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I.

RMUI isf on hauta, joka sata wuotta

perhon korwessa on pensastunut,
Unhotettun' aiwan ansiotta?
Alissa on se? älä kvsv, wieras!

Russa särwi kaisintpana kääntv^
Nlännikköhön, siell' on paikka. Roiwut
Latwoineen jo huosuwat sen päällä;

2Nissä niiden suurten alla hauta
Kerran peitettiin, ej kenkään tunne.

Runotar, sa Suomen sulo-neito,
Muistoltasi tarkemp' ihmislasta,
Vastaa: kuninkaanko hauta kätkee,
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Taikka hänen wertaisensa miehen?
Kuningast' ei, ei sen Vertaistakaan;
Haane, wanha talonpoika, siinä
Kätketään ja kuus sen kunnon poikaa.
3stu reunalle tuon jyrkän rannan;
Niiden työt mä kauniit kerron sulle,
Kasteen fanertuissa kiiltäessä,
Harjun honkain päiwää warjostaissa.

Haane, Suomen syntyinen, jo wuotta
Seitsenkymment' täytti konnullansa
Perityllä. Kuus häll' oli poikaa,
Kolme kafsoisparia, ja niistä

wanhin wuotta seitsentoista, nuorin
wiisitoista; kaikki tvahtvat, fauniit,
Niinkuin wirrat kewättulwillansa.
waan jos joku heist' oi' etetr>ämpi,
Woiton u)artnaan tr»anhempi sai weljes

Soisen kaksoisparin, Tuomas tyaane.
Ryysyissäkin loisti hän, fuin faunis

Sahti resupilwein rafosista.
Waiffa mitä maassa hän ois tehnyt
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Kenkään hänt' ei wihata ois tooinut.
Sentään wainoowan hänt' isä näytti;
Hänt' ei toaan, mut toeljiäfin muita.
Capfina ei heitä fohdeltuna,
lohduttajina ei wanhan päitr>än,
waan fuin orjia ja furjentntinfin,
Järjettömiä fuin elttfoita.

Niin he toiettää saitoat lapsuuttansa,
Ia jo joutui päiwä, jona nuorin

Pari päätti toiijitoista wuotta.
Aamurusfo firfas metsän fttltaa,
piltoen pilffua ei taiwahalla,
Iloisna, fuin aamu itse, nousee
weljesjottffo olkiwttoteeltansa.
Mutta tupahan, miss' isä yksin
(Dli, peljäten se käy, ja nuorin

Pari lähenee ja nöyryydellä
Carttttin äijän kätehen näin alkaa:
„3sä, suo tää päiwä joutilaina
Meidän tveljinemme riemttitella,
Täytettyä wiisitoista touotta!"
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Kolkkona, kuin taltoi, ukko fttttli
Pyynnön, furotttin hän fttlmafartvoin
IPastas: „mitä tänäpänä jääpi,
Jäätyä se jättää Huomennafin.
Kyntämätf on pelto, fohta fyntöön!"
weljet toaiti fttlfiwat foht' työhön,
weräjällä wasta Tuomas toirffoi:

„los näin oifein isän fatsannosta,
Vn tään päitoätt työllä fttllan arwo,
Jofa hifipisaralla paiffa,

Tehtätoä on työtä ankarasti,
Sillä tarkan tutkinnon tuo ilta".

Tuomaan kehotettua näin, kaikki
Aurat peltoon anfarasti löitoät.

Päitoätt noususta sen lasfttu asti

Huokaamatta, syömätt' asteliwat
Määrättyjä wakojansa toeljet.
Iltatoarjon peittäessä pellon
Sarka yksi waan on kyntämättä.
Silloin saapi sinne myöskin tvanhtts,
(ttokseen huusi poikansa ja lausui:
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„Paljon tehty on, mut toielä tehnyt
Stturemp' ahferuus ois stturempata.
Kaiffia en ferrassaan ma taida
Kurittaa, yfs, syyllisempi muita,
Syystä muifrenfm saa rangaistufsen.
Tuwassani fttopasf ahtahassa,
Pafsuin siltapalffein alla, syypää
Suljettuna saapi istttsfella.
Kolmen yön ja päiwän toaihetttsta
Silmänsä ei hämärä saa nähdä,
Kolmen yön ja päiwän wirwoitttsta
Kititountit ei kielensä saa maistaa".

