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Suomen lippu.





Suomen lippu elköön enää liehuko juhla-
riukujen nenässä, sinivalkoinen elköön enää

saako vilkuttaa meitä tervetulleiksi isänmaalli-
siin juhliin.

Paljaat ovat riuvut, lepattaen lyövät irtaimet
nuorat tyhjiä tankoja vastaan.

Vihan tuuli ne vei, katehen viima ne karisti.
Entäpä karistikin? Mitä me nyt liehuvilla

lipuilla, mitä me viireillä vilkuttavilla?
Liehuvathan ne meidän nostamattammekin,

vilkkuvat vetämättämmekin, näemmehän ne,
vaikka ovat kielletyt näkymästä!

Taannoin niitä tuskin huomasimmekaan, vä-
liä pitämättä niiden ohitse kuljimme, nyt ne jo
kaukaa loistavat silmäämme — loistavat poissa
olollaan.

Ennen ne köynnösten ja kukkien lisänä hu-
penivat muiden juhlakoristeiden joukkoon, nyf

Aho, Katajainen kansani 11. 1



10 SUOMEN LIPPU.

emme muita koristeita muista kaivatakaan. Kaik-
kien silmät niitä alastomien salkojen päästä
etsivät ja ne sieltä löytävät . . . Nyt ne vasta
heiluvatkin, nyt ne vasta hulmuavatkin. Näemme
ne huoneiden harjoilla, nostamme ne honkien
latvoihin, kiinnitämme ne koivujen oksiin, si-
domme ne joka seipähän nenähän, — näemme
siksi, että tahdomme nähdä.

Luulivat kai iäksi lippumme ottaneensa, ai-
niaksi viirimme vieneensä, uskoivat omamme
unohtavamme ja vieraat omistavamme.

Eivätkö tienne, että missä valkoinen pouta-
pilvi taivaan sinikannella vaeltaa, siinä on Suo-
men lippu; — että missä luminen vaara taivasta
vasten kuvastuu, siinä värimme; — että missä
valkopurje ulapalla paistaa, siinä viirimme?

Vai kieltänevätkö pilven taivaalla kulkemasta,
lumen valkealle paistamasta, tuhannet järvemme
sinertämästä?

Saanevatko taivahat tummenemaan, saane-
vatko hankemme harmenemaan, voinevatko estää
päivän purjetta valaisemasta?

Ylettänevätkö kätensä nämäkin lippumme
nuvuistaan repimään?



»Eläköön valo ja valistus!»
»Eläköön isänmaa!»





Tulin tuonnottain sattumalta Korpelan kylään.
Kylä on kaukana valtaväyläin varsilta, mutta

yhteiset harrastuksensa on sielläkin. Siellä on
kansakoulu ja lukusali ja on myöskin nuo-
risoseura. Nyt oli nuorisoseura päättänyt
panna toimeen arpajaiset ja kansanjuhlan, tie-
tysti kansanvalistuksen hyväksi omalla paikka-
kunnalla. Kun tulin kylään, oli lauvantai-ilta
ja nuoret miehet olivat parhaallaan laittamassa
kuntoon juhlakenttää, joka oli kansakoulun pi-
halla. Pystyttivät juuri juhlariukua kentän kes-
kelle.

— Pojat täällä lippuriukua pystyttävät, sanoin.
— Tokihan toki lippuriukua ...mitenkäs

muuten?
— Ette kai ole vielä kuulleet sitä viimeistä

korkeinta kieltoa.
— On kuultu! sanoivat pojat yhteen ääneen.

Ihan toki itse maapoliisi kävi sanomassa.
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— Ja silti vaan lipputankoa pystytätte?
— Nythän se vasta pystytetäänkin!
Reippaita poikia! ajattelin —- enkä voi kiel-

tää, että he mielestäni tekivät, niinkuin tehtävä
onkin.

— Vaan jos tulee ja vetää alas lippunne?
— Ei vedä meidän lippuamme!

Heidän näytti olevan vaikea pidättää nau-
ruaan ja näyttivät he hyvin veitikkamaisilta, iski-
vät toisilleen silmää ja olivat salaperäisen nä-
köisiä.

Mutta kun seuraavana iltana, sunnuntaina,
saavuin juhlapaikalle, ei siellä liehunutkaan mi-
tään lippua, — tyhjä alaston tanko vaan seisoi
keskellä kenttää.

— Ovat kai viime hetkessä katuneet, ajattelin.
— No, entäs lippu, eipä sitä näykään? ky-

syin eräältä iloisen näköiseltä nuorelta mieheltä,
joka oli nuorisoseuran esimies ja juhlatoimikun-
nan puheenjohtaja.

— Eikö näy? sanoi hän. Siinähän se lie-
huu minkä kerkiää!

Mutta ennenkun ehdin uudistaa kysymyk-
seni, puhalsi torvisoittokunta alkusoiton ja hän
riensi puhujalavalle.
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— Arvoisat juhlavieraat! alkoi hän. — Saan
toivottaa teidät taas tervetulleiksi tähän Korpelan
kylän kansanjuhlaan, jota niin usein ennenkin
olette läsnäolollanne kunnioittaneet, tälle juhla-
kentälle, jonka keskellä Suomen valkosininen
lippu niin iloisesti liehuu ...

Kaikki katsahtivat ihmeissään ylös tankoon,
lippua sen latvasta hakeakseen, mutta eihän siellä
mitään lippua näkynyt.

— Niin, niin, jatkoi hän ...tälle kentälle,
jonkakeskellä lippumme niin iloisesti liehuu, vaik-
ka se on kielletty siinä liehumasta. Ette taida sitä
vielä oikein erottaa. Mutta katsokaahan hyvin
tarkkaan, teroittakaa kaikki yhfaikaa silmänne sa-
maan paikkaan, tuon pitkän tangon nenään,
joka on tuossa keskellä kenttää ...

Yleisö ei oikein tiedä, mitä tämä on, aavis-
taa vain jotain hauskaa olevan tulossa, se on
tuo Juhola semmoinen veitikka ...sillä on taas
joku kuje mielessään.

— Niin, niin, katsokaa vaan, se taisi tulla
vähän liikaa ylös nostetuksi, mutta se on sitä suu-
rempi ...mies se, joka sen ensiksi keksii, —

ensimäisen palkinnon, oikein kunniapalkinnon
saapi se, joka ennättää ennen muita sen näke-
mään ...katsokaa tarkkaan ... ettekö näe?

— Jo näen! huusi lapsen ääni joukosta.
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— Kuka se oli? — Mattilan Ville ...Nä-
keekö muutkin? Eikös siinä ole se meidän vanha
sinivalkoinen lippu?

— On siinä! — Siinä se on! — Jo näen!
kuului nyt kilvan kimeitä ääniä väkijoukosta.

— Kas niin! Tiesinhän sen! Ne on tark-
kanäköisiä poikia! Näkeehän sitä, kun vaan
tahtoo nähdä! Me tässä jo aivan pelättiin, ett'-
eivät ehkä näekään, että luulevat, etfei lippuja
enää laitetakaan ja rupeavat meitä moittimaan.
— Näkeekö vanhainkin silmät sen, minkä nuor-
ten silmät jo ovat nähneet! — Näkeekö Pekka?
Panee lasit nenälle, jos ei ilman näe ...

— Näkeehän tuon toki lasittakin tuommoi-
sen, joka yli taivaan hulmuaa, sanoi totinen
ääni.

Yleisö räjähti nauramaan, nyt se alkoi ym-
märtää.

— Oikein sanottu, Pekka! «Joka yli tai-
vaan hulmuaa.« Niin se juuri tekeekin! Luu-
litte, etfei meillä olekaan lippua, ja nyt on meillä
lippu, joka yli taivaan hulmuaa. Se se vasta
lippu on! Nyt kai jo kaikki muutkin sen nä-
kevät? Näkevätkö kaikki?

— Kaikki näkevät! vastasi kansa yhteen
ääneen.



ELÄK. VALO JA YALISTUS!» »ELÄK. ISÄNMAA!» 17

— Näkyykö se sinne taammaksikin?
— Näkyy! — Näkyy! — Hyvästi näkyy!
— Näkyyhän se — iso, taivaan kokoinen

lippu! Mutta voitteko myöskin erottaa, mitä
siihen on kirjoitettu? Siihen on kirjoitettukin
jotain siniselle puolelle.

— «Eläköön valo ja valistus!« huusivat nyt
yhtäkkiä yhteen ääneen yhdestä ryhmästä ne
nuoret miehet, jotka eilen olivat olleet tankoa
pystyttämässä.

— Aivan oikein! «Eläköön valo ja valis-
tus!» Niin siinä seisoo ...jokainenhan sen nä-
kee. — Entäpä toisella puolella? On siinä jo-
tain toisellakin puolella, valkoisella pohjalla ...

— «Eläköön isänmaa !« — kajahti taas uusi
huuto.

— Juuri niin! Siltä se minunkin silmääni
paistaa! «Eläköön valo ja valistus!» toisella
puolella ja «Eläköön isänmaa!* toisella. Niinpä
niin! — Mutta koska niin on, niin ...eläköön
siis valo ja valistus! . ..eläköön siis isänmaa!
...eläköön Suomen lippu!

Ja puhuja tempasi jo lakin päästään ja muut
tekivät samoin ja kohottivat hänen kehoitukses-
taan juhlansa alotteeksi eläköön-huudon niin
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voimakkaan ja valtavan, etfen ole ennen sem-
moista kuullut.

Ja samassa kajahti laulajain parvesta torvien
säestämänä säkeet:

«Jos viiri meiltä riistettäis',
Sen henki rintahamme jäis'!«



Kansa kapinassa.





Yhfäkkiä soi hälytyshuuto, lähti kapula maita
mantereita kiertämään, kylästä kylään ja

talosta taloon.
Isänmaa on vaarassa, vihollinen on käynyt

rajan yli ..
. rientäkää hätään kaikki ...kiiruh-

takaa puolustautumaan, vanhat ja nuoret, miehet
ja naiset! Ei ole aikaa viivytellä, ylös kaikki,
jotka kynnelle kykenette, aseihin, rajalle vastuu-
sen, ennenkun on myöhäistä, pian pelasta-
maan, mitä vielä pelastettavissa on!

Ne, jotka jo olivat oppineet aseita käyttä-
mään, tarttuivat niihin ja astuivat riveihin ja
järjestetyin joukoin, tottuneiden päälliköiden joh-
dolla, riensivät taistelua alottamaan. Asetehtaat
tekivät yötä päivää työtänsä, valmistivat uusia
aseita ja vanhoja terottivat ja lähettivät niitä
paikkoihin, missä niitä puuttui.

Seisovat joukot olivat pian sotajalalla, varsi-
nainen väki oli tuossa tuokiossa varustettu.
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Eivät riitä tavalliset rauhanaikaiset joukot,
nostoväkikin on otettava mukaan, joka mies on
opetettava aseita käyttämään, ukot, pojat, naiset-
kin olkoot tarpeen tullessa valmiit! Sillä kysy-
mys on kotien puolustamisesta, oman lieden
linnoittamisesta.

Ja vapaaehtoisia vänrikeitä rientää kaukaisim-
piin korven kyliinkin aseiden käyttöä opettamaan.
Soitten poikki rämpivät, upottavia teitä astuvat,
tähti lakissa, raskas asetaakka selässä.

Tuskin on sotataidon neuvoja kylään saapu-
nut, kun kaikki kansa rientää ulos. Eivät nyt
pakene korpiin, eivät nyt piile metsäpirtteihin,
eivät kätke aarteitaan turpeen alle. Itse tulevat
isät ja tuovat poikansa sotamiesten ottoon, kä-
destä pitäen äidit pienosiaan taluttavat, ukot ovat
yhtä innokkaita kuin nuorukaiset, ja vanhat vai-
mot, jotka eivät itse voi oppiin tulla, tahtovat
nähdä, miten muita opetetaan. Ja kaikki otetaan
vastaan, kaikki kelpaavat

Harjoitus alkaa, ulos tunkee suuresta pirtistä
opettajan ääni ja tahdin lyönti ja rekryyttien
opetus. Aseet välkkyy, kädet heiluu, kauvas
kaikuu komento. Päivät siellä aherretaan ja joka
ei kiireiden kevättöiden aikana ehdi aamulla
tulla, se saapuu iltasilla ja viipyy myöhään
yöhön.
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Mutta vakoojat hiipivät metsiä myöten ky-
län peltojen taa ja väjyvät ja vaanivat ja kiiruh-
tavat kertomaan, että kapinan on tehnyt kansa.

Ja totta puhuvat, eivät erehdy.

Sillä kapinan on tehnyt kansa, noussut kuin
yksi mies vihollistaan vastaan.

Mutta ketä vastaan on kapinan tehnyt tämä
rauhan kansa, kuka on vihollinen, jota se on
taas noussut päältään torjumaan? — Oma pi-
meys on vihollinen, omaa tiedottomuuttaan tor-
jua tahtoo, omaa itseään vastaan varustelekse!

Ketkä ensi riviin asettuivat, ketkä riensivät
ennen muita taistelutantereelle? — Valon vaki-
naiset vartiomiehet!

Mitkä oli aseet? Mitkä oli asetehtaat? — Ky-
nät oli keihäinä, sanat kuulina suhisivat, kirjat
pommeina putoilivat

Mutta mihin harjoittaa vänrikki kylän väkeä
pirtin seinien sisässä? — Lukemaan opettaa, nume-
roita neuvoo, tiedon alkeita antaa ...rihvelit
kivitauluista tulta iskevät, tavailun tahti kaikuu
kesäiseen yöhön.
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Mutta vakoojat hiipivät kylän peltojen ta-
kana ja uskovat, että heidän herraansa vastaan
on kapinan tehnyt kansa.



Lesken ropo.

Aho, Katajainen kansani 11. 2





Kun kotikoulu oli muutamia päiviä ollut toi-
messaan Korvenkylässä, saapui Sokea-Mari,

vanha herännyt ihminen, koulutaloon, kopeloihe
keppinsä avulla pirttiin, istuutui karsina-penkille
ja istui siinä koko sen päivän opetusta kuun-
nellen ja sukkaansa kutoen, silmäkuopat uteli-
aasti käännettyinä opettajaa kohden pöydän
päässä.

Kun koulu iltasilla lopetettiin ja opettaja,
joka oli nuori ylioppilas, pitäjän rovastin poika,
oli vetäytynyt pirtinpohjakammariin, levolle las-
keutuakseen, kuuli hän haparoimista lukossa ja
Sokea-Mari tuli sisään.

— Ettehän vaan liene jo levolle ruvennut
...olisi minulla ollut vähän asiaa ...en tiedä,
tuntenetteko, vaikka kyllähän se rovasti minut ...

— Tunnenhan toki minäkin, sanoi nuori
herra ystävällisesti ja pyysi istumaan.



28 LESKEN ROPO.

— Kaikkihan ne Sokean-Marin ...saatanhan
minä toki tämän asian seisoaltanikin. Läksin
kuulemaan minäkin tätä koulun pitoa ja olen
kuunnellut ja kiitoksia vaan paljon. Sanoivat
täällä valkeutta jaettavan kansalle, joka pimey-
dessä vaeltaa. Minäpä tuon tiennen, mitä on
valkeuden puute. Kyllähän minä toki sen, etfei
täällä sitä valkeutta, jota silmällä nähdään eikä
aivan sitäkään, mitä sielulla tutaan, mutta sen
minä jo kyllä tästä vähästä, että oikea on asia,
koska Herran nimeen alotetaan ja lopetetaan,
niinkuin pitääkin .. . eikähän se nyt rovastikaan
mahtaisi poikaansa ilman aikojaan lähettää: pa-
hat kuuluvat olevan ajat, vieläkö uskotkin muu-
tettanee ja raamatut otettanee, kun ei lautamies-
kään kuulu keisarin puheille päässeen ...niin
sitä minä, että kun nuo kaikki lahjaa tekevät,
mikä antaa näin pirttinsä ja mikä näitä uusia
kinkereitä ruualla ja muulla auttaa, etfei jäisi
yhden talon varaan, ja kuuluvatko siellä kirkolla
rahaakin kirjoihin keränneen ...niin sitä minä,
että kun ei tämmöisellä vanhalla ja vaivaisella
ole mitään antaa, vaan kuitenkin tekisi minun-
kin mieleni kuunnella .. .

— Mari vaan kuuntelee, eihän se toki mi-
tään maksa . . .
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— Enhän minä ihan ilmaiseksikaan ...vaan
kun minulla on vähän vielä veisuun ääntä eikä
täällä näy olevan vakituista veisuumiestä, joka
nuottia kannattaisi, niin minä pyytäisin, että jos
ette pahaksenne panisi, niin saattaisin minä aa-
muin ja illoin siitä edestä veisata. En tuota
osaa niiden uusien kirjain mukaan, vaan jos
vanhan virsikirjan mukaan vielä passaisi ...

Nuori herra otti liikutuksella vastaan tarjo-
uksen, ja koko ajan kun kotikoulua Korvenky-
lässä pidettiin, oli Sokea-Mari rukouksissa aamuin
ja illoin vakituisena veisuu miehenä.





»»Sammuta sinä, minä sytytän!»





Pimeä talvinen yö peitti kaiken pohjoisen
maan. Aurinko oli painunut pois, mutta

matalissa majoissa loisti lamppujen valkeita tulia
ja odottaessaan uutta aamua hakivat ihmiset
iloaan niiden ympäriltä.

