
Katri Uotila: Nuuka ämm

Siihe aikka kon on kirjotet yhdeksäntoist sata kakskymment, on tän Sydänmaan kylän toissen päähän 

tull jostain kaukka nuar pari ja ova ostannu täält torpa.

Kyll siin maat ol 4-5 hehtaari ja mettä melkke sama verra. Kaks mukulaki ol syntyn enne ko 

mää, flik ja poik. Torpan pito ol ruven klonkkuma valla luannikkaste. Kaht kolmi lehmä ol pidett ja 

heone. Tais ol pari lammastakki, karko ja jokunen kanaki.

Kovaste nuukaste eletti ja tehti friimakkaste töitä. Äij ajoi talviskautte kupikki heosen kans. 

Siihen aikkan ajetti lautta Turajärvi sahalt tän asemall. Ja ämm hääräs miälelläs navetos.

Mutt sitt kävei niin, ett yksi lehm oll tul kippiäksi. Eläinlääkri ei oll ko Raumal saak ja se 

tiädetti, ett se tuleki hinnoihis, jos se siält saak tilata elukka syynämä. Sillo ämm sai järkkehes, ett hän 

viä eluka Raumall eluktohtrin tyä. Hän talutta lehmä ko se sentän konteilles otta ja pyydetä naaprin 

poik sitä kaareksen kans vähä peljättämä, jos ruppe vastan kränittämä.

Sillon ol suvine aik. Ja nii lähdetti aamust aikasi, niinko ämm ol sen funteerannukki. Siihen 

aikkan ol raumlaisil ittelläkki elukoi, ni kyll ne miälelläs annoiva tiatto misä semnen tohtor asu kon 

elukoist ymmärtä. Ja hyvin ol reis luanistan ja ehtoyäst oliva tullu takasi kotti.

Sitä mää en tiäd paranuik lehm, enk oll järkken saan mikä sitä elukka mahdoi vaevat. Tais ol 

pahaste ruputti utareis ja mammois. Sitä pakkas tulema syys-suvest, ko eluka makasiva märjäs maas ja 

sitt kärväse ja mäkäräise söivä ne valla verilihall. Siit mää olen kumminki viss, ettei siin minkälaist 

halvaust oll, kyll sen täydyi oll jottai muut klummi, ko Raumal ol sentä 25 kilometri matka. Ja hyväs 

kunnos täydyi ol ämmän niin ko elukanki konti, ko niin pitkä matka pystyivä menemäs päisi niinki 

äkki.

Ei se samane ämm oll mikkä niin puhta luantone. Joku toine ämm ol sin men kylähä ja se torpan

ämm ol sentä sitt vaik nuuka oliki, ni ruven kaffet keittämä. Hän oll kaffemyllyl kiärtän pööni fiiniks, 

mutt siin samal ol myllylood pudon laatjal ja suurus ol lentän mihin ensinkä. Sillon ämm ol kiiruste 

haken kraakuvartise luudan tronti ja siffeli, ruakon laatja ja kaatan suurukse siffelist kaffepannu. Ja 

kaffe ol kiahun, ol taitan hiuka ylikin kuahatta. Hiuka ol odotet sitä selkkemä, mutt sitt molema ämmä 

oliva sitä kaffet juannu. Hyvä se ol ollu, eik kumpaka kippiäks tul.

Et kyl se toisen kaut iha turha o, ko nykyisi kaevovessiäki syynätä ja kraadata tarkaste nois 

laboratoriois. Kyll se niin on ko ennen sanotti etei taut tul, ei rutto ruppe, jos ei hyvä Jumal sua!


