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Hepo-Kammio Perhosi).
<iVusa löywän lepo-kammioisen.
Joka Perhon petäjikkö-maasa.
Kohta kymmen-kymmentäki wuotta,
Kaswanut on ruohon kukkasia,
Unhotuksen uutimitten alla,
Ehk'ei unhotusta ansanneena?
Kusa on se? Ala kysy Wieras!
Tuolla, josa laaja mettä-lampi
Likeneepi honka-lakson luoksi;
Siellä paikka. Pitkät koiwut siellä
Kanwan jo on, tuulen tuuwittaisa.
Heilutelleet lehti lewiänsä.
Mihin hauta, heijän juurten alle
Valmistettu, muinen mullattihin.Se on anvan outo nykyisille.

Sinä, Suomen raikas Runo-Neito,
Joka muistat kaikki muistettawat.
Sano kuka jalo kuninkaitten.
Tahi wallan-miehen wertahinen.
Ompi kätkettynä kammiohon? —

Kätketty ei ole kuningasta.
Eikä muuta wallan-miestä siihen;
Wanha Talon Waari Haane
Ia sen poikaa kuusi, komiata,
Ilepää siellä, Lepo-kammiosa. —

Istu' tuohon rannan rantehelle;
Kastet pisareitten kiiluessa
Wielä kanerwien kukkaisisa,
Päiwän myöski wielä »viipyessä,
Tuolla petäjitten peittehissä.
Kohtalosta heijän, komiasta.
Laulan sulle laulun surullisen.
') Förut tryckt i Oulun Wiikko-Sanomia, for Zr i834
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Haanen suku oli suomalainen.
Wuosia jo seitten-kymmen kunnan
Elänyt hän oli, oiwa-Isiltänsä
Perityllä, maalla mettäisellä.
Kolmet kaksos-parit poikaisia
Wanhall' oli, joista »vanhin alko
Kaheksatta toista kewättänss;
Nuorin wasta wiien toista pääsä.
Kauniit, kunnokkaat he oli kaikki,
Niin kuin ojat kewät-tulwillansa;
Ia jos joku oli toista jaloisempi,
Tuomas Haane totta, — toisen parin
Weljeksistä wanhee, — jaloin oli.
loski warsin ryysyin maatettuna
Poika pulska oisi oleskellut.
Loisti hän kuin tähti taiwahalla.Hajonneista pilwi-hahtuwista.
Ia jos mitä Tuomas tehnyt oisi.
Häll' ei kukaan »voinut »vihastua.
Yhtä hywin näytti Isältänsä
Tuomas warsin kowin »vainotulta,
Niin kuin kaikki hänen weljeksensä.
Ei hän heitä, niin kuin lapsiansa,
Wanhan päiwän waraks' elättänyt.
Orjiakin pahemmasti piti
Isä heitä, juuri juhtinansa,
Wapautta wailla olewina.

Sillä lailla kaswowat he kaikki.
Päiwä joutu jona nuorin pari
Wiisi-toista »vuotta wiimmen täytti.
Kaunihisti koitti aamu-rusko,
Mettän taustalla tulosansa;
Pilwetöinnä wälkky taiwon piiri,
Ilonen kuin itte päiwän alku
Nousi weljes-joukko, joutusasti,
Dlki-wuotehilta oikaamatta.
Mutta pelwolla he pakinoille
Käweliwät isän, kamarihin.
Nuorimmat ne nöyrimmästi siellä,
Kättä antain, arweliwat hälle:
"Isä kulta! salli meijän saaha
Joutilaina juosta tämä päiwä.
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Weljestemme kansa kaunihisti,
Työstä irti, olla iloisina.
Wuptta wiisi-toista täytettyä"'.

Kowa niin kuin talwi, ukko, Kuullen,
Walkosia weti kulmiansa
Kyrttyhyn ja koliasti haasto:
"Mit' ei täyteen tehä tänä pänä,
lääpi maille miellä huomenaki.
Kohta ompi pelto kynnettäwä".
Äänetöinnä pojat pellollensa
Kiiruhtiwat kohta, auronensa.
Weräjällä wasta sanoi Tuomas:
"Jos ma Isän silmät oikeen näjin.
Niin on työmme, totta, tänä pänä,
Kaunihinta kultaa kallihimvi;
Eikä hiki kuusen-kelkkää maksaa
Painawainen ompi pakko työhön;
Ilta tuopi kowan tutkinnonsa".

