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Urhoin haudalla.

;|MUJ4;allan tuntuvi kuin Jumal its olis ollunna
gjs tässä;

Niin pyhä, juhlallinen, jalo on koko tää keto-
kumpu,

On isä-sankarten pyhä, rauhallinen lepo-turve,
Jost' ylös käy sata-vuotiset harmaat kunnia-

hongat,
Tai viherjöitsee huojuen, aaltoillen elon-vilja.
Nyt pojat laihoa leikkaa, miss' isät toukoja

kynti,
Miss' isät toukoja kynti ja hurmeen kallihin

kylvi.
Tass' ilo on eleskellä ja armas huolia kantaa.
Ken tyly tahtoiskaan lopen unhoittaa pyhän

haudan,
Tunnoton ken isä-armasten lifen, työn, veren

hylkää —

Ruhjoilkoot ihanasti hänt' isänmaan kiroukset,
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Hänt' isänmaan pyhä taivas uhkailkoon viha-
silmin! —

Ah, sano miss' suloisempi ja arvokkaamp' elon
tanner?

Tass' elon kunnia-kenttä ja kuolokin autuas
tässä.

Täst' en järkähtää taho viimeiseen veren-tilkkaan.
Kamppailut, sodat, rauha javastukset palavim-

mat
Tass' suku-haudallaan hyv' on kestää versovan

polven.
Ken, isänmaani, ken julma ja tappara-kainalo

tohtii,
MRaivoillen rajupäissään katkertaa ilo-päiväs,
Katkertaa ilo-päiväsi, lannistaa jalot, rientos?
Ah, Jumal' aut'! suo koston kalpojen välkkyä

silloin!
Haamut haudoistaan nyky-polvehen taas pukeut-

koot.
Kuin tuli tauloa jäytää, sortajat syö tuli koston;
Hurmeetkin sade-vihmana virvoittaa sulon hau-

dan.
Nouskohon näin vapauskin ruskona, kuin sulo

aamu,
Päiv' elon auetkoon tahi haut', isänmaan povi

armas !
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Isänmaani.

"Hop m

t^JJos minne kuljen, mistä lähden,
i^P Tää maani mulle kallis on,

Mut kallis on se vaan sentähden,
Sen kansa kun niin armas on.
Sen kansa taas on armas siksi,
Se maansa kun tek' kallihiksi
Verellään, kärsimyksillään.

Salomme vaikk' ois täynnä kultaa,
Hopeita hyrskyis aaltomme;
Vaikk' ois meill' loistoa ja valtaa,
Vaan konnan toit' ois muistomme,
Kansamme kulkis hylkyteitä, —

Ah! silloin maamme varjo meitä
Kuin musta haamu vainoais.

Vaan nyt ei synkät syyt, ei hallat
Meit' isäin haudoilt' eroita,
Ei taistelut, eik' ilkivallat
MMMaast' armaimmasta vieroita,
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Niin koivet synkät, kallioiset,
Kuin laaksot, järvet tuhatmoiset —

Kaikk' ovat kalliit, rakkahat.

Takaalla soitten, kallioissa
Sai äidit piilon lapsineen,
Kun urhot kaatui taisteloissa,
Tai voiton toivat armailleen.
Niin korpea kuin vainioita
Luut isäin peitti, veri noita
Kostutti kallis kaikkia.

Vakaana niinkuin vuoren seinä
Kansamme puolsi maatansa;
Ei huikennellut niinkuin heinä,
Säilytti pyhät tapansa.
Parjatkoot tyhmät, ett' tää kansa
Hyljätty, halp' on tavoiltansa —

Maan kalliin ostanut se on!

Muun riemun jos ken ryöstäis multa,
Maan' armahan kun muistot jäis:
Ne rinnassani voiman tulta
Ja innon liekin virittäis.
Oi urhoin kehto, isänmaani!
Suojelkoon Herra armastani,
Siunatkoon hautaa urhojen!
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Palava kansa.

*ÉJHyt rovioihin kansa kootkaa
e^lP Ja sytyttäkää tulehen
Ja palavina päästäkäätte
Taas liekkiväiset valloilleen.

Kuin lentäväiset tuli-soihdut
He vihollista säikyttää
Ja ilkimykset, niinkuin sääsket,
Pois joukostamme häviää.

Ja silmät tippuu peikkoin päästä
Valoa vastustaessaan,
Ja huuhkat lakkaa huutamasta
Ja sudet nääntyy luolissaan.

Ja salomme, nuo syksyn synkät
Ja talven kolkot, valkenee, —
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Ne lämpiää ja ruusut puhkee
Ja urhoin haudat aukenee.

Ja isäin henget poikiansa
Taas siunaten käy johtamaan,
Ja kansa kuohuu innoissansa,
Kohoten tähtein kunniaan.



Herännyt Suomi.

-^Pois sortajan valta ia ansa
0 :M^ Saloilta mun Suomeni maan!<_j_

Tult', intoa täynnä on kansa,
Pojat valmihit taistelemaan.

~Et, Suomeni, nyt uni-silmin
Saalistasi kaapata suo;
Siis voimasi nostaos ilmiin,
Etu-kyntéhen kuntosi tuo!

Ken ties, viha-miehesi uhkaa
Sun silmäsi puhkoa pois,
Tai työntäis täynnä ne ruhkaa,
Hämärään sinut eksyvän sois.

Vaan syys-yön tonttujen kanssa
Voit törmätä taistelohon,
Et peljätä voi peto-kansaa,
Kun vaan valo lippunas on.
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Jalo kansani ei kitu-kasvi,
Mut voimakas orhi on vaan,
Joka kytkyess' innöten puhkaa,
Yhä kaivaten valjainaan.

Siis valjahat orhini ylle
Ja kansojen kilpaeluun,
Ei lainatut konkarit tälle
Vedä vertoja päivinä kuun.

Niin surraten vaapsiaisparvet
Ja paarmat karkavi pois,
Ja vastukset ei sata-sarvet
Hätä-päiviä tiellesi tois.

Pala, kansani voimakas henki,
Valon leimua Pohjahan luo;
Läpi vuorien vaskisienki
Etu-kyntehen kuntosi tuo!
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Laulu Wuoksella.

Iji li ahtavasti,
yK$ Voimakkaasti,
Saimaan aallot vyöryy Wuoksessa.
Vuori nostaa poikiaan
Veden voimaa kiusaamaan,
Synnytellen sala-karia.
Leikitenpä hypähtää
Niistä aalto kuohupää.
Mahtavasti,
Voimakkaasti
Saimaan aallot vyöryy "Wuoksessa.

Virran raisun
Mahti paisuu,
Vuoren vastuksista vimmastuu.
Jäykkäpäisen kallion
Kylki vastassa nyt on —

Ahdistettu aalto rajustuu!
Kuohut uppi-niskoissaan
Eespäin työntää toisiaan.
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Mahtavasti,
Voimakkaasti
Saimaan aallot vyöryy Wuoksessa.

Aaltoili vimman
Kiukkuisimman
Tieltä särkyy voimat kallion:
Kas, kuin ähkyinähän jää
Vuori jyrkkä, härkäpää,
Syrjin katsoo virran voittohon.
Metsä, äänetön kuin yö,
Näkee aaltoin ihmetyön.
Mahtavasti,
Voimakkaasti,
Saimaan aallot vyöryy Wuoksessa.

Maalle sulien,
Kiusatullen,
Voitonvirttä laulaa Imatra.
Saimaan aallot uneljaat
Wuoksessa on voimakkaat,
Kalliot niit' ei voi kahlita.
Niinp' on kansa Suomenmaan.
Herättyään, noustuaan,
Mahtavasti,
Voimakkaasti,
Ilkivaltani muurit murtava.
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Tunnethan impeni?

tunnethan impeni kaunoisen?
Hänethän tuntevi jokainen!

No niin, yht' armas on synnyinmaani,
Yht' armas on se ja ihana.

Kuin vuorten metsistö lehväinen
On neito kukkiva, keväinen,
Jonk' otsa-kumpua seppel suojaa
Ja tukka tuulessa lainehtii.

Tuo aalto on sinisilmäinen,
Kuin neito helmassa sulhasen,
Ja rannat aalloillen suuta suikkaa,
Kuin sulho kultansa huulillen.