Causui näin ja läksi julmin silmin,
Mut ei fydämin, jos fyyuneltoirta
waan ei pettänyt se, jofa kastoi
Äijän posket, koska pois hän fääntyi.

Maa yön helmassa jo nukkui. Haane
Sutoasfanfa makasi ja toeljet
pirtissänsä pehkttlatoerilla.
Nuffunut ei fenfään, nufftttoinaan
waan hän wartoi toisten nuffumista.
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Luullen toisten ntiffuneen jo, nousi
Nuorin, Jaaffo, tottoteeltaan ja läfsi
Isän luo ja lausui: „isä, minä
Syypää olen; synnyinpäitoättäni
Riemuissani jttoffin joutilaana,
Unhottaen fyntöni. Sä tntta

Ranfaise, mut älä ntttita." Hälle
wastas isä toanha: „fuin on syysi,

Huomenna on rangaistttfsesifin".
Suosta Jaaffo läfsi latoerilleen.

Taasen, muita nuffttneifsi luullen,
Kxtffoistoeli, Kustaa Vuoteeltansa
Läfsi lttofse isänsä ja lausui:
„Kosto mua yfsin fohbatfohon,
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Niinkuin yksin sen ma ansaitsenfin.
Synnynpäitoänäni pientareilta
Poimin toaaramia toeljilleui.
21Tinutt syy on, eifä muiden", lMle
wastcts isä toanha: „fuin on syysi,

Huomenna on rangaistttfsesifin".
Tuosta Kustaa läfsi latoerilleen.

Taasen, muita nuffuneiffi luullen,
Kolmas toeli, Eero tottoteeltansa
Läfsi luokse isänsä ja lausui:
„Isä, jos sa rangaistusta aiot,
Syy on mun, mut yhdenkään ei toisen,
Kitoillä kun lammin kaislikossa
Paisfelin ma sorsan poifasia,
Jäi se sarfa fyntämättä". Hälle
wastas isä wanha: „fuin on syysi,

Huomenna on rangaistttfsesifin".
Tuosta (Eero läfft latoerilleen.

Kttfin wttorostaan näin isän luona
Käwi ja jai toastuun yhdenlaisen,
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Sifsfuin käymätt' oli Suontas yksin.
Sää, fun keksi weljein käynnit, fohta
Arwas aifomufset niiden, maittain
Mieltään, sifsfuin nufkuimat he kaikki,
Hänfin isän luokse läfsi, lausui:
„Kuules, isä, fyllä fumma seiffa!
Kun mä äsfen näytin nuffuneefsi,
Veljesjouffo istui muoteellenja
la, fun yfsin jäin mä pitfälleni,
Kuiskutteli hiljaa keskenänsä:
Veljet, fufin tietää Suomaan yfsin
Syypääfs uhfaamahan rangaistukseen,
Minkä itsekin hän tunnustaisi.
Vaan kun usein syystämme hän kärsi,
Kärsikäämme syystänsä me ferran.
Sitten näin mä funfin Vuorostansa,
Kun hän toiset nuffuneifsi luuli,
Ulos hiipimän ja palajawan.
Arwasinfo asiansa, isä?
Sanansa on raffaufcen luoma,
Sillä syypää oifea ma olen".
Äänell' isä mastas särjetyllä:
„Mene, huomenna saat f oston fyllä".
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Aalloista jo oli aamurusfo

Kultasiimin metsän yli noussut,
Kosfa manhus futjui poifiansa.
Kolffo, forfea ja harmaapäinen
Itthlapumussansa pöydän luona istui
Raha, synnyinmaansa lahja, riippui
Sininutun rintapielttfjesta.
„Ken nyt teistä", folffona hän fysyi,
„
Kantaa tässä syytä hartioillaan?"

„Minä", faifui suusta jofa meljen.

