seotuskonett.

o sinnt tänn muuhall homett kryysänn jo nett,
ko entist huikkemi vaa klanssa Raum.
Sem paisu aum ja passa kiäle saum,
nett dee vaikk semne runoräätt ko sonett.
Mutt harv vaa oikken tunte Rauman kiält,
ei nekkän kaikk, kon kotosi 0 siält
taikk muutom präisky ehta raumlaist rniält.
Näeks Rauman kiäletär ei olekka luntt.
Se laul om puhteve ko rnikkän "gluntt".
Ja falski laulu ettem passa pruntt.
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RAUMAN KIÄLEN KAKSOSÄÄNTIÖIST

Rauman kiälen kaksosääntiöist (diftonkeist) on kiljoteltt ja
vähä tiivaskelttuki jo aikka ennenki. Mutt ei viäläkän tarppeks.
Se ketä huvitta, kronakkon kättes entse raumlaise maistri 1. A.
Ihnssonni "Muatopilise selitykse Raumaja se ympryspitäjäten
kiälest" (Suomi, n, vv. 1866-72). Se ensmäittes osas, täst ny
yli seitmänkymrnent vuatt takasi, jo se maister Rauman kiäle
diftonkkiten kans taistel. Hän vähtäs ja löi kokko niist koko
tusina säänöi. Mutt kui olika, nii vuan 1879 kiljotta toine
raumlainen tutkia, nimimerkk J:o, se Äöhö Sööruusi Juho,
Kirjalissen Kuukauslehte (s. 272) arvostelu niist säänöist ja
sano präiskäyttä siihe nuatti, ett: "Maister Hanssonni
Muatopilises selitykses 0 esitys diftonkie ääntyrnisest vissi
vähimi onnistunnui kohti. - Erhetyst 0 arvelernine, ett
puhealane murre suvattis sanoi sellassi ko siäppa, tiädo, y.m.;
nek kuuluvak kaike siappa, tiado jne." Ja sitt viäl ett: "Ja vaikk
hr H monistdiftonkite ääntymissäänöist tuski ykskän täödelisest
pitä paikkatas, 0 siihe syyn oikkiastas vaa yks virhe: sanan
toisen tavu vokal 0 jätett tykkänäs huarnio ottamat." Sitt J:o
julkase siin omas sääntös. Niit ei olekkan kon kaks kaikkias,
mutt 0 sentä niitte "vahvistukseks", niinko leikilisest pruukata
sanno, tarppeline määr poikkeuksi. Seoravan vuan J. A. H.
anta samas kuukauslehdis (44 s.) "selityst vähäse". Hän
huamautta, ett häne 01 itet täytyn luad lounasmurtte säänök
kootuist esimerkeistäs ja ett valla luanolisest joku keske-eräne
01 jään joukko. Semse esiäänissi diftonkei koskevaisen kohda
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01 ny Juho herran toine säänt "iha oikkiaks korjann" hänenki
miälestäs. "Mutt siin herr J:o 0 vääräs", hän jatka, "ko väittä,
ett ie muuttu ia:ks eik iä:ks, jos sanas on kova vokal. Mnää
kumminka en tiäd mainituis pitäjis koskan kuullun siappa,
tiado, mutt ko ai vaa siäppa, tiädo."
Siin yhdes kaksosjutus 01 ny sitt kaks kova tutkiat vastuksi,
mutt muuto 01 sula sovinto Rauman kiälen kaksose niinko
yksösekki saiva julkisudem pualest ylipäätäs 011 raohas se
vuassada loppvuassi saakk, siihe ast, ko Nortamo "luamse
huumaukse" ensmäitte humaukset tliiva näkyvi. Semse mnää
pualestan näi Rauma Lehdist ensi, ja se 01 nimeltäs "Ko luokk
putos", - samajutt, ko sitt tul "Tasala Vilkum berindraha"
jaaritukse loppuhu. Vaikk tosa luokk sanas 01 koht ensmäine
ja koko jaaritukses 01 paliki mnuu miälestän vääri diftonkei ja
g, b, d ääni, nii se huvitt mnuu kumminki enemän ko mikkän
kertomus koska, sill ett se 01 mnuull nii odottamattoma uutt ja
erinomast nii hyvin kiäles pualest ko muutonki.
Niihi aikoihi 01 professor Ojansuu - taikk mikä professor
hän sillo 01, ei muu ko ylioppilas! -kans ruvenp prässämäens
lavema Rauman kiäle ja sitt kaikkete lounasmurtteten kimpus,
nii ett hän vuan 1901 julkas niist tohtri väitöskirja, Suame
lounasmurttete äänehistoria edelise osa. Siink kyl selitellä
raumlaise diftonkikkin kaikk oman karsnahas, nii hyvi lailsek
ko laittomakki. Mutt sitt vast Rauman kiäl oikkem pääs muudi
ja kunnian, ko Nortamo 1906 julkas ensmätte jaarituskirjas
"Mnää, Tasala Vilkk ja Hakkri Iiro".
Nii hyvi Rauman kiäle oppkirjoi ko Nortamo ja Ojansuun
kirja ovakki, 0 niisäkki omap puuttes kans. Nortamo olikin
käyn niinko Sauli muina, ett hän ollähten hakema isäs aasei,
meinate Rauman kiäle aasanoi, mutt löysikin kuninkaskunna:
tul suureks kirjaliaks. Itek kiälest hän ei valtistumeltas antan
juur mittä säänöi. Sekä, mitä hän ensmäitten kirjas lopus
diftonkeist huamautta, ei pidp paikkatas muut kon nimeks.
Muttjoka tapaukses täyty sanno, niinko sanotti Sauli historias,
ett kyll aasintammak kans ova löödety, vaikk niit muittenkin

tlyty vähä krapat ja haIjaskell.
....
. . ..
Ojansuu 01 vakituine aasa~~te. Ja kiält~n tutkia, Ja h~~e
väitöskirjasas 0, niinko mnaa JO sc:mOSl , ~~u.man ki~le
diftonkeistaki yleses sääntö. Avoloppuslst uo, yo Ja le kakSOSlSt
Ojansuu sano, ett ne esinty semsin viäI muutmim paiko lounasSuames, mutt ylesest koko lounasmurttete alall.. R~~m~ll~
ja se ymprill- aikase~~p~.~o.:.t ~us~a ua, yo:~ Y.~ J~.le:t la
taikk ia, esim. nuar, Iya, slal(a) Ja Slal(U). Tama Vllmene
esimerkk viäki meijä jäIlt takasi siihe Hanssonni ja Sööruusin
tiivamissen, ko äske 01 puhe, ett sanotank siäppa, tiädo vai
siappa, tiado. Ojansuu otta kans ossa siihe ja koetta ens ollk
kummankim pualell, mutt sano lopuks, ett "likempän 0, ett
Hansson perästäki olis tykkänäs erhettynt täsä kohdas" ja ett
nii muado Rauman kiäles sanota vaa siappa, sialu jne. Mnuunkin
teke kans miälen tiivat täsä asias. Kyll mnuunki miälestän
Sööruus 01 paremi oikkias. Tavalisimi sanota mnuun kiälkorvan
jälkke: nialas, tiatto, liassu jne. Mutt ole rnnää sentä joskus
kuulI Hanssonnin tavallaki semssi sanoi äänettävä. H yvi oodolt
se kyll kuulus, ko esim. meijän torppar, se Janne, ko 01
Raumalt kotosi, sanos ett häne 01 siälus kippi. Naurutt semnem
puhe meit poikki, ko me oli ain kuulls sialust puhuttava ja
sisikunnan kippeyksist. Rauman Tekkala Lotta kans pruukkas
pyyttä emänäIt riäska, vaikk meilk kortterlapsill riask kelpas.
Nii,ja ite Nortamo ain käyttä kirjoisas liässuhu, niälas, tiädosan
jne. Samaten Koskela murrekirjasas. Eik meill 01 mittä syyt
eppäll, ete hep puhesas kans niit muadoi pruukann. Nii ett ei
sunkka Hansson sentän tykkänäs ollu erhettyn, ei maaka.
Mitä tlee ua, yä, iäja ia diftonkite ikkä, tiätä Ojansuu, ett ne
ova meill jo vanhoi, jonku sada vuade ikkässi.
Joskus välttä pitk vokalikin korvama uot, yöt ja iet, niinko
esim. voor, kööpel ja keskeevar sanois.
Näist avoloppusist diftonkeist mnää selkke näi vähäll. Muu
muist, se 0 umploppusist mnuull 0 011 ja 0 viäläkki enemä
vähti, kon olen kysell niist monelt muultaki. Katota ny täsä
sentä ensi, mitä Ojansuu niist sano.
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Väitöskirjasas hän niit säänöstle ja samaten kirjotuksesas
S uame murtteist Omas maas (II p. los. 1920), vaikk kyll vähä
eri tavall. Niitte yhtene sisält kuulu jokseski näi:
Lounasmurtteis - Raumankin kiäles - esinty (pääpainolises tavus) yleskiäle i-, u- ja y-loppusten kaksosääntiöte i een,
u oon ja y öön, jos seorav kerake on d (vastine), h, 1, r, v eik
seoravas tavus taikk kaksosääntiö edelisen osan 01 i, u, y; uloppusek kaksosääntiö ei esin o-loppusin v seorates. - Eil
yhtymäst Ojansuu sano näis eri kirjotuksisas eri tavall: edelises,
ettei l:ä seorates (ai) säily,jälkimäises, ettei säily (vaa?) sanas
eilä. Tätä jälkmäist huamautust em mnää ymmär lainkkan, ko
Ojansuu itekki väitöskirjasas oluetell muitakki samalaissi
esimerkei. Asi onki selväste nii, ett eil pysy muuttumat, nii
etem mnää ainaka ny muist muut poikkeust ko sanan keel(a).
Häntäst, pitäväkköst nämä muus säänös sitt paikkas? No, ei
pid mnuu miälestän muut kom päälisim puali. Ko mnää olen
tutkinn niit säänöi ja niit esimerkei, ko Ojansuu väitöskirjasas
luettle, ni mnää ole huamann niis pali aukoi. Mnää ajattli sitt,
ett otetast vähä muiltakki selvä näist asioist. Ja mnää värkkäsi
sanaluettelo, noi 130 semmost sanamuatto, kom pit edeliste
säänöte jälkke olema valla vääri. Sitt mnää monisti niit ja
lähetim parilkkymnell Rauma ja paikk-kunnan kiält ossavaisell
ihmsell ja pyysi heijä merkittemä listahas viivoi sillt tavali, ett
heijäm pit vetämäm pännäll viiva semste sanate allk, ko ova
juur siin leviäs muados vallan tavalissi heijäm puhesas niinko
muittenki, ja peräte oodo ja mahdottoma mnää käski vettäk
kokonas ylitte, mutt hyvi harvinaise muadop pit jättämä
merkittemät. Ko niit listoi sitt rupes tleeman takasi, 01 perät
lysti nähd, kuik kuki 01 viivottann ja jättänt toises sana raoha.
Hyvi eri tavalljokane 01 tyäs tehn. Mutt se kumminki 01 yhtest
kaikis ja mnuun kannaltan kaikist tärkkeve asi, ett jokatte
listas 01 pali allviivatui sanamuadoi, vaikk niitten kaikketem
pit olema mukamas "v ääri ". Nii, niinkon sanosinki, nin kaikis
listois 01 allviivatui pali, usse noim pualek kaikist esimerkeist.
Mutt kokonas kaseratui 01 jälle ihmelise vähä. Jost laske yhten

]caikkete listate merkinö, ni suurimaks joukoks jäävä nes sana,
kote ollainkka merkitt. Niist 0 hyvi moni sanonn erityisest, ett
uhealanen kaksosääntiö niis on kirikiäle ja paikk-kunnan
~ä1e leviä fasuna välimuat. Se meina sitt semmost diftonkki,
ett jälkmäise ääntiöm päähän kirjois tarvittis pann i:m piste,
niinkon tiättelisest pruukatan tämssi välimuadoi merkit. Täsä
onki ny tähäastisis diftonkite säänöis ollu iso aukk, kote olp
puhu tt mittän tämsist välimuadoist, vaikk niit Rauman kiäles
on kovast runssast, semssi, etei niist voi sannok, kumppi ne
ova lähempän, kirikiäle diftonkei vai näitte avoloppussi
vastineijak.
Ilmam pidemppi puhei mnää luettlen täsä muutmi JUUT
semssi avonaissi, allviivatui muadoi, ko ylesest äänetä leviäst,
niinkon täsä kirjoitetanki. Vaikk ne ovakkin tavalissi, ei sills
sem pualest meinat, ett ne yksi ovak käytänös: voeda niist
käyttäs sanotui välimuadoi ja kirikiäle muadoijakkin kans. Ny
sitt vaam perät piän luettelo semssi enne vääriks sanotui, mutt
kumminki oikkioiks todistetui diftonkmuadoi: laedun, naeduks,
laehima, kaekim paeko, laenaks, saepot, taesiks, laeti, noedu,
poek (Nortamokim pruukkas), hoemeihis, moetes, loevi, keela,
päevist (Nortamollakki ylene), taodis, laomas, Raoma
(maaseorkunt), saomoi, kaonoi, naoris, reomatismi, neovo
(Nortamollt tavaline), käömäs, käöny, käötetä, äöri, nööri.
Nämä esimerki ei 01 mittä harvoi poikkeuksi. Niit vois lisät
vaikk paliki.
Kyll maredelisestjo äkätä, ete Ojansuunkka Rauman kiäle
diftonkkete säänös sunkkajokakohdas pidp paikkatas, eritotten
kotei niis säänöis 01 lainkka otett huamion kiälen tavalissi
diftonkete välimuadoi. Lopuks mnää sano, ett Rauman kiäles
on kyll pali semssiäki diftonkei - iu, ui, yi, öi - , ko joka ne
raumlaine sano valla oikke, niinkon kirikiälesäki sanota, vaikk
hän muuto olis kuik kankkihuulnen tahtos.
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kuik korv kullonkim parhamaks sano.

Te muistatt kaiketakki, josett muust, nii mnuu esitelmästän,
kui Ojansuu yli kolmkkymment ajastaikka takasi Virittäjäs
"joka tapaukses katos voivas onnitellt tekkiät (Nortamot) siit,
ett hän perät vaikkia murttem paperilppanos 01 onnistunn
niinki hyvi." Mnääki myänsi, ett vaikkiat oikken tämän kiäle
nuuka paperilppanemine on tavalisill aasanoill ja merkeill,
ilman kiälmiästen kamali krääkei taikk äänekiIjotust. Mutt
mnää meinasi esitelmäsänja meina viäläkki, ett "tavalisillakin
kirjaimill ja merkeils sentän tullan toime" .
Mnää ole jo edellp puhunn siit, kui Rauman tavalisimas
kiäles puheäänettömäte meediate merkei ei tarvitakkan, kon k,
p ja t passava hyvi niittenki virkka. Diftonkite välimuadoist
jäll mnää ole sanon, ett ne ova hyvin tavalissi. Niis tarvitais
jälkmäise, murttelise ääntiöm pääll iim piste (esim. Ra6ma),
mutt mist semssi oodoi, lakkpäissi vokalei kiripainosakka
joka tarppelissem paikkaham piissais. Täyty sitt vaa enimän
käyttä niit diftonkete rajamuadoi, kon tuntuva itek kiälesäkin
tavalisirnilt (esim. Rauma), mutt vaihteks ja täödenykseks
sopi pistä harvinaiseveki muatjoukko (esim. Raoma).
On sitt viäl koko liut muitaki ääni, kon kirjotukses täyty
kans koettas sortterat parhama jälkke.
i-päättesek kaksosääntiökki ovat toises ja seoravis tavuis
usse semmossi, en i niis kuulu hyvi heikost, taikk se ett se jää
kokonas pois, esim. ota(i)si. Täsäki om parast vaa tytyväisell
miälelt toisnas törkät i framillt, toisnas jättäs se pois feleist,

Pualpitk ääntiö on murttes tavaline, eritotte sanaten toises
ko ensmäine 0 lyhyv. Tiättelisest stää nätist merkitä
vUrimpäi vinollp pilkull vokali yläpualell (esim. ota), mutt
tämsis suurema väen kiIjois stää ei merkit kuinkka erikses.
Semsis sanois ko mnää, snuu, stää taita vokal ussimi ollp
pualpitk, ussen kans pitkäki, kumminki jost sanali 0 enemäm
paino, mutt lyhyv, josei sill 01 mittäm paino. Tlee sitt vaa
täsäkin koettattyttyppitkäja lyhyvä merkittemissen tavalisirna
ääntämise jälkke.
Kerakettem pitude merkitteminen tuattakans välist vaikkeutt.
Kaksinkertast konsonantti rnnää merki tten kahdellk kirjamells
selvyde vuaks sillonkin, ko se seoravan kerakke vaikutuksest
Iyhene eik oikkia ääntämisen tähde olt tarppeline, esim. olIt
tarppeline (olla, ollut t.).
Rauman kiäles käytetä vähä muutmi semssiäki äänttei, joill
ei 01 simppäinkän tavalist merkki, kirjant. Näihin kuuluva
vianok kuiskaus- ja henkäyshälyse vokali, jommosink kaikk
vokalis suuttava esintty erityisis tapauksis sanate lopus
konsonantijälkke. Niitäkki loppkirjarni voedais merkit piänell
allviivauksellt taikk kiIjois kurssivill, mutt mnää ole jättänt
tomse vokalik kokonas pois. Ja sitt om pari semmost vanhaaikkast kerakeäänt, ko vaa harva, etupääs vanha ihmse enä
käöttävä. Toise merkkin äänekirjotukses on 'Ö (engl.
puheäänetön th), esim. oM, o'Öas; tavalisest ott, otas (otsa,
otsassa); toine - edelisem puheääneline vastine - merkitä 0
(engl. puheäänelinen th), ja se toimitta d-ääntte virkka. Näit
kaht eri fiini äänt ei saat tavalises präntis framilllainkka, paha
sanno ja kippi kärssi.
. Kirikiäle d-äänttest asiantuntias sanova, etei stää 01 juur
mmekskä missä meijä maa murttes. Rauman kiäl 0 muit
rikkave täsäki, sill ett d on vallan tavaline ei vaan kaupunkis,
mutt maaseorkunnasaki ja viäl kauvempanaki, mist sitt vaa
olle tännt tiäs löytänn. Toiset taas pruukkavas se sias semmost
vähä ärrättävä äänt, mnää meina r:n kaItast, ko äänekirjotukses
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taWS,

VIÄL YKS EINE RAUMAN KIÄLEST

merkata ö. Ja ite ärrä kans pruukata dee viras. Kaikki d-ääni
tulkitan täsä kiIjas vaa d kirjame11.
Eng-ääne11 ei olk kirikiälesäkkä oma merkki - äänekirjotukses on ". Eik stää kaipat tiätyste Rauman kiälesäkän,
ko n ain k edes meina stä eng-äänt.
Murttes 0, niinko rnnää ole sanonn ja jokane sanomataki
ymmärtä, runssast kans rinnakkasmuadoi ja horjuvaissi
ääntärnistavoi, ja sama ihrnnenkin tiättväste niit eri kerroillk
käyttä. Kirjottajaki ooikeutettja tai ta 011 velvolinenki niitkans
vetämä framillk, ko hän tahto antta murttest oikkian kuva.
No nii. Pali fiineyksi kyll tämsist suure ylesön kirjoist väkisi
jää pois. Mut fiini kiält, oikke hiano sopi sanno, tämä Rauma
murre 0 näin tavalisillakim puustaveillp präntättyn. Eiköst 01
vaa?

ITE NORTAMOST KYMNE VÄRSSY

o se klookku ja klummatu harmiloist sentä,
ett vuadekki liukkast kom pääskyse lentä!
Pahan kuapa ne muuttavap pääskyset tei,
ko ne "laolajapoja", ite Nortamo vei.
Ei synn enä oikkia "jaaritust", ei.
Sure Raum, sure Suam, kaikk rannaja kentä.
Mutt ei häne muistoas murhells saa viättä,
ko hän ittekä ei voinup parkumist siättä.
Hän näy tt meill ilose ja tervelise maa,
häne lääkärpiiristäs "harmikki saa
pois korppehen koikki" ja vuareten taa.
Kuka paremppa vois, olis lysti mnun tiättä.
Minu muina yks vakutuslääkär tutkes.
Sokertautiseks uutskotiks, hui, minu hutkes,
rnnuu odott vaa aikanen kualema yä.
Mutt rnnää meni meijä oma Nuurlinkin tyä.
Hän keittä ja syynä, sitt leikiks jo lyä:
"Ei tautti ols snuun, ko sen tohtoris putkes!"
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Jällk kerra mnu sisaren kualemam pakka,
mnää kuska hänt heinrees penikulman takka
siält Kulamaalt Raumali ja Nuurlinkki päi.
Tämä tuhta ja rokka, ko vika on häi.
Mutt pia hän sen klaara ja meina sitt näi:
"No, asi 0 ny reedas, ja mojotus lakka."

Hän "jaarituksillas" laakrei ai niittä.
"Meripurakap" parhamin tekki~t ~ittä,
mutt "maamyyrä" joukos ne noikkivak kans.
On "ummes ja pimiäski" valkonen klans,
ja kiiltä se "laulpojam" p~säkin ~s. ....
ikä "helminen kirjamerkk - . Rima, JO nItta!

Sitt tuatti hän kotti meill yhdenkin kerra - No, anta 011 raohas jo lääkärherra!
Hän lisäks rupes reedaman kaikkete miält
ja tä11ämän kirjoihim parhamppa kiält,
ko hän nost siält Rauman kadult ja tiäIt,
ja tek siit mailma fiinimä verra.

"Mnää, Tasala Vilkk ja Hakkri Iiro"
tei Rauman kunniaks suure siiro.
Kaikk Nortamon kirjoi ny hotkiva ai,
on kaolas sitt vetel taikk tärkätt krai.
Näeks Nortamo on semmost ihmelist lai!
Hän viils ylös pilvi aim paistavam piiro.

"No, onkost teill ny, hyvä väki, kaffetakka antta,
ko jätitt meijä vaevaset tonns Syvärauma rantta?
Hei, komfatu riitiralla, komfatu rii - - "
Hän daameines tutenttjuhlis laulus päätt nii,
ko he laevast jäip, paatillt tlii ja meijä saik kii.
Ky11 osas hän jo sillonki mantteli kantta!
"Ko lUakk putos" ilmestys Rauma Lehti,
koht mont meist opetuslapsiks jo tehti.
Häne luanist ko muinase Saul poja juur:
Hak aasei - taikk aasanoi - , pareve 01 tuur,
ette aukeskin kirimailma valtakunt suur.
"Jost elät vaa saa, nii mihi viäl ehti!"
Ja elät hän saiki ja kerjet ja hallit,
kon kuninkas vaa valtkunttas vallit.
Sai Nortamo tittlei ja patsanki sai.
Hänen kirjoijas kilppa vaa miähekki hai,
hänt heI sas ja halsas moni "tyrneväs Mai":
"Ei nii hyvä mestri meillt toistaka sallit!"
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En puhett sentä siit me~ pit~ä ..
enk Raumali hinssu hyatty nutta,
mutt tämän tahdo saad vaa sanotuks:
Kyll ilma ruatti tulla aikka,
.
jost Rauman kiäl vaa tlee sem paikka.
Se teijän tarvittis saad anotuks.

TERVEKSI ÄITINKIÄLEOPETIAJATEN
KOKKOUKSE

Mnää toevon teill ny semmost faartti,
ett friska koko "suamen kaartti"
J.a lissänty meillk kaikillp palkk ~a opp.
. h~,anu ,.
Ny huudeta nett: "Huanu,.
Me ylös tahdo hissat suaml! .
Se mnuunki aan ja oon 0, alk Ja lopp.

Mnuu lykkäs täsä äkki miälen,
ett mnuun kans täyty näyttäk kiälen,
juur niinkon tohtreill näyttäp pruukata.
Vai onk se oppins seor niin koppi,
ett Rauman kiäl ei tahds sinns soppi,
ennenko yhtnem pualpäev tuukata?
No, vaikk sitt vast ja vaikk vaivihka
siit solkatais, ko mnää ny hihka:
Ei Rauman kiält saak kouluist kaserat!
Jos liiast lastist meina pruutat,
saa toissi ainei kyll pois kluutat,
ett äitinkiäl sais herranp paserat.
Mutt äitinkiälte äit 0 rauma,
niit olkko nyy vaikk mimse lauma.
Jo paratiisis rauma käytett on.
Näk Aadam frööknä, friias: "Hää vaa!"
Kas näin täst saatti nimi Eeva.
Ja pali muut siält raumaks näytett on.
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Osa II

LAPSUDE AJALT, NII, JA SE RAJALT

Luku 1

OL HELKKLÄ V AA, NÄYS KULAMAA,
JA MUU JÄI TAA

HELKKILÄ

Rauman maalaiskunnan Kulamaan kylässä, päärakennus
rakennettu kesällä 1864.

Kuvattu vuosisadan vaihteessa.

Ei mert, ei järvi ollu liki,
01 joki vaa ja "iso-oja".
Ko suvell meilI' tul tarppeks hiki,
nin "kulju" juasti flika ja poja.

MEIJÄ

01 leiki meill ja tode' suure,
ja sovinos ai oltti hyväs.
Ny viäl se rakkaude juure
ai lähtemättömä on syväs.

Ei missä sunkka olI' se verttast,
ko meijän koton meill 01 lapsen.
Mnää kaippam pappat, äitti herttast,
vaikk itt jo vaela harmahapsen.

Ky lapse suu 01 usse vääräs,
ko opetetti hyvi tavoi,
ja töis, ko äit ja pappa määräs,
kans joukkon krinnas päät ja lavoi.

Mnää käsi poskell' tiimottaisi
voi joskus katell heijän kuvas
ja hunterat, ett jossan saisi
viäl heijän kans 011 lasten tuvas.

Mutt ai me' kiitä äitti, issä
ja kehu liiakski näit omi:
Ei meijä miälest ol1u missä
nii rakkai, raarei, verrattomi.

Vaikk siäl 01 meit noin tusin vissi,
nett äit sai pittä "lastentarha",
ni olttin kaikk vaa onnelissi,
ko me' sai samas kodom parha.

Kyl vanhema aim parha huale
meist kaikist lapsist koeti' pittä
ja neuvot Jumalankim puale,
et tarppelist ei puutuis mittä.

01 ulkkopäinki lysti ihall
stä valkokanttist punast talo
ja tuntti' trekolis ja pihalI,
kui aurink onnem paistett valo.

Mont kymment vuatt jo siit on aikka,
ko haoda mulla issä paina.
Sitt aikkaim peräst samam paikka
me vei viäl rakkama äit vaina.

Voi, siäl 01 vainjo viäres vaini,
kon kasvo kukkassi ja laeho.
Ja niitten takan mett 01 maini,
ko helis riamu, humis kaeho.

Mont last jo kans 0 sill' pual aeda,
ja viaras kirkkmaas muutam nukku.
Vanh kotoki men yli laeda:
ei Helkkläs 01 enä meijä sukku.
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Mnuu silmän tippuma jo pakka,
kon kualem elämät näi ohja.
Pia meijä laste laul jo lakka.
Koht mnääkim passa haodom pohja.

MEIJÄM PAPPA JA ÄIT
Kunni niill' kon kunni tlee! Tämses kirjas, kon tekki praakka
oma äitis kiälel vanhan kotos ja koulus asioist, tlee valla
ittestäs ensmäitteks puhe senkodo vanhemist. "Kunnioitissätäs
ja äittiäs! " Sekäsk koske hyvi lähelt meitkaikki, nii van hoi ko
nuaremppiki, semssi, ko jo ova mistann molema' taikk toise
vanhempas, niinko semssiäkin, ko viäl 0 se suur ilo ja onn, ett
molema vanhema elä. Kaikist onneliseve ole' snää, josas viäl
saa lapsudenkodos elät kaikke rakkampates, isäs ja äitis ja
sisarustes, kans yhdes. Muist vaa ai 011 heil' kaikilI ja eritotte
vanhemmilles oikke hyväja avuline! Muist kunniotta issätäs
ja äittiäs, ettäs menestyisi ja ettäs autaisi heit menestymä ja
kaua onnelisin elämä maam pääll!
Mnää näytä snuull, hyvä laps, entnen taikk tämäaikkane,
muutmill' sanoill meijäm pappa ja äiti, kaks oikke hyvä
maalaist.
- Kui' pappaja äiti! - snää ihmettle. - Eiköst pidäis heit
sanomam pappaks ja mammaks, jos kerra nii fiinist koetta
puhut, etei isäja äitkelpp?-Kyll meiläkki heit isäksjaäitiks
sitt myähemin kututti, mutt ennem pruukatti siäl meijäm
puales muuhallaki mones suamlaises kodos silllaell, ett isä 01
pappa taikk välist papa. Äitti ei sentä mammaks kehdatt
haukku muut ko herrasväes. Muuhall' sanotti vaa siit asiast
selitykseks, ett "mamm 0 äitim poves". Vallam piäne lapset
sentä löysiväja imesi äiti mamma. Herrasväe imeväise' saivat
kaiketakki mamma mamma, ko 01 meijä miälestän imelemppä
ko heijän "tortta po tortta" - nimises. Josei meijä rintlapsill äiti

42

43

rint ja mamm piisann, nii venutetti heill riaska lissä lehmä
mammQist ja annettin tutti.
Joku Rauman paikklaisist tahdois vissi vähä tiättä'
kummanki, nii meijäm pappan ko äitinki, suvust. Ny onkin
tull' setnne muud, että jokanen koetta omast suvustas vettä
framill niim pali hyvä ja kaunist ko mahdolist. Kotoseudu- ja
suvuntutkimise ja muitte semste nimes siihen tai ta jo jokane
011 vähä niiko velvolinenki. Olis kaike mnuulakki meijäm
pappast ja äitist yht ja toist tiadosan, - meijä Eemil vainalt
mnä sai iisätiadoi, - vuasluvuiki - mutt em mnää sentä rupp
sanoma muut ko jonkum pääasia, kotei läheskän kaikk tykk
semsist.
Meijam pappa - taikk niinko häne viraline nimes 01:
Gustaf Hellman - 01 syntynn Rauma maaseorkunnas,
Kulamaan kyläs 5. päev kesäkuutvuan 1835. Häne vanhempas
oliva' torppar, myähemin taloline Emanuel H., kotosi Unajast,
vanhast Helo(i) suvust, ja Virkun talon tytär Liis Kulamaalt.
Näil 01 kuus last: Liis (tul Vermuntila Alisen-Tiirka ja sitt
Pihala emänäks), Amalia (emänäks Saare Ylissentalo
Pyhämaaha, taikk mikä Pyhärant se ny 0), Kusta (meijäm
pappa), Samul (Tamprell urkunistinja kanttorin, kuaI1914),
Juha (m)'ähemi Helomaa, Pemiös opettajan, kual Raumali
1917) ja tämän kaksossisar Eeva (emänäks heijän kaikkete
lapsudenkototorppan, ko sitt sanottin Kestläks). Heijä
vanhempas oli' kovast jumalissi, niiko sanota, ja opeti lapsias
kans satnalaisiks.
Pappast tul naimsen kautt ensi Voiluadon Kari isänt, mutt se
vaim Miina kual muutma vuadem peräst ja heijäm piän
pokaskim. pari vuatt se jälkke. Pappa myys Karin talo ja ost
isältäs ( 1862) Helkk(i)län talo maa', ko olosten Virkult. Sitt
pappa men uussi naimissi Sorka Antikkala Liisan kans. Kaks
vuatt se jlilkke (1864) hän rupes rakentama uutt Helkklän talo
ja sem ~eräst kaikki muit sen talon rakenuksi. Hänen toinenki
vaimos, ko 01 ollukki vähä saeraloine, kual pia jättämät
lastaka.
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Mutt "kolmas tode sano". Se sanampars käve hyvin tottem
pappa vaimote suhte. Se kolmas vaim 01 Anna E1eonoora
Sunelius.
Tämä meijä äit 01 syntynn Rauman kaupunkis 22. päev
elokuut vuan 1845. Häne vanhempas oliva' sillo siäl' papplas
kirkkherr Levanim palv1ukses ja oIi' siäl vihittykki. Isä Joel S.
01 Nihatt(u}la Suni(la)m poikki, ja äit Anna Friikreen-Lääkär
01 U1vilam pitejä Friidala Lääkärin talon tytär. Meijä äit 01 viä1
piän flikk, ko he Raumalt muuti Nihattla V ainjomperän torpp~
vilje1emä ja varjelema. Lapsen 01 äit sentäm pantt kaupunkki
johonkkin koulun kaltasse ja vähä ruattiaki opett1e~ ~?tott~~
pruustinna Amnellin kans,jonk tykön hän asus. SlsanJa velJel
ei äitil1 ollu lainkka.
Meijä vanhematen koulutuksest e~ 01 ~ä en~mppä
sanomist. Rippiskoulu sentäm pappakin käve Ja ens Jottam
pyhäkoulukin kans kukatiäs. Se mnuu. vaa. 0 ihmetyttän~, ett
lapse' siihe aikka mai1ma pantti aikasl lukema, nunko
muuhunkkin tyähö. Meijäm pappa ja äiti lukusede1 on
kummanki viäl talles. Pappa on ensmäisen kerra olllukuvooroll
vähä yli viide ja puale vuade vanhan, mutt äit k~lpas ~inn j~
knaflist neljä ja puale vuade ikkäsen. Kummanki sedehs ova
kaikk risti' täödelise, ja molemill 0 viäl johonkkim paikka
merkitt latnaine sana bene (hyvi). Pappa sedeli on krookitt
merkei kymnen ja äiti yhtentoist vuan.
Ei nämä eri kyläte hyvä lukkia' sentä missä lukuvooroill'
pääss toissihis tutustuma. Ann~tanki heij~ ~.y vi~l 011 erilläs.
Mutt katotast hiukan, kumse koul-olo suhe aikka Rauma
maaseorkunnas oIiva. Ko meijä Eemil kerra niist asioist pyys
äitim panema musta valkosem päälI, nii äit kirjottiki ~iist yht
ja toist. Mnää raumana siit preivist tähä muutma radi:
..,
"Mnää käve RaumalI rippiskou1u vuan 1860. Juur nuhl
aikoihim perustetti Rauma maaseorkuntta n.k. Nuu~anni
vähälastenkoul. Enne ei koulu 0111ainkka. Jonkun taltvama
vaimihmsen tykön' piäne lapse' kävevä lukemist opettlemas.
Opetuksest syksyst alkkate lukuvooro saakk 01 palkka joka
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lapsest tavalisest yks rupl taikk neli markka.
Sitt ko Nuunnannin koul aIko, muutusi opetusolo. Koulu
ensmäine vuas suariteni Unaja Uudeskartnos, ja ensmäisen
opettajan 01 Turu Lukkar- taikkLankasterkoulun käyn opettaja
Samul Helmann Kulamaa Helkkäst. Tämä opett sin viäl
Nihattlas ja Sorkas. Täält hän 1862 helmikuus muutt opettajaks
Loimall ja ehdott koulu esimiähell', provast Jumperill mnuu
siasekses.lhmejakurnma,mnäähyväksyttinki "hyvälukutaiton
tähde", vaikken olI' palika oppi saann. Pelkollja vapistuksell
mnä suariti opettajantehtvätän ja välitiimoill itki usse ikäväst
ja taitmattomuuten tähde. Kumminki mnää esimiähen
kehotuksest hai virkka vakinaiseks ja sainki se. Ko sitt syksyll
1862 koul aljetti,jaetti se kahdeks, toisi sanotem perustetti uus
koul. Toissen tlii opettajaks mnää, toissen toine Nuura,
Krönsteni Nuura Raumalt. Palkka 01 yhde opettaja aikan'
kuuskymmentrupla vuades, sittkahde aikan vaa viiskymment
rupla."
Näin ne' koulu' siäl maaseorkunnas aIkova. Siin äitim
preivis 01 se aikkasist koulasioist muutakki lystelist, mun em
mnä ny täsä rupp niist enemppä kolroinema.
Tähä nuare opettajaha meijäm pappa sitt rakastus, ko hän
jäll' toisen kerra 01 aikas 011 lesken. Enk mnää puolestan
ihmettel stää lainkka, sill ett ei hän mistä muust flikast, leskist
puhumatakka, olis saan niin kaunist, niin kovast hyvä ja rakast
vaimo. Nii heist tul sitt 27. päev. helmikuut 1867 onnelinem
pariskunt, Helkklä isänt ja emänt. Ja he' suastusiva ruppema
meijäm pappaks ja äitiks, vaikk meit mukuli tul koko tusin,jos
se ensmäinenki räknätän, ko 01 kuall jo synttysäs.
- Lapse ova Herra lahjoi - , prukkasi vanhema' sanno.
- Nii hänt, on oikke. Mutt kamalam pali niit vaa on teil'
sutan! - vastas yks viaras, kotei paremppa ymmänänn.
Ei meijä vanhema' kerjenn viäl hoppihäitäskä viättämän, ko
jo kualem tul ja vei isä. Hän kual keuhkokuumesse 15. päev
syyskuut vuan 1891. Se 01 valla surkki tapaus meijäm perhe
elämäs. Sitt äit pit lasten kans talo paIkoliste ja taksvärkkrette

avull. Se tul pali vaikkemaks sem peräst, ko vanhin elos olevist
pojistaki Eemil perheines muun Raumali (1897). Neljä ja
puale vuadem peräst hän sitt ost Helkklä meilt muilt,ja äit pääs
eläkkell asumam pappan kualema jälkke rakenetull' "toisell'
puolell". Mutt vuan 1909 syksy 11 Eemilin täydys myyd' se
rakkan kototalon, korakenuste ja maine uudistukse ja paranukse
vei' pali raha, mutt toi liia hiuka. Ja nii Helkklä men pois meijä
suvult.
Äit asus siäl eläkemuarin' koko loppikäs. Mont viimest
vuatt hän eI siäl vaa Alma tyttres uskolises ja helläs hoedos.
Lähes kolm vuatt hän joudus saerastama vuatte oman, siks kon
kualem viimen korjas häne. Kolmanten heluntapäevän vuan
1931 meijä rakas äit raohalisest kuallähes 86 vuade vanhan.
Kesäkuu alus hän haodatti 40 vuatt ennen kuallu miähes ja
heijä jo vuatt stääki aikesemin kuallu Vihtor poikas viäre
Rauma hauttausmaaha, misä heijä lepopaikkas sattu olema
siin' Korreliinin kappeli edes, ko Nortamo hautaki on.
"Yks kualem Herrall velkka", pruukkas äit vaina usse
sanno. Ja nii se kyl on, ett jokase voor dee kuall. Mun hyvi
erilaise elämä jälkken täält lähdetä. Meijä vanhemist täyty
sanno, ett he' kumpaki elivä' kaikin tavo hyvi ja toimelisest,
oliva ahkeri, säästäväissi, raittei ja jumalissi ihmissi. Lasten
kasvatukses niinko muisaki asiois he oli ylipäätäs ai yksmiälissi.
Joskus sentä äit jos sam piänes, niinko vaattete asias olis meijä
miälestän paremim pitänn meijäm pualtan, ko hän muutonkim
puhel enemä meijän kansan, mun se 01 pappa, ko määräs, ja
siihe me nii ikä äitikin tydysi.
Vaikk me äitin kans olinki lähemin tutui kom pappan kans,
nii em me' sentä häntäkä vahinkosakka sinuks sanonn, niinko
lapse ny mones kodos pruukkava, herrasväes kumminki.
Semne olis meijän korvisan kuulunn vähäkamalalt vanhemate
häväsemiselt.
Nii, meill 01 hyvä isä ja hyvä äit, meill 01 hyvä maalaiskoto,
ja koko meijä lapsuten aik 01 niiko juhla, nii arkkipäevä' kom
pyhäkki. Annettakko mnuul antteks, jos mnä jonku miälest
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liiaks kehu vanhemppian. Mnuu omast miälestän he ansattisi'
pali enemänkin tunnustust. Ja mnää juttlenki viäl eri luvuis
meijäm pappast, hän ko 01 kunna ja muis yhtesis asiois hyvi
näkyvis.

