
Yks lyst reis

Mnää oli juur rippiskoulust pääs ja opetteli semssi miästen konstei juur niihi aikoihi 
ko tehti lyst reis Pyhämaan kukolaha. Vaik kyl mnää taisi opetel semssi piäni konstei 
jo enne rippiskouluaki. Nii mnuum pit pauhama kui sil lyst reisul kävei. Se ol 
mitmaari aut ehtosten ko sin lähretti ja tultti mitmaari päiv ehtosten kotti. Siihe aikka 
myytti viina viäl sillail oikke rehellisest, mut nekko se reisu hommasiva sanoiva et 
viina ei saa otta fölihi et sit ko laivaha mennä ni otetam pois jos vaam plakreis o. 
Meit ol semssi samallaissi pojan klopei ja tuumatti et kyl stää sentä säntti kans hiuka 
fölihi oteta ja mep pisti narun kans hesklihi potun etu pual pintta vastan killuma ja ei 
stää kukka äkän ja sil sortil saatti mitmaari päiv aamuste piäne knapsi. Mut kyl stää ol
joku toinenkim poik pistän jollain taval killuma ko siin pualpäivän aikois rupes 
kuuluma miäste joukost aikamoissi parkauksi ja raumlaise ja maalaise rupesi niinko 
taplust niissin panema. Sen talom portil ko ko paremi sitä visti piretti tul yks 
pyhämaalaine jotta raumlaist vasta ja kysys et onk snuust katupoik miähe vastust en 
tiär mut mnää koita ja täräyt samas sitä nokaorrem pääl se men niinko kanam poik 
ketara pystöhö päin taivast ja nokampää tavallise lussuhu äi huutel et tuakka hyvä 
ihmse vähä vet et mnää saisi hiuka virutta poskeain ettän näkisi kui tuan noka siin 
satsis kävei. Siit sitä taplust rupes sit verkalles paisuma ja molema puale rupesiva 
kokkontuma vähä yksil paikoil. Yks pyhämaalaine hyppel kovasten korkkial ja kehus 
ittiäs sanos etem mnää ol viäl löytän verttaistan täst mailmast ja ei sunkka 
raumlaisisakka semmost ol tulkkast ny narkli freistama. Sit yks semne piän 
pyhämaalaine klippas raumlaist vähä korval mut sillo se iso rytin alkoi ilmas vilkui 
puukko aitseippä ja semsse piäne kivikanket tavallisen tulisest mut kyl ain siält 
joukost ai aikinkuulus. Mnää ja muutma nuarema taitli aidast seippäi toisil asseiks 
niim pali ko häättämin kerkesi. Mes sai vähä jo seippäi sikkoho ja ruvetti katlema 
kummost syrjä ruppe tleemaha nii sillon tul se miäs ko ittiäs niin kovasten kehus siält 
joukost hyvi surkkia näkösen nokam pääst oli joku napan pois piänem kaple ja lop 
trönt ol lyät tavallisest vinklihi toist poski päi selkkähä ol teht muutmi traakluukui 
puukkon kans ja housun takapual killui alapual polv kivertte. Met tuumatti et ny o 
hyvä aik vähä nälväst ja kysytti et jokostis löysi verttaises. Älkkä hyväp poja enää 
pilkak ko näet kui täsä o miähen käyn kyl mar täst ny tlee lasareettin reis. Siit 
ruvettinki jo säälimä kottipäi verkalles. Niinko tiärät ni flikat tykkävä kovaste 
semssist rohkiost miähist ja sillail ain silloinkin kävei et mnääki jourui se Lekkesteeni
Riikkan kelkkaha ennenko kotti päästi. Näättäk ko se tul siäl laivas mnuun tyyjön ja 
sanos et nua saare ovas sit kovast kaunei ja siäl o niin kaunei linnujaki vaik em mnää 
nähn ko vareksi ja perun harakoi mut mnää tuumasi et kylkai flikkai miäle jälkke 
täyty ol ja sanoi et o oikke ne kaunei linnui ja laulava sit vähä koriast. Sit päästinki jo 
ranttaha ja Riikka sanos et eks tul mnuu kotti följämä kotem mnää yksi oikke uskal 
men kyl mnää vaa tule tuumasi mnää ja ko se ol ensmäine kert nii mnuu syrämen 
naput niinko lamppa hänt ja naputta viäläki väliste.
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