Sulfu, jofa seitsentoista wuotta

Lasten nähden fyyneleet jen sttlfi,
Särfyi nyt, hän ristifäsin itfi:
„Kiitos Herran!" lausut hän, „jo täytin
Lttpattfsen, wiha lapsisj'ani
Särfenyt ei sydäntäni ole.
poiat, tästä lähtein ette orjat,
Mutta lapset armahimmat, fuulfaa,
Minfä fertoo isä manhttfsenne:
Nnorna palmellessani ma täällä

Kahdefsan näin yhden miehen poifaa,



12

waan niin julmat eimät mihamiehet,
Kuin heist' oli meli meljellensä.
Ghimennesjä ja fohdatessa
Kimin, puufoin toistaan terwehtiwät.
Voi, mä mietin, ennen tahdon olla
Sulon maimon raffautta mailla,
Kuin pelossa muosiani wiettää,
Että täyttäisin maan tuommoisilla
Julmureilla; päätös toimeen pantiin.
Vuotta miisifymmentä jo kannoin,
Mut ei ikä, eikä sotaretket
Voimiani olleet maimuttaneet.
Kerran hiilihauöall' yötä mietin,
Kosfa äffiään mies mieressäni
Hohtehessa walfean näin lansni:
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M Hg fjiljiw\

väijyin meljein isänä mä nettmon:

läsenteisi woimaa älä säästä
SyötätPäffi haudan matosille.
Nai ja siitä poikia, ja laita,
Että maima yhteinen sen neumoo
Heille, mit ei onni pofilleni.
Mies näin. Sutilen tulta lisätessä
Katosi kun tullutkin hän oli.

Hän toi nettmon, Herra menestyksen.
Vannokaa nyt uimehen sen Herran:
Että, niinkuin ennen aina yhtä
Puitten, ei mastainenkaan maima,
Eikä riemu, eikä murhe maassa
Soisen ole, joll'ei myöskin toisen,
Aina, kuinka Herra moimaa antaa;
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Niin ei tuimuuteni tuoma murhe
Tttrhafs tunnu hautaan mennessäni"

(Esihin nyt astuin Tuomas

lausui:
„3ja, wala tää on ihanaisin,
t^uokeempaa ei toista täyttääk-

semme.
Mifsi emme, jättäin foti, fäyneet
Työn ja onnen etsoon muiden

luof se?
öiks etf ero tuntui tukalalta.
Coinen toista tahtonut ei jättää.
X}ajoai]lmmefo Ytnpär maata
TNetson-poikain lailla metsi-

kössä,
Ampttja fttn heitä ahbistami?
Vaiman aifana näin armelimme;
Niin on onnen aifanafin fäymä".

Jumalassa mannoi jofa meljes:
(Että, niinfuin ennen aina yhtä
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pitimät, ei mastainenfaan waiwa,
(Eifä riemu, eikä murhe maassa
Soisen oisi, jolfei myöskin toisen,
Aina, fttinfa Herra moimaa antaa.

21iin he mannoimat, maan waian kätki

Iloisena isä sydämeensä.
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11.

-»^•--^ aoonnut jo oli rauha kulta,
Poltto, murha Suomen seudut täytti,
Miehet miekka, maimot pako peri.
Lintulahden, Saarijärmen mailta

Perhoon lensi surusanomia,
Iloisempia ei Isonkyrön,
Eikä Lapuankaan lafeilta
Sanomia saatu siellä kuulla.

Sumassansa pitkän pöydän päässä
Lttonattaan söi harmaantunut Haane
Poikinensa, koska pakolainen,
Kahdentoista muoden manha poika,
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Suli tupahan ja hengästynnä
Gmella jo huusi: „Jesus teille,
Vanha isä Haane! piiffimiestä
Kafsifymmen-fttnta poltti meiltä

Huoneet yöllä. Nyt ne lepäjämät
Kirfon luona marrella tien tänne;
Ennen iltaa täällä ne jo omat".

iPthapäisfä t^aane nousi,
lausui:

„Ruusi poikaa l^erra antoi
mulle,

wahwaa jäntetvää, waan
kaksitoista

3os mull' oisi, käwisikö fuo-
loon

3ofu ilomieltä maansa
eestä?"