LASTE SUUST

- Tliinkin takasi, sanos Vihtor, ko 01 pudon' kaevo, mutt
saatti haalatuks elävän ylös.
-Enemä mnää tarvittisi, meinas Eerni, ko äitilt selkkäs sai.
- Antakka antteks! pyys äitilt Elina, kom pur kiäles haava.
- Onni onnettomudes, arvel Onni, kon kaadus ja löys
penni.
- Hyvä, hyvä! koett Suama opetell', ko viara viimenki
"hyväst" sanosi.
- Em mnää tul ikä enä tänn', ko tääl niin kamalan täyttem
panna, puhel Anna kyläs, ko hän 01 syänjajuan' kaikk, mitä 01
trahteratt.
- Klopokenkä', klopokenkä! selitt Alma ai esteks, ko mnää
olsi hänell uussi tansei opettann.
Mitä vart ain tehdä Almanakka, muttei koska
Helmanakka ? kysys Helma ja purskatt parkuman, ko hän
Alman kans uutt almnakka kattel.
- Porti' pois, ja pia! parkus Väinö, ko 01 sutann' pääs
tallivajan toisem porti all.
- Te on Paavo Kuapio, vastas Saima, kon kysytti, mikä
nuarin lapsist (kuapo) 01 nimeltäs.
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KO.~ääoikke h~nteran, kui' palija monelaistmurhettja vähti
meIJam pappall Ja äiti II sentä 01 meijä mukulate elatukse ja
k~svatuksen tähde, vaikkei meit täytt tusinaka olI', ko yks vaa
t01St kymment, ni mnuun tlee heit viäläkki surkki. Olis sentä
mnuunkin tarvinn jo piänen' koetta' tull' toime edes ilma
hosumist, nii ett toise vaevase' kumminki olsi' tarppeks saann.
Mutt em mnää stää sillo ymmärtän', ko vaadesi vaa ai joukko
?ma osan siitäkin hyväst. Vaevasi mnä jonkun kerram pappataki
Ittiän hoitlemaja voitleman, ko äiti saunotus ei ajam pääll oll'
tarppeks kuuma. Käve sentä väliste niinki, ett mnä sai selkkän
melkkiä ilma ansiot, niinko koht saatt kuull.
. Ei mar, mutt jos mnä tode sano, ni em mnä pappalt oikke
vItta saan muut ko yhde ainuan kerra ja senki vaa pappa
erhet~ksest. Kerra aikasemin talvell hän kyl pualestas olis oll
valmIS mnuu hosuman, ko hän ehtokaun' tröömäs kamaristas
tuppan kattoma, mikä riivatt siäl oikke rymsteras ja pan koko
talon kruunvalleias myäde heiluma, nii ete hän tahton millä
saad' kunna manttalkiIjoi käsisäs pysymä. Kon koht huamatti,
ett mnää oli oll' pahin vessel joukos, niim pappa komteras
mnuun kiirust ite hakeman karakka ulkko kuisti viärest ja
lupas antta mnuull oikke aika kölilöyly, oikke "isän kädest".
No mitäst, häne innostukses tartus mnuuhunki, nii ett mnää
vallan karasi ulos, eritotten kom pappa tuuppas faartti taa.
Mutt siäl' kuisti siulI, niitten koivuste vittate viäres ko 01
siihen tuatt valIa muit tarppei varte, sank- ja vaolvitoilcs, siäI

mnuu faarttin toppas ko naola. Surkkial miäIell mnä siin'
kattlin, pitik mnuun todestas haaskama hyvä karakk ja viämän
pappal' semsen turha asian lähde. Mnä hunterasi stä asia sinn
ja tänn. Olin kyl kuulIu' sanottava, ett "hyvä laps tua ite vittas",
mutt mnää meinasi, eten mnää tahton olI juur nii hyvä. Taikk:
miksei vähä pareveki, nii hyvä, eten enä vitta tarvinnukka!
Mitäst nii hyvä laps, ko mnää ny yhtäkki oli, vittaja hosumist
olis tarvinn! Mutt mnää näim porsto akkna läpi, kui' pappa
raott tuva ovi ja vahtas mnuu. Sillo mnää tunsi, ett ny jos
joskus 01 aik ruvet parkuma, ja mnä purskatinkin koht. Pappa
vet ove jäi!' kii ja jätt mnuu sinn ulknaissem pimeytte. Ko
mnää ny huntera, mimmost siin 01 yksi seisoskelI' kylmäs ja
pimiäs, ko 01 "sua siäIja vetelä tääl", ni mnuun täyty viäläkki
surkutell ittiän. Ja surkki kaike pappanki viimein tul, kosk hän
lähett jonku sanoma mnuul, etei tarvinnukkan tuad vitta.
Mnuun käsketti vaa liukkast laitta luun tuppa ja olI' siäI
hissuksis, nii ett pappa sais raohas kiIjotta manttalkiIjoijas.
Mnää suastusi raoha ehdoihi enk viittin' tuvas enä pali
niiskuttakka.
Nii mnää selksaunast sill' kertta klaaranusi, mutt seoravan'
suven mnä se sitt sai, se ainoan kerram pappalt. Ja syyttömäst
mnä se rookkasi saad. Se käve sill' tavali, ett mnää olin kartnoll
vanhema sisaren kans semmost lystelist peli, ett me' pudistlin
toinen toistan voorotellen käsivarsist niim pali, ko hiukanki
jaksetti, nett toine heilus pahemin ko flakufleij myrskys. Juur
ko meill 01 lysti ja mnuu vooron 01 tudjutta Elinat, nin tleekim
pappa tallivajast framillja näke mnuun toimituksen. Me' tliin
totisiks. Pappa luul mnuum pahompitelevä sisartan ja tul suara
päät pelastama hänt. - Vai silllaill' snää sisartas pitele - , hän
sanos. Ja ko hän 01 tuline miäs, ni em me' keIjenn enk
uskaltannukka mittä sannu', ko hän taitt siit meijä yläpualelt
pihvlast vahva vita ja anno mnuull muutma oikke nasevan
kerra houssutem pääll siihem paikkan, kotei siälppäi osatt
fiinist sanno' "piäksämäeks" eik "opetusväIineks". Olsi mnä
suan, ett mnä se ainoan kerran, ko mnä isäIt vitta sai, olsi se
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oikke rehelisest ansann. Ny käve nii, ett pappa itekki 01
jälkkempäi huamann ja sanonn äitill, ett se poik tais saad
syyttömäst selkkäs. Äit sanos se rnnuull,ja siit rnnä sitt sainkin
tarppeks palssami kippiäm paikkahan ja uutt elämise halu jäll
vaa.
Yhdel' toisell kerrall rnnuus tais 011 vähä syytäkkin, ko rnnä
joudusim pappan kovin koorihi, vaikken vitta saanukka.
Rakenettin kevälI uutt riht sinn' tanhva viäre, ja rnnää poja
nolko olin kans siäl' tällinkeill ylhäll yht ja toist toimittamas.
Lopusiva naola, ja pappa käsk rnnuu menn niit tuama lissä
kotto siält ja siäll. Mnää menin kova faartti ja löysinki naola'
pian. Mutt siin' samas rnnä huamatti, ett ruakaki olloppunn
rnnuu vatastan ja ett stääkin täydys lisät yksin tei. Pia rnnä
tuvam pöytkaapist löysi vanha herkkuan: paksu kova Ieippä,
kylmi kokonaissi peruni ja sualassi silakoi. Mutt em rnnä
saanukkam pia vattan vähäkkän täytte, ja taisi siin jo vähä
unhottakki, ett kiiru 01. Tytyväisell miälell mnä sitt käde ristis
luin "kiitokse ruajälkke" ja läksi mako täyn' takasin sinn riht
päi niit naoloi viämä, rööhäste viäl pari kolm' kertta ulkonaki.
S iäl 0100 nii sulonen keväppäev ,ja leivuse laolova ja riukhännä
hypplivä' tiä viäres, ja perose fleijasi ilmas ja pakkasi melkke
rnnuun koorahan. Juur ko rnnä oli yhdem pero saamaisillan
kii, mnä kuuli oma nimiän huudettava. Se 01 pappa, ko huus
riihen tällinkeill. Ja ko rnnä katosi simppäi, nii siält heiluteltti
ja huitotti ja huudetti:
- Tua ny pia ne naola, senki fletk, perostem paimen!
Kyl rnnä ny sain konttin vilama. Mutt ko mnä tlii ylös
tällinkeill, nin kaikk miähe' seisoskliva siäl ja kattliva rnnuu
ko ihmett. Ko mnä sitt oli antann naolap' pappall, ni voi
turkimpippur, kumsen kiitokse mnä sai! Pappa ott mnuun
kraivärkeistän kii ja pudistel mnuu siäl ylhäll ilmas tällinkkete
ulkpualell, niinkon tyhjäjaohsäkki olis tomuttann eik täysnäist
poikkatas.
- Vai sill' tavall' snää asioi toimita! Tääl' saa toistkymment
miästtyättömän' seissojaodotta' snuu! Tiäd huutti! Ymmäräks?

Em rnnää siin' kerjen' pali mittän tiätämä enk ymmärtämä,
vastamisest puhettakkan, kon täydys siin ilmas hypell ja
sätkytell edestakasi ja lisseks peljät sydän kurkus, ett me' putto
siält tällinkeilt. Mnää koetinki sentähde haparoit häne
vaatteistas kii ja oikke itki hänenkim pualestas, koten huamann,
ett hän pit sentän toisel' kädelläs tällinkpuist kii. Miähe' katosi'
pääl', kui mnää viissautt sai lissä. Meijän torppar, se Leimann,
sanoski sitt kymmenkunt vuatt jälkkempäin, ko mnääki jo
uskalsi vähä naorat stä asia, ett hän ajattel sillo, ett "annast
katto', pudottak se isänt sem poikas siält". KyI mnä se eräm
peräst tiäsi, eten ruvenn' sopimattomall ajall herkuttleman
kylmätem perunate ja silakkaten kimpus enk perostem peräs
karama. Pappa 01 jämtt miäs.
Äitin kans paremin tul toime vita saamsesakki. Pali ussemi
hän hosus meit, mutt mitäst ne Iuuda varvu' pali tunnusi! Jos
joku toine mukul 01 liki, nii mnääkin koeti vaa vilkutta' sill'
silmä kesken toimitukse ja naorat salamitte, vaikkei se tahtonn
oikke luanista siin myrrytysasenos. Em rnnä niist kerroist pali
mittä muistakka. Muista mnä sentä yhden tapauksen, ko mnä
jälle miälestän hyvin tyhjäst syyst sai vitta. Se käve .s~ll ~aill,
ett meill' tul kerra yks tarvittevaine miäs, kom pyys ältllt Jotta
vanha miähempaitta lahjaks, ko häne oma ainoas oIjo menny
valla säpäleiks. Äit hakiki sitt kamarist pappam puhdast paitta,
mutt viivys siin valikoittemises vähä, ko ei olis malttan oikkein
tervett eik kehdann valla rikkenyt paitta antta. Mnää oli siin
viäres ja meni sitt jäll' tuppa äitim peräs. Sillo mnä huamasi
äkki ittesän runohenkki, meni se miähe viäre ja laususi nii
selväst ja kaunist, ko rnnää sillo ilma mittä harjotuksi taisi:
- Äit hak siit paedast kirpui ja täissi ja muit eläväissi.
- Kui mitä snää sanosi?! - kysys äil. Mnää erhetysin
tämän kysymykse meininkist ja sai uutt intti, niinko
komeljanttri' saava', ko heilt pyydetä sama uudestas. Mnää
kröhäsi vähä kurkkuan, pani molema' konttin rintasi, tein
kädellän, muistaksen vasemalI, piäne heilaukse ylös ilmahaja
heläytin kirkkast ja, niinko ny sanota, ilmeikkäste sama värsy:
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- kirpui ja täissi
ja muit eläväissi!
Se miäs nous ylös, kiitt höövelist- äitti meinate -luinautt
klooku näkösen mnuum päällen, sanos hyväst ja läks. Äit läks
kans niinko tuaksaus, mutt tul koht takasim pari tuarett
koivuvitta kädes.
Ja sillo mnää sai vitta ' sainki oikke näti
..
löylytykse. Ait ei näettäk, vaikk: hän muuto lauluist tykkäs,
killann lainkka mnuu runoan, mutt ko heilutt vaa oikke reippast
arvostelum piiska. Vaikk: syytön mnää oli se runo suhte: em
mnää stä ite ollu' tehn, mutt ko olin kuulljoltan toiselt laulute
ystvält, vissinkin trenkpojalt. Mutt ett se ny tais tull sopimattoma
aikkaja paikka niin kaunist lausutuks,ja viäl kahten kenta, se
mnää luule äitti niin kovast kisminänny , eritotten kotei hän
ymmärtänn, ett "runoline vapaus" salli valettaki. Ja mnuum
pehmiä nahkahan äit kirjon kriipulisen kuiti siit, ett hän 01
semse runo ny kahten kentan kuull.
Nii ett semsist piänist turhist, niim proosallisist ko
runolisistaki syist mnuu väliste hosutti ja kopuloitti. Mutt ei
tai tan , sittekä liiaks tull. Ja joku koeraleuk voi pistä leikiks
totise asia ja lisät: "Ei tarppekska! Pali enemä olis tarvin'
kopuloit!"

LAPSELlSSI VILAUKSI
_ Ohhoh, sill oliki sitt rappi nisk! - ihmettel Tani, kon
kuullasteraamatust luettavan, kui Eeli muina horjatt tooliltas
taappäi, taitt niskas ja kual.
-Kukast se siäl' sitto? Onkse Väinövai?-kysysLuvissa
ja maiskautt suutas joka ken, ko hän men stä sylypoikka liki.
_ Mitäst snää sill' tavalI' prenkka ihmiste oivis! - moites
isotrenk Ville issopiikka Hilmat, ko hän 01 tuupann' sem pää
edell' kamari ove alaosa läpi kamarim pualelllääpälles.
_ No, täyty kaiket ihmse ai se verra valetell, en toise hänt
kuulustell ränttä - valettel Iisakk.
_ Se 0 sitt vähä kamala äänt, mnuu miälestän! - arvostel
Arvo poju hyvim painavast piäne vaitolo jälkken, ko mnää
ylioppilas-setä lasten kuulle ens kerra oli soittann fioli ja
odotin kiitost.
_ Mnää tapan tuan korro - uhkas piän Eero poik viakkast.
_ Älä tap - kiäls vähä vanheve Arvo veli ventava.
- Tapa mnää se.
_ Älä tap, älä tap, - koskei meitäkkä 01' tapett!
Korriljaine sai pittä henkes.
_ Misä snää oli', ko mnää oli? - opes Perko Samppuki
pispaleikis kysymä ai voorollas, ja sitt jäII ai vastama: - Tual
haorankaevajall.

54

55

PAPP AM PELIV ÄRKE IST
!feijän ~otonas laolettim pali heijä lapsutes päevin, mutt ei
Juur .mu~t ~o henkel issi laului ja vanha - vuan 1701 trykäty
-. vlrsklfJa virssi. Maalissi iloi ja surui ei jumali se vanhe ma'
killann laolettava. Poikatte miäl rupes sentän tekemä vähä
maalis taki m~sikki, laului ja soittoki. Ja konei elukasarve ja
tanotorven tOltotukse, kruushuilu ja kampa luritukse oikkem
pii~ann, ni he' tei fiolei. Semssi siihe aikkam pruukatti niim
pall, ett hekki oliva jossa nähn ja kuulI ja tulI' siihen kohina ett
he.ijänki.n täydys saad ' semne erinom anem pelivärkk. Ja 'he'
saIvakkin, ko he ite' tekivä . Oi voi, kui lysti olis ollukkim pelat
f~oli! Mutt tämssi maalissi ja mitä mahdova olI synnili ssi pelei
eI ~aanukkan tuad vanhemate näkyvi, ei kuuluvinkka. Salas
poikka ten täydys pelaskell. Ja sittekin käve kerran kumminki
nii, ett fiol sai äitin kädest lenttä' palava uunihi vinkum a
viimest ja nuartem pelmannite miälest valla murhelist tuuri
taikk molli.
.. ~~tt mus~ ~al~ :i palan loppu uunisakka. Samul ja Juha
p.~~SI kom pa.as~I sItt m~ähemin Turkku urkunistin koul u ja
slalt laolomaJa sOIttama Olkke leipäst edest. Vanhin veli Kusta
jäi maat viljelemä. Ei hänenkkä laulu- ja soitohalus sentän
kuall. Hän tykkäs soitos tja laulus t,ja piäni laului hän tek vähä
itekki. Meil' koton ruvettin kans laolama ai stää enemä mitä
~ns~a.~ ~ussi suit ~ukes. Kaikill meill 01 leviä laulum~oske,
Ja ~ikast Ih~e se olikan, ko molemilI, pappall ja eritotte äitilI
01 oikk~ ~eh lauluään. Eik meilI maalinenka laul ja soitt 011'
panna Juhstett. Pelivärkei vaa, taikk mitä soittokonei ne ny
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ova, ei meiläkkä alus 011. Siu pappa tek ykskiälissi virskantlei,
ei vaa omaks tarppeks, muU ko muutmill' kyläläisilleki. Tek
hän pari kolm monikiälistäki "Daavidin kantlett" ja koett niill
vähä soitellakkin kans.
Mutt sitt hän sai semse merkilise älli, ett jaa mutt hän tekeki
urkku. Merkilist ai semne meinin k 01 maalaisten keskud es
siihe aikka, siälppäi kumminki. Se 01 Kalev alam päevän vuan
1879, ko hän ens kirjott hunterinkeistas veljelles JuhalI'
Perniö hö. Kantleistas hän 01 täll jo ennen kirjottann. Niist
uudemist preiveist mnää raumanan tähä siält täält jonku radi,
ett asi tlee vähä tuarema mauseks. Hän kysy: - Enk mnä myäs
ossais urkkui soitta? - - Enk mnä ensi ossais urkkui tehd?
- Sitt häm pyytä veljeltäs neuvoi ja yht urkkumpiippu malliks.
Hän sanom uistav as, ko Samul niitol tehn.- Mnuu m pitker ra
muina ruvet urkunist Rintellin kans tekemä Samulill urkkui ,ja
meninki jo stää vart Raumali, mutt RintelI sanos: "Nii ai niit
puhaleta! " Sanoks snääki nii? Josas sano, nii jääkkö sitt. Kuukaodem peräst hän kirjott jäll JuhalI : - Eilä mnää sai
Mnu
snuu vastau kses mnu urkkue sitykse hen. urkkuhimon perustu enemä niitte rakenuksen ko soittamisse.
Mnää näeks tahdoisin koetta, saavakk Helma nnim poja urkkui
toi me. Em mnä sentähde meinakka urkkui osta, sill ett ussen
täyty mnuunki supista' perhen vaatimuksi, ettän voisi säilyttä
hyvän toimentulo. Tekisi vääri, josan tuhlaisi raha siihen, ko
mnä kaippa, mutten ensinkän tarvitt. Mutt kumm inka em mnä
tahd elät orjalisen' tyäkonen. Mnää salli ittellen välist vähä
huvitustakkin kootaksen voimi uussin toimihi. - Mnuu m
paras huvituksen ai on taitten tutkirnine oma järje avull. Sill
oppi ei 01 mnuull annett kouluten kautt, mitä mnä kerra niin
kovast halusi. Taedetten tutkirnise joukko mnää lue myäs
konetten tutkirnise. Se kans anta mnuull' pali huvitust. Niimp
mnä esimerkiks miälellän hajotan kellovärki, puhdista se ja
samas tutki rattate vaikutust toissihis.
Siihe aikkam pruukattinkim pappall' tuad' kylästäkin kelloi
korjattavaks. Mutt luetast viäl vähä hänem preiviäs!
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- Yhdest piänest esinest sai urkkute ajatus alkus. Ja mnuu
ajatuksen 0 sellaine, ett mihi se tarttu, siit ei stä vähäll' saa
irrotetuks. Novelinkirjottajaks mnä kukatiäs kelppaisi! Menna
talven mnä stää ja vähä koeti, ja vaevall mnä sai itten siit
erotetuks. Mutt se veis mnuun kokonas pois täst todelisudest.
- - Mnää olenki vast paremin tuumann' kirjotuspöödä ja
urkkute yhdistämist. Se mnuu vast oikke mialutta; jos se vaa
yhdistettyn luanista, ni semnen tehdä. Ja se luanist, ja semnen tehti. Pappa tek se ossi välitöikses
pisin keväkkautt. Ja suvell 1880 hän Juha veljes kans löi ne'
kokko, "nett sau käve". Hyvä' kotourkku niist tliivakki. 01
kovast juhlalist, ko ne' sitt yhten' kirkkan elokuu sunnuntan
vihitti "antamam perhelist, sopusointust äänt". Kyläläissi 01
kututt sali täytte,ja harttastja ihmetelle siin' kuulusteltti Juha
sedä soittarnist. Ja yhtesest veisatti mont virtt urkkute felis
niinkon kirkos vaa.
Kyl ne' pöyturkku hyvi virkas täyti,juururkkuin' pareminkin
kom pöytän. Ei pappa niit sentä ite' palikan koettann' soitta.
Eik hän luanolisest semssen kirjotuspöyttä voin' tytty. Ja ko
me urkkumpiipu- semsiks pappa siihe aikka meit lapsiakkim
pruukkas sanno ja välist viaraste nähde järjestell yhte rivihi
soima - niin, ko me elävä ja kuallu' piipu urkkute viäres ja
sisälI' pidi usse liialoist äänt, pakkas pappa jo kauhistumam
peli~ärkeiäs, puhkas peräkamarist yhde seinän klasi oveks,
tek smn' kartnom pualell ittelles eri kamari ja kirjotuspöödä ja
jätt urkku meijä halttun. Niitten kimpus me' sitt kyl hääräsinki
y~tmitta. Me laiskemakkin, koten viittin' pali pelama opetell,
olin kyll sentämaajakkoi toistem peli felis veissamajalaolama.
Mone mont vuatt me' sisarukse' silllaell ai joukko sai miäle
ylenyst ja olim pappal' kiitolissi siit häne ja10st lahjastas.
Siit pelipöödäst tul sitt pappan kualemajälkke aikka myäde
museotavara. Ja meijä Eemil saiki ne rakka urkku viimen
toimitetuks Rauma museon kirkolisse huanesse. Siäljossa ne
viäl vaevasinakkin kiittävä' tekkiätäs.
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KLUMM

Kui, mikä 01 se Klumm?
No, heone vaa, se tamm.
Sem pappast em mnä tiäd
enk, kuka 01 se mamm.
Ja stääkä em mnä tiäd,
ett kuka 01 sen kumm
ja mimsest klummi syyst
se nimeks panttin Klumm.
Mutt se mnä tiädä, ett
se komjas 01 ja klookk,
se hänt nous joskus niin
ko Santkarim pookk.
Vaikk Klumm kyl usse vei
meit kaikki klummei päi,
nii vikur se ei 011
eik pahuttas nii häi.
Eik järkki puuttun' sUt.
Mutt se olliia ark.
Ja koeri kumminki
se kovast pelkäs, park.
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Ko maanteil' sillo ei
juur ihmei ol1ukka,
se pelkäs, jos se näk
vaikk koippen, tollukka.

Näeks äiti hammastaut
se men kom pyhkäst pois.
Eik semmost mälli vaa
vaikk oodoillekki sois!

Ja jeska, jos se vaa
näk pystös paraplyy:
se sillo lentto läks
kom pyssym paukust pyy.

01 riuskas, näss ja vahv
se meijä entnen Klumm.
Jos fårin tiättä' kans
snä tahdo: so 01 tumm.

Kyl kerru, valja, ree
juur ussen kaikk 01 rikk.
Mutt mikäst muu siin autt
ko naol ja naskal, tikk!

Mnä jotta sano siit
viäl hiuka erilist:
hän vanhakspiikaks jäi,
ei tahton' perilist.

Vaa joskus potkas nii
se jonkum pyäryksi,
mutt tyälläs palkit koett
se käskyst niilekki.

Kyl sentän kasvo vatt,
ja selk men notkoho,
ja alahuult se pains
ja korvi lotkoho.

Sitt kerra raar 01 tuur,
nett voi ny see ja see:
Se koera peljästys
ja potkas läpi ree.

Hän niinko syöjätär
sitt häijy muudi sai:
ei tykän' kenestkä,
mutt kiukku ne 01 aio

Ens näytt, ett nyy tul täst
juur hullu hullump fomm,
ko äit lens keola päin
ko fåstninkkihim pomm.

On kymni vuassi hän
jo tyhjä tyhjemp 011.
Jäi, niinko monest jää,
vaa plus ja miinus noll.

Mutt tliiki vallan toist,
tul helpotus jämtt klookk,
ko hammaslääkrilkkä
ei sunkka usse rookk.

Hän itt 01 kaikes kaikk,
luul, ett 01 kaike summ.
Siks pelkur häijyks tu1.
Juu, semne se 01 Klumm.
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Paintlemam Pläsi 01 jäsykäs jehu,
usse mnä koettli, mutt hävesi rnnä aio
Vahv oli rnnääki, vaikken kehu,
mutt meni myttyn ko heoste rehu,
voimali ja jekulI' se voitto ai sai.

PLÄSI

Enne ja jälkkem paintlemise
annetti, niinkom pruukatan, kätl.
Kummankim poske 01 viirulise,
tyäkki jo välisten kiirulise,
ennekom Pläsi mnu siihe jäll jätl.

Pläsi 01 Klummim poikmiäs-veli,
sanottim Pläsiks, mutt nimi 01 Tomm.
Sem poja felis 01 montta lai peli.
Yhdes me alvari rikeraskeli,
tyäki 01 vaa ikä leiki homm.

Kerra se vahinkos hantteras nolost:
tuuppas Vihtorin kaevoho juur.
Sillon tul surkki jo kumppakim polosl.
Vihtor ko saatti sitt jäitten kolost,
Pläsi stä nual, ja se riam 01 suur.

Färiltäs Pläsi 01 vaalevaruski,
taulus 01 vaa iso, valkonem piir.
Nii ilost toist heost löytäkän tuski.
Hän mar se ihmettel roski ja puski,
naorama sai häne vaikk piän hiir.

Niitust 01 stää vähä luanikas hakki,
huus vaa Pläsist, se läksikin kohl.
Nii se 01 höövel ja nii se 01 lakki.
Toisten kans täydys 011' kovaste makki,
etei ne väistän' kon kiiskine lohl.

Kaikki hän rakast, ja kaikk hänt rakast.
Käytös 01 hyvä, 01 melkkiä fiin.
Tarkkus ja edistys myäs yksvakasl.
Mittä ei peljänn, ei pitkäst, ei pakast,
vasta sai tulI vaikk krinuliin.

Kerra rnnä tipati se vekkuli seljäsl.
Sillo se hörött ett: Tliik paha mäIl?
Snää, kos lue, älä kummikam peljäst:
sassi se valakk jäIl ettipäi neljäst,
mnää kans seljäs vaa rönköti jäIl.

Koerill' se osott kyl koearankuri,
haukus ja paukus, kui' parhalt näy tt.
Tuski ne hänt sentän koskam puri,
vaikk ntit joskus hän tuuppas nuri,
jos joku koeruttas liiaks käy tl.

Yks 01 sill filurilI' silläki vika:
se avo vereji kon tiamapoik, juu.
Kui' se sitt muill heosill trahterasika:
Varsakuu, tänn ny vaa, poja ja flika,
parhamalllaeholl fylläkä suu!

62

63

Muuto se kilu 01, mnä kiitä aim Plässi,
eik sitä toisekkan kehumast lakk.
Rakkaus vanh ei ruast juur nässi,
hyvyde muist ei hajokkan kässi.
Semne on tämä runom pohjall' sakko
KISA JUHLMAKKAR
Mnää oli sillon kuude vuade ikkäne ja - niinko "unenäkki"
vaim mnuustpruukkas sanno- "karasi niin tulem polttavast",
karasi sill' kertta palja-jalko aitast "iso-oja" silla yli luhti ja
rekihuane siuuen kartnot päi. Muu juur verejä aukos 01
poikittaisin tarha päi menos semne mustahilvanem, pualettoma
suur mato, eten mnää semmost olis luulI olevankka. Komiast
rnnä loikkasi sen kimaroitteva rima yli, ja rnnuun klaar järken
ilmas mnuull jo ilmas, ett mnää näi ny ensmäitten kerran
känne. Ny rnnä vast sainki konti allen, ja niinko valuvaartorv
mnä mäikkäsin tuvas, ett kartnoll 01 känn. Pappaja Juha setä
oli' parhallas salis urkkui kokkom panemas, niit meijäm piippurkkui. Nii, he oliva' salis, muU yhtäkki sali oksens heijän
kartnoll niinko myrky. Sedän kätte 01 tarttun rauttanem
pränstaka, ja se ase krookeskin kännem pian takasin tarham
planku viärest ruahote sisält. "Se vanh mato" koett kyljottan
kuhist sedälI, mitä mahdo meinat ehdotta, mutt setä ei ottan
stää kuulevin korvis, mutt kon tapo vaa koko känne. Taikk ei
nii saa' sanno, ett koko kärme. Ei hän tappan muut ko sen
kihisevä etupää vaa. Koko muu ruumis 01 viäl kovast meno
hossis, mutt pää 01 saan' päähäs, etei enä räntänn menn, vaikk
oltti menevännäs. Ko me ja he ja ne muu olin tätä toimitust suu
auk katell ja korva' kiikkin kuull, kui' setä tiättelisest tiäs, ett
tämä vainajaks määrätt 01 oikken kyykärm eik mikkä laru
tarhkärm, ni se urkkuten tämmäjä tämmäs tämä vanhima ja
kavalima viakottliam pantavaks oikken kuumam paikka,
meinate aurinkompaistessen kualemall' kualema. Sill'
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pränstakall, ko 01 pääst kakshaarane niinkon tärnrnkaffel taikk
känne nkiäl - ase näeks miäst ja toimitust myäde - setä sitt
roikott se haaskaks hakatu siihe rekihuanen kohdall vahtra
viären kivem pääll ja läks jäll' pappan kans salihi urkkui
tämmämä.
Ko se känn 01 näi esmäsen kerran tapett, ni se jäi siihe kivell,
ja aurink koett parastas sen toiseks tappamiseks. Me' pojakki
huteli stää viäljollan tavill siält täält, ete ainakan tämäk iussaja
siämen enä pistäis vaimo siäment kantpäähä. Kui olika, nii
siihen tul muin miähin kisanki siämen, poik-katt, ja syynäs
kans stä lavemankki. Tulik sill' piän mistaak -luul ik se stää
tuareks makkraks - taikk tahdosik se näyttä' suuremppa
rohkeutt taikk konsti, ko muill olika, summ se vaa, ett se rupes
siin meij ä nähdem popsima stä kännett. Se alko aterias hännäst,
"hianomast pääst", niinko se meijä Ville trenkiki aim pruukkas
syämses alkka' silaka hännäst.
- Oi todestas, mutt se kiss syä sen känne myrkyines voevottli ja veolottli me lapse, niinko siit syämsest olis isoki
vahink tulI.
- Syäkkö - sanos yks miäs - mihist känne haaska
muuhalkkan tarvita! Taedais siitvah va verejävaolo sentä saad'
kiäretyks kuivama, niinko yhdest toisestakin tomsest pitkäst
raadost. - Mutt ei häneläkkä näyttänn oleva halu ruvet stä
vaolovääninkäist vetämäm pois kati suust, ja siks toiseks se
oliki jo lyhentyn' pahom päevi.
Meijä laste miälest asi näy tt ain kamalemalt, ja me rupesim
pelkkämä, ett kiss tappa ittes siin meijä nähde. Joku karas
tuppa ja muuhall huutama appu. Ja pia 01 jäll vaimihmssi ja
miähiäkki siin rinkis kati ateria ihmettlemäs ja kläppämäs.
- Hyi kauhistus, mitä tämne ny lainkkan tiätäkä!
- Kyl mnää stää koht pahaksusi, etei tämä 011 oikki känn.
Mist tänn' kärm olis tulI', kotei koko talon kotomais 01 ikäm
pruukan' kärmett olI!
- Mist olle tulI, mutt kattokka ny kumminki nuukast, mihi
se mene! - viisastel joku.
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- Kyl mnää sääkrä, etei tämä ollaili st, sanos Leimann
voorostas. - Kamali tämä tiätä. Mailma lopu merkei tomne
o. Dmankost isosriihesäki jäll' tapettim paukuteltti viimäs yän,
ko mnää oli herell!
- Mahtak vaa noitte urkkuten tähdem pian tulI rankastus,
uskals yks jumaline vaimihmne vaivihkan kuhist kaikketen
kuulle.
Katt kattel palanian takka viattomast ymprilles ja 01 kiitolise
muatonen, ko hänell' tämne juhlalisus 01 valmistett. Mutt ko
siit nakkmakkrast ei 011 jälill enä muut ko etupää myrkyines,
ni me' koeti saad stää päät ja katim päät erilläs toinen toisestas,
ett kati henk olis viäl saatt pelastetuks. Katist näy tt ruak
maistuva stä paremalt, mitä enemä me' koeti stä kiälttä.
Merkiline asi se kiälety hedelmä makkeus! Hän ott se hedelmä
felis ja men rekihuane ala. Söik se se makkran toisenkim pää,
stää en me nähn, vaikk koetettin titat sinn huane all.
- Mahdok se känn ny jo kuall? kysys yks meist pojist.
- Kual ai, kolmekkin kertta. Ens setä tapo se, sitt aurink
tapo sen toisen kerra, ja vissemäks vakudeks kiss tapo sen
kolmanen kerra oikkem perinpohjasest, viisas tel toine.
- Nii, ja me' poja' kans välill stä hiukan tapo, ylppel
kolmas.
- No, se taputus ny 01 paremi semmost, miks stä sanotam,
piffim pehmityst kisa juhl aterja varte, selittel se toine.
- Mutt jos se kiltt kissakin kual kans? parkusiva ja niiskutiva
flika vallan todem pääll.
- No, kualik se kiss? - mnää kuule ny mnuult kysyttävä.
- Kual oikke. Kyl se kual ja surkkiast sitteki, meinate mont
vuatt jälkkemin, kon täydys se tappa vanhuden tähde.
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SANOS

