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Kuolewt. Soturi.
Lemulla oli Verinen

Jo päiwci päättynyt,
Ia kaatuneitten Viimeinen
Valitus Viihtynyt;
Maa, meri, kaikki pimeni,
Iö niinkuin kuollut Vaikeni.

Ia rannall' aallon synkeän,
Mi näki päiwän sen,
Soturi Vanha nähdähän
Suursaaren aikuinen;
Käs tuki päätä, kelmennht
Ol' poski, weri ehtynyt.

Ei ukon sanaa Viimeistä
Omainen kuulla saa;
Maa, johon Vuotaa Verensä,
Ei ole synnyinmaa.
Kotinsa Volgan rannall' on,
Täss' on hän Vieras suomaton

Hän sammuman luo katsehen
Välistä ylöspäin.
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Hiekalla saman tanteren,

Kanss' ukon Vierekkäin,
On nuorukainen kylmennyt;
Sitäpä ukko katsoo nyt.

Kun sota riehui, luodit lens,
Ia weri luohnili,
Wihallu wustllllain he riens
Ia miekkaa mitteli,
Nyt sotaan nuoren miel' ei tee,
Ia wanhus runhuss' istuilce.

Yhäti kulun hetket yön
Mist' airon loiske tuo? —

Kun tanterelle merityön
Kun »valoansa luo,
Wesillä nähdään wenonen,
Ia muulle sontaa neitonen.

Hän niinkuin haamu rauhaton
Käy Tuonen jälkiä,
Ruumiita katsoo, waiti on,
Ia silmät tvcsissä.
Sit' ukko ihmein katselee,
Kuin tyttö hiljaa käyskelee.

Mut lähetessä neitosen,
Yhäti lempecmmiu
Hymyili filmans snrtiinen,
Ia miettiwäisemmin.
Sydammens arwannut jo lie,
Mihinkä tytön täwi tie.
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Hän wartoi; tyttö läheni,
Kuin sanan saanut ois,
Niin suoraan, tyynesi', ääneti,
Kuin henki häntä tois,
Hän tuli. Paistehella luun
Silmänsä sattui laimattnun.

Hän näki, nimen huudahti,
Ei sanaa wastaun soi;
Hän syliin hälle snilahti,
Ei halata se woi;
Puhkaistu rint' on riutunut,
Kaikk' ääneti ja kuihtunut.

Silmistä silloin soturin
Ils lyynel wierähti,
Hän sanan lausui yhden, min
Yön tuuli korjasi,
Hän nousi, astui askelen,
Ia kuoli neidon etehen.

Tnllitsematon sana se
Ia katse surninen,
Sanoppll, minkä wirlloi ne,
Ia poski wetinen?
Ia neidon lnolsi päästyään,
Kun kuoli hän, min miettikään?

Tunnonko rauhan tähden sen
Sanansa nimesi?
Wai sowitnsta toiwoen
Wiel' anoi anteeksi?
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Vai itki että lapset maan
Vaan kiusaatvat ja kiusataan?

Wiholliskulpaa kantaen
Hän meit' on lähennyt,
Waan, weillo, anteeks antaen
Käteensä tartu nyt!
Eloa kosto tarkoittaa,
Mut hauta kaikki sowittaa.

Otto HMM.
Ristiinasta oli mies,

Otto Fieandt, hänpä ties
Antaa muille käskyjänsä,
Kun ol' wanhin weljistänsii.

Sodass' oli, tosiaan,
Ewerstlnntnanttina waan;
Armeijaan ois saanut tulla,
Jos ois woinnt muita luulla.

Naan hän kulki polkuaan.
Teki päänsä jälleen Vaan,
Ketään totella ei tainnut,
Siis ol' erijoukon saanut.

Kas, mink' oli muotoinen
Päällä harmaa takkincn,
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Tehty kotikankahista,
Villat kotilampahista.

Päässään isän hattua
Piti nuttawierna,
Peru Lappehelta saatu,
Missä ulkowaari laatu.

Talwell' oli laajassa
"Lammasnahka-turkissa,
Talonpoikais-lapikkaissa
Joukon eessä ratsastaissa.

Ei ois urhon näköinen
Kansan nähdä nykyisen;
Aika toinen, toinen tunto,
Sywemmällä piili kunto.

Miekka oli suotta waan,
Tokko sodass' ampuikaan
Ihtäkään hän laukausta,
Siit' ci ole kertomusta.

Ruudit, raudat, lyijyt, ne
Huoleks jäiwät miehille,
Ne, ne lauloi, hänpä soitti,
Ruoska kädess' ukko Voitti.

Sitä heilutti hän waan
Eestä maan ja kuninkaan,
Niinkuin tammi wanklumatta,
Leikistänsä uupumatta.

V
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Tupella hän kyllä tais,
Huoli wiis len woiton sais,
Sodan waan pyys sunda woimuan,
Siihen ruoska walmis soimaan.

Kiireesen ei Suomen mies
Ole luotu, sen hän ties,
Siis hän pyysi tulistuttaa
Kulkua, ei rohkeutta.

Piippu piti olla Vaan,
Muuten hyw' ei ollutkaan,
Kun Vaan siivun sai, ykskaikki
Vaikka seltähänsä saiki.

Keskelläkin pauhinaa
Otti uutta tupakkaa,
Lähin mies sai wiiwähdellä,
Tulta hälle tviritellä.

Joukossaan kun sitte hän
Hiessänsä, werissään,
Siwaltaen ruoskallansa,
Imeskellen piippuansa,

Miehensä sai rinnukseen,
Pajunetit kohdalleen,
Ryntäs joukkoon taajimpllhau,
Oli niinkuin kotonahan.

Tais kuin tulkki Suomea,
Huusi niinkuin niitulla,
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Milloin kiitti, laitti milloin,
Töllistää ei saatu silloin.

Hyw' ei silloin, sanotaan,
Vihollisten ollutkaan,
Silloin oli hitonlainen,
Muulloin tlllonpoikamlliu.il.

Niin hän wiimein joutlonecn,
Piippunensa, taltineen,
Tapeltua raiwosasti,
Pääsi Karstulahan "asti.