Vaan sitäpä ei suvainnut pimeyden peikko,
joka oli anastanut itselleen vallan päivättömässä
pohjolassa. Niinpiankun hän ulkona vaani-
essaan näki tulien ikkunoista tuikkivan, tölmäsi
hän oven täydeltä huoneesen.

— Puh! sanoi hän ja puhalsi armottomasti
lampun sammuksiin.

Eikä kukaan uskaltanut enää sytyttää lamp-
pua, jonka peikko oli sammuttanut

— Mikäs nyt neuvoksi? kysyivät toisiltaan
matalan majan asukkaat pimeässä istuessaan.

Mutta tuskin oli pimeyden peikko mennyt,
kun livahti valon haltija ovesta sisään.



34 »SAMMUTA SINÄ, MINÄ SYTYTÄN!»

— Sammuta sinä, minä sytytän ! sanoi hän ja
sytytti kynttilän pöydälle palamaan.

Sen tehtyään riensi hän pahan peikon jäl-
keen. Paha peikko teki saman työn toisissa
taloissa, sammutti kaikki kynttilät ja heitti ihmi-
set pimeässä istumaan. Mutta hyvä haltija hiipi
hänen kintereillään ja sitä mukaa kuin lamput
sammuivat syttyivät kynttilät.

Vaan kun peikko jälelleen katsahtaen näki,
että tulet yhä paloivat, töyttäsi hän takaisin en-
simmäiseen taloon.

— Puh! Puh! sanoi hän ja puhalsi kyntti-
län sammuksiin.

Eikä kukaan uskaltanut sytyttää kynttilää,
jonka peikko oli sammuttanut

— Puhalsi kynttilänkin! Mikäs nyt neu-
voksi? kysyivät toisiltaan pimeässä istujat.

Vaan tuskin oli peikko pihalle ehtinyt, kun
haltija samassa oven avauksessa suikahti sisään
ja kysyi kuiskaten, eikö ollut päreitä talossa?

Olihan päreitä talossa, ennen vanhaan vara-
tulta, ukko vaarin kiskomia.

— Päre pihtiin! sanoi haltija, sieppasi pä-
reen orrelta, puhalsi siihen liedestä tulen ja
virkkoi veitikka:
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— Sammuta sinä, kyllä minä sytytän!

Ja sitä mukaa kuin kynttilät taloissa sam-
muivat, syttyivät päreet palamaan ja taas näki
peikko tulien tuikkavan kaikkialla, missä hän
äsken oli pimeätä tehnyt Ja hän töyttäsi vielä
kolmannen kerran tuvan ovesta sisään.

— Puh! pani hän, — mutta ei tahtonut
päre sammua. — Puh! — Puh! — ja vasta kol-
mannella kerralla sammui päre.

Eikä kukaan taaskaan uskaltanut uudelleen
sytyttää tulta, jonka peikko oli niin vihaisesti
sammuttanut.

— Mikäs nyt neuvoksi? kysyivät pimeässä
istujat, kun kuulivat haltijan sisään hiipivän.

— Tuli takkaan! huusi haltija ja kohta loi-
motti Iloinen takkavalkea lieden päällä ja rie-
musta loistivat haltijan silmät sen valossa, kun
hän huusi:

— Sammuta sinä, kyllä minä sytytän!
Ja missä vaan pimeyden peikko päretulet

ihmisten suruksi sammutti, siinä viritti valon
haltija kohta paikalla takkatulet heidän iloksensa
palamaan; ja ne paloivat niin, että hanget he-
loittivat ja puitten latvat kauvaksi punertivat

Mutta silloin suuttui peikko ja sydäntyi ja
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silmät seisoen ja posket pullollaan tölmäsi hän
sisään kuin tuulispää.

— Puh, puh, puh! — puhalsi hän. Puh,
puh, puh! — puuskutti hän.

Mutta kuta enemmän hän puhalsi ja puus-
kutti, sitä ylemmä tuli takassa yltyi, sitä enem-
män liekki liedessä loimotti. Eikä vaan han-
kiin heloittanut eikä vaan puita punannut —

ylös taivaalle loimo lakeisesta yleni ja hehkui
tuli kaukaisiin kyliin, valo vieraille maille.

Kovin koetti hän, ylen yritti ...En tiedä,
olisiko kerran sammumaan saanut. Mutta en-
nenkun ehti, oli yö jo lopussa ja aurinko nousi
eikä tulia enää tarvittu ja turhaa oli tehnyt työtä
pimeyden peikko. Sillä päivälle eivät peikotkaan
mitään mahda — ja yöllä suojelevat Suomeani
hyvät haltijat.



Painajainen.





Hän näki unta, että se oli hän, joka oli lak-
kauttanut kaikki sanomalehdet Suomessa.

Hän oli juuri allekirjoittanut viimeisen lehden
kuolemantuomion. Se oli sekakielinen viralli-
nen lehti, joka oli täytynyt tappaa sen vuoksi,
että se muutoin olisi kuollut itsestään: toimitta-
jain, latojain ja lukijain puutteessa. Ei hän itse-
kään sitä viitsinyt lukea. Sittenkun se ei enää
voinut sisältää väittelyä muita lehtiä vastaan,
jotka jo aikoja sitten olivat lakkautetut, oli sen
sisältö käynyt kovin ikäväksi ja yksitoikkoiseksi.

Hän huokasi helpotuksesta. Oli niin hyvä
olla nyt, kun ei enää ollut sanomalehdistä vas-
tusta, kun ei niitä enää ollut ainoatakaan. Vai-
kein osa hänen työstään tässä maassa oli suo-
ritettu.

t ■— Herra, nyt sinä siis lasket palvelijasi rau-
haan menemään ! huokasi hän, tyhjensi teelasinsa
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yöpöydältä, heittäysi pitkäkseen vuoteelleen, si-
veli partaansa, hymähti onnellisesti, sammutti
tulen ja nukkui samassa.

Kauvan ei hän kuitenkaan ole nukkunut,
ennenkuin alkaa kuulua outoa ratinaa jostain.
Hän luulee sitä ensin hiireksi, joka asustaa vuo-
teen alla, mutta huomaa sitten, että se onkin
tulevinaan niinkuin tyynyn sisästä. Hän kään-
nähtää toiselle korvalleen, ratina lakkaa hetkeksi,
mutta alkaa kohta taas uudelleen.

— Mitä ne ovat panneet minun tyynyyni?
huudahtaa hän, hypähtää istualleen ja iskee tyy-
nyä nyrkillään. Tyyny ei kuitenkaan tottele,
vaan parahtaa niinkuin sanomalehti, jota rutis-
tetaan, ja hän näkee, että se on päällystetty
eräällä vanhalla Nya Pressenin numerolla. Kiu-
kuissaan repäsee hän pois päällyksen, jolloin
sen sisästä pullahtaa käärö korvatyynyksi pyö-
räytettyjä Aftonposteneita.

— Katsos noita kanaljoita ...!

Mutta kun hän nyt huomaa unta näkevänsä
— sitä voi näet unissaankin olla tietoinen siitä,
että näkee unta — nakkaa hän mytyn jalkapoh-
jiin ja heitäkse paljaalle lakanalle.

Vähän ajan kuluttua, jolloin hän parahiksi
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pääsee kuorsaamaan, alkaa tuntua jotenkuten
oudolta ja pahalta ihossa, kirpeloipi jalka-
pohjia, kutkuttaa polvia, mutta etenkin tuntuu
kuumalta koko ruumiissa, samalla kun vuode
on muuttunut kovaksi kuin kivi. Hän potkasee
peitettä päältään ja tahtoo kääntää kylkeä, mutta
silloin nousee koko vuode raivoon. Kahisee ja
kuhisee niinkuin olisivat paperista sekä peitot
että matrassit ja hän huomaa makaavansa kah-
den lakanan välissä, joista alimmainen on om-
meltu Uusista Suomettarista ja päällimäinen ku-
rottu Päivälehdistä. Peite on liisteröity Hufvud-
stadsbladet'eista, joka koko painoksensa suuruu-

della lepää rinnan ja vatsan päällä, niin että
tuskin voi hengittää. Matrassi on kokoonpantu
vierekkäin ladotuista «Kirjasia kansalle» ja «Ky-
läläisten kirjasia« ja «Isänmaan puolesta« ynnä
muista. Vuodeverhona häilyy katosta kauniissa
laskoksissa Pohjalaisia, Viipurin Sanomia, Uusia
Savoja ja muita maaseutulehtiä.

Hän hypähtää ylös, koettaa huutaa apua,
mutta ei saa sanaa suustaan. Nähtyään, että
sohva toisella puolella huonetta on entisellään,
rientää hän sinne, mutta lattia on kuin suuri
paperikori, jossa kuohuu painoasiamiesten hy-
väksymättömiä artikkeleita, sensuroituja säh-
kösanomia, vanhoja käsikirjoituksia ja takavarik-

Aho, Katajainen^ kansani 11. 3
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koon otetuita painoksia, estäen häntä yli pääse-
mästä. Ne takertuvat jalkoihin, hän astuu läpi
paperien, koettaa siristää niitä pois, vaan taker-
tuu yhä kovemmin ja kaatuu istualleen keskelle
lattiaa.

Hän saa vihdoinkin ääneen, huutaa pitsent-
tiään, ja ovesta astuu sisään painokomitean pu-
heenjohtaja.

— Mitä teidän ylhäisyytenne käskee? kysyy
tämä vähän äreästi.

— Toimita pian pois nämä sanomalehdet!
huutaa hän epätoivoisia liikkeitä tehden ja vajo-
tessaan samalla, niinkuin hänestä näyttää, yhä
syvemmälle jättiläisen suureen paperikoriin.

— Mitkä sanomalehdet?
— Nämä, nämä, kaikki nämä!
— En minä näe täällä mitään sanomalehtiä.

Suomessahan ei enää ilmesty ainoatakaan sano-
malehteä.

— Etkö näe? Kuinka et näe? Sinä olet
vihainen siitä, että menetit hyvät tulosi, mutta
pitäisihän sinun ymmärtämän, ett'en minä voi
tuhlata kansan varoja virkamiesten palkkaami-
seksi, joita ei enää tarvita. Sinä niskoittelet,
mutta kyllä minä opetan sinua ...!
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Vaan painokomitean puheenjohtaja paiskaa
vastaukseksi oven kiinni jälkeensä.

Hän paiskaa sen niin kovasti, että nukkuja
herää ja huomaa istuvansa paitasillaan ja peite
korvissa kylmällä lattialla.

— Eivät anna minulle unessakaan rauhaa,
mutisee hän ja vetäytyy takaisin sänkyynsä, toi-
voen vihdoinkin saavansa nukkua.

Tuskin on hän sielunsa siunannut ja syvään
huoannut, kun joku raottaa ovea ja jotain hei-
tetään huoneesen.

— Kuka siellä?

— Erkko!

— Mitä sinä siellä?

— Tuon lämpöisiä! — ja hän heittää sisään
sylensä täyden Päivälehtiä.

Mutta sehän on kielletty ilmestymästä!
— Vaan se ilmestyy sittenkin!
— Ota pois ne!

Mutta ovi on jo sulettu ja Erkko poissa.
Vaan samassa reväistään ovi selälleen ja kaksi
pientä poikaa hyökkää sisään keskelle lattiaa,
toisiaan tyrkkien ja huutaen kilvan:
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— Hufvudstadsbladet — Uusi Suometar! —

Hufvudstadsbladet — Uusi Suometar!

Hän tempaa miekkansa, joka on hänellä
päänsä pohjissa, mutta ennenkun hän saa sen
tupestaan, ovat Frenckell ja Löfgren jo tipo-
tiessään.

— Miksette anna minun olla rauhassa? huu-
taa hän.

— Annoitkos sinä meidän olla rauhassa?
kuuluu Lillen basso ja koko kärryllinen Nya
Presseneitä vyörähtää sisään.

Hän tempaa pistoolinsa ja koettaa ampua,
mutta revolveri ei laukea.

Tukka pystyssä ja silmät päässä pullottaen
hyökkää hän ylös ja saa oven säppiin.

Mutta silloin kuuluu kimeä ääni ulkoa:
— Aftonposten fem penni! — Aftonposten

fem penni! — janiinkuin höyheniä sataen tupruaa
pieniä lehtisiä sakeana pilvenä ikkunasta sisään,
tupruaa, paitse Aftonpostenia, myöskin Fyreneitä,
Lördagsqvälleneitä ... Hän saa vaivoin ikkunan
kiinni, mutta nyt niitä tuiskuaa tuulen vinkuessa ik-
kunoita vastaan jakauhukseen näkee hän nietoksen
kasvavan, peittävän kadun, täyttävän kadun, koho-
avan ikkunain tasalle ..

. Kaikki lehdet myllertävät
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sekaisin — pääkaupungin lehdet, maaseutuleh-
det, seassa ulkomaalaisiakin ...kaikki yhtyneinä
yhteiseen hyökkäykseen. Nyt ovat jo ikkunain
aliruudut ummessa, matalat huoneet tuolla puo-
lella kadun ovat jo hautautuneet — ja hän pa-
kenee takaisin vuoteesensa.

Ikkunat ovat jo aivan peitossa, koko talo
on jo peitossa ja nyt niitä alkaa tunkea sisään.
Niitä pyryää uunista avonaisen pellin kautta, py-
ryää venttiileistä, ikkunain raoista, ovien raoista,
sillanraoista, nietostuen nurkkiin, täyttäen lattian,
nousten tuolien tasalle, sängyn tasalle, sänkyyn.
Tuntuu samalla niinkuin koko palatsi olisi koneita
täynnä, jotka hyrrää ja jyskyttää, niitä on seinän
takana, on vinnillä ...Koko talo on muuttunut
kaikkien lakkautettujen lehtien kirjapainoksi.

Eivät enää ikkunat voi vastustaa märän pa-
perin painoa, lehdet kun tulevat suoraan paino-
koneista, räiskyen särkyy paksu lasi ja samassa
on huone täynnä, lehtiä tulvillaan.

— Mistä niitä riittää? Mistä niitä riittää?
vaikeroi hän.

— Tämä on paperitehtaiden maa! kuuluu
vastaus jostakin.

— Miksi en hävittänyt niitäkin?
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Se on hänen viimeinen sanansa. Nietos on
noussut sänkyyn; hän makaa pian tukehtuneena
sen alla.

Hän on kuollut.

Ei kuitenkaan kokonaan kuollut, ainoastaan
valekuollut, joka näkee ja kuulee kaikki, mitä
ympärillä tapahtuu.

Yhfäkkiä ovat kaikki lehdet poissa hänen
päältään, lentävät kuni vapautetut linnut hänen
huoneestaan.

Kun lehdet ovat menneet, tulevat niiden
painoasiamiehet sisään. He ovat kaikki puetut
frakkeihin, kiiltäviin, korkeihin knalleihin ja val-
koisiin hansikkaihin. He ovat totisen ja surul-
lisen näköisiä ja kantavat suurta arkkua, joka
on tehty paperista ja painomusteella mustaksi maa-
lattu. He asettavat sen keskelle lattiaa ja pys-
tyttävät sen ympärille sanomalehtipapereista so-
masti tehtyjä tuohuksia, joista kuolinhuoneesen
leviää paksu savu. Kun he ovat hänet riisu-
neet, palsamoivat he hänet sekä ulkonaisesti että
sisällisesti painomusteella, joka erinomaisesti
säilyttää tulevaisuudelle jokaisen, jota sillä sivel-
lään. Sitten kietovat he hänet puhtaasta sano-
malehtipaperista tehtyihin käärinliinoihin ja nos-
tavat kirstuun. Sanomalehtisakset asetetaan ris-
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tiksi rinnan päälle. Kirstun kansi suletaan ja
suuri vainaja kannetaan paarilla pahvivaunuihin,
joiden pyörätkin ovat paperista, sitä uutta ame-
riikkalaista keksintöä, ja joiden eteen on valjas-
tettu pari komeita pahvihevosia. Tie vainajan
kotoa hautausmaalle saakka on peitetty lakkau-
tetuilla lentolehdillä.

Haudalla pitää painoylihallituksen esimies
puheen, jossa hän ylistää vainajan ansioita va-
paan sanan sitomisessa. «Ei ole koskaan nähty
toista, joka niin hyvin kuin hän olisi käsittänyt
tehtävänsä. Ainoa erehdyksensä — ja kuka
kuolevainen ei erehtyisi! — oli ehkä se, että
hän lakkautti kaikki lehdet, uhaten siten riistää
meiltä toimeentulomme. Elköön se kuitenkaan
himmentäkö hänen muistoaan, varsinkin kuin
olot taas hänen kuoltuaan ovat entisellään,» lo-
pettaa hän puheensa, laskien haudalle komean
paperikukkasista tehdyn seppeleen, jonka pape-
rinauhoihin on painettu sanat: «Murheell'
ei siis saakaan viettää muistoasi — kiitollisilta
painoasiamiehiltä«.

Useita muitakin seppeleitä lasketaan, muun
muassa maaseudun painoasiamiesten puolesta.
Muutamassa on sanat: «Kiitos hyvästä vartiosta*,
toisessa: «Muistosi elää.«
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Kaiken tämän näkee ja kuulee hän, voimatta
mitään virkkaa.

Sanomalehdet julkaisevat erityisiä lisälehtiä
hänen kuolemastaan ja hautajaisistaan, jotka il-
mestyvät jo ennen kuin saattoväki on hajonnut
haudalta. Yleisö, se on painoasiamiehet, osta-
vat niitä tukuttain.

Se harmittaa häntä niin, että hän kääntyy
kirstussaan — ja herää.



Lehdet.





