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Tämä P.J.Huuskosen 

omaelämänkerrallinen runoelma 

julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1963. Sen kirjoitti nyt 

digitaaliseen muotoon pojantyttären 

tytär Aina Huuskonen. Runoelman 

piti olla osana Marjut Huuskosen 

teosta ”Laulaen halki elämän”, mutta 

kun teos nyt julkaistiin elektronisena 

kirjana, sopi paremmin, että 

runoelma saa oman kirjasensa. 

Tekstissä olevat alaviitteet ovat 

runoilijan. 

Kuten Aina dokumenttielokuvan 

”Laulaen halki elämän” 

haastattelussa sanoi, vaarin ajan 

maailma tuntui niin kovin erilaiselta 

kuin se mihin me olemme kasvaneet. 

Tästä ja runon vanhasta tyylistä ja 

kielestä ehkä syntyykin runoelman 

suurin viehätys. 

Puutarhurin elämänkertaan sopivat 

kuvat löytyivät J.W.Palmstruchin ja 

G.J.Billbergin Tukholmassa vuonna 

1815 julkaisemasta teoksesta Svensk 

Botanik, joka ehkä oli vaarinkin 

ulottuvilla. Kasveista kiinnostuneille 

tämä hieno kirja on avoinna 

osoitteessa 

https://www.biodiversitylibrary.org/ 

Lämmin kiitos Terhille 

käsikirjoituksen tarkastuksesta ja 

Yrjö Jokiselle, jonka kamerasta on 

peräisin takasivun valokuva. 

 

Iniössä karhun kyljenkäännön 

aikoihin 

Eva Lettinen 

http://www.raakkukustannus.fi/
https://www.biodiversitylibrary.org/
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1880 

 

 Teenkö väärin, jos nyt  vähän 

itsestäni laulelen, 

pistän piirut muistiin tähän 

nähtäväksi kaikkien. 

 Ei tää ole suuren suvun, 

latu kuulun laulajan, 

jolle tässä juhlapuvun 

ansiotta asetan. 

 Minä laulun kirjoittaja 

olen Pekka Huuskonen. 

Ensimmäinen runopaja 

oli syli äityen. 

 Äiti oli pieni piika,  

isä renki arvoltaan. 

Luulin, että olin liika,  

mutta enpä ollutkaan. 

 Perhekunta tuli tuosta 

toki toisten arvoinen. 

Ja niin alkoi aika juosta 

yli päiväin, vuosien. 

 Nokisenpa orren alla 

silmäni mä avasin. 

Savusaunan lattialla 

ensi laulut laulelin. 

 Oikein oli ökypari 

saatu pojan kummiksi. 

Koponen ja Koposmari 

asiassa autteli. 

 Koponen se uljas ukko, 

lauleli ja ryyppäsi. 

Vaimoaankin tämä kukko 

töpykäksi nimitti.  

 Ryyppäs talon, sekä toisen, 

eikä estä emäntä. 

Sitten oli osa loisen 

viimeisinä päivinä.  

 Tuuti lasta, tuuti lasta, 

lauloi äiti lapselleen. 

Olet nuori nuppu vasta, 

vielä kaadut rappuseen. 

 Tuuti lasta, tuuti lasta, 

kohta pieni nukahtaa. 

Kaitse luoja taivahasta 

tätä pientä kulkijaa!  

 Vuotaessa rinnan maidon, 

vaikka olin pieni vaan, 

opin imemisen taidon,  

sehän luisti luonnostaan. 

 

 
1883 
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 Huomasin sen täysihoidon 

sopivaksi itsellen. 

Mikä veisi siitä voiton 

kun on saanut rakkauden. 

 Kääntyi soma käsivarsi 

ympärille lapsosen,  

käsi, joka sukat parsi, 

iloisesti hyräillen. 

 Soios vielä äidin virsi,  

jospa korva kuulisit. 

Sydämestä sulais kirsi, 

pakeneisi pasillit. 

 Aika oli riemukasta 

Ahvenisen rannalla. 

Vaikka eihän köyhän lasta 

mairitella mannalla. 

 Paitaressu oli yllä, 

eikä muuta vaatetta. 

Mutta äiti hymyilyllä 

kutoi kultahousuja. 

 Eivät riemut kauan riitä, 

huolimatta luvasta. 

Sikaselle1 mentiin siitä 

Hirvisalmen tuvasta. 

 Sikasella syyttömästi 

selkäänikin sitten sain  

vitsat viilsi ilkeästi,  

tanssi takapuolellain. 

 Aukusti se korvoon pissi, 

puolustelin itseäin. 

Sinun syytäs, se on vissi! 

Emäntä se äyhki näin. 

 Jäntin akan ansioista 

vuosi silloin kyynelet. 

Hälle tuosta nautinnosta 

nämä jälkimiettehet. 

                                                 
1 Eräs torppa 

 Äiti alkoi toivoella 

kunpa oman tuvan sais! 

Oman mökin pientarella 

naurahtaakin uskaltais. 

 Alussa on aina pientä 

suuremmatkin aattehet. 

Isä tutki Kuivanientä, 

kulki kummut, rantaset. 

 Saman niemen rantamalla 

kepusteli Kekkonen2. 

Samallapa aukealla 

oli vene Väätäisen. 

 Jurvonsaaren sivupuoli 

vapaana on kokonaan. 

Hullu olet, jos et huoli, 

huonompaakin tarjotaan. 

  

 Sieltä sitten tuvan sijan 

Jääskeläiseltä3 hän sai. 

Pienen mökin tekee pian, 

yksi, kaksi, luulet kai. 

 Kajahteli kohu korven, 

tahi sulosoinnuin soi. 

Joskus ääni tuohitorven 

illan suussa unelmoi. 

 Siellä salon siimeksessä 

äidin kanssa elimme. 

Aina päivän pimetessä 

tuli teeret tulille. 

 Mekastivat metsäkanat, 

niinkuin kukin kotonaan. 

Sapekkaat on niillä sanat 

kun ne pitää pitojaan. 

 Hallahöyryt nousi suosta,  

kuihtui kukkain elämä. 

Kyynelhelmet alkoi juosta, 

                                                 
2 Eenokki Kekkonen 
3 Talollinen 
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meillä oli ikävä.  

 Surkutteli ihmisetkin, 

kuinka siellä olla vois. 

Kelpaa aina kesähetkin, 

mutta talvi – tulkaa pois. 

 Pirttilahden4 pienen tuvan 

vuokrasimme vuodeksi. 

Nyt jo äiti kukon kuvan 

pojallensa opetti. 

 Talon tyttö taaperteli 

päiväkaudet kanssani. 

Sitten saapui pieni veli 

kisojemme kiusaksi.  

 Kukkasia Kustaavalle 

keväällä jo istutin. 

Pirttilammen rantamalle 

leikkimökin rakensin. 

 Lopettakaa moinen peli,  

ärhenteli emäntä. 

Pyllyänsä pyöritteli, 

kiukunsanat kielellä. 

 Jos et tänne tule äkin, 

punottaapi pakara. 

Sinullekin laitan häkin,  

taltut loisen kakara. 

 Kuului vielä kamarista 

naisen kiukun kihahdus: 

Pääsis noista nokkosista, 

se on tosi toivomus. 

  

 Olin vasta viisi vuotta, 

kuitenkin jo huokailen. 

Elä poika sure suotta, 

kuului ääni äityen. 

 Urheana olla koitti 

vielä nuori sydämen. 

Usein toki uni voitti 

                                                 
4 Talo 

sykähdykset sydämen. 

 Sain mä kirjan kinkeristä, 

sanottiinpa osaavan. 

Mitä siitä, ystävistä 

täytyi jättää parhaimman. 

 Mitä saanet maksa hinta, 

onnestakin maksetaan. 

Pirttilampi päilypinta, 

jäädyttää jo rantojaan. 

 Leikit, laulut oli poissa, 

kuljin mielin tuskaisin. 

Vielä uudessakin koissa 

ystävääni muistelin. 

 Tuli tauti – velirukka, 

joka ilonani ois, 

pian kuihtui niinkuin kukka, 

sitten siirtyi meiltä pois. 

 Itse isä tuvan teki 

pojallensa pienoisen. 

Talvitietä liukui reki 

Pörönmäen5 liepeellen.  

 Veli6 kuoli, palkkioksi 

kohta sievän siskon sain. 

Vartuin toisten vartioksi, 

joita tuli yhä vain. 

 Kerran isä kengät laittoi, 

pisti pieksut lestihin. 

Pari naskalia taittoi, 

sitten valmis tulikin. 

 Näin hän itse otti opin, 

kun se taito tarvittiin. 

Rengin töistä teki topin, 

mestariksi mainittiin. 

 Selkä köyrtyi niinkuin paju, 

suusta juoksi juttua. 

Siitä asti nahkan haju 

                                                 
5 Pörönmäki – hautausmaa 
6Otto  
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meille oli tuttua. 

 

 
1888 

 

 Kerran isä: poikaseni, 

taas me mökki laitetaan, 

se on aina aatokseni, 

mitä äiti sanotkaan? 

 Eihän tässä muukaan auta, 

yhä karttuu katrasta. 

Emäntäkin niinkuin nauta 

kulkee korvat luimussa. 

 Äiti päätään nyökytteli, 

kovin oli mielissään. 

Unelmissa kaikki eli, 

suurimmasta pienimpään. 

 Siirsin sivuun pienen veikan 

juoksin isän perästä. 

Kirves iski – kuperkeikan 

heitti pian petäjä. 

 Poistu tieltä! Taatto huusi, 

kuulin oksain rapinan. 

Siihen kaatui sorja kuusi 

päälle vankan kamaran. 

 Hiki juoksi miehen päästä, 

laihat kädet vapisi. 

Ei hän itseänsä säästä, 

hyvin harvoin napisi. 

 Tuolla oli tyhjä rinne 

Ovaskaisen7 aholla. 

Isä kantoi hirret sinne, 

minä raastoin sammalta. 

 Toiset toisehensa liitti, 

puita puihin lomitti. 

Kyllä siinä työtä riitti 

useaksi viikoksi. 

 Ei tuo tupa ollut suuri 

aukealla aholla. 

Kaksi miehen syltä juuri 

kumpaistakin kuvetta. 

 Mutta koti oli sekin 

parempi kuin monella. 

Leikimme ja nauroimmekin, 

vaikka kuroi kurkkua. 

 Savu vieri sakeana, 

täytti suun ja silmätkin. 

Pankolla kuin nokikana 

istuksin ja laulelin. 

 Lämpöisessa lieden poron 

jaloillani polskutin. 

Silloin, tällöin nokan noron 

                                                 
7 Talollinen 
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paidan hihaan pyyhkäisin. 

 Äiti teki tenän tuosta, 

kutsui: – kuule tenava, 

ala puodille nyt juosta, 

kahvitkin on lopussa. 

 

 Mennessäsi metsäkanan 

tarkastele rihmoja. 

Näin jo töppösien vanan 

pajupehkoin juurella. 

 Yli lammen kulki latu, 

jota suksin suihkaisin. 

Elämä on soma satu  

Kustaavankin tapasin.  

 Oli ehken erilaista 

nyt jo leikki nuorien. 

Taava tapaili jo naista, 

kiharoitaan suorien.  

 Puusta oli puntarikin 

Eskelisen8 Aatulla. 

Senhän tiesi naapur likin, 

ei hän petä laadulla. 

 Säkeistä ja komeroista 

löytyi tattu tavara. 

Ja jos puuttui yhtä toista, 

senhän sai jo huomenna. 

 Huiskutteli huivillansa 

Taava tuvan rapulla. 

Oisko ollut tuokin ansa,  

sitä aloin arvailla. 

 Suksisauvan korkealle 

puolestani kohotin. 

Uneksien ulapalle 

hiljaksensa hiihtelin. 

 Sattui sitten jälkeen joulun, 

että poika pääsinkin 

oppilaaksi kiertokoulun, 

                                                 
8Pikkukauppias  

ystäväni yllätin. 

 Kuules äiti! minä pelkään 

hirveästi koiria.  

Äiti nauroi – nouse selkään, 

kannan tällä kerralla. 

 Mutta Pirttimäen alla 

ratsultani pyrin pois. 

Ehken ohi kulkijalla 

ivasanat mulle ois. 

 Ensi luvut lupaavasti 

menivätkin mielestäin 

pari päivää, siihen asti 

kunniatta jäin. 

 Tuli paljon parempia9 

ongelmia oppimaan, 

eikä ollut istuimia  

pankolle nyt Petter vain. 

 

 Kerroin tämän äidilleni, 

yhdessä me päätettiin  

piloille se koulu meni, 

pankolle kun häädettiin. 

 Vaikka äiti lohdutteli, 

paistoi pannukakkua, 

sisälläni silti eli 

katkeruuden kasveja.  

 Otti päähän, otti nenään, 

tuli uusi uskomus. 

Enkä mennyt kouluun enää, 

särki säätyeroitus. 

 Tuli toki toinen vuosi, 

koulun penkit uusittiin. 

Paremmin nyt onni suosi, 

sama arvo annettiin. 

 Kainalossa kirjat, taulut 

Hirvisalmeen matkustin. 

Luin luvut, lauloin laulut, 

                                                 
9 Tallollisten lapsia 
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puoleen yötä puuhailin. 

 Silloin oli Nikulainen 

oiva opettajamme. 

Hyvä ukko, uskovainen, 

kaunis kiitos hänelle. 

 Tiensä kulki kunnialla, 

opettaen, ohjaten. 

Nyt jo nukkuu nurmen alla, 

mutta missä, tiedä en. 

 Mitä sitten kertois kynä 

askelista poikasen. 

Se on pian piirrettynä, 

alkoi arki entinen. 

 Isä suutarina kulki, 

pitkin poikki pitäjän. 

Kerran sanoi sanat julki, 

sitoi nuoren elämän. 

 - Ota tuosta kätees lesti, 

pistä pieksun sisälle, 

muuten käypi ohrasesti 

vielä kerran sinulle.  

 Minä tästä kohta kuolen, 

olen käskyn saanut jo. 

Kun mä lähden, pidät huolen 

toisistakin, muistatko?  

 

 
1894 

 

 Kova oli istuinpuuni, 

kova tyly maailma. 

Kovat sanat sulki suuni, 

hautomasta haaveita. 

 Kunhan päästään aallokoista, 

valkama on vastassa. 

Täytin vuotta neljätoista, 

alkoi päivä valjeta. 

 Hälvänmäki, koulumäki, 

hiihtomäki verraton. 

Nyt ne kummit kumman näki 

koulussa taas Petter  on. 

 Villanen10 se viittoi meille, 
                                                 
10 Opettaja 
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miten tulee kulkea. 

Tuulet toivat lunta teille 

lakaisivat latuja. 

 Opettaja kaiken antoi, 

senhän toki tunnustan. 

Nurkumatta kuorman kantoi, 

valvoi työnsä vaikean. 

 Kiitos vielä Villaselle 

sinne taakse tähtien. 

Työ on tehty, eikä helle 

ole kiusa ihmisen. 

 Paitsi luvut, mulla muita 

oli askarruksia. 

Piti saada polttopuita, 

vetää kaukaa korvesta. 

 Monta kertaa isä vaati  

ompelehan varsi tuo! 

Summatöitä vielä laati, 

kerkeäthän poika nuo. 

 Siten kului puoli yötä, 

milloin oisin lukenut?  

Äitini on koulutyötä 

monta kertaa tukenut. 

 Ohi monen kommelluksen 

yli talven haparoin. 

Sitten toki todistuksen 

koreasti kotiin toin. 

 Nyt on läksyt läpi saatu, 

allamielin astelin. 

Sairas oli isä Aatu, 

ehkä väsyn minäkin. 

Väsyisinkö – eihän toki, 

pitkä matka eessä on. 

Mutta äiti kovat koki, 

kolhiessa kohtalon. 

 

 
1898 

 

 Oli syksyn synkät päivät, 

majanmuutto parhaillaan. 

Siihen isältäkin jäivät  

pikilangat riippumaan. 

 

 Leikkaus juuri nahkan pieltä, 

katsoi ulos hämärään. 

Sieltä joku hoihki tieltä, 

mainitellen nimeltään. 

 Lähde pois jo Aatu kulta, 

turhaan enää ompelet. 

Voipuneet on voimat sulta, 
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toiset toimet tarvitset. 

 Siihen kaatui, musta laki, 

omaa työtä, kattonaan. 

Sieltä silmät jotain haki, 

luomet hiukan raollaan. 

 Tuutu nytki, pieni veikko, 

hänkin teki lähtöään. 

Oli ollut kauan heikko, 

saavutti jo määränpään. 