Toiwo joukon Suomenmaan
Miehiss' oli näissä ivaan,
Tuhlltt' toista tällä kertaa,
Wlastow hän toi kolme Vertaa.

Leikki oiwa alkawi,
Fieundt piipun täyttäwi,
Ruostuu koittaa kantapäähän,
Sitte lähtee ryntäämähän.

Tiimaa kuusitoista hän
Kesti, Vaan sai seltähäu,
Luunsa korjata jo saiki,
Hitollepa heittää kaikki.

Silloin, niinpä tiedetään,
Enää ei hän lyönytkään,
Hatun painoi alemmaksi,
Muuttui muita lauhemmaksi.
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Möttöseen näin ratsasti,
Satulaan Vaan tuijotti,
Piti kättä polvessansa,
Muistanut ei piippuansa.

Mitä silloin miettikään,
Sit' ei tiedä yksikään,
Neuwotella yksin mahtoi,
Väki kulki kuinka tahtoi.

Lintulahteen päästyään,
Olkikuwon Pyysi hän,
Tahtoi unta waiwoistansa,
Maistanut ei ruo'astansa.

Näin hän päätti päiwätt tän
Aamullapa warhain hän,
Wähän unta saatuansa,
Oli toinen luonnoltansa.

Oli niinkuin ennenki,
Owest' nlos tirkisti,
Aht' on jyrkkä kllswoiltansa,
Inlmistaapi kulmiansa.

Maistoi taskumatistaan,
Torui nuorta weikkoaan,
loell' oli puustin suomia,
Tupakoi jo Perhon luona.

Olkoon kuinka huoliaan,
Sodass' ase tarwitaan,
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Vaan ei sukkeluutta Vailla
Sota Ficandtinkaan lailla.

Seupätähden lausuivat
Miehensä, luu kertomat
Waiwoistansa taistellessa,
Pää-armeijaa muistellessa :

..Toisin oisi käynytki.
Jos ois saatu kenraali,
Jok' ois aikaa artvioinut,
Tappelussa tupakoinut.

Mnäels.
Partalass' aamnrno'allaan

On Sandels, huoleti syö. —

„Sota allawi Wirratl' uudestaan
Heti kello kun yksi lyö. —

Teit' olen mu, pastori, käskenyt.
Hywä olkaa, lohtapa nyt!"

„Tciä päiwä luonani wiipylää,
Mä pyydän ja waaditt sen;
On teille tuttuna seutu tää,
Ma tietoja tartvitsen. —

Ei pelkoa, »verta ei huistetakaan !

Margootako kaataa saan?"
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„Tntschtow on sanoa käskenyt
Välirauhan jo päcittywän. —

Wai ruoka ei maistu? No, lientä nyt!
Ia syötyä luhtahan. —

Tass' syödä täytywi minkä saa, —

Mudeeruta ottakaa!"

Sana tuotihin taus, sana kiireinen:
„Wäliranhaa jo rikotaan;
Brnsin palas wartijajonltonehen,
Miten silta nyt pnrjetaan?
Kaksioista meidän on kello, mut
Yks Ryssäin on soittanut."

Sandels se istnivi hertkuillen,
Ei tuost' ole milläänlään.
„No loitellnanlo tä Hanhinen?
Se oiwa on näöltään. —

Dolgoruli se taasen nyt kiirehtää,
Hänen terweilscen lasi tää!"

Sanantuoja wirlluwi: „Keuruali,
Min wustnnn wiedä ma saan?" —

„Ett' ewers^illä on patteri
Ia silta on taita waan.
Hän tunnin, puolisen kestää saa. —

No, pastori, »vasikkaa !"

Sanansaattaja läks, kului hetkinen,
Jo taas joku ratsastaa;
Hän nuolena kiitämi lähellen,
Ylös rappuja harpastaa.
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Näkö Hälla ou nuoren luutnantin,
Ajutantt' on se Sandelsin.

Hän salihin onpi jo joutunut,
Hänen silmäns säihlyilee;
„Kenraali, werta on tnlwaillnt
Ia wielälin tnlwailee.
Miehnutt' on meillä, mut enemp' ois,
Jos teitäli nähdä wois!"

Hajamielin Sandels katsahtaa:
„Oho! tuuma kuin kinkuinen!
Teill' ehkä on nälkä, teit' uitwuttaa,
Paras hno'ata hetkinen!
Jano pitää muistuu ja nälkänski;
No, ryyppykö ensiksi."

Luutnantti taas: „Kow'on taistele,
Ylt sillan rynnätään,
Etujoukko meidän horjnwi jo,
Niin mont' ei se kestäkään;
Nurin kaikki on, sekasorrossaan,
Min käskyn teiltä ma saan."

„Niin ette te käytte nyt istumaan
Ia talrilin luotutten,
Sen saatua syötte huoleti waan,
Ia syötyä ryyppiiätten,
Ia juotua jällehen syötte, — näin
On käskyni, ystäwäitt!"
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Sydän nuoren soturin kuohahti,
Tnlt' iski hän katseillaan.
„Kenraali, jos suun puhun puhtaaksi,
Niin teit' ylenkatsotaan;
Joka mies näin miettiwi: „Kenraali
Pahin meidän on pelkuri!"

Jopa putosi kahweli Sandelsin,
Hän tvait' on, jo naurahtaa.
„Wai arals sanowat kenraalin,
Wui niinkö? No, perhanaa! —

Mjouni, ratsuni tuokaa, hoi, —

Nyt pastori jäädä woi."

Oli taistelun pauhua, panllinaa
Tuon Wirran äyräällä;
Sawnpilwehen peittyi järroi ju maa,
Tulet säihkysi pilwestä,
Jyry ilmoiss' oli luin ukkosen,
Maa wapisi hurmeincn.

Tuoss' seisoi Suomen joukkonen;
Se ei waaroja peljännyt,
Mut kuiskepa käy mies miehellen,
Salunurina lunlnn nyt:
„Hän on poissa, hän piilohon taasen käy,
Kenraalia wielä ei näy!"