Tuomas-pojan tuumattua, kohta
Aurain wannaat maahan wajousiwat.
Päiwän nousulta he laskuun saakka.Kukin kulki pitkin wakoanfa,
Syömätöinnä, leepäämättä supi.
Mutta hiljan illan hämärällä
Dli sarka sahrimatta wielä.

Tuli mainiolle wanha Isä,
Kuttui koolle poikasensa kaikki
Ia näin haasto: "Kynnetty on kyllä;
Mutta ennätetty oisi.enemminki
Wireywellä warsin wakaisella.
Kaikille en jaksa kuritusta,
-Kerralla nyt, antaa ansaittua;
Muuan onki muita syyllisempi;
Kärsiköön han myöskin muitten «estä.
Istukoon hän aiwan ahtahäsa
Kellarisa, kamarini alla;
Siellä pian syypäsn suljettuna.
Muutteet kolmen päiwän, kolmen yönki
Salatahan hänen silmiltänsä;
Ruokaa kolmen päiwän, kolmen yönki
Hänen kuiwa Menesä ei maista".
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Sanoin niin ja silmin julmisteli
Äijä; mutta toista tunsi syän.
Petosta jos kyyneleiss' ei ollut
Jotka pyöri äijän poski-päillä,

Kotihinsa kääntyessä kohta.
Yö jo sulki, sylihinsä luout ,

Wuotehella lewon lepäämähän.
Maata waipui wuoteellehen wanha,
PirttihinsH paneusiwat poijat,
Wäsynynnä, pehku-wuotehille.
Kukin walwoi, unta kuwa ellen;
Toinen toistaan ootti nukkumaksi.
Ensin, luullen kunki untuneeksi.
Nousi nuorin, Jaako, sialtansa.
Meni isän tupaan tuumailehen:
"Wika-paa oon minä, Isä!
Sillä synty-päiwänäni. juoksin
Ilossani, ilwehellen yhä.
Sinne tänne, työtä tekemättä.
Kurita siis mua, mutt'ei muita."
Hälle »Vastasi waan wanha Isä:
"Huomena ma tt)ösi maksan sulle."
Jaako meni wuoteellehen maata.

Taaski, luullen toiset nukkuwiksi,
Kustu-poika, »varoin »vuoteeltahan,
Käwi tuumill' isän kamarihin: .

"Mua yksin kohatkohon kuri;
Nina waan sen olen ansannunna.
Synty-päiwänäni pyörtänöiltä
Waaramia poimin »veljilleni.
Syytä mua eikä syyttömiä."
Hälle wastasi waan Wanha Aija:
"Huomena ma työsi matffan sulle."
Kusta meni wuoteellehen maata.

Taaskin, luullen toiset nukkumiksi,
Erkki-poika, »varoin »vuoteeltahan,
Käwi tuumill' isän kamarihin: .

"Minusa on wika, eikä muisa;
Alä koske muihin, isä kulta!
Kiwillä mä järwen kaihlikoista
Wesi-lintusia lingotellen,
Kbko saran jätin fahrimatta."
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Hälle wastasi waan wanha äijä:
"Huomena sa työsi makson saanet."
Erkki meni wuoteellehen maata. —