Causui näin ja otti tswe-
nenä

Riwäärinsä roanhan «vaar-

naltansa.
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t)lpi-muhoellen wirkkoi Tuomas:

„ Vanhoille ei somi sota-aj'e,
Niinkuin nuorten pomehen ei pelko;
Pane, isä, pyssy paikallensa,
Anna mun ja mcijieni koittaa"

Mielellään fuul' ukko tään
ja myönsi.

Nhkamielin joka tveli heti
Carkan p^ss^n, nahkakote-

loiscn,
hartioilleen heitti, kätehensä
Rarhun-keihään l^hsen,

waan wahwan
Cempasi. Näin asehissa

astui
Äänetönnä kukin, luja siinä,
(£ttä, kussa Vihamiehen koh-

tais,
surman sais se, tai hän itse

faatuis.
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(Litsfin puolen neljännestä tietä
Kaitaa kttlkimat, kun Tuomas mirffoi
„Veifot, tietä kttlkekaatte, funnes

Laaksoon lahden suulla ennätätte,
Mäntykanfahalla yläpttolla
Puitten piilossa on oima paiffa
Meille mihamiestä odotella.
(Ennen iltaa hän ei sttinfaan saamtt,
Jos tien warret forwentaa hän koittaa;
Sillä aikaa aion hetken wiettää
Torppasessa tien tään syrjäisessä,

Jossa kultani jo mua kaipaa".

Lausui näin ja torppahan päin läksi.
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Verrallensa weljet asteliwat
Määrätylle paikallensa, missä
kammen lahta kohden nousi nuninii,
Jossa puitten salasnojasessa
pitkin tietä kaikki fatfelimat.

Kauemmin ei, fuin ens' aamukoissa
Metsämies saa hawusuojtiksessaan
Teiren-soidint' odotella, kun jo
Maahan lentää soittaja ja täyttää
Lammen rannat sotahuudollansa,
Veljet mäijyneet, kun wihamiesten
Julma joukko pystypiifkinettsä
Ratsasti jo kaukaa raimojasti.

Heidät muita ennen huomas Tlattn,
Suomaan kaksoismeii, ja hän huusi
„Veljet, leikki alkaa, metäfäCttte

Peitostansa pyssyt, koska laakson
Suolla puolla kummun rintehelle
Vihamies on tullut ampukaatte,
Joilla luoti waan on pyssyssänsä."
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Lausui näin; jo tpihamiesfin ehti
Kummun fttffttlalle, fttlfttansa
Alaspäin fun alfoi, meljet fohta
Lattfasimat. 27eljään päähän luodit
Lensimät, fafs yhtehen ja neljä

Ratsua jäi irralleen, Puustoista
Seisottimat miehet ällistyneet.

„Ladatfaatte, meifot", huusi Aattu,
Uhfasilmin fäyöen fätföstänsä.
Vihurina mihamiesfin alfoi

Hirmuisesti heitä fohden fiitää.
Viffelinfin meljes tttsfin ehti
Ruudin panna pyssyyn, mut ei lyödä
Luotta sen päälle, fun jo pääsi
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KanfafyaHe wihamies ja maahan
Harpattua, pttftt oikaistuina,
Veljeksiä kohden kohta riensi;
Mutta weljet, kourissansa keihäät,
Hyntäfupät rohkeasti mastaau.

Sota alfaa huudon, pauhun katissa,
Kumpikaan ei woita, etkä wäistä.
Gnsiks Eero kaatui ammuttuna,
Ampujati taas Kustaan keihäs kaatoi,

Sota kiihtyi, pisto piston kosti,
Kuoloon kuusi wihamiestä waipui,
Veljeksistä kaikki roerta imioti.
Viimeisenä seisoi Aattu yfsin.
Jalfa, oifapää jo haamoitetttt,
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Ryöstetyllä miefallaan hän httisfi,
Sifsfuin fttolinpiston pomehensa
Sai ja faatui, fuollessaan miel' lyöden.
Hänen päänsä katkaistun nyt pisti

Joukon päämies piikin päähän, sitte
Läksi huohottaen kuuden kanssa,
Jäännöksen tään fafsifymmenestä,
21tistäftn jo yfsi haamoitetttt.