Jopa ttälywi hän, jo on mallilla,
Lipun tvierehen seisahtuu;
Vuta silmä on, otsakin kirkkaana,
Jalo kantawi häntä Bijou;
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Siell' istuen, kiikari kädessään,
Koko seutua tarkkaa häm

Ia lankaa siellä hän nähdähän, -

Tuhat kausi se ken hänet kaus, —

Ia tykkien pankkina kiihtywcin
Joen takaa knulntvi taas;
Yhä luoteja winhluwi ympäri pään,
Hän ei willuta silmääkään.

Fahlander ei roiipynyt enää, waan
Jo riensi päällikön luo:
„Kenraali, teitä jo huomataan,
Teit' tähtäilee tuli tuo!
Ia mäkikin pauhaten huutuapi:
„Alas jo, alas, kenraali!"

Ei Sandels liikkunut paikaltaan,
Hän Vastasi Vaan: „mikä lie
Tuon kansan,, onko se peloissaan?
Jos se horjuu, surma sen Vie!
Saa koittaa, walmihit olkaatten,
Riwit joutuwat Ryssien."

Oli parwinen Kanppilass' seisonut,
Tuhat Ryssäci torjnillen;
Se nrholkaast' oli taistellut,
Nyt kääntytvi pacllen;
Se jo patterillen on kerjinnyt,
Ohi siitäki karkaa nyt.
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Mut Sandels wielä ei liikahda,
Hän istnwi ennallaan;
Wala silmä on, otsuli kirkkaana,
Hän loistawi ratsullaan;
Hän mitteli joukkoa Ryssien,
Joka ryntäsi wallillen.

Nyt se tulewi jo, liki tulwail.c,
Mut ei kuoloa pelkää hän;
Tuhat Pyssyä hänt' yhä tähtäilee,
Hän ei siit' ole tietäwinään;
Hän Vartoo, katsoen kelloaan
Kuin tyyn' olis rauha Vaan.

T^opu hetki se löi, jota wartosi hän,
Ia hän kääntyi Fuhlanderihin:
„1010 walmis ritvejä särkemään
Wäli on kuin ennenkin?
Pöyhkeillll Ryssien annoin. No!
Alus nytpä ne syöslää jo!"

Näin lausui, sun' oli tylläksi,
110 lajahti ilmoihin:
Kunssutua miestä nyt ryntäysi
Alas Ryssihin ylpeihin;
Riivi riwilt' alas ne wislattiin,
Loput salmehen sorrettiin.

Nyt Sandels riens tykö joukkonsa,
Joka seisowi riemuiten;
Ia kun walkeu jnoksewi ratsunsa,
Weripnrpnrass' ylpeillen,
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Ia itse hän ihastuksissaan
Iloin kiittäivi urheitaan,

Jopa luikki on nurina hälwcnnyl,
Kaill' äreät kniskehet,
Ei muuta luin riemua kaiku nyt,
Ia hartahat liitokset,
Tuhat ääntä hnntuwi waan: „Hnrrau
Kenraalia nrhallaa!"

Ie IlnKsi Muuniia.
Stooli toinen oli, toinen

Luoti oli nimeltään;
Kumpikin ol' yhdenmoinen
Woimalt', iältään.
Molemmat ol' ylennehct
Saimaan äärellä,
Niinkuin weikot riidellehet
Kodiss' yhdessä.

Rakuunoiksi sitten tehtiin
Yhtenä he päiwänä,
Kestäwän he aina nähtiin
Waarat weljinä,
Eipä jättänehet wielä
Wanhua riitaa pois,
Kilpailiwat sotatiellä,
Kumpi uljaamp' ois.
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Miehuudesta joukossansa
Oliwat he mainitut,
Siinä heit' ei woittawansa
Kenkään kerskannut.
Kumpikin he korpraaliksi
Kohta tehtihin,
Mutta yhtä riitaisiksi
läiivät sittenkin.

Keskenänsä heillä wielä
Kilpa kesti muinainen,
Toinen oli sotatiellä
Toisen wertainen.
Kuminallenkin suma rata
Kulli kunniaan,
Luoti kun saa kmtniata,
Stoolkin mainitaan.

Jopa wihdoin wastaiselsi
Stoolin onni kickuhtua,
Luoti hän jää terweheksi,
Stool se haawllit saa.
Maata sairashnonehcssa
Sai hän kilvnissaan,
Luoti weilott otellessa,
Olla jouten waan.

Monta kunta kurjaa siellä
Näin kun oli »viettänyt,
Sotuhan ol' nrhomiellä
Taas hän rientänyt;
Mut ei ollut joukossansa
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Enää etewin:
Luotipa jo rinnassansa
Kantoi mitalin.

Stool hän näkee ystäwänsä
Onnen uuden, mainion;
Mitä tuntee mielessänsä,
Siitä waiti on;
Sit' ei sana, silmäykset
Silloin ilmaisseet. —

Nyt ol' yhdess' ystäwytset
Päiwcin retleillcet.

Kylliks' oli partioita
Käyty, aik' on kääntyä;
Tomu tuisttnt, kasakoita
Alkaa näkyä.
Luoti lausui: „käänny tiestä,
Mun ei «utukaan;
Weikko, heit' on tviisi miestä,
Meitä kaksi waan".

Stool hän nauroi katkerasti
„Oitein, jos sa wiiwyt nyt,
Wnotuis weres, tähän asti
Vielä säästynyt.
Mene, kell' on rinnassansa
Merkki kunnian,
Liik' on hywä käymään kanssa
Heitä wastahlltt".
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Heti, miekka kädessähän.
Riensi kasakoita päin,
Katsonut ei ystäwähän.
Lausuttua näin;
Ett' on toinen harmissansa,
Siit' ei huolikaan.
Jäikö hän wai tuli kanssa,
Kaikk' cn yhtä waan.

Seisahtua hän ei aio,
Eteenpäin on matkansa,
Aron pojan otsa sai jo
Maistaa miekasta.
Parku, pauke kaikuu siellä,
Kostaaksensa rynnistää
Ryssät muut, mut Stoolin wielä
Pystössä on pää.

Waan on onnellakin raja,
Woitto wäistää woittajau,
Ratsun kanssa ratsastaja
Maahan lankeaa.
Taistelee, tvaikk' on se turhaa,
Maassa wielä mies,
Vaikka neljän piikin murhaa
Uhkaawan hän ties.