Ne koettavat, kylmät ja tuulet, tehdä voita-
vansa, lehtiä lakastuttaakseen ja puista

maahan karistaakseen.

Kaiken kesää ne niitä ahdistavat, öillä kylmä
kouristaa, päivällä tuuli tuivertaa. Ei saa lehti
lepoa, ei saa hentonen hetkenkään rauhaa. Niin-
piankun voimansa hiukankaan väsähtyvät, niin-
piankun tarmonsa tuokioksikaan pettää, irti
heidät raastetaan, maahan sirotetaan.

Lopuksi lehti uupuu, kalpenee, kellastuu.
Silloin on aika syysmyrskyn tulla, tuon suuren
teloittajan, joka laumoittain lehdiltä kauloja kat-
koo. Sitä haaskauksen riemua, sitä nujerruksen
nautintoa! Pilvenä pakenee turvatonten parvi,
kinoksittain makaa kuolleita jakidutettuja maassa.
Paljaina seisovat puut, raunioina on lehtoinen
rinne. Ja pian tulee lumi ja hautaa kaikki al-
leen. Ei näy enää ainoatakaan lehteä, ei puussa,
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ei maassa. On niinkuin ei niitä koskaan olisi
ollutkaan olemassa. Ja voittaja luulee ne aini-
aaksi hävittäneensä. Valtoineen raivoo viima
kenenkään estämättä, kenenkään häntä kulussaan
häiritsemättä.

Viikot vierivät kuukaudet kuluvat Jo puh-
kee taas lehti, jo herää uuteen elämään kuole-
maan tuomittu. Lehto tuoksuu niinkuin ennen,
puut vihertävät vanhassa puvussaan.

Ne eivät ole väriään vaihtaneet, eivät muo-
toaan muuttaneet. Ne eivät ole vähenneet, niitä
on yhtä paljon, on enemmänkin kuin oli ennen.

Kylmät ja tuulet eivät ole mitään voineet,
kaikkivaltiaat eivät ole mitään mahtaneet

Vaikka lakastuivatkin lehdet eivät lakanneet
vaikka kuihtuivatkin, eivät kuolleet.



Uusi Juhannus.





On taas valon juhla juhannus, on vuoden
ihanin aika, on luonnon juhla ja juhla

kansan — luonnon kansan.

Kokot pitäisi sytyttää, aika olisi panna ilo-
tulet palamaan, aika laulut virittää ja piireihin
käydä.

Vaan ei tunnu juhla juhlalle tänään, ei tee
mieli ilotulia tehdä, jäykkä on jalka karkeloihin
käydäksemme.

Sillä kulona kellertivät eilen vielä vainiot ja
yhä vinkuu sama viima, joka talven ja kaiken
kevättä meitä hartioista pudisti. Kylmä vesi lai-
nehtii luhtien päällä ja tulvan alla ovat saaret,
joihin ennen sousimme juhannusyötä viettämään.
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Kato uhkaa, halla vaanii, pahat henget pitä-
vät ilkeitä aikeitaan ilmassa.

Vaan ihme kyllä ei mieleni kuitenkaan ole
musta, ei päiväni pilvessä, eikä saa suru val-
taansa sydäntäni. Sillä vielä on kukkuloita,
jotka eivät ole veden alla, vielä on tulia, jotka
mäeltä toiselle tuikkavat, ja vielä on kansalla
karkelokenttänsä, joilla se piirihin käy.

Maani luulin menettäneeni, — ja nyt vasta
sen löysin. Kansani luulin kadottaneeni ja nyt
vasta sen sain. Toivon tulien luulin sammu-
neen ja nyt vasta ne syttyivätkin.

Et tarvitse enää tulta toisilta lainata, omassa
povessasi se alati palaa, et sitä enää vaan juh-
lina viritä, arkenakin se nyt ainaisena liekkinä
tuhansissa rinnoissa leimuaa.

Uusi innostus on sen öljy ja uusi luottamus
on sen sydän ja säiliö, josta valoaine vuotaa,
on uudistunut rakkautesi kansaan ja verestynyt
voimasi sen eteen uhrautumaan.

Kouluhuoneeksi on muuttunut tanssitupa,
aatteiden esityspaikaksi entinen karkelokenttä.
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Etkä kysy enää, mitä maaltasi saat kysyt
sitä, mitä voit hänelle antaa. Et mieti sitä,
miten elolaarisi täyttäisit, vaan sitä, miten sen
sisällön tarvitseville parhaiten sirotetuksi saisit
Et satoa ajattele etkä elon korjuuta, ajattelet
kylvöä ja uusia oraita.

Uusi on juhannus ja uudet ovat juhannus-
tulet

Valon juhla oli juhannuksesi ennen — nyt
on se juhla valistuksen!

Siksipä ei, vaikka kato uhkaa, halla vaanii
ja pahat henget pitävät ilkeitä aikeitaan ilmassa,
ole mieleni musta, ei päiväni pilvessä eikä saa
suru valtaansa sydäntäni.

23. 6. 99.

Aho, Katajainen kansani 11. 4





Pienet ja suuret.





Kuka sen on sanonut, että ne suuret ja voi-
makkaat ovat mahtavat ja että ne pienet

ja vähäväkiset ovat heikot? Että ne suuret pie-
niä johtavat, ja ne voimakkaat heikoille lakeja
laativat?

*

Taivas on tyven ja sininen ja meren pinta
sileä. Maininki vaan silloin tällöin loiskahtelee
kaukaisia kareja vastaan kuin unissaan huoah-
dellen, sillä meri ei koskaan nuku eikä koskaan
rauhoitu.

Loivan kallioniemen liepeitä nuoleskellen
virtailee hiljainen merivuo ulapalta tullen ja ula-
palle mennen. Tänään kulkee se tänne, eilen
kulki tuonne, ei kukaan tiedä, mikä on sen
määrä ja mikä sen tarkoitus. Mutta merihei-
näin metsä huojuu aina ja limojen latvat taipuvat
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aina tottelevaisina sen mukaan. Pohja kuumot-
taa totisen ruskeana läpi vihreän veden ja uh-
kaavana uppoo jyrkkäyksen rinne salaperäiseen
syvyyteen.

Ihan pinnalla, niin että viri tyynessä vedessä
käy, uida lirittää pikku-kalain lauma vastavir-
taan pitkin jyrkkäyksen rajaa, yli synkän pohjan
ja yli limojen latvain. Päättömän pitkänä nau-
hana näkyvät ne mereltä tullen ja merelle men-
nen kulkevan ohi niemien, ylitse karien ja pitkin
rannikkoa, jonka poukamissa pistäytyvät ja jonka
kiviä kiertävät.

Mistä tulevat ne ja minne menevät? Ei
näytä heillä olevan johtoa mitään, ei tietoa siitä,
mitä maalia kohti kulkevat, — ei johtona muuta
kuin tieto toisistaan, ei maalina muuta kuin
vastavirta. Ei hetkeksikään eroa yksi satain tu-
hansien parvesta, ei hetkeksikään muuta jono
suuntaansa, joka on niin varma kuin ei se kos-
kaan olisi muuanne päin vienyt Se on kuin
satain tuhanten pienoisten yksimielisyydestä syn-
tynyt yksi ainoa jättiläisolento, joka meret kietoo
ja sen niemet ja saaret syleilyynsä sulkee.

Mutta vanavedessä tämän meren jättiläisen
vaanivat meren pedot hauvit, ahvenet ja muut
ahnaat Suomukset kiillellen kullalle ja kuparille
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niinkuin sotatamineet ja evät punaselle paistaen
niinkuin sotaliput ja selässä ruotaiset keihäät ja
suussa terävät hampaat vartovat ne kivien koloissa
ja limakoiden kätköissä kuin ryöväriritarit lin-
noissaan ja hyökkäävät sieltä, silmät tuikeina
päässä ja suut selällään, ohi kulkevain kimppuun.
Heitä kutsutaan merien kuninkaiksi ja rantojen
ruhtinaiksi ja he luulevat itsekin niitä olevansa. Jå
nuo pienet tuossa, ne ovat heidän alamaisiaan, jois-
ta he elävät, nielevät niitä minkä kiireelle kerkiävät

Mutta mitä välittää satain tuhanten parvi
siitä, mitä heitä muutamat hauvit ja ahvenet hä-
vittää! Tuskin huomaa se heidän läsnä oloaan,
tuskin välittää se heidän tieltään väistää. Ei
heidän rintamansa hyökkäyksistä murru, ei kul-
kunsa siitä häiriinny. Joku yksityinen hyppää
syrjään, ponnahtaa ilmaan jakoettaa paeta, mutta
suuri lauma jatkaa matkaansa, niinkuin ei mi-
tään olisi tapahtunut Eivät ne asetu vastarin-
taan, eivät pakene, eivät edes kiirehdi kulkuaan.
Merivirta se vaan määrää heidän nopeutensa ja
heidän matkansa suunnan eikä hauvit ja ahvenet.

Ja näiden suurten täytyy seurata noita pieniä,
meren kuninkaiden täytyy aina uida alamaistensa
vanavedessä — elääksensä. Pienet kalat pitävät
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aina oman suuntansa, suuret saavat mennä, minne
heitä viedään.

*

Pienet kalat ovai kansoja, suuret ovat heidän
sortajiaan.

Mutta kuka on sen nyt sanonut, että ne suu-
ret ja voimakkaat ovat mahtavat ja että ne pie-
net ja vähäväkiset ovat heikot? Että ne suuret
pieniä johtavat, ja ne voimakkaat heikoille la-
keja laativat?



Vanha ukko puhuu.





Kuunneltuaan aikansa poikainsa puheita puo-
lihämärässä pirtissä kohensihe talon vanha

isäntä kumaraisesta asennostaan pöydänpää-lasin
alla, laski raskaasti ison kämmenensä pöydän
laidalle ja virkkoi:

Ja ne ovat olevinaan miesten puheita nämä,
nuorten rotevain miesten, joilla on selkää kuin
sudella ja hartioita kuin härällä ja kämmeniä
kuin karhulla!

Vai Ameriikkaan! Vai Atlantin taa! Vai
ei nyt enää siedä Suomessa elää! Vai ei täällä
enää miehet tarkene!

Ja oikein isolla joukolla! Oikein miehissä
lähdetään pakoretkelle ja jätetään naiset ja lapset
ja vanhukset vihollisen jalkoihin. ..

Onhan ne urhokkaita poikia, oikein sanka-
rien alkuja nämä minun poikani ...nyt sen
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kuulette vieraatkin! Sitä olen odottanutkin, ilo-
päivää, omistani, ja nyt sen näen! Uhkaa pa-
kenevat, pelotusta jo pötkivät tiehensä, aikovat
vaan antaa maansa ja mantunsa, ennenkun niitä
edes tullaan ottamaankaan!

Mistä ovat saaneet miehet tuon rohkeuden
rintaansa? Eivät sitä ole ainakaan esi-isiltään
oppineet

Entäpä olisi ennen vanhaan esi-isäin aikana
tehty niinkuin nyt tehdään? Jätetty tilat ja talot,
kohta kun kuultiin, tai kohta kun luultiinkin,
että nyt se tulee — tämmöinenköhän olisi nyt
tässäkin talo, jos niin tehtiin?

Ja vaikkapa tulisikin, niinkuin uhkaa, ja teki-
sikin sen, mitä aikoo, — mikä mies se on, joka
pötkii käpälämäkeen juuri silloin, kun häntä
enin tarvitaan? Se on raukka mies, — yhdellä
sanalla sanoen.

Niinkö, että paettiinhan ennenkin? Lienee
paettu, mutta vasta viime tingassa, ja kun paet-
tiin, niin paettiin omiin metsiin eikä merten taa.
Vieraille maille lähdettiin vasta, kun väkisin
vietiin. Ja aina lähdettiin sillä mielellä, että
kerran takaisin tullaan. Ja niin tultiinkin! Eikä
ollut kysymys vain viisistä vuosista, kymmenistä
oli — ja sittenkin tultiin! Vaan näillä pojilla ei
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ole aikomustakaan takaisin tulla. Aina tulee
kotiinsa koira väkisin viety, ei tule konsa, joka
omiksi iloikseen juoksuun lähtee.

Rahaako lähetätte? Ei täällä rahojanne tar-
vita, vaan teitä itseänne ja käsivarsianne. Ei
raha kaikkea rakenna, vaikka niin sanotaan. Ei
ole rahalla tätäkään taloa raadettu, nämä kädet
ne soita perkkasi ja korpia kaasi ja kivikoita
kuokki. Ja kellekä rahanne lähetätte, jos kaikki
lähtee? Eihän kaikki? Vaan miks'ei yksi yhtä
hyvin kuin toinenkin? Lähdetään joka mies
ja lyödään talo tuleen! Vai pitäisikö minun
jäädä marssimaan teidän kaikkien puolestanne?
Olenhan tuota kyllä tähänkin asti marssinut tei-
dän puolestanne, vakoa astunut, kuokan ja la-
pion kanssa äkseerannut . . . Vaan luulin toki
silloin poikalauman perässäni tulevan. ..

Vai ette ryssää pakoon? Ei kannata muka
muutenkaan Suomeen jäädä, hallan pesään, vä-
härahaiseen, palkat ovat muualla paremmat otatte
mistä saatte ... jos ette te ota, ottavat muut.

Olisi kai tässä ollut lähdön aihetta ennenkin.
Tyhmää minua ja tyhmiä esi-isiäni, kun emme
karanneet Suomesta joka kerta kun halla pani
ja pakkaset kouristivat eikä työpaikoista ollut
tietoakaan! Ei ollut siihen aikaan valtion töitä
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eikä tehtaiden töitä, ei metsän ostajia eikä
meijereitä, ei turvaa ruunun eikä kunnan kas-
soista. Elettiin mikä voitiin, ja kun ei voitu,
niin kuoltiin — kuoltiin kunnialla, kaaduttiin
tappotantereella, mutta pakoon ei lähdetty ...

Taisi olla tyhmästi tehty, taisi olla omaa type-
ryyttämme, että parempia aikoja aina kotiin odo-
tettiin, eikä osattu lähteä niitä ympäri maailmaa
hamuamaan.

Pettua purtiin ... liekö kaali pahempaa pur-
tavata ja liekö limppu sekaleipää sitkeämpää —

en tiedä. Mutta sen tiedän, että suomalainen voi
mitä tahtoo, kun vaan hammasta purren sen tekee
eikä ruikuta. Purressa silmä tuikenee ja sisu
sydäntyy. Vieras leipä vihan kasvattaa, katke-
ruudeksi on kyläinen kannikka. Ei osaa oike-
uttaan arvata, joka ei ole vääryyttä kärsinyt

Ei ole teissä oman hampaanne purijoita!
Velttoleukaisia, laimeasilmäisiä olette! Toisellai-
sia miehiä tämän talon hoitoon tarvitaan. Läh-
tekää vaan, hyvin joudatte!

Mutta sen sanon, etfette saa penniäkään
matkarahaksi ettekä tarvitse penniäkään tänne
lähettää. Eikä ole tarvis kuoltuani tulla perin-
nönkään jaolle. Otan tuon torppari Matin ta-
loni hoitajaksi!
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Ukko lopetti, nousi ylös ja meni porstuan-
pohjakamariinsa levolle.

Pojat eivät mitään virkkaneet, istuivat hetken
aikaa kumarassa, kyynärpäät polvia vasten, ja
poistuivat yksitellen tuvasta. Aikansa piha-
maalla seisoskeltuaan ja järvelle päin tuijotet-
tuaan vetäytyivät he sitten mietteissään kukin
aittaansa maata.

Huomenna varhain olivat nuoret miehet taas
tavallisissa askareissaan, mikä vaolla, mikä ojalla
mikä niityllä, — eikä kukaan heistä enää puhu-
nut Ameriikkaan lähdöstä.





Valtiollinen itsemurha.

Aho, Katajainen kansani 11. 5





Kirkkovenhe oli juuri lähtemässä Kuopion
kaupungin rannasta, kun näin siihen astu-

van miehen, jota en olisi luullut näillä tienoin
enkä ainakaan tässä ympäristössä tapaavani.
Odottamaton tulija oli valtioneuvos Tengman,
yhden suurimman keskusvirastomme päälliköitä ja
tunnettu sekä suomenkieltä täysin taitamattomaksi
että myöskin pinttyneeksi ruotsinmieliseksi. Sem-
moiset korkeat herrat eivät juuri kernaasti suun-
taa kesäistä kulkuaan Savon vesille, vaan viet-
tävät virkalomansa joko jossain koti- tai ulko-
maan kylpylaitoksessa tai saaristohuvilassaan.
Asuessani alkukesästä Helsingin saaristossa olin-
kin tavannut hänet usein pienellä saaristolaivalla
matkalla virastoonsa. Mitä hän nyt täällä teki,
savolaisessa kirkkovenheessä, joka oli matkalla
kaukaiseen, selkien takaisen kylään, sitä en voi-
nut käsittää .. .
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Hän istuutui laudalle lähellä kokkatuhtoa ja
minä istuin erään nuoren ylioppilaan kanssa,
jonka isä oli venheen perämies ja sen omistaja,
perätuhdolle soutamaan.

— Mitä ihmettä se tuo valtioneuvos täällä
tekee? Minnekkä se on menossa? kysyin, kun
olimme lähteneet liikkeelle.

— Sehän asuu meillä, selitti airotoverini.

— Kuinka hän on sinne joutunut? Mitä
hän siellä —?

— Minä kun olin viime lukukaudella hänen
lapsillaan kotiopettajana. ..