Jok' aamu kultaavi ruskollaan,
Jok' ilta painavi ruusujaan
Tuon sini-silmäisen poskipäihin,
Tuon aallon armahan kalvohon.
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Tääll' armas on koti kultani,
Jonk' isät taistellen perkasi;
Ja tuoli' on kirkko, jonk' kainalossa
On hautakumpu mun vanhempain.

On maani kaunis ja kansalla
On voima tenhokas tallella.
Oi kallis maani ja jalo kansa,
Oi kansa uljas ja voimakas!

Tunnethan inipeni kaunoisen?
Hänethän tuntevi jokainen!
No niin, yht' armas on synnyinmaani,
Yht' armas on se ja ihana.
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Vangittu äiti.
(Möj9

VVHjöir istui vangittuna linnassa
cMj Murheinen äiti, lapsi rinnoilla.
Sodassa, verta niellehensä, jo
Kuol' isä lapsen, äidin puoliso,
Suomelleen sortuen,
Sen onnelien.

Hirmuisna karjui vihollinen, kuin
Himoinen tiiker', etsein sakkasuin
Uutt' ydintä ja verenvaahtoa.
Niin äidin luo ja lapsen julmana
Vihollis-soturi
Käy, lausuvi:

„Sun pääsinpäiväs, vaimo, lähestyy!
Iloitse! Kas kuin poikas ällistyy!
Armosta olet vangiks' otettu,
Sä muutoin paikall' oisit tapettu,
Kun miehes kuollehen
Näit pyörtyen."
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..Kun suoritat nuo helpot lunnahat,
Ett' aseman ja piilon ilmoitat,
Mihinkä piili sotajoukko se,
Jok' äsken syöksyi päälle joukkomme -
Koht' astut vapaana
Pois linnasta."

„Kavahda! kuule linnan tornista
Vapaitten petolintuin kirkuna.
No, eikös koske korvarumpuhus
Kalileitten kalke, vankein liikutus?
Ne maasi lapsia
On kurjia!"

Vavahti äiti, lapsi parkasi,
Kun julmur' raaka sisään karkasi.
Vaan pelko ensi kyynelissä jo
Valahti pois. Vaikk' uhkas turmio,
Vakaasti äiti vaan
Käy lausumaan:

„Voin olla vanki, kuolla vankina,
Kun säilyssä on maani kunnia;
Vaan uhrata en verta urhojen
Voi edestä näin halpain, heikkojen,
Kuin äiti lapsineen
On kansalleen."
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„Oi sotilas! jos sydän rinnassas
Sun onpi, eikä kiven kannikas,
Et vainotöilläs veren vikoja
Niskoilles etsi viattomilta !

Ne tahra sotilaan
On kunniaan." —

„Ja kaunihin mun oiskin ollunna
Tään lapsen kanssa silloin sortua,
Kun armahani hurmevirrat mun
Sai pyörryksiin kuin sieluun ammutun.
Mä siitä virkosin,
Vaan — kahleihin!"

Irvistäin nauroi julma sotamies:
„Sun kahlees katkeaa ja loppuu ties
Tää maallinen. Nyt surman satulaan
Saat kohta istua ja ratsastaa
Kuolleitten kamalaan
Yö-maailmaan. "

„Sun silmäs kirkastuu! ja riemusta
Suu muhoilee myös tuolla lapsella!
Te kuolost' iloitsette? Malttakaa!
Voin lähtö-helvetin ma valmistaa.
Se riemut hälventää,
Vaan tuskat jää."
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„Tuon poikas ensin näet paistuvan
Sun hiiloksilla sitten korvennan.
Yks sana vaan sun tästä pelastaa:
Tahdotko sotajoukon ilmoittaa?
Lupaatko tehdä sen?" —

Vaan äiti: „en!"

Mies myrkkyinen pois läksi. Äitipä
Polvilleen vaipui, lapsi sylissä:
~Nyt, taivaan Herra, tahtos pyhän näin,
Sä armosilmin katsot meihin päin: —

Suot kuolla kansallein
Mun läpsinein."

„Vaan lapseni, jos tahdot, pelasta:
Se miehenä vois maataan palvella!
Viaton säästä! Kunnialla mun

Suo kuolla, urhoin edest' uhratun:
Niin lapsen isänmaa,
Mun kuolo, saa."

Näin äiti rukoili ja silmänsä
Muurissa aukon löysi — äkkiä
Siit' ulos laski lapsen itkevän
Kuin suuhun surman kaikki nielevän,
Vaikk' antoi enkelten
Sen kätehen.
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Taas julmur' raaka sisään karkasi,
Kädestä miekanterä irvisti.
Jälessä toinen kantoi kattilaa
Tulisten hiilten alla hehkuvaa:
Näin ilmi helvetti
Nyt uhkasi.

Härnistäin miekkaa toinen karjahti:
„Nyt tänne lapses" — „Sen vei enkeli!
Kun armoa ei teiltä riittänyt,
Sit' olen taivahalta pyytänyt". —

„Vait'! istu kattilaan
Nyt kiehumaan!"

Näin komentaen, nilkosilmiään
Hän toverilleen paahtoi ähmissään.
Kas silloinpa, kuin iskein valkeaa,
Uroolta vaimo miekan sivaltaa —

Rintaansa syöksee sen
Nyt — kaatuen.

Yö kirkastui ja kahleet helskähti,
Out' ääni vankein keskelt' tärähti:
„Oi, jalo vaimo, maasi kunnia,
Sä sankar-arvon ostit vankina!
Vapaina urhot maan
Nyt puoltakaan!"
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Neiti Isa Asp'in haudalla. *)

f t 18 12/n._.

uoll' aina, missä Pohjantulten palo
Yön synkkyydeltä rauhan valloittaa,

Siell' yleni se ihmishenki jalo,
Jon ruumista tuo hauta tallentaa.

Siell' yleni hän, siellä syttyi koitto
Sieluunsa Pohjan taivaspalosta,
Ja isänmaalle kunnia ja voitto
Säteili vienosti sen valosta.

Ja siellä hälle sielun hartautta
Herätti salon syvä huokaus,
Siell' antoi rauhan, riemun runsautta
Kotoisen lammen tyyni kirkkaus.

Mut Pohjan tuli, kerta syttyneenä,
Ei rauhaa suo, se tahtoo valaista,
Kun päiväks' yön se näkis muuttuneena,
Silloinpa vasta löytäis lepoa.
*) Lausuttu vainajan hautakiven nostettua Jyväskylän hautausmaalla Kesä-

kuun 7 päivänä 1874.
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Se pohjan neidin rauhatonna syöksi
Valoa isänmaalle kantamaan,
Se rinnastansa levon-laulut ryösti,
Kamppaavan kosken nosti pauhaamaan.

Vaan taivaan tult' on kauan mahdotonta
Maan lapsen kestää, tomu-asunnon:
Tuo toivon maa, tuo tähtein valtakunta
Taivaisten tulten asuinpaikka on.

Kas sinne Pohjan leimuna myös lenti
Kukinto-ajaliansa neitonen;
Tääll' lepää ruumis, siell' on puhdas henki,
Kotoisen lammen tyyntä nauttien.

Jäi laulun ruusut haudalleen ja tänne
Jäi ystävät ja siskot suremaan.
Vaan hautakumpu kuiskaa: Elämänne
Valoksi loistakohon synnyinmaan.

Lyhyt kesä.
On lyhyt kesä Pohjolassa, on,
Sit' usein täytyy, usein surkutella:
Töin tuskin lintu ehtii lentohon,
Töin tuskin kevät-laulut lauleskella,
Niin myrsky jo sen lannistaa, ja hän
On nähty kuolevan tai nääntyvän.
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Tohtori MR. Pol.n'ille 50:na syntymä-
Ipäivänä 18V73.

(I
I^L-aivas, ota kiitos meiltä,
c& Kiitoksemme lahjoistas:
Miehiä suot Suomellemme
Jotka johtaa kansoas !

Niinpä puolen sataa vuotta
Tästä taakse syntyi mies,
Taimi puhkes, puuksi paisui —
Myrskyt torjua se ties.