Surman sun jo auteaapi,
läljell' on waan tuokio.
Mistä apua nyt saapi?
Siin' on Luoti jo,
Murhaajat hän kohta suistaa
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Irti weikostaan;
Ken nyt kaatunutta muistaa,
Taas tnn taistellaan?

Neljäst' yksi kaatui, Luoti
Myöskin sai jo haawunsa,
Virtana kun weri wnoti,
Vaipui woimansa.
Voiton toiwoa nyt hallen
Mtstälään ei näy;
Pystössäpä Stool on jällen,
Tllistelnhun käy.

Loppuun leikki leikitettiin;
Taru kertoo »vieläkin
Illull' Luodin tulleen telttiin
Sandels kenraalin,
Rintamerkki kourassansa:
„Raha antakaa
Stoolillenkin rintahansa,
Tai mnn ottakaa!"

Hurtti uKKII.
Nnotioll' ei koskaan tarinoita

Hurtti Mllithntselta puuttunut,
Usein kertoellen tuisteloita
On hän yöhön istunut,
Sytytellen kärsäpiippuaan,
Unhottain sen, tulta saatuaan.
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Kolmas Kustaa hänest' oli miesi:
„Wenään rouwaa wastaan ylpeää
Urheasti taistella hän tiesi;
Aika toinen ol' kuin tää;
Kuningas ei wertaun säästänyt.
Piilossapa marskikin on nyt."

„lospa herrat waan ois mnistanunna.
Miehen lunnia min waatiwi,
Käsist' ci ois woitto lnikahtunna,
Petos Kustaan surmasi;
Pahasti näin kostaa maailma,
Sääli kuningasta semmoista!"

„Anjalussa puhui leppyisesti
Kapinoitsijain hän joulollen;
Korpraal' Luoti häntä salaisesti
Nykäis: „joko laukaisen?"
„Älä", wastasi hän tyynesti,
.Malta, sils kun aika jontuwi."

Näinpä lasti iloisella miellä
Tulen ääress' ukko juttujaan,
Punaisena poski hohti Vielä,
Harmaa oli tukka waan;
Nuori hän ol' aikaan Kustawin,
Tullut nyt ol' Orawaisihin.

Yötä hongikossa synkeässä
Ennen tappelua wietettiin;
Harwa unta sai, waan Hurtti tässä
Yksin waipui nnknksiin;
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Muulloin aina Valppain walwomaan
Ennen muita meni makaamaan.

Hetken iltaa oli istn-Äellnt
Hongan juuressa hän lcwähtäin,
Pannen piippuansa Valitellut
Sodan käymän nurinpäin;
Sanoi rumenneensa miettimään,
Kuinka Paon saisi päättymään.

Näinpä sanat sattui: „opetettu
Kylläks' on jo meitä karkaamaan,
Pohjaan päin jo ennen juoksutettu,
Sinne taaskin samotaan;
Pako kurja toiwomme on waan,
Lempo tiesi, mihin lopputilaan".

„Hnomenna, kun mennään taistelohon,
Tupa nnsi silloin aljetaatt;
Kellä halu on, se paettohon,
Eipä Hurtti jatsakkaan;
Hänpä hälvetä jo alkaa nyt.
Ett' ei aikaa sitten wäsynyt".

„Nenwon keksi ukko wanhoitlansa,
Ajaa näin ei anna itseään;
Parus Pysyä on paikallansa,
Taaksepäin kun käsketään;
Ken sen tempun oikein oiwaltuu,
Kaikki juoksemiset jättää saa".
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Kädet lasti ristiin rinnallensa
Ukko, näin kun oli lausunut,
Hongan juureen nukkui Hiljallensa,
Jossa oli istunut,
Luottain oiwaan taitohonsa waan,
Ett'ei pakenisi milloinkaan.

Suomen joukko, taas kun joutui ilta,
Viitneis-kerran oli taistellut,
Voima mennyt Suomen sankarilta,
Toitvo myöskin rauennut;
Sotajoukko lähti palaamaan,
Särkynyt tuin aalto rannaltaan.

Missä kulki, kuului haile'ittta
Tuskaa, huolta, huokausta waan,
Rauhatonitll riehui joka rinta,
Hurtti oli lewollaan;
Jossa riivit lähti hajallen,
Siihen wanhns waipni unehen.

Ikäänkuin ois muisto muinaisista
Kadonnut jo hänen mielestään,
Unta nukkui hän niin rauhallista,
Kuin ei wiimeis-yöllätään,
Luottain oiwaan taitohonsa waan,
Ett'ei pakenisi milloinkaan.
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Julneu..
Kun iltaa wiel' on hetkinen,

Ia hntvittlsta muisto suo,
Ma Kulnetvistll juttelen,
Lie sulle tuttu tuo.
Sep' oli oikein kansan mies,
Hän elää ja hän kuolla ties,
Mies parhain missä taisteltiin,
Tai maljaa maisteltiin.

Yöt, päitvät yhä taistella,
Sit' ilonansa piti hän,
Ia kaatumista kukkana
Vaan sanlar-elämän.
Mi aseheksi puuttuikaan
Ol' yhtä, kunhan kaatui Vaan,
Jos miekka taikka pikari,
Jos joi tai tappeli.

Hän harras myös ol' lempimään,
Nopeesti lullan Valitsi,
Sodasta tuskin pääsikaan,
Niin tanssit toimitti.
Yön sitten armasteltuaan,
Hän kengän riisui kullaltaan,
Sen miinaa täydellänsä toi
Ia lähtömaljlln joi.
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Jos kuswons' oisit nähnynnä!
On kutoa outo laatuaan
Monella nytkin seinällä,
Paljasta partaa waan;
Mut astu liki, näetpä kuin
Se parran alta hymysuin
Ia silmin loistaa lempe'in,
Se Kulnew ompilin.

Mut lylläp' outo waalistni,
Kun Kulnew päälle karkasi,
Ken hiukan hiittä kammoksui.
Se pelkäs himtäli.
Wiel' enemmän kuin piikillään
Peloitti hän jo näöllään,
Miekkaansa katsoit mielemmin
Kuin hiuksiin mustihin.