 – Paljon meni, äiti ääntää 

pelotonna peitellen. 

Vielä luomet päälle kääntää 

avonaisten silmien. 

 Niinpä päättyi kahden vaivat, 

isän sekä poikasen. 

Vieretysten sijan saivat 

alla tumman turpehen. 

 Hiukan tipahteli lunta, 

Roudan päälle, kamaraan. 

Tuli koko kyläkunta 

suutaria saattamaan. 

 Minä kyyneleni taitoin, 

katsoin haudan uumeniin. 

Ensi laulun sitten laitoin, 

kotia kun saavuttiin. 

 Äiti lapsellensa nisän 

antoi, voitti rakkauden. 

Poika unohtaisko isän  

ehkä joku, minä en. 

 Isän opetukset tosin 

vaikeammin sulavat. 

Ne on ruokaa, jotka osin 

jättää jäljet katkerat.  

 Saattaa saada sanat äreet, 

monta kertaa neuvokseen, 

jotka nostaa vilunväreet 

nuoreen lapsen sydämeen. 

 

 

 
1899 

 

 Vaan kun tarttuu tarkoitukseen, 

millä ne on annettu, 

painuu pää kuin katumukseen 

loppuu turha tuskailu. 

 Miehekäs on miehen luonne, 

vähän huomaa päällepäin. 

Vaan kun katsot sieluun tuonne 

mitä näet ystäväin. 

 Sammunutta tuhkaa, luulet  

ei, vaan liekin punaisen.  

Kuiskaa myöskin isän huulet 
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siunausta lapsillen. 

 Meidän eestä, meidän lasten, 

joita tuskin huomaakaan. 

Heti astuu vaaraa vasten, 

rakkaita jos uhataan. 

 Tuonhan tuntee kaikinpuolin, 

kun on matkan kulkenut  

kun on itse isän tuolin 

istujaksi joutunut. 

 Kätes isä, tahdon kiittää, 

ehkä olet lähellä. 

Suokoon Luoja, että riittää 

Sydämissä lämpöä. 

 Surusta on laulun loimet, 

ilosta sen kukkaset. 

Mua kutsui tositoimet, 

kuivukoon jo kyynelet. 

 Laitoin kengät, jotka jäivät 

tekemättä isältä. 

Ja kun ehti kevätpäivät, 

käskin laittaa evästä. 

 Lähden tästä muiden mukaan 

tukinuitot alkavat. 

Eihän meitä sure kukaan, 

Vaikka jokeen humahdat. 

 – Eikö sure?, äiti huokaa 

täytyy mennä kuitenkin, 

että perhe saapi ruokaa  

oven kiinni painalsin.  

 Puukko vyöllä, suussa sätkä, 

hattu päässä kallellaan. 

Sellaisena tukkijätkä 

vielä nytkin tunnetaan. 

 Näin on muilla, eipä mulla 

sanoikin jo muutamat: 

eipä taida miestä tulla, 

tyttöseksi luulevat. 

 Oottamassa mäen päällä 

Ärsön11 Oton tapasin. 

Monet savut kevätsäällä, 

kohta lupsi luntakin. 

 Jaloissa on kulun kutka, 

talo tulee, toinen jää. 

Usein sattuu tiehen mutka, 

etääntyypi määränpää. 

 Korven halki Oton kanssa 

Pajuselle paarustin. 

Teeret soivat sointiansa  

lemmen aika armahin. 

 Ensi näky – korttipakat 

kantoin kaunisteina on. 

Kilvan kiljuu kulkuakat,  

jos on joku haluton. 

 Soutajaksi, ensi työksi 

pomo pojan määräsi. 

Veneen alle sitten yöksi, 

jossa pahoin paleli.  

 Ei tää pomo ollut paha, 

tämä Matti Makkonen. 

Markka oli päiväraha 

vielä keskenkasvusen. 

 Pajusella viikon vietin, 

rantasia kahlaten. 

Poies lähden, sitä mietin. 

Pyysin tilin, sainkin sen. 

 Niin se päättyi ensi retki 

nuoren tukkijunnarin. 

Ihanainen iltahetki, 

kotitietä astelin. 

 Tupa tuntui turvaisalle  

sirkutteli sisaret. 

Äidiltäkin luomen alle 

pirahteli kyynelet.  

 Pölkin12 Pekka tieltä huusi: 

                                                 
11 Ärsö, vanha torpparähjä 
12Pölkki, eräs vankka talo Hirvijärven rannalla  
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Joko tulit tukkimies! 

Korjaa meille heti luusi,  

kyllä tunnet tutun ties. 

 Kaikki kengät repaleiksi 

pian pidettynä on. 

Ota lesti kumppaneiksi, 

kuunteletko kunnoton. 

 Pekan sinisilmät vilkkui, 

niin kuin hyvän ystävän. 

Toinen sana toista ilkkui, 

vitsiniekka oli hän. 

 Eivät kehut paljon kestä, 

mainitsenkin muuten vaan, 

tämän Pekan tyttärestä,  

tuli kuulu kautta maan. 

 Salaisuuden sanon pian, 

kerron vaikka kenellen. 

Muistatte kai luistelijan,  

pienen Eevi Huttusen? 

 Olipa se aika peto 

luistimilla Pekkakin. 

Hyvä oli myöskin veto 

vanhan isä Sakarin. 

  
 

 Sakar kantoi mulle eteen, 

lapikkaita lotonaan. 

Pistin likoomaan ne veteen, 

huomenna ne pohjataan. 

 Pesäpuolla piikapari, 

sipisevät keskenään. 

Siellä myöskin vanha Mari 

levitteli lepeitään. 

 Talon Sohvi hellan luona 

hämmenteli velliä. 

Hyvä oli talon muona, 

kelpaa kohta kelliä. 

 Eeva lauloi sanat julki 
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nuoren hellän sydämen 

niinkuin henki ohi kulki, 

hattarana leijaillen. 

 Akaata on neito aito, 

vielä lapsen kengissä, 

jolle ehkä äidin maito 

oisi vielä mieleistä. 

 Äiti luota lapsiparven 

läksi poies aikaisin. 

Jätti kirvelevän arven 

koko talon tapoihin. 

 Mainitsenpa Matti pojan 

vielä muiden lisäksi, 

Kuston, talon selkänojan, 

joka maita muokkaili. 

 Kun on kalakeitto syöty, 

käymme saunan lämpimään, 

Kun on häkälöyly lyöty, 

yhkitään ja yskitään. 

 Kivet poikki poukahtavat 

kiuas kiljuu tuskassa. 

Kyllä hautuu miesten lavat, 

saivar kuolee parrassa. 

 

 Kun on tarpeeks saunaa saatu 

ollaan tyytyväisiä. 

Lupsakoituu mielenlaatu, 

elpyy koko elämä. 

 Lepattaapi paidan helma 

sinne, tänne tuulessa. 

Tulee vastaan piika Selma, 

hymyn välke huulessa. 

 Tila valmis, lattialla, 

toimikaiset lakanat. 

Siihen sitten ruminalla 

painuu pojanpakanat. 

 Vanhat miehet istuu vielä, 

pistää uudet tupakat. 

Pannut porisevat liellä, 

mustat sylet roiskuvat. 

 Tupa lämmin, maha täynnä, 

huomenna on sunnuntai. 

Jos on Sohvin käytteet käynnä, 

hyvän kaljan vielä sai. 

 Mitäs muuta päiväläinen 

enää osais vaatia. 

Syö kuin laiha syöpäläinen 

suuren talon ruokia. 

 Suutarilla suuret lenkit, 

ajatukset avarat. 

Aina vaihtuu istuinpenkit, 

talot sekä tavarat. 

 Loppuessa Pölkin evään 

mieleni on murheinen. 

Kierrän lahden Kivilevään13, 

lapikkaita laittelen. 

 Olin nuori, Liisa likin, 

nauroi, suori kutrejaan. 

Huomasi se suutarikin, 

vielä meitä muistetaan. 

 Kerran, kaksi Pirttimäissä 

oltiin ohrariihessä. 

Liisan kanssa – sormenpäissä 

rakot, sekä mielessä.  

 Liisa oli piika pieni, 

kukoisti kuin kukka maan. 

Herroillekin herkkusieni 

oisi ollut aikanaan. 

 Renkihän on piian verta, 

niinhän sitä sanotaan, 

todistaapi tääkin kerta   

Liisa nuutui nupussaan. 

 Niin se on ja minkäs sille, 

elämä on satu vaan. 

Liisan otti renki Ville,  

                                                 
13 Talo Talluksen rannalla 
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kukin laskee latuaan. 

 Täytyy  mennä takaperin 

muutamia vuosia. 

Välähytän vähinerin 

kulkijankin kuosia. 

 Isä otti oppipojan 

nuoren Jussi Kekkosen14, 

saadaksensa selkänojan 

vanhan päivän varallen. 

 Tämä Jussi juuriltansa 

oli noiden sukua, 

jonka karttulainen kansa 

vieläkin voi todeta. 

 

                                                 
14 Suuren Kekkosen isä 

 
 

 Kiertelivät taloloissa, 

lapikkaita laitellen. 

Suutarin on suukin voissa, 

vaan ei ole renkien. 

 Selkä tuli kipeäksi 

tämän Jussi Kekkosen. 

– Heipähei! Ja poika läksi, 

 pulleasti puhellen. 

 Pistelehän pieksujasi15, 

ahkerasti Aatu vaan. 

Suutareita suvussasi 

ehkä vielä tarvitaan. 

                                                 
15 Jussi Kekkosen lähtölauselmia 
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 Emme pidä meteliä, 

sovinnossa erotaan. 

Suot on sulle veteliä, 

rahillasi istu vaan. 

 Olit oiva rehti ukko, 

meiningeissä mehevä. 

Tuokin leukas partatukko 

pysyy aina mielessä. 

 – Minä kohta kuolen, 

ilmoitteli isäni. 

– Pojastasi pidän huolen 

ja nyt Aatu hyvästi! 

 Tukkitöihin Jussi läksi, 

ensin kotipitäjään. 

Sitten ehti edemmäksi, 

laajenteli lääniään. 

 Kulki kautta monen niemen 

valitsipa vaimonkin. 

Oma kokki keittää liemen 

paremman kuin naapurin. 

 Tukkipojan kumppaniksi 

läksi tyttö nauraen. 

Rakkautta – juuri siksi 

kerron tämän keitoksen. 

 Vuorollansa vuosi meni, 

taisi mennä kaksikin. 

Sitten kuulin kummakseni, 

toiveikkaana totesin. 

 Jussi on jo jonain päänä, 

meitä muita parempi. 

Eikä sydän ole jäänä  

näin hän mulle kirjoitti. 

 Kapea on köyhän sarka, 

sanoi ennen isäsi. 

Tule tänne poika parka, 

heitä hiiteen naskali! 

 Minä annan aakkosia 

näissä tukkihommissa. 

Palkatkin on parempia 

kuin on siellä kotona. 

 Kuullessani kutsun rehdin, 

ilostapa kiljaisin. 

Tuskin murkinalle ehdin, 

 kamppeitani keräilin. 

 Pielaveden pitäjässä, 

Hallan miehet mekasti. 

Panganpuolla, Säviässä, 

tukkijuipit lauleli. 

 Sinne sitten Taavin16 kera 

talsin kevätsohjua. 

Eväänäni piimän hera, 

sekä leivän kannikka. 

 Tuttujakin vastaan tuli, 

kaakkejansa hosuvat. 

Jonkun reessä jauhokuli  

sanat meihin osuvat. 

 Mihin matka suutarilla, 

mihin matka Kekkonen? 

Pure kiinni turpavilla, 

muuten polvees potkasen. 

 Naurusuin ne naljailivat 

savolaiset toisilleen. 

Kohta piiput savusivat  

tamma laski liikaveen. 

 Tultiin Jussin juttusille 

Lehon17 talon tuntumiin. 

Kahvit meille molemmille 

tarinoiden tarjottiin. 

 – Vasta ovat järven jäällä 

hevospaskat paljaina. 

Korjaa sinä Pekka täällä 

hevosien valjaita. 

 Nuori vaimo kamarissa 

laittoi vauvan vaatteita. 

                                                 
16 Taavetti Kekkonen 
17 Lehon talo Pielaveden Rannankylässä 
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Minä, piika, harmaa kissa 

asustimme tuvassa. 

 Kerran jokin kevät päivä 

Jussi huusi: lähdetään. 

Poissa oli hämyn häivä, 

purot pursui vesiään. 

 Siellä Pangan Salmelassa 

jokin aika asuttiin. 

Puita veti vesimassa 

laineillansa lahdelmiin. 

 Joki tulvi, saivat luiston 

tukit alas tullessaan. 

Läpi holvin honkapuiston 

Murtoselkään lasketaan. 

 Jokin mutka Murtoselän, 

jäi kun jäikin mieleeni. 

Nyt kun muistoissani elän, 

sinne aatos vierähti.  

 Pakottipa paha ilma 

päivän, pari nukkumaan. 

Se se oli Niskan Hilma, 

josta lauluun langat saan.  

 Häntä katsoi kaihomielin 

nurmikolla kellijät. 

Höpsy  oisin, jos nyt kielin, 

ketkä lemmen löysivät. 

 Nuutinen se vetää unta, 

vähän viikset vipajaa. 

Variksien valtakunta 

pesäpuita kokoaa. 

 Konttiani kieletöntä 

kettu kelju kaivelee. 

Monta miestä mieletöntä, 

viinaryypyn nielaisee.  

 Mukavaksi muuttu ilma, 

kuikka kutsuu omiaan. 

Hyvästi nyt Niskan Hilma, 

ehkä vielä tavataan. 

 Vaikka on tuo selän ranta 

sekainen ja vetelää, 

käännetäänkin kengän kanta 

kohta kohden etelää. 

 

 
 

 Tuuli työntää Nilakalle, 

lautta kokoon laitetaan. 

Ulommaksi ulapalle, 

hurraa! Antaa mennä vaan! 

 Kesken kahvinkeitostansa 

Antti alkoi laulamaan: 

– tukkipoika lautallansa, 

suuri herra arvoltaan. 
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 Mutta tuolla Repohäikkä18 

korkeana kohoaa. 

Vetelätä vettä läikkä, 

jossa lautat hajoaa. 

 Nipin napin päästiin ohi  

pantiin paistit kiehumaan. 

Pomokin jo tulta sohi, 

sulatteli kiukkuaan. 

 Pienen pieni Pekka ruuna, 

seisoi huulet lerpallaan. 

Oisi ollut jonain muuna,  

eikä näissä nahoissaan.  

 Monta kertaa lysähteli  

ponttuulla hän polvilleen. 

Yöt ja päivät sama peli, 

saihan toki syödäkseen. 

 On jo kesä, käki kukkuu, 

väre väikkyy, vipajaa. 

Mutta miehet nukkuu, nukkuu, 

kuivat kurkut kohajaa. 

 Ruumis vaati vankan muonan 

siitä tämä sihinä. 

Osan otti, hylkäs kuonan, 

siitä pierun pihinä.  

 Juhannuksen alla juuri 

kosken niskaan lasketaan. 

– Onpa ollut hyvä tuuri, 

menkää pojat tanssimaan! 

 Toiset läksi, toiset jäivät 

korteistansa katsomaan, 

miten leivättömät päivät 

saadaan kohta kulumaan. 

 Kosken alapuolla laivat 

odotteli omiaan. 

Pontut pojat tilin saivat, 

ajatellen akkojaan. 

 Meillä alkoi metsän luku, 

                                                 
18 Repohäikkä, pitkä niemi Nilakassa 

syksymmällä ostetaan. 

Kekkosien kelpo suku 

kehitteli konstejaan.  

 

 
1900 

 

 Risut ripsaa rintamailla, 

syvemmälle syövytään. 

Sillälailla, tällälailla, 

mökeissäkin yövytään. 

 Tapiolan naavalinnat 

aarteinensa avataan. 

Halvat ovat puiden hinnat, 

markka puusta maksetaan. 



 18 

 Nyt on sitten poika mulla! 

Puhkui Jussi juostessaan. 

Saathan sinä Pekka tulla 

esikoista katsomaan. 

 Katsoin oven rakosesta, 

lasta sekä äitiä. 

Mietin – kahden rakkaudesta 

elpyy uusi elämä.  

 Isä, äiti, niin ne kaksi 

supatteli keskenään. 

– Selvä – Urho Kalevaksi 

meidän poika nimetään.  

 

 Oli onni, oli kevät, 

oli suuri suosia.  

Luonto kaikki enteilivät 

ihmeikävuosia… 

 Sitten mulle matkaevään 

pisti käteen Kekkonen. 