— Onko hän tullut kalastamaan? Ukko
kuuluu olevan uuttera onkimes.

— Eipä juuri joudata itseään ongella. Äijä
on ahkerassa työssä aamusta iltaan: me opette-
lemme — suomenkieltä, kuiskasi nuori mies
korvaani.

— Suomenkieltä? huudahdin minä, mutta
hän nykäsi minua kyynärpäällään ja virkkoi:

— Et vaan saa olla siitä mitään tietävänäsi,
se on suuri salaisuus.
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Valtioneuvos Tengmansuomenkieltä oppimas-
sa! Katsahdin ehdottomasti taakseni, en tahtonut
uskoa korviani enkä silmiänikään, sillä siinä
istui tuo vanha viikinki suomalaisessa Kallavettä
kyntävässä nelilaidassa ja otti eukkojen edessä
tuntia suomenkielessä. Huonosti se kävi, mutta
tahto oli nähtävästi hyvä. Monet kerrat sano-
jaan toistellen ja vaihdellen koettivat emännät
saada vanhaa herraa ymmärtämään.

— Mike teme? kysyi valtioneuvos.

— Se on hankavihta.

— Hangavitta ... mike teme nimi?

— Sitä sanotaan meidän puolessa leiliksi.

— Mite sano? Polessa?

— Sitä sanotaan leiliksi täällä Savon puo-
lessa ... piimäleiliksi ...

— Jahah — pimeläliksi — pimeläliksi —

Valtioneuvos oli niitä, jotka olivat saaneet
vapautuksen suomenkielen käyttämisestä ja näkyi
kyllä, että hän hyvin sen tarvitsi — vaikkakin
hän aikoinaan, 1830:luvulla, oli ollut yksi niitä
innostuneita ylioppilaita, jotka olivat luvanneet
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toisilleen suorittaa vapaaehtoisen tutkinnon suo-
menkielessä — luvanneet mutta unohtaneet

— Mutta mikä siihen nyt on mennyt? ky-
syin toveriltani.

— Julistus, kuiskasi hän.

Ja hän kertoi minulle, hiljalleen soutaessamme
ja valtioneuvoksen yhä jatkaessa harjoituksiaan,
että ukko yhtenä julistuksen jälkeisenä päivänä,
kun oli puhuttu niin paljon virkamiesten vel-
vollisuuksista kansaa kohtaan, uhrauksista, puo-
lueriitojen lakkaamisesta, yhf äkkiä oli sanonut
illallispöydässä:

«— Se on saatettava pois päiväjärjestyk-
sestä ...ei ole muuta keinoa ...meidän täytyy
oppia suomenkieltä.»

« — Mutta eihän pappa enää voi ruveta sitä
oppimaan «, sanoi siihen eräs hänen pojistaan.

« — Minäkö, miks'en?«

« — Pappa on jo liika vanha.«

« — Vai niin, vai minä liika vanha? Vai
niinkö luulet?» kivahti ukko ja virkkoi sitten
minulle: « — Huomenna alamme lukea, olkaa
hyvä ja tehkää suunnitelma!«



79VALTIOLUNEK ITSEMURHA.

— Ja jo seuraavana päivänä sitä alettiin ja lu-
ettiin koko lukukausi kaksi tuntia päivässä, kello
kuudesta kahdeksaan aamulla, sillä muulloin ei
hänellä ollut aikaa.

«
— Vai liika vanha?*- toisteli hän tuon tuos-

takin. — «Kyllä minä näytän niille keltanokille,
viikinkipenikoille!« — haukuskeli hän minulle
tuon tuostakin poikiaan. «— No, sen minä nyt
kyllä huomaan, ett'en enää voi oppia itse tätä
kieltä käyttämään, mutta sen minä saakeli soi-
koon näytän, että ainakin voin ilman kielen-
kääntäjän apua saada selkoa asiakirjoista.»

— Ja uutta vauhtia sai hän, kun hänelle
niissä pidoissa, jotka pidettiin suuren lähetystön
jäsenille, oli tapahtunut se häpeä, etfei hän ky-
ennyt eräälle ulkomaalaiselle tuttavalleen teke-
mään selkoa puheesta, jonka eräs sarkatakkinen
savolainen talonpoika oli pitänyt Seuraavana
päivänä määräsi hän, että pöytäkielenä hänen
talossaan oli oleva suomi.

— Mutta ukkohan on muuttunut fennoksi?
sanoin.

— Samaahan minäkin hänelle välistä leikil-
läni, mutta silloin suuttui äijä: — «Elä sinä
siltä luule, että minä olen fenno, jos opettelen
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suomea sen verran, että voin muuttaa kieleni
virastossani niitä varten, joilla on oikeus saada
asiansa sillä kielellä ajetuksi ...siinä on suuri
ero ...

—« «— Mutta eiväthän fennotkaan
muuta vaadi ?« — «Vai eivät? Vaativathan!
Vaativathan! « — huusi hän ja alkoi luetella
kaikkia, mitä fennot vaativat ja mitä pahaa ovat
tehneet ja tekevät vieläkin. .. — «Kaikkea sitä
ne vaativat ja huutavat ja pitävät melua ...
mutta niiltä on siivet leikattavat ja juuri sillä
tavalla ne leikataan, että me, me ruotsinmie-
liset, me maan intelligenssi, opimme suomea ja
otamme heiltä sen ainoan olemisen ehdon, mikä
heillä on, ja heidän valtansa ja vaikutuksensa,
joka on aina ollut pahaksi. Mitä heistä silloin
on jälellä, kun me kaikki taidamme suomea?
Ei mitään! Tyhjä tynnöri ja reikä pohjassa !«

Me nauroimme, että selät hytkyi. Ukko
huomasi sen ja huusi kokasta:

— Mite hauska se ole, jota sielä peräss'?

— Täällä vaan kaskuja kerrotaan, herra val-
tioneuvos, vastasi toverini.

— Eikö olisi ehkä syytä ilmaista itseäni?
kysyin.
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— Annetaan ehkä olla, niin saa ukko olla
siinä luulossa, etfei kukaan tiedä hänen kieli-
opinnoistaan.

— Mutta miksi hän niitä tahtoo salassa pitää?

— Tahtoo kai hämmästyttää maailmaa ...

lyödä kielitaidollaan alas kuin salamana kirk-
kaalta taivaalta ...vähää ennen ensi valtiopäi-
viä ...

Minä jäin venheestä ensimmäiseen valka-
maan ja venhe jatkoi valtioneuvoksen kanssa
matkaansa.

Syksyllä tapasin ylioppilaan Helsingissä ja
kohta tulivat puheeksi valtioneuvos Tengmanin
kieliopinnot

— Oppiko se? kysyin.

— Mikäs siinä! Jo se aika hyvin! — Voin
kertoa sinulle tuoreena uutisena — kunhan et
vaan vielä pane lehtiin — että ensi vuoden alusta
ruvetaan antamaan alkuperäisiä suomenkielisiä
asiakirjoja ukon virastosta. Mutta virkatoverit
olivat olleet vimmoissaan. Siellä oli tiukkaan
oteltu. Vaan ukko oli sanonut, että kun hän
kerran voi siitä suoriutua, niin täytyy heidän-



82 VALTIOLLINEN ITSEMURHA.

kin. Ei se suomenkieli muka ole mikään niin
vaikea ja monimutkainen kieli kuin miksi fen-
nomaanit sitä itserakkaudessaan kehuvat Yh-
dellä kesälomalla sen salaisuuksien perille voi
päästä. — Virkatoverit yhä murisivat, mutta ukko
sanoi, että se olen minä, joka määrään. Eikähän
siinä mikä auttanut. Mutta kun kanslian pääl-
likkö astui ulos istuntohuoneesta, mutisi hän:
«Ukko on höperö! Vanha taattu ruotsinmieli-
nen ...mennä luopumaan oikeuksistaan ilman
mitään pakottavaa syytä ...ruveta oppimaan
suomenkieltä vapaaehtoisesti — se on val-
tiollinen itsemurha! Se on vanhuuden heik-
koutta — täysissä hengen voimissa ollessaan ei
hän olisi sitä koskaan tehnyt! «



Elukoita laitumella.





Tyytymättömästi möyrien kulki kartanon karja
talon suurilla takamailla. Oli puute ruu-

asta ja ikävä parempia laitumia. Hakamaat
kesannot ja läheiset lehdot olivat jo niin pal-
jaiksi jyrsityt, etfei siellä enää ollut mitään
ottamista.

Sentähden täytyi karjan turvautua takamaihin.
Siellä oli kasketuilla ahoilla, lampien rannoilla,
soiden laidoilla ja purojen varsilla vähän enem-
män ruokaa. Mutta matka oli sinne pitkä ja
tuli joka päivä yhä pidemmäksi sitä mukaa kuin
karja syödä ehti, niin että minkä lehmät syödes-
sään lihoivat, sen he kotiin kulkiessaan laihtui-
vat Ja syksymmällä alkoi ruoka kokonaan
loppua.

Siitä syystä oli kartanon karja oloonsa tuiki
tyytymätön ja pitihe pahalla tuulella. Se nurisi
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ja napisi ja sitä täytyi miesten asevoimalla estää
aituuksiin murtaumasta.

Varsinkin oli karjassa kaksi tyytymätöntä:
yksi iso härkä ja toinen kellokas, jotka aina
edellä kulkivat

— On se hävytöntä, etfei suuri kartano pidä
parempaa huolta karjastaan, möyrysi härkä.

— Ladot täynnä apilasta, pielekset pullol-
laan luhtaheinää, säesteli kellokas.

He seisoivat niittyaidan takana, jonka sisällä
toiset niittivät toiset kokosivat latoihin tuoksuvia
luokoja.

— Jos ei tuo karja olisi niin tyhmää ja
pelkurimaista, kyllä tietäisin, mitä tekisimme,
virkkoi kellokas.

— Mitä tekisimme?

— Vähän ne nuo veräjät ja veräjäin vartijat
edessämme kestäisivät jos yksissä voimin rynnis-
täisimme. Yhdestä paikasta kun karkoittaisivat,
me toiseen karkaisimme, yhdestä paikasta kun
aitaa kohottaisivat, me toisesta kaataisimme.
Vaan ei ole rohkeutta mullikkain rinnoissa.
Kun kuka keppiä ojentaa, hännät suorina pa-
kenevat
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Ja murinaan se jäi, ei uskaltanut karja kapi-
naan nousta, ja yhä sai se elämisensä aitain
ulkopuolelta etsiä.

Eräänä päivänä oli karja loittoutunut taval-
lista edemmä erämaahan, kun härkä ja kellokas,
jotka aina edellä kulkivat, suolla mäelle nous-
tessaan yhf äkkiä kohtasivat aidan. Hetken aikaa
aitovartta noudatettuaan tulivat he tarkasti telje-
tylle veräjälle.

— Mikäs aituus tämä on? kysyi härkä ve-
räjäpuiden läpi katsellen.

— Näyttää olevan kuin niittyaituus, on hei-
nää kuinka paljon tahansa, vastasi kellokas.

— Eikös sieltä kuulu kellon kalkatusta?

Härkä ja kellokas kuuntelivat silmää räpä-
yttämättä ja korvaa liikauttamatta ja tulivat pian
vakuutetuiksi siitä, että aidan takana oli lehmiä.

— Töyttäämmekö veräjän kumoon? kysyi
härkä.

— Elähän ...se voi olla kartanon aituus ..
.

katsotaanhan ensin.

Ja he lähtivät ottamaan selkoa siitä, mikä
aituus se oli ja eikö aidassa ehkä olisi jotain
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aukinaista veräjää, sillä härillä ia lehmillä on
synnynnäinen kunnioitus suljetuita veräjiä koh-
taan — erämaassakin. Pian tulivat he nurkkauk-
seen, jossa aita kääntyi. Siinä näkyi vasta tehty
niitty ja niityn reunassa oli lato ja aidattu pie-
les. Kaksi lehmää, pientä mutta lihavaa, käys-
kenteli niityllä ävärtä syöden.

— Kenenkä niitty se on? kysyi kellokas.

— Meidän on niitty? vastasivat lehmät.

— Mistäs sinne pääsee? kysyi härkä.

— Ei tänne mistään pääse.

— Mistäs te olette päässeet?

— Me olemme täällä aina olevia.

— Kenen lehmiä te olette?

— Tuon mökin.

Siellä oli todellakin vähän ylempänä mäen
rinteellä mökki.

— Tottahan sinne täytynee jostain päästä,
arveli kellokas ja lähti aituusta kiertämään. Härkä
kulki möyryten perässä ja muu karja tuntui jo
nousevan notkosta.
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He tulivat aholle, ahon laidassa oli mökki,
ja mökin ympärillä oli peltoja ylempänä ja alem-
pana niittyjä. Pelloilla oli viljasta osa vielä
leikkaamatta, toinen puoli oli jo kuhilaalla. Oli
ruista, oli ohraa, oli potattimaata ja nauristakin.
Se tuoksui niin makeasti sieramiin. Mutta kai-
kista makeimmin lemusivat mökin pihalle levi-
tetyt ja aidoille ja portaille heitetyt kerput ja
keruutöryt

Olisipa siellä ottamista! Olisipa siellä, millä
vatsansa täyttäisi! Jopa siinä käskisi päiväpais-
teisella pihamaalla märehtien loikoa! — Vesi
valui pitkänä kinana kellokkaan suusta ja härkä
nuoli ahnaasti sieramiaan.

Mutta portti pihamaahan oli suljettu jakaikki
veräjät tarkoin teljetyt, ihan kuin heidän uhal-
laan, vaikk'ei ihmisiä näkynyt. He seisoivat
pihaportin takana ja miettivät Kellokas koet-
teli nostaa säppiä sarvellaan, mutta se ei nous-
sut. Härkä nosti kaulaansa aidan selälle, mutta
aita oli liika korkea yli hypätä.

— Tämä on meidän kartanon mökki, päätti
yhtäkkiä kellokas.

— Mistä sinä sen tiedät?
Aho, Katajainen kansani 11. 6
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— Oletko koskaan kuullut muiden mökeistä
puhuttavan? Kaikki mökit maailmassa ovat
meidän kartanon mökkejä.

Härältä pääsi ilon mölähdys ja hän muisti
jotain.

— Syötiinhän viime kevännäkin yhden mö-
kin viljat eikä siitä meille mitään tullut. Pidimme
hyvänämme! Mökkien aituukset saa kyllä syödä,
kunhan ei kartanon omiin aituuksiin koske.

— Joko rynnistän? kysyi härkä. Joko hei-
tän portin pääni yli?

— Elähän vielä. Lähdemme vielä hake-
maan, olisiko missä mukavampaa paikkaa, —

sillä härillä ja lehmillä on, niinkuin jo sanoin,
synnynnäinen kunnioitus suljetuita veräjiäkohtaan.

He lähtivät kiertämään, mutta eivät löytäneet
missään mukavampaa paikkaa: ei auki unohtu-
nutta veräjää eikä matalampaa aitaa. Kaikki oli
yhtä korkeaa ja yhtä tukevaa pisteaitaa, seipäät
paksuista katajista ja vitsakset sitkeistä näreistä,
ja he tulivat takaisin samaan nurkkaukseen,
missä olivat nähneet lehmät niityllä. Ne olivat
siinä yhä vieläkin.
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— Minkätähden niillä noilla pitää olla pa-
rempi laidun kuin meillä? — sanoi kellokas.

— Se on hävytöntä, että kaksi mökin mul-
likkaa syöpi vatsansa täyteen yksiltä jalkainsa
sijoilta, kun koko kartanon karjan täytyy kuloja
kankaita kaluta! — kiivasteli härkä.

— Ei saa tulla vieraasen niittyyn, varottivat
mökin lehmät kun näkivät härän kyömistävän
kaulaansa. — Ettekö näe, että siinä on aita?

— Takamailla ei saa olla mitään aitoja; lai-
tumet täällä ovat kaikille yhteiset sanoi kellokas.

— Pois aita! mörähti härkä.

Ja härkä työnti aitaa sarvellaan, koettaen sitä
kumoon kaataa. Aita rutisi, mutta ei kaatunut

— Se panee vastaan! sanoi härkä.

— Puske tiukemmin! kehoitti kellokas.

— Sarvet tarttuu kiinni! huohotti härkä.

— Elä sillä lailla, neuvoi kellokas. Työnnä
sarvesi alimman aidaksen alle, siitä seipään koh-
dalta, ja nosta ... näin! ...niin! — Kas niin !
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Härkä teki taaskin, niinkuin kellokas neuvoi,
seipäät nousi, aita nousi seivästen kanssa ja
kaatui maahan. Kellokas ja härkä astuivat kaa-
tuneen aidan yli niittyyn ja muu karja seurasi
perässä ...niiden ei tarvinnut muuta kuin astua
sisään valmiista aukosta.

Syötiin siinä ensin mökin säästöt: pieles ja
lato. Särettiin sitten väliaita ja mentiin niitystä
peltoon. Ahmittiin ohrasta ja rukiista mikä
jaksettiin ja lahmattiin jalkoihin loput. Väliin
maistettiin nauriin kaalia ja puitiin jälkiruuaksi
itse nauriitakin. Mökin lehmät ajettiin ulko-
metsään ja annettiin lämpöiset lähdöt joka kerta
kuin yrittivät sisään.

Kun eivät härkä ja kellokas enää syödä jak-
saneet, hakivat he sopivata, pehmoista makuu-
paikkaa ja köllähtivät märehtimään keskelle mö-
kin pihaa kerppujen ja keruutörkyjen päälle, ja
muu karja teki samoin.