Moni nyt jo viikset kantaa
Jok' on lasna kuullunna
Miehestä, jok' kaikki antaa
Kansalleen ja maallensa.

Jos ken Suomenkieltä sortaa,
Esill' on hän aseillaan,
Valmis aina valon tietä
Kansallensa avaamaan.
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Ja jos kansaa tunnet, sieltä
Kuulet rintain huokuvan:
Suomenkielen puoltajata
Kiittävän ja siunaavan.

Sydän sulaa, silmät vettyy,
Korvillaan kun kuulla saa
Kansan suusta nimet urhoin,
Jotka maataan rakastaa.

Nimihinpä niihin sulkee
Suomen kansa armaakseen
Kunnialla kunnon miehen,
Nimen — Rietrikki Polen.
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Armaansa kadottaunt.

VVS jkstoista vuotiaana vasta
SJgs Kisailin, kun jo taivahasta
Kuiskaili mulle rakkaus.
Kakstoista täytin töin ja tuskin,
Niin sammui tuo ens rakkauskin,
Sen tukahdutti kateus.

Lie viidestoista vuosi tullut:
Taas rakastuin — voi ihmishullut!
Me palamme kuin rohtimet! —

Vaan pian sammui rohdintutta:
Mä kylmenin ja etsin uutta.
Näin vierauntui sydämet.

Vuos' yhdeskolmatt' ehti tulla:
Kuin teräksellä karkaistulla
Mä iskin lemmen valkean:
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Voi tuhat, voi sit' armautta,
Sit' ihmis-sielun kirkkautta! —

Vaan sen vei surma hautahan.

Hän kuoli! Ken vois ihmetellä,
Jos, synkeällä sydämellä,
Suon kyynelvirtain vuotavan?
Vei kateus — ei murhe siitä;
Söi halla — tapahtuuhan niitä; —

Vaan surma vie mun surmahan!

Enkel'-armahani.

Mä enkeliksi tulla himoitsin,
Kun enkeli oli armahanikin.
Mut tomussa mun ollessani, jo
Kirkkaasti loisti hän kuin aurinko.
Kun siipiänsä tahdoin sukostella,
Ne välkkyivät jo Luojan istuimella.

„Tee, luoja, minut enkeliksi, tee!"
Niin sieluni viel' aina huokailee.
Himoitsen yhä armahani luo,
Ja kerran hetki koittaneekin tuo.
Maan mustan tomut päältäni kun puistan,
Mä rinnoill ' enkel'-armahani loistan.



24

Helmin lähtö.

fyys itki kesän lähtemistä,
Vaan syksy raukan kyynelistä

Ei kesä kulta huolinut —

01' elämä sen sammunut.

Ja kesän sammuessa impi,
Keväistä kukkaa kaunihimpi,
Pois lähti maailmasta: hän
Taivaasen näkyi rientävän.

Hän iltaruskon rauetessa
Vaaleena lepäs vuotehessa,
Ja noustess' aamu-auringon
Vierellään kyynel seura on.

Uus päivä katsoi kyyneleitä,
Ja taivas parven enkeleitä
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Lähetti immen noutamaan, —

Maan lapsille jäi muisto vaan.

Vaan muisto kasvoi kukkasiksi,
Haudalla immen loistaviksi;
Niit' ystävien kyyneleet
On illoin, aamuin kastelleet.
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Helmi.

@l/airas on Helmi:
G"|p Sen rusoposkien
Ruusuinen seppel
Kuihtunut on.

Kuoliko ruusut?
Ei — mut on enkeli
Autuain maahan
Kantanut ne.

Sairas on Helmi:
Sen sulo-silmien
On palo armas
Himmeä jo.

Sammuiko liekki?
Ei — mut on enkeli
Autuain maahan
Kantanut sen.
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Kuollut on Helmi:
Sen jalo henki jo
Kalpean haamun
Jättänyt on.

Kuoliko Helmi?
Ei — mut on enkeli
Autuain maahan
Kantanut sen.

Purppuraposkin,
Leimuva-silmänä
Autuain maass' on
Helmeni nyt.

Yön kuu ja tähdet.

Yön kuu ja tähdet miksi noin
Hääjoukon lailla loistavat?
Mä mietin. — Arvata jovoin:
Unissaan henget hurskahat
Taivaassa käyvät vieraisilla,
Siit' ilo syttyy taivahilla:
Yön kuu ja tähdet loistavat.
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Surevalle sulholle.
(Kansanlaulun tapaan.)

Gi^j.llös surko nuorukainen, ellös huolko ylkä!
sVj" Eihän sua armahasi ikänänsä hylkää.

Hänkö sinut unhoittaisi? Kuinka taidat luulla?
Ennen aallot järvissämme jäätyis kesäkuulla.

Voishan kukat kuihtua ja syys ja talvi tulla,
Immen sydän liekkiväinen säilöss' ain' on sulia.

Muut jos kaikki unhoittais sun, eihän Suomen impi:
Hälle maansa, armahansa ' muit' on kallihimpi.
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Kuvan vaan.

ii
ffiSUa viimeksi
7\*J Hän katsahti
Kultansa kuvaa illalla.
Ja noustuaan
Sen povestaan
Taas ensin otti aamulla.
Hän siunasi
Ja rukoili
Tuo kullan kuva rinnoillaan —

Ja muistanpa, kun kuollessaan
Hän vaipui, kuva huulillaan.
Vaan tiedetään,
Ett' eläissään
Hän muut' ei nähnyt kullastaan,
Kuin — kuvan vaan.
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Eräs matka Pohjanmaalta.

<£M4\U. kuink' armas muistilleni

oT^? Matk' on Pohjanmaalta pois:
Neiti istui vierelläni,
Ah, jos vielä siinä ois!

„ Kerro, kerro!" kuiskui neiti —

„ Sano mitä kertoisin!" —

„ Jokos murhe muistos peitti?" —

„Ei, mä eksyin toiveihin. "
—

„Mitäs toivot?" — „Enpä jaksa
Toivoa tät' enempää!
Toivoisinpa, ett' tää matka
Meill' ois ijät' kestävää. . —

„ Päivästäkin tulee loppu,
Illan ruskot lähestyy!
Matkan päähän meill' on hoppu,
Aika-kulta tärkistyy".



31

Näin se neiti, — mut kas täältä
Mäki kuvettansa tuo;
Taivas nousee mäen päältä —

Onkos kaikki totta nuo?

„Eihän taivas maahan riitä! "
—

„Riittääpäs, kun koskee noin!
Parahin sen tunnen siitä,
Autuas kun olla voin." —

Vaan nyt silmiin astuu maamme!
Tuolta järvet aukeaa,
Tuolla vuoren nähdä saamme,
Hartioitaan kohoittaa.

Oi te laaksot, niemet, saaret,
Kenpä helmassanne ois,
Vierell' armas lemmen aarre,
Koskaan sielt' ei pyrkis pois!

Näin ma lauloin, ratas kulki,
Läpi seutuin armaitten,
Vaan en lempeäni julki
Voinut laulaa immellen.

Päivä hämärään jo vaipui,
Minä unelmihin jäin:
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Käten' immen vyölle taipui,
Pääni rinnoillensa päin.

Ah, kuin armasta! — "no, varsa!
Juokse, ethän seistä saa!" —

Käten' impi varreltansa
Päästi -— pääni kohoaa.

Sydämeni sulaa aivan,
Koht' on matka päättynyt.
Suutakaan en saanut! taivaan
Kadotan! — jo päättyi nyt!
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Eräs kesämuisto Lohjalta.

auhdot Lohjan nummella
vV? Mun silmissäni näytti kukkivan
Ja taivas loisti Lohjan aalloista
Mun rintanani onnen rauhaisan.

Ja laaksojen ja saarten kukastot
Mä hymyhuulin kuulin kuiskuneen:
Maan nurmet, metsät, vuoret, vainiot
On lemmen tulta nousseet tulvilleen.

Miss' oli lintuin laulut vaienneet,
Siell' oksat puun sai lehdet kielikseen,
Ja, kuin ois tuulet sormin soitelleet,
Mä luulin suvilintuin laulelleen.