Kunhan näet taasen kevään,  

tule tulvarannoillen!  

 Saavuin Salmen veräjälle, 

tuolta tulee Hannakin19. 

Mitäs minä sanon hälle  

sanat puuttui – hymyilin. 

 Neito katseheni kesti, 

lausui: tervetuloa! 

Hymyilikin herttaisesti, 

täynnä suven suloa.  

 Niin ne loppui Pekan pestit 

tällä kertaa kokonaan. 

Levittelin eteen lestit, 

niitä vielä tarvitaan. 

 Kävi paljon paremmasti,  

ihan niinkuin Aatamin. 

Hanna tuli kotiin asti, 

varovaisin varpahin.  

                                                 
19 Naapurin tyttö 

 Lausui: Lähde suutaroimaan 

paljain jaloin tulin näin. 

Uskallatkin, minä soimaan, 

piikit pistää täälläpäin.  

 

 Kapsuttelin Hannan kanssa 

ritirati rinnakkain. 

Hanna huiski huivillansa, 

kärpäsiä karkottain. 

 Sitten viikon, pari vietin 

Salmen lasin pielessä. 

Enpä kerro, mitä mietin, 

mitä oli mielessä. 

 Täytyy  tääkin muistiin panna 

kirkkomatka Keiteleen. 

Otto, Miina, minä, Hanna, 

hipsutteli hiljakseen.  

 Mentiin Koulunkanavalle, 

«Porttaanille»20 tietenkin. 

Sitten sieltä Nilakalle, 

samaa tietä takaisin. 

 Niin se kirkkomatka tehtiin 

paikoillemme palataan. 

Eikä tätä pantu lehtiin, 

muuten vaan laulellaan. 

 Nilakalla vielä laineet, 

niinkuin ennen meuruaa. 

Pojat, tytöt, vastanaineet 

tekee kirkkomatkojaan.  

 Porttaani on romutettu, 

moottorit vaan motkottaa. 

Teitäkin on laajennettu, 

että autot mennä saa. 

 Nyt mä kasvinkumppaneita 

muutamia muistelen. 

Niissä oli ohdakkeita, 

piimäheinää piennarten. 

                                                 
20 Höyrylaiva (H. G.) 
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 Junnun Jussi21, Jurvon Pietu 

pari poikaa Uittimen. 

Sikasella remu Rietu, 

sekä Otto Karhunen. 

 Oli vielä monta muuta, 

Paloniemen Eerokin. 

Emme etsi kylkiluuta, 

ei näin kovin aikaisin.  

 Kesät kesti pallopelit, 

onkimatkat yhteiset. 

Ja kun ehti suksikelit, 

mäikyi mäen rintehet. 

 Vasta tuota tuonnempana, 

muistettiin jo muutakin. 

Katse etsi kaihoisana 

mistä kukan löytäisin. 

 

 Kun ei ole tanssitupaa, 

ladon silta siivotaan. 

Jääskeläinen22 joskus lupaa 

paukutella palkkejaan.  

 Haitarilla Tolppi soittaa, 

viidenpennin maksusta. 

Siinä sitten kukin koittaa 

mennä tasatahtia. 

 Hätyskä23 se tulta näyttää 

pikku tuikkulampullaan. 

Kessun savu tuvan täyttää, 

eikä haittaa ollenkaan. 

 Aikanansa sulaa kirsi, 

yritetään ylöspäin. 

Olkoon tämä kevätvirsi 

tällä kertaa lyhyt näin. 

 Vitsat vinkui meitä lyöden, 

ketjut poikki katkotaan. 

Syitämyöden, syitämyöden  

                                                 
21 Jussi Tolonen, myöhemmin kansanedustaja 
22 J:n eräs talollinen, jota kutsuttiin Hätyseksi 
23 Hätyskä, J:n vaimo 

lieneekö tuo tottakaan. 

 Saatoin hautaan siskokullan 

hän jo väsyi elämään.   

Sinne peittyi alle mullan, 

häipyi niinkuin hämärään. 

 Käske kättä sydämeni, 

anna halu minulle. 

Ada, sievä siskoseni, 

tämä laulu sinulle. 

 Kymmenien vuotten päästä, 

vielä muistan, kaipaankin. 

Enhän ole aivan jäästä, 

vaikka vähän annoinkin. 

 Etpä enää sieltä haasta, 

kovin olet hiljainen.  

Sieltä suuren suvenmaasta, 

oisi sana mieluinen.  

 Kenties sievä siskoseni, 

katselet kun kirjoitan. 

Laske kätes otsalleni, 

täällä maassa matkaajan!  

 Sinä olet rauhan saanut, 

luona taivaan tarhurin. 

Kun on viime lauluin laannut, 

saavun sinne minäkin. 

 Lehti lentää, lehti putoo, 

siinä on sen olemus. 

Madot päälle seitin kutoo, 

alkaa roudan romutus. 
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1901 

 

 Pikilankaa kyynärpäissä 

sormeilin ja vyyhtesin. 

Housujani Honkamäissä24 

useasti kulutin. 

 Ilmonen on isäntänä, 

opettaja arvoltaan. 

Usein oli ukko kränä, 

kurtisteli kulmiaan. 

 Jätti opetuksen kesken, 

kasvatuksen kakarain, 

naittuansa rikkaan lesken   

                                                 
24 Eräs talo 

arvokkaana kulki vain. 

 Sisäkkönä Kaarteen Selma 

päiväkaudet ahkeroi. 

Heilahteli hameen helma, 

makeasti nauru soi. 

 Supatteli suutarille, 

kamarista kahvin toi. 

Mutta eräs vieras Ville 

Selmaakin jo kiikaroi.  

 Kirpisteli sydänalaa, 

vaan en taivu taisteluun.  

Mietin: monta makupalaa 

menee meillä sivu suun. 

   Kuulostelin missä asti 

lienee Jussi Kekkonen. 

Kohta tietä pontevasti 

Rikun kanssa astelen. 

 Riku pitkä, minä pätkä, 

täydentävät toisiaan. 

En mä ollut aito jätkä, 

jos nyt totta puhutaan. 

 Viehätystä korttipakan 

vieläkään en tuntenut. 

Eipä annit kulku-akan, 

suusta alas sujunut. 

 Itsekseni loma-ajat, 

niinkuin orpo oleilin.  

Silloinkin jo runopajat 

ratokseni rakensin. 

 Pyhäjärven rajamailla 

kuului kankein kalketta. 

Monta miestä työtä vailla, 

suuntaa sinne kulkunsa. 

 Terve, terve! Me jo täällä 

vieritämme tukkeja. 

Oleilemme sopusäällä 

ahoilla ja korvessa. 
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 Miehet pelkää asunnoita, 

niissä kun on luteita. 

Harvoin täällä saamme voita, 

paras särvin silava. 

 Tuossa romsun lähistöllä 

saat nyt Pekka asua. 

Puut kun palaa, uusi pöllä 

muista tuleen viskata. 

 Purot pursuu, vesi valuu, 

koskenakin kohisee. 

Viikon päästä alkaa paluu, 

keksit puita suuntailee. 

 Joskus saamme lomahetken, 

syystä tahi toisesta. 

Silloin pojat tekee retken, 

katselevat aittoja.  

 Surutonna tyttö taipuu 

yhden hetken hurmioon. 

Jääpi jäljet, jääpi kaipuu, 

kasvaa kukka kainaloon. 

 Taaskin ollaan Säviässä25, 

vastatuuli puhaltaa. 

Heimosella valttiässä 

valmiina on kourassa. 

 Kuiva on jo ojan pieli, 

siihen sitten istutaan. 

Peli niukat rahat nieli, 

eipä surra, menköön vaan. 

 Niinkuin silloin viime vuonna 

menen luokse neitosen. 

Vietän hetken Hilman luona, 

mukavia jutellen. 

 Ja se jääkin viimeiseksi 

Hilman luona käyntini. 

Kun en muuta sanaa keksi, 

sanonkin näin: hyvästi! 

 Määrän päähän päästyämme 

                                                 
25 Säviä, erittäin kaunis kapeikko ja silta Pielavedellä 

taasen Äyskoskelle26, 

tiedämme ja ymmärrämme, 

moni joutuu ongelle.  

 Pisti kättä Kekkonenkin, 

minulle ja Antille, 

vaikkakin jo setän henki 

haiskahtikin viinalle.   

 – Viehän Pekka terveiseni 

Pirttilahden pohjukkaan, 

isälle ja äidilleni, 

hyvin meillä jaksetaan. 

 

 Viileästi viimekerran 

toisiamme vilkaistaan. 

Piti tulla tukkiherran, 

eikä sitä tullutkaan.   

 Jouduin kotiin parahiksi  

äiti teki lähtöään 

kuolon matkakumppaniksi, 

turvapaikkaan lähimpään.    

 Nämä sanat äidilleni 

sopertelen nyyhkien: 

Paras oli, paras meni, 

kova osa orpojen. 

 Lämpimänä muistan sylin 

rinnoillaan kun lepäsin. 

Ystävistä äiti ylin, 

varmaan sanot sinäkin. 

 Syvyydessä sydänalan 

tuntuu tuska hiljainen. 

Kuuluu vielä kapse jalan  

aisteillani kuulen sen.    

 

 Kyllä maamolleni maksan, 

kaiken, kaiken lupasin. 

Kuinka sanoa sen jaksan, 

hyvin vähän annoinkin. 

                                                 
26 Äyskoski Karttulassa 
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 Ehkä annoin leipäpalan, 

vaan en muuta antanut 

viihdykkeeksi sydänalan 

kauneinta en kantanut. 

 Ja kun viimein vuoteellansa 

sairaana hän lepäsi, 

kostutinko huuliansa  

käteni sen epäsi.  

 Mielessäni asui pelko, 

tauti voipi tarttua. 

Nyt on mulla siitä selko, 

olin kurja todella. 

 Valvonut en kynttilätä, 

annoin yksin sammua. 

Tukenut en – jota hätä 

kalvoi haudan reunalla. 

 Yksin läksi virran yli, 

oma hyvä äitini. 

Tyhjä oli lämmin syli, 

joka paljon rakasti. 

 Tylyyteni anteeks antoi, 

lähteissänsä siunasi. 

Luojan luokse kaiken kantoi, 

puolestani rukoili. 

 
 

 

 Hautaan saatoin, mitäs muusta 

nyt sain vapauteni. 

Ristiä en vuollut puusta, 

kaikki, kaikki katosi.  

 Suurten syvyyksien yli 

huudan anteeks antoa. 

Vielä aukee äidin syli 

tähtitarhain takana. 

 Taasen itseni mä tapaan 

luona kotiveräjän. 

Hyvä olla miehen vapaan, 

lohduttelen itseän. 

 Teenpä yrityksen heikon, 
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olla tyyni, iloinen. 

Saatoin sekä siskon, että veikon 

luokse toisten ihmisten. 

 Pieni oli Pekan mökki, 

paljon puutteenalanen. 

Jokin hauras heinätökki 

pieluksella pientaren. 

 Piimäheinät heljät kukki, 

seinävieren peittäen. 

Eikä enää äidin rukki 

kierrä lankaa hyristen. 

 Pyrstöänsä västäräkki 

pihamaalla kieputti. 

Pirttilahden ahnas näkki 

senkin sitten ahmasi. 

 Tupa autioksi jääpi, 

outo ohikulkija 

tuskin tuota ymmärtääpi  

lehmä ammuu aholla. 

 Se on naapuriin jo myyty, 

väkisten se raahataan. 

Vaan ei uuteen oloon tyydy, 

kaipaa pieneen navettaan. 

 Ammuu, ammuu haikeasti, 

katsoo silmin kostehin. 

Varmasti mä hautaan asti 

kuulen äänen Ensikin. 

 Ihmiset ne kilvan kiitti: 

hyvä poika olitkin, 

kun sun rakkautes riitti, 

annoit ainoaksikin. 

 Rakkausko – paha olin, 

ajattelen itseksein. 

Usein äidin mieltä polin, 

niin on kurja ihminen. 

 

 Syyttää ehken siskonikin, 

veljen silmät sanovat: 

sinä joka olet likin, 

niinkuin vieras vaellat. 

 Usein nähtiin Uittimelle27 

askeleni kääntyvän. 

Istahdamme rappuselle 

saapuessa hämärän.  

 Suru sulaa, siitä kiitän 

kaiken hyvän antajaa. 

Ikäheimon niityn niitän, 

työstä toki palkan saa. 

 Kerran sanoin isännälle: 

osta mökki multa pois! 

Vilkasuja emännälle 

– mikähän sen hinta ois? 

 Ei se ole turhan tarkkaa, 

kun niin harvoin kaupan teen. 

Maksa viisitoista markkaa, 

saat sen höskän viljoneen. 

 Kaupat tehtiin kättä lyöden 

ryypättiinpä kahvitkin. 

Se on selvää sitä myöden, 

eikä viety kirjoihin. 

 Pullistelin pussiani, 

katsoin rahakukkaroon. 

Kautta kaiken kunniani, 

lähden kansanopistoon! 

 Piirustelin Pirttimäissä 

uuden ajan kuvia. 

Soinnut soivat sormenpäissä, 

antoi arkeen huvia. 

 Kävin toki salmessakin, 

nuori tyttö nurisee: 

taidat ottaa takapakin 

paras luota pakenee. 

 Menin Pölkin Pekan luokse 

joka jotain höyläsi. 

– Ei tuo höylä hyvin juokse 

                                                 
27 Uitin, torppa Uittosalmen vierellä. 
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– mitä kuuluu kaveri?   

 Sitä kuuluu, sanon suoraan: 

hommaa mulle stibendi  

muuten nousen hamppunuoraan, 

vanhan köyden jatkoksi. 

 – En mä selälleni lennä, 

akkain kautta kuullu oon, 

että  sinä aiot mennä 

Koivumäen opistoon. 

 

 Niin on aikeet enhän kiellä, 

mutta raha-asiat, 

ne ne tekee tenän tiellä –  

niinkuin koirat purevat. 

 – Elä pelkää nuori peura, 

pane likoon paperit. 

Kyllä nuorisomme seura 

myöntää sulle stibendit. 

 Se on selvää sitämyöden, 

ansaitsetpa kiitoksen. 

Erosimme kättälyöden,  

minä kotiin soutelen. 

 Pidettinpä Pirttimäissä28 

läksiäiset lähtijäin. 

Syksy illan hämärtäissä 

tuli monet meillepäin. 

 Leikittiin ja lauleskeltiin, 

saapui nyrkkipostikin. 

Joltakulta kyynel heltii  

Hannaa minä kaipasin. 

 Eipä tullu Hanna, eipä, 

pistos – pieni muistutus. 

Hauras niinkuin kauraleipä, 

nuoren tytön rakkaus.  

 Karhus Mikko odotellen 

istui kuskipukilla. 

Kelpasi se vaikka kellen 

                                                 
28 Pirttimäki, isäntätaloni. 

hevoskyyti talvella. 

 Siellä vuotti Taavettikin, 

kuski toisen hevosen. 

Sijoituimme minne mikin, 

eräs viereen neitosen. 

 Kuulkaa, kuulkaa seisattukaa! 

Pölkin Pekka huuteli. 

Lähetämme sinne mukaan, 

onnittelut evääksi! 

 Oppikaa ja valistukaa, 

tulkaa kotiin takaisin! 

Laiskotella ei saa kukaan, 

menkää hyvin toivehin! 

 ¨Tyttöjänsä, poikiansa 

pieni Suomi tarvitsee. 

Joka hylkää jumalansa, 

Kainin lailla harhailee. 

 Nuutinen ja Nousiainen, 

neito Edla Pulkkinen, 

sekä minä, matkalainen, 

pääsimme jo portillen. 
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1902 

 

 Siinä vielä viimeiseksi 

moni kättä puristi. 

Kaiho kasvoi kyyneleksi, 

kurkkuakin kuristi.  

 Eronhetki, riemunhetki, 

seikka sekarotuinen, 

kiihdyttivät kumpasetki 

hermojamme hetkisen. 

 Meidän kaksi kyytimiestä 

vitsejämme viljeli. 

Roiskahteli kura tiestä, 

aisakello kumisi. 

 Päästiin luokse Ilopuron  

– eikö mennä kievariin? 

Kuului ääni miehen juron. 

Mennään, mennään, myönnyttiin. 

 Pistäännyttiin Pihkainmäissä 

vielä matkan varrella, 

talven kukat poskipäissä, 

mieli lähi taivasta.  

 Kahvikullan juotuamme, 

jatkui matka mainio. 

Nyt kun vähän kurkistamme, 

näkyi Koivumäki jo.  