Näin nyt käwi kukin isän luona,
Kaikki saiwat saman »vastauksen.
Tuomas yksin oli käymätöinnä.
Mutta merkittyä muitten juoksun,
Armattua myöskin aimotuksen.
Nousi hanki, muitten nukkuessa.
Ia myös meni isän kamarihin:
"Kuule, isä kulta, kumma seikka!
Kuin ma tuolla unta kuwaelin.
Nousi ittekukin istullehen,
Wiskutellen, weli »veljellensä,
Minun yksin yhä, maatesani:
Kukin meistä tietää kyllä hymin
Tuomaan tuottajaksi tuomiomme;
Työnsä toki taas hän tunnustaapi.
Mutta kerrat monet monituiset
Kowaa kärsi hän jo meijän eestä;
Kärsikäämme hänen eestää kerran!
Sitte, luullen muita nukkumiksi,
Käwi kukin »varoin, wuorotellen.
Ulkona ja tuli maata taasen.
Aiwoituksensa ma arwannunna
Olen, Isä kulta; mutta kuule:
Veljellinen rakkaus heijät mietti
Walehia sulle »valamahan;
Sillä syyllinen on minä yksin." —

Sortuneella aanell''äijä sanoi:
"Huomena ma työsi maksan sulle."

lärmestä jo aimo Aamu-Rusko
Lentänynnä, kulta-lentimillä,
Istui, ilon Luoja, mehtolasa.
Kuin se wanha kuttu poikasensa.
Pyhä waattehisa, pöywan pääsä,
Istui jo se jalo , kolkko Isä ;

Hovioinen wälkky Hälla walo
Harmajista päänsä hapeneista;
Raha lippu hänen rinnasansa,
Isän maalta hälle lahjoitettu.
"Kell» teistä," - kysyi kolkko äijä,
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''Rikos-riippi ompi olka-päillä?" ->

"Mulla," huusi huulet.joka »veljen.

Siinä särky sulku, joka äijän
Kyyneleitten tulwan tukkinunna
Oli seitten-toista wuosi-kautta.
Näkymästä poika-parmillensa;
Hartahasti itkiin äijä haasto:
"Kiimas kiitos Kaikki-Waltiaalle!
Täytetty on lupaus, eikä mulla
Pakahtunut ole Isän-syän,
Poikineni »vihoin ollesani.
Lapset! ei nyt enään orjain lailla
Piettäwät, waan poikain, rakkahitten.
Sanojani kuulkaa törmillänne: —

Liki on se kylä kuulumissa, .
losa poikana ma palmelinki.
Siunattuna siellä muuan isä
Kaheksalla oli poikasella;
Muttei main» miha-miehen ole
Niitten weljein wihaa äkiämpi;
Puukoilla he toista puhutteli
Vastaan heitä tiellä tuliata,
Kiwillä he siwu mennesänsä
Toisiansa termeyttimät aina.
Voi! ma ajattelin, olla alti
Ilman iloaki rakkauuen.
Vaimon walitunki yhteywesä.
Parempi, kuin yhä Pelkosilla
Semmosia siittää maailmahan,
Mettän petojakin pahempia.
Ajateltu päätty tehtämäksi —

Vuotta miisikymmentä jo paino
Päätäni; maan eipä wielä
Ikä-wuoet eikä socin moimat
Voineet murtaa woimaa jäsenteni.
Semmoissa ma yöllä kerran yksin
Istuin hautojana terwa-hauwan.
Äijä muuan äkkiä nyt astui
Ruskottaman rowioni luokse,
Tuumaeli mulle tulillani:
"Isä itte pahan poika joukon
Warottaapi su» säästämästä
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Matoisille, maasa, syötäwiksi,
Lujista sun luistas', ytimiä.
Toista on kun otat oiwa »vaimon ,<

Kaswattelet paljon poikaisia
Tekemähän työtä Suomen maasa.
Koska pojat polosimmat mulla
Hylkäsiwät hywän päiwän neuwon,
Pane sinä kolkot, kowat päiwätPoikiasi oikeen ohjaamahan." —

Niin hän puhui. Tuulen tupru tult»
Wälähytti hauwan hiilloksesta.
Mies se meni minun silmistäni. —

Hänen tuumahansa tuotti onnen
Itte armon Isä taiwahasta.
Wannokaa nyt Hänen nimehensä,
Poikaseni! että, eläisänne.
Niin kuin tähän asti, alti piettä
Vhtä, rakkauuen yhteywesä;
Ettei koskaan rauha, eikä »vaara,.
110 eikä tuska , tuulen alla ,

Ole yhen enemmin kuin toisen,
Antaessa teille Armon HerranRuumihin ja hengen rawtntoa;
Ia se murhe joka mursi kauwan
Syäntäni, kowuueni syystä,
Iwaamatta mua hauwasani,
Tuopi heelmän wiimmen walituimman.'

