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Kun Karjalan priha skoolah suorisi
Uhtuan murteella kirjoittanut O. Lesonen, Venehjarvi
-julkaistu Punaisen Karjalan kuukausiliitteessa 1/1929)
Kun mie rupesin skoolah
suoriemah, miula ylen himotti
opastua, kun kaikki rahvahan
pojat ja tytot mannah. Mie tuumasin, jotta sinne miekin peasen, kun kaikki peassah. Mie i
antoaratkasin sajavlenien (anomus) Raikomah. Siita milma
kutsuttih Raikomah. Totta ne
kutsu naha, jotta mimmot priha
mie olen.
Mie ylen varasin mannessani, jotta ne kirotah, kun annoin
sajavlenien. Mie manin ta en
ruohi virkkoa ni mita. Virkamusikat alko milma pakauttoa
ylen hyvasisti. Mie tuumasin
isekseni, jotta ei tea'la kirota,
kun noin hyvasista pakautetah.
Vain viela' mie varasin, kun ei
virketty mitana siita miun paperista.
Siita yksi nuori komsomoli
otti miun sajavlenien ta luki
ratkasi minun kuullessa ta minulta kysy, jotta onko tama siun
kirjottama? Mie ylen varasin,
sanuako vai ei. Mie kuitenkin
purin sertsani (= sydan) ta sanoin jotta on. Siita se kysy minulta, jotta mita skoolaa sina
olet ka'y ny n? Ylen varautti vassata, kun en ollun kaynyn kun
tsoarin aikaan skoolaa.
Siita se sano, jotta: ela varaja. Sano suorah. Ei siita mitana
tule. - Mie i sanoin, jotta en ole
kaynyn kun tsoarin aikaan skoolaa.
Siita se kysy, jotta oletko sie
luken sovetskoi kniikaa (= kirjoja)? Mie vastasin rohkiasti,
jotta olen, kun mie ylen uurahasti luvin.
Siita hean kysy, jotta mintah
et nyt ole kaynyn skoolaa? Mie
vastasin, jotta en joutan, kun
olima koyhat ta ei ollun koissa
ruotajuo. Vellet ta tsikot oltih
nuoret: ei voinun ruotoh panna.
Nyt mie joutasin, kun tuli ruotojuo aijempi.
Siita hean anto miula moniehan voprossun (= kysymys)
politiikasta. Hyvin mie suotoin
vassata, kun aina luvin tukkimetsassa niita kniikoja. Matematiikkua en ylen hyvin voinut
suattuo, kun en ollun ressin
moneh vuoteh.
Milma hyvaksyttih siita
skoolah ta toini poika, Huotarin Vasselei Alajarvesta, a mie
olenVenehjarvesta. My 6 olima
ylen hyvillah, kun peasemme
skollah. Mie en ollun ijassa'h
kaynyn Petrosavotskoih.
Laksima myo Uhtualta Pet-

rosavotskoih manna korottamah moottorilla. Tulima Kintismah ta venehella ielleh. Siita
myo saima tsuutua ta goraa
naha, kun siela oli suurija koskija. A voi-voi kun milma varautti, jotta nyt se puaru (= henki) lahtoy ta'llareissulla, vain ei
ollun mitana hatea. Tervehin
luin peasima Kemih.
lella'h mean siita piti lahtia
junassa korottamah. Mie varasin, jotta kuatuu se mutkissa,
vain ei kuatun. Kun piti kokonaiset suutkat (= vuorokausi)
istua junassa, niin tulima yolla
yokkosella Petrosavotskoih.
Tea'la my o ylen varasimma, jotta millahan myo loyvama sen
skoolan. Ylen a'ija seisoo heposia ta massinoita stantsiella.
Myo sanoma, jotta hyo ollah
rahtimiehija. Siita ne alko jokainut hevosmies sanua, jotta
miun heponi on hyva, miun rejessa peasetta rutompah.
Myo tsuutua katsomah, jotta namahan on hyvija rahtimiehija, kun otetah rekeh. Myo siita otima yhen heposen ta isa'nnalla sanoma, jotta olisima
manossa puolue-skoolah. Kun
tietanet semmosen skoolan, vie!
Se vain sano: Hrassoo.
Jalesta pain myo saima tieta, jotta ne oli vossikoita. Sita
vassen siina vuotettih, jotta eiko
ken laksisi rekeh, jotta tienattaisi. Ylen aija otti pahus maksuo. Kun oisima massinalla tullun, niin puolta halvemmalla
oisima peassyn. Kylla nyt vain
ruohtisima, vain se on jo myohaista.
Skoolassa myo ensin varasima emmeka ruohtin paissa
opettajien kera mitana, jotta
sanoma vearin. Opettajat meila
on kunnon musikat. Ne meila
sano, jotta elkea varatko mitana. Sanokkoa suorah. Nyt ei pie
varata ketan. Nyt on sovetskoi
vlasti (= neuvostovalta).
Myo ajattelima, jotta niin se
taitau olla. Meista alko tulla
rohkeita prihoja.
Nyt myo tea'la opassumma
nakomah kuin myo ennen elima pimiessa ta emma tietan
mitah. Vain annahan kaksi vuotta opassumma puolue-skoolassa, niin ruohima paissa ta sanuo. Kun myo siita jalellah
manemma Uhtuolle, niin voima opastua talonpoikie ta viela
nuorisoa kollektii viseh toimintah ta juohattuo heila oikie tie
sosialismiin.

Joulunvastaisen tyon
kampanj aa j atkettava
tammikuun puolelle
Joulunvastaisen kamppailun
hyokka'ys ei saa pysahtya uuteenvuoteen, vaan tyota on j atkettava tammikuun puolivaliin
saakka. On nimittain muistettava, etta Karjalassa piintyneet
uskovaiset ja vanhauskoiset
lahkolaiset viettavat jouluaan
tammikuun 6.-1. pa'ivan tienoilla.
Joulunvastaisen tyon keskeisin paiva on joulukuun 25. pa'iva. Silloin on ollut kulakeilla,
uskovaisilla, lurjuksilla, rokuloitsijoilla yms. tapana jaa'da
pois toista vastustaakseen siten
puolueemme ja hallituksen ohjeita sosialistisen rakennustyon
toteuttamisesta.
Nyt Mopri ja muut yhteis-

kunnalliset jarjestot ovat julistaneet tuon joulukuun 25:nnen
pa'ivan tyon iskupa'ivaksi, jolloin metsatoissa, sahoilla, virastoissa jne. tyoskennellaa'n
iskujarjestyksessa eika kukaan
saa ja'ada pois toista.
- Punainen Karjala 23.12.1932

Kirjauutuus!
KatriKorvelan(UnelmaKonkka) runokirjanen "Heijastuksia"
ylla'ttaaavoimuudellaanjalammollaan. Tekija on modernin vapaamittaisen runouden uranuurtaja
Karjalassa. Han on sanoutunut selvasti irti vallalla olevasta venalaisesta'traditiosta. - Sopivajoululahjaksi.Hinta40:-postikul.Tilaapuh.
09-171 414 tai fax 09-278 4765.
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