 Siellä myöskin Vanunvuori 

seisoi niinkuin vartio. 

Niinkuin vanha äitimuori, 

syli auki – tulkaa jo! 

 Miesten mies se Mikanteri29, 

riensi vastaan rapulle. 

Tavaramme Matti peri  

kiitos kyytimiehille!  

 Oli ilta, lamput loisti, 

käytävillä kuiskittiin. 

Joku kysyi, toinen toisti: 

liene tultu Edeniin.  

 Minkä uskoi unelmaksi, 

todeksi nyt tunsi sen. 

Tahdon tulla paremmaksi, 

takoi aatos aivojen.  

 Niin se alkoi onnen aika, 

tyynty tyrske sydämen  

poisti poies suuri taika 

katkeruuden siemenen.  

 Kaunis päivä hetken kestää 

tulee myrskyt mylvien. 

Kunhan kullan välke pestään 

näkyy ruoste alta sen. 

 

                                                 
29 Mikander, kansanopiston johtaja. 
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 Mutta tää on elämätä, 

nauti siitä sieluni. 

Huomiseksi huoles jätä, 

täysin purjein purjehdi!  

 Toisin täällä tuulet tuuli, 

veri vieri vinhemmin. 

Salatutkin korva kuuli  

kaiken kauniiks totesin. 

 Särkenyt ei säätyero, 

kukin oli ihminen. 

Köyhä, tyhmä, tahi nero 

oli samanarvoinen.  

 Minä siellä laulujani 

tunnillakin veistelin. 

Kurkistahan kokeitani 

lehtiöiltä «toverin». 

 Lemmen liekin rinnassani 

tunsin moninkertaisen. 

Niillä ruokin runojani, 

uneksien, kaihoten.  

 Tulee mieleen tässä äkin, 

jokin Ida tyttönen, 

Olka, Aino, Siviäkin, 

monta muuta muistelen. 

 Entä sitten välitunnit, 

kaikki painui pakkaseen, 

tytöt sekä poikajunnit, 

sujui ulos suksilleen. 

 Eli piiri pyörimähän 

pantiin sakin voimalla. 

Vielä vähän, vielä vähän, 

tuskin tuli loppua. 

 Oppilaat ja opettajat 

liehuu tukka tuulessa. 

Oi ne onnelliset ajat, 

kun ei muista murheita. 

 Ja kun pakkasesta palas, 

oli hymy huulessa, 

halustapa silloin halas 

vaikka omaa tuolia. 

 Sitten tuli joululoma, 

monet hyppi innoissaan. 

Rikkailla on koti oma, 

minulla ei olekaan.  

 Olen ollut vuokralainen 

Pirttimäen tuvassa. 

Sen nyt muistan muukalainen 

eikä muuta luvassa. 

 

 Tunsin suurta ikävätä, 

tunsin alennukseni. 

Toiset katsoo ylempätä, 

minä olen suutari. 

 Mennen tullen jalkakyyti, 

pitkä talvitaipale. 

Joku ukko kerran pyyti: 

pääset tuonne kannoille. 

 Jouden koko joululoman 

halutonna harhailin. 

Vielä löydän sopen soman, 

lohdukseni uneksin. 

 Halusinpa Hannallekin 

ikäväni ilmoittaa. 

Turha oli tuuma sekin, 

ovi kiinni kimpoaa. 

 Sitten suru iloks vaihtui 

opin ukset aukeni. 

Ja kun rahapussi laihtui, 

joku joutui avuksi. 

 Tämä talvi kaiken korvaa 

aikaisemmin eletyn. 

Sanat, jotka tähän sorvaan 

vielä nytkin hyväksyn. 

 Tämä talvi juhlapöytä, 

ruumiin sekä sielunkin. 

Sanoja en kyllin löydä, 



 27 

jolla kaiken kuvaisin. 

 Vaikka kuinka ahkeroimme 

kesken kevät kerkesi. 

Köynnöksiä saliin toimme, 

eron hetket läheni. 

 Ihanaa on ollut meillä, 

siitä monet kertoilee. 

Mutta sitten puistotiellä 

naurun tyrske vaikenee. 

 Kuljetaan kuin kummitukset 

äänettönnä hapuillen. 

Yö vain kuulee kuiskaukset 

nuorten, arkain huulien. 

 Tuntui kuin ois käynyt halla 

kaikki jäähän jäätynyt. 

Pitkänlahden asemalla 

vielä viime hymyilyt. 

 Juna puhkuu, siihen jääpi 

huiskuttamaan toverit. 

Monen silmä hämärtääpi, 

sinkoo sielun raketit.  

 

 
 

 Palasimme Paavon kanssa, 

niinkuin oli tultukin. 

Paavo elää koroillansa, 

minä päästä naskalin. 

 Niin se sekin haave haihtui 

alkoi arki harmaa tuo. 

Pimeäksi valo vaihtui, 

mistä silloin sielu juo. 

 Touhua on toisten huolet, 

peratessa peltojaan. 

Laahustavat lapsipuolet  

kotia ei olekaan.  

 Nämä mietteet sopii mulle 
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tämän kesän kohdalla, 

monin kivuin kiusatulle  

auta hyvä Jumala! 

 Tuskin huusin Jumalata, 

mutta uskon kuitenkin, 

Hän se auttoi kulkijata, 

saattoi sanat tekoihin.  

 Ikäheimon niityn heinät 

viikatteeni katkaisee, 

Vanhan ladon lahot seinät 

kuiskeitani kuuntelee. 

 Sitten tulee pellon vuoro, 

sekin sirpein leikataan. 

Itikoiden itkukuoro,  

laulaa laihaa lauluaan. 

 Paavon30 kanssa meidät liitti 

jokin voima yhtehen. 

Kohdattiin ja juttu riitti, 

ystäviä muistellen. 

 Yrittäen yhtä toista, 

saimme saman aatoksen: 

purina ei nälkää poista, 

kanki alle kivien.  

 

 Taitavia tarhureita 

maailmassa tarvitaan, 

kiskomassa ohdakkeita,  

kukat päälle kukkimaan. 

 Astukaamme nuorin voimin 

florain palveluksehen. 

Yritämme tositoimin, 

vastuksia voittaen. 

 Aatoksemme alkoi tästä, 

suuremmaksi paisuen 

niinkuin tuli kipinästä 

syttyen ja palaen. 

 

                                                 
30 Paavo N., opistotoveri. 

 Niittylahti matkan määrä, 

sieltä valo vilkutti. 

Suunta suora tahi väärä, 

senkin aika näyttävi. 

 Hakulinen31 haluisasti 

lausui: – tervetuloa! 

Tehkää työtä ahkerasti, 

avartakaa aloja!  

 Sen kun lausui, nokkarillit 

nenällensä asetti. 

Perunat ja vanhat sillit 

murhein meitä katseli.  

 Liekko vastaa liekutteli, 

niinkuin tuttu entinen. 

Hymyn pilke pieni eli 

silmissänsä herttainen.  

 Niinpäniin ja sitten sitä 

aakkosista aletaan. 

Tuuli länsi tahi itä, 

kasvimaille marssi vaan. 

 Kello neljä aamusella 

oli määrä virota. 

Taisi jotkut kiukutella, 

hiljaksensa kirota.  

 Lunqvisti se lujin pihti, 

ankarasti ahdisti. 

Sihvosenkin tarkka sihti 

seisomiset seurasi. 

 Ja nyt seuraa selosteita, 

aivan arkielämää. 

Aina niitä apureita 

tulee menee, joku jää. 

 Corsoneera Hispanica, 

korkotitteliksi sain. 

Oli särki tahi siika, 

se on sama, kiitos vain. 

                                                 
31 J. H. Hakulinen, kansanopiston ja puutarhakoulun 

johtaja. 
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 Garum Carvi, Pimpinella, 

oli tyttölapsia. 

Toista taisi rakastella 

eräs Daucus Carota. 

 Allium Cepa, Vicia Faba, 

toisistansa tykkäsi. 

Junipeeruksenkin lapa 

Cukurpitaa hyväili.  

 Enpä enää latinata 

aio tässä tarjoilla. 

Kaalikärrin ratinata, 

hauskempi on kuunnella. 

 

 
1903 

 

 Tämä tästä, sitten muuta 

joudessani jorisen. 

Istutimme monta puuta 

Pyhäselän rannallen. 

 Yksi tosi tovereita 

oli Aino Karttunen. 

Nyt jo maaksi maatuneita 

murhemielin muistelen. 

 Saanen luvan arvostella, 

eikä liian aikaisin. 

Hymy hyvä neitosella 

on kuin lääke haavoihin. 

 Aino oli auttavainen, 

katsomatta kauluksiin  

armelias aito nainen, 

suostumatta suudelmiin. 

 Toteankin, on se ero, 

neitosen ja neitosen. 

Toinen luihu, takapero, 

toinen tosi ihminen. 

 Aino oli arka aivan, 

joutuakseen joutaviin. 

Mutta tuuli elon laivan, 

heitti heti upoksiin.  

 Muisto sulle – ethän epää 

lauluna – ei kullassa!  

Siellä hän jo Aino lepää 

Tohmajärven mullassa.  

 Iikan kanssa asetuimme 

saman sängyn olille. 

Ja kun ulos puserruimme, 

kävelimme Kolille.  

 Ukko Kolin uumenihin 

vieri viisipenniset 

ja ne juuttui sinne, mihin 

eivät osu ohjukset. 
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 Täällä Iikan sukujuuret 

oli Kolin rinteillä. 

Piipoitteli pienet, suuret 

juuri Juuan jängillä. 

 Tuli tuokin mainittua 

Iikka näissä värssyissä. 

Kaipauksen kalvas kuva 

hänestäkin jäljellä.  

 Pienenlainen Annastiina 

punasteli Paavolle. 

Mörähteli mökin Miina: 

pane maata pankolle.  

  

 Laulun saapi Laaninenkin, 

sekä Lyyli Kärkkäinen. 

Pari sanaa Paavo renki, 

Kataisenkin mainitsen. 

 Kuikallekin pienet palat  

pehtoorimme oli hän. 

Mäen päälle Kuikan jalat 

luovi luokse emännän.  

 Siellä Tilta tipsutteli, 

keitti kelpo velliä. 

Kuumaa oli Kuikan peli  

jäähtyi ennen syksyä.  

 Pienenpieni soma Mari, 

yhden kesän kukkanen. 

Sinisempi silmäpari 

kuin on ollut toisien. 

 Oksajoki, pieni joki, 

sivuhaara Pielisen. 

Mukaan, mukaan Mari hoki  

pyyntö mulle mieluinen.  

 Kotihinsa Mari veikin, 

Oksajoen rannallen. 

Saadaksensa lemmenleikin 

paremmalle kannalle.  

 Sykähytti sydänalaa, 

niinkuin aina nuorien. 

Mutta pian kuiva palaa, 

kokenuthan tietää sen.  

 Sormuksina vihtapannat 

eivät kauan kestäneet. 

Oksajoen iirisrannat 

ovat suotta hymyilleet.  

 Kuitenkin ja kaikitenkin, 

luulen jotain sattuneen, 

koska tämän laululenkin 

vielä vanhuksena teen.  

 Kaksi vuotta ikeen alla, 

kurissa ja nuhteessa. 

Limpun syrjä korkealla 

monessakin suhteessa. 

 Mutta muuten hyvän terän 

vasta vaivaamalla saa. 

Elämänsä pellonperän 

työtä tehden valloittaa. 

 Loppuihan ne nekin vaivat, 

rinnustimet aukesi. 

Kukin tiplominsa saivat, 

uudet urat aukesi. 
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 Vaikka vanhaksikin eläis 

monet muistot murenee. 

Aina laineet Pyhäselän 

korvissani kohisee. 

 Vielä näen kevään tulon, 

kangastukset kauniit nuo. 

Näen kuinka tytöt Mulon 

hymyänsä meille suo.  

 Niittylahden opistossa32 

vietin vielä talvenkin. 

Nuorten kanssa karkelossa, 

sekä muuten muhjailin. 

                                                 
32 Kansanopistossa vain kuutelijaoppilaana 

 Ruokin ruonokaakkiakin, 

runon ruoka-aikana. 

Aatokset kun alla lakin 

muuten saattais sammua. 

 Neidot antoi aiheitakin, 

joskus kautta katseiden.  

Pirahteli nauruakin 

rakosista huulien. 

 Hakulisen hatun alta 

näkyi selvä närkästys. 

Hänellä on varma valta, 

ylennys ja alennus.  

 Nyt se tulee – eikä tule, 

hiljaa pojat, kuunnellaan! 

Ei se sukkasillaan kule, 

kengän kannat kapsahtaa. 

 Hiljaa, tulee, tulee – eikä 

tällä kertaa tulekaan. 

Vintilällä tehtiin reikä 

tyttölasten karsinaan. 

 Siitäkin on pitkät ajat  

nukkuu, nukkuu useat. 

Niin ne väsyy vaeltajat, 

määrän päähän saapuvat. 

 Talven, kesän taittuessa 

muutti Pekka Penttilään33, 

heljä kaiku kantelessa, 

viritellen virsiään. 

 Siihen sujui suksen latu, 

mihin päättyy Pielinen. 

Jatkuu elämäni satu, 

jota laulain myötäilen. 

 Sederbergin sesongeita 

ikkunasta katselen. 

Lasken lautatapuleita, 

yksi, kaksi, kymmenen. 

 

                                                 
33 Penttilän saha (Sederberi). 
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 Metsäin puita sahaa sahat, 

sankka savu tupruaa. 

Sahaa sahat, saadaan rahat, 

toiset vuottaa vuoroaan. 

 Tallin taakse laitoin lavat, 

kukkasia hoitelin. 

Opin melkein herrastavat 

vertailuna entiseen.  

 Soman Annin askeleita 

ilokseni katselen. 

Näin kun ollaan naapureita, 

saman tekis jokainen. 

 Ei me tehty synnin töitä, 

kerran pari syleilin. 

Ei me valvoskeltu öitä  

olin arka minäkin.  

 Tämän pienen lemmenleikin 

oli aika sammua. 

Toinen poika Annin veikin 

hän kun oli rohkea.  

 Kärpäsiä nurkkapäissä 

näkyy taaskin tanssivan. 

Käskettynä kävin häissä, 

annoin ruusun kauneimman. 

 Valtiaksi pienen majan 

jäi mun nuori ystäväin. 

Kipinöitä runopajan 

hänkin vielä loitsi näin. 

 Joskus kuulin – kuihtui kukka 

tääkin, ennenaikojaan.  

Anni rukka, Anni rukka! 

Kaunis ensin katkaistaan. 

 Nämä rivit tästä riittää, 

sitten muuta mutisen. 

Moniapa voisin kiittää 

palkastani parhaiten. 

 Eikä muuta sanomista 

tällä kertaa olekaan. 

Eikä anteeks anomista, 

vaikka joskus tavataan. 

 Joka syksy talven tullen 

toimestani loman sain. 

Nyt mä kerron tässä sullen 

Otavassa olostain. 

 Menin sinne erään kerran 

lisää uutta oppimaan. 

Kamarissa Kares herran, 

turhiakin turistaan. 

 

 
1906 

 

 Politiikan polut silloin 
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olivat jo sotkuiset. 

Kares34 kulki missämilloin, 

suussa salpain avaimet. 

 Näki näyt, uskoi untaan, 

jopa kerran kehuikin, 

että pääsee eduskuntaan, 

niinkuin sitten pääsikin. 

 Muuten pappi Rietrikkimme, 

oli miesten parhaita, 

senhän heti huomasimme 

sanoissa ja teoissa. 

 Puhetta kuin pullon suusta 

tuli ihan tulvanaan, 

uskosta ja myöskin muusta, 

kuinka kulloin tarvitaan. 

 Otavassa ollessani 

tulin Hiljan tuntumiin. 

Kummastelet kuulijani, 

niin se on ja olkoon niin. 

 En mä ollut hutikassa, 

muljailinhan muuten vaan. 

Hilja oli oppimassa 

ruotsinkielen kirjojaan.  

 Heti heityin tuttavaksi, 

mitenkäpäs muutenkaan, 

ylettyypi yhteen kaksi, 

jotka hakee toisiaan. 

 Hilja hipsutteli hiljaa 

monet kerrat rinnallain. 

Ja jos oli tiessä niljaa, 

horjahti ja kiinni sain.  

 Joka tyttö jotain kantaa 

pehmeällä povellaan. 

Joka tyttö jotain antaa 

saattajalle ovellaan.  

 Ehjinä me erosimme, 

jäi vain kytö kytemään, 

                                                 
34 K. R. Kares, kansanopiston ja maamieskoulun johtaja. 

jota kirjein voitelimme, 

kunnes jäähtyi järkiään. 