Puhuttua hänen, pulska Tuomas
Ilosesti Isällensä haasto:
"Iloll' on se wala wannottawa,
Eikä ookkaan työläs täyttääksemme.
Drjana, ci lassa, ollesamme,
Mikä esti meijät talostasi
Maailmalle menemästä, muilta
Etuamme työllä etsimähän?
Mikä, jos ei sopu weljellinen? —

Eroa me kaikki kaiwahimme:
Toinen toist' ei heittää hentonunna:
Hajouua hajan pelkäsimme,
Niin kuin metton pojat mehtolasa.
Joita niiehet murha-mielisänsäj
Ajelemat aiwan säästämättä.
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Niin'me tuumailimme tuskan alla;
Onnen päiivinäkin, päättymättä.
Samoin sanelemat poikasesi."

Walansa nyt »vannoi joka weli:
Että eespäin aina, eläisänsä, '

Niinkuin siihen saakka, pitää tarkon
Yhtä, rakkauuen yhteywefä;
Ettei koskaan rauha eikä waara.110 eikä tuska, tuulen alla ,

Oisi yhen oma muttei toisen.
Antaessa heille Armon HerranRuumihin ja hengen rawintoa.
Niin he wanno; waan se wanha Isä,
Istuin pöywän pääsä, ilo-mielin.Kätki malan , kauniin , syämmeensä. "

Loppuneet jo oli onnen päimät:
Rauha-kulta poijes polkennunna.
Vihollinen, weri-wimmasanfa,
Suomen miehet tappo, talot poltti.
Pelko ajo »vaimot Pakosille.Surkioita tuli sanomia,
Lentäneitä läpi Lintulahen
Saarijärwen salosista saakka;
Lapualta kansa kulki yhä,
Niin kuin Ison-Kyrön kylistäki
Pahat postit Perhon perlllekki.

Pitkän pöywän pääsä, tuasansa,
Istui poikinensa, puolistansa
Wasta alkanunna, wanha Haane.
Muuan poika parka, pakolainen,
Hengästynyt, tuli tupahansa.
Ia näin hasto hän nyt hätäynynnä:
"Jesus tänne! wanha Hannen »vaari!
Yöllä joukko pitkä-pilkkisiä
Hewos-miehiä, niin hirmuisia.Poltti talon meiltä poloisilta.
Kirkon kyläsä ne lewähtäwät,
Ennen ehtoa ne owat täällä."

Weret liikahtlwat wanhan-Haanen,
Ia hän haasto, pystöön nostuansa:
"Kuusi kyllä anto armon HerraMulle lahjaks' uros-lapsukaista.
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Suonet hartiotki heille hywät;
Mutta joski wielä toisen »verran
Armostansa oisi antanunna,
Menisikkö muuankahan niistä,
110-mielin, turmaks' isän-maamme,
Kuolemata kasmoin kattomahan?"
Sanoisaan hän seinältä jo otti
Käsihinsä Manhan sota-märkin,
Ruostehesta ruskian kimäarin.

Tuomas nousi, nauru suin, ja haasto:
"Eipä sowi sormiin »vanhan miehen
Sota-wärkki, eikä syämmihin
Nuolten miesten arka akan-mieli.
Pane', Isä, paikollensa aset,
Salli minun saaha, weljineni.
Koetella kowaa wihollista."

Ihastellen sija sanoin suostu.
Uljaellen, nopiasti nouti
Joka weli, tallestansa, tarkan,
Tutun pyssyn, nahka peittonensa,
Ia sen pisti pian olallensa,
Tarttuin käsin karhu-keihääseensä.
Niin nyt warustettun» he meni.
Puhumatta, mutta mielesäns»
Päätettyä pahat paholaiset
Kuolemalle uhriks, uhkiasti,
Lyyä kaikki, taikka itte kuolla.