Ja öillä soudellessa, vaikka kuu
Ja tähdet piili pilven peitossa,
Venheessä taivas mulle kirkastuu —

Näin aurinkoni immen kasvoissa.
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Nyt pois on impi, poissa aurinko
Ja nurmi vaan nyt hiekkaa tuoksuttaa,
Ei kukkain hymy, lintuin laulelo
Voi Lohjan maita mulle sulostaa.

Jäi Lohja, jäi. Nyt rinta rauhaton
Vaan kaipausta hiljaa laulelee:
Ah, armas neiti! onni, rauha on
Sun luonasi — sun kanssas pakenee.
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Lempi.

iHfliun elämäni aamuruskona

V^l1 Sä, lempi, loistat, palat tulena.
Vaan päivän valjetessa laajenet
Ja sydämeni joka sopukan
Sä puhdistat kuin kesätaivahan,
Niin koko elämäni valaiset.

Vaan illan tullen, ilman viileten
Ja lempipäivän maassa sammuen,
Mik' onpi silloin iltarusko tuo?
Ikuisen lemmen aamukoi se on,
On juhla-aamu, joka lepohon
Tomusta kutsuu meidät Luojan luo.
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Pojan laulu.

öpfeln lempiä mä tahtois
ra Teater'-lavalla,

MEn kihloja myös kantais
Tytöllen kirkossa.
Vaan laaksossa, kun kaksi
Sydäntä kaksin on,
Kuullessa lehtolintuin,
Nähdessä ruususton —

Siell' armahani huulet
Sais ensi suutelon.
Kas sieltä linnut kantais
Taivaille sanoman,
Ja ruusuin tuoksu täyttäis
Lemmellä maailman.
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Hän.

(EJJiuin hoikka Pohjan neiti

G7^. Hän onpi varreltaan,
Pelloilla kasvatettu
Viljaisen Pohjanmaan.
Ja kasvot Hämeen immen
On hällä kainommat
Kuin laaksot, metsälammet
Hämeessä hohtavat.
Silmäinsä sulo, säihky
Kuin Savon tyttären,
Saimaalla päivän nousu
Ei niin lie herttainen.
Jo mainitsenko tukkaa
Tummasti ruskeaa,
Kuin salohon syys-ilta
Sulattais purppuraa.
Vaan armain aartehista
On sydän kultani,
Kuin Suomen naisen sydän:
Sulouden temppeli.
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Syksyn tullen.
i.

(I9_,OJT

G ÄSJos olet mun,
7yW Tuo syyskin kevähäksi käy.
Jos olet mun,
Ei myrskyt taivahalta näy.
Ei ruoho lakastu,
Ei lehti kellastu,
Ei jäädy aallotkaan,
Hymyilee taivas vaan.
Ei tule talvi, vaikka näyttää,
Vaan kevät sydämeni täyttää,
Jos olet mun.

11.

Syys lähestyy.
Jok' aamu kukat kyynelehtii,
Jok' ilta heist' yks surkastuu.
Pois linnut laaksoistamme lähti.
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Nyt laulaa tuuli hallasuu;
Pois lähti linnut, veivät kanssa
Mun armahani parvessansa —

Kauniisen kaikki ihastuu. —

Tuoli' on hän, merten tuolla puolla.
Kun jätti, antoi rukkasensa
Lähteissään mulle kullallensa
Ja käski syksyn tullen kuolla.
Mutt' enpäs kuole kiusoinkaan!
Syys tullut on, mä elän vaan —

Mä elän! Ja kun kevät koittaa,
Kun uudet ruusut puhkeaa,
Voin uuden arinahan mä voittaa,
Voin riemuita ja rakastaa.
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Pohjatuulelle.

mw^jjs muita uhkaa Pohjolasta,
Vjy Syyshallat muita peljättää,

Mä pohjatuulten huounnasta
Kevättä toivon lempeää.
Mä kenties aivan syyttä luulen
Niin lempeäksi pohjatuulen.

Et vaan, oi tuuli vankkasiipi,
„Ei "-sanaa immeltäni tuo!
Sen tuotko — koht' yöhallat hiipii
Viluisna sydämeni luo.
Mä kenties sentään suotta luulen
Niin ankaraksi pohjatuulen.

Mä toivon pohjatuulen tuovan
Simaisen lemmen sanelman,
Niin ruusut rintahani luovan,
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Niin luovan kukkamaailman.
Mä kenties sentään syyttä luulen
Niin lempeäksi pohjatuulen.

Nupussaan kukat sydämeni
Uneksii puhjetaksensa;
Oi, tuuli, säästä kukkaseni,
Ett'eivät kuole kehdossa.
Mä kenties sentään suotta luulen
Niin ankaraksi pohjatuulen.

Puhalla, armas pohjatuuli,
Rintaani lemmen sanelma:
Kun impen' ei lie hallahuuli,
Hän kukkani suo puhjeta.
Mä kenties sentään syystä luulen
Niin armahaksi pohjatuulen.
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Pohjatuulen tuomiset.

MMyIJJi ruusut rintani,
Oi vilustunehet.

Oi surkastunehet ! —

Oi ruusut rintani,
Kuink' ovat kuollehet!

Kuink' uskalsin ja voin
Hyyn, hallan tuulelta
Rukoilla rakkautta !

Kuink' uskalsin ja voin —

Toi talven pohjola!

Toi talven, linnut vei
Ohitse etelään.
Ne lauloi mennessään:
„Ei tyttös lemmi, ei" —

Jäi kannel itkemään.
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Äl' itke, kannel, noin,
Äl' itke ruusujas,
Sureksi lintujas!
Viel' et lie onnetoin,
Soitellen Suomestas.

Pois lempi kieliltäs.
Pois kaiu kuolemaan! —

Vaan Suomi ainiaan
On lempityttönäs:
Soi kannel synnyinmaan!



44

Häilyvät saaret.

JMfi maailma, mun mereni,
ffi Kuin häilyvät on saaresi!

Kas valtameri saariansa
Ei kuohuttele juuriltansa —

Sun saares yhä häilyvi.

Sun aaltois ajoll' ihmiset
On saaret tuhatlukuiset.
Kun luokse toistensa he rientää,
Sun mieli-johtos heitä kieltää —

Heit' aavikolle viskelet.

Mä pieni luoto tahdoin-vaan
Liittäidä saareen kukkivaan;
Sun kitas silloin, ahnasmieli
Kurimus, kukkasaaren nieli —

Mä aaltoihin jäin huojumaan.
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Taas toinen, saarten ruhtinas,
Niin keväinen, niin loistokas! —

„Sun ruusu-rinnoilles mä liityn.
Saan rauhan autuaan, kun piityn
Ihailemaan sun tuoksuas!"

Niin uneksin ja toivotin,
Mä saari saarta hyväilin, —

Vaan silloin aalto raisu kiskoi
Mun saareni, se kauas viskoi:
Taas yksin jäin yömyrskyihin.

Yön epätoivo, hämmästys
Ja ulapalla eksymys
Mun syöksi kurimusta kohti;
Vaan silloin taivahalta hohti
Valoisan tähden välkähdys.

Nuo tähdet Jumal-asunnoista
Meist' epätoivon tuskat poistaa.
Ja kukkasaaret saarta vasten
Uneksuu lailla autuasten,
On meri hetkeks tyyntynyt.

Kupeesta saaren liittyneen
Näen pikku saarten syntyneen:
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Ne kasvaa, kukkii, riemuitseepi,
Vaan kurimus ain' ahmaileepi —

Se nielee saaret lapsineen.

Oi, tähti, johda kulkevaa,
Äl' aaltoin anna johdattaa!
Kas tuolta luoksein saari kiitää,
Sä, taivas, voit mun siihen liittää,
Kaks yhdeksi voit sulattaa!

Jo kuulen lintuin laulua,
Jo tunnen kukkain tuoksua,
Jo nautin, taivas, sointuisuuttas,
Syleilen, saari, kauneuttas —

Jo rauhoittuupi maailma.
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Lemminkäisen laulu.

Gi%,n lampea välkkynyt rauhaisaa
crjje) Mun kotini ikkunan alla,
Vaan koskipa vaahtosi vallaton
Siit' aina on rintani rauhaton,
Kuin aallolla taistelevalla.