 Turhaan nuori hieho ammui 

niinkuin ammuin minäkin. 

Sade saapui, kytö sammui 

vähitellen väkisin. 

 Aikaispäästä kirjeistämme 

laitoin uhrivalkean. 

Vierii vuodet elämämme, 

kaikki muuttuu, valitan. 

 

 Oli kerran Kasper Tanttu, 

ehken muistaa muutamat. 

Laatuisensa joka lanttu, 

punajuuret, porkkanat. 

 Äiti saunaa lämmitteli, 

poika pomppi mukanaan. 

Nipinnapin kaksi eli  

eikä isää ollutkaan. 

 Kytömailla yli ojan 

monet kerrat hypätään. 

Tiedonhalu pani pojan 

opintielle lähtemään. 

 Laulu alkaa vasta tästä, 

käsken käden kertomaan. 

Hirvensalmen pitäjästä 

Tanttu tuli Otavaan. 

 Niukka oli matkakassa, 

talvitakki resuinen. 

Elelimme Otavassa 

toisiamme tukien. 

 Minä neuvoin Kasperille 

miten runo rustataan. 

Hymyilimme ystäville, 

mutta muita mustataan. 

 Paremmin kuin halkomotti, 

syntyi runo Kasperin, 

Mistä, kusta oksan otti, 
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koristi sen lauselmin. 

 Syntymänsä syiden mukaan 

poika laulaa laulujaan. 

Kuunteliko niitä kukaan?  

Kyllä kuultiin – kerrotaan. 

 Kovia on reikäleivät 

naperrella naapurin. 

Mutta runot pojan veivät 

hakoteille varmaankin. 

 Kun ne tuli turmanajat, 

veljessota velkoineen  

veri vuoti – maatui majat 

kaikki samaan kaaokseen. 

 Kesken talvitaisteluiden, 

Tanttu pakoon painaltaa. 

– Joku kuukkii alla puiden 

se on Tanttu – ampukaa! 

 Sota sotaa taistellessa, 

murha murhaa – eikö niin 

Kasper Tanttu35 Kouvolossa 

pinoin viereen kolkattiin. 

 

                                                 
35 K. Tanttu kirjailija – sotkeutui kansalaissotaan 1918 ja 

ammuttiin. 

 
 

 Tämä veri veljessota 

silloin kaatoi Kasperin. 

Ihan ilman tuomiota 

pääsi matkan maalihin. 

 Potki vastaan orjuuttansa, 

kaiketikin kapinoi. 

Pyssyt paukkui, haudallansa, 

tuuli lähtövirttä soi. 

 Tämä murheellinen muisto 

on vain välivälähdys, 

miten elämämme luisto 

on vain silmänräpäys. 

 Asuin luona vanhan lesken, 
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jätin toiset Notkolaan. 

Sitten jätin luvut kesken, 

läksin taasen Karjalaan. 

 Oli niinkuin kaunis kaari 

oppaanani sinne ois. 

Ihmeellinen ilosaari 

kulkijata kutsui pois. 

 Lentelin kuin orpo perho 

vertaisia etsien. 

Sitten syntyi viidenkerho  

jota hetken muistelen. 

 Käytiin illoin armeijassa36, 

toisten lailla laulettiin. 

Ei me oltu hiprakassa  

tähyilimme taivaisiin. 

 Ida, Uuno, Iikka, Saimi, 

haluisimmat hakijat  

myöskin minä, heikoin taimi, 

tunsin vaivat vaikeat. 

 Mainitsenpa kapteenimme, 

kauniin Liina Värilän. 

Raunioille rakensimme, 

temppeleitä elämän. 

 Rajatonna rakkautena 

näkyi Luoja luomissaan. 

Minä häivyin Joonaksena 

epäuskon maailmaan. 

 Tuli syksy – mihin mennä 

Otavaanko mieli ois?  

En mä sinne enää lennä  

Hiljakin on mennyt pois. 

 Lunta sataa, Savon rataa 

vierin kauas Karttulaan. 

Hiljaksensa juna mataa, 

sekajuna tämä vaan. 

 

                                                 
36 Pelastusarmeija. 

 
1907 

 

 Pirttimäisen ison tuvan 

tutun oven aukaisen. 

Saanko asumisen luvan? 

– Kyllä, kyllä, saathan sen. 

 Mutta Salmen Hannan luokse 

huomenna jo pinkasen. 

Hölmönä en sentään juokse, 

arvokkaana astelen. 

 Talon Tatu maata käänsi, 

hevonenkin hirnahti. 

– Terve, terve, Tatu äänsi, 

tarvitaan nyt taitosi. 
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 Taisit tulla Hannan tähden 

kuule nyt jo kutsutaan.  

Minä mukaan myöskin lähden 

tulokahvit varmaan saan.  

 Lapsienkin huivit huiskaa, 

niinkuin oma olisin.  

Korvahani Hanna kuiskaa: 

sinä tulit kuitenkin!  

 Syksy jatkui, sommittelin 

kasvitarhan valmiiksi. 

Salmessapa sitten elin 

koko talvilomani. 

 Kevät koitti, kevät soitti 

tarhuria lähtemään. 

Syystä sydämeni moitti, 

jätät tytön itkemään. 

 Lunta maassa, lunta puussa 

Hanna lähti saattamaan. 

Erosimme solan suussa  

ehkä taasen tavataan. 

 Pyhäselän rantamalle, 

suiston suuhun Pielisen, 

kutsu tuli kulkijalle, 

paras paikka entinen. 

 Jokin musta murrosaika 

sisintäni raateli. 

Ei se ollut lemmen taika,  

suru paljon suurempi. 

 Se on syytä syntiesi, 

yrittivät ystävät. 

Luojan luokse synteinesi 

mene, liat lähtevät. 

 Raottuihan joskus verho, 

päivä pääsi paistamaan. 

Sekin meidän viiden kerho, 

 aina tuki toisiaan. 

 

 
 

1908 

 

 Verho harmaa, verho musta, 

aukenee ja peittyykin. 

Tätä kaihon kaipausta 

taaskin poies pakenin. 

 Oudoksuen Ouluun kulin, 

revontulten tupihin. 

Tuntureiden turviin tulin, 

Hupisaaren hupihin. 

 Asunnoissa Omankunnan37 

vietin viikon muutaman. 

                                                 
37 Omakanta, Kaikulehden toimitus. 



 37 

 Karvas oli maku mannan, 

poliittisen porukan. 

 Leikittelin lehtimiestä, 

valvojana Vataja. 

Purnailimme kulkutiestä, 

 mikä olis oikea. 

 Herrastelu hetken kesti, 

pistin kättä – heipähei! 

Tiedossani toinen pesti 

minut asemalle vei.  

 Riennän etelätä kohti, 

Tampereelle, Helsinkiin. 

Jokin kulkuani johti, 

kehoitteli – teehän niin. 

 Oli monta jotka haki 

rauhaa, anteeksantoa. 

Toisille jo taivaan laki 

alkoi heti valjeta. 

 Minullakin oli hätä, 

kuljin mielin tuskaisin. 

Pohdin tätä elämätä, 

haparoin ja harhailin. 

 Taivaan ovet monin pönkin 

ovat multa sulkeneet. 

Rukoukset Einiönkin38 

eivät paljon auttaneet. 

 Uhriarkkuun alas pistin 

kolikkoni viimeisen. 

Niinkuin muutkin kädet ristin 

armahdusta anoen.  

 Silmistäni syntisistä 

vedet vieri virtanaan. 

Parannusta täydellistä 

en vaan tullut tuntemaan. 

 Sydämessäin synninpäästö 

jäi vaan valekuolleeksi. 

Nyt tuo säälittävä säästö 

                                                 
38 Einiö, Helsingin kansanopiston johtaja. 

tuli taasen mieleeni. 

 

 
1909 

 

 Rauhaa etsin, tytön löysin39 

kukin taaplaa tavallaan. 

Sidottuna hiusköysin 

eikä orja kuitenkaan. 

 Näinkö johti johtajamme, 

lienee lupa kysyä.  

Ihmistä jos rakastamme, 

onko onni pysyvä.  

 Kenen keitto on jo kystä, 

                                                 
39 Morsioni. 
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ottaa oman annoksen. 

Ihan ilman epäilystä 

käsi liittyi kätehen.  

 Niin ne taivastaisteluni 

tällä kertaa päättyivät. 

Jätin tytön, kaivattuni, 

Joensuuhun matkustin. 

 Haeskelen pesäpuuta 

ja sen pian löysinkin. 

Tule tänne, mitäs muuta, 

tule heti!, kirjoitin. 

 Ojentelen oikealle, 

hyvinmielin hyräilen. 

Riennän vastaan asemalle, 

sieltä löydän neitosen.  

 Sillan yli matka hivu, 

joen yli ylpeän. 

Sitten Ilosaaren sivu  

yli koko elämän.  

 Ja nyt liittyi Linnunniemi 

elämämme kudelmiin, 

kesäkeiton liukas liemi, 

mansikoista vadelmiin. 

 Neppensrömin nenän alle 

kukkasia istutin. 

Aviolle alkavalle 

kaikenlaista laittelin. 

 Hilda40 viipyi hetken vielä 

Cederbergin pakeilla. 

Iltasilla kävin siellä, 

pyhänä ja arkena. 

 Sitten ripsoi risut tiellä, 

kuulen kulta tulosi. 

Pannu porisee jo liellä  

ihana on sulosi! 

 Somasti nyt sammalissa 

pienet purot solisi. 

                                                 
40 Hilda, tuleva vaimoni. 

Kunpa elon kudelmissa 

aina onni olisi.  

 

 
1910 

 

 Ja niin päästiin täysikesään 

yötkin oli valoisat. 

Untuvaiset uuteen pesään 

somat kädet laittoivat. 

 Pyhäselän kaunis taulu 

väikkyy, välkkyy  edessä. 

Hyräily ja vieno laulu 

kuuluu aivan lähellä.  

 Sitten syksyn päivät kerkes, 
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kansa riensi kaupunkiin. 

Hämyiseksi metsä herkes, 

laineet jäätyi lahdelmiin.  

 Savu nousi Noljakasta, 

liene mennyt Liperiin. 

Hilda huusi ikkunasta: 

kirjeelläkin muistettiin.  

 Viesti vieri Kuopiosta, 

veli poika kirjoitti: 

Suuren Luojan suosiosta, 

kohta pääsen kotiini. 

 Elä sure, jos mä kuolen, 

on jo aika astua 

elonsaaren tuolle puolen, 

lähemmäksi taivasta. 

 Isä valvoo vaiheitani, 

kuinka silloin vaikerois. 

Sama, joka kuorman pani, 

kuorman myöskin nostaa pois. 

 Kuva kulkee mielessäni, 

laitumille lapsuuden. 

Tällä Aatu veljelläni 

oli osa orpojen. 

 Isä jätti, äiti jätti, 

sitten jätin minäkin. 

Niinkuin halpa riepurätti 

joutui toisten jalkoihin. 

 Veli, sisko, niin te kaksi, 

saitte saman kohtalon. 

Toisten nurkkain nuolijaksi 

orpoin lähdettävä on. 

 Saunan penkki makuusija, 

yksinäinen kolkko yö. 

Ripsaa, rapsaa – askelia  

jokin nuija nurkkaan lyö. 

 Sirkat uunin rakosessa 

univirttä soittelee. 

Tikan seinää takoessa, 

nekin varoin vaikenee. 

 

 Tunnen ahdistuksen aran, 

onko ainut veljeni 

pääsemässä päähän saran, 

niinkuin itse kirjoitti.  

 Myöhästynyt seppeleni, 

tää on veli sinullen. 

Arvoton on antimeni, 

lakastunut kukkanen.  

 Oli vielä vuosi vajaa 

Nepen neulatyynynä, 

kun jo etsin uutta majaa, 

kaukaa sekä läheltä. 

 Hermostuneen herran hoppu 

oli aina kiusana. 

Tuli tuosta toki loppu  

hyvästi nyt Karjala!  

 Iiksen joki, Niinivaara, 

Utra sekä Paihola  

Tuli eteen teiden haara, 

eikä ehken tavata.  

 Häme kutsui kulkijata 

peltojansa perkaamaan. 

Kiitä sielun Jumalata 

joka auttoi armossaan. 

 Yli tyynen järven pinnan 

Aulankota katsellaan. 

Tapasimme Hämeenlinnan, 

keväisessä kellassaan. 

 Läksin sitten läänilleni, 

kivutonna kiertämään. 

Hilda yksin Mänttään meni 

milloin hänet nähnenkään.  

 Ensimmäiseks Teiskoon tulin 

Näsijärven rannallen. 

Ylöjärven kautta kulin 

Kangasalan harjullen. 
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 Orivesi, Längelmäki, 

tuttujani myöskin on. 

Kuoreveden kuuma väki, 

Keurun ranta rauhaton. 

 Sahalahti, Kuhmalahti, 

Messukylä Tampere. 

Vesilahti, Tottijärvi, 

Luopioinen, Pälkäne. 

 Ruovesi, Juupajoki, 

Kuruakin kaistale. 

Eräjärvi vielä toki  

sopii seuraan toisille. 

 

 
1912 

 

 Vielä tulee muiden mukaan 

Pirkkala ja Lempoinen. 

Muistaneeko mua kukaan, 

vaikka minä muistelen.  

 Vilppulaan mä kodin laitoin 

elääkseen ja kuullakseen. 

Liian varhain varvut taitoin, 

Luoja tiesi parhaiten.  

 Oisi paljon pakistavaa 

vaelluksen vuosista. 

Moni kukka nupun avaa, 

moni taittuu tuulessa. 

 Vilppulassa virka toinen, 

mulle myöskin tarjotaan. 

Kuutolasta kutsu moinen 

käteheni kannetaan. 

 Kasvimaille tuli tänne, 

Kaisat, Liisat lipeät. 

Pitäkää tää mielessännne 

emäntien etsiät.  

 Minä neuvoin neitosia 

porkkanoita kylvämään. 

Annoin ensi askelia, 

miten pensaat keritään. 

 Ennen kun nyt muuta jatkan 

selostelen tämänkin. 

Vilppulasta tein mä matkan 

Ruotsiin sekä Tanskaankin. 

 Kysyt ehkä, että millä 

köyhä äijä matkustaa. 

Tietystikin stibendillä, 

senkin saa kun haluaa.  

 Oli paine passissani, 

vekotukset venäjää. 

Tuo on muisto mukanani, 

jos et usko, näytetään. 

 Ja jos vielä vähän vaivaan, 
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tule mukaan katsomaan. 

Turussa mä astuin laivaan, 

turistina noin nyt vaan. 

 Meitä oli useitakin 

tarhureita matkalla. 

Oli joukon johtajakin, 

kieliniekka osaava. 

 Huiskuttivat laiturilla, 

joista osan omistin. 

Noilla suotta surevilla 

vieri ehkä kyynelkin. 

 

 Oli tyyni kelpo keli 

saavuttaissa saarihin. 

Bore toinen toimitteli 

matkustajat maalihin. 

 Tuijotteli Tukholmassa, 

nallipäiset ylpeät, 

onko pojat hiprakassa, 

kun noin päälle pökkivät. 

 Miten mennä, siitä huoli, 

sekaannuimme monasti, 

kun se vaati vasen puoli, 

kulje täältä naapuri. 

 Malmössäpä lutikoita 

oli oikein kovasti.  

Emme mukaan huoli noita, 

jääkää kotiin, hyvästi. 

 Höyrysi jo höyrylautta 

yli aavan aukean. 

Monet kulkee tätä kautta 

suulle suuren ulapan. 

 Sitten Kööppenhaminassa 

koko viikon vietimme 

kauheassa raminassa, 

hyvin senkin siedimme. 

 Markoista jo matkakassa 

alkoi olla kuivana. 

Vasta ilot alkamassa, 

kaupunki on kavala.  

 Tietystikin tivolissa 

oli huvin huipennus. 

Muutamat jo muistelmissa, 

eikä kalva katumus.  

 Myrsky mylvi tullessamme, 

sivuten ja vasten löi. 

Reunan luokse vaellamme  

kaiken otti mitä söi.  

 Niin ja sitten Helsingissä 

heilui keinui kadutkin. 

Jossain vällyin väännöksissä 

viimein uneen uinahdin. 

 Hupaiseksi jäi tuo mieleen, 

matka suureen maailmaan. 

Koputetaan oven pieleen  

asemalle!, huudetaan. 

 Töksähdellen jalka jatkaa 

kummallista kulkua. 