Näin näytti hän, kun ratsuaan
Kädessä miekka kannusti,
Ia näinpä myöskin, sanotaan,
Kun joskus lepäili —

Kun, lyhyt turkki piiallahan,
Talosta toiseen kulli hän,
Ia missä piti parhaana,
Wiiwähti Vieraana.

Mon' äiti kertoo kauhuaan,
Kun kiusaamatta Kulnew tuo
Kehdolle astui suorastaan
Laps'-armahaisen luo,
Mut lisää: „lasta suuteli
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Hän waan ja nauroi lempcesti,
Kuin ttnvansllki seinällä,
Jos astut lähemmä".

Se Varma, että luonnettaan
Ol' ullo Kulnew herttainen,
Hän liioin joi, niin moititaan,
Syy oli sydämen;
Tään sydämenpä kanssahan
Hän rauhaan wei ja sotahan:
Hän suuteli ja surmasi
Ain' yhtä hartaasti.

Mon' oli Ryssäin päällysmies,
Mi historjassa mainitaan,
lost' ennen täälläkin jo ties,
Kuin sota alkoikaan.
Kamenski, Vagration, Barclay,
Ne oli meille tutut kai;
Ei tule lasten leikki tuo,
Sen ties, kun ryntää nuo.

Waan Kulnewist' ei tiettykään
Kuin wasta sodan syttyen.
Hän silloin tuli älliäätt
Kuin myrsky merillen,
Kuin pilwest' ukon salama,
Niin ankarana, outona,
Ia tunnettiin ens-lyönnistä,
Mit' oli miehiä.
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Illalla leilist' uupunut
Ol' Suomen mies kuin Nyssätin,
Jo luullen: „kaikk' on loppunut"
Waiwnimme unihin;
Mut kultaa, hopeita kun waan
Unissa näimme parhaillaan,
Niin tvahti huusi: „ascihin!"
Ia näimme Knlnewin.

Tai Ryssäin teiltä kaulana
Kun kuormaiu kuussa kuljettiin,
Ia syöden, juoden parhainta
Inur' oikein ahmattiin,
Niin Kulnew kuolkawieraaksi
Paraasen riemuun jontuwi,
Tomua pilivi pölähtää,
Ia piikit Wällähtiiä.

Jos wankkunn silloin seisottiin
Ia tehtiin mikä tehtäwä,
Niin parta kyllä poltettiin
Ukolta lestissä;
Mut tuimana jos oltu ei,
Niin hän se toiinat meiltä wei,
Ia lnpas lainan kuitata
Don-wirran rannoilla.

Jos oli kesää, taltvea,
Yö, päiwä, tuiskut, satehet,
Ain' nähtiin jokapaikassa
Kttlnetvin kujehet.
Ia myös kun ritvit armeijain
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Järjestyneet ol' Vastakkain,
Niin tunnettiinpa otteistaan
Tuo poika aromaan.

Vaan Suomen koko joukossa
Eip' ollut miestä yhtäkään,
Jok' ei ois Kulnew-ulloa
Pitänyt tveljenään.
Kun kustvot nuot hän huomasi.
Niin iloissansa Kivisti
Tuo karhu Saimaan seutujen
Kasalla-weljellen.

Ia kokemiinsa kämmeniin
Tää myöskin katsoi ilolla,
Ia luu hän ryntäs, oli niin
Kuin muksais wuiwoja.
Sitäpä nähdä kelpasi
Kuin Suomen mies ja Kulnewi,
Ne lilwan kamppaeliwat,
Ne wahwat molemmat.

Jo aikaa rankes kätensä,
Hän kaatui miekoin taistellen,
Mut loistoks' yhä nimensä
On hänen maallehen.
Ia missä häntä mainitaan,
Hän „satitariksi" sanotaan,
Oi kallis sana: „sankari!"
Kun saat sen maaltasi.
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Syiviä meille haawoja
Waikk' usein loikin piikillään,
On rakas meille maineensa
Kuin meidän oisi hän;
Ei lippu niin eit' isänmaa
Voi »veljeyttä wuhwistaa
Välillä sotamiehien,
Kuin miehuus yhteinen.

Siis Kulnewille hurraamme,
Et usein mointa löytää woi;
Jos wnodllttilin Vertamme,
Sen sota hälle soi.
Hän oli meille Vihamies,
No, senpä hänkin meistä ties,
Jos hän, kuin me, löi riemnten,
Ken siit' ois Vihainen?

Wihattakohon pelkuri.
Häpeä, pilkka hiille waan;
Mut eliilöhön sankari
Jos missä laivataan.
Iloisen hurraan saalohon
Ken sodass' uljas ollut on,
Jos oli meille weilkona
Tai wihollisena!
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HuninM.
Kuningas Kustaa Adolf,

Hän nousi salissaan,
Äänettömyyden latkas
Ia loihe lausumaan.
Hänellä kuulijoita
Ol' kolme kaikkiaan,
Toll marski, kreiwi Piper,
Kaarl Lagerbring, ne waan.

Kuningas silloin wirkkoi,
Totisna lausui näin:
Suomessa armeijamme
Käy yhä taaksepäin;
Toitvomme Klingsporista
On melkein haihtunut,
Ia Viapori mennyt,
Se pyltväs kaatunut.

Me ilmestystä lanan
Olemme Vartoneet,
Piiä-enkeli »vaan Viipyy,
Hänt' emme hawainneet.
Sodanpa lähemmäksi
Tuleman tiedetään;
Se meitä, kuningasta,
Panemi miettimään.
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Siis kuninkaallisesti
Olemme päättäneet,
Jll makaa päätöstämme
Nyt täyttää tahtoneet;
Tänäänpä tuottanehet
Olemme puwun sen,
Min Leijonamme Vihki
Narwalla taistellen.

Kahdennentoista Kaarlen
Me kintaat otamme,
Sen miesnii, tnningasna
Me tehdä tahdomme,
Tään snnren urhon miekan
Vyöllemme sitoa,
Kuin hänkin hämmästyttäin
Maailmaa Velttoa.