Ei vakainen huounta hongikon,
Vaan lietopa lehtojen helke
Mun heijaili lapsuen kehtohon —

Siit' aina mun mieleni lieto on
Kuin tuulessa lehtien välke.

Ja en lepovuonna mä syntynyt,
Vaan sota oli ankara silloin;
Sen pauhussa viettelin vuosia —

Siit' ain' ilotyöni on taistella,
Kun on sota myrskyisä milloin.
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Näin kuohun mä aikani koskena
Ja lemminpä lietona hetken.
Mä taistelen — toivonpa voittoa,
Kun armahan äitini helmassa
Olen päättänyt melskeisen retken.
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Eloni.

iölHun eloni tääll' on kuin astunta
Vg!1 Petollisella haudan kannella,
Jok' usein upottaa
Ja uhkaa vaj ottaa
Povehen mustan kirkkomullan.

Niin maassa riemu mulle pilkahtuu
Kuin pilvi-taivahalta valju kuu,
Ja immen rakkaus,
Kuin tähden kirkkaus,
Vaan kaukaa hohtaa kaipausta.

On elon kukat tomu-majassa
Kuin Lapin kevät hetken loistava,
Ja harvoin kypsyvät
Tääll' ehjät hedelmät:
Ne toivon maa voi valmistella.
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Joulutähti.

jt^aivaalla muhien tähti kiilsi,
tJQp Kuningas tähtiparvien.
Sen sydänt' usein murhe viilsi,
Nähdessä vaivat ihmisten;
Ja, surren synkeyttä maan,
Hän jätti riemun ylhäisen
Ja astui maata loistamaan.

Majaanpa pienehen täht' ensin
Valonsa pyhän vuodatti;
Siit' ympär' ihmiskunnan lensi,
Sydämet, mielet lämmitti.
Hän kuoleman ja varjoin maan
Elämän maaksi kirkasti,
Ja rauhan toi sit' asumaan.
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Tuo tähti synkeästä yöstä
Valoisan armopäivän loi,
Ja ihmissielut harhatyöstä
Totuuden tielle viedä voi.
Hän, taivahinen kirkkaus,
Joul'-aamuhun tuon valon toi,
On maan ja taivaan valkeus.
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Tähtein tanssi.

), Pihalla taivaan tanssivan ma nään

v^éf Tuon tähtiparven ringissään.
Keskellä loiste auringon
On valon soihtu summaton.

Hymyillen katsoo tanssiseuroja
Auringon silmä valvova,
Vaan surunsätein himme'in
Vilahtaa tähtiin eksyviin.

Oi onneton ken tähtyeistä vaan
Vieraantuu alku-valostaan:
Se jähmettyen, sammuen,
Musertuu avaruutehen!

Vaan toiset, „Herran kehrää" kiertäen,
Radallaan riemuin tanssien,
Valoa juovat, loistavat —

Rinnoille päivän nukkuvat.



53

Maan lapset, tomun sikiötkin me
Valolla Luojan loistamme:
Elämä riemujansa tuo,
Kun Herran Henki valons' suo.

Vaan onneton ken Luojast' eksynee,
Sen sielun soinnut vaikenee,
Sydämen liekit sammuu — hän
Rintansa tuntee jäähtyvän!

Oi taivaan soihtu tanssiseuroines !

Ken onnellisna rinnoilles
Tuikahtaa vois ja ken sais sun,
Sun luonas soinnun kaivatun!
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Maapallo.

JaJfeun sydämeni kiveä lie raskahinta varmaan,
Kun toisinaan pois puhkaista on rintakehäni.
Ei kovaa tok', ei jähmeää kuin kylki vuoren

harmaan,
Kosk' useasti kuohulähteen lailla läikkyvi.

Maapallon nuorna kerrotaan myös tulikehrä
olleen,

Joss' aaltoeli kalliot ja vuoret virtana;
Vanhettuin hiukan, kerrotaan maan kuoren

kovaks' tulleen,
Vaikk' ydin malmivuorineen viel' uhkui kuumana.

Vaan ydin kuuma pintahan kuohutti kukkatarhat,
Loi maahan avull' auringon puut, ruohot,

pensastot,
Eläimet — riemuks' toisilleen niin halvimmat

kuin parhaat,
Täynn' elämää, täynn' onnea viherti vainiot!
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Näin kevät-loistossansa maa heloitti nuoraa ollen.
Vaan joskus rinta pakahtui nuort' tulta

kuohumaan,
Kun kirousta nousnehen näk' elon-vainiollen —

Sen poltti, rankaisi — ja taas sävystyi innossaan.

Mon' ennustaa, ett' ydin, maan vanhaksi tullen,
jäähtyy —

Tuot' ennustusta, rintani, äl' usko kauheaa!
Kun ain' on liekit valveilla, elämä maassa

viihtyy,
Maa autioksi kallioks' ei kohmettua saa!

Maapallo ihmis-sydän on, joss' aaltoelee tulta,
Tult' aaltoilee, kun nuoruutta sen ydin uhkuaa.
Ah, sydän, hedelmöitse myös, kun kukkii

kevätmulta,
Jos puhkeat, niin rankaise vaan pahaa maailmaa!
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Ei — jos.

gjXjh purjelaivat nähdä
crge) sais aaltoin huojuvan,

Jos tuulet aina torkkuis,
ei näyttäis valvovan.

Vaan myrsky-yöt on Herran hallussa.

Maan valkeat ei koskaan
valaisten ruskoittais,

Jos hiilihin ne hiipuis
ei leimuks' lekahtais.

Vaan vaaratulta Herra torjukoon.

Ei elämä, ei henki
maailmaa valloittais,

Jos haltioiss' ei koskaan
maan lapset touhuais.

Vaan torju, Herra, murhan enkelit !
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Tomussa.

Jaöfcudassa uivat helmisimpukat,
Hiekasta virran kulta huuhdellaan,
Timantit erämaasta nousevat —

Tomussa kaikk' on kalleudet maan.

Vaan ihmisrinnan mutalähtehestä
Maan arvoisimmat löytyy aartehet.
Jos kaivaa voisin, kirkkaiksi ne pestä,
Tuhannet loisin maalle loistehet.

Mä loisin valot, jotka lammittäis
Ja elon-voimaa paistais maailmaan;
Ei Pohjan jäätkään kukkimatta jäis,
Ja Pohjan kansa hehkuis loistossaan.

Niin, loisin, loisin — moinen raukka luoja!
Omatkin kalleuteni uppoais,
Jos aarteitten ei korkein ilmituoja
Rintani tomuun joskus puhaltais.
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Kukka ja lintu.

(|}Mjfiukan ympäri
ö^w Leikki lapsia,
Lapset kiitteli:
Kah kuin kaunista!
Kukka tuoksui vaan,
Eikä tauonnut,
Kukka loisti vaan
Eikä kuihtunut —

Kuihtui vasta syksyn tultua.

Linnun ympäri
Leikki lapsia,
Lapset kiitteli
Linnun laulua.
Lintu lauloi vaan,
Eikä tauonnut,
Lauloi innoissaan,
Pois ei muuttanut —

Muutti vasta syksyn tultua.
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Kukka kaunihin
Lienet, lapsonen,
Lienet lintukin
Laulu-lahjainen :

Kiihdy tuoksumaan,
Konsa hyväillään,
Laula parhailtaan,
Konsa kiitellään —

Tauota voit syksyn tultua.
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Pikku Ilma.ntgUelmass' äidin, suojass' isän
«^ Pikku Ilma iloitsee,
Aamupäivän, kevätkesän
Riemuja hän nautitsee.

Rauhan laakso äidin helma,
Jossa sadut kukoistaa,
Isän sylissä taas Ilma
Hongan turviss' istahtaa.

Päivyt hellä hymyileepi
Isän, äidin kasvoista,
Joka silmä tuikkeleepi
Hälle tähti-valona.

Ilman kyynelkin on armas,
Kuin yön kyynel kesäisen;
Raitis on se eikä karvas,
Ei kuin myrskyt murheitten.
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Taas kun riemuita hän saapi,
Enkelitkin riemastuu,
Ja ken häntä katsahtaapi,
Siltä murhe surkastuu.