Mennään vielä yhtä matkaa 

minä sekä Nopola. 
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1917 

 

 Viikko sitten Vilppulassa 

oli poika syntynyt. 

Oli tupu tuutumassa  

eikä vielä kävellyt. 

 Vanhin poika polvelleni 

nokkelasti hypähti. 

Minun vauhko sydämeni 

vähitellen lämpeni. 

 Kiersin taasen kierrostani, 

pitäjästä pitäjään. 

Muistin toki omiani 

viikon päästä viimestään. 

 Liittyi paljon syitä syihin, 

matkakartta katosi. 

Kyllästyen kyläilyihin, 

sanoin irti itseni. 

 Sade viskoi jäistä luntaan 

niityille ja pelloille. 

Serlachiuksen seurakuntaan 

Vilppulasta muutimme. 

 Kohta sotatorvet soivat, 

mäkättivät Mäntässä. 

Toisten kengät oli oivat, 

toisten aivan läntässä.  

 Kumahteli Kuorevesi, 

Keurun rannat rapisi. 

Monet paukut kuullaksesi 

Länkipohja lähetti. 

 Lylystäkin luodit luisti, 

saapui yli salmien. 

Väärin maja meitä muisti 

jyskyen ja jylisten. 

 Keurun saaren saunassakin 

oltiin päivä muutama. 

Oli vaiva vaimollakin 

lasten suita ravita. 

 Oli tultu sille päälle, 

armoa ei anneta.  

Sinne jäikin Keurun jäälle 

punikeita muutama. 

 Korppi tuli, silmät nokki, 

kettu kelju osan vei. 

Sota se on nälän kokki, 

selkään saatte, muuta ei!  

 Kävi niinkuin kasken kaato, 

kummut nousi notkelmiin. 

Aidan taakse köyhän raato, 

rikas siivoin siunattiin. 
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1918 

 

 Loppui vihdoin vaino, riita, 

väkevätkin väsyvät. 

Saipa saaliin tuonen viita  

saipa yskän ylpeät. 

 Semmosta on sodan sotkut, 

virta viepi mukanaan. 

Osaahan ne olla jotkut, 

arat miettii pakoaan. 

 Matkaasi jo siitä suori, 

näkymätön kuiskasi. 

Hyvästi nyt Mäntän vuori, 

Riihossalmi hyvästi!  

 Kaunis oli Kalavesi, 

Kolhon selkä kovasti. 

Sadat sorsat siellä pesi, 

Lietun tytöt lauleli. 

 Äetsästä äänen kuulin: 

tule tänne tarhuri! 

Uskottelin, eli luulin  

uusi paita parempi.  

 Viekas äijä, että kehdas 

vakuutella valheilla. 

Oli myyty paitatehdas, 

siitä saimme harmia. 

 Vilkaisempa Viljaselle, 

hän kun hommaa lähtöään. 

Lääkettä on sydämelle 

nähdä hänen hymyään. 

 Mitä kutee kuoren alla, 

sitähän ei tietää voi. 

Osansa on olevalla  

lähtökello meille soi. 

 Naureskellen kehoituksin, 

uusi toimi tarjotaan. 

Sovitellen, sopimuksin, 

kartanosta muonan saan.  

 Riittäköön jo rivit tästä, 

tuttavia tuskin jää. 

Niin ne äänet Äetsästä 

häiriöttä häviää.  

 Kohta oomme Siuntiossa, 

talon nimi Sysderbyy. 

Sinnehän se tuokiossa 

Viljanenkin ilmestyy. 

 Viljaselle vikapisto 

oli osto kartanon. 

Etu että takalisto 

parturoitu pahoin on.  
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1920 

 

 Pari vuotta vuorostansa 

täällä maita maleksin. 

Tylyä on tämä kansa, 

toivotonna totesin. 

 Ja nyt sanon, sanon syystä: 

viekas oli Viljanen. 

Senpätähden Sysderpyystä 

mukulani muuttelen. 

 Vilppulassa oli toki 

oma mökki varalta. 

Mennään kotiin, vaimo hoki 

saiturien saralta. 

 Vuokralaiset sanoi, että 

elä pidä hoppua!  

Silmilleni tiskivettä 

uhkasivat viskata.  

 Saatte näppiänne nuolta, 

miksi tänne tulitte? 

Kaikki pitää meidän puolta, 

ulos ukko, pellolle!  

 Eikä oman tuvan ovi 

omillensa auennut. 

Loisina taas oltiin tovi, 

kuulin vaimon huokailut. 

 Tiedän, että sanaharkat 

eivät aina avita  

niinpä maksoin selvät markat 

markoissa on mahtia. 

 Ostin oman toisen kerran, 

niinkin saattaa sattua 

kyntömiehen sekä herran 

elämänsä matkalla. 

 Lomakoti tääkin oli, 

eikä ehken sitäkään. 

Eihän meillä monopoli 

ole ollut minnekään. 

 Jokin joiku kuului kaukaa 

Keski-Suomen saloilta. 

Tarhuria kutsui Laukaa, 

tule raitit rakenna.  

 Heitin kortin Heimalalle41, 

vastauksen valmiina. 

Leppäveden asemalle 

astuin aamujunasta. 

 Niinkuin kaunis keisarinna 

vaiteliaan vakaana, 

koivikossa Järvilinna42 

seisoi siinä rannalla. 

                                                 
41 Heimala, vastaanottokodin johtaja. 
42 Järvilinna, poikien vastaanottokoti Laukaassa. 
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1923 

 

 Kirveet vielä kilvan poukki 

nuijat takoi nurkkia. 

Kottaraiset maasta noukki 

pesän peiteaineita. 

 Kaipa sitä kasvatusta 

maailmassa tarvitaan, 

josta sitten siunausta 

isänmaalle toivotaan. 

 Tänne kootaan nuoret pojat 

turmeluksen turulta, 

joita valheen valtaojat 

ovat saaneet ohjailla. 

 Ihmislapset itsekkäitä 

pohjaltansa kaikki lie. 

Kaitsin näitä, kaistapäitä  

monet heistä virta vie.  

 Täältä tein mä toiveretken 

kauas synnyinseudullen. 

Tahdoin vielä viettää hetken 

tanterilla lapsuuden. 

 

 Monta kertaa järvet jäästä 

ehtivät jo sulamaan. 

Viidentoista vuoden päästä 

kotitietä astutaan. 

 Tulen niinkuin pyhään maahan, 

hyvin armain aatoksin. 

Lohdutusta täältä saahan, 

uutta voimaa suonihin. 

 Vieras vaimo oven avaa, 

ei hän ole äitini. 

Kaipaan rintaa rakastavaa, 

hellyyttänsä hetkeksi.  

 Saanko tulla aivan tupaan, 

kynnyksellä kyselen. 

Vaimo katsoo – sitten lupaa, 

sivummalle siirtyen. 

 Sama laki, samat seinät, 

samat pienet ikkunat. 

Samat myöskin saumaheinät, 

lahoilevat lattiat. 

 Aatosteni siivet lainaan, 

taakse vuotten vaellan. 

Näen taasen äitivainaan 

otsan kaaren korkean. 

 Painan oven kiinni jälleen, 

katson kerran viimeisen. 

Sanon niinkuin ystävälleen 

sanoo kerran jokainen. 
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 Kiitos, kiitos hyvyydestä, 

mitä oli minullen! 

Kiitos äiti viimeisestä, 

sata, tuhatkertainen! 

 Astun tietä tuttuun taloon 

keitä nämä ihmiset?  

Tulkaa toki päivän valoon, 

neito, minne pakenet? 

 Eivät tunne – herkistyivät 

hetkiseksi silmäni.  

Tolosetko talon myivät, 

kauheata! Hyvästi! 

 Vanha vaari vastaan tuli,  

hyvä lähin naapuri. 

Syystä sydämeni suli  

terve, terve Aatami!  

 Oi, en tunne, Aatu vastaa 

en, en, toistaa uudestaan. 

Hänkin elää ainoastaan 

nyt vaan lapsuusmuistoissaan. 

 Isäs muistan, vaan en sua, 

miten aika kuluukaan! 

Taitaa jotain unohtua, 

harmaantuu ja hajoaa.  

 Niinpä taitaa, niinpä taitaa, 

minäkin jo myöntelen.  

Aatu astuu ahon laitaa, 

itseksensä mumisten.  

 Heloittaapi päivän helle 

Ahvenisen aalloilla. 

Uneksien Uittimelle, 

jatkan jalan kulkua. 

 Siellä kohtaan silmäparin, 

jotka vielä tuntevat, 

vapisevan vanhan Marin, 

sekä pojat molemmat. 

 Anu kuoli!, vanhus sanoo, 

kostuu silmä ryppyinen. 

Niinkuin armahdusta anoo, 

katse kauas harhaillen. 

 Sitten kuulen seudun tarun 

ilot, surut ihmisten. 

Näen alla kuoren karun 

sykkäilevän sydämen. 

 Kaikki kohdat kaivelemme, 

kuluu tunnit muutamat. 

Ja kun vihdoin vaikenemme, 

aamutähdet kiiluvat. 

 

 Taasen lähden, tuskin palaan 

mutta sanon: näkemiin! 

Hymyn  alle surun salaan – 

monta kertaa teemme niin. 

 Ja nyt kokka kohden itää, 

Talluskylään vaellan. 

Käskyn sain ja käydä pitää 

luona vanhan tuttavan. 

 Nähtyänsä päivät kovat, 

pettymykset katkerat, 

tänne Ikäheimot ovat 

tulleet murheen murtamat.  

 Kuinka liekin aika menny, 

kera muiden mutisen. 

Kummityttö, pieni Jenny, 

on jo aikaihminen. 

 Täällä näen vaikka ketä, 

sekoitusta serkkujen. 

Koroksellakin on setä, 

vanha Kusto Huuskonen. 

 Heimolassa vielä hetki, 

luona Pekka Huttusen. 

Sitten alkoi paluuretki 

Talluskylän taipalen. 

 Mitäs muuta, pannaan työksi, 

polkupyörä pyörimään. 

Kokkoniemeen ajan yöksi, 



 47 

läpsyttelen lämpimään.  

 Tuttu talo Huuskosien, 

hyvin otti vastahan. 

Nuorten sekä vanhempien 

kanssa aloin tarinan. 

 Äiti Sohvi, kumarainen, 

pani pannun tulellen. 

Oli ennen sorja nainen, 

nyt vain varjo hiljainen. 

 Tulee luoksen toinen nainen, 

hymyilee ja tervehtää. 

Paavon Riikka olen vainen, 

etkö tunne tyhjäpää? 

 Tämän kylän kaunottaren, 

miten hyvin tunsinkaan. 

Mutta nuopa arvet aren 

sai mun muuta luulemaan. 

 Piippunysän Vihtor nouti, 

tuntui tuoksu tupakan.  

Otto minut Pölkkiin souti, 

yli selän aukean. 

Mäen päällä mylly pyörii, 

humahtelee siivet sen. 

Vanhatpiiat pyörii, hyörii, 

ruokaa, juomaa tarjoten. 

 Niinpä Pölkin kamarissa 

vielä kerran istutaan. 

Vanhat ajat aatoksissa, 

kaihomielin muistellaan. 

 Jotain puuttuu, Väätäis-Ville 

viljele ei vitsejään. 

Oli mennyt hänkin sinne, 

tuonen tupiin yksinään.  

 Puretaan kuin vilja-auma, 

kohtalomme päällä maan. 

Vaimo jäi ja lapsilauma, 

nekin kohta korjataan. 

 Vingahtaapi airon panta 

soutumieskin huoahtaa. 

Taakse jääpi Pölkin ranta, 

kaikki, kaikki katoaa.  

 Ja tuon tumman tunteen alla 

Kokkoniemeen palataan. 

Usein viepi viljan halla, 

osin tahi kokonaan.  

 Menen Hilda-siskon luokse, 

oven lautaan koputan. 

Eivät lapset vastaan juokse  

kuulen mummun laulavan. 

 Kiitos, kiitos Jumalalle!, 

uskovainen oli hän. 

Kuinka sinä otit Kalle 

kelvottoman miniän? 
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 Jotain oli tullut jäätä, 

sinne mummun sisälle. 

Murmatteli yhtäpäätä, 

pojalle ja isälle. 

 Miniä kun navetassa 

melkein aina asustaa. 

Mummun poven pohjukassa 

senkin tähden roihuaa. 

 Kaikki hyvin ulkopuolin 

täällä näytti olevan.  

Mutta hunnutettu huolin 

oli askel astujan.  

 Heinäväen touhuun herään 

Muuraismäen liepeellä. 

Kamppeitani kokoon kerään, 

kun on lähtö mielessä. 

 Ja niin alkaa arkihommat 

taasen Järvilinnassa. 

Miesten, poikain vitsit, kommat 

piilee hyvin pinnassa.  

 Neljä vuotta – rantaäyrään  

näenkin jo murtuvan. 

Sitten tulee käsky Käyrään43, 

josta kiitän, kumarran.  

 Vaurasta on Vakka-Suomi, 

vihertävää, viljavaa. 

Kukkii kukat, tuoksuu tuomi, 

hyvän sadon kaikki saa. 

 Vihertävät viljapellot, 

kaikki oisi ihanaa, 

mutta kylän juorukellot 

kauneuden karkoittaa.  

 Niin on käynyt Käyrässäkin 

nehän tarkoin tunnetaan. 

Menet sinne, ärryt äkin  

paras lähtö aikanaan.  

 Jo on johtajakin syöty, 

monta muuta muksitaan. 

Toisen lähtö, toisen hyöty  

niinhän aina arvellaan.  

 Kateutta kaikki tuokin, 

syntisyyttä sydänten. 

Routaantuuhan sula suokin 

alla kovan pakkasen. 

 Lähtö tuli myöskin meille, 

vaikka vapaaehtoinen. 

Heipä sitten!, huusin heille, 

antaa olla akkojen. 

 Ja nyt sujuu suksen latu 

Turkuakin tutkimaan. 

                                                 
43 Käyrän turvakoti Aurassa. 
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Kylmä on nyt kivikatu, 

Aura nukkuu uomassaan. 

 

 
 Yritimme yhtä toista, 

saunaakin jo lämmitin. 

Oishan sitä monenmoista, 

jos ne kaikki kertoisin.  

 Joku kuiskaa, laula toki 

mitkä liemet siellä lie. 

Mitä antaa Aura-joki, 

mitä tuo ja mitä vie.  

 Kyllähän se juoksis juttu, 

äänettömyys paras ois.  

Ken on kerran Turun tuttu,  

mielellään ei lähtis pois. 

  

 

 

 Mutta sotain sokkeloissa, 

vaanii rotat rohkeat.  

Päivällä ne pysyy poissa, 

yöllä kaiken kalvavat.  

 Tarkoitanpa ihmistäkin  

se on sekarotuinen. 

Kiero, liero, ärtyy äkin, 

usein vuoksi viinasten. 

 Laitumensa lahjomalla 

vastatullut siellä saa. 

Raunistulan siltain alla 

monen kaula katkeaa. 

 Tuska tuli, päätä särkee, 

joutavakin jomottaa. 

Jos en ole turhan tärkee, 

kyllä harhat hajoaa.  

 Joka puiston puuston alle 

sirottelin siemenet. 

Pientaretkin Pinellalle, 

jossa soivat soittimet. 

 Kauempata, jostain tuolta 

oma talo ostettiin 

Haliskosken yläpuolta, 

pähkinöitä poimittiin. 

 Lapset noukki pähkinöitä, 

minä viikon toisenkin 

suunnittelin summatöitä, 

yöksi kotiin palasin. 

 Paikatessa palojani 

tulen monen kulman luo. 

Minun käsialojani 

kertaalleen on kentät nuo. 

 Mikaelin kirkon notko 

puhuu myöskin puolestaan. 
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Oli ruma liejurotko  

nyt kuin juhla-asussaan. 

  

 Siinä teetin vuoden töitä, 

talven, kesän, kokonaan. 

Ne on Pekan perinnöitä 

tuolta turkumatkaltaan. 

 Monenlaista matkamiestä 

nojailivat lapioon, 

eikä otsa kostu hiestä  

minä itse laiskin oon.  

 Eivät enää Turun mannat 

tipahtele koreihin. 

Rakkaat mulle Auran rannat 

ovat vielä kuitenkin. 

 Kaikki muistan notko mäet 

Hirvensalon, Satavan. 

Kuulin monen kevään käet 

luona meren aukean. 

 Unohtaapi omat vaivat, 

tyytyy tylyyn maailmaan, 

nähdessänsä miten laivat 

pullistavat purjeitaan. 

