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Simula sukuseura räppi 20.08.2016 
 

Rakka ja raari sukulaise, 
aveki, lapse, miähe ja naise! 

 
Simula sukuseoral o juhlapäev vissi; 
tänäp näättk fiirata kakskymppissi. 

 
Varmast tuhatviissata nelikymmentluvust 

virallissi merkinnöi o Simula suvust. 
 

Virilä vainioil suku o häärän, 
eläny ja uurastan selk väärän. 

 
Isännä ja emännä o toises perän 

raevan, kylvän ja satto kerän. 
*** 

Vast kerra tytär talon peris. 
 Täl Anna-Leenal tilanpito ol hyvin kyl veris. 

 
Samuel Korilast ol häne ensmäine miäs. 
Herrastelul hänel ol oikke heone ja kiäs. 

 
 Kymmenest moksust jäi neli henkki. 
Aja myät isännäst tul huteras lenkki. 

*** 
Prännis nääs tiputetti luvallist viina. 

                                                            Samuelil  siit tul kalvava piina. 
 

Harmiloissi ol isännä juappotuuri. 
Hurvitelles lisseks tek takauksi suuri.  

 
Anna-Leena sisukkast vela makso, 

talon pit reilas ja ahertta jakso.  
 

Al viiskymppisen Samuel sitt kual pois. 
Yllättäe pari vuare pääst hääkello jäl sois.  

 
Anna-Leena lankomiähes Kalle-velje nai. 

Simula näi nuarehko isännä sai. 
 

Kohtalon kääntte ol ko ”Salkkareist”. 
Sukukirjoist lissä lukki voit heist. 

*** 
 Hypätäst kolm polve ettippäi. 

Nuar Samuel Jalmar isättömäks jäi. 
 

Piänest pitäe  äitin kans sisul hän ponnista. 
Yritteliäst ja ahkera elämäs onnista. 

 
Hän ol harvinaise oppevaine ja viisas. 
Monelaissi asjoihi kiinnostust piisas. 
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*** 

Hänel ol  pakinoittijanimi Laitla Faar ja 
valistune viljelijä elämänkaar. 

 
Mone yhristykse, seura perustaja, 
politiikas mukan ja kansaerustaja. 

 
Tyynen kans heil synnys muksui kuus. 
Seppo-pojast tul sit Simula isänt uus. 

*** 
Tämä meijä isä ol uuttera maamiäs. 

Perunast, juurikkast ja kanoist kaiken  tiäs. 
 

Lea-emänt ol morern monitoiminaine, 
yhristystyät ja kansanperinnet harrastavaine. 

 
Yhres saiva he mukullauma suure; 

takasiva näi Simula jatkuvuure. 
 

Vanhemma ko talonpirost aikanas luapus, 
isännäks tul jälkkasvust Samuli-kuapus. 

*** 
Neli o Samuli ja Maija lapsluku. 

Heijän kaut hyvi onki jatkun suku. 
 

Vaarinpual lapselapsiki jo ilosest kirma. 
Tyät viäl vaati kanala ja myllytysfirma. 

  
Viljely Samuli jo hiljalles himmaile, 

nuarisänt ko ”Jon Reerei”  pellontöis trimmaile. 
 

Simula avaime o siis Siinal ja Juhol. 
Ai voimaperäsemmi tuateta nuaruureinnol ja-uhol! 

 
Tulevaisuureski sukuhaaral saatta ol säkä: 
Nuarenpari jälkkasvu o  jo kaksvee Väkä! 

*** 
 

Antteks tämä nepotism kottipäi, ko 
sukupolvie ketju kuvaili näi. 

 
Onneks sukuhaaroist o jo laajemminki talles. 

Unho näättäk ajasaatos kaike hautta alles. 
 

 Sukuseora siämen äitin pääs it, 
isän kans huntteras ja räknäyst pit. 

 
Simula faarin pual  sit ysiviis 

porukal krunt luatti sukuseoral siis. 
*** 
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Kirkonkirjoist onkki pit esi-isä selvil; 
avainasem siin ol Seiko Helvil. 

 
Aiklaise kirjas perimätiatto ja stoori. 

Ne tallens Heimo, prohvessoori. 
 

Sukuhaara avittiva tiatojes kerus. 
Vähitelle nekki Heimol herus. 

 
Tiatokoneohjelm osas sukutaulu laatti . 

Näi Anna-Leena Heikintyttäre sukukirja saatti. 
 

                                                     10 vuatt  Hiirsalme Heimo puhet joht, 
                                                       sitt Yrjö ja Samuliki kaks kaut koht. 

 
Järvise Jouko o puhejohtaja varal, 

häne tunneta myäs sukujulkaisu saral. 
 

Ansioitunen sihterin ol Viitamaa Erk. 
Häne jälkkes tehtävän tul Ykä Berg. 

 
Rahakirstu hyvi o hoitan Mustajoe Annel, 

ohes Matt o saanu kaupattava kannel. 
 

Hallitukses Nygreni Eino lisäks o pari: 
Vainio Jyrki ja Haloila Ari. 

*** 
Seoran tavoitten o kerät tiatto, 

eri pual treffamine ja sukujuhlie viatto. 
 

Heimo kiitetä kymnevuatishistoriikist ja 
  Hyäki Saima tilaisuuksie mainiost musikist. 
 

Simula maisem-kiri o nostalkise nokkel. 
Kiitokse siit menevä Järvise Jokkel!  

*** 
Toimintta mukkan toivoteta suvu nuare, ko 

meijä knup  ei ol enä kovin tuare. 
 

Ettei se unho kaikke hautta alles, 
piretä sukurakkaus ja -juure talles! 

 
Viralline perustamine ol täsä talos. 

Juhlan kunniaks sukuviir ny liahu salos. 
 

Juhlabool o kaikil meil fiirajil tehtyn, vaik 
tuatanto prännis o aikka sitt ehtyn. 

 
Sukuseora kratuleerata viäl raumaks näi: 

FRISKI MYÄTTÄST MYÄS ETTIPPÄI! 

 
Marjaana Simula-Berg (räppi),Yrjö Berg (rytmitys), Kodjalan koulu 20.8.2016                    