Taivas, ällös viekö maasta
Tuota viatonta pois!
Tääll' ois monta autuasta,
Monta puhdasta jos ois.
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Lapsen osa.

fejJtaapurihin Tuomo aamull' astui
e@>p Iloissahan, hyppyhynkin valmis ;

Vuorotellen vihellys ja laulu
Tuomon suusta hilpeästi raikkui.

„Miksi, Tuomo" — emäntä näin kysyi —

„Läikkyvi nyt ilos' yli laitain?
Joko onni lapsilles soi leivän,
Puuttehessa ennen itkeville,
Vaiko otti osan heistä Tuoni
Majoillensa riista-rikkahille? "

„Eipä Tuoni ottanut, mut leipä
Taivahasta putosi, kun kuuteen
Lapsehen loi Luoja seitsemännen.
Hälle „

hengen antaja suo leivän",
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Leivän jot' ei nauti vielä lapsi;
Toisillenpa osansa siis jääpi.
Työtä anon, emäntä, nyt suita
Iloissani Luojan antimista."
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liti lapselle.

jPJryt, Herran lahja, lepäät helmassani,
Vaan kerta lepäät Luojan helmassa;
Nyt imet elon voimaa rinnoistani,
Ikuisen elon imet taivaasta;
Nyt leikkielet halvoin heppeleisi,
Taivaassa voiton-palmu tarjotaan;
Hymyillen katselet nyt kasvojani,
Sun kerta Herran kasvot kirkastaa.
Ja äänes heikko, usein murheellinen,

On riemulaulu seuroiss' enkelten:
Viaton uni-maailmasi viimein
On ilmestyvä riemuks' autuuden.
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Kodista ja kotiin.

m
■sJl%im jätin kodin hyvästi,
G^w Syntypaikkani parahan,
Taivas pilvihin pimeni,
Ilma heltyi itkemähän;
Ihmissydämet syvästi
Huokaeli, huolten pilvi
Niistä synnytti satehen.

Kun kodista matkustelin,
Tiepä pystyhyn pysähti,
Vastamaaksi vainiotkin,
Matkan tuuletkin tukalti,
Vinkui vastahan vihuri;
Kaikki ihmiset ivalla
Tiepuolista tirkisteli,
Mua pilkaten poloista.
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Käännyinpä kotihin koito:
Nytpä vainiot viherti.
Myötätuulet tuuditteli.
Maat mäelti mennessäni,
Kulkeissan' ala-mäkeä
Kodin kultaisen pihoille:
Taivas kiilsi kirkkahana
Päivän paistavan valossa,
Luonto riemussa rehoitti,
Ihmiset ilon väessä
Mun syliinsä sieppaeli.

Niinp' on vierailisin kulku,
Kuin syksyllä surman suuhun;
Niilipä on kotihin kulku,
Kuin keväällä kullan luokse.



67

Kuun sammuttajat.

JGlteuruusti apuhun kaikki jo!
Miss' ovat kiulut ja ammehet,
Ves'-ruiskut, rattahat, hevoset?
Tuoli' yltyy valkean vahinko,
Sen leimu väikkyvi kauhuna:
Kohoontuu, näättekös, pilvihin
Hivuksin liekki nyt punaisin,
Kuin orhin kaulakin kaareva!

Näin talost' äkkiä ryöpähti
Nyt väki valkean vaarahan,
Ja vuoren taakse se kiiruhti,
Sielt' uskoi tult' ylös kuohuvan.
Syys-illan riensivät hämärää,
Jop' aukas' huutoihin hätä suun;
Vaan silmät vuorella selviää,
Kun nähdä saavat he hellän — kuun.
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Taikavoide.

JuL-olme kertaa kolme
Koston rauhoittaa,
Kolme kertaa kolme
Surman karkoittaa.
Kolme kertaa kolme
Haavat parantaa.

Ruoste kirkon-kellon,
Tuhka kyisen pellon,
Lähdevettä lemmon
Kanna kiehumaan.

Ydinpihka puusta,
Vaahto karjun suusta,
Hammas hiiden suusta.
Tunge kattilaan.

Ihmisverta nuorta,
Muru ikivuorta,
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Lemmon leivän kuorta
Työnnä hautumaan.

Kiehuvi,
Kuohuvi, —

Kypsyy.

Jäähtynyt,
Pentynyt, —

Haavaan.

Kirvelee,
Paranee, —

Terves !

Kolme kertaa kolme
Koston rauhoittaa,
Kolme kertaa kolme
Surman karkoittaa,
Kolme kertaa kolme
Haavat parantaa.
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Tiinan-polttajan sanat.

JtßfcJehu kattila,
Si'itä sappea,
Jolla pyörrytä
Ihmishenkeä.

Höyry polttavin.
Liity liekkihin,
Niinpä vimmahan
Syökset maailman.

Liemi vaahtoinen,
Loitsi ihmisten
Himot nielemään
Neste höyrynään.

Maistanut ken on,
Olkoon rauhaton,
Siks' kun juodessaan
Kurkku sauhuaa.
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Pää kun selviää,
Sydän kirveltää,
Kunnes suitsuvi
Niinkun helvetti.
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Hurjan viisastelua.

JO^en moittii, sano, ken,
Jos viiniss' uiskelen?
Maailma tukehtuis
Ja ain' ois tomuinen,
Jos viinissä ei uis.

Ken moittii, sano, ken.
Jos syöksyn tulehen?
Kun viin' ei puhdistaa
Voi saastaa sydämen.
Sen liekit kirkastaa.

Näin vuoroin uiskelen
Ja syöksyn tulehen.
Mä viinissä vaan uin
Ja lemmen tulehen
Mä syöksyn päin ja suin
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Tyyhtynyt.

IY>-5 öt päivät yhtä mittaa nyt
&$& Tuo lapsi park' on itkenyt
Rinnoilla äiti-armaan :

Sairasna pieni vaikeroi.
Kertoilla kipujaan ei voi,
Kun sanoiksi sen ään' ei soi —-

Hän kenties kuolee varmaan.

Yöt päivät ärt' on valvonut.
On rukoellut, toivonut
Herralta lahjaa kahta:
"Laps' armas terveheksi luo,
Kotihin lapsen isä tuo,
Selkeenä häntä nähdä suo!" —

Ken noita kieltää mahtaa?



74

Yöt päivät isä juonut vaan
On kapakassa raivossaan,
Ei muista koti-parkaa;
Vaan kaikk' kun tuhlannut hän on,
Järkeensä niellyt turmion,
Niin koti johtuu muistohon —

Hän sinne vihdoin karkaa.

On äiti vuotehella nyt
Ja laps' on hiukan vyyhtynyt,
Kun haamu tulla horjuu:
Ov' aukenee ja lonkahtaa,
Sisälle haamu horjahtaa,
Vaan taas laps' sairas kirahtaa —

Tuost' isä hurja karjuu.

Last' äiti heijaa polvillaan,
Mut pieni kiihtyy itkussaan,
Ei saa hän unt', ei rauhaa.
Äit' itkee myös ja vapisee,
On hiljaisna ja rukoilee,
Mies mieletön kun kiroilee
Ja huimapäisnä pauhaa.

Juur' äiti lasta siunasi,
Vaan kohta huone tärähti,
Kun kirous soi raskas:



75

Sylissä pieni säpsähti,
Sen kyynelvirret vaikeni,
Hän riutui, sydän seisahti —

Nyt Herra korjaa lastas!

Yö rauhoittui. Mut aamulla
Sairasti äiti vuoteella,
Kalpeena nukkui lapsi.
Vaan isä huokaa tuskissaan,
Valittaa, itkee polvillaan,
Kun lapsi hänt' ei milloinkaan
Tunnusta vanhemmaksi.
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Loisen poika.

| Jpimeessä synnyit pirtissä
GMj^ Sä mustaan maailmaan;
Vaan äitis päivän rinteellä
Sun kantoi kasvamaan.

Loispoika pirtin pimeään
Jäi yksin äitineen;
Häll' ehk' ei äidin silmäkään
Paistellut sydämeen.

Sinulle äiti lauloi näin:
„ Valosta puhkeaa
Maan ruusut — valost' ystäväin
Myös sydän aukeaa".

Loispoika pirtin nurkassa
Peikoista kuuli vaan.
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Häll' äiti lauloi: „petoja
On asuvaiset maan."