 Toiset tulee, toiset siirtyy 

kesä päivän kirkkauteen. 

Nämä kauniit kuvat piirtyy 

ikuisesti sydämeen. 

 Niin jäi Turku jälkipuolle, 

sirkat siirtyy etelään. 

Joskus joutuu suotta suolle, 

velloilevaan vetelään. 

 Värssyt, jotka luet tästä, 

ne on tehty Teijossa. 

Koitan päästä pälkähästä, 

olen melkein orjana. 

 Ihminen on isänmaaton, 

tahallaan kun tallataan. 

Näkee niinkuin ruumissaaton 

aina ajatuksissaan.  

 Aina turman tulet palaa, 

aina jotain pelätään. 

Moni hiiviskellen salaa 

pistäytyypi pimeään.  

 Teijon44 teillä kulkiessa 

täytin viisikymmentä. 

Alkoi olla pääni klani, 

pieni rikka silmässä. 

 Elin ehken toiveunta, 

täällä päivät päättyvät. 

Tuli tuulet, satoi lunta, 

tuli ilmat ilkeät.  

 Kuluivat ne neljä vuotta, 

niinkuin Siinain korvessa, 

Nurkumatta ylös nuotta, 

saamaan toista saalista.  

 

 Tultiin Turun tuntumille 

toisen kerran asumaan. 

Vielä reipas reissu Ville, 

laskostaapi lassojaan.  

 Tuho tulee, lasten leipä 

jos vaan puuttuu puolikaan. 

Tuho tulee, tulee – eipä  

pursi saapuu satamaan. 

 Häivyimmekin Hämeen teille 

ymmärrämme Ylimmän. 

Hän se antaa aina meille 

leivän sekä lämpimän. 

 Hattelmalan45 harjun alle, 

kannoin vanhan kantelen. 

Täältä muutan mullan alle, 

jos sen arvon ansaitsen. 

 Tuolla tumman mäen päällä 

kulki runoruhtinas. 

                                                 
44 Teijon tehtaat Perniössä. 
45 Hattelmalan sairaala Vanajassa. 
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Minä alempana täällä 

vielä kuulen laulantas. 

 Virittelin samaan malliin 

myöskin oman kantelen. 

Sitten takapihan talliin 

ajan tullen saatan sen.  

 Kertomani kesken jäisi, 

sotkis langat laulussain, 

jos en joutais, ymmärtäisi, 

laulaa myöskin lapsistain. 

 Pekka, Vilppu, Kalevikin, 

sekä Hilkka tyttönen, 

tänne tuli milloin mikin, 

vuoroansa vaatien. 

 Kaksitoista täytti nuorin, 

onhan ikää siinäkin. 

Mutta mulla selkä suorin 

taitaa olla vieläkin. 

 Sukeutuivat suuremmiksi, 

yli pääni pälyvät. 

Asunnotkin ahtahiksi 

monta kertaa kävivät. 

 Vähä minä väestäni 

olen huolta pitäny. 

Turhat touhut mielessäni 

itsestään on itäny. 

 Tunnustusta en mä pyydä 

enkä sitä ansaitse. 

Kiitokset on kyllin syytä 

vakaiselle vaimolle. 

 

 Hän on vaaran vaaniessa 

aina ollut apuna. 

Pyryssä ja pakkasessa 

turvaisana tukena. 

 Mutta eipä epäsopu 

kotonamme vallitse. 

Sattuu joskus sanakopu, 

kun ei kieltään hallitse. 

 

 
 

 Nämä vaelluksen vaiheet 

syksy öinä kirjoitin. 

Aika antoi tosiaiheet, 

jotka täten kertoilin. 

 Hattelma – tuosta tuli 

koti monivuotinen. 

Monen talven lumi suli, 

siellä alla askelten. 

 Uusi tarha uusin taimin 

Lapiolle laitettiin46 

                                                 
46 Hattelmalan sairaala marraskuussa 1932. 
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Laulun teon löinkö laimin  

aika riitti molempiin. 

 Yksin ylilääkärinä 

toimi Aino Kalinen. 

Mutta muina vähempinä 

ehken Tikan mainitsen. 

 Niin ja ylihoitajana 

Wenneberi veistelee. 

Apurina alempana, 

joku arvon ansaitsee. 

 Wenneberin veikatessa, 

monen housut tutisi. 

Oven kiinni painuessa, 

kieli kiron mutisi. 

 Wenneberi poies läksi, 

eikä ollut surunen. 

Saman viran perijäksi 

pääsi Bertta Turunen. 

 Minä Siikin silmän alla 

lavojani laittelin. 

Väistin väliin vilkumalla, 

eri tielle ehätin. 

 Pöyhin pöytäkumppaneita, 

muutamia harvoja, 

alempia apureita, 

päitä ilman karvoja.  

 Tuolla päässä pitkän solan 

Rauna mennä rapsuttaa. 

Luultavasti Harkiolan 

rappusessa kiinni saa.  

 

 Lykin ohi Lystimäen, 

kauemmaksi katselen, 

Franttilan ja Suoman näen, 

kirjaherran, Sareksen. 

 Siivolako sinä olet, 

tekojen ja taiston mies. 

Vielä käärmeen päätä polet 

tasoittakoon Luoja ties! 

 

 Tuolta tulee Korkeilakin, 

arvokkaana astelee. 

Hän on uhka ukkosakin, 

vaikka harvoin karjaisee. 

 Henttu viihtyy Visamäissä, 

ihan niinkuin kotonaan. 

En mä ollut Hentun häissä, 

tokko niitä olikaan.  

 Vielä rivi Ritalalle, 

ihan tässä itkettää.  

Taatto muutti mullan alle  

äiti, lapset orvoiks jää. 

 Kahvikaisa Tuomistolla 

lämpöisenä odottaa. 

Nepä napsin nautinnolla, 

moni muukin saman saa.  

 Vuorisen on vuoro vielä, 

samoin Salli Tammisen. 

Heikurinen sinä siellä, 

miten jaksat Janhonen. 

 Pois on jäänyt porukasta, 

puhumatta Pulkkiset. 

Levännötkin muistin vasta, 

Räikkösen ja Räsäset. 

 Ja nyt laulu lainehtivi, 

kohta kohden loppua. 

Sanon sulle Sallaskivi, 

elä pidä hoppua. 

 Jääpi huomaan Huostialan, 

insinööri – Forssan mies. 

Suutarien suuren alan 

kaikki konstit Kannas ties. 

 Irtoaa kuin puista käävät, 

monet nimet muistostain 

ja ne sanomatta jäävät, 

seurastanne kiitos vain! 
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 Taasen tuhon turmatulta, 

työnsi tykit maailmaan. 

Kysyisinpä myöskin sulta, 

onko tämä oikeaa? 

 

 Sinne meiltä, sinne teiltä 

läksi nuoret jonnekin. 

Saimme kirjeitäkin heiltä 

ihan takaa Syvärin. 

 Muutamia muisteloita 

ahdistuksen ajoilta.  

Voivotteli akat voita, 

kaipasivat kahvia. 

 

 

 

 Tuska tuli tupakasta, 

sekin oli kortilla. 

Silloin nyyhki monta lasta 

talollisten portilla. 

 Oli ennen aika kränä 

kauppaneuvos kaupungin. 

Nyt hän tuli ystävänä 

sydänmaiden tupihin.  

 Maksoi maito, mutta voikin 

yli kolmen tuhannen. 

Moni äijä silloin loikin 

itsellensä rikkauden.  

 Salakytät hiipi illoin 

saalistamaan muorineen. 

Perunatkin söimme silloin 

kurnimatta kuorineen. 

 Kana kieku, kukko kieku, 

mikä niitä laulattaa? 

Et sä lintu kauan lieku, 

kohta joudut kattilaan.  

 Hymyileepi hyvä lotta, 

antaessaan apuaan. 

Pahojakin, se on totta, 

joukossanne tavataan.  

 Eihän ilman rakkautta 

lotta lotta olekaan. 

Muuten muistuttaakin sutta, 

nauraa suden naamallaan. 

 Eikä ilman Jumalatta, 

jaksa jalka laahustaa, 

öin ja päivin uupumatta, 

jostakin hän voiman saa. 

 Kiitos, että ystävättä, 

kylmennyt ei kylän lies. 

Puristaapi valkokättä 

lämpimästi kulkumies.  

 Sitten rauha rakennettiin 
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ei se rauha ollutkaan. 

Miehet reissuun reputettiin, 

kultaharkot hakemaan. 

 

 Paha pienen piiskitella 

suurempien jaloissa. 

Kylmänä on tuvan hella 

torpissa ja taloissa. 

 Päivät päättyi, viikot vieri 

vuosia jo lasketaan. 

Uhma lauseitakin kieri  

Aunuksessa kasketaan. 

 Jylli täällä kotonakin 

paukut pahanlaatuiset. 

Oli joskus onneakin, 

useammin kaaokset.  

 Kymmenisen metrin päähän 

saimme mekin sattuman. 

Suuret aukot jäivät jäähän, 

kurkistaissa kuoleman. 

 Valloitukset päättyi pakoon, 

pahoinmielin palataan. 

Niinkuin vilja laantui lakoon, 

selkäänsaannit salataan. 

 Sama iva itselleni, 

sopii niinkuin toisille. 

Varmaan vuoksi vanhuuteni 

jättivät mun rannalle.  

 Menetimme suuren palan 

kaunehinta Karjalaa. 

Tästä aavistella alan, 

rammaks jäikin isänmaa.  

 Antaa arvostelun olla, 

kuka syntipukki ois. 

Kovat kourat kohtalolla, 

omiaan ei anna pois.  

 Tulihan se tuhlaajakin, 

isän luokse kelvaten. 

Pahin poika, saasta sakin, 

olet samanarvoinen.  

 Lepo, rauha, katumuskin, 

kaikki portit avartaa. 

Työtä tehden rakennuskin 

korkeaksi kohoaa. 

 Kaikki hyvin tällä kertaa, 

nuolemme nyt haavoja. 

Eihän ole rauhan vertaa, 

rauhan muurit rakenna. 

 Haen omat askeleni, 

jokin outo odottaa. 

Monta kertaa unieni 

viestit osuu oikeaan.  

 Tuli kaiku Karttulasta, 

siskosi on mennyt pois, 

elon turhan tuohinnasta  

kenen vuoro sitten ois?  

 

 Kutsuisinko kuolemaksi, 

elämää me toivomme. 

Lähden toki saattajaksi  

viimeiselle matkalle.  

 Syksyn loka lojui tiellä, 

mennen tullen satoi vaan. 

Nyt on sisko sitten siellä  

uumenissa kirkkomaan. 

 Nuku, lepää rauhan unta 

sitä toki toivomme! 

Kohta sataa valkolunta 

peitetyille haudoille.  

 Maaksi maatuu ruumis rukka 

eipä kaikki kuolekkaan. 

Kukoistukseen niinkuin kukka 

parhain meistä puetaan.  

 Hämeenlinnan asemalle 

taapertelin takaisin. 

Tuttu tuo jo kulkijalle 
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monin vuosikymmenin. 

 Hyvä hyvän vaimon luona, 

tämä täytyy tunnustaa. 

Vaikka onkin talon muona, 

lakaiseehan lattiaa. 

 Niin on luulen Luojan laki, 

kukin lähtee vuorollaan. 

Sama sitten kuka haki, 

haetaanko ollenkaan.  

 Nukuin yöllä yksinäni, 

Kuulen – joku koputtaa. 

Avaan oven ymmälläni  

eikä mitään olekaan. 

 Kummallista – harhojako 

korvahani kuiskattiin.  

Tuossa tuo on oven rako  

katson toiseen kamariin. 

 Niinkuin näytti, rauhaisena 

vaimo nukkuin sängyssään. 

Ikiaikain rakkautena 

raamattu vierellään. 

 Poistuin poies nukkumatin 

viettelevään venoseen. 

Ensin päästin pentukatin 

naukumasta rappuseen. 

 Lähellä jo kello kuuden 

säikähdin ja heräsin. 

Työhön lähtö, kuinkas muuten 

vaatteet päälle keräsin. 

 Vilkaisenpa nukkujata 

vielä oven raosta. 

Hilda, Hilda! – elon rata 

taitaa olla takana!  

 

 
 

 Silmä katsoo – eikä muuta, 

sanoja ei sanota. 

Kädet hiljaa sängyn puuta 

hapuilevat heikkoina. 

 Saapui sitten tohtorikin, 

– Halla kävi, sanoi hän, 

joka hetki, ehkä likin 

lientää liekit elämän. 

 Mutta vielä monet päivät 

sydän uhkaa kuolemaa. 

Tuli lähtö, kaikki jäivät, 

kun ei mitään viedä saa. 

 Kotikumpu kutsuu luokseen 
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isä, äiti odottaa. 

Aika vierii, aika juoksee, 

hautain portit aukeaa. 

 Kuusi, koivu kahtapuolen 

lepopaikan varjoaa – 

minullekin, kunhan kuolen  

unen tuudun tarjoaa. 

 Kukkulalta kukkulalle 

lentää aatos nuorien.  

Unhoituksen ulapalle, 

minä koito kaipailen.  

 Vielä hetken heilun työssä, 

Vanajassa vaikutan. 

Harhailen kuin haamu yössä 

kokemani kokoan.  

 Sitten Hattelmala jääpi, 

rupsuttelen Ruhalaan. 

Oma tupa häämöttääpi, 

kuuluu kuiske: tule vaan! 

 Pidettinpä läksijäiset, 

matkamiestä muistetaan. 

Ei ne kissanristijäiset 

ihan toki olleetkaan. 

 Puheita ja hymyilyjä 

evääkseni paljon saan. 

Kuulen myöskin ääntelyä  

tuuti lasta nukkumaan. 

 Minä mielessäni sanon, 

eipä vielä nukuta. 

Unohtaen maatapanon, 

elän ehken vuosia. 

 Muuttokuorman kuljettaja 

oli Jaska Jaskari. 

Tuossa portti, siitä aja 

pihamaalle kuormasi. 

 Pekka poika, Korkeilakin 

oli muuton mukana. 

Kahvitteli koko sakin 

naiset Itärannalla. 

 

 Niin ja Elli Pikkarainen 

puolestansa puuhaili. 

Tämä opettaja nainen 

kalakeiton valmisti. 

 Lähellä on kauppaa kaksi, 

muudan syli kioskiin. 

Vapun päivän kunniaksi, 

sieltä simaa haettiin. 

 Yksin seison laiturilla 

kyytimiesten mentyä. 

Kottaraiset laulelmilla 

koittaa olla hupina. 

 Tuskaisena tunnelmista 

edestakas astelen. 

Lasken veneen laiturista, 

päästän päälle aaltojen. 

 Melostelen rannan vettä, 

edenpänä jäätä on. 

Tuulet tuovat viihdykettä 

aletessa auringon. 

 Näin se päivä ensimmäinen 

Ruhalassa hupeni. 

Aika ahnas, itsepäinen, 

vierii vaikka kieltäisi. 

 Itäranta ihaninta 

mitä silmä nähdä saa. 

Suvituulet suloisinta 

Kautun kautta kuljettaa. 

 Täältä kerran Hilta läksi 

neitosena maailmaan. 

Yhtyi mulle ystäväksi, 

mieltyi mieron kulkijaan. 

 Taipui kerran syleilyyni 

tämä kaunis neitonen. 

Onhan mulla omat syyni, 

jos näin tässä laulelen. 



 57 

 Niin se oli sitä silloin, 

nyt on nuttu nurinpäin. 

Ihmettelen joskus illoin,  

miksi jälkimmäiseks jäin. 

 Ikävä on yksin olla, 

istun tahi kävellen. 

Norkoillen kuin tyhmä nolla,  

elotonta etsien. 

 Kylmettyvät kylkiluuni, 

lähtiessä lähimmän. 

Keitän keiton, haen puuni, 

kahvipannun lämmitän. 

 Vaikka kaikki kaipaukset 

eivät totta olekaan. 

Nääkin laulun luritukset, 

usein suotta tarjotaan. 

 

 
 Itärannan maita kuokin, 

laitan uutta peltoa. 

Silloin runojani ruokin, 

kun on kuokka levossa. 

 Tahi maalaan kuvataulun, 

maisemia, latoja, 

jonkin metsän merkkipaalun, 

onhan niitä satoja. 

 Ypöyksin jäätyäni 

tuli miete mielehen, 

että etsin ystäväni, 

nuhteettoman nuoruuden. 

 Tunsin huolten huojennusta, 

vaikka unen uhrasin. 
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Kauan varroin vastausta, 

tulihan se kuitenkin. 

 Minne matka, Mikkeliinkö 

udella jos uskaltaa? 