Valta-tietä »veljet tultuansa
Parahiksi puolen neljännestä.
Tämän saiwat tuuman Tuomahalta:
"lärwen lahen päähän, lakson luokse
Käwelkää nyt, kulta-kumppanini;
Petäjikkö pensikoisa siellä
Ootettama ompi wihollinen.
Eikä ennen ehtoa hän taija
Sinne tulla tuliltansa, joita
Pitkin tietä hän nyt teeskeleepi;
Pikaiselta minä pistäysisin.
Sillä wälin, tuolla talosesa,
Jossa tyttö, kulta-kyhkyseni,
Oottanut on mua monet päiwät."
Tuumattua niin hän taloon meni.
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Werkallenfa waeltain jo weljet
Nimitetyn paikan päälle pääsi,
losa järwen luona lakson läpi
Maan-tie juoksi aiwan mataliten.
Kohta weljet wäijytellen sieltä,
Warwikosta, tietä wahtasiwat.

Eipä warsin niinkään kauwan miehet
Oottaneet kuin, päiwän koittaessa,
Pyssy-miesi, kuusi-kotoksessa ,

Kemählllä, kattastaapi aina
Teertä tulemaksi soitimelle.
Siksi kun se kukerrellen maahan
Laskeuupi tora-tantereelle.
Jopa ulempata julma joukko
Wihollisten näky rattastaman,
Pystö-piiNinensä, pitkin tietä.

Aatolffi se näki ennen muita,
Tuomas Haanen kelpo kaksos-weli.
Ia hän haasto: "nyt on tosi työnä!
Pitäkää nyt pyssyt walmihina.
Ia kuin mäen päälle, tuolla puolen
Lakson, paholainen pakkauupi,
Sillon laukaskaa, ja miesten lailla!"

Sanottua hänen, samallaki
Mäen päälle pääsi julma joukko.
Ensi laukkaa sen nyt läskeissä
Alas päin, jo laukasimat pojat.
Neljään aimoon, pahain paholaisten,
Porahtiwat poikain lyijy-luowit;
Muuan aimo kahta jähytteli.
Ajajansa jätettyä juoksi,
Ecspäin tietä, neljä hewoisista.
Kuusi toista seisautettiin siihen
Ajajilta aiwan hätäyneiltä.

"Laahatkaa te pian, wcli-weikot!"
Kiljas' Aatu nyt ja astu aiwan
Näkösälle, piilon peitoksesta.
Samallaki, niin kuin tuulen tupru,
Julma joukko joutu häntä kohen.
Hätimmssti milkkain »veljeksistä
Ruutia nyt pisti pyssyhynsä,
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Mutt'ei ennättänyt luowinensa.
Mäen päälle pääsi paholaiset;
Päästyänsä maahan, piikkinensä.
Veljeksiä lohen karkasimat;
Mutta keihäillänsä lelpo-meljet
Koliasti heitä kohtasimat.

Kiljumalla alko kowa rysket;
Ei nyt peräynynnä yksikähän,
Eikä eestynynnä csi-päähän.
Ellin kaato luowi, lentäwäinen,
Pistoolista; mutta pian pyölty
Kyöstin keihään eesä laukasta.
Yhä kiihty lowa wihan kiista;
Pisto lohta pistäin malsettihin.
Kuusi laatu nyt jo paholaista,
Weljelsetli werta muoti kaikki.
Viimmeiseksi seiso Aatu wielä.
Ehkä Hälla haawat hirmuisimmat
Verta muoti. — Vielä sapelilla,
Voitetulla, hän nyt »voitti monta.
Syöksettihin wiimmen syämmehen
Hälle pitkän piikin tuima tutkan.
Sillon laatu hän, ja julman joukon
Päämies, laulan Kältä katkastua.
Pisti hänen päänsä piikin päähän.
Sitten heti, hengästyksisänsä,
Rattastiwat roswot matkohinsa. .

Kuusi pääsi heitä, henlinensä,
Tappelusta; mutta muisto-merkin
Oli yksi saanut saalihiksi.

