
Katri Uotila: Vanhainpoikkain kunnia

Tääl ol viiskymment vuat takaperi semnenki isänt kon sanotti Nesuksi. Hän ol vanha poik ja sisar pit 

huusolli. Joskus hän ol rookan tulema Turajärvin tiähaaras vastuksi Mikola flikan kans ja oliva jäänny 

vähäks aikka paohama, ko hyvi saman ikkäsi oliva.

Sillon ol kumminki saman aikka tull Lehtise Hannes pyärän kans Yhdistyssualt. Hän ol men 

menoijas vaa, kylmar hän päivä ol sanon, eik siin häne miälestäs mittä erkoist oll.

Mutt ko Nesu ol seoraavan kerra Hannekse nähn, ni hän ol sanon, et kyll mää suul sata markka 

maksan ko es ikä kenellekkä sano mitäs näi. Nesu ol tyrkyttän rahatas ja Hannes ol ottan ja ihmetel 

kovaste.

Sitt ol Lingreeni Iida, vanhpiik, tul kippiäks ja pyytän Nesut heosen kans kuljettama hänt tohtrin

tyä. Mutt nesu ol kiältän ja sanon, ett siit tule vaan turhan päite ämmil prohtamist kylähä. Toisespääs 

kylä ol yks Fretu samalaine vanhpoik. Hän ol kyll vähä katel naapuri Maija sill silmällä ko ymmärrätt. 

Ja joku kevättalv ko metän eläväkki riihantu, ni Fretuki ol riihantun ja sanon Maijall et eikös lähdetäis 

yhdes kirkokylähä iltamihi. Ja Maij ol luvan lähti.

Ja niin Fretu ol pann heose reen ette, haken rekivaatte ja fälly paikalles. Ja sitt ol lähdett. Oli ol 

oikke sopivaine ilm ja hyvä rekikeli. Sitt ol nii ment ett heose hari ol hulmun ja rekivaatten tupsu 

heilunnu. Ehtoste oli ol jo valkosta aikka kauan.

Kon ol päästä kirktahuva ol Maij huamann ett pappi on tulos vasta. Sillo Maij ol ajatel etei papi 

sitä ny koht olis tarvin huamat ensmäisel kerral, et hän ol Fretun kans liikkel. Kon papp ol tul kohdall, 

ni maij ol vetän vähä fälly syrjä naamas ette. Siit Fretu ol niinpali otan nokkahas, ett oll päättän et se 

oliki sit ensmäine ja perämäine kert ko hän Maijan föleihis otta.

Se ol niin paha asi Fretu miälest kon ei Maij kehdan naamatas papil näyttä, ett sentähde 

molempai koko eläm men printull. Fretu kual vanhanpoikan ja Maij vanhanpiikan.

Kyll se välin on piänest kii, se naimiskaupan asi.