Mutta synfän metsän polftttiellä
Kttlfi kaatuneitten manha isä.
Kotonaan ei miihtynyt hän, poifain
Lähdettyä; asehitta läfsi
Neutpojafsi heille tappelussa.
Sieltä ttäfi fattfaa ratsumiesten
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Ratsastaman kiirein, Eannettaman
Näki Aatun päätä piikin päässä.
Jäsenet kaikk' äijän jäiisimät.
Kiiruhtaen kulkuaan hän pääsi
Paikkaan, jossa jalo meljesrimi
Kaatui miereen mihamiehiensä.
Harmaista hän silmäripsistänsä

P^-hki kyyneleet ja vie-
wånå

tuki kuolleet, weljet, tr>iba=

miehet.
Muut siin' oli poiat, paitse

Tuomas.
„2Ttisf on Tuomas? elä-

neekö vfsin
fjän, kun joukossa ei ole

weljein?"

itäin hän huusi. Tuomas
torpasf istui

(Dnnellisna kultasensa
kanssa:
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Kätensä nyt juuri meti siltä
Kauhistuin, hän huusi: „mitä tämä?
Silmilläkö nään, mai nisfallani?
Sua maan ois silmän näkeminen,
Niskan taas maan seinää mustunutta.
Milläs siis nään tätä kummitusta:
Veljet merihinsä matpunetna,

Aattu meljen päänkin piikin päässä?"
Lausui näin, ja keihääsen ja pyssyyn
Kiirein iarttttin torpasta pois riensi.
Veripilffuja hän pitkin tietä
Näki, määrättyyn fun paikkaan pääsi,
Näki meljein ruumiit puitten alla,
Niiden luona isä manhttksensa.
Kentälle ei rohjennut hän käydä,
Mykkänä maan seisoi, katsoi, kuuli,
Kuinka manhtts maikeroiden huusi:
„ Harmaita, moi, farmojani! missä,
Miss on Sttomas? pakeniko yfsin
Raffahin tää potistani muinoin?
pafenifo, pettäin meljtänfä?
Pettäjää moi, pelkuria konttaa!
Kulkekoon, kuin Kain, hän erämaissa,
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Joissa märisemä haavanlehti
häntä säikyttää, pyyn lennähtäwän
Pyräys taas häntä kauhistuttaa.
Vanhurskas sa taiwaan Herra, wainoo
häntä, niinkuin minä ennen lemmin.

Alissa kuolo hälle attenneekin,
Kiellä isänmaa ja heimo häitä".

Tään kun kuuli «Tuomas, fauhistueu
Isästänsä katsantonsa käänsi.
Niinkuin koira, jofa fontiota

Vainullansa metsiköissä mainoo,
Verijälfiä hän äännetönnä
Kulki, mieless' ääni foston faiftti.

Kotinsa fun ohi kulki, liekki
Katosta sen tuprusi, mut tuota

Hän ei nähnyt, eikä fitiilliit, silmä
Kiintynyt maan oli weriiiehen.

Päimä oli mennyt metsän taakse,
Kylähän fun autioon hän saapui.
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Lifi tietä poifa wainiollct
Kuhilaasta furfisti ja hälle
Viiitaellen huusi Hiljallensa:
„Älä mene, huffa mie sun siellä;
Vihamiestä fttttsi fyläsessä
Lepäjää nyt, pitfät piifit heillä,
Ratsastaja juurin, julmin heistä
Miehen päätä fantoi piifissänsä".

Kiirecmmin maan Sttomas tietään fttlfi.

Ensi tuman omen päällä näki
2latun rakkahan pään naulittuna.
Karjuen hän heitti pyssyn, murti

Sisähän. loF ensin tuli mastaan,
Rintahaan sai feihään ristiin asti.
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Asehista nyt ei raivossansa
Huolinut, maan lentäen kuin kotka

Kourillansa tuotti fttolemata.
Sttntenttt ei haawaa hirweimpääkään.

Jonka fohtasi, sen lattialle
Kurfulla hän remityllä faatoi.

Viimeiseksi jäi maan joukon päämies.

