
Katri Uotila: Enkelintekijä

Ko mää viäl oli hyvi vähäne flik, mut sentä jo hyvin ärrän krinnist eroti, ni mää miälelläs koeti lukki 

Läns-Suami, niit päälkirjotuksi kumminki. Sit mää huamasi, taisin pariki kertta huamat semmosen 

uutise, et Enkelin tekijä oll tuamitt linnaha. Mää karasi äitilt kymyä, et mitä se tarkotta et Enkelin tekijä

linnaha joutu.

Kyl mää se huamasi et äit sen tiäs, mutt hän valla suutui ja sanoi hyvi närriste, et mnuun ei oll 

semmosel asiall yhtikä hiukka väli! Kyll se jäi sillo sitt mun järkkiän kryydämä ja oli vähä aikka hyvi 

nyrrys noki. Ajatteli sitä kovaste, et joudunk mää ja sit linnaha, ko muul o semne meinink, ettän ruppen

tekemä kirkkast paperis joulkuussehe enkelei.

Muutaman päevä mää sitt sitä omas pääsän pispunteerasi ett taita paras oll, et jätä se enkelein 

tekemise sikses, etten kumminka linnaha jouduis.

Siihe aikkan muun äitin, Kartno Iida, Laineska ja Sanni pruukkasiva yhdes kulkki toinen toises 

tykön ehtoisin paohamas. Ei siin mittä erikoissi siivouksi teht edeltkäsin ja trahteeratti mitä ol rookas. 

Mut hauska niil oll, enk mää usk ett ne pali kettä kyläläissi haukuiva. Kyllmar ne omi miähiäs 

kloosuttiva takan päi, konei äijä ollu kuulemas. Ja tiätyste kyläs ai jottai sillal tapahdui, ett puhenkertta 

piisas. Ja tul sitä siälu ja ruumi friskninkki ko he talvel hyväl potkukelkan kelil menivä joskus Huhdal 

saak opettaja Nurmisen työ ja Kaukomäel Juholan Elviirat käyttin kattomas melkke joka talv. Ja suvel 

kuljetti polkupyäräll.

Välist ne ämmä puheliva salassi ihan kohisemal etei mukula saan tiattos, mut kyl mää severra 

sai selvä, ett Mäkisen Miinakin, kon asui toises pääs kylä, jottain kamala ossa tehd, ja ämmä oliva 

hyvin totissi ja pudisteliva päätäs. En mää sitä sen enemppä funteeran, ajatteli vaan et tehkö sitt mitä 

tahtos!

Vuade kuluiva sillo niinkon tällönki ja muu vanhin sisaren rupes jo käymän kyläs sillal ko nuare

pruukka. Hänel ol semnen tapa, ett hän selitt meill nuaremill sisarill semmossi asioi, kon ei äit puhun 

yhtä sana. Mutt joku kertt hän tul kotti ihan silmä väärinpualin pääs ja rupes sanoma, et ny kuulu kyläst

kamaloi. Joku kylän piikoist on oll viikko hukas ja sitt ol joinkin pääs kottihis, ja puhell, et hän on 

maan viikko kovas kuumes metäs Hangasmäel. Sitt ol ymmärret et se ol ollu pikkussi päi ja sil ol teht 

keskemeno. Ei tiädet kuka ol oll mestarin taik olik flik ite käyn Raumalt sokkialt Kyärilt hakemas 

myrkky. Kamal ja salane asi se ol ja sillo vast määki sen onkken sai, et se enkelin teko oliki semmost ja

kauhistuin.

Ja Mäkisen Miinaki oll semmoses asias mestari. Kyll senki flika sillal kävei, ett siit ikusen taudi

sai, eik montta vuatt elännykkä.

Nykysin tehdä semmossi saeralois. Sanota vaan ett tehdä aportti. Ei olla pali milleskä. Ja 

asianomane o niin kon ei tuuma tuulehe tiädäis koko asiast.

Sillais se mailm muuttu.