Pitkin portahia, mcttän läpi,
Tuli wainajitten wanha isä.
Menestystä, poikain poikettua,
Häll' ei ollut oikeen tuwasansa.
Asetoinna äijä astuskeli,
Vankka tuumiansa, tappeluhun,
Uljahilli tuuen illoksille.
Kaukaa hawatti hän hewos-miestcn
Joukon siwu-juoksun walta-tiellä,
Ia myös piikin päähän, korlialle,
Aatun pään häy näki pistetyksi.
Vapisten nyt wanhan jalat koki
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Porras-tieltä joutumalla päästä ;

Paikallekki joutu, josa pojat
Kaunihisti toosa lepäsiwäl,
Riwiösä ratki, toswoin kansa. '
Harmajista silmä-hapeneista
Kyyneleet hän kiiruhusti pyhkj,
Kattoin korkialla mielellänsä.
Luki koko kaatuneitten luwun,
Ystäwäin ja wihollisten ynnä.
Polot poikasensa siinä kaikki
Hän nyt näki, paitti Tuomastansa.
"Missä," mainitti hän, "ompi Tuomas?
Oisilko hän-yksin elämänä,
Eikä täällä weljestensä kanssa?"

Niin hän tuumasi; waan jalo Tuomas
Etähällä istui yhä, ihanimman
Neitosensa luona, luopumatta.
Juuri nyt hän hänen käestänsä
Weti kätensä ja kauhistellen -

Sanoi: "Mikä waan nyt mielesäni
Kuwaileepi kotvin kauhiasti?
Näkimet waan niskaniko mulla
"Pitäs' yhä, kulta kyhkyseni!
Niskan muuta ei kun mustuneita
Seinän saumaisia näeskellä.
Mitkä silmät siis nyt mulla nuita
Kauhioita kammoin kattelemat? —

Werisänsä makaa weljekseni,
Aatun pää on tuolla piikin pääsä."
Sanoin niin hän kourin kcihääseensä
Ia myös pyssyhynsä pian tarttu;
Joutuin juoksi hän nyt huonehesta.
Merta näkyi paljon pitkin tietä.
Tultuansa paikkaan tuumattuhun
Wiisi weljestänsä hän nyt näki
Murhatuina maalla makaamana,
Manhan isän niitä näkemäsä.
Mnetöinnä seisahti hän siihen,
Eikä luokse tulla tohtinunna.
Siinä näki hän ja kuuli kuinka
Wanha isänsä nyt malloin huusi:
"Woi, mun päiwiäni, harmaapäisen!
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Missä ompi? missä ompi Tuomas?
Hän on pakosalle painanunna!
Ehkä rakkain mulle rakkahista.
On hän paennut ja pettänynnä
Kaikki »veikot meli-kultasensa. —

Ki«ottu hän olkoon kaikkialla!
Kirottu, kuin paha, arka konna!
Kainin tamoin, karlulaissa aina
Eläköön hän mcttän eksyksissä.
Haawan lehti liuhuainen häntä,
Säiläylsihin saattakohon yhä.
Säikkyköön hän pyynki pyräystä.
Joka paloon tieltä pemahtaapi,
Kammoin, hänen sitä lämellessä.
Jos sa wanha waka taiwon Isä
Oot »vanhurskas »vainen waltonesi,
Wainoa nyt häntä, niin kuin min»
Rakkahasti hänt' oon rakastanut;
Ia jos missä kerran, kuoltuansa.
Hanki herää wielä, maan powessa,
Anna konnan olla kokonansa
Muukalaisia muisa maailmoisa.
Isän-maata, omaisitta ilman."

Kauhistuksella nyt kaanty Tuomas
Poijes, kirouksen kuultuansa.
Niin kuin koira joka kontiota
Wihoisansa wainoaapi läpi
Syän-maitten mettää synkiätä,
Astuskeli, aiwan äänetöinnä,
Tuomas tiellä weri-jälkisellä:
Murhan into palo powesansa.
Kotiansa simu kuin hän kulki.
Tuima tuli siellä tuprueli;
Mutt' ei nähnyt hän, ei kuullut;
Silmät hällä tarkoin tshtäsimät
Verta »vainen tielle tippunutta.