- Valkkias, juakkast runssast hyvä kaffett, nin kyl pään
parantu! neuvos Leimanska.
- En mnää ny täytten tull, mutt taeda mnä aterja välin tull'
toime, rööhäs Leimann ja nous viimetteks pöödä viärest, ko
vellink vihdo viime lopus.
- Taikk nii ai ett, paikkas Kestlä ai oma puhettas
kärsmättömäste.
- Ei miäs makkoas koska niin täytte saa, etei hän viäl
kyrssä leippä ja kannu fatilist vellinkki voi' syäd, sääkräs
Friiperi.
- Sillo mnä meinasi hukku' siihem paikka. Mnää luim
plopoti siin vede all kaikk rukkoukse, mitän ulkko taisi, ja
vähä jo sisältäkki, praakkas se sama Janne.
- Kas, se friska päät ja niska! kiittel miäs, ko ämmältäs sai
korvalles.
- Älä, älä elävä krappu sill' tavali nost sarvist! Jos snuu
killutetais noim parrast, niin kylläs sen tiädä, mitä se tekis. Eik
tekis vaa? neuvos Virkun Kyär mnuu, pojan kloppi.
- Jottam pehmiät kotti lasten kätte, sanos Nuunnannin
Kyär, poikmiäs, ko löys maantiält heosenkenkäm pualikka.
- Sep siin juur on sitt, vahvist MattIa isänt sepäm puhett ai
joukko.
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PETEKARIM PONTTE MEll..L
Koer, ei sen klookuve; tavaline, ei se suureve; mustahallav, ei
se fiineve. Kerra meijän kupikiajoreisullan talvell se rupes
kaupunkis veljelemämeijä veljesten kans. Tott mar me' puhuttli
stää vähä liia viakotdevast, ja kyl kaike siin jo ennestäski 01
pali semmost uudeaikkast turisti henkki, kosk se rupes kyärämä
meit. Se läks viäl meijän kortterpaikastan heostem peräs
karama hössöttämäja tul meill' kotti' saakk. Meilllapsill' tämä
koeran tulo 01 perät ilonem peretapaus. Me olin kauan kaipann'
koera. Ei meilt meijä miälestän mittän tarppelist ja lystelist
muut ollu' puuttunukkan kon koer. Ja ny 01 seki saatt näi
luanikkast.
Pappa ei vaa täsä asias oll meijän kansan sama miält. Vaikk
hekki oli joskus ennem pitän' talosas oikke oma koera, ni ny
he oli' kumminki jo kaua oLI stää miält ja selittänn meilekki, ett
koer on tavalisest vallan tarppeton parsel, kulutta ruakka vaa
ja ihmisten tyyrist aikka, tuhri ja tahri joka paikka, peljättä
viarai, viattomi ihmissi, eritotte lapsi vallam pahast, välist
pureki heit, säikyttä heossi ja saa aikka onnettomuden tapauksi,
haukku välist yäkaode jottan turha, nii ete oma väkikä saa
nukutuks, ulvoki joskus niin kalppiast, ett moni dee kippiäks,
ko luule se ennustava jottan kauhiat, ja nii edespäi. Nii ett
kööhytt, tautti, riitta ja muut ajalist ja viäl iankaikkistaki
onnettomutt koer tuatta. Tämä litania sai osakses Pontteki, me oli myähemi josta saan' kuulI, ett tämä hyvä ystäv 01
Petekarim Pontte. Niin tosi ko se pappa litania koerist ny onki
mnuunki miälestän, ni sillo me lapse oli sydämesän kovast
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Ponttem pualell, sydämesän, mutt pappat vasta em me' tiätyste
uskaltan' sanno.
Merkilist-kyll, pappa salles sem Ponttem pittä leiriäs meill'
kaua, vaikk hän usse sanos, ett se täyty toimitta oman kottis.
Meil' pojill 01 riamu, kom Pontte aio käve meijän kansan
kaikis ulktöis pelloill ja metäs ja haukus meijäm pualestan
kaikki viarai ihmssi, elukoija paikoi. Kyll me' stääklappasija
kläättäsi, huutli ja määräsi sill' tekemist. "Pontte tse, Pontte,
tul' tänn, tänn, seh! Niim, Pontte! " Mutt sillo jo toine huutloo
stä toissem paikka ja hasitt josei muu niin tyhjän kimppu.
Pappa kattel salamitte stä meno, kattel karssast ja kärses
aikas. Mut sitt hän kerran kaupunkki lähtesäs - sillo 01 jo
kerrkeli - käsk Pontten tull hänen kansas. Koer 0100 oikke
miälisäs, ko ite isänt hänt ny näi suases. Ja sitt he läksivä. Me'
tiäsi, ett Pontte sai ny muutta' kottias asuma sim' Petekarihi,
Rauman taa. Mutt ei siin meijän kuhina kuulusteltt, ei
silmäräpytyst katott.
Me rupesi sitt ehtopual odottamam pappat kotti, mutt hän
vaa viivys. Siin' samas huamatti, ett yks koer harppas yksi siält
vähäriihen tykkö meit päi, nett sau truiskus. Mikäst se olis muu
olI' kom Pontte! Se tul kannoll' kova kiaru ja 01 ilone jos
joskus, kom pääs jäIl meijäm pareihin. Pappa 01 sen kyl hyvi
viäm' perilI, niinko hän jälkkempäim puhel, ja varottann, ett
stää ei enä saann meill' päästä. Mutt olip se pääss vaa ja pia
sitteki.
Aikojas myäden tul sitt viimem pappakim Pläsin kans. Ko
häm pääs pajan tyyjö, läks Pontte hänt vasta viram pualesthaukkuma, ja haukuski oikkem pontevast ja kirhiäst. Eik se
peto lakann' sittekän, ko heone jo kannoll' kerkes. Se ei
tuntunn oleva mittä hyväm pään haukkumist, mutt ko valla
asialist nalkutust, vissinki siit, ett isänt 01 meinann hänem
pettä, vaikkei saann-ähä, piti, piti! -meininkkiäs luanistama
Pappa ei puhunn minä, mutt näytt oleva ladatt täytte jo
siitäkkin, ko näk tuan koeran tääI, vaikk se hilja 01 Petekari
vankitt. Jako se ny hellittämät haukus hänt, taloisänttä, ni hän

ott piiskan kättes, hyppäs alas kerruilt ja kirkastus siin niin
koeran ko meijä muittenki edes. Pontte äkkäs niinko mekki, ett
ny 01 tosi kysymykses. Se osas väistä nii, etei se taitan' saad
yhtäm piiska flätkäyst. Mutt kom pappa taIjos niit ai uussi ja
uussi ja haukus voorostas koera hunsvotiks ja vaikk miks, nii
meijä maa rupes polttamam Pontten konttete all. Ja se tek
tuimam päätökse: olkkon katt tämses talos, mnää en 01 enä! Ja
nii se tryykkäs suara päät ja hyväst sanomat ulos verejäst ja
paino yht kyytti, taanes kattomat maantiäll Raumat päi. Sinn'
se katos sen tiä, "sem pitkän tiän, ko Himmaste Matin koer",
niinko meill sillom pruukatti sanno yhden kertomukse sanoill.
- Terveksi Raumalt ja - Petekarist! sanos pappa, käsk
meijäm päästä' Pläsi auk ja nii hän men ite verkalles tuppa
kohde.
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(Flättä koera kprvall.)

KOERA JA KATIN KOMELJA
(Kohtaus katin kotomäell.)
- Voi rankkur sentä, tual on katt!
Se sama riivatt, juatotratt,
kom pruukka hontat toiste riaska.
Kyl mnää ny näytänki sillliaska!
Hau, hau!
(Tröömä katin kimppu.)
- Fyi, kummost faarni jäll' snä dee!
Mutt koetast purr vaa! Ptsyh, voi jee!
Hss, miksis meijän tontill ryäji!
Hyi, tomssi toiste luitte syäji!
Nau, nau!
- Voi kauhistuksen kanahäkk,
snä kaike mailma mustin fläkk!
Hui iiliskotti, ketuhänttä,
mnää pia snu mäskiks, mähträks mänttä!
Hau!
- Snää ite' suurin iilisklott,
pid vaari vaa, ett em mnä mott!
Es muut snä oss kom purr ja haukku.
Saas korvalles, nett pääluup paukku!
Nau!
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- Snä roist, kos kraapi' kipenöi!
Ny rankkurill' snä nahkas möi,
kos päälysmiästäs sodas löi!
Hau!
- Vai päälysmiäs, kantenkka kans!
Saas nähd, ko loppu tämä tans,
oks pääll ja onk snul voiton krans.
Nau!
- Mutt ei täsä näi enä killakka ruatt,
ny suameks mnä tapa snuu, pahukse muatt!
- Snu suur kitas niistäkä sanoist ei repp,
mutt piänemäks sen tekis oksanen kepp.
-

Kyl mnä köppis kolo, sitt oteta höpp!

(Saa nytkästys kati hännäst.)
-

Älä totisest mnu hänttätän tröpp!

-

Snä kraappia ja sylkiä!

-

Snää nahatonte nylkiä!

-

Snää maksamatas ostaja!

-

Snää takatassus nostaja!

-- Snää piänte linttuten tappaja!
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-

Snää lasten kinttute nappaja!

-

-

Snää hiirte hännä haistaja!

-Ptsyh!

-

Snää mädänynki maistaja!

-

Snul

-

Snää koerankuanolaine!

-

Kiss, kan, koll!

0

marakati maine!

Snää jää ala.

(Sylke ja kimmatta puuhu. Koer kara
vinkkutem pois.)
(Esiripp ette.)

- . Pisk, rakk, roll!
-

Kluns, klott, vitamiin!

-

Hunsvott, kita kiin!

(Hyppä hädisäs koera selkkä ja kraappi siält.)
-

Voi kauhia, karvastle! Alas siält seljäst!

-

Ny päälysmiäs tyyrä, snä neljäst, neljästI

-

Voi, kyntes viiltävä liha ja luuhu!

-

Poltta, pala!

-Yh!

(Kiiti pisi mäkki.)
-

Liss faartti vaa! Päälysmiäs ookka tonn' puuhu.
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Mnuu lapsudesan luseras siäl meijäm puales pali pörössi, eten
sanois pirussi. Aika ihmsekkim praakkasiva niist usse merkilissi
jutui, ja kaikk ne oli' totissi tossi. Ehtokausin' kerrotti lasten
kuullen, kui' siäläkki maantiäll 01 semne mäki, ett ite' paha siin
avo heose värki nett tuaksatt, pimiäs kumminki; kui' toises
paikas seja se ihmse edell hämys 01 kulken niinkon katt, ko si tt
yhtäkki oliki hävinn niinkon kaste; kui' siin ja siin riihes
10ukutettin taikk tapetti yäll, eritotte hiljam pyhäöin. Ja muit
semssi tarinoi. Ymmärtä se, ett mukula rupesi' pelkkämän
kovat pimes. Ei semse jälkken tahton uskaltta yksi menn'
pimiä aikka lainkka ulos. Vaikk mnää se ite' sano, niin kyl
mnää sentä uskalsi. Mutt voi mnä snuull' kahden kesken
kuhist, ett mnääkim pelkäsi semses kom pimiäs riihes, ko mnä
siält olim peräkorill silppu tuamas yksi. Ja yäll' pimes herell
olle san - tämä mnä sano viäl kuhiste - mnä pelkäsi välist
peito allaki, eten liikatta uskaltann,ja välistol sittekijoku, hui,
tuuppavannas mnuu seljäm pualelt, koten stää kans saan
seinän kii' sullotuks. Valla viaton peito hipsattaminenkin
tuntu niin kamalalt, ko ite' sialu viholine nyhjäsis ruumin
kylkke; niin tuntu, jos mukul pelkkä. Ja unesaki viholine rähjä
viäl lapsen kimpus, kon täll 0 semsist turhist pali puheltt:
Muista mnääki viäl yhdem paha une oikke selväst, ko itt "vanh
faar" ahdist mnuu juur julmast siäl meijän kotomäell,
navetovinti silla alapääs. Se lohdutukse mnää sentä voin täsä
kehumat sanno, ett mnää pidi hyvim pualian stä vasta sitt, ko
mnää sai siapatuks koorahan vahvan, tahrentunnun talliluuda,
semsem puuvartisem pitkä varsluuda. Aika sikki tapplema se

faar kyl 01, kyl mnuu se sanno' täyty, mutt ny hän 01 tulI'
parempas kimppu, ja pakko mnä se ajo ja löi sontluudall viäl
merkei se ahterpualehe. Sikkiäst kumminki sen tapplukse
muist pakkas sillon tällö framill, niinkom pia huamatan täsä
luvusakki.
Meijä vanhema ei koska jutell meill semssi turhi pöröjutui.
Mutt kerra nokipimiän, sattesen' syysehton, kom pappa tul
kaupunkist rahkase ja peljästynny näkösen Klummin kans
kotti virantoimituksistas, hän rupes vähä ajam peräst syädesäs
totisen' kertoma, ett ny hänki 01 kotimatkallas ensmäitten
kerram pörön kans tekemisis ja ett siit oliki lekk kaukan. Meit
mukuli rupes klookust ahdistaman, ko me' tiäsi, etei pappa
pruukann valetell eik pali uskotellakka ja etei häm mittäm
piäni eik suurikam peljänn. Vai olleikkjo 011' kaukan! Mnää
ajattli itteksen valla urholisest, ett jos mnää sent~ olsi ~~1'
pappa felis se talli varsluudan trontt koorasan nllnko sun
äskeses unesanki, nin kyl mnää pappam pia olsim pelastann.
- Juu, ny se tul mnuun kimppun, mutt sai mnä siit viime
ero.
- Oi kamala! Kumse muatone se ol?
- Olik se suureve kon Te?
- Olik se niinkon kiss?
- Olik sill' sarve' pääs ja pränstaka kooras?
- Ja lehmän kontt ja sorkk?
- Taikk heosen kaap?
Kaikk kyselivä nii hättäsest, flika meinate, eten mnää, kon
muutonki ai ujostlim pappat, meinann' saad lainkka suuvooro.
- Olik se selk heose sonnas, siit hännä viäret vasemalt
pualelt pahimi? sai mnä viimen kysytyks. Mutt se tais 011
hullust, kosk flika rupesi' tönimän toinen toistas, he' kon
tiäsivä mnuu unen, ja naora höräyti hiuka ja pappa ryyppäs
piimä perunam pääll, vaikkei he' pruukann' koska ryypät muu
ruan kom palja leevän kans. Mnuull olis oll muutakin kysymist,
ko mnä pelkäsi, ett jos se pörö 01 olI' se sama, ko mnää unesan
mänttäsim pahampäeväseks ja fåriti sill' tallisutilI. Mnuu 01
oikkem paha miälen, ett jos mnä sitteki oli antann' sillliiaks
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PÖRÖ
"

fliiteihi ja se 01 ny koettan' pappal' kosta, kotei mnuun kansan
pärjänn.
- Em mnää stä pahat pimiäs nähn, sanos pappa.
- No huusik se sitt kovast?
- Mimne ään sill ol?
- Mitä se sanos?
Mnää en uskaltan ny kyssy mittä se äänest, vaikk miälen tek
kovast. Mutt sillom pappa sanoski:
- Odottakast ny, mnääjuttle itt! Ei se sanon mittä, mutt ko
ulvos vaa melkke yht päät, ko se karas kerrute viäres. Ensin ko
mnä läksin kaupunkist- sillonki 01 jo vallam pimi - em mnä
stä kuulIukkan, ko siin ajo krapistel edell ja peräs kerru ja
miähe' pidi' kova hälinä, niinko juapnu' pitävä. Mutt kotei
Klumm paremin ko mnääkän tykänn' semsest seorast, anno
mnä hänem pyhkäst kaikkitte siutte. Me' tlii ens oikke hyvä
faarttti, ja sillo me molema huamatti, ett joku karas meijä
oikkiall' siulIan pitkill asklill ja ulvos ai joukko. Mnää luuli
ens, ett joku niitte miäste seorlaisist 01 ottann meijän kerruist
kiijaruvenn meitkyärämä,jamnäkysysi: "Kukast siäl' kara?"
Mutt se ei vastann mittä, muut kom puhis vaa ja astus
proiskauttel. Klumm pakkas tapas jälkken kovast pelkkämä.
Ottla ylösmäes mnä sai se sentän kävelemä. Ja sillo se pörö
lakas äänittlemäst, se pörö, sano, sill ett ei se mikkä ihmne 011,
kyl mnä se jo oli huamann ja ihmetell, mitä ny mahdo
seoratakka. Mutt ny se jäi, ko heonen kävelemä rupes. Jäi, mitä
viäl! Ko mnäjäll anno heose ruvet travama, ni eiköst se pöröki
ruvenn' kruippiman kerrute viäres! Ja sama paha äänt se pit.
Ensi se ai suhis "hunss" ja sitt astus pläiskäytt: "vott", niinko
olis mnuu haukkun hunsvotiks. Mnää pakkasi jo pahast
kiukustuma. Olsi ottan' piiskaja sipelI stää, mutt kon Klumm
muutonki 01 pelko hallus, ni en uskaltann, kon pelkäsi, ett se
ruppe piam potkima ja heittä konttis yli aisa, Klumm meinate.
Stä toist klummi mnä koeti varovast pidell, mutt stää se ei
lainkkan killann, mutt ko löi humautt mnuu ranttemehen
kovast. On hän ny sentän klookku, mnä ajattli. Mikäst semne
oikke lopultakka on ?
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- Rupesik se haiseman tallilt? sai mnää kysytyks siihe
rakko, mutt flika haistiva' siin jäll oleva stä mnuu untan ja
käskivä mnuum pittä' suun kii.
- Mikä se? kysys pappa.
- Se Teijä ranttemen, mnää seliti.
- Rupes oikke, ettäs arvasikki! Ja siihe 01 tulI oikken talli
sinettikin kura felis, hymätt pappa. - Enk mnä enä kättän
sinn' kerrute siulI' kokottannukka. Me' paineli sitt kottippäi
vaa niim pali, kon Klumm travatem pääs, ylösmäekki.
Flatikoikko ny pörökin tarppekses kuras! Jos hänelI 0 aikka
yhde miähen kimpus hoosat niin kaua, nin tulkko meill' kotti'
saakk, ett lapsekki saava' kerra nähd pörö, mnää tuumaskli.
- Ei sunkka se vaa tänn likikän tull? kauhistus joku.
- Ei valla liki. Unajam pualelI' se jäi, ei uskaltann meijän
kylä astikk. Lopuks se tuhautt niinko nokkatas kerra viäl,ja sitt
ei kuulun enä mittä.
- Voi kamala sentä, mikä ja rnimne se oikke mahdo olI?
päeviteltti.
- No, ei se sem paheve eik pareve olI' ko muukkam pöröse.
Se 01 kriimuvars, kon kaupunkis unhotus pimiäs mnuult
kerrutte hiulu ympär toisest päästäs kii. Mnää jätin kriimun
Klummin päähä ja meinasi varrem pistä' kerrull, mutt en
muistanukka stä kopeloit. Ko se sitt matkali 01 aikas kummitell
ja klummitell, ni se kulus poikk ja jäi. Semssi ne' pöröse ja
piruse ova!
Pappa naoro tarinas pääll, men oman kamaris ja pist oven
kii.
- Pörössi ei räntt peljät, kotei niit 01 olemasakka! koeti
mnää rohkast arkoi flikoi.
- Ja kaikke vähimä ränttä niitten kans tapell yäkaussi,
kulutta' semsis töis talli luutti ja sitt viäl ylppelI voitostas!
pisteltti mnuull eväks.
Äit, kon kans tiäs mnuu unen, purskatt naorama ja pist ittes
kans pappan kamari. Ja me mukulakki uskalsi jo naoreskell
jälle.
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PUHEL

RAMARIIKK KIARTOKOULUST JA
LUKUVOOROLT

- Ei stä vellinkki enä lisät tarvitt, ko mnää jo lakka syämäst
ja muukki näky koht lakkava, sanos MattIa isänt piikalles, ko
väki OOott vellinkki lissä.
- Kyll on suala tarppeks, meinas Kulamaam pelmann
parhamist fiolinuateistas ja vilkutt silmätäs. - Om pulituuri,
jos on kolotuuriki joka tuuris, häm puhel.
- Stää varte ai mnä tliinki, vastas Kuusisto, ko hänt pyydetti
meijän kartnolt käymä sisäll' tuppa.
- Mist stä voitakka meijäm piänen torppaha niim pali saa, ko
isäki otta joka suupalan kans niim pali, ko joinki luule veitin
terän kannattava! valittel Lintlamaa äit meijä äitill.
- Ajast snää, flikk, jouti mettä! Meijä oma poikaki saa ajat
lamppa vainjoho, ylppel Virku Juss piikalles aamust, ko
emänt 01 yäll' saan heill ensmäisem poja.
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Ei kiartokoul, viäl vähemä lukuvooro, 01' Suames mittä eiläsem
päevän keksinöi, mutt ko jo muutma sada vuade ikkässi. Ne
molema järjestettim paremall' kannali vanheman Ketseljukse
aikanja toimest. Muttvast Nuura Suneljukse aikan' kiartokoul
perustetti Rauma maaseorkuntta. Kui' kene aikan? tek' kysytt.
Nuura Suneljukse, mnuu rakka äit vainan aikan, sillon ko hän
01 siin viidentoist vuade ikkäne. Äitist tliiki sitt kuudentoist
vanhan flikkan se ensmäisen koulu opettaja, niinko mnä ole
ennenki sanon.
Ny siäl' kotokunnas koulasiakki ova' hyväs oominkis, ja
koulunkäymne siäläkki on toiselaist ko viäl mnuunki
lapsudesan. Mennäst sentä viäl siihe AleksanterToise aikkan,
ko mnää siäl' kiartokoulus rupesim pretkama.
Sillo siäl' ei ollu viäl mittä muit koului ko niit kiartokoului
taikk vähälastenkoului, ja niitäkki vaa kaks koko kunnas. Ne
oli melkke ai muuttamise hossis jollam pualell' kaupunkki,
niinkon kiartotähdekkin kuulem häärävä aurinko ymprill, ja
kaupunkist nämä meijäm pitejän kiartotähde' saiva valoski
opettajafrööknäte muados. Toine niist kiartolaisist rookkas
sitt tull' sinn meijän kylä Mattlaha, ja mnääki sai hypät
tarakoihi. Siäl mnää sitt käve sohresi meijä Eemili ja Elinan
kans muutman kuukaOOe. Ja raumlaine fröökin 01 opettajan, se
Ankkri Manta. Se Mattia ylinem pual 01 vähä semne ja tämnen
koultaloks. Ei siäl olI' se näköst, kon kouluis ny pruukata.
Koulkaluijakka ei 011 montta sortti, eik nekkä sunkka häävei.
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01 kaike sentä opettajall- "neityks" niit siäl' sillo sanotti jomnenkim pöytja too1 siin' tuvasaki, ei vaa viäreses kamaris,
häne asunosas. Jao1 meill muku1illaki istumpaikkjokattell, ko
siin 01 stä vart ko1m pitkä, klonkkuvaist penkki. Musttau1 01,
tais 011' seinäll' killumas. Sitt 01 pisi sampalrakoseini kans
roikkumas paffissi tau1ui ja niittem päälI' samas nao1as
osotusköpp, semne ikä tämäaikkasen karttaköpim poik. Ja
jokattell 01 sitt viäl kriffeltau1 omast takka ja tiätysten kriffe1
kans, ja 01 vampunkappalki, nii ett kon tau1uhu jottan töhritti,
nin kyl se vampul' pois saatti lähtemän, kon taulu ens syljetti.
Plyyjyspännä, p1äkki ja teräspännä kans jo muutma' tarvitti,ja
kirjoijakki 01, kui' sitt. 01 aapeskiri, 01 katekismus taikk
vepeljus, 01 muutmill1asteraamattuki.
Nii ett tyäka1ui siäl 01, ja tyät kans piisas jokattelI. Siäl
ovettinki, nett kova kohin kuulus virstam päähä. Pia ovetti
niinkim pali, ett oppilainem pääs opettajaks: ei muut ko
osotusköpp kätte vaa ja kas näi opettama huanomppi lukema
niist seintau1uist. Ussem piäne flika ja poja' sai opetta' pali
suuremppi, 1aiskoi ja pöhkössi, niinko Seittmä veljekse Eero
veljejäs. 01 siin vaa aika hulina, koeri paikois pisi seinäviarustoi
01 ai iso röykki kläpei huutamas yhtaikka niim pali, kon
kurkust mahdus, aat ja peet ja seet, taikk mitä kenenki miäle
rookkas tulI, ko opetusköpill jotta liia vaikkiat näytetti. Siäl'
klaaranus muutmill jo seki, ett "Kutemperk kekses kiripaino".
Ja taitvama lui ja paino harttast miäles tämsenki seaikkasen
totude: "Paha on olla parratonna, paha pitkällä parralla". Ite
yliopettaja, se neity, sai sillon kulkki' paseraskelI vaa pisi
1aatett käde' se1jän takan ja kuulustelI niitte "ylimääräste
nuaremppate lehtorite" opetust. Usse hänen täydys sentä otta'
kätes pois seljän takka ja tukusta nuljutta jotta oppivaist taikk
yht ja toist aliopettajaki. Kirjottama ja räknöittemän kans vaa
opeteltti, vaikkei 011' pulpetei' ei pöytti, mutt ko oltti laattel'
polvillas penki edes ja krookittim penkim pääll' kriffeltau1uihi,
nett kritis viätäväst. Välill joku ain kysys, ett saik häm menn
juama taikk siit ettippäinki ulos asioittema.

Jaa, mutt äske jäiki yks tähdeline opetuskalu viäl mainittemat.
Se 01 nime1täs klopo, vitoist palmikoitt pampp. Stää käötettim
piompohja hutkimisse, jos jonku se näy tt syhyvä, niinko
muutmatem poikkatevälistnäytt. Ei stäky1 ussen tarvinn antta
eik muill' kon kaikke häijymilI. Ei nii, ett he' siittäkkä olsi' pali
piitann, mutt oli' kumminki sen toimitukse aja vähä kaunemi,
ja me' kiiti' saim palkinoksen vähä huilat tyä välis ja ovet
kome1ja kattoma ja siit nauttima. Virku Jussi näyttlemist mnää
usse ihmeksen ja kauhuksen kattli. Juss 01 jo melkke miäs, pali
suureve joka päin ko ite neity ja kamala vahv jo sillonki. Ei hän
viittin 1ainkka säänölisest koulu käöd, ja kotonakin kans
vissim paremin tarvitti maatöis häne suuri voirnias. Mut ko
hän sitt jäll' tul koulun kattoma, nii hän tykkäs, ett hänen
täydys saad näi oodokse1tta stä friskemi lysti pittä.
Opettajafröökin ei tykänn häne 1ysteistäs, ja niim panttin
klopo stä Jussill' selittämä. Joskus neity pist hänen kooras
pränstaka siit muuri nurkast ja käsk poja oijentta' stää suara1'
kädel' sem pääst nii ikä osotusköppi, oijentta niin kaua, ett
oppeis tottIema. Mutt ei se Juss voorostas tykän' koko
pränstakast, meinas vissi, ett se 01 Mattia omasutt eik kuulun'
kou1 u opetukse välikapplihi ja ett hän olis tarvinn iso rautkanke,
jos kerra voimate näyttämisest 01 kysymys. Ko sitt kerrankim
pränstakan toinem pää sojott suara yhdem paffise seintaulu
siihem paikkan, ko seisos ett: "N uaren on vitta väänettävä", nii
Juss veikim pränstakan tavalist pikemi muurinurkkan takasi,
vaikk neity olis kui' kiältän. Poik meinas vissi, ett kon kerran
klopovita oli valrniks väänety, ni miksei stä pamppu sitt
annett. Hän oijens piompojas neitylljakatos nii rukkolevaisest,
vaikk hiuka suu naurus, esivalttatas päi, ett tämä suutus viäl
paherni ja näytt, ete häm miakka hukkan kantann, klopot
meinate. Esivalt 01 klopo kädes kiukust punane, mutt Juss
naoro vaa ja 01 nii onnelise näkönen koko toimitukse aja, ett
jonku meist vallan kade tuI. Tottmar häm pit stää erinomasen
armo-osotuksen ja kunnian, ko semne fiin mamsell anno
hänen kankkioill' sormilles semmost känsävoedett. Taikk
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mahdok se Jussim pahus luull, ett häne velvolisutes 01 näi
huvitta opettajat ja meit muit, ko hän iso miäs kerra oljoukos
niinko mikäki "vanhpoik lastem paris".
Siält Mattlast se koul sitt jäll' kokos kimpsus ja kampsus ja
muutt toissen kylä. Ko muutetti, niin koko koul sutatti se oma
harkkuhu. Siihe sullonin kaikk seintaulu ja kirja ja tiättvästen
klopo kumminki, mutt ei sentä opettajat. Siin 01 sitt kanne aIl'
koko koul kuaresas nlinkon toukk kotelosas. Se kotel aukes
meijä naapurkyläs Vennuntilas, siäl' Pere viaraspualell, ja
koul kiipust täyskasvusen ylös futralistas. Siin' koulus mnä
meilt käve Suama sisaren kans. Yht lysti 01 nykki,ja ahkerast
koetetti ovet mitä käsketti. Meill 01 ny uus opettaja, hyvä
niinko edelinenki. Raumlaine fröökin 01 tämäki, se Antelli
Miina. Se 91 aika pitk hojo ja kova kävelemä. Lauvantapäevin
hän ain kohtkoulujälkke läksjalkasi Raumatkohdempaintama,
kotti' pyhäks, vaikk olikim pali toist penikulma matka. Mnää
sisaren kans en tahton vähä karatenkkam pyssy fölis meijän
tiähaara saakk, vaikk meit 01 kaks yhdest pualest.
Käve mnä sitt viäl kolmanenkin tryki vähälasten koulus, ko
se 01 kuarestas ryäminn jäll meijän kylä Mattlaha, täll' kerrali
alisem puale sali, samal' pualell' kon talo oma väkiki asus.
Meilt käve mnuun kansan pari nuaremppa sisartan. Opettaja
nimi em mnä ny muistakka, mutt raumlaine fröökin seki ol.
Ko mnä ny pane silmän kii ja huntera näit ensmäissi
koulkaussian, nim parhate mnä niist muista ensmäitte, vaikk
se 01 ja Aleksanter Toise aikan. Muista hyvi viäl mont häijy
poikka ja kiltti flikka ja senki, misä paikas se ja se istus.
Joku luule vissi, etem me' semses koulus muutma viiko
sisäll mittän kerjenn oppema. Mutt kyl me' sentä opesim
paliki. Januaremin' sillo jotaedetti lukki, kirjottajaräknöitko
ny. Mnää oli sentä jo tosa seittmä vuade ikkänen, kon pääsi
ensmätten kerra lukuvooroll näyttämän taittoan, sinn' Sunill,
kylän toisell syrjälI. Siällämmittämättömäs salis luetti, nlinko
sillo siälppäin tapa ol. Ja 01 helisevän kova pakane ulkonakki,
ei vaa sisälI' salis. Mutt friisten tämä poikaki vaa toisten kans

siäl rähjäs ja pärjäs Rauman pappete ja lukkrite edes. Tosi ky 11,
ett mnä sisäluvus sain konttpuale lukusedelihin, mihi se jäi
mnuu ainaseks harmiksen. Mutt uIkko mnä päästeli ja sillonki
vähä pulskast. Olsim plopottann vaikk koko aapeskirja ja
puale Vepeljuksen katekismust, jos luettaja olis viinin'
kuulustell. Kom provast Jumper - snää tunnekki häne jo
Nortamon kirjoist - sai mnuum pyssämä, ni hän mnuum
palkaksen värteras ja annokin koht piänem, pakanalise
lähetyskirja ja iso, ruskiam piparkako, oikke semsen kahdem
penni hintase. Stää kirjakost kelpas pladaskelI! Ja sitt mnä
saim provastilt luva menn' tuppa lämmittlemä ja popsima stä
piparkakkoan. Nii mnä koht teinki. Ja se vast lysti oliki, sill ett
siäl' tuvas mnä näi ja kuuli yhde seaikkase mailma suurimist
ihmeist-käkikello, se korupesjuurikämnuu varten kukkuma
siält seinält alas pisimppä trallias, kahttoist. Se 01 mnuu
miälestän perät klookk parsel, se käkikell. Se otan keskelt
aukes neliskulmane luukk niinko seaikkasist miästehousuist,
ja siält (kello luukust) pist ittes ulos piän käki, kon toimin asias
valla leinavast. Muutmate miälest lukuvoor 01 kamal plinam
paikk, toiste miälest jäll riamulinem pitopäev monelaisin
rääteines, mutt mnuu miälen jäi ensmäisest kerrast parhate se
pakanalinen kiri, se iso, ruski kahdem pennim piparkakkja se
kukkuvainen kelI, ihmette ihme.
Mutt koskei se käkikell ruvennukka enä uudestas kukkuma
stä kahttoist, ei vaikk, ni mnää läksi viäl takasi sinn' kylmä
salihi. Siäl jatkettin toimitust. Siäl väristi vilu ja pelko hallus.
Papeill ja muill luettajill ei kylläkä ollut peikko mistä, mutt
kylmäväre heitäkki näys kiussava, vaikk oli' pälsy ja tulupi yll.
He hiaroskliva' kässiäs yhte, juur ikä olsiva meinann jonkun
kraissun kii' karat. Em mnää sentä huamann heijän kettän
tukustavankka, vaikk siäl' kyll 01 joukos semssikin, ko oli'
koulus oll laiskoi ja olsi' kovastenkin tarvin' saad' PÖrris.
Semssi 01 kans pali, aikihmssiäkin, ko ei ollu' koskam päeväkän
koulu käyn muut ko rippiskoulu. Muutma niist taisi' sentä
oikke hyvi lukki' sisältja uIkko. Mutt toi se jäll ei tiätänn mittä,
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sama, jos heilt kysyttin taikk ei. Tämssi tiättväst haukutti
viram pualest ja hävästin kaikketen kuulle. Joku koett pelasta'
kunnias jollan tekosyylI, vaikk asi nii ussen tul vaa hullumaks.
Yks kuulu sanonu, ett häne 01 nii kauhi vilu, etei hän saan minä
äänt kuuluvin, ko se 01 niinko jäätyn' kittan kii. - Saa' snä
sentän tommost turha puhett siält lohkema, sanos luenaja.
Poik näy tt sormel' kurkkuas ja änkytt, ja kaikk ymmärsi ny,
etei siält enä lohjen' turhakam puhett. Toine sanos, ete hän
taitan niist uudeaikkasist raamatuist lukki, ja ott käskemät
plakkristas oman kirjas. Siit hän sitt ollukevannas sisält, muU
lukiki ulkko ja vallan toisest paikast, ko määräs 01. Isolukkar,
se Reenströmm, ollemppi miäs ja anno se ny menn' täödest.
Kolmas, yks äijäm präsä, meinas, kom provast käsk hän lukki'
käskyist ensmäitte ulkko, ete hän ny voin', ko silmä olijo heiko
ja hän 01 kaikeks onnettomudeks unhottan nenäklasis kotti,
sinn' kamari seinkaappi.
- No, mutt oleks snä jämtt hull! Es sunkka snä siin
nenäklasei tarvin, kos ulkko lue! tiuskas provastoikken kovast.
- Nii ai, nii ai, kyl provast kans vaa oikkias on, tavallas,
meinas äi ja lisäs raohalisest: - Nii hänt, kotti oikke mnää
kaikeks harmiksen ja, niinko näyttä, ite' provastinki harmiks
unhoti nenäklasin, nenäklasin sinn' kamari seinkaappihi,
pikanellrulla viäre, nii ete ny tul mnuu lukemisestan mittän
täll' kertta. - Mnää muisti siin' samas sen käkikello ja läksi
jäll' tuppa stää kattoma, nii etem mnää tiäd enk 01 muiltakkan
kuull, mitä provast mahdo vastat sill äijälI.
- Sama provast kysys yhtesis kyselmyksis mnuu nuaremalt
sisareltan Suamalt seoravan vuan, kon tämäki jo, vähä yli
viide ja puale vuade ikkäsen, 01 pääss lukuvooroll, ett mitä
taevankappli hän tiäs Jumala luanu. Flikk ei ollu' koskan
taevan kapplist kuulI mittäm puhett, hyvä ko vähä vaa
kokonaisestakin taevast.
- No mitäst snä näe' tual ylhäll' taevall, laps kult? herunel
provast.
- Saut.
-Vai saut, vai saut! kiivastus Jumperi. - Onk se minä

Luajan töit, taevankappli! Sitt hän sentä raohotus ja kysys:
- Ei, mutt mitä tuan saun takan o?
- Pilvei.
- No, pilvei kans,ja ne ovakkin kyl Luajan töit. Mutt mitä
siäl ylhäll muitakin kaunei ja kirkkai usse 0 näkyvis? Sillo
flikk pia muist aurinko ja kuu.
- No nii. Siäl 0 aurink ja kuu ja sitt viäl tähdei nii jumalattomast, selittel provast nii, ett koko lukuvoorväki kuul
ja ymmärs ja - ihmettel stä viimeist sana.
Nii oikke, juu. Kyllukuvooroll monell' prässi 011ukemises
ja sana selityksisäkki. Mutt viäl pali hul1umppa soovi 01 mone
miälest siäl' syämne. Sillom pruukatti siäl' pittä lukuvoorpidoi
suurelI joukoll ja valla juhlalisest. Nälk 01 kyl kova, ja ruakka
01 runssast ja montta lai, melkke niinko sanota: "joka toist
sortti". Mutt ei ollu' tyäassei eik oikken tyätaittoka semmost,
kom pidois tarvitti. Tyäkalui ei 011' senkkä vertta, kon koton 01
sentän totutt käyttämä Ei maankylis siäl' sillomittäm pöytveitei
ja kaflei eik eri talrikei pruukatt, poslinissi kumminka, vähä
puissi, piäni vaa. Puise lusikakki sai' kelvat yhtessin kivifateihim
pisteltäviks, ja yhtesist toopeist ryypätti voorotelle. Pidois
men ens pali tyyrist aikka hukkka, enneknom päästim pöödä
viäre edes istumankka. Ei kukka olis näeks tahton menn'
parhamill' paikoill, pappete viäre ei kumminkka surmillas.
Isänä ja emänä nyhjesi' toinen toissias ett: - Menkkän tee ny
vaa ens, kom paremin taedatt nämä' konsti! - Kom pitkän
tuuppimisem peräst jokane 01 väkisi joutun istuma, ite miälestäs
kylläki liia hyvälI' paikali, ni syämses vast taitto kysyttin, kotei
ollu' käde jatkoks muut kom puulusikk eik talrikki ko jolla
harvalI' piän puutalrikk. Muutmil miähill 01 sentä saranveitt
taikk puuko felis, nii ett kyl heijän kelpas. Mutt kuinkast toise
vaevase' puulusikallas paljal' pöödällleikkasi' semssi ko sikkiä
sia ja siia liha! No, stää kiukkusemi sitt jokanem pit pualias,
kom päästi yhteisist klasi- ja pläkktoopeist ryyppäsklemä ja
fateist klimppsoppa ja vellinkki klipoma, nett lusika yhten
kolkusi ja lohkemam pakkasiva.

