Tyyne Tuunainen: Muistoja menneestä elämästä Jouluaattona 1980
Tämä runo löytyi 2008 joulun aikaan, kun Pirkko ja Pentti Tuunainen
olivat tekemässä muuttosiivousta Kempeleen kodissaan.
Muistoja menneestä elämästä Jouluaattona 1980
Koti pieni kuusikossa, pienen mäen kainalossa. Multamäki nimi
sillä, jossa oltiin leikkisillä. Kuusi meitä oli lasta. Minä olin viides
vasta. Poikaa siinä oli kaksi, ne ne tuli vanhimmaksi. Sitten neljä
tyttölasta. Nuorin oli pieni vielä. Siellä pyöri kaikkein tiellä.
Isä kuoli aikaisehen. Olin viisi vuotta vasta. Äiti oli suruun kuolla.
Hällä oli paljon huolta, kun ois tuota leipäpuolta. Riittihän tuo leipä
aina, vielä piiraat lauantaina.
Koulus meillä luvut luisti. Kaikilla ol hyvä muisti. Miel` ois tehnyt
jatkamahan, mut se ois tullut paljon maksamahan.
Siinä suureks sukennuimme, aikuiseksi ylenimme. Ol se ennen
onnetonta, kun ei tytöill` ollut työtä. Sen kun mennä miehelähän,
taikka piiaks piikomahan. Harva tyttö heti emännäksi pääsi. Ensin
miniänä hääri. Nyt on aika sentään toista. Työtä löytyy
monenmoista.
Äiti mietti mielessänsä, minne nämä tyttölapset tästä pian
joutunevat. Eipä oisi mieltämyöten panna piiaks piikomahan.
Toisen töihin taittumahan. Kunpa onni heille koittais, joku poika
voittais.
Vanhimmalla siskoksista oli seura sopivasti. Eipä ollutkaan hän
tytön mieleen, niin sekin toive meni pieleen. Tuumi tuota
naapuritkin. Millainen tuo poika lienee, joka tuonkin tytön vienee?
Toinen tyttö tasaisempi. Naapurpoika häntä mieli. Enpä huolikaan
ma tuosta. Enkä anna perähän juosta. Vielä tuonne ehtinehen
mennä. Enpä heti lankaan lennä.
Sitten tuli aikuiseksi kolmas likka. Oisko hänessäkin vikkaa?
Hänpä mietti mielessänsä. Ei mut tää on liikaa,kun on kolme
vanhaa piikaa.
Hänpä saikin seurahansa, pojan potran puolehensa. Ei hän ollut
aivan tästä. Oli toisest pitäjästä. Tällä pojal`olkin pontta minun
mieltä miellytellä. Mietin tuota mielessäni, mistä paremman mä
saisin. Jospa tämän nappajaisin.
Mitäs täs` on miettimistä. Tuosta saankin kultakävyn. Äidilleni
tuon ma vävyn. Sattui mieskin mieltä myöten. Ei hän joisi koskaan
viinaa. Ei hän sillä mua piinaa.
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Kylän ämmil` tuli hätä. Sulle sanomme me tämän. Suuren talon
miniänä eipä helppo ollaksesi. Suuret siel` on työtkin sulla, voipa
vielä itku tulla. Sanoin heille. Ei mun olon mene tukkoon. Pankaa
vaan nyt suunne lukkoon.
Niinpä siitä tuli tosi. Kun hän viellä äidilt` kosi. Kevähällä kihlat
tuli, kun jo maasta lumi suli. Tuli sitten syksypuoli. Kun jo häitä
hommattihin. Siel`ol` paljon vierahia. Pappi myöskin oli tullut.
siellä meitä vihkimähän. Hänpä solmun solmieli liiton lujaks
liittäeli.
Tulin sitten tuttavaksi anopin ja apen kanssa. Oli sulholla sukua.
Viisi hällä velimiestä sekä myöskin sisaria. Eräs setä häistä lähti.
Teille annan hyvän neuvon. Anteeks `aina antakaatte, toisillenne
toimissanne.Ei oo aina elämässä onni niin kuin nyt on tässä. Hyvä
neuvo jäikin mieleen, konsa olo meni pieleen.
Alkoi siitä arki tulla. Arka mieli aina mulla. Mitä töitä toimittelin.
Siellä suuri lehmälauma lypsäjiä odotteli aamusella aikaisella.
Sieltä tulla tuulosena anoppia auttamahan. Pian pöytää kattamahan,
että saisi perhe syödä. Siitä kaikki kerkeästi ken millekin kedolle.
Peltoa talossa paljon, eipä jouda jouten olla. On mentävä mukahan,
milloin sinne milloin tänne.
Aina vielä päivälypsyt. Lehmät oli levottomat, niitä puri paarmat
aina. Joskus kaadoit maitorainnan. Tuosta paha mieli mulla, aina
tahtoi itku tulla. Muista aina sijat. Sai siin` ryppii kaikki lijat.
Anopilla aina vaiva. Kun ol` leini luokse tullut. Ei hän voinut
leipoella kipehillä käsillänsä. Siksi jouduin leipomahan. Kaikki
leivät, kukkosetkin sekä pullat piirakatkin.
Anoppi se istui aina suuren tuvan permannolla. Keinutteli itseänsä
kahdenhengen keinusessa. Siinä usein lankaa kääri. Katsoi et` ei
mulla menis mikään väärin.
Siitä mulla aina kova huoli, että riittäisi tuoleivänpuoli sekä piimät,
keitot aina riittäis. Ehkä anoppikin sitten kiittäis. Kävi talos paljon
vierahia, joita piti passaella. Heille ruuat rustaella. Talon tytär oli
nuori vielä. Toinen kulkikin viel` koulutiellä.
Illat oli aina iloisemmat, kun sai panna nutut naulaan sekä kädet
kullan kaulaan. Tätä aikaa kesti mulla kuusi vuotta. Empä muistele
tuot suotta. Siinä parhaat nuoruusvuodet meni. Tänä aikana meil`
syntyi kaksi lasta. Sitten se ol` kiire vasta.
Viimein aukes oman kodin ovi. Ei mun ketään moitiskella sovi. Yli
puoli vuosisataa, on nyt tästä, tällaisesta elämästä.
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Myöhemmällä ijällänsä siskot myöskin sulhot saivat. Samoin
miniänä olla saivat. Eipä äidin toiveet mennet hukkaan,kun ei
vanhaks piiaks jäänyt kukkaan.
Ennen tehtiin aina töitä. Eipä nukuttu ees öitä. Viljat puitiin riihes
aamuvarhaisella. Ei sit joutant jouten olla. Pellavat ja villat öisin
kehrättihin. Päivät niitä sitten kudottihin. Sukat, kintaat, käsin
neulottihin.
Nyt on lapsilisät, jolla valmiit vaatteet voipi ostaa. Sen kun rahat
pankista vain nostaa.
Vanhuksillakin ol`hyvä tuuri, joka onkin onni suuri. Valtio kun
eläkettä maksaa. Miten kauankohan tuokin jaksaa? Luojan lahjaa
tää on kaikki meille. Paljon oomme kokenehet elon teillä.
Kolmet sodat, evakonkin kurjat ajat. Sepä muutti Suomemme rajat.
Nyt on hyvä itseänsä hellii, vaikka vuotehella kellii. Ajatelkaa
nuoret, lapset tätä, entisaikain elämätä. Muistakaatte taivaan isää
kiittää. Hänpä teidän elämäänne onnen päivät liittää.

kirj. jouluna 1980 mummonne.

Tyyne Tuunainen 75 vuotta

alla alkuperäinen kirjoitus
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