Päiwän tähti mettän taukselle
Alas waipu jo kuin Tuomas tuli
Käyiven kylään aiwan autiohon.
Mainiolta, siellä, pieni poika,
Kuhilaasta, kuikistellen, wiitto
Tielle, hiljaa huutain Tuomahalle:
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"Alä mene sinne surman suuhun!
Tuolla talosa nyt »viholliset.
Vanhat willi-Worot lewähtäwät.
Kuusi ompi' heitä hewos-miestä;
Piikät piikit wielä jokaisella;
Muuan muita julmemmalta näytti,
Ia myös muita paljon pitemmältä.
Päätä meristä hän piikin pääsä
Kanto, lauhiasti katkastua."

Uusi into tuli Tuonmhalle.
Mutta ensi pirtin omen päälle
Aatun pään hän näki naulatuksi.
Kiljuin miskasi hän kartanolle
Pyssynsä, ja pirtin omen irti
Sieppasi hän saranoilta kohta.
Risti-rautaan saakka keihäs syöksy
Rosmon rintaan, joka ensimmäissä
Häntä »vastaan tuli huönehessa.
Sitten ei hän, weri-wimmasans»,
Vältänynnä enään määräalahan.Eikä huolinunna aseistansa.
Niin kuin kokko-lintu kourillansa.
Sulin käsin hanki kuolemalle
Kauhiasti kaato uhrejansa,
Pani pilkaksensa laattialle,
Repiin heiltä kurkku-tormet rikki.
Eiwät lyönnit luonnan tuntunehet
Itte tuiman Tuomaan ruumihisa,
WaiNa koma koski häneen myöski.

Wielä eli joukon johattaja.
Hänen sai nyt Tuomas sylihinsä.
Rinnan rusenti hän hältä kohta,
Ia myös seljan sujautti poikki,
Että kaksin kerroin, käppyräsä,
Wyöiyin Woro meni laattialle.
"Pään n»)t hältä Tuomas heti riisti,
Aatun päänki otti owen päältä.
Sitten wäsynynnä, weri-haawonensa.Kotiin-käsin lähti käwelehen;
Mutta kewenneellä myöskin syämmellä.

Puoleen oli yö jo joutununna
Kuin hän waiwoin, weri-haawonensa,
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Viimmen tuli koti-talohonsa.
Tuhka läjät siellä sawusiwat;
Yksi lato löyty polttamatta.
Sinne lähti hän nyt lepäamahän.
Mutta omella hän kohta kuuli
Isänsä näin haasteleman siellä:
"Kuka toisi mulle tosi-tiewon:
Onko Tuomas ollut petollinen?
Ei se, ei se toki pettänynnä!
Anna Taimon Herra että oisi
Tuomahani wielä wilpitöinnä!
Tuota' häll» tänne, nähäkseni,
Vihollisen pää, sen Willi-Woron,
Aatun päätä joka piikillänsä
Pitkin tietä kanto lauhiasti;
Nälimeni että nälisimät
Uskon olleen HHllä ulcimman. —

Kosto , jota sulta hälle huusin ,

Käännä' sitten kaikki kääntymähän
Pääni päälle, wanhan, wapisewan.
Poroin päällä, kauniin kartanoni,
Hauwan päällä, poloin poikasteni,
Tahon minä' sulle, Taimon Herra,
Ylistystä malloin meisaella.
Elämänä että olen wielä."

Kuultuansa kohta sanoi Tuomas:
"Rauhan Herra sua, rakas'lsä!
Holhokoon, ja sinun harmajata
Päätä myöskin aina peittälöhön .'

Saatawilla sinun seisoisani
Hengetöinnä owat oiwallisten
Poikasesi pahat murhamiehet."
Puhuttua, pään hän pyöräytti.
Julman wiha-miehen, menemähän
lalkain eteen juuri isällensä.

Sylihinsä sulki wanha isä
Poikansa nyt, pystöön päästyänsä.
Wäsynynnä maipu lanttiahan
Jalo poika, ja sen kansa isä.
Haawoistansa Tuomas Haane kuoli.
Ilostansa kuoli wanha isä.