Siitä tapasi heidät mökin mies palatessaan
iltasilla kartanon päivätöistä. Kovasti pahastuen,
kun näki vuoden vaivat menetetyiksi, tarttui hän
ensimmäiseen seipääsen, ja kun eivät hyvällä
lähteneet, mäikytti hän selkään kellokasta ja iski
kintuille härkää, ajoi pois pahantekijät pihaltaan
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ja kyyditsi karjan kotiinsa, — uskalsipa vielä
mennä kartanon herralle valittamaan ja vaatimaan
korvausta karsimastaan tappiosta.

Vaan korvilleen sai mökin mies korvauksen
sijasta ja menetti vielä mökkinsäkin. Karjan ki-
purahoista otti herra sen omaan haltuunsa, löi
pellot ja niityt laitumeksi ja teettää nyt elukoil-
leen kesähuvilaa torpan tuvasta, jota parhaallaan
puretaan.





Kun juna kulki ohi.





Ylimääräinen juna oli juuri kulkenut ohi
vähää ennen kuin varsinainen postijuna

saapui samalle, eräälle pienelle erämaan ase-
malle. Olin tullut postijunassa ja päässyt mat-
kaani jatkamaan erään vanhan ukon rattailla,
joka palasi asemalta kotiinsa, tuotuaan sinne
jonkun matkustajan.

— No, isäntä oli tänään asemalla, kun se
ylimääräinen juna kulki ohi? kysyin puheen
aluksi.

— Olin, vastasi hän yksikantaan.
— Siinähän se nyt meni, jatkoin.
— Menneen kuului.
— Kai näitte hänet? — Ettekö nähnyt?
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— En tuota nähnyt vastasi hän hetken ku-
luttua.

— Ettekö ollut asemasillalla?

— O-lin! virkkoi hän ääntään venyttäen.

— Ettekä nähnyt?

— Enkä.

— Mutta kuinka se on mahdollista? Olitte
asemasillalla ettekä nähnyt?

Hän antoi minun taas hetken aikaa odottaa
vastausta ja virkkoi sitten:

— Käänsin pois pääni, kun juna lähestyi.



Kuulutus.





Vanha rovasti avasi juuri vasta tullutta pos-
tilaukkua. Otettuaan sieltä ulos ensin

sanomalehdet ja annettuaan niistä osan ruustin-
nalle ja toisen apulaiselle, sai hän käsiinsä suu-
ren kotelon, joka oli varustettu tuomiokapitulin
sinetillä.

— Mitähän tässä on, sanoi hän, antakaapa
sieltä sakset, niin katsotaan.

Apulainen ojensi ukolle sakset ja jäi rovas-
tin olkapään yli katsoen odottamaan kuoren
aukaisua. Tulta vasten nostaen leikkasi rovasti
varovasti kuoren auki, veti sieltä esiin painetun
paperin ja tarkasteli sitä hetkisen.

— Jahhah, sanoi hän sitten. «Julkiluettavaksi
saarnastuolista kolmena sunnuntaina peräkkäin^
— Vai niin! — Se on siis se. Sitä ei lueta.
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Hän nipisti huulensa yhteen, pisti paperin
takaisin kuoreensa, avasi pöytälaatikkonsa, laski
kuoren laatikkoon ja sulki sen.

— Mikä se oli? kysyi ruustinna sanoma-
lehtensä takaa.

— Olipahan muuan kuulutus kirkkoon, vas-
tasi rovasti.

— Miks'ei sitä lueta? kysyi ruustinna uu-
delleen. Mutta kun ei saanut vastausta ja leh-
dessä luettavat asiat kiinnittivät hänen huomio-
taan, unohtui häneltä samassa asia.

— Voi, voi, huokasi hän hetken kuluttua,
laskien lehden pöydälle, — yhä vaan niitä ikä-
viä asioita! mikähän tästä viime lopuksi tullee?

Rovasti ei vuorostaan vastannut siihen kysy-
mykseen, vaan ilmaisi ajatustensa suunnan, virk-
kamalla kuin puoleksi itsekseen:

— Täytyy totella Jumalaa enemmän kuin
ihmisiä.

Kun näistä asioista oli jo niin usein ja niin
paljon puhuttu eivätkä ne olleet mitään iloisia
asioita, jäi keskustelu siihen. Ruustinna meni
askareilleen ja rovasti vaipui lehtiinsä.
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Mutta apulainen, joka oli nähnyt, mitä kuu-
lutus koski, ja joka levotonna oli astellut lat-
tialla, kysyi:

— Eikö setä todellakaan aio lukea kuulu-
tusta?

— En aio, vastasi rovasti.

— Eihän se ole minun asiani, mutta eikö-
hän siitä voi olla ikävyyksiä sedälle?

— Minkäpähän minulle tainnevat

— Vaan onko se viisasta ...onko edes
oikeinkaan saattaa kirkko vaaranalaiseksi ...ja
samalla ehkä koko maa? Varsinkin, kun ei
asia siitä enää parane ...se on julaistu ja luettu
julki kaikissa muissa kirkoissa ...

Vanha rovasti oli tähän saakka puhunut sa-
nomalehtensä takaa. Nyt laski hän lehden pöy-
dälle, otti lasisilmät nenältään ja virkkoi:

— Mitä ensiksi siihen tulee, että se on ju-
laistu ja muualla julkiluettu, niin se ei kuulu
minuun ...vastatkoot siitä ne, jotka ovat sen
tehneet Minun mielipiteeni siitä on se, että
jos luet yhden, niin saat lukea toisenkin, saat lukea
kaikki, mitä luetetaan. Mitä taas viisauteen ja
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vaaranalaisuuteen tulee, niin salli minun kysyä:
ovatko linnoitukset sitä varten, että niiden turvissa
puolustamme itseämme, vaiko sitä varten, että
pelätessämme niiden vahingoittuvan, jätämme
ne vihollisen valtaan. Lähinnä Jumalaa on kirkko
lujin linnamme. Ja mitä lopuksi siihen tulee,
että nyt enää olisi yhdentekevää, mitä minä
tässä asiassa teen, niin ei ainakaan minulle
ole yhdentekevää, olenko ollut myötävaikutta-
massa tekoon, joka on ...jota ... jota en hy-
väksy.

— Niin, setä tekee tietysti, niinkuin oikeaksi
katsoo ...tahdoin vaan ...

— Se on täällä ja täällä se pysyy, lisäsi
siihen vielä vanha rovasti, väänsi lukkoon laa-
tikon, johon oli pistänyt sen suuren tuomioka-
pitulista tulleen kotelon, ja solahutti avaimen
laajaan taskuunsa.

Ja kun oli jo myöhä ja kun apulainen siir-
tyi ullakolleen, puhalsi rovasti lampun sammuk-
siin ja meni makuukammariinsa levolle. Eikä
siitä asiasta seuraavinakaan päivinä sen enempää
puhuttu.

Mutta seuraavana sunnuntaina, kun kanttori
oli tuonut kuulutukset ylös saarnastuoliin, näki
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seurakunta rovastin hänelle jotain kuiskaavan
korvaan, kanttori laskeutui alas, kulki alttarin
ympäri sakastin ovelle, otti oven pielestä nau-
lasta kultaisiin kehyksiin sijoitetun taulun ja kan-
toi sen rovastin eteen saarnatuoliin. Kun ro-
vasti oli sen — korkealla, juhlallisella, vaka-
valla äänellä — lukenut antoi hän sen takaisin
kanttorille ja kanttori kantoi sen takaisin sille
sijalle, mistä oli sen ottanut

Aho, Katajainen kansani 11. 7





Takaliston Heikki.





Takaliston Heikki oli istunut rovastin kam-
marissa ja kuunnellut kun pappilan her-

rat innostuksissaan puhuivat siitä suuresta ulko-
maan adressista ja miten lähetystön jäseniä oli
juhlallisesti Helsingissä vastaanotettu. Nuoret
herrat selittelivät miten Suomi nyt ikäänkuin
toisen kerran oli korotettu kansakuntien jouk-
koon, miten maailman etevimmät miehet olivat
tunnustaneet asiamme omakseen, miten meidät
nyt kaikkialla tunnetaan ja miten kaikkialla
meistä puhutaan, miten nyt oli arvokasta elää
ja kunniakasta kuolla, jos niiksi tulisi ...

— Onpa iloista kuulla, puhkesi Heikki pu-
humaan. Ne on poikia ne maailman mainiot!
..ovatpa totta tosiaan! ...katsohan, minkä te-

kivät ...läheppäs asian aikain tänne asti, sekin
Rarittu ja mikä se on se, joka on koko maail-
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man kiertänyt ja se Vanterluhti, poika tuhti ...
vaan hädässä se ystävä tutaan . .. no, ka, ihan
toki aivan niinkuin minullekin kävi ...

— Mitenkä Heikille kävi?

— No, ihan niinkuin tälle Suomelle nyt!
— Tiedättehän te sen meidän paikan ...

— Käytiinhän siellä silloin karhun ammun-
nassa ...

—No niin, niinpä niin ...sitä minä juuri
...siitä sen pääsitte tuntemaan, mutta sitä ennen
ei kukaan täällä tiennyt Takaliston Heikistä, vaikka
olisi nälkään kuollut ... ja sitä vailla se on
monesti ollutkin ...niitä karhuja minä ikäni
kiitän ...

■— Katsokaahan, hyvät herrat, mitenkä se
oli niiden karhuin kanssa ...ne kun joka vuosi
kaateli ja raateli, se on koko maailman pahin
karhuin pesä se meidän takasalo ...ja hallan-
pesä vielä pahempi. Ei puhettakaan siitä, että
muualta apua saisi. Ei osattu tulla pyytämään-
kään eikä kukaan tullut kysymään, että oletko
mitä vailla, että puuttuuko mitä ...vaan silloin
piti tulla, kun ne karhut siihen viimeiseen vim-
maansa nousivat ja alkoivat aivan ihmeitään
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tehdä ...niin silloin sanoi eukko, että nyt ei
auta muu kuin mene viemään sanaa, että tule-
vat auttamaan. Enhän minä ...kukas sinne?
Mutta lähdinhän kuitenkin, lähdin kuin läh-
dinkin ja jouduin tänne asti ja puhuin asiani
ja silloin tulitte, herrat, ja avun toitte ...Mutta
vähätpä siitä. Eiväthän karhut siltä loppuneet
Vaan se siinä parasta, ettätultiin tutuiksi ...«Siellä
on semmoinen ja semmoinen talo« ... itsepä-
hän tiennette, millainen on, en kehu. Mutta
kun tie aukesi, niin ei ole ollut käymätöntä
kesää ...olette käyneet siellä meillä ja minä
täällä teillä. Ennen tulin, ukko rahjus, ei ku-
kaan uskaltanut mitään antaa, ei velaksikaan —

lahjaksi ei ole pyydettykään ... «Mikä sinut ...
kuka lienet .. . kukapa sinulle?« Mutta nyt!
Nyt kun tulen, jo sanotaan: «Ka, Takaliston
Heikki! mitä kuuluu?* Nyt tiedetään, nyt tun-
netaan, — ja säkki täytetään. — Niin, sitä minä
nyt tässä vaan, että jos ne karhut eivät sinä suurena
karhukesänä siihen ilveesensä nousseet ja niitä
tuhojaan tehneet, niin ...että tuota, että on
niistä hyötyä välistä karhuistakin ...





Kaksi sankaria.





Toinen oli parooni von Pflycht, toinen kaup-
paneuvos Haarfooten. He asuivat ko-

meissa kartanoissaan toinen toisella puolen vuo-
lasta virtaa. Paroonilla oli paljon maita ja
alueita ja alustalaisia, ja kauppaneuvoksella oli
sekä sahoja että muita tehtaita ja paljon, paljon
rahoja pankissa. Esi-isät olivat kumpainkin
kuulut, jotka olivat maansa merkkimiehiä olleet:
von Pflychtit sotilaina ja valtiomiehinä ja Haar-
footenit monessa polvessa kauppiaina ja teolli-
suuden harjoittajina, jotka olivat rikastuneet
puista ja tervoista. Paroonin kilvessä oli
noblesse oblige, ja kauppaneuvoksen tunnus-
sanana oli richesse oblige, jonka mukaan
hän katsoi aina olevansa velvollinen toimimaan.
He olivat hyviä ystäviä ja hengenheimolaisia ja



116 KAKSI SANKARIA.

kysyivät neuvoa toisiltaan kaikissa tärkeissä
asioissa.

Vaan eipä ollut ennen ollut niin tärkeätä
asiaa kuin oli asia, josta tieto salamana taivaalta
iski. Ja niinpiankun tuli tieto siitä, mitä sil-
loin oli tapahtunut, oli kummankin ensimmäi-
nen ajatus rientää toisen luo tietämään, mitä
oli tehtävä He tapasivat toisensa puolitiessä
vuolaan virran sillalla. Seurasi kauppaneuvos
paroonia kotiin ja saattoi parooni vuorostaan
neuvosta ja he pysähtyivät taas sillalle seiso-
maan, etfei kukaan heitä kuulisi.

— Mitä on tehtävä? kysyi kauppaneuvos
vielä kerran.

— Niin, mitä on tehtävä? kysyi vuorostaan
parooni.

— Kaikki on menetetty!
— Seisomme pohjattoman kuilun partaalla.

Ja he erosivat siitä sen suurempaan selvyy-
teen tulematta. Yö oli sakea ja sumuinen ja
sakea ja sumuinen oli heidän mielensäkin.

Eikä ollut sumu aamullakaan haihtunut, kun
he taas tapasivat toisensa ja hakivat neuvoa
toisiltaan.
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— Isänmaa ei ole pelastettavissa, virkkoi
kauppaneuvos kolkosti mietteittensä tuloksena.

— Sen hyväksi emme voi enää mitään
tehdä, myönsi parooni.

— Mutta pitääkö sinun todellakin vielä näh-
dä ainoa poikasi vieraalla maalla menehtymässä?

— Ja mitä takeita on siitä, etfei se omaisuus,
jota sinä ja esi-isäsi olette hiellä ja vaivalla
koonneet —?

— Kiitos osanotostasi.

— Kiitos itsellesi.

— Ei ole meistä kysymys.

— Kunpa vaan olisikin ...

— Hyvät neuvot ovat tarpeen.

— Mikä on tehtävä se on tehtävä pian.

He erosivat vielä kerran, tulematta selvyy-
teen siitä, mitä olisi tehtävä.

Ja vielä kerran tapasivat he toisensa valvot-
tuaan vielä yhden unettoman yön, tapasivat toi-
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sensa puolitiessä vuolaan virran sillalla, etfei
kukaan heitä kuulisi.

— Olen keksinyt keinon, sanoi parooni von
Pflycht

— Olen tehnyt päätökseni, ilmoitti kauppa-
neuvos Haarfooten.

— Anon hänelle armollisen luvan muuttaa
maasta ja siirrän omaisuuteni hänen nimiinsä,
virkkoi taas parooni.

— Muutan rahaksi kaikki kiinteimistöni ja
sijoitan rahat Ruotsin pankkiin, kuiskasi kaup-
paneuvos.

— Olen jo kirjoittanut anomuksen.

— Annoin jo määräykseni asianajajalleni.

— Olemme tehneet velvollisuutemme: pe-
lastaneet tänään, mikä ehkä jo huomenna olisi
ollut myöhäistä.

— Noblesse oblige.

— Ei — Richesse oblige.

— Olemme samalla antaneet hyvän esi-
merkin.
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— Esi-isämme olisivat varmaankin tehneet
samoin.

Hetken äänettömyys. Sitten virkkoi parooni:

— Tulkoon nyt mitä tulee.

— Olemme nyt valmiit vastaanottamaan
pahinta, lisäsi kolkosti kauppaneuvos.

Ja parooni von Pflycht jakauppaneuvos Haar-
footen puristivat äänettöminä toistensa käsiä ja
erosivat sillä vakuutuksella, että olivat kukin
kohdastansa täyttäneet velvollisuutensa sekä it-
seänsä että isänmaatansa kohtaan.





Kokko ja kokon poika.

Aho, Katajainen kansani 11. 8





Kun kokko ilmojen kuningas oli saanut poi-
kansa siihen ikään kasvatetuksi, että tämä

kykeni lentämään ja omin päinsä elatustaan hank-
kimaan, vei hän hänet korkealle vuorelle van-
han kuivuneen hongan latvaan ja puhui hänelle
näin:

— Poikani, sanoi hän, — siinä on maa-
ilma aliasi, tuolla näet toisella silmälläsi erä-
maat ja tuolla viljellyt vainiot Ennen vanhaan
olivat kaikki maat erämaita, ja silloin me koukku-
nokkaiset ja teräväkyntiset olimme koko maa-
ilman valtiaita. Maailma ja kaikki sen kansoit-
tajat olivat meitä vastaan ja me laadimme niille
lakimme ja kirjoitimme sen kynnellämme niiden
selkänahkaan, jotka eivät ilman alistuneet. Kaikki
riista sekä ilmassa että maassa oli meidän kar-
jaamme ja me olimme sen karjan korkeita pai-
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menia; otimme joukosta omamme, kun tarvit-
simme. Nyt on toinen puoli maailmaa vilje-
lyksessä. Näetkö tuolla nuo lampaat, nuo lintu-
laumat, nuo kana- ja hanhiparvet, jotka siellä
määkien ja kaakottaen käyskentelevät, — kaikki
nuo kynnettömät ja hampaattomat ja heikot,
jotka nyt ovat herroja. Ne ovat ne, joita var-
ten lait laaditaan ja joita myöten maailma mu-
kautuu. Heitä nyt suojellaan ja meitä vastaan
on vaino ainainen vireillä. Meidän päästämme
on hinta pantu ja rastaatkin ovat rauhoitettuja,
pyilläkin on puolustajansa, vesilinnuilla varti-
jansa, joka jänikselläkin korkea kaitsijansa.