Näin tunteet julmat, katkerat
Poik' imi äidistään;
Sai pedon kynnet, hampahat,
Pirtistä lähteissään.

Nyt loisen poika maailmaa
Hurjasti raatelee:
Yöt murhaten hän rosvoaa,
Korvessa karkelee.

Ja kylän kansa vapisee
Nyt loisen pojasta,
Hänt' etsii, häntä vainoilee
Kuin metsän petoa.

Oi kylän kansa, laskekaa
Valoa pirttihin.
Ja loisen poikaa muistakaa,
Sen hirmutöitäkin!
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.Mässääville suunsoittajille.

/^sLulta kurkkuhun

C& Työnnän teille, kun
Huutaa hoikotatte!
Milloin isänmaa
Teistä miehen saa? —

Kieltänne vaan sille pälpätätte!

Ja kun synnyinmaa
Teiltä parhaaltaan
Vaatii uhrianne,
Mielen katkeran,
Jäisen Gehennan
Tarjoatte sille rinnastanne.

Herra hengestäs
Iske liekkiäs
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Noihin rahkasoihin!
Tunge rintoihin
Tulta Horehin,
Sielut että syttyis salamoihin!
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Syrjähdys.

ijllo, väitelkää min väittelette,
Jbf1 Jos uskotte sen taikka ette —

Vaan sydän luotiin ihmiselle
Ens oikealle kupehelle.
Mut syntihin kun langettiin,
Niin vasemmalle kaaduttiin,
Myös sinne sortui sydänpalli —

Siit' asti kaikk' on mullin mallin.

Suku-etu.
$2m
r:'^ T
,-Jjaloa on sukua

r5yP Sander'; ei siis lukua.
VO) i i

Vaikka juo ja huilaa suotta:
Esi-isäin töihin luottaa.
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Uus maailma.

noitur' olla tahdon nyt,
V*al? Lumooja, velho verraton —

Ma riidan irvihampahan
Pois manaan tieltä maailman —

Luon rauhan sulo-sovinnon.

Mä vihan, kateuden työt
Ja koston-himon alhaisen
Pois loitsin — rakkauden vaan
Mä kutsun maata asumaan,
Maan lapsill' luomaan autuuden.

Nuo himot, surman siittämät,
Ja kaiken vainon, vääryyden
Sanalla ruhjon syvyyteen:
Totuuden päästän valloilleen,
Perintöön valta-istuimen.
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Yön maasta kadotan mä pois,
Ja kärsimys ja vaivaisiins
Lieventyy suloisuutehen:
Näin valon-maahan uutehen
Jää puhdas kuolemattomuus.

Maailman mikä rumentaa.
Mi saastuttavi elämän,
Sen avaruuden rajoista
Pois karkoitan — maa ihana.
Kuin taivas, nähdään välkkyvän

Maa autuain näin valmis on —

Maan lapset siihen joutukaa!
Vaan kenpä joutuu, hyljätkään
Hän rumat henget syämestään:
Hää-kauneutta vaaditaan.

Siipenne tomust' irroittain
Siis nouskaa kilpalennossa,
Kohotkaa valon sydämeen,
Unelmain iki totuuteen,
Ihaillen Jumal-istuinta.
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Päivän säde.
877

Js}\, jos päivän säde öisin,
' Niin sun silmäis kautta voisin
Tunkeutua sieluhus!
Valona siell' lämmittäisin,
Mit' ois mustaa, hävittäisin:
Vallan voittais sulous.

Vaan mä, ollen itse musta,
Kaipaelen valaistusta —

Sinä sieluhuni käyt.
Siellä loistat puhtautta,
Kauneutta, hurskautta —

Toivon-tähtenäni näyt.

Olet päivän säde hellä,
Joka lemmell' ijäisellä
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Johdat mun luo auringon,
Josta rauhaa autuasta,
Josta — itse Jumalasta —

Vuotaa voima elohon.
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Matka aurinkoon.

Jtfjtaast' ihminen luo auringon
Matkustaa kuoltuansa.
Sä tiedät, siellä luoja on,
Odottain lapsiansa.
Vaan tähdissä Hän matkalla
Suo lasten huo'ata.

Hän lemmen säteili' lähettää
Autuutta matkaajille,
Vaan valo kirkkain yllättää
Tähdille lähemmille.
Siks' usein Venus-tähtehen
Halaapi ihminen.

Maass' onni vaan suo vaskihäät
Riemulla viettääksemme.
Häät juomme — kohta myrskysäät
Jo pauhaa etehemme.
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Ei kauan kestä onni maan.
Kuin maistimiksi vaan.

Väsynyt taistelosta jo
Nyt puuhaa lähtöänsä.
Maan jättää, Kirkas aurinko
Vaan loistaa silmissänsä.
Taas väsyy tiellä, poikkeaa —

Venukseen seisahtaa.

Kas riemua, min nostattaa
Uus tulokas nyt siellä,
Vaikk' itse matkan vaivoista
Hän itkusilm' on vielä!
Vaan toivo pyyhkii kyynelet,
Maan muistot viimeiset.

Nyt lempi satakertainen
Heloittaa auringosta,
Hopea-häitä tanssien
Saat laulaa Merkuriosta:
Kas sinne Venus-tähdestä
Himoitset lähteä.

Maan lasten lemmen-jumala,
Tuo Venus, meit' ei voita:
Henkemme etsii korkeinta,
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Himoitsee auringoita.
Kas sinne — lempiviikot vaan
Kun loppuu — matkataan!

Sä sanot: „ lentotähtiä!"
Ei, nuot on enkeleitä.
Kautt' ilman, Luojan käskystä,
Noin kaitsevat he meitä.
Oi riemua, kun astutaan
Merkurion satamaan!

Nyt lempi tuhatkertainen
Vastaamme tulvaileepi,
Ja kultahäitä tanssien
Nyt sielu riemuitseepi.
Ja meri, täynnä hekkumaa,
Eteemme aukeaa.

Vaan tuonne, ah maa autuain!
Oi tuonne Luojan luokse
Nyt henki siivin innokkain
Halk' avaruuden juoksee.
Hän valloittaa tuon uuden maan,
Totuus on miekkanaan.

Timanttihäitä oi ken vois
Kuvailla luotu kieli!
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On murhe, tuska, vaiva poiss',
Autuutta täynn' on mieli.
Auringost' auringoihin päin
Me matkustamme näin.
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Laulajan lapset.

(jgt^un lapses, laulaja, on kummanlaiset:ssp Jo synnyttyään täysikasvuiset,
Ja lausehet on suussa sointuvaiset,
On usein purevaiset hampahaiset,
Vaan joskus huulet leikinlaskuiset.

Vakaasti toisinaan kuin hongan humu
Nuo lapset haastavat, ja otsallaan
Heili' useast' on surun synkkä sumu;
Vaan suru tuo on maasta noussut tomu,
Mi lemmen valkealla poltetaan.

Niin, lempisilmin, täynnä rakkautta
On laulajani lapset ainiaan.
He leikitellen suosii viisautta,
Vaan välttävät sen yli-herrautta
Ja kauneutta luovat maailmaan.



90

Vaan, Herran tähden, jospa suuttumahan
Nuo jumal'-lapset syntyissään jo saat:
Leminenkin liekit vihan valkeahan
Vaihtuupi silloin, syttäin kapinahan
Ja kukistaen kaupungit ja maat.

Ikuiset kuin nuo tähdet korkeuden
On laulajani jalot siittämät.
Maan yöhön paistavat he kirkkauden
Ja lämmittävät jäisen kolkkouden,
Maan äärist' äärihin näin lentävät.
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Kun kerta väsyn.

kerta väsyn, enkä jaksa laulaa,
<s*|%) Kas silloin kastan kuolemaksein kaulaa,
Ja lähden pois maat' isäin kiusaamasta,
Vaan kuoltuani laulan taivahasta.

Suo anteeks' silloin, armas maani, mulle,
Runoilijalle surmaan tuomitulle!
Sun häpeäkses eläisin; kun kuolen,
Sun kunniasi kasvaa toisen puolen.