„Te, Piper, toinen kinnas
Käteeni auttakaa,
Ia Lagerbring se toisen
Samaten panna saa.
Toll, wanhnus ynnä maine
Suo teille kunnian
Vyöllemme panna kiinni
Miekkansa »voittoisan.

Kuningas juhlallisna,
Kuin itse Jumala,
Kahdennentoista Kaarlen
Nyt nähtiin puwussa.
Hän Ylpee puhumaanki
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Ol' tällä hetkellä,
Slllissa askeleilla
Vaan astui pitkillä.

Kun astuntansa loppui,
Uus näky nähtihin:
Hän kintahat ja miekan
Jo antoi takaisin,
Loi toisiin katseen, joka
Ei ollut leikkiä,
Ia armostansa alkoi
Puhua Mensa:

„Nyt Lagerbring saa laittaa
Sanoman Snomehen,
Purnussa Leijonamme
Jo meidän ollehen.
Toll marski, kreiwi Piper,
Ma kutsun teidätki
Tekoni juhlallisen
Vieraiksi miehiksi!"

Tekonsa suuri tokko
Asiat Suomessa
Lie saanut muuttumahan,
Ei tiedä historja;
Vaan hämmästyipä kyllä
Lähinen maailmans,
Kaarl Lagerbring, Toll marski
Ia kreitvi Piper lans.
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SotamnrsK..
Ranssilllssa riemu raikkni,

Leiriss' oli juhlan Vietto,
Voitost' oli Siikajoen
Tullut Cronstedtille tieto.
Eri seurueissa juotiin
Isänmaalle rallahalle,
Onnen ensi loittehelle,
Saadnllett taas kunnialle.

Ihdessäpä siellä nähtiin
Kaksi ewerstlnntnanttia,
Ukot Christjernin ja Lode,
Kokeneita sankaria.
Aminoffkin Vertaisena
Loisti heidän rinnallansa,
Parwi muita nuorempia
Oli heidän seurassansa.

Vapahllsti niitä, näitä
luteltihin juotaessa,
Kielen lukko auki suotiin
Seurueessa semmoisessa;
Päälliköiden heikkoutta
Ilman Vaaraa moitittihin,
Marskin nimi ensin kaikui,
Nimiä kun mainittihin.
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Aflccht, jola retlistänsä
Rewonluhden luona lalkas,
Lausui: „malja Klingsporillc !

Tumat »vanhat pois hän nalkas;
Somapa nyt oisi nähdä.
Kuin hän päätä keikuttaapi,
Juostuansa pitkin maata,
Seista wiimein uskaltaapi".

Kronstedtittpa ajutantti,
Lnntnant Reiher siihen tiesi:
»Etpä totta, että Klingspor
Seisahtunut on luin miesi;
Adlercreutz ja Hertzen poisti
Häpeämme kunnollansa;
Marski oli, hitto »vieköön,
Niinkuin ennen matkassansa".

Major Fnrumarl hän lausui:
„Kuuinlahan syy on tässä;
Miksi hänen armostansa
Leikkiin pääs tää pata-ässä?"
Ladan »virkkoi: „sä et kelpaa
Arwostamaun marskin työtä,
Sydän snll' on, hiillä Vatsa,
Sä Voit kuolla, hän waan syödä".

Ehnuoth sanoi: „mutsteltaamme
Missä loisti aikanahan;
Makasiinissa ei syty
Halu harras kunniahan.
Klingspor teli tuhotöitään
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Kosla turwittiin waan suita,
Ihmekö, jos rulastnapi
Wateja, ei tappeluita."

Tigerstedt, tuo Suomen poika,
Jolle M kuin Aflechtille,
Kiristellen hampaitansa
Harmin lausut lumppalille:
„Totta on, hän Vieras onpi,
KasVanut ei laaksoissamme,
Hän ei taida meidän kieltä,
Eikä tunne tapojamme;"

„Mntta maamme on hän nähnyt,
Nähnyt on sen saaret, luodot,
Niinkuin mekin waaroiltammc
Tuhansien järwein muodot.
Sydämeltä, Jumalatta
On se, jok' ei hartahasti
Innostuisi puoltamahan
Tätä maata kuoloon asti!"

Christjernin loi silmät Lodeen
„Nnoriapa luule, tveilla,
Klingspor on taas heillä suussa,
Sepä onkin wanha seikka.
Olemme tol' onnelliset,
Verihinlin lantuissamme,
Sepä toinen onpi onni,
Kitin on marski raukallamme."
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Vanha Lode, jäykkä herra,
Oli hiljaa istununna;
Nyt nous ukko seisaallensa,
Kasivoiltansa punastunna,
Lasiu täyden joi hän pohjaan,
Vihoin pöydälle sen laukaH,
Hatun pisti kainaloonsa,
Harmissahan suunsa aukas:

„Pois mä joukostanne lähden,
Pttätäätte riemuanne,
Klingsporista saapi tuulla
Moitett' aina seurassanne.
Sotamarsti, sotamarsti,
Muut' ei ole haastamista;
Häpeä luu urhot kehtaa
Haastettakaan tuommoisista."

Döbeln JuuitnM.
Proivasti lausui: ..warman kadotuksen

Tuo Döbeln uskoton saa kuoltuaan.
Ma tulen, neuwon, sanat lohdutukseu
Tuon hälle, hänpä, hetken kuultuaan,
Jo nousee wuotehella ryntäillensä:
„Pois aja pappi!" huutaa rengillensä,
„11l laita, ettei suunsa täällä soi!"
Näin käykö haastaa kuolemaisillansi?
Vaan itse Vastatkoon hän onnestansa,
Mä tein, mink' ihminen ja pappi Moi."
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Näin hcrttnpöydässänsä haastclewi
Prowasti herra, jalo loistossaan,
Hän lausun näin ja siihen huolaisewi,
Ia syö, ja leikkaa wielä paististaan.
Waan wnotecllaan on Döbeln tuskissansa,
Ia tauti hehkuu hatten kuswoillansa,
Raskaana nousee rinta lewoton.
Väkensä oli Pohjaan kiirehtänyt,
Ei Vuorokauteen kahteen lewiihtänyt,
Hän itse Joensuuhun tullut on.