86

87

Stää pitoteräkalutem puutett meijäm pappa pualestas koett
myähemi vähä autta ja takos pajasas suuren korilise ohuvi
puukkossija naolas niitte varren kahdem pualem puulista, nii
ett ne asse muistuti vähä seaikkassi ostetui pöytveitei. Niit sitt
ai lainattin kaikki likipaikkastem pidoihi. Puutalrikei kans
rupes vähitellen tleema ai enemän käytänttö. Puukusikoi pappa
kans toimitt pidoi varte. Mutt ko niilI ei 011 hyvä pittä' kii lihast
ja kalast, ni mikäst autt muu kon käyttä apunas omi sormeias!
(Radios mnää paohasin tätä sama 13. päev huhtikuut 1937.)

MEILL JA HEILL
Vuaskymmeni pali täst takasi,
ko mnää viällastesoffas makasi,
ei meilI elett niinko ny heill.
Me mukula' koton olin kiinemi,
vaikk heill 0 ny kaikk pali fiinemi,
ko unesaka aanatti meill.
Kyll meill 01 väkki ja pusina:
jose lapsi 011 juur täytt tusina,
01 piikoi ja trenkeiki meill.
Ny valitetam paljoutt kläppete
ja moona- ja rahameno läppete,
jos viisiki henkki 0 heilI.
MeilI' kukka ei saan' pali laiskutell,
ei ruakkaka moitti, ei maiskutell,
mutt leippä 01, rahaki 01 meill.
Ny heill' teke tyät, ketä halutta,
mutt kaikk kyll raha ossa valutta.
Nii nisust ja velkka 0 heilI.
Ei meilI' pali aamusi soikoteltt,
ei töitte välisäkä loikoteltt,
mutt yäaja nukutti meill.
He' parhama yäajan kukkuva
ja parhaman tyäaja nukkuva,
ja tyät oikke hävetä ny heill.
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Meill' pello ne' kivisekki idivä,
. meill vanhema oominkki pidivä
ja oli hyvä esikuva meill.
Mutt mimmost ny heill oikke olleka,
kote lapse' tottel, ei polIeka
ja vanhema riitlevä heill.
Hyvi harvo me lysteis travatti,
mutt kirjoi kylluetti ja tavatti,
ja laoletti, soitetti meill.
Heit muu ei lystit ko huvitus,
stää pare, mitä pahe miälkuvitus!
Nii hassu on sivistys heill.
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MEIJÄ SIUELINKEINOISTAN YKS KETUJAHT
Meill ei pruukatt pali siuelinkeinoi, ei metästyst, ei kalastust
eik krapustustaka. 01 meil' poj iIl , piänen' sentä joku mert
keväsi siin isosojas taikk "vars-ojas" luhtija aita välisjajoskus
joesakki, mutt nii lysti ko niit aamust aikasi oliki menn'
kattoma, ni yht nyrrysnoki siält melkke ain takasin tultti.
Hyvä' kyläläise' pidi huale siit, ete jokki pisi meijän talo vesill
juur monttakan kala nimist pääss ittiäs suttama. Sai Eemil
sentän kerra onkell yhde suure, yli korttli mittase ahvnem
pärjätyks joesillali, vaikkei hän stää meijä yhtest riamu sill'
kerrall odotellu' pualt päeväkä. Krapussi siinjoes kyl 01, mutt
kyläm poja' pidi niistäki huale jo koht, ko raohotusaik rupes
loppuma, ja välist tul joku herrasväe joukk ain kaupunkist
saakk krapuonnias koettlema ja meijä heinä trasikoittema.
Olsi me' poja ne' krapu ittekin tarvinn', ko niist sai kaupunkis
hyvä hinna, pennin kapplest taikk kokonaise marka sadast.
Nii oikke. Mutt metästyksest ei meill ollu niinkkäm pali
känninkki kon kalstuksest ja krapustuksest. Ei koko talos 011
ampumisasettaka muut ko yks haulpyssy raat tuva seinäs. Se
otetti noin kerra vuades syynättäväks, mutt ko siin' pakkas
olema luttei se hanaja limpseme rotkois-mitä piipus mahdo
ollakka - , nii se annettin kiirust menn vaimihmsten
korjattavaks. Ja nii se raohotetti jäll vuadeks taikk parikski.
Lailsist pyssyist ja ampumisest meill ei sillo 011 niinkkäm pali
haju ko mnuul ny, ni ett se 01 yht tyhjän kans. Eik muist
metästysmeininkeist 011' se enemppä haaroi. Jotta linnu ja
jänekse loukkai ja paoloi mnääki sentä näi metäs ja mettaedois,
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ja keturaodoist kans joku joukkom puhus. Jos meijä etten olis
tuatt jonku mettlinnun taikk jäneksem paisti, vaikk kui' kypsett,
ni olsink me mahtann semmost juljet syädäkkä. Kuinkast
käve, ko Eemil kerra metäs heitt vahinkos kivell iso metäkse
siippe juure' poikk, nii ett hänen täydys tappa' koko kuko? Juu
nii, ett hän vei se Leimanskall, kotei meill' semssi linnui
pruukatt plokat. Torpa vaim kyl tullahjast iloseks, ko hänell
01 juur tull harvinaissi viarai eik hänell olis muuta ollu antta
niiIl' pali mittä syämist. Ja semsist karvasist elukoist ko oravist
jaketuistja muist me en ymmärtän', kummam pään kauttniitte
sisikunt ajeta ulos liivist, nii ett tyyris nahk vaa jää ehiän'
kooraha.
SiIl' tavall aio Mutt täsä mnuum pidäis ny jo juttlema yhdest
ketujahdist, siIl ett tul meijänki vooron kerra elämäsän näyttä,
mihi me metästämisesäki sentäm pystysin, kon tosi 01
kysymykses.
Pojanolkosin me veljekse, metäs talvell ajotöis ollesan, näi
usse, piänemist puhumatakkan, ketunki jäljei ja joskus ilvekse
ja sudenkin käpälätten kuappi. Niit 01 klookk ja vähä
pelkuttavainenki syynät ja seoraskell. 01 niit joskus yäll
ilmestyn' kotovainjoihinki. Kerra me näi jäljist, ett kett 01
ajannjänest takkaoikkem pitkä matkam pisi vainjotjokirantta
ja mettä päi. 01 siin loikatt pitki harppauksi, 01 todestas! Sitt
01 tulttjokiranttaja hypättjääll. Jommankumma 01 siin' käyn
nii ohrasest, ett 01 toisell rannall hypänn yht jäänkantti vasta,
nett vert 01 tull' siihe läimisk. Tais sentä oll viäl hullumi, ni ett
kett 01 siin nikistän' tua viattorna jänekse, kosk stä vert 01 nii
runssast viäl tiälläki, mitä pisi sitt ollähdett. Me olin tiätysten
kovast jäneksem pualest ja täödes kiukus ketum päälI. Ja sitt
tliikin koht aik, ett me' sai oikken teos näyttä' kiukkuan.
Me' kolm veljest ajo meijän kolmell heosell rankoi metäst
kotti' siin' tavalises järjestykses, ett Vihtor ajo Klummi ja
Eemil Pläsit ja mnää piän napul sain tytty' tyyrämäm piänt,
tasast "vanha Pruuni"! Heose' tlii' kuarmates kans vainitiät
verkalles jokirannast kottippäi, ja meill 01 aikka siin' sius

karaskell ja kateIl yht ja toist klookku. Sillo me äkkäsin tuarei
ketujäljei, viimes-yätissi. Ne veivä vainjo aeda viäre, vähä
kauemaks, tavattoman korkkia ja pitkän kinospankin tyyjö.
Tämä alases syrjäs me näi luala auko. Ja ko me stää nuukemi
syynäskli, ni nähti, ett siihen kinokse sisäll oliki yäl' kaevett
pohjattoma syvä lual. Ja kaikkem parast 01, ett siihe luala vei
mone', selvä' ketujälje, mutt siit poispäi ei yhtä jälkki.
- "Ketuilla ovat lualat"! Ny', poja', träffas! me juttli. Mutt
me oli varovaissi, ko olin kuu11, ett kett 0 viakas elukk.
Velipoja jäi' seeväs kooras luala suu11, ja mnää pantti äkki
syynämäm pisin kinost, olik siäl' kauempan missän toist
ketutte luukku, ett ne olsi stää tiät pääss liassu. Ei ollu mittä
muut aukko, ei liki eik kaukan.
- No ny', poja, näytetä!
Heose oli omi aikoias pysättyn' siihe meijän kohdali ja
kattliva' suu messinkis, ett mitä heijän tyyrrnannis ny jäll
oikken kohjasi.
- Jaa, mutt ny onkim, poja, nii, ett yks aja liukkast kuarma'
kottija sano pappall, ett tää}' tarvita lissä miähija assei, sanos
vanhin veli.
- Menest snää, Eemil, toimittama se asi, ja kiirust sitteki!
Mnää määrätti hakema ne' kirve', ko meill 01 kuannattem
pääll. Sill aikka Vihtor ite' pit vahti luala suull ja est seippälläs,
ete ykskän kett päässy' karkku. Asi 01 näi hyväs sonis. "Kettu
viakas ja kavala, flika' samalla tavalla", mutt me olinki semssi
poikki, etei meit prakann' ketu enemppä ko flikakka. Ja
todestas se 01 valla ihme, ete kettu te, niitte nelijalkaste,
Iykästänn Iykät pakko, vaikk meit ny 01 vaa kaks poikka siin'
kirves herilläs vahti pitämäs.
- Kui mont niit mahta olI? mnää uskalsin kuhist.
- Ei sunkka niit montta 01, jos pari on, veli vastas.
- Kolm tarvittis 011, ett me jokane saisi yhden kokonaise.
Mutt mitä me niil' sitt tekisi? puheli mnää viäl kuhiste.
- 01 vai', pöhkö, eks snä se vertta tiäd, ett niist saa
tappamisraha suure' summa! Ja naha' saa ite' pittä' taikk myyd;
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niist maksetan kans pali, selittel Vihtor.
Samas tliiki siält kotto jo Eemil ja trenk Ville karate, toisell
lappi, toisell rautkank kädes. Ja ite' pappakin tul viime, mutt
meijä miälestän valIa liia ventava ja väkinäisest. Me' poja oli
nii hädisän, eten mnääkän kerjenn huamattema, olik pappall
röysksaha taikk tryy kkhööl felis, mutt vatupassi ei kumminkka
011', kotei koko talos olIu vatupassi, niin tarppelinen ko se
tämsis nuukemis töis olis olIukki. Kom pappa viimen tul
paikalI, ni hän sanos, ett ny sai jo ruvet tappama niit pedoi,
vaikkei viäl 011' kokkontunukka muit miähi ja vaimihmsekki
vast kaukan' kaakoti. Joku meinas, ett josei tapetaiska niit
kaikki, ketui meinate, ko otetais lysti vuaks yks elävänäs kii;
mennäis kiiruste Sunilt hakema stää varte laenaks sia häkk.
Mutt toise oli hättässi, niinko usse hyvä asi pilata liialI
hättälemisell,ja sanosi, ettei otet fankiks, kon tapeta vaajoka
sorkk.
Tähä saatikk kaikk olluanann valIa hyvi. Vähill voimillan
me' piäne' poja oli saan estetyks, ete ne' ketu junkkri' pääss
lähtemä, - nii, ja antteks etei ne' kaikk, mutt kotei yhtäm
pääss livistämä. Mutt ny, ko ne olsi' saann ruvet tleema framilI,
niit ei tahdott aluks millä saad liikkell. Koetetti niiträöhäsemäll'
peljättä ja koetetti hissuksis haukutelI ja rohkast. Ko mnää olin
kuulI, ett kett tykkä kana lihast, ni mnää ehdoti, ett mennäis
ostama Unaja Lehtsalost yks vaikk laehevekin kana näit ketui
varte. Muuhall ei siälppäi viäl kanoi pidettykkä. Neljälkkymnel'
pennill' se sais, mnää tiäsi,ja samalI' sais pyyttä heijä issä, stä
lahtri, kiskoma ne' ketu. Mutt mnuum puhettan ei otettkuulevin
korvi, mutt ko ruvetti huutama ja ryäkimä ja meinatti vaa
sitteki ne' pedo väkivoimali ajat ulos lualastas surma suuhu.
- No, ny näky jo yhde hänt vilavan tual' peräll hämys!
sanos se, ko uskals titat luala suust sisälI. Mutt samas
huamattinki, ett se 01 Ville seeväs, ko hän 01 sohass kinoksen
kato läpitt.
- No, ei sunkkan täsä ny sitt aut muu kon totus, kon kerran
tämsse leikki 0 ruvett! meinas pappa ja määräs, ett ruveta

lappioill luama lunt pois luala suupualest niim pitkälttä, ett
nähdäis, mitä siäl' sisäli oikken kohjattin, kote ulos kerjett
lähtemä. Janiiruvetti lyhentämästäluala. Muttkas sillo-nii,
ei viäl nykkä muut ko, ett mitä lyhemäks se lual tul, stää
pidemäks pakkas meijä nokkan venuma.
-Tyhjäst om paha nyhjäst! sanos pappa, meijäm poikkatte
miälest valla liia aikasi. Me' koetinki selittä, ett pidäis sentä
kaevat vähä pidemältäkkin, ko luala olika, jos ne' ketu olikki
hädisäs tunkenn ittes kinokse sisäli huppu näkymättömi.
- Nii ja prett! vastas pappa ja sylk pitkä sylje, vaikkei hän
tavalisis olois pruukann lyhyviäkkä syljeskell. Ja nii hän läks
kotti ja käsk meijän kiiruste menn' paremppin töihin, ko
ketujaht häne miälestäs 01.
- Mutt meijäm poikkatten keskem pakkas paha nahina siit,
kene syy 01, etei saatt yhtän kettu, vaikk oltti saamasillas kolm.
Me nyhjesin toinen toissian siihe suurenettun ketuluala ja
potkesi lunt pääll.
Ny se kett meijäm pett niinko vett, ni etett! koeti me
nuarema' poja yhtesest pistä leikiks.
- Nii ja prett! opettel vanhin veli pappat, sylk niinko hekki
äske, käsk meit paremppan tyähö niinko hekki äske ja läks
kotti niinko hekki äske. Ja me' toi se läksim peräs, hänt koippete
välis.
Siihe lopus se ketujaht, ensmäine ja viimenen, ko mnää ole
oll felis. Mutt stää em mnää viäläkkä ymmär, kui ne' ketu
jäljilläs meijä nii sai öksytetyks. Olik ne' siält lualast tulI' pois
taappäin taikk, niinko siäl ai selvemim pruukatti sanno persettäs myäde?
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RIlliELL

Näeks, näeks, kui' keikkuva vartta ,
ja kuulest, kui ne' soi!
Ja katost, kui flika ova hartta
ja poja' tako kilppa, kas noi!
Veli Vihtor ja Luvissa om pari,
ja toisen 0 Ville ja Mari.

- No, nouskast ny jo, poja, äkki,
kon kelI 0 jo piam pual viisI sanos äit ja vet poispäin täkki,
ett nässemi valmist tliis.
Eik mnuuakam pelastan mikkä,
kon kymmene vuatt jo 01 ikkä.

- Pois, kääntliä, menkkäm pois konteist!
meilI' tappaja mäikkävä näi.
Sitt rokki' pudistetan tronteist
ja kropsita seinäkim päi.
Ny on kääntliän toimenpittei
karat ulos jäIl vääntämä sittei.

Puh, miäl tek käänttä vaa kylkki,
meill uni ois maistun' kyll.
Oi voi, kui aamu 01 tylkki,
ko riihroiti' traksitti ylI!
Mutt trenki olluhtist jo tullu,
ja piika' karasi' ko hullu.

Sitt lattohom paiskita lyhte
ja haravoitam päistri' kans.
Ja jyvätrusa lykätä jo yhte,
ja kaikk käy paremin kon tans,
pali paremin kon "kööpelimpolkka",
mitä Ville jäII Marin kans solkka.

Viäl silmä oli rähmäs ja himiä,
vaikk ulos 01 seljett jo itt.
Ja riihem parsill 01 pimiä,
ko me antlema joudusi sitt.
Näeks kääntliä' sitoma ens antle,
ja tappaja luuva ne' kantle.

- Ei mar, mutt marsikast parsill,
pia, ennenkon kaffeaik tlee! Mutt luudill ja varttate varsill
me flätkitä vasta, oi jee!
Ja krikottava Luvissa otta
mnää siultpäi nokipläti motta.

- Ny on täytte jo ladott koko laate,
ni ett alkakkan, tappaja, vaa! Ei leippä tehdillä maate,
ja hikkoll stä syädeski saa.
Joka liiaks makka ja nukku,
pia laiskude merehe se hukku.

Tul kaffe. Tul tyäki sitt valmiks,
ja lähdettin kotti jo jäIl.
Ny pistetti lauluks ja psalmiks
nii mustin' ko murjani säIl.
01 riihell' konstei ja metkui,
ja vilppai oltti, ei fletkui.
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VAI KOULUl vIÄL LISSÄ!
Ei mar, mutt katotast vähä, kui' koului ymmäretti meijän
kotopuales mnuu lapsudesan!
Se Kulamaan kultanen kylä 01 siihe aikka niin "kustane ", ett
melkke joka talos ja torpas 01 Kusta nimine miähempual,
monespari kolmeki. Siäl 01 sillo- ilma se Lammin kolmi talo
_ vaa viis talo, ja kaikis muis paitt yhdes 01 Kusta isäntänäki.
Meijän talo 01 niist vissin kaikken kustasin, kom pappa 01
Kusta, hänem poikas ensmäisest avioliitost 01 olI' Kusta, ja
kolmanest liitost vanhin poik 01 samate edeliselt nimeltäs
Kusta. Ja 0 niit Kyärei meijä aja jälkkenki sen talo isänikski
siunatt tavalist runssarni. No, mitäst siit, "ei nimi miäst pahen",
mutt miäs voi pahentta nime, jos paranttakki.
No nii. Siäl' Kustate valtkunnas se meijä isä-Kusta 01 saan'
päähäs ja sydämes semse uudeaikkase ajatukse, ett koulukki
ova' tarppelissi. Hän rupes ny koettama, ett niist kunna harvoist
kirkolisist kiartokouluist, niist N uunnanni vähälastenkouluist,
olis saatt pysyväissi kyläkoului. Mist ja kui aikasi hän siihe
asia oikke 01 saan intti, em mnää tiäd, mutt kyl mar hän
kauankin kiartokoulust ololIu' selvill', ko häne veljes Samul
ja sitt vaimos, meijä äit flikkan ollesas, oli 011 meijä kunna
ensmäisen koulu ensmäise opettaja. Palikost siin lyhyväs ajas,
kon kiartokoul aim paikasas pysys, lapse' kerkesi oppemanka,
hän ajattel, eik piäne lapse voin' kauas toissin kylihi menn'
koulum peräs. Kyl 01 syyt vaa hankki melkke joka kylä
vakinainen koul, oma opettaja ja oma kelvolinen koultalo. Ne'
koultalo olsiva hyvin tarppelise lukuvoorotem pitämissenkija
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muihi ~emssi y~tessin tarkotuksi. Näim pappa meinaskel. Hän
pan as~a alkkuja ~utus kaikk oman kylä isänt-Kustaja yhdeSamuhn kokko S11t neuvottlema. Mutt isänä ei 011 kka
u ene
sama..
rm'äl. t h··anen k
ansas. - ·
VaI koului täsä ny pidäs viäl
ruvet .kustantama!
Ja oma' talo ja kaikk! On ennenki 1·lma
1 .
ma
sem~.sl tu tt ~~lme. Maksava ne, ja onk niist sitt pali hyätty! Ja nll ~d~.spaI. Mont kokkoust pappa niitte äijätten kans it
p ,
mutt eI S11t sem paremppa tulI.
Katotast
viime
sen
kokkouksem
pöytkirj.
a
sisälyst
se
.. ... R
' msen '
ko se naytaIs auman kiälell.

"Pöytkiri kyläkuntlaisten
kokkouksest
KulamaalI26.p.maaliskuut 1887.

3. §.
tämä 01 luett, ryhdytti asia ratkaseva neuvottelu.
Talolmen G. Tuamp!a käy tt e?sim puhevooro ja ilmott, ete
koulhuane rakentan:nne 01 ensinkän tarppe eik hän myäs stä
raken,.mutt k~n tarvIta, ni hän anta laste opettamisell' tila omis
huan~l.sas. Se jälkken tehti jokasell erikses kysymys: rakenetank
koul. johon kysymykse muu vastasiva "ei", mutt G. Virkk .
ottann ossa äänestykse. Alakirjottan' puhejohtaja yksin
rakenettavaks. 01 kolm yht vasta ja tehti nii seorav päätös:
Kulamaan kylähä ei koulhuanett rakenet.
. Tätä p~töst vastam pan alakirjottann vastalauses ja pidätt
melles Olkkeude rakentta' koulhuane yksnäs omall maalles.
Ko~

tahd~~

Kokkouksem pualest
G. Hellman."
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Nii hänt, semse oikkeu de ai häm pidätt ittellesl Ja pia hän
käyttiki stä oikkeu ttas ja rakens omall maale s koultalo: sali,
opetta ja asunka mari ja kööki. Siin meijä myllha as se koul sitt
01 vakina ises toimes mont vuatt. Meina s se kerram pappan
kualem a jälkke m palata ki siihe; köökis ryähäs jo kovast, mutt
meijä väki ei antann isänt vaina rakkau de alttri nii lahot.
Kulam aalaist e rniäle' koulua siois muutu siva' sitt vuatte m
peräst, kon tul isäniks uussi luutti. He' tahdosi' saad koulu
yhtese ks, makso ' siit piäne osas ja toirniti' se siiretyks siält
meijä syrjält kylän keskell.
Meijäm pappa esimer kkjato ime'ky läkoul uttem perustam ise
hyväk s vaikut t nii, ett muitak kin koului perustetti vähite lle ai
uussi, nii ettjo vuan 1899 semssi vakinaissi alakoului opettajines
01 meijän kunna s koko ykstoist.
Häntä st ylemä ' koulu, kansak oulu, otettin kost ne jo aikasi
halulis est vasta? Mitä viäl! Ei ne' sillose ihmse' siäl niitte
hyätty ymmä rtänn. Maase orkunt laise oli' sillon kovast
vanho lissi, ja valistukse ja koulut e ystvä' sai' pali nähd vaeva
ja siit palkak ses haukk umist. Vuan 1881 jo otetti ensmä inen
kert kuntla isten kokko ukses framill' kysym ys kansak oulum
perust amises t maase orkunt taha. Sill0 om pöytki rja merkit t,
ett "ainoastas muuta m pualust koulu, niinko esirniäs G. Hellm an
ja lautku nna esirniäs 1. Lunde ll." Samall' tavall' käve monen '
seorav an vuaten. Meijäm pappa ja pari muut, niinko Haaps aare
herr, maiste r Pranter, pualus t kansak oulum perustarnist, mutt
kaikk muu vastus tivajaj uur julmas t sitteki. Mutt siinäk i asias
rniähe ja miäle muutusi. Vast sentä vuan 1893, kaks vuatt
pappan kualem a jälkke , alko kunna ensmä nen kansak oul tyäs
Unajas . Pariky mmen t vuatt sem peräst niit 01 jo kunna s
kaikki as seittmä.
Niihi aikoihin, kon kansak oul saatti, saiva' paikk- kunna
nuare' perust etuks Raum a maase orkunn a nuaris oseora nki,
niim pali ko stääkin koetetti estä ja haukk u maan tasalI ja
alemak ski. Mutt totus ei palan' siin' tulesakka. Ja totus 01 se, ett
nuaris oseor 01 kans suur edisty saskel viämä n kunna nuari
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parem ppa päi.
Sanota
..
.
. ,..ett, alk
aikk0 ai hankal a. On se sana kumrninki m perat
h YVlm p~~~
a~ Rau.ma maase orkunn a valistu kse asiois.
MuU ny släläki on JO vaikk kui' pali monel aissi seoroi äh··
joka kyläs, koului st puhum atakka .
v a

p..
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MIÄS KOTO N JA KYLÄS

Se miähe olis tarvinn' saad elät kauemin ko 56 vuatt, kosk hänt
olsi muukkin tarvinn, ei vaa "hyvä pualiso ja kuuliaise lapse".
Se miäs - meijäm pappa - 01 kovast ~älistyn ~a~
viljelykse ja se siutöihi. Maaviljelj.äk~ hänt t1tuleer~ttmki .
. Uutispeltto hän anno tehd' talos mallI JO ennen, ko ~a? .~a~o
vastan ka ott kaupa jälkke. 1860-luvu lopumpualell, k~h~n
vuasin" hän teett viäl enemä uussi pelloi, sillon ko saIkin
tyävoi~a ruakpalkall vaikk kui' pali. Hyvi. h~ .sitt. pit tät~
taloas ja tek uudistuksi, ja sai hän joskus ~alkinoiki. El. maaty a
sillo ollu niinkkä huakldat ko ny, eI maaka. El mnuu
lapsudesanka siäl ollu viäl mittän täm~ikk~ssi m~avi.~je~ys
konei,ol vaa yksinkertassi tyäkal ui,ja vOlm~ ID1 tten ~ay~amtsse
anno ihmse, heose ja härjä. Miähe ens k~y~l'. tap~un~~, k~. 01
ensmä ine vähä pareve kone silppmaslOl Ja vIskun Gyvanpuhdistysmasini) jälkke.
..
Em mnää ny sentä ruppekka seaikkasest raskast m.~atyast
enemp pä jahnam a, mutt ko juttle jotta vä~ä kev~~ppa.
Muistu täsä miälen sekim pappan konstelst, ko ham pruukkas
tal visaikka ai joka aamu aikasi jo ilma vaattei, paljall' paedallas
antta heosill ensmäitte ateria.
Ei meijän tall kylläkän kaukan 011 as~nrivist, ~o~vaj~ vaa
välis mutt tul sinn' sentäm peräka mmst, pykninkin tOlsest
pääS~, matka ki,ja hyvin tylkki sinn ~uutonki oli~ o~.~: ~~~~la~
menn. Ja tylkld sinn' kylmä ja pimIä 01 vaatte paäläki lähti
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tosa neljäm paikoill aamust, ko heose jo hököti heini. Sentähdem
pappa tek talli vinttihi sinn heoste häkkette viärem pitkä,
saranoill' käövä häki ja sidos siihe ohjasnarun, ko hän sitt
pujott plokketen kautt läpi seinäte, vinttite ja peräkamarin kato
ain kamarihi saakk ja tek sinn' silmu narum päähä. No, ny ei
tarvinn muut ko, ett poja ehtost heoste ehtosilpu aikan muisti'
tällät kovan kasan heini joka heosen kohdalI' sinn vintthäkim
pääll. Sitt kyl isänä 01 aamuste valla luanikas paedallas olle
kamaristas vettä' siit narust: heose' saiva heinäs ,ja miäs sai suu
naurus ryhjät viäl takasi sänkkyhys.
Niinkos yrnmärä, 01 tämä valla nätt kuri. Pappa ylIyski siit
nii, ett johdat t kamaristas toisenki semse naru. Se päätys
flikkatte luhti, ja sem päähän krymöttin kulkune. Leinav as 01
tämäki laitos. Halttiväki 01 miälisäs, ko he näi näpsäkkäst
suviaamusi saiva' piika ja niitten kautt viäresest luhtist trenkikki
sopivaisse aikka herell. Siihe aikka mailm a ei siäl näettäk 011
mittä sähkkelloi eik edes tavalissi herätyskelloijakka. Mutt
tätä lysti ei meijä vanhemillan piisannukkan kaua, sill ett kylä
nuarte miästen kiusanteko löi se lussu. Semse yäkolari
huamattiva näeks, ett siit kulkusest 01 heiläkki lysteline apu,
ko he meni' piikkatte oven taa visertlemä runoijas: "Aika
rakka, oven takka pari poikka sisäll' pakka!" - "Pia ja äkki,
ennen kon tlee pali väkki!" j.n.e. Kon toine näi laususkel, nin
toine soitt kulkusell, hakkas naru seippäll, jose siihe viäl tarttu
ulettunn, ja nii runois t ja soitost tul valla vaikuttavaist
meludraama. Semse st melus t ei tykänn' kaua enä piikakka,
puhum atakka omist trenkeist. Kaikke vähim ä se mialutt
isäntväkki. Ja nii se kulku ne naruines otettim pois. Sivulise
oliva' käyttänn vääri hyvä keksinttö.
Mutt pappa ei hoitan ainoastas omi asioi hyvi. Hän joudus
jo aikasim pitämä hualt monenkaltasist muittenki asioist. Hän
01 kaua lainmakasini hoitajan, 01 kunna esimiähen, 01
kunnalislautkunna varaesimiähen ja sitt varsinaisen esimiähen
kymm enkun t vuatt, 01 ussen kalunkirjotuste ja auksoniten
toimittajan, suaritt pesäjaoi, forrnynterasioija mitä vaa tarvitti.
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Semsis toimis hänell 01 pali vähti, eritotten kunnalislautkunna
esimiähen, ko sen täydys siäl' siihe aikkam ~ittä h~~t ~a~~a~t~
hoedost ja muust. Olis hän se esimi~~n tOIme ~~elas j~~~
toistenkin kässi, mutt kuntlaise' tel se harttatl pyynOIllas
mahdottomaks.
Paitt tämssi viralisemppi toimituksi hän 01 ensmäis~e ~ouk~s
kallis muisaki hyvis asiois. Häne suht~s.tas k~~~U~~I.. ?l JO
edell' puhett. Semssi hyvi tavoi ko ~lttIU!t, .. saastav.atsy~t,
ahkerutt ja muit hän harrast ja opett eSlmerkillas, s~n.~l11as j.~
kirjotuksillaski. Kirjoi ja sanomi h~ t~~es. Mit~~ tyhjl
ajankulutuskirjoi ja -kirjotuksi hän eI hyv~.synn. ~~ sano~
Eemil pojaleskin, kom päevä ahkera ruurmhse~ t~a ~alkk~ ~1
ehtosin' pruukkas myähässe yähö saakk l~kki ja lte.kki ~~
nuaren' poikan' kirjotell' sanomihi, e~t ro~anltt~.lukemme v~a
usse saeraloisutte, jonk tähde hlstorja, elamke~ttate ja
matkkertomuste lukemine on tervelisemppä ja soplvamppa
nuarill.
Kasvattajaks se miäs 01 ko luatt. Hänt kyl tote~ninki ni~~ ete
hänen tarvinn' pojajupuleitaskajuur koskan kurit~a. Jo han~n
katantos 01 sernne, ett se vaades noodattarmst, sanO1st
puhumatakka.
,.'
Mnää en kehu issätän, mutt kon koeta saad sanotuks hanest
totude ja rnnä siuna häne muistoas.
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JAHNAS

- Semmost ko siminaari ei tarvit lainkka. Kyl mnää tiädä-,
rupes vanh Reilanter jahnama uudest Rauma seminaarist ja
ylipäätäs kouluist ja muist turhist. - Papinkoulu tarvitan, kom
papeikin tarvita. Mutt siminaari ei tarvit yhtäm pehu, koskei siäl'
tehdä muut kon kansakouluopettaji, nappulherroi. Kyl mnää
tiädä. Semssi nappulherroi kon kansakouluopettaji ei tarvit
lainkkan, koskei kansakouluikan tarvit. Kyl mnää tiädä. Semssi
koului kon kansakoului, jos niit kouluiks passa sannokka, ei
tarvit lainkkan, koskei siäl valmistet mittän tarppelissi virkmiähi,
ei muut ko opeteta mukulill' kaikki turhi paskoi. K y1mnää tiädä.
Papinkoulu tarvita, mutt ei muut koulu.
-Ettäköst Te enä rippiskouluakkan kill? uskals häne vaimos
kyssy.
- 01' snää vai, ämm! Älä snää, ämm, sekot ittiäs ihmstem
puhesse! Muist snää, ämm, pittä lärvis kii, josei snuult kysyt!
Kyl mnää tiädä. Niinkon jo sanosinki, nim papinkoulu ja
rippiskoulu tarvita, muttei minä muut. Vähälastenkoul, meinaten
kiartokoul,jouta kans sentä 011 jossam pitejäs, ett kakara' pikemi
opeisi' katekismust lukema, mutt ei mittä muut varte. Kyl rnnää
tiädä. - Mutt semnen ko nuarisoseor se 0 vast oikke ite' piru
seoroi. On nuarisoseoran kokkouksis nähtykkim piru, Unajasaki
viimes sunnunta ehtost, vaikkei kaikk stä tuntenn' sillonkkan, ko
se yli aedan kiipust, mutt joku tuns, ko näk sen toisen konti,
heosen kaava. - Kyl mnää tiädä, äij jahnas, kaas kaffekuppihis
kreta ja nualas tipa neka nokast. - Kläpei ja nuari täyty osat
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kasvatta ja hillit oikkiall' tavali, häm puhel suu t~yn nisu.st,
sama miäs, ko enne 01 pruukann' kylä lähtesäs sltto lap.~~as
köödell' sänky jalkkan kii, etei ne mihinkkäm pahuttem paass
karama hänem pois ollesas.
.
,.
_ Ettäk Te' koska 01 miästän snääks sanonn? me kYSYSl
Reilanterskalt nii, etei äij kuull.
..
_ Ole nuarempan' kaks kertta, kon ole oikken kiukustunn,
ämm vastas.