Minkävuoksi – Hiljan niinkö  

vanha suola janottaa. 

 Hilja seisoi rappusilla 

vanhan harmaan aseman.  

Kurttukulmat molemmilla  

terve!, käden ojennan. 

 On se oma tupa mulla, 

eläkekin sellainen. 

Tahtoisitko sinne tulla  

vastausta vartoillen. 

 Tulisinkin – mutta, mutta – 

sitä jotain tarvitaan. 

Onko meillä rakkautta, 

onko sitä ollutkaan. 

 Hilja painoin alas päänsä, 

nyyhkien ja pyyhkien  

hämmentyen näki häänsä 

varjopuolla vanhuuden. 

 Jos on jotain, on se kystä, 

niinkuin syksyn antimet. 

Nuorten huulten höpötystä 

ehkä vielä muistelet. 

 Toinen sekä toinen puoli 

jokaisella luvalla. 

Heikko heinä kaatui, kuoli 

joulunseutuun Juvalla. 

 Unohtui se kihlapanta 

kellosepän kaappihin. 

En mä moiti morsianta, 

jos hän siitä suuttuikin.  

 Juvalta nyt jutun jatko 

eipä enää viehätä. 

Erohan on kaiken katko, 

läksyt läpikäytynä. 

  

 Tuokin oli tuhma tuuma, 

mietiskelin junassa. 

Putosin kuin julma puuma 

tavoittaissa saalista.  

 Vanha joka solultani, 

kyllä tiedän, tunnen sen. 

Poikkesinpas polultani, 

kuiskutusta kuunnellen. 

 Luonnon lumo luultavasti 

sai taas ammun ammumaan. 

Tuli tuikki tielle asti, 

miten saan sen sammumaan. 

 Yksi, kaksi, kolme vuotta, 

vielä neljäs, viideskin. 

Suunnittelin ihan suotta, 

Eevan tähden enteilin.  

 Leikkiä se lesken keitto 

alunperin olikin. 

Kun ei kypsy, päälle peitto, 

sitten paistuu paremmin. 

 Empimättä ero tuli, 

ilman itkuvesiä. 

Ero tuli, suru suli, 

pengon muita pesiä. 

 Kenen kuva, naamataulu  

en, en sano nimeä. 

Lyhyt oli sekin laulu, 

syksyn syytä pimeä. 

 Kesin vierin Virtain vettä, 

runotietä Ruhalaan. 

Turisteille sanon että 

tulkaa sinne kaikki vaan. 

 Autollakin ajaa voisin 

Vilppulasta Ruhalaan. 

Ja jos oikullinen oisin, 

Teiskon kautta toisinaan. 

 Orivesi ohimennen 
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sivuitseni vilahtaa. 

Täällä kysyn tietä ennen, 

nyt en kysy, istun vaan. 

 Itärannan portin pieleen 

Virtain auto pysähtyy. 

Kahvikulta oisi mieleen, 

muuten rinta kylmettyy. 

 Eipä hehku hellan uuni, 

senhän tiedän ennestään. 

Kuivia on polttopuuni, 

pian saan ne syttymään. 

 Ropiseepi tuvan katto 

taaskin alkoi satamaan. 

Sadekin on ajan ratto, 

tuopi paljon tullessaan.  

 

 
 

 Outoa on äkiksestään, 

yksinänsä illastaa. 

Monintavoin meitä pestään, 

tuleneekoo puhtaanpaa.  

 Tulee toki lomalaiset 

kimsuineen ja kampsuineen. 

Kurkistavat kulkevaiset 

Itärannan rinteeseen. 

 Itse kehun, enkä salaa, 

toisetkin sen todistaa  

kauniimpata näköalaa 

tuskin silmä nähdä saa. 

 Lastenlasten äänet soivat 
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sulaa suven riemua. 

Siellä pienet piehtaroivat 

alastonna rannalla. 

 Vaari tykkää vaapukoistaan, 

ne on kesän herkkuja. 

Iltatähti alkaa loistaa 

tuolta Kautun47 kalteilta. 

 Tulkaa lapset, tulkaa lapset 

puolukat jo punoittaa! 

Juoksu alkaa, liehuu hapset, 

eikä vaari kiinni saa.  

 Taaskin kesä keikahtaen 

takapuolle tuonne jää. 

Jotain etsin, jotain haen, 

jotain päähän pälkähtää. 

 Tähtihin ja taivaan kuuhun, 

kaihomielin katselen. 

Eellä joulun Joensuuhun  

kutsun sain ja täytin sen. 

 

 Kohtalo kuin korren heitti 

Pyhäselän rannalle. 

Tuttu oli tuonne reitti, 

ajatuksein arvaatte. 

 Tuttu reitti, eri reitti, 

oikosempi muka lie. 

Vanhan polun sivuun heitti 

rakennettu rautatie. 

 Kerran jalkapatikassa, 

Karviasta kaupunkiin, 

veripahkat anturassa, 

Paavon kanssa matkattiin. 

 Jaaman kankaan kuuma hiekka, 

silloin keskikesällä, 

pisti niinkuin pieni miekka,  

ärrytti kuin äimällä.  

 

                                                 
47Kautun kanava ja silta, Ruhalassa, aivan kotini lähellä.  

 Yksi, kaksi, kolme, missä  

kukapa sen tietänee? 

– Kohta oomme Liperissä, 

kontuktööri mainitsee. 

 Päivää, päivää Noljakkakin, 

Walleniukset sekä muut!. 

Nousen ylös, nostan lakin, 

naureskelee vinosuut.  

 – Hullu äijä – supisevat 

ihmetellen istujat. 

Minun huulet vaikenevat, 

mutta muistot puhuvat. 

 Kaupunki ja ihmisetkin 

muuttaneet  on muotoaan, 

tasoittuneet tantereetkin, 

Ilosaari seisoo vaan. 

 Pielinen ei meitä pelkää, 

aivan alas laskettaa, 

pyörylöitään Pyhäselkään, 

jopa joskus kuohahtaa. 

 Seitsemän ja ynnä viisi 

täytti Pekka Huuskonen 

Joensuussa – niin se kiisi 

päivät koko miehuuden. 

 Tuli tutut tervehtimään 

merkkipäivän johdosta. 

Tutustuipa kännelränmään 

lehtienkin maailma. 

 Ida, ikiystäväni, 

kerhon jäsen entinen, 

istuskeli vierelläni, 

tunnelmiaan tulkiten. 

 – Kolme meitä elää vielä, 

minä, sinä, Uunokin. 

Toiset väsyy taistontiellä, 

pysähtyvät aiemmin.  

 Koputetaan – hetki – tovi 

sisään, sisään! pyytelen. 
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Aukeaapi sitten ovi  

sisään astuu Pesonen. 

 Pesonen se Lyylinensä 

muisti mua kukkasin. 

Luoja heidän hyvyytensä 

palkitkohon paremmin!  

 Oisi kaikki kerratessa 

liian suuri urakka. 

Tässä runon rakosessa, 

kiitos Lyyli Surakka! 

 Nuppuna jo nuoruudessa, 

runojani lausuilit. 

Ja nyt illan saapuessa 

tervehtimään kiiruhdit. 

 

 
 

 Värssy vielä Värilälle48, 

Variksille varmaankin. 

Vienet viestin ylimmälle, 

sinne taivaan kotihin. 

 Olit kerran ohjaksissa, 

asioissa armeijan. 

Tulet mukaan muistelmissa, 

ystävänä – tarkoitan. 

 Merkkipäivä oli meni, 

eikä tule takaisin. 

Joensuusta askeleni 

                                                 
48 Värilä nimi muuttui Varikseksi, Kerhomme toimi vv. 

1906-1909. 
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johti teille Helsingin. 

 Tosi toive ystävällä, 

saattoi matkaan siunaten. 

Lekottelin lentämällä 

päällä usvatyynyjen. 

 Helsingissä Herttoniemen 

tunnen niinkuin sormeni. 

Joku pieni laulun siemen 

sielläkin jo sirahti. 

 Usen näen Sillanpäänkin 

Erätorin laidalla. 

Astuu, astuu  levähtääkin  

talven kuuraa parrassa. 

 Taasen oisi kevään tullen 

Kauhavalla käytävä. 

Murjottavat muuten mullen 

lapset sekä miniä. 

 

 Niinkuin suuren aron aavan 

poikki juna porhaltaa. 

Luulis kylliksensä saavan  

yhä jatkaa kulkuaan. 

 Terve, terve Jouni Jaana, 

sinä Sirpa, Kimmokin. 

Kaikki toimiii touhukkaana, 

yksin pieni Tiinakin. 

 Ei nyt kauan Kauhavalla 

ole aikaa asua. 

Ruhalassa puiden alla 

kasvaa rikkaruohoa. 

 Valkoisena tarhan löydän, 

nythän onkin toukokuu. 

Luona luonnon ruokapöydän 

kaikki huolet unohtuu. 

 Mehiläiset mettä juopi, 

nuori nurmi vihannoi. 

Vanha kanto uutta luopi, 

metsän suuri harppu soi. 

 

 Kynnän, kylvän, kyyhättelen, 

anna Luoja sade vaan, 

sitä vielä toivoelen, 

siunausta päälle maan!  

 Aina alla juhannuksen, 

joka vuosi vuorollaan, 

lukko päälle tuvan uksen, 

maailmalle matkataan.  

 Toiset kaksin, minä yksin, 

lähden mukaan muuten vaan. 

Toiset istuu vieretyksin, 

eväitäkin mukanaan. 

 Atriani miekin alan, 

Konttiani kopeloin. 

Löydän leivän, löydän kalan, 

nutturasta nuoren voin. 

 Minne matka miehet, naiset? 

Toiveretki tämä vaan. 

Hahtukoon nyt huolet maiset 

tuonne tuulen huminaan. 

 Turku kutsuu tällä kertaa, 

koteihinsa kokoaa. 

Turulle ei löydy, vertaa, 

Naantalin jos unohtaa. 

 Ystävä taas tapaa toisen, 

känsäkättä puristaa. 

Olkoon koura vaikka loisen, 

saman arvon silti saa. 

 Laulut, soitot kaikki kaikaa, 

Luojan luonto hymyää. 

Muistelemme sitä aikaa, 

joka aina taakse jää. 

 Veli tapaa vertaisensa, 

siskon silmä kirkastuu, 

keventyypi askelensa, 

nythän onkin juhlakuu. 

 Säätyrajat särkyy täällä, 
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eikä ikäerokaan 

ole ärtyisellä päällä, 

tunne omaa arvoaan. 

 Juhla päättyy, niinkuin aina, 

ulos ovet avataan. 

Terve vaan ja mielees paina, 

vuoden päästä tavataan. 

 Varkaudessa valistumme 

vuoden päästä tosiaan. 

Puhui Tokoi, puhui Lumme, 

moni muukin vuorollaan. 

 Saaret, salmet, Saimaanvesi 

edessämme kuvastuu.. 

Tervetullut lauluinesi 

lintu pieni, sulosuu!  

 

 Täällä oli opettaja 

ennen, Oskar Sutinen. 

Missä liene miehen maja, 

kyläläisiltä kyselen. 

 Etsin, etsin, hän on poissa 

läksi kesälomallen. 

Jossain saarten sokkeloissa, 

onkii oivan ahvenen. 

 Niinkuin monet, monet kerrat 

paikoilleni palajan. 

Suurimmatkin Suomen herrat 

tuntee kyllä Ruhalan. 

 Loikoilevat lomillansa 

hietikolla rantojen. 

Syövät säret onkimansa, 

sekä muikut Kaukisen.  

 Autopussit, muutkin pussit 

meidän ohi vilahtaa. 

Niihin lähtee lomajussit, 

uutta lomaa hakemaan. 

 Minä viivyttelen vielä, 

käännän maani routimaan. 

Sitten taasen talven tiellä 

edemmäksi astellaan. 

 

 
K.T.L.:n kesäjuhlat 

 

 Sirisevät heinäsirkat, 

oudoksuen oloaan. 

Levisivät lehtein nirkat, 

kummeksuen kokoaan. 

 Puuttui puuksi männyn kerkät 

kaarna kasvoi suojaamaan. 

Nuoret neiet, tunneherkät, 

vaalii lasten lapsiaan. 

 Kummallista tämä kulku,  
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kaikki muuttaa muotoaan. 

Ajan päässä onko sulku, 

onko aikaa ollenkaan. 

 Katson päivän kajastusta, 

kaikki kylpee valossa. 

Juhlikaamme juhannusta 

taasen Laajasalossa. 

  Sama nuotti., sama virsi, 

Ylimmälle ylistys! 

Sydämistä sulaa kirsi, 

väistyy mielen väsymys. 

 Päättyy matka matkamiehen, 

kumarrumme muistoihin. 

Toiset pääsee puolitiehen, 

toiset elää kauemmin. 

 

 Yllättäen ystävämme 

meni meiltä kauas pois. 

Kuiskaa joku vierellämme: 

tuutuu kuin hän täällä ois. 

 Tämän Laajasalon matkan  

kiitosmielin piirtelen. 

Vuoden päästä taasen jatkan, 

mutta missä – tiedä en.  

 Ajastaikaan uutta luoden, 

 kehittyypi  ihminen. 

Teot myöskin tämän vuoden 

osoittavat todeks sen. 

 Säretään jo atomitkin  

valtaisa on voima sen. 

Madot matkaa maata pitkin, 

kuuhun lentää ihminen. 

 Ei nyt toki aivan kuuhun 

päästy tällä kerralla. 

Tyytykäämme vielä muuhun, 

avaimet on Herralla.  

 Yksi Luojan käden kääntö, 

muuttaa sadat maailmat. 

Särkyy luuloteltu sääntö, 

lahot laudat katkeevat. 

 Nytpä pidän pienen loman, 

enkä lähde juhlimaan. 

Omistanhan rannan soman, 

kokkojakin nähdä saan. 

 Tuulee, tuulee navakasti, 

vilussani astelen.  

Tulee tänne laivalasti 

asukkeja Tampereen. 

 Laulelevat laatuisasti 

uskovaisten laulujaan.  

Kuulen rappuselle asti, 

mitä saarnoin sanotaan. 

 Tuolla riemut riehakaammat 

ovat Kautun puolella. 

Onpa vartioina ammat, 

kaikki tehdään huolella.  

 Tyveneempi aaltoin pauhu, 

käki kerran kukahtaa. 

Sammuu kokot, häipyy sauhu, 

katsojakin nukahtaa. 

 Kaksitoista lastenlasta 

varastossa vaarilla. 

Kiitoksia kunniasta, 

saattaisin jo sanoa. 

 Eevoja ja Aatamia, 

kumpiakin puoleksi. 

Piikasia, poikasia, 

nimiä en vuoleksi. 
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 Kukat kasvaa kunnahilla, 

se on laulu erikseen. 

Vilppu Forssan foorumilla 

eleleepi poikineen. 

 Tuli tuuli, rakehia, 

kauhussani katselin. 

Parin pääskyn poikasia 

hietikolle hautasin. 

 Kuinka kertoa sen voinen, 

saanen vielä sanoihin  

Pekka poika – esikoinen 

läksi tuonen tupihin! 

 Nousi päälle pilvenlonka, 

kesken päivän paistetta. 

Kaatui niinkuin kaatuu honka, 

johon sattuu salama. 

 Oi! Se oli isku suurin 

mitä olen kokenut!  

Järkytyin mä perinjuurin, 

kaatui kaikki kaavailut. 

 Huusin – itkin – kieriskelin 

kotirannan hiekassa. 

Miksi käännyit Luoja selin, 

etkä sääli orpoja!  

 Aika loppui, päättyi päivät 

miksi, miksi kyselen, 

Ilman isää lapset jäivät  

äidin syliin turvaten. 

 Puiden varjoon Salpausselän, 

vietiin Pekka, nuori mies. 

Minä vanha vielä elän  

vuoden – kaksi – kukaties. 

 Kesken kesän kaikinpuolin, 

sanompahan vielä sen, 

mykistetän myrkkynuolin 

juuriltansa ihminen.  

 Miten mielelläni oisin 

Pekan osan vaihtanut. 

Määräykset oli toisin  

eikä auta arvailut. 

 Raskaat ovat askeleni, 

raskas taival talvinen. 

Aika tuli, aika meni  

mietin osaa orpojen. 

 Kumpuin luokse kuljen, kuljen, 

aatoksissa joka yö. 

Avaan portin, avaan, suljen  

kohta kello tähden lyö. 

 Täyteen vuosikymmeniä 

tulee kohta kahdeksan. 

Lauloin näitä näkymiä 

ja nyt laulun lopetan. 
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