Hän tuusi polttllwaista tulta suonen,
Mut polttcilvampaa Vielä mielessään,
Ia tuska tuimempi kuin tuska Tuonen
Selwästi nähtiin hänen silmissään.
Hän hetkiä ol' lukemahan tllrkka,
Hän kuulteli ja Vartoi, silmä arka
Useesti kääntyi porstuahan päin.
Ow' aukeni, ja siitä watawainen
Kenraalin luoksi astui nuorukainen;
Ia Döbeln lausui Vieraallensa näin:

„Turhuntta paljon, tohtor', uslotahan,
Mä wapaa-usloinen jos joku lien;
Mut läätetaitoon sai mun luottamahan
Rikottu otsan', ystiiwiiin Bjeckn.
Siis olen noudattanut tahtoanne,
Kuin lapsi maannut, niellyt rohtojanne
Ia niitä pöydälläni kärsinyt.
Te tiedettänne setuaatten, mun nähden,
Vaan päiwiii jos maata saan sentähden,
Kuin mies sen säännöt rilkokaatte nyt!"
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„Niin tahton' on, mun täytyy taudin alta
Nyt päästä, nousta waitta hauoastain.
Haa, knnlettento jyskeen Inuttahalta?
Se päättää onnen Suomen sotijain,
Siell' estetyksi tnlla joka hetki
Woi Adlercreutzin palauksen retki,
Kuin käy sun sitten, tväti urhoinen?
Ei, tohtor', ystäwäni, keino keksi,
Nyt kuinka pääsen sinne — huomiseksi
Vaikt' kirnun saisin kymmenkertaisen!"

Sen kuuli lääkär' ensin huolellisna,
Vaan silmissä jo loiste huomataan;
Kätensä laski pöytään rauhallisna,
Ia pyyhkäs siitä kaikki kerrassaan.
~Nyt, kenraali, ei estett' ole näistä." —

Kirkkaampi rusko loisti poskipäistä
Nyt Döbelnin, kun silvin horjuwin
Hän nousi: ..kiitos, Veikko, suuta sitte!
Te selivemmin kuin muut mun ymmärsitte;
Mies oletten, niin olen itsekin."

Jo waiten' ääni tyllein Innttahalla,
Sielt' ensi wiljatt kuolon halla wei,
Ia Suomen joukko, uiwan sortumalla,
Ol' altis kuoloon, mutta »voittoon ei;
Se rynnäkön löi äsken puoleltansa,
Waan Kosatschlowsli jälleen joukkoansa
Jo järjesteli, kaikki murtaakseen.
Äänettömyys nyt oli synlkii, aiwan
Kuin koska nkkcispilwi, joka taiwuan
Laelta läksi, uhkaa uudelleen.
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Riwimme harivat, jäännös muinaisista
Ajoista woiton, ken sais kokohon?
On miehuutta, on mieltä nrhollista,
Vaan järjestäjä itse poissa on.
Hän, Naaroissamme kirkkain toiivon tähti.
Mies, jonka johdoss' tuhot Porin lähti
Salahan werileilliin ihanaan,
Ei niilis miestensä nyt kaatumista,
Vakaata kuolemahan astumista,
Ei hän, mut sattumus heit' ohjais waan.

Ei unhoteta, seisoithan sa siellä.
Jok' ennenkin weit waaraan jonkkoas,
Sä, josta maamme riemuitsee nyt wielä,
Vaitk' itki onneaiS, Eck urhokas!
Tapella taisit kyllä tuhoisasti,
Kuin ystäiväsi mnnttin, kuoloon asti,
Vaan johdattaa tais sairas yksinään.
Sä seisoit äänettä, mut walmis muuten,
Grönhagen mietti, tylmä oli Kothen,
Schantz ärjyi, Konotv noitui miehiään.

Vuit, luule! kummulla nyt hnrratahun.
Mies ratsastaman nähdään. Ken se on?
Se wast' on ääntä! Mistä riemuttahan,
Kun miehistä käy hurra ponneton?
Se täyttää ronoret, tvainiot ja loukot,
Se paisuu, kastvaa, nielee sotajoukot,
Ia wyörykkccnä roierii laaksohon.
Haa, hän se tänne rientää ratsullansa,
Mies pienokainen, wanne otsallansa,
Se jalo, uljas, armas lenraal' on.
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Vaan hiljaa! kuule kuinka joukollensa
Hän äsken hajonneelle huutaa nyt;
Häu ratsastaa sen luo, ja paikallensa
Riwiinsä joka mies on rientänyt.
Tihcessä miestä Välkkyy asehissi.
Ia joukko musta, ryysywaattehissa,
Taas järjestyksessään on hirmuinen;
Ei enää kuolla aio se, ei koittaa
Taistella waan, se aikoo nyt jo woittaa,
Uus henki innostuttanut ou sen.

Wahwtstuneitll riwejänsä pitkin
Nyt ranhllllisna Döbeln ratsasti,
Jokaisen pariven, kaikki soturitkin
Hän huomasi ja heitä katsasti.
Sen Suomen mies ja Ruotsin laisi nähdä,
Ett' aikoi jotakin hän suurta tehdä.
Hän miettilvämp' ei ollut milloinkaan;
Mut lauhemp' oli myöskin entistänsä,
Ia myhiieli jonkun nähdessänsii
Iylseitii, arpipäitä tuttujaan.

Sull' oli, Kothen, joulossais sen-moinen,
Standaar, korpraali numro seitsemäs;
Jalassa toisess' saapas-rnojn, toinen
Ol' aiwan kengättä ja werikäs.
Luo tultuansa Döbeln seisahtatvi,
Hän tuimin silmin ukkoon katsahtaivi,
Käs otsallaan, hän ensin onpi Vait.
„Olithan," lausui Viimein suuttumalla,
„Sä Kauhajoella ja Lapualla,
Tämänkö palkan Voitostamme sait?"
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..Kenraali," näinpä lausui ivastaan utto,
..Tiiss' antamanne Pyssy wielä on,
Sen piippu wiel' on eheä, ja lukko
Lyö tulta, siinä kylliks ollohon. —

Ei »vaatteistani mua soimattane,
Kun pulua ei mieheks armattane,
Semmoinen wcrho jtnu' on muillakin.
On kengässä tai ei, mit' onkaan tuosta,
Wain laittalaatte, ettei täydy juosta,
Niin jalka seisoo sauppahattakin."