Se on nyt tätä aikaansa tämä, mutta odota,
poikani, odota, kohta on lopussa heikkojen her-
ruus ja kovakouraisten aika käsissä, voiman
laki entisessä voimassaan!

Katsohan, ennen olimme pedot petoja toi-
sillemmekin. Kun karhu jalopeuran tapasi va-
sikkaa tappamassa, kävi kimppuun, teki tappe-
lun ja vasikka juoksi tiehensä. Kokko kun
kalasääsken näki haukia kantamassa, sitä heti
ahdistamaan ja hauki pelastui. Nyt on toiset
pidetty tuumat, nyt emme toisiamme ahdista,
vaan vieläpä autammekin. Kun ei kettu lam-
paalta henkeä saa, tulee susi avuksi ja saaliin
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jakavat; kun ei susi hevosta voita, rientää karhu
hätään ja tasan panevat Kun sinä, kokon poika,
et yksin saa jänistä ulos näreiköstä, huudat vaan
ja rientävät närhit ja harakat häntä peloittamaan
ja sinä aukealta isket Sinä lihat viet, vaan
heität heille suolet ja sisälmykset. Näin yhdessä
metsästelemme, näin sovussa sotaa käymme —

ja voitto on meidän.

Erämaa yhä pienenee, saalis täällä yhä vä-
henee, emme erämaista enää välitä. Yöksi tänne
lennämme, aamun valjeten asutuille maille las-
keumme, yli viljeltyjen vainioiden vaakumme,
aina vaanien, aina valmiina iskemään. Siellä
on saaliit äärettömät, siellä liha laumoittain lai-
tumella käy. Siellä karitsoita, siellä vuonia,
siellä kesyä siipikarjaa kuin muurahaisia metsä-
tiellä. Meille lampaitaan lihottavat, meille riis-
taa rauhoittavat, ja kun on aikamme tullut,
otamme, anastamme, väkevämmän oikeudella
omistamme — ja silloin on kokko taas ilmojen
kuningas ja haukka kaikkien heikkojen herra!

Näin puhui kokko ja pojan silmät säteili,
kynnet koukistui, pyrstö laajeni ja siivet len-
toon levisi.

— Elä vielä! Odota hiukan! Emme ole
vielä valmiit eivät ole joukkomme järjestetyt
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noille isoille aukeille uskaltaaksemme. Vielä on
pedoilla pelko vainioiden viljelijöitä eikä ole
sinne yksin hyvä mennäksesi. Vaan ehdimme
vielä, ei ole kiirettä, vielä on rajamailla riistaa.
Tuolla on pikkutalo peltoineen muista erillään,
tuolla torppa yksin erämaan reunassa. Siellä
on saalista vielä sinun osallesi, sieltä ota, sieltä
iske, mitä saat, iske lampaita, teurasta vuonia,
kaada karitsoita. Hyvän työn teet yhteistä
asiaamme edistät: pikkutalot pahimpia viholli-
siamme, niistä viljelyksen rutto korpiin leviää.
Niitä vainoo, niitä säälittä syö, elä lapsiakaan
säästä, liinapäitä, — helposti heidät marja-ahoilta
yllätät ...ei kuulu parkunsa pihoihin, ei itku
isoihin kylihin . . . onneksesi otat, makoseen
suuhusi syöt ja pojillesi syötät, niinkuin minä
sinulle syötän .

. . siitä luontosi lujeni, siitä
nokkasi koukistui, siitä kyntesi teroi . . .

Lähde, lennä, tee niinkuin neuvoin, olkoon
se politiikkasi, poikani — ja kohta ei kysytä
enää lampaiden lakia, ei oinasten oikeutta, ja
kohta on kukistettu heikkojen herruus.



Kuntakokous.





Kiihtynyt mieliala kuntakokouksessa oli nous-
sut korkeimmilleen. Se oli se ainainen

riidan aihe: kysymys kansakoulusta kaksikieli-
sessä pitäjässä.

Kunta oli jakautunut kahteen melkein tasa-
väkiseen puolueesen, jotka molemmat sokeasti
seurasivat johtajiaan. Ruotsinmielisten johtajana
oli eräs aatelinen kartanonomistaja, parooni, suo-
menmielisten eräs eläkettä nauttiva professori,
joka oli asettunut maalle.

Puolueet olivat vuorottain voitolla, riippuen
satunnaisista enemmistöistä kokouksessa. Siitä
oli seurauksena, että mikä yhdessä kokouksessa
päätettiin, se purettiin toisessa tai jotenkuten
muuten tehtiin tehottomaksi. Kouluista oli suu-
rin riita. Valittelemalla ja kuvernöörin pane-
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maila pakolla niitä oli saatu välttämättömin
määrä perustetuksi, mutta perustetuistakin riitti
yhä riitaa. Kouluhuoneiden ylläpito, koulutar-
peiden hankinta, uusien opettajain ottaminen
antoi aihetta alinomaisiin rettelöihin.

Nyt oli taas kysymys uudesta koulusta, suo-
malaisesta koulusta ruotsalaiseen osaan pitäjätä.
Asian oli saanut vireille professori ja kohta oli
parooni pannut vastavirtauksen liikkeelle.

He istuivat toinen toisessa päässä pöytää
kunnan tuvassa ja molemmilla oli miesjouk-
konsa takanaan.

Esitettyään asian lopetti professori puheensa:

— Eikö ole siis olemassa huutava epäkohta,
että satakunta kouluijässä olevaa lasta jätetään
ilman mahdollisuutta minkäänlaisen opetuksen
saamiseen! Olimme odottaneet että pitäjän her-
rat ruotsinmieliset itse pitäisivät huolta alusta-
laistensa sivistystarpeista heidän kielestään huo-
limatta, koskapa näiden lasten vanhemmat mel-
kein kaikki asuvat herrain itsensä tiluksilla ja
ovat heidän työssään. Mutta tämä kohtuullinen
toivomus ei valitettavasti ole toteutunut Sen-
tähden on meidän täytynyt ottaa asia omak-
semme.
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— Herra puheenjohtaja! virkkoi parooni ja
nousi vuorostaan puhumaan. — Panen vasta-
lauseeni sitä syytöstä vastaan, etfemme me
ruotsinmieliset olisi yhtä hartaita kansan sivis-
tyksen ystäviä kuin herra professori et consor-
tes. Kernaasti minun puolestani perustettakoon
kouluja kuinka monta tahansa, mutta jos ker-
ran on kohtuudesta kysymys, niin vaatii se, että
myöskin ruotsalaiset lapset saavat sivistystä sa-
massa määrässä kuin suomalaiset En vastusta
suomalaisen koulun perustamista, mutta ehdotan
kuntakokoukselle, että samalla päätettäisiin perus-
taa ruotsalainen koulu Ylilän kylään, jonka ruot-
salaiset lapset ovat yhtä paljon sen puutteessa.

— Jos olen oikein ymmärtänyt herra pa-
roonin, tahtoo hän, että ehdoksi ehdottamani
suomalaisen koulun perustamiselle Alilan kylään
pantaisiin ruotsalaisen koulun perustaminen Yli-
län kylään.

— Aivan niin, herra professori.

— Siinä tapauksessa täytyy minun vastustaa
ehdotusta. Paitse sitä, että tällainen pakollinen
yhteenkytkeminen rajoittaa kunnan vapaata päät-
tämisvaltaa, ovat kuntamme ruotsinkielisen vä-
hemmistön edut jo tarpeeksi turvatut. Väkilu-
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kuun katsoen on meillä ruotsalaisia kouluja niin
paljon kuin niitä kohtuudella voidaan vaatia.
Kysymyksen herra paroonin ehdottamasta ruot-
salaisesta koulusta voi sitä paitse ottaa erikseen
esille; tähän asiaan se ei kuulu.

— Meillä on valitettavasti ikävät kokemuk-
set siitä, että suomalaiset kerran itselleen etuja
saatuaan eivät suostu ruotsalaisille niitä suomaan.

— Samat ovat kokemukset meilläkin.

— Niinpä ei teillä siis oman etunne kan-
naltakaan pitäisi olla mitään sitä vastaan, että
molempien etuja ajetaan yhfaikaa.

— Te tiedätte hyvin kyllä, herra parooni,
että kunta ei suostu yhfaikaa kahden koulun
perustamiseen ja että jos kunta moisen sen ar-
voa alentavan päätöksen tekisikin, valitus siitä
olisi valmis ja päätöksen kumoaminen myöskin.
Seuraus ehdotuksestanne on siis suomalaisen
koulukysymyksen raukeaminen ja se on tietysti
tarkoituskin. Tunnen vastustajani liiaksi hyvin,
voidakseni tämän varmuudella väittää.

— Herra puheenjohtaja! Minä pyydän, etfei
täällä sallittaisi mennä persoonallisuuksiin.
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— Teillä on vaan kysymys vallasta, kaikki
suomalaiset koulut ovat teiile kauhistus!

— Entä teillä ruotsalaiset? Mehän emme
vastusta ehdotustanne, tahdomme sitä vaan laa-
jentaa. Annamme kunnan itsensä päättää.

— Tämä ei ole muuta kuin niitä tavallisia
vehkeitänne, verukkeitanne.

— Panen vastalauseeni sellaista puhetta
vastaan !

— Sopiihan panna — ja haukkua meitä
taas »Uudessa Suomettaressa» ja »Matti Meikä-
läisessä.»

— Ja teidän »Nya Pressenissä» ja »Fy-
renissä!»

Ja myrsky oli puhjennut, tuo tavallinen raju-
ilma, jota ilman ei mistään asiasta selvitty. Sekä
parooni että professori alkoivat puhua yhfaikaa
ja heidän puoluelaisensa tekivät samoin. Sanoja
ei enää hillitty, syytöksiä ei säästetty:

— Te tahdotte estää meitä antamasta ope-
tusta äidinkielellä lapsillemme! Te tahdotte pa-
koittaa heitä vieraskielisiin kouluihin!
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— Te tahdotte koulujen varjon alla ajaa
omia suomalaistuttamispyyteitänne! Te tahdotte
harjoittaa vähemmistön sortoa!

Puheenjohtaja ei voinut saada aikaan järjes-
tystä ja kokous täytyi hetkeksi keskeyttää

Yhä riidellen ja väitellen joutuivat parooni
ja professori kunnanhuoneen kammariin. Siellä
oli juuri vastatullut posti pöydällä. Molemmat
ottivat lehtensä ja alkoivat silmäillä niitä. Yht-
äkkiä huudahtivat he melkein yhteen ääneen:

— Armollinen jul . . . kaksi . . . viiden-
neltätoista päivältä . .

. Mitä tämä on?

— Mitä tämä on? kysyivät he vielä uudel-
leen toisiltaan, mutta ei kumpikaan osannut vas-
tausta antaa.

Porstuasta ja tuvasta kuului yhä vaan kiih-
tyvää väittelyä ja melua.

— Tässä on kirjoitus, jossakehoitetaan puo-
lueita sopuun ja yksimielisyyteen, sanoi profes-
sori hetken kuluttua.

— Täällä on myöskin semmoinen kirjoitus,
virkkoi parooni.
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He vaihtoivat lehtiä ja lukivat

Heittivät pois ja lukivat vielä uudelleen.

Panivat kumpanenkin tupakan, — kävelivät
istuutuivat, nousivat ylös — huomasivat sika-
riensa sammuneen ja tarjosivat kumpanenkin
tulta toisilleen ja kiittivät kohteliaasti, vaan eivät
vielä mitään virkkaneet.

— Nyt hänen täytynee luopua ehdotukses-
taan, ajatteli parooni.

— Nyt ei hän enää voine vastustaa, ajatteli
professori.

— Mutta jos hän ei luovu .
.

? jatkoi pa-
rooni ajatustensa juoksua, — pitääkö minun
sitä yhä vastustaa?

— Jos hän yhä vielä vaatii ruotsalaista kou-
luaan .

.
? ajatteli vuorostaan professori, — se

on kyllä kohtuullinen vaatimus, mutta . . .

Mutta ääneensä sanoivat he molemmat, tois-
tensa ajatusta jatkaen:

— Tässä nyt seisomme! sanoi parooni.
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— Riitoinemme, lisäsi professori ja nyökytti
hitaasti päätään, niinkuin moittien.

— Kiel iriitoinemme .
. .

— Kouluriitoinemme . . .

— Mutta syy on ollut teissä! kivahti pro-
fessori.

— Kun te tietysti olette viattomia kuin lam-
paat, lisäsi parooni.

Ovi avautui ja porstuasta kuului ukkojen
yhä kiihkenevää väittelyä:

— Ei penniäkään ruotsalaiseen kouluun! —

Valitetaan! Valitetaan! — Vaikka talot ja tava-
rat menköön!

— Kenen liekään siemen kylvämä, siinä nä-
kyy ainakin sato, virkkoi professori.

— Syytä on kyllä meissä molemmissa.

— Ehkä on — ja on varmaankin!

— Mutta eikö ole mitään keinoa sopimiseen?
huudahti parooni ja asettui vastustajansa eteen.
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Koska nyt kerran kumpainenkin harrastamme
kansansivistystä . . .

— Niin teemme ja loukkaudumme kovin,
jos sitä epäillään.

— Mutta ruvetkaa te ajamaan ruotsalaisten
koulujen asiaa yhtä suurella innolla kuin suo-
malaisten!

— Ja tekö suomalaisten?

— Se on ainoa keino! Vaihdamme osia —

jo tässä kokouksessa!

— Minä tiedän vielä paremman keinon:
ajamme yhdessä kumpaakin asiaa ...yhtä suu-
rella innolla!

Melu ulkona yhä kiihtyi . . .

— Asialla on kiire. Pirtin nurkka palaa!

Katselivat heitä kummissaan kunnan ukot,
kun näkivät paroonin ja professorin yhdessä
astuvan kokoushuoneesen, menevän samalle puo-
lelle pirttiä ja istuvan toistensa viereen penkille
— ennen aina toinen toiselle puolen tupaa.
He olivat vakavan ja totisen näköisiä, paroonin

Aho, Katajainen kansani 11. 9
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kasvot liikutuksesta värähdellen ja professori omi-
tuisesti silmiään räpytelleen.

— Herra puheenjohtaja! sanoi parooni ja
samassa vallitsi pirtissä haudan hiljaisuus.

Kun parooni oli vapisevalla äänellä lukenut
sanomalehdestä sen, mitä siinä seisoi, ja pro-
fessori muutamin liikutetuin sanoin selittänyt,
mitä se merkitsi, pyysi professori uudelleen
puheenvuoroa ja ilmoitti, että hän tarkemmin
mietittyään ehdotusta suomalaisen kansakoulun
perustamisesta Alilan kylään ...ja mitä muuten
tapahtunut oli ... tahtoi kaikin puolin kannat-
taa asiaa ...kehoittaen muitakin tekemään samoin.

Ei kukaan virkkanut mitään.

— Onko se koko kunnan mielipide? kysyi
esimies.

— On . . . hyvä on.

— Sanokaa korkealla äänellä: hyvä on! eh-
dotti esimies.

— Hyvä on! jyrähti nyt melkein kiukkui-
nen huuto pirtin joka nurkasta.
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— Herra puheenjohtaja, kuului professorin
ääni. —- Ehdottaisin, että ensi kokouksessa otet-
taisiin valmistettavaksi kysymys ruotsinkielisen
kansakoulun perustamisesta Ylilän kylään . . .

sillä niinkuin asiat nyt ovat . . .

— Hyvä on! jyrähti nyt uusi huuto, — ja
ennenkun hän oli ehtinyt jatkaa, puhalsi puheen-
johtaja, muuten hiljainen ja tasainen mies, pu-
halsi seisoalleen ja huusi, kasvot hehkuvina ja
ääni itkun tukahduttamana:

— Eläköön yksimielisyys! — Eläköön isän-
maa!

Eikä siinä kokouksessa enää kyetty muita
asioita käsittelemään. Eikä sen päivän perästä
ole sen kunnan kokouksissa ollut erimielisyyttä
uusien koulujen perustamisesta eikä vanhain
kannattamisesta .. .





„Siltä varalta."





\\ atti — olkoon hänenkin nimensä nyt Matti,
i V kosk'ei hänen läisilleen miehille kuiten-
kaan voi sen kunniakkaampaa keksiä — oli myl-
läri. Matit olivat monessa polvessa isästä poi-
kaan olleet mylläreitä tässä samassa myllyssä.
Ei ollut laitos kovinkaan kumma, yhdellä kivi-
parilla käypä, jonka joku esi-isistä oli rakenta-
nut kosken niskaan luonnolliselle sileälle kal-
lionkielekkeelle, ilman muuta kivijalkaa kuin
minkä tuo kallio tarjosi. Paikka oli sattunut
niin sopiva, että koskeen lohennut kallion loh-
kare ajoi kuin luonnollisena ränninä vettä rat-
taasen samalla kuin liika vesi lohkareen ulko-
puolitse suurta uomaa myöten kuohui ohitse.