RUVETAST JOTTAM PELI!
- Viktor, Eemil, Elina, Onni, Suoma, Anna, Alma, Helma,
Väinö, Saima ja Paavo - hollasiva flika meijä nimeiän. Yks
meist isomist tiäs sannu, ett olis meijä äitill 011' koko tusin
lapsi, josei ensmäine olis synttysäs jään henkenömäks.
- Mutt mitä sill 0 väli, vaikkei meit olekka muut ko
ykstoist; lysti 0 vaa näinki, sailOS joku. Ja toise oli' sama miält.
Mnää rupesim pahuttan räknöittemä meit toisell' tavall ja
osoti sormellan: -Hosea, Joel, Aamos, Opadja-, muttElina
sekott mnuun, kote häm miälestäs pasann lainkka Aamokseks.
Ja Eemil, ko luk pöödäm pääs jotta hyvä kirja, sanos vakavast,
ete mnuun tämne räknöittemisen muutonkkam pasann.
- No ruvetast sitt rikerama! mnää sanosi ja tuuppasi
Vihtori, ko istus siin laattellja koett toist konttias niskam pääll,
tuuppasi juur hyvä aikka, nii ett hän huakkiast kaadus valla
lääpälles.
Mutt Vihtor ottiki mnuu niskast kii ja paiskas mnuu
ovisänkky. Pia hän 01 ineki sänkys ja pist mnuum pään
polvetes väli ja sitt sääres risti, nett mnää oli nii ikä paha päss
ahtas aedaraos. Hän 01 ennenkim pruukann mnuu silllaell'
kurina' semsis "paha äänem puis", miks hän niit mahdo sanno.
Mnää kimaroitti ja koetim pääst pois, mutt hän ei päästän
hyväll ei pahall, mutt ko makas siin vaa käde ylhäll' pääaluselI,
niinkom piän, terve laps nukku, eritotten tutt suus. Ja tervelt
hän kans näynikija naoreskel, vaikk mnää, hänem polvtuttis,
taikk miks paijaks sanoisim, pidi hualt siit, ete hän sentä
unehem pääss. Mnä nipistli ja kutittlim, potkesi ja taisim
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pu~, ettän olsi saan' pääknup?in ~is ~iist ~ih~eis.~: . . .
-Alkkänyenärikerakk! sanoslVaflika,javehpoikpaastiki
sitt mnuu jäll ylös päevävaloho.
- Ruvetast jottam peli!
_ Ruveta vaa. Vaikk nipunaput. Niputast ny snääki, Suama!
Ko Suama sitt 01 istunn' toolill ja nostann' toisem polves
toisem päätl, ni jokanem pan etusonnes hänem po!vtapulis
pääll, ja hän sorkott etusormellas jokatte sorm~ ja mp~tt:
_ "Nipu, napu, meijä herran kanampoJa mem yht~
heinlatton tei' siäl' summattoma' paha, söi' piparuuti', paparuun,
,
1'
nauri naati' tupakin tronti, tul yks harma heone vasta satu a
seljäs, kintt~' kädes, koippe' kontis; huut, koer, ov~loukkoho!"
Se ko sai sormehes viimetten töyttäykse, men sltt ovenurkka
seiso~an töröttämä. Se 01 ny Anna. Elina anno jokattell jonku
eluka nime. Ny menttin kaikkoven tyä,ja Elina kysys sisareltas:
_ Tahtok frou kotti' tull? Frou sanos, ett hän tahdos.
- Kyytill' taikk jalkasi?
- Kyytill.
_ No, rnilläst tleett: heosell' taikk lehmäll' taikk lamppall'
taikk - -luttell', kirpull' taikk täill?
Frouva rniäl tek töysyttä' kirpu seljäs. Alma 01 ny kirpp, ja
pia se hypplikin kuarmas edell' tuvam peräli, ja piäne la~s~
hyppli muukkin, ko 01 nii lysti. Peli mentti mont kenta. per~sl,
nii ett moni herr ja frou pääs kyytill ovenurkast kottl. Kave
niinki, ett ReIma frou joudus tleemanki jalkapatikka kotti', ko
hän rookkas käski stää, miks hän ite 01 pantt.
_ Se ole' snä ite! huudetti, ja se 01 ai vaa lystemppä. Mutt
ko mnää pääsi herraks, ni mnä vastasi, ett mnä t~dosin t?l~
jalkasin koui, niinko moni muuki iso herr pasera pldemppiki
matkoi terveydekses.
_ No, paser ny sitt vaikkas kaks kenta! sanotti, ja koko se
lyst lopus.
Sitt leikittim piän aik käsitapuli, mutt ko Väinö tahdos
kankkankilistyst, ni ruvettinki stää. Otettin kirjav päätiin ja
istutti rinkki. Jokanen tartus toisel' kädeläs liina syrjän kii, nii
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ett koko liin 01 sili kom pöyt. Sitt Elina pyäritt oikkian kätes
etusormell isossi renkkai liinam päät ja hollas: - "Kilistän,
kalistan kankka renkka, iso kala, vähä kala verkko menkköm,
pitäkkän kii!" Joku pitikin kii, vaikk ny olis kaikkite muitten
kon kilistäjä ite' pitän hellittämä. Nii saattim pantei. Ja kon
kilistäjä jäll' sanos: - Kilistän, kalistan - - hellittäkkä! ja
hellitt ite, ni moni erhetys kans hellittämä. Pantei tul pali, ja
niit lunastetti sitt monenkaltasil' kureill.
- Ei, mutt ruvetast ny p-ssemyrrytyst! ehdott joku.
- Juu, stää ruvetanki! Stää kaikk kylänki flika ja poja'
pruukkava leikki ai ehtolysteisäs.
Siihe oliva' piika ja trenkikki halulissi tleema. Me' poja
meni ens porsto, ja ovi pantti nuukasten kii. Yks flikk tul viäl
varmude vuaks ovevahtiks. Sitt flika anno' kuhiste joukostas
meil' kaikiU oma ystvä, ja me' sai vooroan myäde yks erältäs
menn arvamaja noikkama stää, kene luul omakses. "Takasin,
takasi vaa!" huudetti siäl flikkattem pualeU melkke jokasell ja
naorettin kovast, ko se, ketä 01 vääri arvatt, tiätyste nous,
niinkom pruukatti, seisoma ja kääns noikkajalles takapules ja
vähä myrryttiki stää,joku viäl taputtiki. Ja toise' taputi' kässiäs.
Mutt ko se oikki tul omatas noikkama, ni sill noikatti vasta ja
stää käsketti jääd' sinn istuma. Viimen kaikk arvasi omas. Ja
sitt 01 flikkate voor menn ulos tuvast, ja me anno heijän tuli
arvama ja kumartama meit.
Pia me' sentän kyllästysi siihem peli näi oma väen keske.
lsotrenkiki haukottel kolm' kertta, aevast kaks koko aevastust,
sylk pualtoist kenta ja läks ulos, vissinkin kylähä jatkama lysti
hauskemas seoras, kosk ny 01 pyhäpäevä ehto jo käsis. Piika
meni lehmi ajama ja lypsämä. Kotei pappat ja äitti viäläkkän
kuulunk' kyläst kotti, ni Eernil rupes soittama urkkui ja me'
toise laolama felis. Em me' sentän täll' kerrall' kauan kerjenn
laoleskleman, ko huamatti, ett Klumm jo kerruines karas
hyssytt pajan tykkö ja toi meijä rakka vanhempan kotti'
sukuloittemast. Niinko yks tuaksaus lähdettin kamarist urkkutte
äärest, tupa tömis, porsto paukus, kuistin klasikkin kalisi.
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Helma satus kaatuman kuisti ette nii, ett Väinöt naurutt kovast
ja Saima pulpatt parkuma. Mutt Helma naoro kans ja nous
ylös, ennenko läks ettippäi, ja ott sin Saima sylyhys.
Siin 01 ny kartooll' siki soki iso joukk "elävi urkkumpiipui".
Niist piipuist läks montta lai peli nykki viäl, ko jo 01 lakatt
pelamast. Pappat ja äiui naurutt, ja kaikill 01 lysti.
Luku 2

MUIT RAUM OL KANS MAAN
KRUUN JA KRANS
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Se 01 kalppian "tylkki ja totinem paikk",
ko siäl oli oodoi ja frinei kaikk.
- Hoi, onk snuull' knyytisäs juustoi myyd?
Taikk es sunkka snää vaa lumpui pyyd!
KNAFfIMPUALNE VUASKERTOMUS SIIT,
KO MNÄÄ KÄVE RAUMAN TYTTÖKOULU

Juu, siit 0 ny hinnusem pali jo aikka,
kom pappa vei mnuu vähä klookkum paikka.
Hän vei minu Rauman tyttökoulu
noin kolm neli kuukautt enne joulu.
Hän tiäs, ett mnää olin kyl hänem poikas,
mutt päätt mnuu kasvatta flikkaten troikas.
Siäl haukuttin kolloiks maankyläläissi;
olik ihme, ett me oli häppeväissi.
Pääs pappa ny jäll' sentän kunniall' kotti,
mutt mnää jäin kaupunki flikkate motti.
Mnää muista se nii ikä eiläse aamu,
ko mnä ens kerra yksi näin koulu haamu.
Tliin kartnolI ja roikoti suurt kiriknyytti,
ja yks poik anno kuistilt jo tämmöst kyytti:
- Ja mitä teke tommonem präsäkin tääll!Voi jee, ko ne flikakkin krikoti' sem pääll!
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Se puhe 01 paras, ko 01 omistett mnuull,
mutt vilhi ja surkki mnu stääki 01 kuulI.
- Kui' tyttökoulu, höhöhö! naoro hökött mnuu miälestän
meijäm Pläsi, ko mnää kaunin loppsuve aamun (1886) oti sen
kii niitust siält tanhva viärest ja sanosi en:
- Sisso, Pläsi, nu lähdetä Raumall,ja snää saa' tulI' pappan
kans kahden takasin, ko mnää jää sinn' tynökoulu.
- Höhö, vai ole' snää flikaks änträtt! pitittel Pläsi, ko 01 ite
aikoinas änträtt valakaks. Mutt mnää en 011' kuulevanas, kon
taluti stä vekkuli vaa peräsän kartnoll.
Sitt rekihuane edes Pläsi men kerrute aisoihi, ja mnää
karasin tuppam pappat käskemä ja kaikill muill hyväst sanoma.
Se hyvästjättäminem pakkas olema vähä haikkia toimitust.
Äit halas mnuu kovast helläste ja toevott siunaust mnuu
felihin. "Herram pelko 0 viissaude alk", hän sanos. Itk siin'
pakkas meilt molemilt ja muutmilt piänemilt kans. Mutt mnää
pyhkesi silmiän ja nokkatan oikke nestuukki ja kröhäsim pari
kolm' kertta miahude merkiks.
Ja nii sitt lähdetti. Mnää vii poti nestuukillan koko ajan, ko
menttin Kestlä ja Helsteni siutt, ja viäl maantiält ai Friiperilt
saakk, ko äit enä yksi seisos meijän kartnolI ja näys vastava
esiliinallas. Ja sinn' se rakas Helkklä sitt jäi punasenas
vilkuttama niinko itku ne silm.
Matkal1' pappa koett puhelI mnuul yht ja toisto Sanos niinki
ett:
- Mikäst hätä snuull' siäl' koulus on! Kyl mar snä siäl vaa
pärjä nii ikä muukki. Eik se olIukkin klookku, en ne opettaja'
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suastusi' snuu ottama sinn' tynökoulu ensmäisse vakinaisse
luakka ilma eksami, vaikk oikeun myäde olis tarvin menn ensi
sen koulu valmistava luakka yhdeks vuadeks. Muttko mnää se
johtajafrööknä, se rehtor Rankken tyttre, Lyydia mamselin
kans kävem puhelemas ja hän kuul, en snuu miäles kovast teke
koulu ja ett snä ole jo nii vanh, ni hän tuumas, ett anta poja
freistat ensmäittell luakall. Muist ny vaa ain käyttä ittes
kaunist ja oll oikke ahker, nin kyl sitt hyvi luanista!
Semssi aim pappa praakkas. Mnää en ol1u näettäk käyn
mittä muut koulu kon kiartokoulu, kotei siäl maaseorkunnas
viäl ol1u edes yhtän kansakoulu.
Mutt mennäst ny ettippäi vaa stä runsast penikulma matka
Raumat ja tyttökoulu kohde. Ko me' pääsi sinn Aro- ja
Hirspuumäkke, liki kaupunkki, ja mnää jäll, niinko isomis
ylösmaeis pruukattin, käveli stä mäkki ylös kerrotte viäres, ni
. mnä kysysim pappalt:
-Täytyköst kaikkiten, kom papiks ja pispaks meina, käöd'
tyttökoulu? Se tais täsä Hirspuumäes pappa miälest tunttu
niinko sanota hirspuupilalt, kosk hän vet suus klookku nauru
vintta ja vastas:
- Ei maaka sentä. On vaa pareveki, ete semnen, kom
pispaks meina, rupp juur pali flikkanen kans seora pitämä. Ei
Rauman tyttökoul viäl mikkä lailnem papinkoul olekka. Eik
Raumam poikkatenka ylin koul, se ala-alkkeskoul, ko snääki
vuadem peräst pääse, viäl 01 oikki papinkoul. Ei, ko sinn
mennän täält ensin Turkkuhu ja siält ai vaa ettippäi oikke
Helsinkki myäde. Nii ett kyl snää niist tyttökoulu flikoist viäl
kerkke' selkkemä, konei snuu sinn ylemillluakill' killataiska.
Raumal me ajo sitt oites Tekkalan, ko 01 meijä vakituinen
kortterpaikk, se ensmäinen, kellane vinkkeltalo siin' puiston
takan oikkiall' kädell. Se omist sillo leskemänt, meijä äitin täti,
"Tekkala faster", kovast hyväsydämine, mutt huanjalkane
ihmnen, kon kävel haasott niin klookust, ikän kaikk
kiinalaisekki vaimihmse' siihe aikkan kuulem pruukkasi. Heill,
meinate fastrin tyyjö, mnää pääsi asuma, vaikkei hänell 011
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itekkä hallusas muut kom piän sali ja köökk. Siin' salis
portivaja vasemall' pualell mnää sitt sai ruvet asuma sen
kovast lyhyvä emänä ja perät pitkäm piikan kans päevä ja
yäkki. Ei sillon koullaisill 011 nii suuri vaatimuksi, ko ny on.
Mahdus siihe sama sali seoravan vuan viäl neljäski, se meijä
Suama, mutt sillo siäl 0100 ja pali lyheve piik.
Nii oikke. Mun ny ensmäs päevän mnää läksim pappan kans
koulu. Em mnä siit kerrast muist pali muut ko, ett kaikk
opettajafrööknä oli valla ihmismäissi ja alhassi meit
maalaissOOn kohta ja ett siäl 01 pali flikoi, oikke hattpäissi
fröökni nellin kaikk paitt kaks, ko mnä näi siäl' porstos tällävä
lähtesäs liinam päähäs, niinko maaflikakki siihe aikka aim
pruukkasi. Poikki 01 vähä ja nelli enimäst pääst piäni. Se
mnuu harminiki, ett mnää olim pojist kaikki vanheve ja
suureve. Pappa kysys sin viäl, ennenko lähdetti, silt
johtajafTÖÖknält, mitä kirjoi ja muit alstantei siäl' tullais
tarvittema, ett hän tiädäis osta' kaikk valmiks. Ja ko hän sai
niist paperklapu, ni menttinki oites Kranströmmin kirikauppa
sinn Ruustetin talo, ja asi tul klaariks. Sitt pappa ja Pläsi
sanosiva' siäl' Tekkalas mnuul hyväst ja jäti mnuu oma onnen
nojaha nojama siihem porti viäre.
Seoravam päevä huamelttam pit mnuu sitt jo yksi lähti'
koulu. Mnuul 01 siin' pöödäll iso kasa niit kirjoi ja muut sälä.
Ny tliOOn kysymys, pitik ne' kaikk ny koht otta feli. Oi harmi,
kotei pappaka eilä stää muistan' kyssy! Ko me' kolm viisast stä
koulkalukysymyst siin' knypyltyyny viäres pohdesi, niin tulni
ilma äänestys siihem päätökse, ett paras 01 viäd' kaikk vaa
koht.
- Pare liiaks ko liia vähä. Pare jäämän ko uupuma, sano
sanalaskuki, puhel faster. Ja piik lisäs:
- Nii,ja kukast niit tääläkkä sill aikka tarvitte! Kyl mnuulI
vissi om paremppakin tyät juur tarppeks, josei vaa liiakski.
Faster hakiki sitt kirjavam pääliinas ja kääres siihe ne' kaikk
kirja ja vihko ja sin kriffeltaulu ja plumppaperi ja pläkfoorna
ja kumminkappale ja sirkkeli loodines ja teräspännä varre ja
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pännän terä ja pIyyjyspännä ja kriffli ja vampunkappIe ja
pännveiti ja linjaIi ja mitä muut irttant omasutt siin nuarell
miähell ny 01. Ei siihen knyytti sentä mittä vaateparseIei pantt,
ei myäs moona Iainkka. Mutt tuI siit aika kantmus näinki, nii
ett se Hin huamatti Iiiam piäneks. Faster ottiki uude liina,
suurema ja viäl kirjavema. Siihe häm pan ensmäitteks
karttakiIjan, ko 01 äske unhottun' toisel' pöödäll, ja toiseks
kriffeltaulu, se jälkke suurima, ja sitt kirja ja muukkin tavara
vähä toisse oominkkin ko äske. Siihe olis ny rnnuu miälestän
sovennviäikakkjajuustoki,niinkovähälastenkouluopettajalkki aim pruukatti alkajaisiks viäd. Mutt fastervastas rnnuull, ete
se tääl' pasan', ko opettaji 01 nii mont. Ja piik tuumaskeI valla
oikke, ett:
-Viä sittvastjuusto, ko näke, kuka opettajist stä surkkimin
tarvitte ja muutonki 0 se väärtt!
Kornnääsitt siuvääräs seknyytt kainalos tlii sinn' tyttökoulun
kartnoll, sinn Vesterlinkim punassen talohon, KuninkkankadulI, 01 siäl jo pali flikoi ja poikkiakki. Ja lysti heill näy tt
oleva. Siäl' peräkulmas oikkial' kädel' koulun kuistill 01 kans
iso trusa lapsi, vissi niit kaikkiam parhamppi, kosk ne oli' siäl
yIimpän ja pidi' suurimppa äänt. Ko rnnää uskalsim portivajast
menn hiuka framill' knyyttin kans, ni rnnuu kateItti ikä
vareksempeIjätyst. Kuistilt siält parhaimitte joukost kuuIus
kova krikotust. Ja yks poik sihtas rnnuu etusonnellas, kohott
äänes liipasime ja laukas:
- Ja mitä teke tommonem präsäkin tääll! Onk snuul', poik,
juustoi myyd? Taikk mitä snuul on knyytisäs, lumpui vai?
Enemppä em rnnä häne ääntäs kuull', kon toise' paukati
monenkertasest kajattlema se laukaukse jälkke. Mutt tarppeks
rnnä jo kuulinki. Mnuun knyyttin rupes äkkim paintaman
kamaIast, nii ett rnnuun täydys nojat siihe seinä vasta. Ja
mnuun tul ittiän oikke surkki, poik parkka. Mutt ko rnnä hiuka
aikka siin ittiän nipistli siält täält ja purim pari kertta huultan,
ni mnä muistinki jäll, kenem poikki rnnä oli ja mill asiall rnnä
olin tulI' tänn. Siin' samas tliOO se lemppi rehtorfröökin

koulum portist, ja ko se huamatt rnnuu siäl' seinä nojall, ni se
tul mnuun tyyjön, ott mnuu hametes suaja ja vei sisäll' toiste
joukko.
Mitä siäl' koulus sill' kerrall' tehti, stää em mnä muist. Se
mnä vaa muista, ett vaikk rnnuul 01 stä monelaist kräämä
knyytisän niinko "reppryss-Matill" repusas, ni ei se kumrninkkam piisann. Jo seoravaks kerraks se johtajatar määräs mnu
ostamam pänni ja muit piäni föryi vartem penali. En mnä stä
penali nimi sentän koht muistan, vaikkan luuli. Ko se mamsel
mnuult lähtesän kysys, muistink mnä ny vaa oikke, mitä pit
ostama, ni mnää meinasi, ett:-Juu,juu. Eiköst se paneli ollu?
- Olip hyvä, ett se opettaja kerkes se viäl änträmä. Muuto
mnä vissi olsi seoravan aamun laahan' kouluhun tiäs kui'
suuren taakam paneli, pontattu lautta, eritotte, jos faster ja piik
olsi' pääss kuarma tapuloittema.
Sill' tavall mnää pääsi oppikoulun krivoist kii. Ja ko mnä
kerran trallihim pääsi, ni mnä huamatti, ete tämä tyä se
vaikkemppa 011' ko maatyäkä, mitä rnnää oli jo mont vuatt
vääntänn. Pia me' siäl koulus kesknän tutustusi. Ne' toi se'
tiättvästenkin kaikk koht tunsiva rnnuu, kollon taikk mouka,
niinkon kaupunklaise meit maalaissi siihe aikkan kutusi', ko
meijäjoukost ei monttaka uskaltann' kaupunkkim papinkoulu
lähti, muttkon käytti "härjähännänkoulu" vaa. Mnääki rupesim
pian tuntema niit kamratei muitakkin ko sen, ko mnuull'
tervetyspuhe 01 pitänn. Mnää anno hänelI ja kaikill oikken
krossis antteks, niilekkin, ko oliva' sem Paulim puhett kaikken
kirkkami naorann. Ne' kaupunkilapse' kans huamattiva, ett
ihmse alui maalaismukulakkin knyyteines ova. Hyvi kamratei
mnä pia sai montakki.
Koultyä käve valla leinavast. Konei mnuull ollu' pali entissi
tiadoi eik taedoi, ei mittä ahtmust aevoisan, ni se viissaus, ko
ny korvate ja silmäten kautt tiputelttim pääkopa sisälI, tunnus
tarttuva sinn' kom pOO ja terv. Voimistelus ja käsitöis flika ja
poja jo sillonki ymmärettim pittä eri karsnois. Käsitöit me'
poja' teim papplas, jossan trenktuvas, kom pappIa nuarin
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fröökin, se Jumperi Ellen, meit opettiki nikkroittema. Meill'
täydys siäl 011 pitk esiliin vyäll, oikken kaola myäde, vaikkei
meijä muu hall' tarvinn flikkate vaattei eik muit hepeni käyttä.
Sanotti, ett nikkartöis esiliin 01 tarppeline sentähde, etem me
olis housuian ja jakkuan kamfri Iann , mutt tais sentä 011'
semnenkin meinink, etem me näis poikkaten töisäkkä olis
pääss unhottama, ett me olin kiltei flikkaten korvikkei,
tyttökoullaissi. Voimistlemas käytti alkkeskoulu voimistelusalis, siäl jokirannas kirkko vastpäät. Niil nurkill em me'
tarvinn omast takka mittä flikkate helmoi, sill ett kyl me'
tunnetti siäl muutonki. Ja kyl alkkeskoulum poja' pidi huale,
ett me itekki muisti, mitä me oli.
- Tulkkast ny, tulkkam, poja', pian kattoma nätei flikoi,
tyttökoulu flikoi, josett 01 enne nähn! huus siält joku koht, ko
meijä rivi välitiimalI marses heijä näkyvis.
- Oi voi, mutt ova ai, ova ai ne oikke herttassi! Tipu, tipu!
sanos siihen toine. Ja kolmas naora höräyttel, levittel kässiäs,
löi flaiskauttel niit yhtenki ja hihkas:
- Nii, mutt mitä vartest te, flika, hameitan sinn' tyttökoulu
riisusitt, varasteta viäl sill aikka! Ja paremi ne' teijä yllen
kadulakki olsi' sovenn' kon tomse' pitsittömä' poikkate housu!
Tämssi ne' poja huutliva meill meijä rehtorfrööknän kuulle,
vaikk suur osa heist 01 ittekin tyttökoulu ens käynn.
Siin' piänes tyttökoulus 01 muistaksen vaa kolm luakka,
ilma se valmistava luokka. Ne opettaja oli' kaikk nuarija fiinei
fröökni. Ei heist ykskä 011 häij. Yks vaa, se Limuni fröökin,
koettellystikses karttaköpill', kumne ään laste luisevist sormist
läks. No, mitäst ne' pali soisi. Mutt muutma' kläpi oli' sentä nii
musikalissi, ett ne rupesi' suun kautt soiman koht, ko heit vähä
sormihi napatti. Mnuust se opettaja ei koskan koettan' sill'
tavalI äänt otta. Ja turha vähti se olis ollukki. Ite laulu opettajaki,
se sama provastin tytär, ko äsköm puhe 01, ei tahton mnuu
suustan laulu ulos saad. Häm pruukkaski mnuu välist
lauluharjotuksis haukku' siit, ett mnä avo leuvoian liia vähä.
Paras ihmnen kans mnuu suutan suurentaman, ko sill ite, nii

laulu opettaja ko oliki, 01 niim piän suu ko säIjell! Mutt se
karttaköpil' soittaja koett muutteks toiselakin konstil' saad
lapsi soima, meinate nii, ett hän kropeloitt heijäm päätäs ja
heilutt tukast. Poikki kumminki, eritotte Nurmise Jussi ja
Sofronoffi Vallet se pruukkas tukusta nuljutta oikke
hemasevast. Ei sunkka J ussikaHelsinkis siit sentä enä välittänn',
ko hän elI 01, niinkon kaikk tiätävä, nii runssast paremppa
välittämist liikeasiois. Ei se opettaja mnuu koskan tukustan,
vaikkan pelkäsin, ko se pruukkas ruatin kirjotustunneill hiot
kynssiäs mnuun tukasan. Mnuum pörrin ei sitt lainkkam
paremppa oominkkin tull, pikemim päivasto, mutt em mnä
kehdann' siit sanno. Toiseve poik 01 Toolperi Volmar, mnuu
jälkken suurin. Siihem pruuri ei opettajankka olIu hyvä menn'
kajoma, leikilläskä. Kerra yks heist ennen tiima alkku, ko hän
tul koulun, tartus kuistill ystvälisest Volmari olkpäähän
takkapäin, kom poik 01 juur hänen tiäläs. - Kuka se siäl nytki?
räöhäs VoImar ja kääns ittes vähä liukkast ympärs. Ja ko
opettaja koett hänt vähä sossotell, niim poik petras vaa ja
moites takasi opettajat, hiuka naoraten kylläki: - Mitäst
tarvitte kans toist sill' tavall' peljättä' takkapäi! Poik olis
tiätysten tarvinn rankastust tylystkäytöksestäs, mutt se opettaja
01 nii liia lemppi, ete hän malttann, ei muut kon torus viäl yhde
eine jajätt asia silles. Siit opettajast, Kranströmmi Hannast, tul
sitt jälkkempäi ai viissave; hän valmist suure enklantilaissuamlaise sanakirjanki, korotetti suuren tyttölukio rehtriks
Helsinkis ja nii edespäi. Se Volmar joudus viimen kuritushuanessen, Turun Kakola, - no, hyvä ihmse, älkkä ny vääri
ymmärtäkk, ei sunkka fankiks, mutt kon koko laitokse
apujohtajaks,jööt pitämä. Ja mnää takka, ett hyvä oominkki se
jehu om pitänykki siäl, 01 sill' semse ruppeukse jo tyttökoulus,
yhdeksä vuade vanhan.
Ja kyll niist vaa miähi tul muistakki sillosist tyttökoulu
ensmäitteluakampojist. Täyty viäl kehut stäNurmise Jussiaki,
tunnettu konsuli ja merenkulkuneuvost, hän ko nii erinomasell'
tavalI 0 viäl muistan rakast Raumataski, ett lahjott sill juhlalise
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vapaudempatsan, kom paljastettin 16. päev toukkuus vuan
1937. Semse' poikki 0 vast, täyty sanno. - Mnuun kaimastan,
siit Teenruusim piänest pojast, tul miäs ja kippiättem parantaja,
ei lääkär, mutt ko viäl pare avuantaja, oikke "aputeikkar" sinn
ylös Paavolam Pruukin keskell. - Hänki on kuall jo, niinko
Volmar ja ValIekin, kauppaneuvos ja moni muu. - Mnuun
tiatopiiristän 0 jo aikka hävinn' se ponnestar Tönruusim
Pruuno. Joku luul tiätäväs, ett hän 01 011 Amerikkas joku
insinöör taikk muu iso herr. Usse mnä ole häntäkki muistan.
Yhdelt suamen tunnilt mnä muista hänen kovast selväst, ko
hän unhott yhtäkki, kui dee sanota. Opettaja, se sama, ko äske
viimetteks 01 puhe, tahdos saad' tiattos, kuka pojist olis kelvann
jouljuhla runo lausuma. Jokane meist joudus vooroas myäde
mustantaulu ettem pitämä ikä piänt koessaama. Pruunom pit
lausuma: "Jos sydän sulIa puhdas on" ja nii edespäi. Mutt
opettaja ei päästännykkä hänt edespäi, ei, ko vaades ai vaa siit
takasimpäi sentähde, ett Pruuno ei ny osannukka laussu muut
ko: "Jos syrän sulIa puhras on". Hän 01 kokonas unhottan dee.
Eik hän stää ny uudestas ovenn, ei vaikk. Ai vaa sama: - syrän
- puhras -. No, mitästopettajaka luanomullistukselI mahdo! Ei
semne ärräntäristäjä tiätysten kelvann jouljuhla lausuma. Ja
mnää vaevanen, koten hoksann enk hyväksynykkä semmost
pelastuskeino, määrätti lausuma joulruno. Em muist, koetettink
rankastuksell' Pruuno "syränt puhrista", mutt turha kaike seki
olis 011.
Jouljuhl tul sitt siihen koulu, niinko sen tapa 0 viäläkkin
kouluihin tulI. Siäl 01 pali muutaki hyvä ohjelma, ei vaa se
mnuu runolausumisen, se ko alko: "On jouluilta, ja yksin
vaeltavi matkamies". Se lausumisejälkke mnuull' tul semnen
trykkfeel, eten muistanukka lähti' siit paikaltan muuri edest
pois, mutt kon seisosin törötin siin vaa niinkon kirko Latsarus.
Em mnää siin mittän kolehti sentä vaevoistan odottann. Mutt
mahdonk mnä meinat, ete siit sovenk käskemät pois lähti,
kosken mnä siihen käskemät mennykkä, vai mahdonk mnä
tull omast lausumisestan nii liikutetuks, eten voin' paikaltan

hiavatta, - summ se vaa 01, ett se hyvä johtajatar tarvitti siin
mnuu silittlemä ja selittlemäm pois toiste joukko.
Siäl ne jo hääräsiväkkin täödes touhus joulkuuse ymprill ja
mikä misäki. Kovaste juhlaliselt siäl' kaikk tunnus. Meijäm
pappaki 01 siäl seinäviärell istumas ja kattel ja kuulustel
ihmekses stä meno. Niin kaunei joulIauluiki laoletti ja leikei
leikitti, etem mnä piänelI iällän se jälkkenkä 01 niin kaunei
kuulI. Joukos mnääki hyppli ja ihmettlin, ko ne flikakki oliva
ny nii nätei ko valkossi enklei vaa Pitkä' piiska suurin ruseteines
heilusi' pään takan ja välist edesäkki. Ei siihe aikka vaimihmse
viällyhyvä pörröt pruukannukka muu' ko muutma harva. 01
siäl' sentänkahdell opettajall,jaheit sanottinkin kans peratuiks,
emanssi -peratuiks, ko meina kaike juur pääst-peratui. Kahdell
flikall 01 kans lyhyväks klunitt tuk:.k; mutt heit sanotti rupipäiks,
ja tais heis stää vikka ollakkin, kosk he' pidi ulkonaki liina
pääsäs, vaikk kaikill muill 01 hatt. Nii oikke, kyl ne' kaikk flika
ny juhlmunterinkeisas oliva valla liiankin kaunei. Heill 01
pitkä' piiska, mutt lyhyvä' klänninkija sittjäll voorolIas pitkä,
hohtava valkose housuntrompu. Jaa, tämä viimene sana tais
tulI vähä liia äkki sanotuks. Mnuu olis pitän varovast sanoma,
ett siihe aikka mailma 01 semnenkin kaunis muud, ett lyhkäste
hamette alt pantti housulahke näkymä vähintäs pualen korttli
verran - noi vaa silmäli mitate. Ja tromppute suus 01 sitt
kaunist, leviä pitsi, nii erinomasen kaunei mallei ainaki siäl
Raumall, misä niit taedettin tehd' semssiki, etei koko maas
verroi, niinkos tiädä. Jaa-ah, mnää en ehta raumlaisen voi
muut kon toevotta, ett tliis vaa pia jäll' semne houssute muud,
ny ko lyhyvi hamessiaki on mailmas nii runssast. Kyl sitt
raumlaiste hiano' pitsi' pääsisi aim paremppa huutto, tuhane'
knypyltyyny' krapisis RaumalI päevä ja yäkki, lukemattoma
joutva miähekki saisi' tyät,ja Raum pääsis niit pitseiäs myäden
kiippemä ylös maine ja mammonan kukkulattem pääll. Jekka
sentä, koskan oikke innostusi!
Ei maar, mutt kiivetäst niilt kirkkaude huipuilt viäl vähä
takasi sinn' tyttökoulu jokapäevässen tyähö. Mnää taisi äskelttä
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liiaks kehhu niit flikoi. Ei ne' kaikk ai nii herttassi 011, ko ne'
pyhäpitseisäs näyti. Muutma yläluakklaise' tei mnuulekki
semmost kiussa, ett se mn uu viäläkki hannitta. Ja mikä kaikken
kamalimppa: ne' kiusasi mnuu rukkouksis. Kaikk luaka'
kokkonusi ai joka tyäpäevä alus ja lopus rukkouksihi siihe
meijä, suurimppa luakkaha. Niit ylemppäte luakkate flikoi tul
siihe muutam rivi poikimpäi meijäm pupettite siull, suurima
juur mnuu viären. Ne riivatu huamasi, ett mnää olin kovast ujo
ja pruukkasim punastu, ko he' siin mnuuakki vauhkottliva. Ja
eiköst nämä ilkkeme ruvennukki oikkem pahuttas kattlema
mnuun taulvärkkiän ja ottama se fåreist ja kihtauksist vaari!
Mnää koetin käänttä niskan heit päi, koetin katto' suara alas,
koeti isoll nestuukill' peittä enemä vasemppa poskian ko
nokkatan, koetijoskus nostajakun krainki ylösja tuumasklijo
semrnOstakkin konsti, ettän olsi jolla verempitäväll' tavalI'
paklann' taikk maalann' taikk tapiseerann' koko naamarustninkin. Se jäi tekemät, mutt perät suajattomaks mnä ain
tunsi itten. Ja semmost hirviät väkivaltta ne flikajulkesi' tehd
oikken kesknäise suulise sopimukse jälkke, niinko yks heist
sitt aikkatem peräst 01 mnuu äitillen tunnustann, vissinki, ja
toevottavast, kovis tunnovaevois. Älkkän te vaa, flika' kon tätä
luett, koska niin kiduttakk syyttörni, ujoi poikki, kosk kaikelaine
muuki elänrääkkäys jo on jyrkäst kiälett! - 01 siäl flikkate
joukos sentäm pali hyväsydämisemppiki, semssi, kom pidi
mnuuaki niinkom parhan veljenäs ja joskus, tarppetont kyl
seki, kääresivä mnuun terven kaolan ympär kylmälämmittävän
kääre, meinate omam pehrniän käsivartes.
Nii hänt, nii se vuade aikan mnuuaki siäl tyttökoulus
kypsyteltti nii sualases ko sakariiniseski vedes Rauma sillost
ylimppä poikkkoulu varte. Keväppual men viäl friskemppä
faartti ko syks. Välitunneill rikeratti ulkon ja tehti joskus piäni
koerankureiki. - Jaa, koerankureist muistuki viäl miälen se
iso, kiukkune, ruski koer, ko asus siin' samas talos koulu viäres
isäntäs, se faktor Viikmannin kans. Se koer 01 meill ainanem
paha peljätys sillon, ko faktor siit sen kans soikkroitt siutte. Ko
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isänt läks ulos taikk tul kotti, nii voi kauhistus, kumsell' kiarull
ja metelill' se koer tröömäs meit päi! Kerra se jäll' silllaell' tul
meit kohde, niinko olis meinann muutmi meist hotkast
krossmänttnes. Mnuull rookkas 011 iso, luja lumipall koorasan.
Se mnä paiskasi hätävarjelukseks sem pedon kitta ja kovali
faartill' sitteki, nett lumi truiskus vaa hajalles. Se suuavaus
piisaski sill hunsvotill' siks ateriaks valla erinomasest. Koer
vinkus, yskes ja kröhes, aevastel ja syljeskel ja niist nokkatas
käpälilläs, nett meit naurutt kamalast, ja sitt se kiirutt valla
veisate ulos portist. Ei olis saan' toise vahinkko naorat, mutt
mitäst se kans 01 niim petomaine. Kerra se mnuu nähten
hyppäs ylös stä Paukkot päin, ko mnuull' sen tervetyspuhem
pit sillon koulu alus, ja kaas häne alles. Molema ne' siin' kiljusi'
kilppa. Jos mnuul ny olis olI' semnen kirjav kiriknyytt taikk
edes vaa yks kova maalaisjuust kädesän, ni mnä olsi flinauttan
se nelijalkasen kiljuja vähintäs kualiaks, ja mnää luule, ett se,
ko siitt olis se jälkke seljen' seisoma, olis antann siunaukses
mnun knyytillen. Mutt rnnuull ei 011 niinkkä hyvä asett.
Onneks faktor kerkes pia appu. Ko me' poja' siit sitt läksi Paukkoki sentä vallan kokonaisen - ni me' sanosi, ja rnnää
sano se viäläkki, ett se 0 synt ja häppi, ko semssi koeri pidetä
laste ja aikaihmistenkin kauhun ja vaaran.
Nii ai. Kyll mar siit tyttökoulu ajast piissais viäl palikim
puhett, mutt täyty sentä lopetta. Ny ei 01 vuaskymnin enä 011'
stä koulu Raumali eik koko stä Vesterlinkin taloakkan, ko se
paikk tarvittin tori suurenukseks. Se koul ja koultalo ova'
truiskunn hajalles ja sulan' katovaisuden kitta niinko se mnuu
lumipallin sem pahan koera hamppaihi. Mutt usse mnää viäl
muistle stää vuatt, ko mnä käve Rauman tyttökoulu.
(Suarasanasest radios 3.12.1937 jokseski näi.)
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Kosk mnää välist olen tehn' semssikin tunnustuksi, kote 01'
pali mistän kotosi, ni mnuun tunton sano, ett ny jos koska on
jo aik julkisest tunnusta yks pahatyäki, mink mnä tein Teill'
siihe aikkan, ko mnä käve stä Teijän tyttökouluan, nuukemi
sanote syksyll ykstuhatt kahdeksasata kahdeksankymment ja
kuus (1886). Asi on tämne:
Mnää meni yhten ehton läksyten välis kortteristan Tekkalast
hiuka ulos friskantuma ja jalottlema sinn' kalatoriH', ko 01 sillo
niinkon kaike nykki siälliki Tekkalat. Se siul' siin vanhankirko
hauttausmaa viäres makasiini edes 01 maas luanikas, sopivaisen
kokkone heitinkivi. Vaikk mnää ymmärsi, ett se 01 kaupunki
omasutt, ni mnä oti sen kive siit omi luvi ja siirsi sen toissem
paikka. - No suurikokst pahatyä se sitt oli! naora joku. Ei se
ittestäs viäl niim paha ollukka, mutt mnä siirsinki sen koval
faartill, siirsi nli faartevast, ett se helistel mennesäs kamalast.
Jo ko mnä ny viimeinki näim pali ole uskaltan' slit sanno, ni
mnä lyä itten lossiks ja annan tull framil' koko totude, ett mnä
siirsi sen kivem paiskaten - katulyhty läpitte, nett se helin ei
ollukkam piän. Ja mnä mäim pian kauhuksen, ett se ei
kilissykkän turham pääll. Rupes näeks siin' samas siällyhty
sisäll valu fleijama, ja se loimott kalppiast pitkä aikka, sai liian
traaki ja sitt laaki ja joudus nii vallam pois ittestäs taikk
klaaremi sanote samos kokonas. Mnää luule, ett siit lyhtyst ei
jään yhtänklassiehjäks,eimyäs siitölilampustjään' klaseieik
öljy lainkka, kosk siit nous niin tavatoine liask.
Y mmärtä se jokane, ett poikka kauhutt. Em mnä lainkka stä

lyhty meinan' paiskat, viäl vähemä rikotta, em muut ko freistat
vaa, niinkom poikkaten tapa jo sillo 01, ett kui liki stää olis
osann niin kaukka, tosa neljänkymne sylIäm pääst. Se yhde
ainuan kive mnä vaa paiskasi, ja rookkas käöd nli kalpate. Se
lyht 01 siin' Tekkalast torill mennes oikkial' kädell aeda viäres,
ja rnnuul 01 ny vähä surkki hätä koetta' kaartta' siit kirkkmaa
aeda viarusta pisi se lyhty raado siutt kortterihin pakko,
ennenkon kukkan tul mnuu kii ottama.
Kyl stä pahatyät sitt 01 kamal ai jälkkempäi ajatell, ja pakka
nii olema nykki viäl. Mnää oli omis silmisänkin joutun'
katupoikkaten kirjoihi, ja heijän tileihis kaike lisättin tämäkin
koerus kaupunki lyhtyten kirjampidos. Kukka ei ollu' sunkka
rnnuum pimeydentyätän nähn, mahdok helinätäkkän kuulI,
koskei mnum peräsän karatt kraivärkeist kii ottama. Ja
keneläkkä em mnä uskaltan asiast mittä hiiskattakka, kon
pelkäsin kovast, ett tämne hultten olis kukatiäs koht erotett siit
papinkoulu ensmäittelt trapult, meinaten tyttökoulust, ja ettän
olsin tuattan' kotoväellen kamala suru ja häppiä, kon olsi vissi
joutun' kaakimpuuhu ja tiäs rnihi, puhumatakka siit, ettän
olsim pappalt saan armottoman kovan kölilöyly.
Ny mnuul ei enä 01 niin kova pelkko selksaunast eik
kaakimpuist taikk semsist muisto Mutt stää mnä ny pahimim
pelkkä, ett kui' tyyriks semnen kaupunkin kive siirtärnine
saman kaupunki lyhty ja ölilampu läpi mahdais sakoines ja
inträsseines kaikkines mnuull' tuH, jos siit viäl asi tehdäis.
Taita sentä 011 voimas se sorttine laki, ett mitä suuremaks velk
ai vanhimitten kasva, stää vissemi se saa jääd maksamat, jose
stä 01 aikanas karhutt, vaikk meijän kansa omatunt sano, ett
"uus velkvanhanakki" on. Muttjoka tapaukses ny kumminkin,
kon tämä vela räknöitterninenkin tuatais pali vaeva ja näim
pitkä ajam peräst kukatiäs virheijäkki, ni mnää pualestan
hyvin tydyisi siihe, ett annettais koko jutu lahot tähän, ko mnää
näi julkisest tunnusta rikoksen ja pyydä antteks ja teitittlen
Teit, hyvä, rakas Raum. Paintakkan koko asi villasell, semmost
kon Teil vissi on tarppeks! Mnää pualestan luppa ja sääkrä,
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ANT AKKA ANITEKS, RAKAS RAUM!