Ia äänetönnä Döbeln hattuansa
Kohotti kunniaksi Vanhuksen.
Luo Ärakclin nyt riensi ratsullansa;
Larm rumpalin hän siellä löysi, sen
Hän tunsi Kustaan sotarctkist' asti;
Käs ukolla nyt liikkui kankeasti,
Hän tuskin wirwe.in sai rummustaan;
Hän paraatissa harwoin nähtiin myötä,
Siell' aina, missä tehtiin Verityötä,
Näin kenraal' loihe hälle lausumaan:

..Io etkö, Veitko, ole kyllästynyt,
Tääll' eikö löydy miestä nuorempaa?
Tass' olet kaiken päiwää köykistyuyt,
Et liikkumaan nyt palikoitas saa!"
Puhetta kuuli ukko mieliharmin:
~Ei poikain kanssa kilpailla käy Larmin,
Ia pärrytys on hälle rastas työ;
Vaan kaks on hällä kättä wahwaa, jäykkää.
Kuu huudlltten kuin Armfelt: päälle käykää!
Larm harwaiseen, mut hartahasti lyö."
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Hymyili santar Lapuan, löi kättä
Uroolle aikuiselle Armfeltin.
Joelle riensi sitte »viipymättä
Luo »vapllnjoukon Gyllenbögelin.
Siell' äsken maalta tuodun nuorukaisen
Hän näki, ja sen muodon tvaaleaiscn,
Ia ratsultansa huusi ärjähtäin:
„Ken olet moukka? onko snlla selko.
Kuin miehen kuolla käy, wat lienee pelko
Sun kastvos, kurja, kalwistannt näin?"

Mies nuori astui kenraalinsa lnoksi,
Aivasi nutun ivanhan, harmajan,
Polvesta paistoi haawa, josta juoksi
Verensä tvirtuetlen hiekkahan.
„Tuon äsken suin, kun tappelussa häärin.
Kenties se tonoti roerta ylinmäiirin,
Ia laswon' ehkä kalivistntti näin.
Ma olin kaatunut, nyt koittaa soisin,
Kanss' tuhoin ehkä Vielä käydä Voisin,
Mä toinnuin taasen, teidät nähtyäin."

Nyt Döbelnillä kyynel kirkas loisti:
./Siis taisteluhun, wiili Verraton!
Se, minkä näin, kaikk' arwelulset poisti,
Tää Döbelnin, tää »voiton päiwä on!
Viljamme, ajutantt', on lypsynynnä,
Mii'iltä, mailta käskekää kaikk' ynnä
Yht' aikaa niittohon nyt joutumaan.
Täiill' ci, waan tuolla miekkaa saamme koittaa:
Uroilla näillä woi maailman woittaa,
En Ryssää warro nyt, käyn päälle waan!"
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Ia piltin linjaa lohta riemu railtnu:
„Nyt, poi'at, woittoon taikka kuolemaan!'
Standaarin ääni ukkosena kaikkuu,
Larin miehen lailla lyöpi rnmpnaan.
Ia nuorukainen, haatvoitetnin rinnoin,
Veristä kenttää astuu sankar'-innoin,
Heit' etupäässä Döbeln woittoon wie!
Ia ennenkuin loi maahan warjons ilta,
On tarkoitettu Ryssä kankahilta,
Ia an'aistnna Adlercrctttzin tie.

Ia seudust' oliwat jo joukot poissa,
Miss' ensin tohtasilva. toisiaan;
Kedolla, jok' ol' äsken salamoissa,
Mies illan suussa seisoi Yksin waan.
Ia köytettyä ratsun wicrehensä,
Hän kaatuneitten keskell' itseksensä
Nyt seisoi werikentäll' aatteissaan.
Kuu tuuli kaukaa woittohuudot tuopi,
Vakaasti silmät taiwaasen hän luopi,
Tää lause kuuluu hänen huuliltaan:

..Työ tehty on, ma pääsin Voittajaksi.
Työ toinen jäi. Mun uskoin mainitaan
Wapaakst. Sep' on mulle kunniaksi,
Vapaana synnyinkin mä maailmaan.
Waan kunne kulloin aatokseni lähti,
Sä olit määrä matkansa ja tähti,
Sä, tahdollais jok' ohjaat elämää!
Sun puolehes luon silmäni nyt tässä,
Miss' silmä kuolon Vllau on näkemässä,
Sua kiittää saan täss' ilman näkijää."
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„Sä synnyinmaani jälleen annoit unille,
Kun yöhön wuipni toitvon' nnpncn,
Sä kaikki tiedät, tutti, woinlo Sulle
Mä arlvon antaa lahjasta »vai en!
Maass' orja Herrans edessä saa maata,
Mä kumarrella, kerjätä en saata
Toimossa palkan taikka suosion.
Iloisna tahdon etehesi tulla,
Vapaalla miellä, päällä nostetulla,
Se miehen suoraa rukousta on."

„Sä Voittoon soit mun sotajoukot wiedci,
Mun, jota waiwoistani Vapisen;
Ruumiini sairas ponnistust' ei siedä,
Mit' öisin saanut yksin toimehen?
Nyt miehill' äsken suljetutti' on Voitto,
Ia Suomellemme Vapauden koitto
On Viritetty toimestani mun;
Waan moiton, Voiman annoit Sinä yksin,
Jumala, tvcitto, millä nimityksin
Sna maininnenkin, kunnia on Sun."

Näin lausui mies, ja lähti ratsullansa,
Kun tehty cli toinenkin jo työ;
Ia kuolon pellon peitti marjollansa
Ia lasti kyyneleillä kolkko yö.
Mik' onni sulle, synnyinmaa, lie luotu,
Iloko »vaiko huoli sulle suotu,
Salattu tulemiin on aikoihin.
Vaan kuinka riemuinnet tai snrret silloin,
Niin kauniimpaa et päiivää muista milloin,
Kuin pnimciä tätä, päiwää Döbclniu.