Aikain kuluessa oli mylly muuttunut sen kal-
lion näköiseksi, harmaaksi jasammaleiseksi, jonka
päälle se oli rakennettu, niin että oli vaikea sa-
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noa, mikä oli kalliota, mikä myllyä. Ja kun
koski suurempain tulvain aikana kuohui yli kal-
lion, peittäen myllyaitan alimmat hirret, ja vyö-
ryi vaahtona alempaan olevassa akanvirrassa,
oli yhtä vaikea sanoa, oliko se kallioperustus
vai sen päälle rakennettu tukevatekoinen mylly-
aitta, joka seisoi tanakampana veden painoa
vastaan.

Eikä ollutkaan tulva vielä koskaan saanut
tätä myllyaittaa säretyksi eikä suuremmin vahin-
goitetuksikaan, vaikka se usein oli sitä uhannut,
vieden välistä vesirattaan, välistä sulkua ruhjoen.
Mutta kun myllyaitta ilman muuta tukea kuin
omaa painoaan näytti olevan ainaisen vaaran
uhkan alaisena, pudistelivat myllymiehet ja muut
ohikulkijat usein päätään, arvellen Matille, että
kyllä se vielä kerran viepi tuon sinun myllysi.
Mutta siihen saivat he mylläriltä vastaukseksi:

— Kyllä se siinä kestää, se on tehty siltä
varalta.

Yhtä paljon kuin mylly oii kallion karvai-
nen, oli Matti myllynsä karvainen. Astuessaan
myllyn ovesta sisään oli vaikea keksiä Mattia
säkkiensä keskeltä Nähdessään hänen jauhon
harmaana, tukevahartiaisena ja tanakkajalkaisena
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seisovan alasillalla sen paksun pilarin vieressä,
joka alapäällään ponnisti kalliosta ja yläpäällään
kannatti yläsillalla olevia kiviä, muodostaen ikään-
kuin myllyn selkärangan, tuntui siltä kuin olisi hä-
nen, vaikka tulva katkaisisikin karan ja heittäisi
myllyn koskeen, pitänyt jäädä seisomaan paikoil-
leen kalliolattialle kuohujen keskeen. Hän oli
hänkin tehty siltä varalta.

Viime talvi oli se suurten tuiskujen lumi-
talvi ja viime kevät se suurten tuhojen tulva-
kevät Koski oli läkähtynyt lumeen ja jäätynyt
pohjaansa myöten. Missä muulloin kuohut,
siinä nyt kinokset. Myllyä ei erottanut ollen-
kaan rantakalliosta, se oli melkein kattoaan myö-
ten hautautunut kuin liikkumattomain kuohujen
keskeen. Ja yläjärvissä, ylämaissa ja -metsissä
kerrottiin olevan lunta vielä enemmän.

— Saappas nähdä, sanottiin. Eiköhän olisi
hyvä, jos ajoissa pönkittäisit . .

.

— Sillä on paha mielessä: nuo kaikki lumi-
vuorensa kun irtauttaa . . . näethän, mitenkä
se varustelekse . . .

Mutta kaikkiin pelotuksiin ja varotuksiin olf
Matin ainaisena ja ainoana vastauksena:
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— Se on jo varattu siltä varalta.

Jo jäiden lähtiessä oli vesi Matin koskessa
korkeammalla kuin koskaan ennen tavallisten
tulvien aikana. Jyskyen loi suvanto jääpeit-
tonsa ja kaikki kylän väet olivat sitä katsomassa.
Myllyranta, myllykallio ja mylly itse olivat täynnä
uteliaita. Myllymiesten kuormia seisoi kymme-
nittäin äyräällä vuoroaan odottamassa, kun mylly
oli seisonut puolen talvea veden puutteessa.
Jahkailivat ja päivittelivät ja pahinta ennustivat.
Ainoa, johon asia ei näyttänyt ollenkaan koske-
van, oli Matti. Hän askaroi niinkuin ainakin
myllyssään, kantoi säkkejä ulos ja toisia sisään
ja kiire siinä oli, sillä kiven silmä nieli hyvän
veden aikana, minkä sille suinkin kerkesi antaa.

— Tekee siinä koko talven työn, kehuttiin.

— Se kun on tehty siltä varalta vesimylly ...

veden aikana jauhamaan, vastasi Matti.

Jäälautta toisensa perästä solui suvantoon,
viivyttelihe siinä vähän aikaa epätietoisena mitä
tekisi, mutta yhtäkkiä tempasi koski sen nie-
luunsa ja uhkaavana syöksyi se myllyä kohti.

— Nyt se sen viepi! — Tuo se nyt sen
viepi! huudettiin joka kerta.
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Näytti siltä kuin ei olisi tarvittu muuta kuin
pieni nykäys, että mylly olisi pudonnut suul-
leen koskeen niinkuin pääskyn pesä räystään
reunalta.

— Se on asetettu siihen siltä varalta, etfei vie.

Ja se näytti todellakin olevan asetettu siihen
siltä varalta, etfeivät jäät siihen sattuisi. Sillä
juuri kuin jäälautta ryntäsi koskeen ja tuli suo-
raan myllyn ratasta kohti, käänsi virta sen niin,
että se sattui kalliorännin kiviin, särkyi ja so-
lahti ohitse. Ainoastaan pienemmät jäälohka-
reet kantautuivat ränniin ja siitä vesirattaasen,
mutta se oli taas sekin tehty »siltä varalta», että
se jaksoi polkea ne jalkoihinsa ja murskata ne
sitä pienemmiksi kuta kovempi oli veden kulku
ja kuta nopeampi rattaan pyörintä.

Vaan tulva nousi nousemistaan, kaikki kos-
ken kivet olivat jo aikoja sitten veden alla, su-
vanto laajeni suureksi järveksi ja pääsi purkau-
tumaan vaan kapeana nieluna kosken kautta ulos.
Siinä nielussa seisoi mylly kallion kielellään ja
ratashuone oli jo puolillaan veden alla. Vim-
mattua vauhtia pyörien pani se kiven kiertä-
mään kuin villikissan, seinät tutisemaan ja tuti-
semaan Matinkin pylvään juuressa.
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Ainoastaan rohkeimmat nuoret miehet us-
kalsivat enää viipyä myllyssä Matin kanssa, muut
vetäytyivät rannalle katsomaan rysähdystä, jota
joka hetki odottivat.

Jäistä ei enää ollut pelkoa, ne olivat kaikki
laskeneet, ennenkun tulva ehti myllykallion ta-
salle. Mutta pian alkoi irtautuneita venheitä,
laitureita, saunoja, latoja, nuottakotia ja tukki-
puita tulla alas. Toiset kiertelivät suvannossa,
ajautuivat rannoille ja tarttuivat kiinni, toiset hu-
rahtivat koskeen. Samassa kohosi vesi yhä niin,
että aukko, josta vesi rattaasen putosi, oli jo
kokonaan veden alla. Kohta tuli sitä mylly-
aitan alasillallekin, niin että se pian virtana vilisi
seinän raoista sisään ja kynnyksen yli kos-
kena ulos.

— Tehköönpä nyt puhdasta, kun tahtonee,
sanoi Matti, vedessä seistessään.

Mutta yksi asia alkoi Mattia huolettaa sitä
mukaa kuin vesi nousi: se, etfei enää alkanut
saada säkkejä jauhotorven alla kuivina pysymään
ja jauhot ilman säkkiä juoksivat jokeen.

— Olisi tuo vielä joutanut veden aikana
pyöriä, mutta mikäpä häntä kaloillekaan velliä
keittämään, —■ ja Matti päätti vihdoinkin laskea
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alas sulun ja seisauttaa myllynsä siksi, kunnes
enin vesi ehtisi laskeutua.

Mutta sulku ei ollutkaan enää siltä varalta
tehty. Matti oli ensi kerran erehtynyt laskuis-
saan. Veden paino sulun lautoja vastaan oli
niin suuri, etfei se laskeutunutkaan.

Vaan ei hän voinut jättää kiviäkään kuivil-
taan pyörimään. Ne kuumuisivat tuossa tuo-
kiossa ja sytyttäisivät myllyn.

Siinä oli Matti nyt tulen ja veden välissä ja
ensi kerran elämässään oli hän hämillään —

hetkisen. Mutta seuraavalla hetkellä tarttui hän
uudelleen kurikkaan, jolla turhaan oli koettanut
lyödä sulkua alas, paukautti sillä sitä kiilaa,
jonka avulla kiviä voi nostaa ja laskea, ja ko-
hotti yläkiven irti alakivestä.

Mutta kun kivi irtautui kihnauksestaan, muut-
tui se huimapyöräksi ja lisäsi rattaiden vauhtia.
Hammasratas ulvoi, lyhty lauloi, kivi vihelsi,
koko rakennus alkoi tutista ja reutoa, mutta
Matti ei ollut tietävinäänkään — voiteli vaan
akseleita.

— Ne kun vaan pitää voiteessa siltä varalta,
ett'eivät kuumene ...
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Vasta sitten kuin vesi, joka vaan nousemis-
taan nousi, jo alkoi kohota yläsillalle, lähti hän
maihin, viimeinen säkki selässään ja istui kos-
ken rannalle, jossa pani tupakan.

Rantatörmä oli väkeä mustanaan.

— Mikä ihme sitä pitelee?

— Se kun on tehty tulvainkin varalta, kos-
ken mylly, tuumaili Matti.

— Vedenpaisumus tämä on eikä enää ta-
vallinen tulva.

— Yhä se vaan seisoo!

— Kun ei tulle vettä kovempaa, — sanoi
Matti.

Mutta tuskin oli hän sen sanonut, kun kuu-
lui huuto: — Nyt se menee!

Suvantoon oli kokoontunut puuruhka, jonka
keskustana oli iso lato. Se oli pyörinyt ja pur-
jehtinut ympäri suvantoa, kerännyt ympärilleen
kaikkea törkyä, mitä vedessä uiskenteli, kasva-
nut kuin pieneksi saareksi ja nyt se vihdoinkin
ryntäsi kuin uhalla ja yhteisestä tuumasta väy-
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län suuta kohti ja myllyä kohti, joka seisoi räys-
täitään myöten vedessä

Nyt se menee, ei ole epäilemistäkään .
. .

Mattikin nousee jo seisoalleen, ikäänkuin apuun
lähteäkseen, mutta istuutuu taas.

Sillä eihän mylly sittenkään mennyt Siitä
meni vaan katto ja pari hirsikerrosta, jotka sy-
säyksen voimasta keikahtivat kuin hattu miehen
päästä, pyörähtivät alas akanvirtaan, kelluivat
siinä vähän aikaa ja katosivat kuohuihin. Mutta
myllyähän seinät seisoivat yhä paikoillaan ja vesi-
ratas ja hammasratas ja lyhti ja kivi jatkoivat
yhä pyörintäänsä, niinkuin ei mitään olisi ta-
pahtunut. Se vaan eroa, että kun ennen pii-
lossa pyörivät, nyt pyörivät kaiken kansan näh-
tävinä, vettä jauhaen, niin että vaahto ympärillä
jauhona pölisi.

— Eipähän sittenkään mennyt! — Eipähän
pakana sittenkään mennyt! huudettiin.

— Se kun on tehty siltä varalta: karatukki
kallioon upotettu, — vastasi Matti, nousi ylös ki-
veltään ja lähti myllynsä kattoa kosken alta et-
simään.





Härkätaistelu.

Aho, Katajainen kansani 11. 10





Oli ennen muinoin Don Carlos, Espanjan
kuningas, kutsunut kaikki hovinsa herrat

ja naiset kaikki pääkaupunkinsa parhaat ja kaikki
valtakuntansa kuuluisimmat, oli kutsunut heidät
Madridin suureen sirkukseen katselemaan här-
kätaisteluita, jotka hän isäinsä valtaistuimelle
astumisen vuosipäivänä oli heidän huvikseen
käskenyt toimeenpanna.

Jo kauvan oli tätä kansallista juhlaa, jota
jalompaa ei Espanjan kansa toista tiennyt, val-
mistettu, sillä siinä piti tarjottaman näytelmä,
jota ei Espanjassakaan oltu ennen nähty. Hä-

rät, joita vastaan maan parhaiden toreadorien
tuli taistella, olivat sitä varten tuodut kaikkialta
maailmasta maiden ja merien takaa. Siellä piti
oleman härkiä Ameriikasta ja Intiasta, Englan-
nista ja Italiasta, Itävallasta ja Liettuan metsistä,
Unkarin ja Venäjän aroilta, pitipä olla Itämeren
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takaisista maistakin, joiden nimiäkään ei oltu
ennen kuultu, piti olla kesyinä syntyneitä ja
sekä villeinä että puoli villeinä pyydystetyltä.

Suurella uteliaisuudella ja jännityksellä, jopa
kiihkollakin odotettiin sentähden näytelmän al-
kamista. Kun kuningas oli hovinsa ja kan-
sansa keskeen punaisella verhotulle istuimelleen
asettunut, ajoivat taistelijat sisään arenalle: ajoi-
vat ensiksi ratsastavat pikadorit eli pistäjät,
ritareiksi puettuina ja varustettuina peitsillä kuin
pitkillä kynillä; heidän jälkeensä astuivat silkki-
sillä, heleävärisillä nauhoilla koristetut banderille-
rot; ja lopuksi tulivat itse taistelijat eli torea-
dorit upeissa vaunuissa ajaen, hienosti puet-
tuina, vasemmassa kädessä härkää ärsyttävä
punanen vaate ja oikeassa kirkas keihäs sydän-
tyneen rinnan lävistämistä varten, — kaikki nämä
käyden kuningasta tervehtimään ja saaden hä-
neltä luvan veristen leikkien alkamiseen.

Ja niinpiankuin ovat pikadoorit asettuneet
puoliympyrään vastapäätä el ToriPin eli här-
kätallin ovea, josta eläimet päästetään sisään, ja
banderillerot pitkin arenata hajauneet, antaa ku-
ningas merkin ja tallin ovi avataan. Härkä
hyökkää ulos ja koukistaa niskansa ja käy
pikadorien kimppuun. Pikadorit häntä hevos-
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tensa selästä peitsillään pistävät ja väistävät hänen
vimmaansa, joka kiihtymistään kiihtyy. Hevonen
toisensa perästä haavoittuu ja kaatuu maahan.
Mutta kun pikadorit ovat poistuneet, on ban-
derillerosten vuoro astua härkää yllyttämään, sillä
tarkoitus on saada hänet vihasta silmittömäksi
ja kiukusta sokeaksi heittämällä hänen selkäänsä
teräväkärkisiä keppiä, joissa kirjavat nauhat hul-
muavat. Kivusta mieletönnä karkaa silloin haa-
voitettu ympäri arenaa, etsien vihollista, joka
häntä aina takaa uhkaa ja aina edestä väistyy.
Silloin astuu toreadorien ensimmäinen, espa-
daksi kutsuttu, hänen eteensä ja hänelle punaista
vaatettaan huiskuttaa ja kirkasta keihästään väl-
kyttää. Viimeiset voimansa kooten hyökkää
härkä häntä sarviinsa seivästämään, mutta vielä
kerran väistää vastustaja ja kun sarvet vaatteesen
sotkeutuvat, uppoo espadan säilä sydämmeen,
ja siihen kaatuu vainottu, vuodattaen verensä
arenan hiekkaan, kuninkaan ja hänen kansansa
huviksi, heidän huudoilla ja kukkasilla terveh-
tiessä suurta sankaria.

Niin kaatuivat Intian härät ja kaatuivat Ame-
riikan, kaatuivat puhvelit, bisonit, kaatuivat kaikki
kuninkaan jalkojen juureen, niinkuin jo olivat
kaatuneet ne kansat, joiden maista olivat tuodut.
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Ylen oli näytelmä ihana ja innostuttava ja sitä
mukaa nousi mieliala kuta etäisemmistä ja ou-
dommista maista olivat kotoisin härät, jotka
vuorotellen arenalle ajettiin. Sillä hyvin oli
Espanjan kuninkaasta ja hänen kutsutuista vie-
raistaan huvittavaa nähdä, miten eri tavalla ta-
pattivat itsensä eri härät. Yksi syöksyi kohta
ulos tullessaan espadan miekkaan, toinen saatiin
vasta pikadorien peitsillä raivostumaan, kolmas
pelästyi ja pakeni, mutta turvautui lopulta ban-
derillerosten vainoomana sarviinsa hänkin ja sai
surmansa, — sillä ei sallinut areenan jalo laki
pakenevaa tappaa, ainoastaan kaksintaistelussa
kaataa. «Elköönkä seisovankaan härän sydäm-
meen miekkaa syöstäkö, vaan odotettakoon
hyökkäystä ja saakoon hän siinä surmansa«
— niin kuului areenan toinen ikimuistoinen
ohje, jonka Espanjan kaikki kuninkaat, sirkusten
suosijat, olivat noudatettaviksi vahvistaneet

Korkeimmilleen oli noussut katsojain innos-
tus. Heidän poskensa hehkuivat, silmänsä paloi-
vat, viuhkat välkkyivät ja töyhdöt teiskuivat, —

naurettiin, huudettiin, hurrattiin ja ilma oli kirkas
ja kuuma, täynnä hajuvesien tuoksua ja veri-
höyryjä. Viimeinen taistelun kohtaus oli suo-
rittamatta, yksi oli härkä vielä jälellä.
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Asettuivat pikadorit taas tavallista lukuisam-
pina puoliympyrään tallin oven edustalle ja
hajaantuivat banderillerot ympäri arenaa ollak-
seen joka taholla valmiina. Espada, joka nyt
astui esiin, oli kaikista taistelijoista taitavin ja
kuuluisin, oli kaikkien suosikki ja otettiin hänet
myrskyisillä hyvähuudoilla vastaan. Odotettiin
jotain erinomaista, loistavaa loppua, jonka ver-
taista ei ennen oltu nähty, sillä härkä, jonka
kuolema päättäisi juhlapäivän, oli kotoisin kau-
kaisesta maasta, pohjoisten merien takaa, jossa
villipetoja vilisee ja jossa ihmiset tiettiin olevan
yhtä villejä kuin pedot Lienee härkäkin, sieltä
tänne tuotu, tavallista villimpi ja väkevämpi.