Häntä otti Sttomas ohimoilta,
Rinnan rikkoi, seljan särki häitä,
Että siihen kaatui kaksinkerroin,
Pään löi poikki faatttneelta, stite
(Dmelf otti veljen pään ja läfsi
Väsyneenä, merisenä sieltä,
Mutta sydämellä httokeemmalla.

Puoliyö jo peitti maan, kun maimoin

Isiensä fotihin hän pääsi.
Suhta, savu syöksyi hälle vastaan;
Lato yksin seisoi palamatta,
Jossa suojaa, lepoa hän etsi.
Mutta kynnykselle tultuansa
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Isänsä sieli' ääntelevän kuuli:
„Keltä hutien, josfo Sttomas petti?
Kenties, kenties hän ei pettänytfään.
Herra, suo, ett' olisi hän syytön!
Suo ett' tänne murhaajan pään toisi,
Joka piikkihin pään Aatun pisti;
Suo näin nähdäkseni bänf uskollisna;
Kostos, jota äsken huusin hälle,
Anna harmaan pääni päälle tulla.

Suhfilta ma taloscni sitte,
Rttttmihilta poifieni mielä
(Elämästä fiitän sua, Herra!"

Sisähän, tään kuullen, astui Sttomas:

„Rauha Harmajalle päälles, isä!
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Tällä haavaa eimät murhamiehet
poikiesi ole elämässä".
Lausui näin, pään julman mihamiehen
Isänsä hän jalfain juureen heitti.

Laitiaita nousten manha isä
Sylihinsä sttlfi poiatt, — mutta
Kuolemana tää jo maahan maiptti;
Vaipttissa sen vaipui myösfin isä. -

Haamoisiansa fttoli Sttomas Haane,
Ilostapa fttoli isä manha.







Kaikissa maamme kirjakaupoissa myydään:
A. Oksanen:

Zälieniä. KoKou5 runoelmia. Neljäs, enännettv paino8. Hinta: niä. 3 mk.
50 p., Lt6. 5 mk.

J. L. Runeberg:
jouluilta. Kolmi-lauluinen runoelma. 6 Kuvapiittok3ella, varu8tanut A.

l36elfelt. Hinta! 5i6. 4 mk., KatuK. 5 mk.
I^unoellnill. 3uomentanut A. Ok3anen. Hinta: 80 p.

Z. Topelius:
Tähtien turvatit, Aika ja luonne Kuvau8 Kuningatar KtiMnun ajoilta.

3uomentanut fn. 14ann550n. Hinta: ni6. 8 mk. 75 p., 8iä. 10 mk. 25 p.
Ljungarsin taru. 3uomen3i Helmi 3etälä. feo3 ilmestyy viidessä viti-

Ko88a o. 85 p.

Th. Hahnsson:
Kotikuusen KulLlceiria. Sisältää: Novelleja, Kertomuk3ia, näytelmiä ta

mukaelmia. Hinta: niä. 4 mk. 50 p., sid. 5 mk. 50 p.
Joululahjat. Hinta- 35 p.
XalcZi. Hinta: 1 mk.

Hilja:
Oraita. Hinta: 1 mk. 50 p.

Koitat. 3avo-KarjaIai3en o3akunnan Albumi. III. Hinta: 2 mk. 50 p'.
Frithiofin satu. 1^. Tegnérin runoelma. 3uomen3i I?. J. Llom. Hinta:

nicl. 1 mk. 50 p., 3icl. 2 mk. 50 p.
Neinricn Neinen Runoelmia. 3uomentanut N3kat olotila. Hinta: nid.

1 mk. 50 p., Ltcl. 2 mk. .50 p.
tlelitiikiitippu, valittuja lauluja 3uomen nuorisolle.

Kirjanen sisältää 250 valittua laulua jo KäÄttää 332 3ivua 3eKä
mak3aa 5omiin Kan3iin 8i6ottuna oinoa.5taan 1 m. 25 o. fänän
runo- ja loulukokoelmaan on valittu pattiainta, mitä tätä nvkvä ru-
nolli3uuäe53omme on joko alkuperäisenä tai 3uomennok8ena. Kirja
on varmaankin oleva tervetullut Luomen nuori8olle.

Osakeyhtiö I'. 'liizmonn, Helsinki 189N.