etem mnä enä koska vahinkosakkam paisk rik.k Teijän
katulyhtyijän ja ölilampuijan.
Ohhoh, kosk tuntu oikke hyvält, kon ny olen keventän'
tunttoan ja paiskan' sen kiven pois syyttömätten tililt oikkia
syylise, meinate yhdem pitktromppusen tyttökoululaise
niskaha. Em me' kaikenkaltase' piäne frööknä 01 ai sem
paremppi ko nii sanotu' katupojakka.
SURULINEN TARIN ORA VAST JA POJAST
(Tämäm pyynö mnä kirjoti vast v. 1949 jajulkasi
Länsi-Suames sillo 4.12.)
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Kuka ei muistais Juhani Aho lastui "Surulinen tarin
jäneksempojast" ja "Ilonen tarin jäneksest ja pojast"!
Oravampojast ja samate oravast ja pojast passa kans kertto
surulist, jos ilostaki. Mnää juttle surulisen tarina oravast ja
pojast, piäne jutu vaa.
Yhten kaunin lauvantapäevän' toukkuus mnää, toevorikas
tyttökoululainen poik, patikoitti Raumaltkottippäi, KulamaalI'
pyhä pitämä. Hyväl miälell mnä oli ja menin tramppasin
keviäst, karatenki ai joukko. Kaikk olluanos niin kaunist, ja
linnu ja koko luamkunt ilott mnun kansan, niinkon keväst
pruukata ilakoit. Ko mnä oli tulI jo liki meijän kylä ja kiärtän'
se "äkkinikaluksen" kaljon, krapistel siäl maantiä viäres
vasemal' pualell ylhäll' kuuses orav. Sitt ko mnä se jo näinki,
se istus valla verka ja kattel ystvälisest vooro mnuu, vooron tiä
yli kaunist niittu ja muut luantto edesäs, niinko olis tahton
mnuult kyssy, ymmärsink mnä oikken, kui' kaunist kaikk 01,
kui eläm 01 ihana ja kui' suur ja hyvä ite' kaike elämä antaja.
Mnuu 0 häppi sanno, ett mnää papinkoululaine en ymmärtän
stää likikä nii hyvin ko orav ja muu luant. Voi, mitä mnä
teinkä! Mnä oti maast kaks isompualist kivi ja ilma mittä
meininkki heiti niist toisen koval faartiI' tota onnelist orava
päi. Kamala sentä, se osas käöd' siihe ja niim pahast, ett se
raukk vikistem putos alaspäi oksalt oksall. Sitt se sai viäl josta
oksast kii ja jäi puuhu. Mnuu viils pahaste sisikunnastan, mutt
mnuun täydys ny miälestän heittä stä sill' toise!' kivellän.
Ihmelist kyl, se käve kans siihe, ja orav park putos maahan
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kuuse juure11. Siin' se hyppel ympär puu ja sinn' tänn. Mnuun
tek oikkem paha, mutt ny ei auttan enä muu, ko ett mnuun
täydys menn stä tramppaman kualiaks.
Viäl kaua se jälkkenkin, ko orav ollakann' kattlemast mnuu
ja keväst luantto, mnuu sydämen takos kovast, enk mnä
ymmärtän, mitä ny pit tekemä. "Ei snuum pid' tappama", puhel
mnu omatunton katekismukse sanoill ja sanos mnuu
murhmiäheks. Pakkas oikken kurkkuan kuristama. Mitä vart
mnä olin kauni, viattoma, onnelise oravan tappann? Em mnä
kyl meinann stä tappa, mutt ko se ensmänen kivi toI paham
pojan tavall heitetyks ja se osas käöd niim pahast, ni mnun
täydys heittä' toisenkin kerra, ja ko seki merkilist kyl käve ja
pudott se rauka, ni mnä oli velvoline lopettama sem pois
kitumast.
_ . Mutt tapeta niit suuremppiki elukoi, härkkiäki, mnää
rupesiomatunttoanraohottamajaittiänpualustama.-Oraviki
ammutam pali, ja niitte nahoist kuulu maksettava hyvi hinnoi.
Raha mnääkin tarvittisi, ja täst oravast stää ny lohke tiäs kui'
pali. Ja stä paitt 0 se vähä miäsmäist viäd' tämne otus kotti
näytteks, ett kelppa mnää jo paremppiki elukoi tappaman kon
kärvässi ja hiiri. Ja sokkioi katimpoikki - niinki suuri elävi
mnää jo joskus oli heitell henkettömäks, ja oikken käskyst sitt
viäl. Kyl kotoväki ny ihmekses kattle, ko mnä viä sinn' tämsen
tyyrin tuliaisen koulust niinko mikäki mettmiäs.
Ja murh-, ei ko mettmiäs ott se oravan tuuhia hännäm pääst
kii ja rupes roikottama otustas kotti oma miahutes merkiks ja
toiste yhteseks hyädyks ja rikkaudeks, sill ett häm päättiki 011
nii jalomiälne, ete vaadeis täst itteles mittä muut kon kunnia.
Mutt mitä varten tua urholine mettmiäs ei ol1ukka enä nii
ilonen ko enne stä urotyätäs? Mitä vart hän ei käve11lainkka
nii reippast ko äske? Mitä vast hän ei tuntenukkan kunniat,
mutt kom pakkas kovast häppemän, ko joku tul vasta ja kattel
hänt ja hänen kätes pikä jatko? Linnukkin kattliva oksiltas
niinkom pelkosillas, ja jos joku niist viällaoloki, ni se 01 nii
surulist, ikä ne olis' kysell: Mitä se kotoväkikä mahta ajate11ja

sanno, sisarekki? Ja kui' se äit hänt kattonekan, kon kuule, mi11'
tavall' se poik oravan tapo? Ite mettmiäskin kysel itteltäs:
Kuka tuan taitajajulkke kiskotakka? Ja kuka siit nahkast sitt
raha anta? Ja kui mont penni siit kaikkiastaska mahdais saad?
Mettmiähe miält rupes aim pahemi ahdistama, ahdist nii, ett
piän orava ruumis tunnus valla raskalt kantta. Ja vähä enne
Lintlamaan tiähaara hän väsys, pysäs ja - vippas oravan
kauas yli aeda sinn' Takala niitom puskihi. Kauniste, mutt
surulisest se vainajam paks, pitk hänt huiskutt pojali hyväst,ja
sinn' se ruumis jäi näkymättömi, mutt hauttamat. Poik jäi
surulisen jatkama menoas kottippäi, tua urholine mett-, ei ko
murhmiäs, niinko hänen tuntos sanos, kosk 01 tarppettomast
tappann viattoma orava.
Se poik 0 viäl joskus vanhan äijänäkkin kulken' sem paika
siutt, mutt ei koska nii, etei hän olis muistan stä surulist tarina
oravast ja koulpojast.
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RAUMA YLIMÄS OPIAHJOS"ALA-ALKKESKOULUS"
- Jaa-ah, kom pääsis sentän kerra alkkeskoulu! huakkasi
mnää kerra jos toisenki sillon, ko mnä tyttökoulu käve. Ei nii,
ett mnuu siäl flikkatten koulusakka olis pahom pideltt, mutt se
koulu nimi pakkas välist toistem poikkate joukos kronklama
ja meit tyttökoulum poikki sapittama. Se alkkeskoul 01 sentä
. olevanas vallan toisto Ko niit alkkeskoulu herroi tul välitiimoill'
sinn tyttökoulu nurkkihinkin kadull mäikkämä ja luihkama,
koulu' ko oli likityste, yks korttelkunt vaa välis, nii me'
tyttökoululaise' kiirutim portivajast heit kattomaja ihmettIemä.
Jako heijä järjestysmiäheski sitt ai viimätteks tul sinn' pitämän
kaikkiam pahimppa melu, koulu suurel' porokelloll jumputtama
ja trumputtama niinko maistratim pualest merkiks, ett ny
heijän koulu herratem pasas jälI ruvet sihruttama ittiäs koulu
kohden takasi, ni me' tyttökoullaise, ko jo olin tull' sisälI,
vahtasin klaseist stä ylimän koulun komentto ja ihmettli. Ja
meit poikki pakkas harmittama hamevallan koveve komento
Seorova syksy alus me ensmäse luakam poja' sitt ilma
eksami pääsi sinn' koko kaupunki sillosse ylimppän koulu.
Ei Raumall' siihe aikka ollu viäl pali koului kaikkiastaska.
Josem mnä puh mittä sillosest jo seittmä vuade ikkäsest
merikoulust, ni maakoului 01 vaa paitt stä suamlaist piän
ruattlainenkin tyttökoul, kon kans pruukkas otta' poikkiakki
höystöks, ja sitt (suamlainen) kansakoul siäI' Porin tullis ja
joku viäl alevekin koul jossa. Mutt alkkeskoul 01 olevanas
kaikkian korkkeve, vaikk se vanh nimi oliki vaa "ala130

alkkeskoul". sm 01 hal,lusas ko~o ta~o jokirannas, .~.~a. talo,
ko sitt aikoinas 0 011 kansalaIsopIsto hallus, släl kir~~
vastpäät, joen tälI' pual. Siin' koulus ~i ki~lattukka ..~Ol
1aI'nkka , eik yhtä vaimihmist ollu melJä aikanan paastett.,
pujattamaopettajatenkajo~o. Si~ ol.~aks luakka, k~ vastas~
täödellise lyseon kaht alimppa, Ja slält pruukkas Ilma en
tutkintto pääst semse oikkia lyseon kolmanell luakall.
Raumlaise meni' siihe aikkan Turkku jatkaman papinkouluas,
vaikk Porisakki, noin kolmja pual penikulma likempän, 01 yht
vanh täödelinen kahdeksaluakkane lyseo, mihi sitt myähemi
vähä pruukatti mennäkkin, kon TUTU fiineys ei enä vetän
niinko enne.
Alkkeskoulus kaikk tunnus mnuu miälestän ens kovast
juhlaliselt ja uudelt, siin iankaikkise van~as.' kellases talos. Se
sisäls vaa kolm huanett. Snää ole VISSI luken Nortamo
"Helmikoristeisest kirjamerkist", kummost siin' koulus 01
siihe aikkan, kom Penu siäl' käve, ko se viäl 01 ruattlaine alaalkkeskoul. Niinko sillo Höröm päevin 01 011, ni nykki 01
ensmäne luakk sen talo läntises pääs. Toine luakkol keskmäises
salis. Ja toises pääs 01 voimistelusali. Täsä salis opettaja' saiva'
tull' toime välitiimatte aja, talvellakim paltto ylI siäl'
kylmänkalssias. Se oljokseski vilhiä näköne opettajahuaneks
ja rehtrinkansliaks; mahdok siäl' kunnolist pöyttäkä oll, em
muist.
Ei se meijä hyvä koul taitan muutonka oll nii erinomanen,
ko me' sillo luuli. Meit 01 siäl ensmäittes luakas kaiken
kaikkias kyl hyvä luku kolmttoist, mutt toises ei olI' ko ens viis
ja sitt vaa neli, ko yks suutus ja jätt koko peli. Hyvä ja
perimpohjast tyät siäl' sentän tunnus tehtävä, se me' koht
ymmärsin, ko sain kuulI, ett edelise~' kevän '.~oise luaka ~iid~st
pojast kolm 01 päästett pois koulust Ja ensmatte lu~a sel.t.mast
vaa kaks 01 kypsyn' korotettavaks toisellluakall. Nlltte vlldem
perustelisemajoukko meit ny 01 tull' tyttökoulust kahdeksan
toevorikast miähem pualt. Ett me' todestas oli miähempualt,
siit he' pia oti' selvä välitunneill' ko he' pääsi meit entissi "nätei
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flikoi" uumilt ja rinnoist kopeloittemam paintlukses. Ei he' se
jälkke enä koska uskaltan' puhhu meijä hamesistan niinko
sillon, ko me' tyttökoulust tlii sinn alkkeskoulu voimistelu sali
Rankke frööknän komenukse jälkke voimistlema.
Opettajitte joukos ei 011 yhtä entse Hörön kaltast perät
klookku, mutt kon kaikk oli vaa tavalissi miähi. Rehtrin 01
pitk, hoikk ja hian miäs Kanneliin, oikken komias ja juhlalise
näköne saketeines. Ko se tulluakam pöödän taa istuma ja
rupes ensmäitteks tyäkses noi niinkon Oltava vuaks ja ulknaise
muadon tähden" krassamam pulska nokkatas, ni stää pasas
meijän katto ja kuulustell. Ei nii, ett siitolis tull mittä yliluanolist
pärinä, semmost pasuna äänt, ko Nortamo kehu Hörö noka
lossamisest tulIum Penu miäle, eik hän myäs ladann stää
nuuskull, niinko Hörö pruukkas ja meijänld laulu opettaja,
mutt ko se kaikk käve vaa nii fiinist ja taittelisest, ett meijä
. oikken kade tul. Kom partaki sitt sen toimituksem peräst 01
perimpohjasest järjestett ja se ftin nestuukk yht kuivan jäll
laskutett ja pistett sortukim peräplakkri, nii sitt puhrustettirn
pöyt ja siirytti muust opetusainest selvä tekemä. Mutt jos
joskus rookkas käöd sillaelI, ett joku pojist ei jaksanukkan
koko se niistämise ja siivomise aikka 011 oikken tarkkavaine,
nii ei muut tarvitt, ko ett rehtor napauttel hyvi syvämiälise
näkösen ja hyvi hiljam plyyjyspännäläs pöyttä, nin kyl oltti
hiljan ko haodas. Näi se opettaja osas pittä hyvä järjestyst
verkkasii' konsteillas. Toisnas hän katos tarppeliseks tull vähä
heilute luakka, niinkom pitk mastpuuki yläpäästäs huakkiast
tudju piänesäkin tuules. Eik sovi sanno, ett tämäkä "rehtri
raakpuu" koska "isos tuules" olis koulu heilunukka. Eik hän
myäs pahal' tuulelI' tulI, vaikk hän heilattel. Jako hän onnelisest
pääs toolilles pöödän taa, ni yht juhlalisest ko muulostenki hän
ens rupes nokkas kans pelama ja, jos tarvitti, naputt sana
sanomat pöyttäm pännälläs. Mutt muuto hän ny käy tt toiselaist
opetustappa kon tavalisest. Hän ott käytänttö oikken tyäkoulun
tavaja määräs meijä ite' tekemän kaikk tyä. Ja häne räkninkis
01 ny enimäkses semne ett ny otetti räkninkki, vaikk olis 011
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latnan (toisellluakall) taik.k: jonku muu aine voor. Hän kopeloitt
kukkros framilI houssutes takaplakkrist, ott siit markan taikk
kaks, pist raham pöödän kantillja lupas sem palkaks sill', ko
ensmäitteks sais valmiks sen taikk ne lasku', ko hän sitt
määräs. Kyl ny jouttust tyähö ruvetti, ja opettaja sai kaple
aikka 011 raohas ja nuakku. Mutt ko sitt mentti hänelI ensmäissi
tilei näyttämä ja litviikki vaatima, nin kyl hän heräs ja makso
reilust sill', ko raha häne miälestäs kuulus, mutt toise' sai'
katell' pisi nokkatas. Josei kukros piisan' koko tiimaks
hoppirahoi, ni hän pladas flompuukistas sedelin, tälläs sem
pöödä syrjälI ja sanos, ett se, ko voitta palkino, saa lähti'
Sofronoffim puaru stä sedeli vahettama ja otta' siit oma osas
kaks markka. Mnääkin, kon oli vanhin joukos ja vissim
parhaten tunsi jo raha arvo, taisi semsil' peleill räknät nii hyvi,
ett toise' pakkas vallan kadettuma. Mone' kerra mnää muin
miähin läksim puaru näis liikeasiois. U sse mnä kiärsin
tyttökoulu ohitt takasi, mutt ei siält klasist näin tiima aikan,
paha kyl, kukka flikoist nähn, ett mnä lonsesi näin keskelI'
tuntti kadull' karamällei poskes ja iso viidem pennin truutt
kooras. No, mitäst siit, nautitti sitt omas koulus vaa näist
tyäkoulu hyvist tuloksist. Näi me edistysin kovast räknöittemises. Latnan kiäle ja elän- ja kasvitiätte oppemisest ei saatt
palkinoi, mutt luanist se muutonki, vaikkei nii faartevast.
Toinem pääopettaja 01 sillone välisaamaja ja myäheve
Rauman kirkkherr, provast Helenjus. Hän sai meijä hyvi
ymmärtämä ja taitama uskontto, suami ja ruatti. Lemppi miäs
01 seki. Ei häm pahast suuttun' sillonkkan, ko se naoravaine
Juho toisel luakall flittas iso, märjäm papertolIo, vedes ja
syljes haodotu, häne silmklaseihis, nii ete opettaja park ruven'
koko ruutuist enä mittän kirkkast saama näkyvi. Ei Juho siihe
ollu' sihdann, mutt ko häne edesäs istuva Uuno harmittavaisen
korlliahan tärkk-kraihi. Muu ko Uuno äkkäs vaara ja väist
juur, kon kloss jo 01 faartis, nin tul JuholI' semne mistaak. Hän
sai siit käytökse numraks 7 - tais sentä 011 muitalli ansioija se jälkken koton isältäs mont selksauna.
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Historja ja maantiätte opettaja olikin kirheve miäs ko rehtor
ja pastor. "Kaarlo Kramsu, sanomalehden toimittaja, toimitti
opetusta historiassaja geografiassa", sanota vuaskertomukses,
meinaten Turu suamlaise lyseo se-aikkases, rehtor Eerihin
tekoses keväl11888, ko sisältä TUTU lyseon kaks lukuvuattja
lisseks kertomukse Uudenkaupunkija Rauma alkkeskoulust,
kummastakin kolm lukuvuatt. 0 se kertomus viäl mnuulakkin
talles. Niinko huamata, ei sillo joka koulus eik joka vuas eri
kertomust painett. Se Kramssu tunnetti Raumallakki paitt
Rauma Lehdin toimittajan ja alkkeskoulu opetuksen toimittajan
viälrunotenkin toimittajan, ko hänjuursillovuan 1887 toimitt
painost laajenetu laitokserunoias. Mnuun täyty sentän tunnusta,
etem me' poja häne hyvi runoias pali tutkinn. Mutt siit me' kyl
oti vaari, olik hän jälI' kännis. Ja stääki me' tutkesi, ett hänelI
01 huan paltto siin' toise luaka ovempialus-koukuis, siln' ko
muittenki opettajattem päälysvaatte oli, josei he' pakasen
tähden tarvinn niit voimistelusalis ylläs välitunneill. Ei ne
runolian kalossikka näyttän oleva ai sama pariaka, muust
puhumat, ko me ne' käänsi oikkimpäi ja oikkimpuali ja niit
syynäsi. Muuto se 01 hyvi vahva ja tuima muatone miäs klasisilmätes takan, niinko seaikkaset Raumam Päärlunti flikkaten
tekosest poträtist muisteta. Sill 01 melkke yht paksu rantteme'
ko nyrkikki; mutt onneks häm pit niit kaikki tavalisest piilos
jakumplakkreisas. Minä mälli häne ei tarvinn osta' suuhus sill
ett hän tykkäs vaa semsest puresklemisest, ko 01 ai saatavill ja
kasvo enemän, ko hän kerkes tarvitternankka: häm pruukkas
näeks väölät huulparttatas toiseI' suupiälelläs. Josei hän saan
stä viikse ladvpäät alahuulellas suuhus, ni hän kivers ja autt stä
kädelläs. Tuliseluantone miäs muuto,ja ymmärtä se sanomattakin, ko muista, ett hän 01 pohilaine. Kui olis mnuunki
mahtan' kerran käöd,josei se pohilaine olis 011 nii liia hättäne.
Se tapatus ensmäittellluakall yhten' kaunin' keväppäevän. Me
istusin kaikk paikoilan totisin ja nii verkan ko hiire' sillon, ko
yks heist juur 0 joutun' katin kynssi. Nii, ja kovin kynssi 01
meistäki yks joutun, opettaja viären kana ette näyttämä meilI'

toisill semssi mailmanpaikoi, kotei vaevane itekkä lainkkan
tiätän. Kramssu pit pojan törkötyksist nuuka vaari, ett kui' pali
se suunistaja meinas fuskat. Ko ne' kaks siälluaka edes seisosi,
selk meit päi, ja odotukse jännitys rupes meit krinnama niinko
ukkose edell, ni yht' äkki leiskattiki salam, isk nii, ett napsatt
oiklcen kippiäst. Suara sanote mnää vaa leiskati: flaiskauti
molema flaattkäten yhte, ettän ittekim peljästysi. Voijukraviti,
kumne jyrin siit salamalyämsest seoras! Kramssu kimmatt
kon kanuna faartill' siält kartta viärest mnuu päi. Mutt
kajattakost pitkänenkkäm pahimi ai siäl, misä 0 leimattan ja
napsattann? Pois se! Ja niin käve nykki, ett erhetyksem pilve'
tei' täsä kureias: se jyry miäs kruippaski mnuu siutten ja rupes
jyrisemä ja myllämä mnuun takanan istuvam Paulin kimpus.
Toimittaja kraappas pojan kraist kii, toimitt häne ylös
pulpetistas vähä kamalall jyminäll, pudistel hänt kraivärkeist
sinn' tänn' tonn, nett pulpett rytis, ja tuuppas sitt pojan takasi
sinn' pilttosses. Jako mnääki vähä selkesin täst ukkoselaakist,
ni mnä huamatti, ett Paukko silmist sado tuhutt ja hän niiskuttel
mnun takanan, mutt toimittaja 01 jäll opettajam paikall ja
pureskel kiukkusest huulparttatas toisel' suupiälelläs, vasemall.
Sillo mnää vast kerkesi sekkantuman tähä näytökse ja nousi
sanoma, ett mnää syyline olinki. Mutt se pohilaine 01 jo tuhlan'
kaiken kruuttis eik räiskynykkä enä mnuun kohdallan, ei muut
ko humis vaa jokseski raohalisest, etei semnen käytös sovenn
lainkkan tääl, kaikke vähimä siin' pulpetis. Mnää kyl ymmärsi
yskä ja häpesim pualestan ja kadusin kovast.
Joku taita täsä luull, ett tämne syyttömän kurittamine vei
opettaja arvo alas meijä silmisän, mutt ei simppäinkän, ko me
olin kaikk nii viissai, ettän ymmärsi opettajanki vaa
erhettyväiseks ihmseks ja ett lauluten tekkiöill on lisseks eri
lisenss-lisentsia poetika taikk runoline vapaus. Ei mnuuakkan
kukka haukkun. Ja mitä tlee siihen kolmanttem päähenkilöhö,
ni me' koetin koht väliaja alus virvotell hänt kaikin tavo,
niinko sill' sopival!' sanalaskullaki, ett "kahden kaupp,
kolmanenkorvpuust" ,ja selitetti hänell, kui' tarppelinen kolmas
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hän juur 01 oll' Kramssu ja mnuu välises afåris. Ja häntäst se
suur kunni, ett ite' Kramssu 01 viittin hänt kopuloit. Joku "jopi
ystäv " lisäs; ett opiks semnen kuritus vaa 01 muileki ja hänelI'
PaukolI juur kaikkian tarppelisin. Ja mnuunki lykkäs viäl
miälen, vaikken stä sillo sanonn, ett ei se löylytys sittekä
mnuust valla vääräm paikka siirtyn, kosk sen täsä rookkas
saad juur se sama poik, ko sillo mnuu ensmäistkertta tyttökoulu
mennesän siältkuistilt huus: "Ja mitä teke tommonem präsäkin
tääl! "
Nii mar oikke. 01 siäl Rauma ylimäs koulus sitt viäl pari
muutaki opettajat, ja hyvi ne' kaikk oli, jos oli hyvi me'
pojakki.
Vaikken me' poja mittän kiritoukki olI, nin kyl me' siit
meijän koulust sentän kovast tykkäsi. Muutma ei tahton maltta
jättä stä millä. Ykskim poik, ko 01 siäl jo yhde vuade ennen ko
. mnää, käve stä kaksluakkast sivistyslaitost viäl kaks lukuvuatt
mnuu jälkken, viis vuatt kaikkiastas. Sanos hän sen toisenki
luaka sentä häne ja opettajainki miälest tulIu valmiks kahdes
vuades, mutt häne isäs ei tytyn' siihen todistukse ja vaadeski
ja sai häne yhdeks vuadeks viäl sinn' toiselIluakalI' parantlema
numrojas. Ja kyl mar ne' sitt vissim paranusikkin, koskei hän
enä neljäneks vuadeks sillluakaU menny.
Välitunneill me' pakkasi olema vähä riihattomi, kote meit
koulum pualest kaititt. Toisnas välitiima venusi niim pitkiks,
ett me' kerkesi harrastama yht ja toist j uur tarppeksen. Rikeratti
sisäläkki, nett sau taikk tomu sakkian lens, ja tapelttinki, ett
joskus punane liäm nokast tiukus. Sovinos tiätyste sentä
enimä ulkonaki voimi koeteltti, paintlemises ja muus. Kerkesi
me' keväste välitunneill harjottama semmost siuelinkeinoakkin
kon kalastust: lyättin kirko silla viäres ja all seippäill ja
huanomillaki asseill säönäi kualiaks. Ko mnääki rookkasi
välist saad semse lihavan kala viämsiks kotti fastrill, ni mnä
olin tytyväinen, ko faster sanos, etei mnuu aikan koulus näkyn
hukka mennyn, kosk siält tämssiki näkyväissi hedelmi sai
kotti' tuad.

Mutt em me ai mittä voitomerkei koulust tuan, vaikk tyät
tehti enemänkin kon kalastukses. Kansakoulum poja meill
välist anno vähti ja paha miält sillonkin, ko me ne' karkku ajo.
Kerra niitjäll' tul iso liut koulu jälkke sinn meijän koulu nurki11
meill' seora pitämä, jokattell' kivi kooras. Samas äkki juur
heijä Otto suur kive otta ja se motta Voi mari otta. Volmar
pyärys. Mutt ei hänell ny 011 aikka siin' kaua maat. Jo ennen,
ko hän selkeskä, häne jalkas oIiva meno hossis. Ja ko häm pääs
pystö, ni hän hyppel tasajalkka ja eri jalkka ja huus: - Misä
me olem, poja, - ei ko misä ne hunsvoti lurjukse ny ova? Niit
oliki siäl viäl koko joukk tittamas, ko he luuli vissi miäsmurhan
tehnys. Mutt ko me' kaikk Volmarim peräs tröömäsin kiukust
truiskute heit voorostan lahistama, nin kylI niil maa kelpas
niinkom Petekarim PonttelI muina.
Jaa-ah, kyl tosi on, ett meilI' siäl Rauma ylimäs oppikoulus
01 vaa monelaist prässi ja vähti, tarppelist ja tarppetontakki,
niinko huanomisakin kouluis pruukka 011.
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01 meil' piänil' koululaisill' siihenkki aikka sentän koulu
ulkpualelIakki monenkaltast soovi. Vaikkei meil olIu elävi
kuvi eik pali kualluijakka, ei konventei eik konsertei, ei tansei
eik marsei, ei velosipedei eik radioi, ni hyvi se aik vaa saauin
kuluma.
Kortterpaikasan ei mnuun kyl pali mittä lysti pasan' pittä, ei
. kumminkka fastri eik piikan kans. Muu Suama sisaren kans,
kon käve kansakoulu kaupunkis - eik Laitlas saakk, niinko
meijän kyläst muutma' toise oli' käyn - me' sain toimeks
mont piänt iloaki, enimäkses turhast. VoorotelIe me' kävem
"poikkatem puadist" ostamas fastrill viidem penni edestnuusku.
Ja piik opett meijä molema' knypylöittemäm pitsei. Paha vaa,
eten mnää oss enä edes "viidem pari utti". 01 meil välist
kotoikäväkin kans. Ko niiks tul, ni me menin kattoman kotolaissi, josei he' tarppeks ussen tulI' kaupunkki meit kattoma.
Läksi me' kerran talvellaki yhten lauvantapäevän, ko molemill
01 koulust lupa, jo kolme aikka aamust kuuvalolI jalkasirn
patikoitteman kottippäi. Suama pakkas liia lyhyvä nukkumise
jälkke isomis mäeis vähä väsymä. MuU mnää oli olevanas
viisas ja sanosi, ett jaksa paremin, ko mene iso mäe ain karate
ylös, niinko heonenkim pruukka raskan kuarman kans. Stää
konsti freistattinki, muU ei sisar siit oikke virkistynn. Kotti'
päästi sentä all' kahdes tiimas se yli penikulma matk. Siäl
nukusiva viäl kaikk muu' paitt ei äit kult, ko oljo tuvas kaffett
keittämäs. Ko me' sitt meni akknan taan klassi naputtama ja äit
huamas, ketä raarei viarai siält odottamat 01 tulos, ni hän 01 yht

ilone ja onnelinen ko mekki. Siit tul sitt melkke semmost juhla
ko sekin, ko setä Topeljus kerto "koiv ja täht" nimisen tarinas
lopus.
Ei siihe aikkan koulpoja eik suuremakka miähe' tiätän' pali
mittä oikkiast urhelust, semsist ko jalk- ja pesäpallist, keehäm
paiskimisest, kuulan tuuppimisest, mittnaoha jälkke
hypplemisest, kelI kooras kararnisest, suksimisest ja muist, ko
ny ova muudis. Kiakot kyl heitetti, mutt vaa pisin tiät, kilppakin
heitettin kahde jouko välill, niinko Jukola seittmä veljestäkki
ennem pruukkasi. Ja mookri tarvitti sillom pajas parhate, eik
stää eik se nimistäkkä voimankoetuksis paiskitt. Kyl me
alkkeskoulum pojakki sentä jottam pelei ja kurei ai freistaskli.
Mutt nii hyvist ja tarppelisist ko suksist, suamlaiste vanhoist
menovärkeist, em mnää ainakan kaupunkis kuull' pali puhettaka, vaikkan koton maal' sentäjo oli nähnykkijonkum parin
trenkkete ja veljesten tekossi, semssi, ko oli' kyl paikotelIe
hiuka oikkia sukse näkössi. Mutt ei niitäkän käytett kon
koetteks, ne' ko oli' semse, ett niillumes ei pääss kulkema ja
muuhall niit ei tarvitt senkkä vertta. Palli mekkin koulpoja'
taisin "käsitell", mutt en "jalkotelI". Palli' tehtin tavalisest ite,
muttol niitostetuiki, kummissi. Kuninkaspalli lyätti voimistelutunneillaki välist syksysija keväsi siäl' kirko sakariston takan
ja sitt ehtopual misä milIonki. Muit pallei kans pelatti, neljus,kolmus-, poltimpallija muit. Ja keväst heitettin knapp-putti.
Paintlemine ja kuulus ohjelma, oikken totine, suamlaine
sylypaintlus. Stääollysti väänttä' talvelaki hankes. Sanomataki
o selvä, ett lumisotta käytti ahkerast. Talve alus käytti luistlemas
Äöhö järvelI ja muuhall, josei viällunt ollu esten. Käytettim
puuluistei, misä sentä 01 teräksinen terä ja pitkä nahkhihna,
mutt rautluisteiki sentän kans ruvettim pruukkama. 01 siäl
Raumallluistimpaanaki sill' pahanimisell järvell', ko myähemi
sivistytti sanoma Kaunisjärveks. Siäl meit alkkeskoulIaissikin
tarvitti, välist flikkate luisteiki kii' paneman, kotei ne 011 itt
saavanas. Silloin, ko semnen kunni saatti, olttin kovast
tytyväissi, ja me' pakkasi vallan kilteiks tleema.
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Em me' sentä ai muulostenka nii villei 011', ko joku luuI. 01
meill jottam pehmemppikin tunnoi, semssiäkin, kom pihkaks
sanota. Kerranki me' Kössi ja Empun kans pääti, ett rakastutan
kaikk sama aikkaja samoihi sisaruksihi. Empp, ko asus niitten
kototalon kartno siull, siäl tallim puales, ja 01 olevanas hyvis
väleis niitte flikkaten kans, praakkas niist usse ja kehus, ett ne'
sitt vast oli herttassi fröökni. No, mikäst siin' sitt muu autt, ko
ett päätetti rakstu niihi joka ne, kosk niit 01 juur passavaisest.
Ne jaettin kolme jokseski yht suure ossa, nett jokane meist sai
osalles yhden kokonaise. Hyvi me' sovesin tasimises,jajokane
sai miälestäs parhama, niinkom pitiki. Ne oli' kyl vähä liia
fiinei meill, fiinei ja kaunei, mutt ei rakkaus semssi ulknaissi
asiahaaroi nii nuuka saa' syynät ja räknät. Me rupesi sitt
kokkontuma Empun kotti ja vahdatti siält, kosk ränttäs menn'
kartnolI. Ja päästin kom päästinki lenkeihi niitte frööknätten
. kans. Oltti jottan karauspelei yhtesest, ja lysti 01, kosk välist
oikken krikotetti. Em mnää niist friiausmatkoistan oikkiastas
muist juur muut ko se harmilise asia - mikä kylläki 01 vaa
ulknaine - , ett mnuul 01 siihe aikkan kovast kamala' saappa.
- Täytykin täsä välill vähä mallat niit saappai. Se Juss, ko
meijä väell' siäl' kotokyläs siihe aikkan käve suutroittemas,
nekkin tek suvell. Hän veist ite ens lestakki niit varten, kotei
häne lestkimpusas olI' passavaissi. Mnää istusi viäres ja koeti
antta neuvoi, mutt hän sanos, ett kyl hän hyvin tiäs, kumse
fasuna ny olivat kaupunkis muudis. Ja semse ny pit tehtämä,
fiini. Hän veist ja veist ja naoreskel vähä ittekses. No, saappa
nimi se niitte lestatte avull' tehti, ja muit en mnä saan', kotei
pappa saltinn mittän turha kränämist vaatteist. Nii, ne' saappa
oli' pualtoist kertta niim pitkä' ko mnu jalkterän, ja kovast
matalrintase ja ahta ja souka ne oli muuhalt paitt nirkoist, ko
oliva leviä ja aika tavali ylöspäin keikilläs, nii ett ne muistuti
yht sortti ilmestyksem pedoi. - Ne uudet saappa mnuull oIiva
niis friiausleikeis,ja muukka hapeti ei oll' pali fiinemä. Ko me'
pojat sitt siäl' kartnoll' karasi niitte hianote mamseliten kans, ni
yht poikka häpetytt häne oma' saappas. Hän koettiki niit jollan
140

tavall' piilotell morsmettem paijate ja muitten kaluten taa, ko
01 siin' kartnoll. Mutt kui olika, nim piilos hän niit ei saan'
pysymä sillon, ko seisotti. Karatesas hän kyl pan ne vilama nii,
ettne näyti viattomilt, niinko täytefåri näyttävä' kaikk valkoselt
kovas kiaputukses. Ja kerra seisotes hän huamatt, ett yks
fröökin nyhjäs sisartas kylkke ja osott sonnellas suara hänem
pedonkuvias kohde, ja sitt ne naorova' kesknäs salamitte,
niinkoflika'pruukkava. Snuuohuakkeveymmärttä'komnuun
kertto' se friiarin tunttei sill hetkell. Hän koett siirttä ittiäs ja
koko seorkuntta sinn' talli päi, siäl' ko näys olevan tyäkalui,
piäni heinkasoi ja joku muuki heosen kasa, ko olis seisotes
hyvi sopin saappatte suajaks. Mutt siihen tliiki semne apu, ett
fröökinflikkate mamm huus trapuilt ja käsk heijäm pia menn
sisälllukema läksyiäs. Mnääki läksin kotti ja potkesi saappaitan
päin terävi kivei. - Ne mnu jalkimen ei onneks kestän vallan
kaua se jälkke, ja stää koton vähä ihmetelttinki. Mutt ei se
meijä rakkautenka pysyväiseks jään. Se örrätt meis kaikis
kumppnuksis yht aikka ja valla sukupuutto, örrätt niinko se
entne hippar, ko jo etukätte ehtost 01 sanon ärrä täristäe, ett
"tänä yä hipparr örrättä, ko rrintan 0 nii rrevenn".
Jaa, yks edelist hauskeve siuhomm meinas unhottu. Mnää
meina niit lyhyvi visitei, ko me' poja ussen teim pisin kaupunkki
toisest talost toisse. Me' käve näeks kerjämäs, en sentä saappai,
en raha enk ruakka, mutt kon käytetyi friimerkei. Pari kolm
meit tavalisest 01 yhdes, vaikkei kaikk sentä yhtaikka sisälI
ittiäs tunken. Ihmettie mnää, ett ne vaimihmse oli nii ystvälissi,
vaikk semssi keriläissi kiärs yhtmitta ympär kaupunkki. Kui
ne merimiäste vaimo ja morsmekki oikke maltovakka reppi ja
antta oodoil' pojill' kaikk postmerki rakkaist preiveistäs, ko he
miähiltäs ja friiareiltas olivat saan' kaikilt mailma äärilt! Kiittä'
tliis heit täsäki mnu omast pualestan ja vähä toistenkim pualest
siit ystvälisydest. Ja olis meijä maantiätte opettajaki saan'
käöd kiittämäs niit vaimihmssi siit, ett me nii hyvi opesin
kaiklC Trinida ja Pennuda ja viäl pahemakkin kaukkase'
paikanime ja vähä muutakki niitte nimete felis. Friimerkk141

aalpummi me' kyl tuterasi mialumin ko Erslev-Mudeni
maantiädett, mutt tämäkin tul niitte friimerkkiten tähden kovast
rakkaks. Mnuu aalpummin friimerkeines mnää tyhmydesän
myähemi myysin taikk vaheti johonkkim papuruakka niinko
Esau esikoisutes, mutt se äske mainitt maantiäde om mnuul
viäläkkin talles Trinidoines.
Ja viäläkki mnää ajatuksisan ja unisan ussen kulje niit
friimerkei kokkomas Raumali, siäl Naolamäell ja muuhall.