Mutta hämmästyksen huudahdus kävi kautta
suuren sirkuksen, kun odotettu eläin ilmestyi
arenalle. Se oli pieni ja vähäpätöisen näköinen
ja lyhytsarvinen ja matalajalkainen mullikka. Eikä
tullut töytäten ulos ovesta, niinkuin muut, vaan
oli väkisin sarvista sisään kiskottava, yhden edestä
vedettävä, toisen takaa työnnettävä.

— Es un burro! — Aasi! Pässi! — huu-
dettiin yhtäältä.

— Es-un porco ! Es un porco! — Por-
sas! Porsas! — kiruttiin toisaalta ja yksi ainoa
iso yhteinen naurun honotus täytti sirkuksen
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alhaalta ylös eikä kuningaskaan voinut olla suu-
taan hymyyn vetämättä.

Mutta kun härkä oli päässyt arenalle, pyö-
rähti se tiukasti ympäri ja miehet, jotka sarvissa
kiikkuivat ja toiset j°tka hännässä riippuivat
lensivät kuin lingottuina selälleen maahan.

Vaikeni nauru, kuului hyväksymishuutoja.

— Ei tiedä! — Varokaa itseänne siellä! —

Tukevat on sarvet! — Tanakka on niska! —

Nopsa on jalka!
— Pian hän siitä suoriutuu! Sylipainissa

hän sen voittaa!

Ja vetoja lyötiin ja jännitys nousi.

Päästyään irti töksähti härkä yhteen kohti,
pää pystyssä ja häntä vähän koholla, ja tarkas-
teli outoa ympäristöä.

— Oritta leikkii! huudettiin taas.
— Sammakko sonniksi puhallakse! Kohta

halkiaa! Varokaa!

Vaan toiset pitivät yhä pienen härän puolta.
Sen asento oli kaunis, sen vartalo oli sopu-
suhtainen, sen jalka tarmokas, se voi olla vaa-
rallinenkin vastustaja.
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Vaan ei se koukistakaan niskaansa, ei syökse
sarviaan alas eikä käy kavioillaan maata kaapi-
maan, niinkuin härkäin on tapana yleisöään
tervehtiä. Seisoo siinä samassa asennossa, niin-
kuin tahtoisi tietää, mistä on kysymys, mitä
tahtovat kaikki nämä monet ihmiset.

— Auttakaa alkuun! Työntäkää tielle! Te
pelkäätte, pikadorit! huutaa hermostunut yleisö.

Pikadori lähestyy varovasti kaarrellen, pyr-
kien sivulta päin pistämään, sillä ei tunne hän
outorotuisen härän tapoja, ja kuta' pienempi
härkä on, sitä nopeampi on hän liikkeissään ja
sitä vaikeampi väistää.

Pikadoori pistää häntä. Hän pyörähtää
päin, niinkuin hämmästyneenä, niinkuin kysyen,
mitä se hevosineen häneltä tahtoo, mutta ei
koukista niskaansa eikä ojenna sarviaan, — saa
uuden piston uudelta pikadorilta ja tekee sa-
moin, — näkee kohta koko lauman päälleen
käyvän — ja pakenee. Juoksee ympäri arenan,
etsii ulos pääsöä, vaan ei löydä, sillä portti on
kiinni, — yrittää hypätä yli aitauksen, vaan ei
ylety.

— Pelkuri! Pelkuri! huutavat tuhannet suut
ja sadattelevat ja manaavat espadaa kiihkein
sanoin: — Pysähytä hänet! Pysähytä hänet!
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Vaan joka kerta kuin espada asettuu eteen
ja heilauttaa vasemmalla kädellään punaista vaa-
tettaan ja nostaa oikealla välkkyvätä miekkaansa,
hölmistyy härkä, pysähtyy, ei ymmärrä, ei käy
kimppuun, pyörähtää ohi — ja miekan täytyy
vaipua maata kohti.

Huudoilla, vihellyksillä ja sadatuksilla ilmai-
see yleisö ajatuksensa toreadorin turhista pon-
nistuksista.

Käyvät nyt banderillerot hänen kimppuunsa
ja heittävät nauhoitettuja nuoliansa härän nis-
kaan. Kun nuoli sattuu ja uppoo ihoon, hy-
pähtää hän ja koettaa pudistaa sen pois, heit-
täytyy maahan, kierii siinä, saa toiset nuolet
irtaumaan, mutta työntää toiset yhä syvemmälle
. . . karkaa taas kivuista mieletönnä arenan ym-
päri sen aitavartta pitkin ja päätyy viimein ku-
ninkaan istuimen kohdalle, pysähtyy siihen, pe-
räytyy aitausta vastaan ja siihen äkäytyy. Koko
sirkus hänelle huutaa ja kiljuu, kaikki pika-
dorit ja kaikki toreadorit, yllyttääkseen, kiihoit-
taakseen, mutta hän ei liikahda, ei päästä ketään
taaksensa, seisoo päin vihollisiinsa, kuninkaan
loosi suojana selkänsä takana, sarvet tanassa —

mutta ei tee hyökkäystä, ei ota ensimmäistä
askelta.
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— Pian! Pian! Tee tehtäväsi, toreadori!

Mutta toreadori tekee epätoivoisia liikkeitä.
Hän ei voi mitään niin kauvan kuin ei härkä
tee hyökkäystä

— Vastustele, pöllö! Lävistä toreadori!
— Seivästä hänet sarviisi! huudetaan ylhäältä
haralle. — Aja ulos se! Lopeta! Lopeta! huu-
detaan toisaalta toreadorille ja mädänneitä munia
ja pahenneita hedelmiä alkaa lennellä areenalle.

Mutta härkä ei liikahda, ei vaikka pikado-
rit taas pistävät yhdeltä puolen ja banderillerot
toisaalta heittävät nauhoitettuja nuoliaan hänen
selkäänsä. Hän seisoo kuin jäykistyneenä, sar-
vet yhä tanassa, tuijottaen eteensä arenan hiek-
kaan, johon verensä valuu päästä ja kaulasta
ja kupeita pitkin.

Mitä se aikoo? Aikooko siihen äkäytyä?
Eikö aijo hyökkäystä tehdä, eikö aijo pakoonkaan
lähteä? Aikooko siihen kuolla — seisoallaan —

kuninkaan jalkojen juureen verensä vuodattaa?

Melu taukoo hetkeksi. Mitä on tästä tu-
leva? Semmoista ei ole ennen nähty! Etfeikö
espadoista ensimmäinen, joka kaikki maailman
härät voitti, saisi tätä pientä ja vähäpätöistä päi-
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viltä? Mutta sehän on häpeä hänelle, se on
häpeä koko espadain kuululle ammattikunnalle,
nöyryytys koko isolle Espanjalle!

Melu alkaa uudelleen, vihellykset sadatukset,
pilkkanauru vinkuvat viimana espadan ympärillä.

— Lopeta! Lopeta!

Mutta espada ei liikahda, seisoo ja odottaa,
vartoen merkkiä kuninkaalta, sillä ainoastaan
hän voi muuttaa härkätaistelun ikuiset säännöt
ja antaa käskyn kuoliniskun antamiseen.

Kuningas epäröi, espada epäröi ja aikoo
jo pistää miekkansa tuppeen.

Mutta silloin vingahtaa raivoisa, vimmastu-
nut, läpitunkeva, vihlaiseva vihellys läpi koko
sirkuksen: — Fiasco! — Fiasco! — yleisön
arvostelu epäonnistuneesta näytelmästä — kaikki
on menetetty — kaikki vaikutus pilattu — koko
komea näytäntö päättyy pilkkaan ja nauruun.

Eikä espada enää epäröi. Hänen miekkansa
välähtää, hän hyökkää härkää kohti ja upottaa
sen kahvaansa myöten rintahan härän, joka
hänen edessään seisoo, sarvet tanassa, eteensä
tuijottaen. Härkä vaipuu polvilleen, kaatuu
kylelleen, hurmeinen haava rinnassaan.
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Mutta tuskin on se tehty, kun kuuluu kai-
kilta haaroilta huuto:

— Murhaaja! Teurastaja! — Murhaaja!
Teurastaja! — Eikä tiedä ääriään katsojain inho.

Yrittävät huutamaan hovimiehet, pikadorit
ja banderillerot: — Viva el espada! Viva el
Rey! Viva Espana!

Mutta sirkus huutaa: — Alas espada! —

Viva el heroico torito! Viva el chiquito
heroico! — Eläköön pikkunen urhea härkä! —

ja he heittävät alas arenalle kukkasia ja viuh-
koja ja hattuja ja hautaavat niiden alle tuon
pienoisen härän, joka, tuotuna kaukaisesta maasta
pohjoisten merien takaa, Madridin suuressa sir-
kuksessa ja kuninkaan itsensä jalkain juuressa
teurastettiin suurten juhlapäiväin päättäjäisiksi —

vaikk'ei ollutkaan sarviaan vainoojiaan vastaan

seivästänyt.





Isänmaan malja.





Kaisaniemessä oli taas maisterikekkerit, tuossa
isänmaallisten muistojen ja lukemattomien

juhlamaljojen ja maljapuheiden vanhassa, kuu-
luisassa Kaisaniemessä oli maisterikekkerit sinä
helmikuun kuuluisana lauvantaina.

Päivällinen oli syöty, pöytä oli vapautettu
ruokatamineistaan ja puettu kahviasuunsa siihen
kuuluvine konjakki-, likööri- ja punssihelyineen,
joita ahkerasti soitettiin ja sonnittiin ja sitä
soittoa heleällä naurulla ja hilpeillä puheilla
säestettiin.

Olihan nuorilla miehillä aihetta iloon, oli
syytä pitää pitojaan: tulevaisuus oli porttinsa
avannut, tie oli leveä ja tasainen edessä ja mat-
kan määrä varma, joskaan ei yhteiskunnan kor-

Aho, Katajainen kansani 11. 11
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keimmille kukkuloille, niin ainakin sen päivän-
puoleisille rinteille.

Puheita oli tavallisuuden mukaan pidetty
useita, sekä isännille että vieraille; yksi toisensa
perästä oli noussut ylös ja vähitellen oli melkein
jokainen pitänyt puheensa, enemmän tai vähem-
män keskeytetyn, niinkuin on tapana täällä Suo-
messa, jossa miehet juhlatuulella ollen niin
kernaasti sanaisen lippaansa selkoselälleen avaavat.

Puhe isänmaalle oli vielä pitämättä ja olisi
ehkä jäänytkin pitämättä, elfei yhtäkkiä olisi
tullut samppanjaa pöytään. Mistä samppanja
oli pöytään ilmaantunut, sitä ei kukaan tiennyt
eikä kysynyt Ei juuri koskaan tiedetä, kuka
samppanjaa tarjoo. Se on lahja, jonka antaja
useimmittain pyytää pysyä tuntematonna. Nyt
oli tarjooja arvatenkin jonkunrikkaan isän poika,
sillä niitäkin oli useita vasta valmistuneissa mais-
tereissa, — niitä on nyt enemmän kuin oli
ennen.

Oli miten oli, mutta samppanja muistutti
oitis erästä nuorta miestä siitä, että isänmaan
malja vielä oli tyhjentämättä

— Hyvät herrat! sanoi hän ja kilisti ja
tarttui helmeilevään lasiin. — Tahtoisin esittää



ISÄNMAAN MALJA. 171

maljan isänmaalle. En sille vanhalle ja vaka-
valle äijälle, joka peräpenkillä istuu ja aina
sieltä sormellaan varottaa ja sanoo: muistakaa,
mitä olette minulle velkaa, pojat! Vaan sille
iloiselle immelle, joka tanhualla tepastelee ja
karkeloihin kutsuu ja vaatii välistä kanssansa
pyörähtelemäänkin ja sanoo: «maljanne, veik-
koset täyttäkää, kun nuoruuden aika on vielä!«
Onhan se hyvä, se äijäkin, varsinkin kun se
meistä niin hyvää huolta pitää, antaa mille viran,
mille muun hyvän toimeentulon, sillä ukolla on
kolikoita kirstun pohjassa, vaikka hän välistä
vähän kitsasteleekin. Ei maamme ole meille ollen-
kaan niin köyhä jakullaton kuin miksi sitä runoi-
lijat laulavat Ei se ollenkaan ole se karu korpi,
jota meidän muka täytyy katketaksemme kaivaa.
Se on jo vankassa ja varmassa viljelyksessä
oleva talo, jonka pellot kasvavat, kun niihin
vaan kylvetään, ja jonka viljelyksiä laajennamme
vaan silloin kuin muilta töiltämme joudamme.
Eikä ole naapureistakaan vastusta eikä rajoista
riitoja, kun maa on laillisesti aidattu ja pyyki-
tetty. Sentähden sallittakoon meidän välistä
hauskaakin pitää! Ei Suomi aina surra saa,
olkoon aikansa ilollakin! Ei meillä ole mikään
hätänä! Tyhjentäkäämme iloisen Suomen mal-
ja! Juokaamme se kuohuvassa samppanjassa!
Juuri samppanjassa se juokaamme, tämän iloisen
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Suomi-impemme malja! Ei äijä siitä köyhdy, ei
sen varat siitä vähene! Hyvät herrat, mitäpä
pitkistä puheista! Minä kohotan tämän korean
lasin, jossa jalo neste helmeilee . ..

Kaikki muutkin kohottivat lasinsa ja odotti-
vat vaan tilaisuutta niitä tyhjentääkseen, sillä
samppanja on juomaa, jota malttaa keittää, vaan
ei jäähdyttää. Oltiin juuri räjähtämäisillään elä-
köön-huutoon, kun ovi suurella paukkeella lensi
auki ja sisään syöksyi yksi vieraista, heittäen
pöydälle erityiseen lisälehteen painetun sähkö-
sanoman.

— Lukekaa tuo! huusi hän.

— Mitä se on? kysyi puhuja.

— Lue! — Lue ääneen!

— Anna tänne!

Hän luki sen, toisten seisoessa siinä kuin
kivettyneinä samaan asentoon, missä olivat olleet
aikoessaan juuri tyhjentää samppanjamaljansa
iloisen isänmaansa kunniaksi.

Ei kukaan tiennyt, mitä sanoisi. Äänettö-
minä vaipuivat he istualleen pöydän eteen sille
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sijalleen, mistä olivat nousseet laseihin taittues-
saan. Kuului vaan katkonaisia huudahduksia:
— Mitä tämä tietää? — Siinäkö siis ollaan?
— Onko se mahdollista? — Kaikkiko men-
nyttä?

Samppanja oli unohtunut laseihin, se siinä
poreili, väljähtyi, heikkoni, muuttui äiteläksi,
imeläksi sokerivedeksi.

Äskeinen puhuja oli hänkin vaipunut tuo-
lilleen, heitettyään luotaan lehden, joka ratisten
kulki miehestä mieheen, jokaisen tahtoessa vielä
omin silmin nähdä, mitä siihen oli kirjoitettu.
Hän istui syrjittäin pöytään, eteensä tuijottaen,
epämukavassa asennossa, jota ei muistanut kor-
jata. Oli kuin olisi hän yhtäkkiä vanhentunut,
kuin olisivat posket kalvenneet ja silmät painu-
neet syvemmälle kuoppiinsa.

Yhtäkkiä hän, kun lehti tehtyään kierroksen
pöydän ympäri taas rasahti hänen edessään,
hypähti ylös.

— Hyvät herrat! huusi hän ja hänen pos-
kensa hehkuivat taas, hänen silmänsä paloivat.
— Aikomukseni oli esittää isänmaan malja,
tulin keskeytetyksi ...
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Hänen kätensä vapisivat, hänen huulensa
värähtelivät Ympärillä olijat, jotka olivat yhtä
liikutetut kuin hänkin, olivat kohonneet ylös,
laseihin ei kukaan tarttunut, kun ei hänkään
sitä tehnyt.

— Minä puhuin roskaa! huusi hän. Minä
olin tyhmä! Minä olin lyhytnäköinen, kevyt-
mielinen keltanokka! Ja te olitte yhtä tyhmiä
kuin minäkin! Me tässä isänmaatakin muis-
tamme, kun viina päähämme kihoaa! Me tässä
itsekkään elämän ilon samppanjamaljoja, kun
vaara uhkaa! .Häpeä meille! Pois samppanja!
Pois punssit, konjakit ja liköörit — te vakoojat
ja villitsijät piiritetyssä linnassa! Ei märkää-
kään tulko tästä lähin huulieni yli! Pois! —

alas siitä! Ulos!

Hän oli tarttunut pöytäliinaan, hän teki
tempauksen kädellään ja maahan menivät täy-
det samppanjalasit, maahan puolityhjät punssi-
pullot, maahan menivät helisten liköörit ja kon-
jakit

— Nyt eläköön isänmaa! Eläköön taas
entinen Suomi? Eläköön ankara äijä, joka
peräpenkillä istuu!
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Kaisaniemen seinien sisällä, vanhan kuului-
san Kaisaniemen ahtaiden seinien sisällä kajahti
eläköön-huuto niin voimakas ja niin kiukkuinen,
että tuntui kuin olisivat seinät laajenneet ja katto
kohonnut.
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