Luku 3

SITT KOULUN TIÄ MNUUN TURKKU YlÄ
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- Öhöm, Prunkkalam poik! Täsä isos klupisalis me ole ny
kooll' snuun kunniakses, me', snuu juhlviaras, mone' kymne'
syäjä ja syäjättäre. Ja snuun kustanuksellas me ole jo ahnest
syän ja juan' kaikki fiinei räätei ja liämi. Kosk muukkin täsä
. ova' pitän' snuull mont kaunist kiitospuhett, ni mnääki, snu
luakktoveris, siappan kans puhevooro, ett saada jäll vähä
puhaltta ja huilat syämse välill.
Muistus täsä miälen, ett mnää ole snuuhun tutustun
iankaikkse vanhas Turun kaupunkis, siäl' suamlaises klassilises
~yseos, se rakkan koulun kolmane luakam pojankloppete
JOukos. Stää koultalo sanotti, niinkos muista, sillo viäl välist
pinhuusiks, ko stää kuulem enne muina 1850-luvul' käytettim
pahankuriste vaimihmsten kuritushuanen, kehrämispaikkan
taikk pinhuusin. Se jälkke stää 01 pidett sotaväen kasarminaki.
Mutt marraskuu alus vuan 1883 suamlaine lyseo 01 muuttan'
siihe, ko stä ens 01 tarppeks laajennett ja korjaskeltt. Ja siin' se
meijä entnen koul vaikutta ny viäläkki. Ei stää enä sunkka voi
hääviks kehhu, vaikk stä sillon tällö ai onki repareeratt. Mutt
hyvä se 01 meijä miälestän siihe aikkan, ko me' siäl vaikuti.
Mahdaks snää enä muistakkan, kosk me' siäl' kolmanel
luakall' tlii yhte, se kon tapatusjo syksylI1889, toisi sanote siit
on kulun jo kaks heose ikkä, josas snää, riuskas heosmiäs ja
elukkaten tohtor, siit paremi saa' se aja muistohos. Siäl ei
mnuulI aluks olI' tutui muit ko joku harv Raumam poik. Mnää
olin ko out mulI karjas. Ja stää karja olikim pali. Siin 01 jos

jonku näkössi. Näi mnä sitt snuunkin kävelevä hoossava
joukos ja tuuppiva ja krääkkivän toissi pois tiältäs. Pahukse
ylppiämuatosensnääsittvälitiimajälkkemeniomampilttosses
sinn' seinä viäre samas linjas, ko mnääki olin kytkett. Mnää
kysysi silt mnu edesän istuvalt Akselilt, ko mnää jo tunsi:
- Ja mikäst sitt on tomnem paks ja lyhyv näsäpänttär, ko
noim puhise ittiäs täyn ikä Pinomäe saavas?
-Puhu', poik, hiljemi siit! Eks snä häntviäl tunn! vastas se
kamratt. - Se 0 Vuari~.Oskar, kovast vahv ja kiukkunenkin
poik, jos stä härnätä. Alä viit katto enä simppäi, taikk se
kiukustu ja tlee antama meill molemilI' selkkä, ei vaa snuull!
No, mnää hätkätin tiätysten kamalast, käänsi nokkan vallan
toisse fiiri ja rupesi verka hyrisemä yht vanha, henkelist nuatti.
Kaikeks onneks opettaja tul siin' samas jo luakka, ete mnuun
tarvinn' sill' kenta kauemim peljät. Mutt usse mnää sentä
salamitte sen tiima aikan katosi luinauti sinn' seinäviaruspilttosse, ett ei sunkka se kantakirjan taikk matrikkeli numra
se ja se, ko siäl' krapistel kahleijas, vaa mahtan hinkat ittiäs
vallalles ja tröömät pahantekko. Siit kerrast saakk mnää ole ai
sovitell' sanan niinko nykki silllaill, eten 01 snuu piänimäll'
tavali härnän enk trampan snu lihtunias.
Jassoo, hyvä veli, snuu näky jo miäles tekevä jäll hyäkät
ruan kimppu! No niim, popsiskel snää vaa raohas tarppekses
ja vaikk enemänkin, koskas kerra maksamanki joudu' koko
tämän tyyrin kalasi! Mnää juttle näill' toisill, ko heill ei 01
näym niin kova syämsen kiirutt. Tosi kyl, ett snuu ei 01
laiknkkan kututtukkan tänn' päevälisell niinko meit kaikki
muit. Ja sanota, ett "kuttumattomall viarall on kattomaton
paikk". Mutt ei tääl' sentä läheskä silt näyt. No, vaikkei snuu
01' kututt, ni ei snuu poiskan käsket, kumminkka näin keskem
puhett, nii ett nautitt snää raohas vaa omi tilauksias!
Nii oikke. Mnää opesi sitt naoramat sanoma semsem paika
nimenkin, koten ilman tämä Oskrin tuttavutt olis kukatiäs
lainkka ovenn enk luulI' semmost Suames olevankka. Se 01
Prunkkala, tämä Oskrin kotopitejä nimi. Se kuulu olevan
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kaunis nimi! Siihe aikka se mnuu miälestän kumminki hyvi
soves sem pitejä nimeks. Mutt kon tämä meijä isäntän 01
ainaseks pyhkin sem pitejän tomu saappaistas ja patinoistas ja
patikoin' siält ja koko lounais-Suamest pois, tlii' siäläkki
raohalisema aja ja olo. Ja sitt ne heijäm pitejä äijä' kuuluva
muuttanun koko Prunkkala nime Auraks, mikä sill ny' kyl
sopiki. Tämä Oskarki sano ny olevas kotosi Aoram pitejäst.
Mutt meijän koulaikanan hän tykkäs kovaste juur Prunkkalast.
Semnen kotopaikarakkaus 01 oikke liikuttavaist. Mnää muista
hyvin, kui' se liikutt hänem päätäs ja kroppataskin koultunneill
ain kääntymäm "päim Prinkkalat", taikk mikä Prunkkala se
olika.
Kerra joulu jälkke hän toi kouluhu siält kotopitejästäs
kokoelma rakkai muistoi, ko säilysi hänell' kauan kaikke
näkyvimäl' paikall. Nii, hän 01 antan' korista' taulvärkkis
. kotopitejäs kuvill, tatueerat naamarustninkis, nett näytt, niinko
siihe olis kraveratt Prunkkalan kartta. Siin 01 Prunkkala joe ja
Aora joe yhtympaikkaki ja yhtene vana yli noka harju. Ja
muutmi maarekisteriotteijaki siihe näys oleva jäljenett. Ko me
häne hyvä' kamrattis väliaikoin niit ihmeksen kattli ja kehuskli
ja tahdosin kaikist kihtauksist selityst ja yks meist, muistaksen
Haaklunti Vihtor, rupes viäl verttasklemahänen tauluas yhtem
puuttelisse sem pitejän karttaha, nin tämä Oskri sillone luant
kirkastus nii sähiseväks, ett me huamattim parhaks lakat stä
taedett tutkimast. Sitt hän sentä lepys ja rupes niit merkei
tulkittema meill ja sanos, ett hän 01 011' kotopitejäs yhdes
nuarisoseora valistusiltamas toimihenkilön - hän ko 01
perustanukki sinn' koko se nuarisoseora-ja muutma' pakana
oli' siär pimiäs porstos salakavalast kraappin häne naamas.
Joku meist, tais 011' Sevuuni Atte, meinas en se valistusiltam
01 sitt vissi ollukki semnen, ko muuhall' pruukatti sanno
nurkktansiks taikk paremim pronkkhypyks.-Jaa, muttkesken
kaike: se pronkkhypp sana tleeki vissim Prunkkala nimest, vai
mitä Virittäjä mahdais siit asiast meinat?
Kyl tämä pruur 01 muittenkin kom Prunkkala missitem
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Jaanssonni YIjö, meijäm priimus, professori alk, vastatesas
aim pahast änkytt, välist kukatiäs vähä senkin tähde, etei
rookan' koht muista oikkia vastaust. Mutt ko Vihtor kans siält
takka Manun tunneill, ain kon tul puhe paralellipipedist,
pahuttas toiste lystiks joka kert änkkäs: "bara-lelli-pipi-pepepepidi", ni Oskuki naoro sihautt, mutt 01 pia se näköne, etei
häne miälestäs opettaja olis tarvinn lellitell Vihtori siin'
kure1emises niin kaua ja oikast aim papidi pipediks.
Kerra seitmänel luakalr tämä entinem prunkkaloittia sai
eläväst tuntti, ett me oli melkken kaikk eik vaa hän suuri luano
ja Prunkkala ystvi. 01 kaunis keväppäev siihe aikkan, ko
Aorajoki kuljett prunkkalalaiste liikka tuatantto, meinate
vanhoi, perstantunnui jäit siit meijän koulu likki mert päi
mailma markknoill. Oskar kaike se olikin, ko ehdott, ett mekki
olsi lähten sinn' tiä viären kattoma. Se hyväksytti huutoäänestyksell, ja nii lähdettinki lähes koko luakkjokirantta. Ja
valla juhlaliselt se näyttikin, ko suure jääkaple meni ja tuupesi'
toinen toistas pois tiältäs. Sinn' keväse luano sylyhy me
unohtusi nii, ett kell 01 jo yli pualen, ko me viimen tIiin takasin
koulu ja jatkama opinoitan, kolistelle nii, ett häiritti opettajat
ja niit muutmi uskolissi matika harrastaji. Mutt siit meijä
äskesest elämyksestän ny vast eläm nous. Tua tasane Manu
joudus ny valla liiaks räpyttämä silmiäs ja "no, no" nonottama,
ennenko meilr kaikill' turisteill 01 tullu määrätyks kaks tiima
jälkistuntto. Sitt seoravall välitunnill' tul jälle jonku miäle, ett
tehdä uus yhtene reis, ja me' päätinki reisat ain Kanossa saakk,
se meina täsä rehtrinkanslia, ko matika Manu toimitt sillo
rehtri virkka kans. Meijä asiatan täsä astes ajama me valitti
yhde syylisist, Aalsteeni Artturi, hänen ko me jo arvasi joskus
pääsevän kirkkherraks. Häm pruukkas klasisilmiäkki,
sankklasei, niinko vararehtor Manullaki 01. Ja sitt mentti. Ko
me' kaikk oli marsin' sisälI' kanslia ja tämä prunkkalalainen,
ko viimätteks tul, 01 vetän ovem peräsäs kii, nii "alko puhette
sari". Rehtor Manu se alott viattomal' kysymykselI, ett mill
matkali ny ollähdett näi joukoll. Sillo meijä advokaattin astus
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pualtoist askelt meijä rintama ette ja rupes kerimä auk
puhevyhtiäs. Hän nialas ens pari kertta tyhjä, ja sitt se aIko.
Rehtor rupes koht alus stää harttast kuulustlema. Ja kuulustelI
häne stää pasaskin, kui nuarem polve edustaja hänt mone
asialise asia ja asiattoma asiahaaran kautt tranus ymmärtämä,
ett meijä rikoksen 01 iso, isove ko rehtor hyvänahkasudesas 01
värterannukka, nii ett koulkuri ja ylesenki laim puustavijälkke
rehtor olis hyvi saan antta meil' kaikill enemä rankastust kon
kaks tiima jälkistuntto, niin, karsseri, karsseri me olsin tarvinn.
Mutt täst puhuja rupes sentä opastaman kuulioitas takasimpäi
askel asklelt. Ja ko asia-ajaja pääs olikke faartti ja nous lentto,
nii meijä jokasen konti rupesi helttemä laattest, ja me' keinusi
sem puhe aaloill, nettjoku fasta paikk vaa vähä meit pidättel:
- Toiselt pualelt asi 0 ilmesest sill' tavali - - koeteta
ymmantänuarte sialuelämä--Iuanojakeväihme-- Ja
. rakkaus hyvän toverihi - - hänen kotopitejäs Prunkkala- armon käöd oikkeude edest - - ja kosk tämne krossisrankasemine alaluakkalaisten tähdenki - - stää paitt koko
koulu maine - - puhumatakka meijä rakkaist opettajistan
- - erikoisest matika, ei ko matematiika mnää meina - ett meijä lemppiäks tunnett laskeno lehtorja vara- ja täysvaltane
rehtor - - . Ko mnää täsä uskalsi hiuka raotta' silmiän ja
katto', kui' kaukan rannast viäl mahdetti 011, ni mnä näi, ett
kaks samankokkost miäst seisos mejiä edesän noka vastuksija
räpyttel silmiäs nenäklassetes takan, räpyttel tava ja liikutukse
räpytyst. Ja mnuu pakkas naur pudauttlema. Ko mnä siin'
samas tunsin tua Oskri varottava nipistyksen käsivarresan,
hän ko 01 kans sama aikka raottann' silmiäs ja näk meijä asian
mnuun tähten oleva vaaras, ni mnuum pääs kom pääsOO naur,
selväste naur, mutt ei sentän kova krikotust. Sillo meijäm
puhemiähen pysätt faarttis, ja rehtor ott piänem puhevooro.
Ens hän sentäm pan silmäs kii ja kattel mnuu kiivast vaa
klasisilmilläs. Ja sitt oikkioi silmiäs räpsytelle: - No, no, no!
Mitä se Hellmann siinä - virnistelee? Viimene sana tul niim
painavast, ett mnää oikke jähmetysi. Ja sitt opettaja käännys

jäIl' suurpuhujat päi ja sanos raohalisest: - Jaa, jatka! Ja kyl
se poik jatko kans, ko 01 saan väIill vähä puhaltta ja niistä
nokkatas ja kate 1I toisten kans, mitä mnää oli mahtan virnistell.
Hän rupes ny lissämä onka pääll, niinko mnu vaevase naurun
tähden tarppelist 0100. Lopuks hän kaunist noikate jätt meijä
yhtese asian koulu vara- ja ny täysvaltase rehtrin tunnetu
lemppeyde ratkastavaks, niinko hän sanos. Summ se 01, ett
rehtor liikutettun anno meil' kaikill ne' kaks aresttiima antteks,
täIl Oskrillelli. Artturlm puhetait 01 saan yhde suurimppi
voitoias. Me' kiittli ja noikesi, rehtrit meinate,ja läksin tunnilI.
Hiljastutti nylli aika tavall, mutt hätäköst siin ny, ko saatti
sanno opettajali, ett ite rehtor 01 meit tarvinn näin kaua. Vaikk mnää olin koko jutus jokseski viaton, ni mnuu sentä
jälkkempäi enimä nyhjittin, ko Arttur sanos, ett hän olis ilma
stä välikohtaust samal' puhevaevall' toimittan meil' kaikill'
turisteill seoravaks päeväks luva, "Prunkkalajäitten-kattlemisluva", mutt etei hän ny mnuu naurun tähden kehdan' pyyttäkkä.
Sanota, ete sota yht miäst kaipp. Mutt sodan, kapina ja muu
epäjärjestykse lopettamiseks voi yhdenki miähe itekkohtanen
käytös vaikutta' pali. Kuinkast käve Oskrinki avul' kerra meijä
ollesan kahdeksanelluakall, kon tul kesken kaike vakavuude
semmost piänt epäjärjestyst. Asi 01 semne, ett ennen kirkkhistorjan tunni alkku veli Voltter Kilpi, tua jo sillo jomnenki
nitseläine filosoof ja ittenäine "sana" saevartaja, kova kirjate
lukki, muttei viäl telli, sanos, etei hän sunkkan tliis pysymän
koko tiima herell, kosk ny jo etukätte nii kamalast raokas. No,
mn{iä lupasi hyvä hyvyttän herättä häne, jos nii ohrasest
käveis, ett uni todestas rookkais hänem pettä. Hän istus
huanon kuulos tähde eturivis, ja mnää oli saan' turvalisem
paika häne leviä, läpinäkymättömä selkäs takan. Tavalisest
hän ai nojas päätäs toissen kättehes. Mutt ny tunni lopp-pualelI
hän 01 heittän ittes molemppiten kässites nokka. Ko juhlaline
Aalmann juur ruatinkiälelI- kirkkhistorja täydys suamlaiste
sillon koulus lukki ruatiks - selitt meill, mikä ero 01
homousiaanite ja homojusiaanite välill, ni mnää ajattli, ett ei
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mar tämä yhdem poostavi ero sentä saan unen tähde jääd
Voltteriltakkan kuulemat. Ja kas näi mnää rupesi yhtäkki hänt
kovast tuuppima selkkä, herättlemä, niinkon oli luvannukki.
Mutt ei se paha nukkunukka, tais vaa jottam Patsepat ajatel1.
Ko hän sitt katos mnuu ja muist, mitä mnä meinasi hättäsell'
tuuppimisellan, ni hän vet suus pahaste nauru flini ja pudist
päätäs, niinko olis tahton' pann nauruks opettaja vakava
selitykse. Sillo Markkus kirkastus. Ei häne enne ol1u' tarvinn
meit muistutta muull' kovakaval' katanollas, mutt ny hän vähä
tuimast komens tua hiljase Voltteri suameks ulos ovest. Ja sitt
hän 01 huamattevannas mnuusaki jotta syyt ja kysys mnuult
kirhiäst, nett hänen klasisilmäs välkäti mnuu silmähän: Oliko HelImanilla siellä jotakin - ? Kesken kysymykse
mnuu ark omatunton vaades mnuu jo vastama silllaill, ett mnä
kimniatim pystö ja tryykkäsi sana sanomat Voltterim peräs,
jäIl häne leviä, läpinäkymättömä selkäs taa. Mutt ei siit seljäst
näimpäi ny mittän turva ollukka. Opettaja kiäIs mnuu sinn'
tunkemast ja anno mnuul aika satikuti. Nyrrysnoki mnä sai
menn' takasim paikalen. Ja niim päästi jäIl syventymä niihijusiaaneihi, mutt Voltter sai haukotell' koritooris.
- No, mutt eip Oskar täsä jutus mittän tehnykkä! kuulu
kohistava. Kas, siin häne ansios ny juur tleeki framill, etei häm
pistänn' tähä asiaha nokkatas lainkka. Sentähde saattinkin
kaikk niim pia ja raohalisest jäIl reeda.
Jaa, hyvä juhlviara, se 0 oikke, ett te muukki olett ruvenn
jatkama aterjatanja pitämä isänäll' seora syämses. Mnääjuttle
sentä viäI ruakan edest yhde eine meijä olostan pinhuuslyseos, mutten hual enä pali kehut Oskri ansioi, ete hän tliis
iterakkaks.
Täyty mnuu sentä tunnusta, ett hän osas hillit ittes samal'
kahdeksanelluakall' toiselakkin kerrall', ko häne luantos panttin
koetuksell. Se 01 sillon, ko Matt Oskar, toinem prunkkalalaine,
rupes Melanteri suamentunnill "rähisemä" opettajall
ainekirjotukses numerost tavalist enemä. Siin oppilas pladas
vihkoas ja tahdos pittä omam pääs vaa ja luul olevas viissave

joka pukin kohdali', ko opettaja olika. Mutt tämä "Kinkkaan"
_ nimi 01 saatt häne merkilisist -kin ja -kaan päätteistäs loikkaski viime äkäsest siit Voltteri ja Eemili väIist kon
tuaksaus Mati ette, lask keviän kätes painavast hänem pulpettis
pääll ja sanos asian tuntia visseydell, ett se Matt 01 tyhm. - Ei
ronuu miäIestän vaa! tiivas Matt siitäki. Täsäkim pronkkjutus
Oskar Aukust hillitt ittes nii, ete ruvenn' pualustaman kumppaka
eik haukkumankka.
Ko mnä kattle se lyseo opettajatte yhtest kuva, stää, ko on
otett keväI11893, kaks vuatt ennen, ko meist ylioppilai leevotti,
ni mnä ajattie itteksen: Jaa, jaa! Ajattle mnä tiätyst enemänki,
mutt täsä tul esill niinkom piän ikävä ja katumukse huakkaus.
Em me' poja ai osann' tarppeks kunnioitta opettajija tehd tyät,
niinko olis tarvinn. Siin' kuvas ova Melanteri veljekse, vanheve
Heikk, ite rehtor ja valtiopäevmiäs, ja häne veljes Kurtt
Reinholtt, sillo jo tohtor ja myähemi Helsinkis yliopettaja ja
professor. Om pari muutakin tohtorit, meinate Ursiin ("Ursus ")
ja Jaanssonn ("Jasse pater"), se meijä luakam priimukse isä.
On tua hyvänahkane lehtor Maunuliin, onjuhlaline Aalmann,
ko 01 jumalusopin kandidaatt ja myähemi se saman koulu
rehtor, on nuareveki "Jasse", Eevaltt Fäärdinantt, se kirjaten
tekki, ko 0 värkänn esimerkiks "Hatampää Heiki ja häne
morsmes". Ja muitaki oppinuija hyvi opettaji siäI 01, niinko
Eekmann, Hauvone, Plumper jajoku muuki viäI. Muttmahdank
tulkit väärin, kon koeta selittä', kene opetus Oskrihi on jättänn
syvimä jäije. Ei se ainaka 011' se rehtor Melanteri hyvä järjestys,
ett me olsi saan' tansat koulu juhlis, jose tahdott saad flikoi
käski' sinn, mutt jos niit toevotti meijä seorahan, ni sillo 01 tans
kokonas kiäIett. Mnää luule, ett yhden toise opettaja yks
opetus tartus tämä opihaluse Oskri miäIe lähtemättömäst koht
yhdell' sanomisell. Se 01 se nuarema "Jasse", "Korppeeni",
opetus. Tämä köyrniskane ja sillo jo noi viidenkymne ikkäne
ruatin kolleka, ko viällisseks 01 pappiki, pualust kerra yhdes
yleses, kansantajuses esitelmäsäs tanssi ja sanos, ett hän 01
itekkin tansan' pali varhemi, vissinki vaimihmsten kans, ja
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lupas tansat viäläkki. Ei hän sentä tiätyst mittäm pronkkhypyi
hyväksynn. Eik semssi killlainkkan tämä entinem Prunkkalam
poikaka.
Sill' tavall oikke. Näi meijäm tämänkertane isäntän kypsys
siäll' Turum pinhuus-lyseos hyväin toverites ja opettajattes
seoras aim paremaks ja viime ylioppilaks. Sillo me jo uskalsim
päästä häne opisklema ite ilossen Kööppenhamina. Ja sem
peräst hän seilas Jyväskylä ja hyvä aviosäädynki haminaha.
Hän om panppantunn oikke laaduliseks ja hyväks yhteskunnan
tolpaks, jota mnuu ny täsä tilasudes passa kiittä' paljost, muu
muas siitäkki, ett hän ny on trahterann meill näi juhlalisem
pualpäevä ja antan mnuun katell häne läpittes meijä entist,
yhtest kouluaikkatan.
Ei sitt, hyvä väki, enä muut ko huudetan täll isänäll vaa
raikkåst nii mont kertta, kon kukin tahto: Eläkkö ja syäkkö
vahvast!
(Samajuhlpuhe rääppimist ko radios 30.9.1938.)
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"NIINKON TÄI TERVAS"
Koulun tiä Turkku viä. Nii se mnuu vei. Mutt kyl mnä siält ai
sentä jäll aikanan takasin tliin kotti, välist semmost, toisnas
tämmöst kiaru, kerra niinki viheljäist faartti kon täi tervas.
Kaikk verttaukse nilkuttava' taikk ontuva, kui' stä sanota. Mutt
olkkon tämä verttauksem peto kui' tervekonttinen tahtos, ni
joka tapaukses se mahta tervas prohjat ettipp~ h~i venta~~:
ni ett se hyvim passa näyttämä semmost faarttl, munsell mnaa
kerra ajon kahden kamrattin kans Turust kotti, sinn Rauma
maaseorkunttaha.
01 tulos joullupa ai likemäks ja likemäks, mutt tälI' kerrall
- mnää oli ny neljänelluakall- näy tt ikävält, kotei ollu lunt
juur lainkka, rekikelist puhumatakka. Mutt odotett lukukaode
10pI> tul vaa kon tliiki. Ja samam päevä ehtost tul.mnuun
kottoan kyyttmiäs mnuu ottama, tul tiätysten kerrUlll. No,
mene kaike se matk kerruilaki, mnää tuumasi, pääasi on, ett
vaa pääse kotti niim pian kon mahdolist. Ilosel miälell ~ä
meni nukkuma niinko mnu huanetoverinikin, kolm Kustavun
poikka, kon taisi' seoravan' päevän' pääst viällaevalI' kottias
liki.
Mutt mnuu miälen muutus aamust aikasi mustaks, ko mnä
äkkäsi, ett ulkon' kaikk 01 muuttun valla valkoseks. Yäll 01 ny
satan lunt ja kovast sitteki,ja stää sado parhalas taevan täödelt.
Ny tekiki roinei! mnää päivittlin kyyttmiähen kans. Lunt 01 ny
pakaten täyn maa ja ilm ja koko mail~. MeilI' ~ul k~~a kiiru
lähtemä matkal' kerruinen. Se lumempalsumus eI senta ruvenn
vedempaisumukseks sulama, se verra 01 pakast, mutt pehmiät
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se lumi 01 ko villa.
Yhdest toisest talost siit likki me' sain kerruillen kolmaneks
mnuu entse huanekamrattin Ale - se Santer Jalavan, ko sitt
aikkatem peräst tul Uudenkaupunkim piirilääkriks ja punatulva
aikan sai fankeude ja kidutukse jälkke surkkia sunna. Hän 01
mnuu lankon, taikk miks pikkuserkuks semmost ny sanota,
Pyhämaa (nykysem Pyhäranna) Reilast, Äilä vanhim poik, ja
käve sama lyseot ko mnääki, mutt kaks luakka ylempän. Ko
meill 01 melkken kotti' saakk sama tiä, nin kuljettin toisnas
yhdes samalI heosell, voorotelle heijä ja meijä. Ny 01 meijä
voor kyytit häntäkki. Mutt mimsen kyyti hän saika! Monen
korttli vahvuses tuares 1umes ei kerro' tahdon' seljet kulkemam
pali mihinkkän, ko hiulu' kohjotusi valla muadottomiks. Ei
alamäeiskä heone jaksan' karat, nii suur ja vahv ko oliki, nett
olis hmll' se mäes jo omal' painolas faartti tekevä, siin' ko maa
. vetovoimankin kans pit auttama.
Ale ja kyyttmiäs, se Helsteni Iisakk, istusiva edes ja mnää
takan. Mutt kyl mnää ai joukko sentäm pistim pään heijä
välihis ja sanosi asialisest sama ko hekki, ett ny 01 surkkian
kamal keli. Kosk ikänäs me' pääsen kotti, huakkaskelttin, ko
yks penikulmakin kest näin kävelle ajatem pari runsast tiima.
Se jälkke matk Kulamaall veis parikymment tiima, ja siihe
lisseks menis muutmi tiimoi heose ruakkimisse. Meilt Äilähä,
jotta yli penikulma, sitt jo seoravan' päevän heijä heoselas
menis reell ajate valla suurell faartill ja riamull. Tavalisest
matk Turust meill' tehti noin kahdestoist tiimas hyväli rekitilalI.
Ny 01 ajett jo pual päevä, ja oltti vast Mynämäen keskiavris,
mihi jäll 01 täytyn' poiket heost ruakkima ja itekki syämä. Ja
lunt sado vaa koko aja yhtmitta. Ko mnää näin, kui ryätyn ja
väsyn meijä heosen 01, ni rnnuun tul stää surkki. Ja ko jäll
lähdetti ettippäi, ni rnnää en mennykkän kerrull' toisten kans,
mutt ko läksin kävelemä edell' prohjama. Ett heone ei juur
kova faartti kulkenn, näky siitäkki, ett se ei pääss rnnuu likikä,
ei edes alasmäeis, ja tasasell maalI rnnää sai stää odotellakki.
Sill' tavali mentti virst toises jälkke, mentti ai Nästin kiavrihi

asUkk, se meina noim pualtoist penikulma. Semses lumes
semse matkan kävelemine ei olis tavalisis olois ollu mittän
keitto tyät, mutt ny se muutteks 01 olevanas lystemppä kon
kerroll istumine ja ähkymine.
Kylme'kovasthunterasijatispunteerasi,mistolismahdann'
saad ree laenaks. Mutt yhtä semmost tuttu paikka ei meill 011'
tiä viäres. Ja siks toiseks, jos olis reki saatt, ni meijäolis täytyn
jättä' kerru, mutt niitte vahettaminen takasi olis vaatin uude,
liiam pitkä matka. Ei, täyty koetta' sihrutta ettippäi vaa,
kumminki likemäks tutui paikoi, meinatti. Ja niin tehti.
Kerkes siin' tarppekses puhelema, selittämä umme ja lamme,
kerkes laolama ja naorama ja muutonki luihkama, kerkes
kävelemä ja paintleman kerrute viäres, kerkes istuma sana
sanomat virstottaisi, haukottlemam puale virsta mittassi
haukotuksi, ko unikijo yäll rupes kiussama. Ja ai vaa kuljetti
niinkon täi tervas, vaikk tämä meijän tervan ei 011 musta, mutt
ko nii viattoma valkost, ett se viattomude näköki jo harmiks
pist.
Niim päästi viime aamust aikasi hämys Ihoden kylä. Siäl'
saatti yhdest tutust talost isänt herell vaevam peräst ja reki
lainaks, ja jätettin kerru' sinn' pantiks. Ja sitt se viimene vaja
penikulm men jo ko rasvatt edelisse verrate, vaikk rekitilaki ny
siin jaohlaaris 01 kovast raskast.
Kom pitkä, jokseski ykstoikkose syksy ja tämse reisum
peräst ajettin tuttutem paikkate siutt ja tultti jo liki kotokylä,
rupes kottoas ikävöinnym poja miäl tleema yht pehmiäks ko
lumi, mutt pali lämmemäks, valla suajaseks. Ei haluttann enä
puhelI, ei laolat. Ja siält Perkon torpam paikoilt ruvete mnuu
räpyttäväise' silmän sihtasi vaa yhte suuntta, vähä vintta
vasemall. Oi voi, enköst rnnää stä arvann: siält näys Perko
haam puitte välist meijän kotovalu vilkkuvat Semsell', ko 0
joskus 011 vähäkin tämsen koulpojam paikas, ei tarvitt selittä,
milt tunnus tulI' kotti' kotoväe joukkon, kon tiäs, ett he' kaikk
ny entist harttami näi aamuyäst odoti yht poikkas. Ja sitt rnnä
piam pääsinki siihe seora. Siäl muutma oli valvon' koko yässe
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siihe saakk, toi se jäll nukkunn sill välipuhelI, ett he herätetän
koht mnuun tullesan. Ja nii mnää sulasi siihe vilinähän ko voi
kuumas puuros, niinko joka ne arva.
Mutt stää ei arv kukka, mikä mnuu enimä liikutt. Se 01 se
rakkaus, mill mnuum piäne' sisaren oliva jo kaua valmistunn
mnuu ~a~taott~a: he ~li' pann' taltte mnuu varte suuri korpui,
semSSI oikke msupuadin kahdem pennin korpui, ko siälppäim
pruukattin ky läs trahterat kaffen kans. Kaikeks onneks ei näit
ollu' kyläs sutatt mustan kaffessem pystöm paisuma, niinko
si~l' kans mones paikas tehtin tarjotes. Siit meijä flikkatenki
ohs 011 mahdotont niit enä mnuu vartem pelasta, ko semmost
?l oma suut~skin kohde vaikki saad' siit karvast kaffest ylös
Ilman teelusikka, mitä ei kaikis paikois lainkka lainatt. Ei,
nämä sisarten korpu oliva' säilyn' kokonaisin, vaikk muutma
olikkim pääst vähä lyhentynn, vissinki semse', ko oliva jo
. kauan kiärtän' kyläst toisse. Summ se vaa eten mnä 01 ikä
muulost syän nii hyvämaussi korpui. Ja nii montta yht perä ei
01 mu.ul~sten käskettykä. Flika' kattli viärest ja oli vissi yht
onnehssl ko mnääki. Ja se on jo pali sanott. Mutt sitteki se
tulokaffe 01 vast muum plääjäykse alkku.
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KUMSELL FAARTllL MNÄÄ KANS KERRAN
TURUST LÄKSI
Milää oli sillo siäl' Turum pinhuus-lyseo viidenelI luakall.
Siin' talos ei ollu meijäm poikkate miälest siihe aikka viäl
mittä muut vikka ko se vanh, ämmämäine nimi, ko siit meijän
kiusaksen viäläkkin käytetti sillon tällö. Mun perät ahtalt se
sentä rupes mnuu miälestän tuntuma sillon keväst muutmi
päeyi ennen koulu loppu, ko mnä sain kotto siält Rauman
pualest tiado, ett mnuum pit kiiruman kautt matkustaman
kotti, ko meijä äit, se mailmam paras ihmne, 01 kovast kippi,
ni ett peljättin kualeva. Mnää kiiruti rehtrin tyyjön kansliam
pyy tämä luppa lähti' pois koulust niim pian ko mahdolist.
Rehtor, se Melanteri Heikk, vet suutas piänt nauru päi, niinko
hänen tapas 01 ja kysys:
- Onko Hellmanilla paha elämä?
- Mnuun tarvittis pääst kotti niim pian ko mahdolist, mnää
vaa joinki vastasin, koten oikke ymmärtän, mimmost paha
elämä häm meinas.
- Onko Hellmanin kortteerissa paha elämä?
-Em mnä semsest mittä 01' kuulI, mutt mnuun tarvittiskim
pääst oikke oman kottin sinn Raumam puale.
- No, mistä syystä, onko siellä kotona paha elämä? kysys
rehtor vaa viäl. Mnuu ihmetytt, mitä hän tomssi mnuult kysel,
kotei meill' koska viätett paha elämä, päivasto eletti ai raittist
ja raohalisest, ilma riidoi, tappluksist puhumatakka, ja mnä
muiralinki vähä suutan, kon vastasi:
- Ei mittäm paha elämä, mutt siäl 0 saerautt. Mnuu äitin on
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kovast kippi, nett pakka vallan kualema.
- Niin, sairautta minä tarkoitinkin, sanos rehtor lemppiäst.
Ja hän annoki sitt mnuullluva lähti' koht, vaikk toiste luvu oli
viäl vähä keske-eräse.
Mnää karasin koulkortterihin stää päät hakeman tavaroitan,
ko oliva' siäl jo kasas. Olikin kiiru, ko valulaevam pit juur pia
lähtemän Turust Raumall. Vosikall mnä sitt ajon täytt faanti
Koulkattu alas laevarantta päi, nett täris koko kaupunk, kotei
siihe aikka siäl mittän kurnmissi pyäri viäl pruukatt. Ajuri
säärte all ylhäll fööris 01 mnuu merimiäskistun tavaroines. Se
kist 01 meijäm pappa vainan tekone, ja hän se 01 maalannukki
viherjäiseks. Semssi kistui me' koulpoja' siälppäi sillom
pruukkasi, tämse' kööhemä' kumminkin, kote suuttan mittän
kapsäkei osta. Ne harku' pidettin kortterkamari nurkas, joka
poja harkk omas nurkasas,ja siin sitt vaa säilytetti mitä tarvitti,
. puhtaija vähä likassiki vaatteija muut hyvä. Ny mnuun koko
maali ne omasuten 01 isikan troskaten kuskpuki ja häne sääretes
välis hyväs turvas ja hyväs menohossis rantta päi. 01 mnuull'
sentä viäl viäresänikin takaistuimell' tavara, ja iso kalleus
oliki: 01 melkken tyhi säkk, ko sisäls sentä likaste vaattete
joukos mnuu sillose rakkama aanten, kaksklupusem punti,
painonostopunnuksen, taikk miks he' semmost kirikiälell'
sanova. Se paino kaks ja pual vanha leiviskä, lask siit sitt ite',
kui' pali yli kahdenkymneyhden kilo se tekis. Siumenne mnä
sano, ete se mnuunkkan kädesän siihe aikkam paljolt tuntun',
kosk mnä oikkial' kädelIän oijensi stä ylhält siulppäinki usseman
kertta peräsi, -josan vaa ai samas väänsin kroppatan vasemal'
pualell vääräks tarppeks pali. Semsil' punteill' koulpoja' siihe
aikkam pali harjottIi' käsivoimias.
Nii oikke, mutt mennäst ny jo kiirust stä laevarantta päi!
Kova puhti me' tIii Aorajoe oikkial' pualell, siihe laevattem
plassill. Mutt siäl ei stä valulaeva ollukkan, kom pito Jaa, mutt
tual' se näys olevanki ny Samppalinnan kohdall ylises
laevarannas, toispual jokki. No, ei mittä hättä; se poikke
tiätysten tähä alisse rantta ja otta feleihis mnuunkin tavaroinen,

yks. Se yks kyl karas tuhtas piäne aja oikken todem pääll mnuu
hännäsän, mutt äkkinykäyksell' tämä poik riuhtas ittes siit
mone syllä etumatkam päähä, niinkon kilppakaramise voittaja
loppsuarall usse nykkim pruukkava,ja koer keskeyttja vinkus
Akillen kantpääs jänttei. Ko mnä näin taanen kattomat karasi
se vanha linna siutt - em mnä stääkän kyl kattoman kerjenn,
mutt näi muuto - ja Otkantt tuI näkyvi, ei siäl enä laeva
ollukka. Voi kamala sentä! Mnää meni niim pois ittestän, eten
ymmärtän muut kon koetta lisät vaa faantian. Mutt ko mnää
pääsim prykill, tuliki vast se laevaki, ko nii mont kertta jo 01
mnuum pettän, ja mnuult pääs iso helpotukse rööhäys, huakkaus pit sanoma.
Mutt ny tliiki uus suru niist mnuu rikkauksistan, kotei
vosikka näkyn, ei kuulun. Mnää meni laeva vasta siihe foori
viäre ja pyysi likimäiselt miähelt, ett odotetais viäl hiuka mnuu
harkkuan ja säkkiän, ko oli' tulos pikatavaran vähä matkam
pääs. Ei se pahus tainn laeva omi miähi ollakkan, kosk se 01 nii
liipatu näkönen, ko se vastas, ett sai kyl odottakki jonku
minuti. Siin' samas mnää poik läksijäll vosikka vastan karama.
Enk mnä kerjennykkä ny enä pualt virstakan kaupunkki päi,
ko mnuum pikatavaran tul vasta. Mnää putosi jäll' troskihi
istuma ja käski ajuri lisät faanti, kon täsä 01 kiiru. Ei se klami
jaksan enä neljästä, ja nii mnä läksinkim pian karama edell,
ettän olsi ite' kumminkin kerjenn' siihe laeva, vaikk tavara olis
ainaseks jäänn. Ja nii mnä komiast nenäklasi' pääs karasi sillall
ja oti varmude vuaks laeva syrjäst kii. Sitt tul jo isikkaki mnuu
aartteten kans. Liukkast se viherjäine harkk nostettin kuskpuki
edest alas, ja mnää viippasi sem punttsäkin kans maaha. Ko
mnää siin' kopeloittin kyyttraha, ni äi kysys, mitä siin' säkisol,
ja sanos, etei se 011 milIäm pelill' tahton' pyssy' siin' takasoffall,
mihi mnää se oli jättän, mutt ko hän 01 joutun' kiippemän
kuskpukiltas alaski stä säkki asettIema. Sanos, ett hän 01
peljänn' koko säkki, ettjos se olis pääss puttomaja ne' kranati
olsi räjättänn.
- Ei siin mittäm pommei ol! mnää tiuskasi. - Teijä olis
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pasann nosta' se säkk: tohom pohjall, jalkkattem paikall, ni se
olis kyl pysynn!
- Jaa, mutt se onkin tosi se, mnää tykkä, meinas äi ja koett
kahko nosta, vaevaloisest kylläki, se säki ylös kerruilles takasi
siihe jalkkatem paikall.
- No ei suolla stä siin ny enä tarvit, ko viädä ny karaten
kaikk tavara laevaha vaa!
Ja mnää siappasim punti säkeines toissen kätten, kistun
köysvaolon toisse, ja nii me' sain ko sainki mnuun koko
irttame omasuten laevan kanne all. Eik se vosikan kyytt pali
maksanukka, vaikk mnää anno miähell viis penni enemänkin,
ko hän uskals pyyttäkkä.
Näi onnelisest mnää vihdo viime oli siin valulaevas se
viherkäisen kistun ja punttsäkkin kans. Ei ihme, ett mnuult
pääs täsä salamitte iso helpotukse rööhäys, - ei ko huakkaus
pit sanoma.
Laev läks sitt Raumatpäi vast noin tiimam peräst, ko 01 saan'
kaikk asias siinäkki haminas reeda. Ja turhan tähde mnää olin
karann niinko henke hädäs! Mnuu harmitt vähä aika tavall,
eten ollu ennem paremi ottan' seikko Turu laevasilloist.
Se mnä saisi jättä' sanomat, kui flaatiks mnä tunsi itten siäl
laevas. Palav 01 kovast, ja punaseks mnä tiäsi itten naaman
täödelt, punaseks kon keitett krapu, tarppeks keitett. Ja semnen
krapu, jokiäöriäine, mnää ny olinki, Aora joe äöräll' kypsynn.
Jo siäl laevasillall joku pakkas, kapten ja muu, mnuult
kyselemän kaikki turhi, ja viäl jäIkkempäinki mnuu katelttin
ko jotta aavett. Näy tt silt, ettmnuu pakatti luulemam pahemaks,
ko mnä olinka, joksikim pualhassuks, vähintäs sikkiäks
vedolyäjäkstaikkuudeaikkaseksurheluhulluks.Mnääotinkim
pia nenäklasin pois päästän ja kätki itten laeva ruuman kaikkem
pimemppäm paikka. Kyl mnä piljeti sentä lunasti, ennenko
Raumall' päästi, nii ett laev hyädys mnuust kolm ja pual
markka.
Nii oikke. Semsell valuvaarfaartill ai mnää kerran Turust
läksi valulaevaha. Nii ett on Turus ennätyst karatt jo ennekin,
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ko Nurmem Paavo siäl rupes travama.
Jaa, voi mnä tähä lisät viäl senki, ett mnuu äitin paranus siäl'
koton ilma mnuu appuan ja eI sitt viäl jokseskin terven lähes
nelikymment vuatt, nii ett ei mnuull ite asias niin kova kiirutt
olis ollukka juur siihe laevaha.
(Radios 14.5.1941)
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Reissaminen koulu ja kodo välill 01 sillom pali vaevaloesemppa
kon tähä aikka mailma. Koulmatkakki oli' pali pidemppi.
Pitkmatkase ei lukukaode aikan juur hevim päässykkän kottis
välill · virkistymän, kotei 011 rautteit ko siäl' tääll, ei 011
auttomopiilei, ei polkupyäri, eik pruukatt pali potkukelkoi eik
suksiakka. Kaikk ajovärki oli huanomppi ko ny. Olik ihme, ett
jou11uppa ja suviluppa odotetti vissi harttamin ko ny, ett olis
pitkä ja välist ikävänki lukukaodem peräst pääst jäll' kotoväe
joukko friskantuma.
Itt koul unkä ymnenkin tais sillo 011 ikävemppä kon tähä aikka. Opettaja oli' kiukkusemppi vaatiman kiritiadoija -taedoija
haoda hiljasutt tunnill ja sisäli väliaikanakki, opetuskiIja oli
ikävemppi ja ite opetus samate. Eik 011 vaihteks viäl pali tiatto
urhelust koulus eik se ulkpualell. Ei myäs muit yhtessi, vapai
hommi ja huvei ollu niim pali, ei elävi kuvika lainkka.
Vaikk em me nuare' sempualest sillonkka mittän "kuallutt
mert" näytelI, pois se. 01 meijän koulusaki hyvä toverikuntja
siin monelaissi rymsterauksi. Me' toimiti mailmam parast,
Toveri-nimist lehti, kon kirjotettin käsi ja painettinki sitt
semsen jossan kivipainos. Muut raari ohjelma kans puuhattin
kokkouksihi. Esimerkiks keskustelukysymys josta mahdolisest
taikk mahdottomast asiast pit 011 joka kerraks. Muutma' poja
kuulusiva' koko koulu yhtesse, oma voimisteluseora, ja me
näyti välist taittoanjulkisest suurelI ylesöllekki, niinko sillom
Plessarin Tuure (ny Peitsara) komenukse jälkkenki, mist

. ukost mnuulakki viäl om poträtt oikke raameis, tiätyste ny
piilos. Me vaikuti omas
.kon
kaalssonni Otto (Kaimio) viittauksi, misä Ullllonkin tarvlttm
taikk me luuli meit tarvittava, niinko flikkate aknan takan
herättämäs heit ja muit syyttömi ihmssi heijäm parhamast
unestas kelI viide aikon aamusi. Me harrasti Line~ ~o~ ~an~
luanontiättei. Me' pidi juhli ja sai niis tansatakki, Josel ~~l
käskett, ja loppaikoin jo oikke flikkaten kansakki ~ranseesel ~a
muit fiinei tansei, ko heijän kansas haIjoteltti luistlmpaanall Ja
muuhall. Ja kuvaelmi ja näytelmi esitetti juhlis, suuri surunäytelmiäki, vai mikä moninäytöksine~ kome!jam. p~~u~
mahdo seki Viuluniakk 011, ko mnääki oh velvohne hlrtt~a
itten väkijouko nähde, vaikkei siit onneks ~ttä val~st
tullukka, nii ett mnä sitt olinki hyväs höyskäs tOlseS komelJas,
..
misä Savola Onni poik 01 mnuun kaunis morsmen..
Isämaat me' kans rakasti, vaikkei stä opetett vläl nllm
palveleman ko ny. Kumminki me' tahdos~ ~vet stä. ~yv~n
miähin ai enemäja enemäm palvelema. Ett lsamaa meltäkkin
tliis tarvittema, se ymmärettin, kosk me ylimälluakall' kellovidjoihinkim pani heilum~ sem.se ho~piai~e l.~akam~rki, ett
kaks kätt tervettä toinen tOlstas JUur IUJast Ja sllhen kilppe on
kraveratt näinki: Isänmaa toivoo. Jo nykki meit tarvitti isämaa
hyväks laolama meijän koulu laul~ ja ~uittenki ain~~.opettaja,
lehtor Eemil Eekmannin yleses aikathmste sekakoons. Lupaaikoin suvell ja joulun valistettin kotopaikka nuarisoseora ja
muu avull.
Mutt ei mnuun täsä pitänykkä vetämäm pitkä ylistysvirtt
siit, kui hyvi me olin koulus ja se ulkpual, ei m~u~ ko vi~auksi
vaa ko matkoist kans täyty viäl näyttä muutDll vIlauksl. Enk
mnä täsä enä mein mittä lukukaode aikkassi serenaadreisui,
muU ko reisui kotto kouluhu ja koulust kotti, oikke oman kotti'
penikulmaten taa.
Ei mnuun kottoan maamatkakan Turkku sillooll' se eriemppä,
ko stä siält nykkä on, 01 vaa runssast yhdeksäm penikulma.
Mutt 01 stä tarppeks siinäkki, välist enemänkin ko tarppeks.
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~~ssam

KOULUM PERILT JA MATKOILT VIÄLÄKKI
VILAUKSI

laulukv~etis,

t~tt~l

Ajetti heose11 ai joulluva alus kotti ja se lopus takasin Turkku.
Mutt syksyIlja keväll mnä pääsi meritiät valulaevall Rauman
kautt. Semne matk laevall 01 niinko Iystreissu vaa. Samas
laevas reisas ai mont muut nuart raumlaist, poikki ja flikoi, kon
käve' Turus mikä mitäkin koulu. Ymmärtä se, ett siin' pidetti
lysti. Kyl 01 vaa lysti sillonkin kerran keväst, ko menttin
kottippäi semses myrskys, ett kaikk koullapsekki - muist
isovattasemist puhumattaka oksentli Naantali ja
Uudenkaupunkim piparkakoias laeva syrjält alas niinko
mikkäkkim pruuta. 01 meit sentä kolm Onni-nimist poikka, ko
ei meritaut nykkän tartunn, ja toisekkost ihmettli' semmost eri
k~e vetämist! Mutt viimem piänin meistäki rupes meijä
Onmte seoram pettäjäks. Nii ett vatt tavalist tyhjempän melkke
joka OOne raumlaine sillon tul kouis. Mnuun täydys säästä
ravinton, ko mnuul 01 viäl yks runsas penikulm maamatka
kaupunkist takasin Turkku päi.
Lysti 01 tavalisest maat myädenkin kulkki, kumminkin
kottippäin Turust. Muu 01 heoskyytill ajate välist vähti ja
vastustaki. Ensmäist kertta joulu jälkke mennesän mnä joudusi
Vihtor veljen kans ajaman kerruill' tammikuum pualvälis,
kotei viäl ol1u rekikeli. 01 sentä liukast jäät mones paikas
pitkälttä, nett kerru liippasi ussemas taitepaikas kovast ja oli
montkerttajo yhdel' pyäräll, väärim puali menos. Täydys ajat
hyvi verka ja varovast, ja matkalI viivyttin kaua. Yhdet' toiset'
kerrall Eemilin kans 01 kyl rekitila, mutt 01 yli kolmenkymnen
kraadim pakane. Ei mnuu nokkan sillonkka mikkäm pitk eik
teräv 011, muU matk 01 pitk ja pakane 01 pitk ja teräv, nii ett
mnuu nokkan pääja korvan palelusi' pahast, vaikk mnä koeti
visust pyssy hupus pappam pälssyte sisäll. Sitt Turus mnuun
täydys mont viikko voedelI niit sia-sapell ja viinalI, nett ne
loisti' kelIasin' kauas kom plänkkfyyr. Ja kamrati' saiva lysti
syyt siitäki. Samal' pakasreisulI 01 sekin, ko meijä iso tamm
Sampo hermostus ja kiukustus edell ajava miähem pälsynkraist,
tartus siihe hamppaillas lujastja reväs sem pahaste rikk. Miäs
kiukustus voorostas siit ja vaades meilt iso makso vahinkostas.

Pakkas jo meitäkkim poikki kiukuttama. Mutt miäs sai sentä
raha, Sampo vaa vähä piiska, ja nii ajetti siutt ja jätetti miäs
karvasin' kraisines ja kaakeines.
Ei stä pitkä matka se-aikkasill ajopeleill' pasan eik haluttanukkan turha ussen kulkki. Kaikk päässiäisluvakki mnää
pysysi uskolisest koulkaupunkisan. Koton meinatti, etei räntänn
niit muutmi lupapäevi varte ajat yhde~säm penikulma reissu,
ko siin olis menn' kaks heose ja kyyttmiähen tyäpäevä hukka.
Tek mnuunki välist miälen edes kerra lyseoaikanan pääst
lukukaoden keskeläkin kotti omasten joukko, niinko rikkama
ja herramaisema raumlaise' koulIaisekki ussem pääsi. No,
pääsinki mnä sentä yhden kerra, mutt se ei 011 mikkä ilone reis,
päivasto, sill eU mnää meni sillo, syyskuum pualväli jälkke v.
1891, meijäm pappa maahampaniaissi. Se matk 01 erilainen ko
muu' senkim pualest, ettmnä pääsi laevall vaa Uuttenkaupunkki
saakkjasiälttäydysajatkiavarkyytill'koui. Uudestkaupunkist
mnä sai reiskamratiksen lankon, taikk pikkuserkuks semmost
ny sanota, Helsteni Jonni (Paasio). Mnuull 01 niin kiiru, eten
kerjenn' kauoma meijä äitin toise orpna Lehtosen kottihin toist
pikkuorpnatan stä Aleksit, ko sillo 0100 vallan piän kolmen
kuukaode' ikkäne, mutt sitt on 011 jo myähemi pispan ja
arkkipispanaki. (Ko mnä häne ens kerra näi siu jonku vuadem
peräst, hän istus siällapsutes koton' kööki laattell' paijoines,
mitä kirkoi mahdo rakentta.) Jonnin kans mnä ajo se neljäm
penikulma matkan kerruill hyvi ikäväll ilmali, kovas räntsattes.
Hauttajaiste jälkkem päästi laevall' takasi, mnääkin Turklcu
saakk.
Ja viäl mnä toisenkin kerra reisasi lukukaoden keskelI,
reisasim pois Turust päässiäisluvaks: Sillo mnä pääsi ensmäisell
junamatkallen, ko mnu Samul-setän, Tampre Aleksantrinkirko
urkunist, kutus mnuun kattoma stääki heijän kaupunkkias ja
makso mnuu matkan. Kyl siäl isos, oodos kaupunkis olliiankim
pali kattomist niiks päeviks. Mnuu orpnan Toivo, sillo Iyseo
alaluakklaine, mnuu kuudesluakkalaist siäl' kuljettel paikast
toisse. (Hänest tul sitt aikoijas myäde Helo, tul sivelisyspuhuja
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ja Kotimaam päätoimittajaki.) Siäl' Tamprell mnä ensmäisen
kerra näi sähkövaloki ja valla runssast sitteki, stää ko 01
katulyhdykkin täyn, ei vaa talote oma lampu. Se tunnus ens
valla oodolt, pali juhlalisemalt kon Turun kaasuvalo kaduill ja
koulus ja ölilampp koton, puhumatakka siit, ett se himens ny
peräte ölilampputen tuikutukse ja viäl vanhematen talikynttläte
ja pärevalu loimotukse.
Nii oikke, vaa kaks semmost eri reissu ai mnää tein Turust
lukukaoden keskell' koko lyseoaikanan. Taikk tul mar sitt viäl
kolmaskin tehdyks. Ja "kolmas kovin", sano sanamparskijuur
oikke. Se oliki sitt koko koulajan kaikkete matkate summ, ko
erottin koulust toukkuum pualvälis ja mentti Helsinkist stä
odotettu valkost lakki lopulisest tianama. JunalI menttin
Toijalan kautt, kote mittä muutrauttiätTurustviällähtenykkä.
Se 01 nii ihmeline reis, ett om paras jättä' siit juttlemat, ete tliis
mittäm pyhyde loukkaust. Kon Toijalast käänytti ite'
pääkaupunkki päi, ni mnääkin tunsi, ett mailm 01 vapa, vaa
Raum se napa.

NOIKKAUS TURU ENTIST "PINHUUSSI" P ÄI

"Hys, hellitä, elämän ikävyys, inhuus!"
Joku laolaja lystittä ittiäs näi.
Mutt mnuun tlee lysti, ko miälen tlee "pinhuus"
ja se entine aik, ko mnu kouluhu sinn huus
yli viiskymment vuatt täst takasimpäi.
Fiu, äkki ne aja vaa jäi
ja pojast tul äi!
Ei muu ko Raum taed voitta' Turkku,
on todestas semmonem paikk Turk vaa.
"Voi paohavaist kylä!" Mutt siit ei 01' surkku.
Ei muu mnn' silmi, ei kröhityt kurkku
ko se, eten siäl enä rikerat saa.
Oi, Aoran kaupunk ja maa!
Nii hänt, jaa, jaa.
Ei missä 01' "pinhuuslyseo" vertta'
vaikk talo onki fuhtine, hämär ko myll.
Se 0 herttanen koul, ja ny - valtti 0 hertta.
Ai uudestas mnääki se muistoi kertta,
ja ne lämmittä ai ninko villane fyll,
lähes nii, ikä pälsy olis yll.
Juu, sill' tavall' kyll.
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Kyl snuu, rakas koul, tähä aikka ny noikki
lukemattoma muukki mnun kansan, kas noi!
Snää kuuskymment vuatt ole äkseran' poikki
ja käskeny' suamlaissi teit pisi loikki
nii kauas ja korkkiall', kon kuki voi.
Snuull' poikkates kiitos ny soi:
Hei, hei, hei! Hoi!
Luku 4
(Radios syksyll 1939, kon Turun klassiline
lyseo täytt 60 vuatt.)

ESI- JA JÄLKIPUHEET
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mnää keiti valmiks ensmäitten truutilise "Raumlaist knekku"
jo kakskymment vuatt täst takasi (1939), niinko snää, hyvä
R~uman ~äle ystäv, taeda' tiättäkki. Se piän kiri passa tämän
t~~.se os.a ]ohdatukseks. Mutt saa mnä sentän täsäkim pittä'
pIant eSIpuhett. - Tämä osan koko käsikiIjotus on melkke yht
vanh ko se edelisenki.
Siit edelisest osast mnuun täytyki aluks yhde eine selittä ja
silittä' 17:sta siu stää paikka, misä mnä sano, ett ko mnä
Raumal viime haim "behmiämbuhuji" - b, d ja g puustavite
väärin-käyttäji - , ni "en löytän muut ko yhde ainua semse".
Mnuu olis pitän' sanoma ett: ko mnä niit hai siält mnuun
tuttuten joukost. Tämä lissäys lissä mahdolisuksi friskist.
Mnuu. om paras edes näi myähä ite änträt näin tämä paikk,
koskeI kukka muu 01 mnuun tiättäksen viittin julkisest karat
kii' tähäm puhesyätti.
Tämän toise osa meinink 0 viäl paremin ko edelise näyttä
Rauman kiält suuremall ylesöll. Mnää koetan tavalisil'
puustaveil' saad jokseski selvästem paperill Rauman kiält
etupääs semses muados, ko mnää ole se oven' siäl maaseorkunnas, mnuun kotokyläsän Kulamaall ja se ymprill noin
kahdeksankymment vuatt täst takasi ja vähä myähemin koulu
käödesän Rauman kaupunkis ja sitt stää pruukan' puhesan
melkkem pualem pitkä ikkätän siäl' kotopuales ja muuhallakki.
Ole mnä sentän täsä välimitte avuks ja höystöks tarvin
uudemppiki raumlaissi sanoi, semssiki, kotei oikke ehta
maalaise mnuu lapsudesan tunten eik kaupunklaisekka ilman

koulute ja kirjate ja muitte senkaltaste opetust.
Ne muutmate sanate loppääne', ko seorava sana ensmäinem
puustav k, p, t ja s toisnas vetä ettes, mnää meinasin täsä
kitjasan niinko edeliseski merkat vinokirjamill. Mut ko mnuul'
sanotti, ete niist erilaisist puustaveist 01' tarppeks hyätty se
rinnali, mitä huavi niist on kirja latomises ja lukemises, ni
mnää pääti, ett olkko ja pysykkö ne' tiäsäs sitt ja pannan kaikk
aasana' suaram pystö vaa. Nii mnä sitt semse' paika' tämän
kirjan käsikiIjotuksehe ensi merkittinkin kaikk. Mut ko
semmose muado usse öksyttävä vääri luuloihi ja harmittava
raumlaist lukkiat kukatiäs enemän ko ne vinoloppuse esimerkiks sanast kui: kuik(kaua), kuip(pali), kuit(täyn), ja
kuis(sitt) ja viällisseks: niin(kaua), niim(pali), niin(täyn) - ,
ni mnää olen koettan vähenttä' tämssi oodonäkössi muadoi sil'
kurill, ettän ole merkin ne loppkirjame niin sanotull heittomerkiI' sillon, ko semsem paikal' pitä lausuttama seorava sana
ensmäinem puustav, nii ett siihen dee kaksinkertanen kerake.
Kirikiäles ei semssi katkoäänttei merkat lainkka, mut kon
kirjoteta esim.: tule tänne, vaikk pitä luettama: tulet tänne.
Tämssi tapauksi heittomerkeines Rauman kiälest on täsä jo 011
useamppi: snää taeda' tiättäkki (lue: taedat tiättäkki), pittä'(p)
piänt, siäl'(k) kotopuales jm. Kumsis paikois niit kaksinkertassi
puustavei pruukata, siit puhuta vähä nuukemin kirja lopus,
"Rauman kirjamurteen oikeinkirjoitus-ohjeita"- kirjoituksem
peräkanetis. Mutt jos seorava sana a1k vaati edelise loppuhun
kokonas toisem puustavi(n,m), ni semse om paras merkit ai
joka kert, esim.: loppun kokonas toisem puustavi, niin täyty,
nii om paras taikk on paras ( muttei: 0 paras).
Ko Rauman kiäles 0 niinko muisakin kiälis monelaissi
rinnakkasmuadoi kans, ni mnää ole niitäkkin käyttän, kosk
niit suamen kirikiäleskin killata runssast.
Mitä kirja sisälyksehen tlee, ni mnää ole, niinko jo kirja
nimestäkki näky, koettan se sortterat keittost luettavaks,
enimäkses nuarte ja osaks lastenki horisonti jälkke. Moni
odottaja toevo saavas murrekirjast lukki ai vaaoikke ihmelissi
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tarinoi. Pali 0 sentä niitäkkin, ko lukeva mialumin tosikertomuksi, vaikk ne olsi vaa jonkun tämsen tavalise äijä
van hoi muistoi: "Mnää ite" olen täsäjahnan' tosiasioi, semssi
~on kihtava v~ha-aikkasilt ja näyttävä mnuun kotopaikkata~
Ja lapsuudeaikkatan. Ole mnääki sentä ai joukko joutun'
kertomukse hiuluhamppaihin tiputtama yhde eine leikin taikk
jeku rasva pahan kitinä estämiseks. Mutt missä nimes em mnä
01' tahton antta entisist ja viäläkki rakkaist tutuistan, puhumattaka vanhemistan taikk opettajistan, väärä taikk muutonka
huano kuva, vaikk mnä heist muutmi olen katell vähä
lystelisemält kantilt.
Jaa, se täyty viäl sanno, ett viaraskiälse nimekki mnä olen
täsä kirjas kirjoittan, niinko se sanotanki.
Mnää uskala ny näim pitkä ökköttlemisem peräst antta
monfsta' tämän kirja ja pualusta ittiän muinasel roomlaisell. "Ut de~int vires, tamen est laudanda voluntas" - , mut täsä
raumlalseks kuuratul assell:
Vaikk ei piissais jässy, nin kehhu' dee sentä sissu.
Ja .tämä ~uhe lopuks mnuun dee kehut ja kiittä' professor
Laun Hakuhst, ko on hyvä hyvyttäs syynän ja vähä äntröinykkin
tämän kirjan käsikirjotust ja sitt pualustan' tätä vaikk oikken
präntättäväkski. Mutt tydytä ny tähä muattohon, ko muutma
mnuu lähimä ja parhama' sukulaisen ova' toimittannu.

Helsinkis keväste v. 1959
Onni E. Helkiö.

PS
"Knekkuni" kirjaksi toimitti Antero Piha.
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RAUMAN KIRJAMURTEEN
OIKEINKIRJOITUSOHJEITA
Rauman murteella tarkoitetaan tässä Rauman kaupungin ja
maalaiskunnan yleisintä murremuotoa eikä kielimiesten
samannimistä, Rauman ja sen ympäristön toistakymmentä
pitäjää käsittävän alueen yhteismurretta. Rauman kaupungin
ja maalaiskunnan murretta on merkittävä Rauman murteeksi
(Rauman kiäl, aina isolla alku-R:llä), mutta laajempaa samannimistä, joka ei koko alueella ole edellisenkään vertaisesti
samanlaista, raumanmurteeksi (raumankiäl, virkkeen sisässä
pienellä r:llä ja kemaimmin aina yhteenkirjoitettuna).
Rauman murteen oikeinkirjoitus edellyttää tietysti, kuten
oikeinkirjoitus yleensä, kirjoittajan ja kirjoitettavan oikeakielisyyttä.
Rauman kirjamurre noudattakoon kirjakielemme oikeinkirjoitusta, siis tarkkaa äänekirjoitusta, mikäli tavallisilla
kirjaimilla ja merkeillä voi. Täten naapuri sanojen lähiäänteiden
ja yleensä lauseaseman aiheuttamakin sanan erilainen äänneasu
on merkittävä (esim. 0 hyvä, mutta om paha). Murteen sellaiset
verraten harvinaiset äänteet, joilla ei tavallisessa aakkostossamme ole vastaavia merkkejä, korvattakoon niiden asemissa
yleisimmin käytettävien äänteiden merkeillä. Näistä omaa
merkkiä puuttuvista äänteistä ovat (kaupungissa) tavalllsimmat
ns. puheäänettömät eli soinnittomat mediat: k:n ja g:n, p:n ja
b:n sekä t:n ja d:n välimuodot. Näiden merkeiksi Rauman
yleismurteessa sopivat varsinaisen tehtävänsä lisäksi k, p ja t,
esim. on kyll, om pall, on täsä sentä (eikä: on gyll, om bali, on
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däsä sendä). Samoin n:llä merkitään, paitsi n-äännettä, myös
eng-äännettä k:n ja g:n edellä, kuten suomen yleiskielessäkin.
Hyvään ääntämiseen tarpeettomia kirjaimia on vältettävä,
samoin kuin kaikkia tarpeellisia on käytettävä. Kuitenkin
tulee esim. kahta samaa keraketta jossakin asemassa käyttää,
vaikka toinen ei juuri siinä paikassa ole ääntämiseen, vaan
muodon selventämiseen tarpeellinen, esim. piikk(i) pistä (vert.
piik(a) pistä), mennp pois (mennä tai mennyt p.), vert. menp
pois (mene p.). Huomattakoon, että n(n):n asemesta p:nja m:n
edellä usein on m(m), joka johdonmukaisesti olisi merkittäväkin, esim. memmp pois ja memp pois.
Murteen melko yleisiä puolipitkiä ääntiöitä ei semmoisiksi
merkitä, vaan tyydytään niitä kulloinkin lähempänä olevaan
kestoon, joko pitkään tai lyhyeen ääntiöön, esim. mnää tai
(painottomana) mnä.
Kaksoisääntiöt monine "poikineen" pyrkivät oikeinkirjoittajalle kompastuskiviksi, vaikka niitä oikean ääntämisen
mukaan pitäisi jotenkin helposti osata oikein kirjoittaakin.
Välimuotojen merki ttömät ääntiöt vain tekevät tositenää, mutta
merkittäköön nekin tavallisemmillarajaääntiöillä, esim neuvo,
toise, poik, Raum (eikä kernaasti neovo, toese, poek, Raom).
Kerakkeista kaksinkertainen kuuluu kahteen eri tavuun
(esim. piikki), mutta pitkä vain yhteen (piikk), kuten yksinkertainenkin (Piik). Rauman murteessa pitkät kerakkeet ovat
sekä loppu- että sisälyhennyksissä aivan tavallisia. Tärkeätä
on huomata, että ne on ääntämisen mukaisesti merkittävä
kahdella kirjaimella: vrt. toisiinsa erimerkityksisiä poik ja
poikk, kaap ja kaapp, ait ja ain, pääs ja pääss ym. Samoin
sisäheitoissakin ja yhdyssanoissa on edelliset kaksi kirjainta
ääntämisen ja muunkin selvyyden vuoksi yleensä säilytettävä,
esim. turkk(i)laine (vrt. turk(u)laine), Hakk(a)ri, Helkk(i)lä,
mutta monessa sisäheittotapauksessa pitkän kerakkeen voi
merkitä vain yhdelläkin kirjaimella: kukros, kelri, kumne,
kymne, kapliks ym.
Muutamien sanojen lopussa seuraavan sanan ensimmäisen

kerakkeen aiheuttamat yhdyskerakkeet (n,m) on merkittävä,
vaikka aito raumalainen ilmankin voisi kieltään oikein lukea,
vaistomaisesti lisäten väliäänteet
Nimisanojen ja muiden sijamuoto-sanojen taivutusmuodoista joitakin huomautuksia: - Olennon lyhentyneen
päätteen n:n jäljessä on seuraavan sanan ensimmäisen k:n, p:n
t:n ja s:nkin kahdennus, esim. suurenk kyl, piäninp poikin,
kuumant teen, hyväns saipon. - Monikon osannossa ei
monikon tunnuksena ole paikallaan j eikä ij, vaan vain i: kirjoi
(eikä kirjoj, kirjoij), paitsi jos pääteääntiö seuraa, siis joko
esim. kirjoias tai kirjojas, kirjoijas. -Sisäolennon lyhentynyt
pääte on s eikä ss, yleensä. - Ulko-olennon ja ulkotulennon
päätteinä esiintyvät yleisesti sekä yksinkertainen että
kahdentunut 1, siis: hän 01 meil(l), hän tul meil(l). - Vajannon
pääte on t(ta,tä): sanomat(akki). -Teonsanojen nimennöistä
saan ja saann, vastan ja vastann jne. kumpikin tyyppi on
yleinen. Tässä asemassa vartalon lopun 1, n, r ja s ovat aina
kahdentuneina, siis: 011, menn, surr, pääss, mutta yksi-ännäisiä
ovat tehn ja nähn.
Erisnimet, vieraskielisetkin, sopii merkitä niin, kuin ne
äännetäänkin, esim. (pär(j)stett, Helmann. Sulkioon voi nimen
jälkeen pistää virallisenkin muodon (Bergsted, Hellman).
Jos tästä yleismurteestamme jyrkästi poikkeavia muotoja
on tarvis tai halu esittää, olisi ne poikkeuksellisiksi osoitettava,
ainakin varsinaiset "murteen-murre"-näytteet,joiden edustajia
ovat esim seuraavat: "niingon duulen gohaus", "om bahemb
gom beto", "näin dämä sendän glaarandu", "nii händ"!
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JÄLKlliUOMAUTUS
Nämä ohjeet julkaisin (jotenkin samanlaisina) raumalaisessa
Länsi-Suomi lehdessä (28.11.-43) osaksi siitä syystä, että
niistä Rauman kielen oikeinkirjoituskurssei sta, joita NortamoSeor oli päättänyt toimeenpanna, ei tullutkaan mitään, ei
ainakaan silloin suunniteltuna aikana.
Kuten tämän kirjaseni esipuheessa huomautin ja hyvä
. lukijani on tekstistänikin oppinut, olen näitä sääntöjä parantanut
sikäli, että olen sanojen lopussa usein esiintyvän katkoäänteen
("loppuhenkosen") merkinnyt heittomerkillä silloin, kun se
äännettäessä on selvä kerake, nim. sama kuin seuraavan sanan
alku- k, p, t tai s. Suosittelen tätä oikeinkirjoitussäännöksi
muidenkin käyttöön mitä lämpimimrnin. Tuekseni esitän,
mitä professori Lauri Hakulinen tästä teoriastani minulle
kirjoitti: "Rauman murteen kansanomaisen transskription
suhteen olen puheeksiottamaltasi kohdalta samaa mieltä
kanssasi siinä, että tuommoinen "katko" -pilkku tosiaan näyttää
silmälle paremmalta kuin seuraavan konsonantin kahdentaminen, ja vähänkin asiaa tuntevan se on myös kovin helppo
oikein lukea." - Myöhemmin tulin monien vuosien väliajan
jälkeen lukeneeksi tohtori Niilo Kallion kiinnostavia
murrekirjoja "Halikon hakoniskat" ja yllätyin heti alussa siitä,
että hän oli samoin käyttänyt heittomerkkiä. Tätä en ollut
ennen huomannut, en ainakaan opikseni ottanut, kun en vielä
ollut kiinnostunut edes Rauman murteen oikeinkirjoitukseen.
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Lukijalle liitos-liite:
Kiitos-kiitos-kiitos! -kiite.
(Ripe-rippu. Riitos -
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riite.)
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