Mä taivahille maine-töitäs soitan,
Sielt' arvoseppeleitä sulle voitan;
Ja kevät-päivän paistaessa sieltä
Saloilles tuon mä tuhat satakieltä,

Ja ' taivahasta laulan maailmalle,
Runoillen sanat metsän huminalle,
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Ja lainehille loiskiville rannan
Syvyyden suusta sanoja mä kannan.

Kun myrsky-yö on, viuruaa kun tuulet,
Sanani niiden säveleissä kuulet,
Ja Ukkosenpa tulen pauhinassa
Sanoja lausun voiman Jumalasta.
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Kas nyt en laula.

Jtl4.as nyt en laula, en!
Kuin paimen, hyppelen
Mäillä, kunnahilla,
Kukkivilla.

Keväällä laulelin,
Kun lauloi linnutkin:
Nyt hoitaa pääsky pieniään,
Niin, ken ties, peippo, kerttunen,
Töin tuskin kuulet leivosen,
Ja rastas sata säveltään
Jo vaihtoi tiukkuvirtehen;
Huus käki ammoin: "hoiloilo",
Ja päätti laulun jo.

Joukossa laulais huonoinkin,
Ja yksin, kun ei kuultaisin;
Vaan kuullen monen kultasuun,
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Pilannen ehkä laulupuun,
Halvennan virretkin:
Siis kesän vietän näin ja noin,
Vaan syksyll' yhtyä mä voin
Taas lähtövirsihin.

Kas nyt en laula, en!
Kuin paimen, hyppelen
Mäillä, kunnahilla,
Kukkivilla.



SALAPOLTTAJAT.

Tositapaukselleen kuvaelma.





Salapolttajat.
I. Kuninkaalliset kemut ja vallankumous.

7\f] .nJM|n iso havumaja jylhän kuusiston keskellä. Halki
6^) havumajan juosta lirisee kirkas puro, kotoisin

lähteestä, jonka silmä läikkyy läheisen vuoren
rinnassa. Majan keskellä puron partaalla kiiluu tuli,
jonka liekki kiehuttaa nokikylkistä, kivikantimilla seiso-
vaa, kaitavartaloista viinapannua, jonka hartioihin liit-
tyy vahvat nostosangat, ikäänkuin koukistetut käsivarret.
Pannu on kuin mustiin puettu tyttö tyllerö, jonka kau-
laa kaunistaa ruistahtaasta tehty palmikko. Palmikko
sitoo tuon nokimustan tytön ruskeaan kaulaan nokimus-
tan pään, joka on torvellaan seisovan suppilon muotoi-
nen ja muistuttaa Hämeessä vieläkin tavallisesta mor-
siuskruunusta, joka kuitenkin on sommiteltu silkki- ja
kultanauhoista, tämä vaan vaskesta. Tästä vaskikruu-
nusta lähtee kaksi jäykkää putkea, jotka kulkevat tyn-
nyrimäisen vesipöntön läpi, jäähdyttäen kuumuuttaan
piipputynnyrin — siten pönttöä nimitetään — raikkaassa
vedessä, jota sinne johtaa puukouru lähdepuron ylä-
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osasta. Pannusta lirisee par'aikaa vaskiputkien eli piip-
pujen kautta kirkas helmivirta, joka hetkeksi vaipuu
levolle laajaan vaskikattilaan. Majan oikeanpuolista
nurkkaa täyttää syhti-amme, joka tällä kertaa on tyhjä,
kun juuri sikunata tislataan, ja vasemman nurkan on
valloittanut rankkitiinu. Näiden välipaikan omistaa eräs
viina-ankkuri ja muutamat tuohikonteilla päällystetyt
pullot. Ankkuri kantaa seljassaan suolakontin ja muut
Mhöysterasiat sekä suojelee kupeillaan kakspuolista eväs-
pussia, jonka ääressä on eräitä kiuluja jakippoja. Mo-
lemmilla majan sivuseinillä on rangoista kyhätyt lavit-
sat ja viinapannua kiehuttavan tulen reunalla oksajal-
kainen renkku eli jakkara. Kun emme mainitse halko-
pinoa majan ulkoseinällä, on meillä vaan huomattavana
neliskolkkainen sauhureikä majan katossa, ja sitten so-
pii alkaa puheen tämän metsäkopin asukkaista, joita
on muitakin kuin tuo mustaa neekerityttöä kuvaileva
viinapannu, johon äsken onnistuimme tutustumaan.

On kuutamo-yö. Vaan aina ei paista kuu; toisin
vuoroin piilee se syksyisten pilvisaihojen varjoon. Syys-
tuulen huokuessa humisee metsä.

Majassa istuu vasemmalla, ei lavitsalla, vaan sen
vieressä maankamaralla, kuivapintainen Jaakko Härkä-
pää, jolla on suora hämäläisnenä ja itsepäiset raudan-
karvaiset silmät sekä tuommoinen kohtalaisen korkea,
vaan lattea lauta-otsa; mitään moitittavaa ei huomata
myöskään hänen sakeissa tumpura-hiuksissaan. Varta-
loltaan on hän lujaa, lyhytläntää, vaikk'ei lihavaa tekoa.
Semmoisen miehen vastapäätä toisella lavitsalla istuu
sukkaa kutoen hänen hiukan notkonenäinen, lihavahko
vaimonsa, jonka pyöreän, matalanpuoleisen otsan alta
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paistaa ruskean voittavat kärsiväiset silmät. Hänen
tukkansa tuskin kannattaa mainitsemista, kun se on
niin kummastuttavan yhtävärinen kuin Jaakonkin tukka.
Sitä vastaan on erittäin huomattava heidän paiskea tyt-
tärensä Sere, jonka viekkaasti viehättävät, oikein hämä-
läistytön veitikkamaiset silmät par'aikaa loistavat tulen
luona, jossa liekki kirkastaa Seren hehkuvan pulleat,
verevät kasvot. Mitään pitkää nenää ei hänen sileästä
otsastaan lähde, vaan onpa sentään oikein lysti nähdä
semmoista vaaleatukkaista hämäläistyttöä.

Kenen mieli pyrkii tämän syys-yössä valvovan met-
säseuran tuttavuuteen, hän hetken seuratkoon heitä.

Tuuli kuusistossa tohajaa, vaan puhua paulottiaa
majassa valvova seura.

Jaakko. Tämä jos onnistuu, niin kaikki onnistuu,
sillä onpa ensi päivä vaikein hirressäkin. Ensikertaa
istumme nyt salon haamoittavan yön helmassa ja pol-
tamme viinaa Jumalan suurusviljasta, jota omalla hiel-
läni ja työlläni olen ansainnut; omalla hielläni ja työl-
läni, sanon minä! Sentähden en pelkää enkä vapise,
vaikka ruunun kieltävä sana on lopettanut koti-viinan-
polton. Kuka käski meiltä ryöstämään isiltämme perit-
tyä oikeutta! Täällä ähkymme ja puhkumme nyt kuin
pakenevaiset vieraat isäimme turpeella. Vaan minäpä
en luovu oikeudestani, sillä nimeni onkin Jaakko Här-
käpää. Uskotko, Reetta?

Reetta. Täytyyhän mun sen uskoa, Jaakkoseni.
Jaakko. Sano: rakas Jaakko Härkäpäiseni!
Reetta. Mun rakas Jaakko Härkäpäiseni!
Jaakko. Ha ha ha! Se on suuri nimi kuin
Sere. Suuri kuin härän pää, hi hi hi!
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Jaakko. Sinä taas ehdit! Voi sua naarasvuohen
karitsa! Oletpa mulle niin sievä ja rakas kuin harmaa
kotikissamme. Niin ihanasti se istui mun polvellani
iltavalkean hämärässä; muistathan. Unhoititko, Reetta,
kissan kotio? No, onkin vaarallista tuoda kesy-eläimiä
tämän pyörryttävän iltavalkean sinitulta katsomaan. Se
onkin tuli, joka kuohuttaa tulen voimaista vaahtoisaa
sappinestettä höyryävän kattilan kuumasta rinnasta. Oi
ihana hopeaneste! Mustan pirun näköisen kattilan pää-
komohon se kuumana syöksähtää, sieltä vaskisten valta-
suonien kautta, ensin äksysti, sitten vienona helmivir-
tana sylkyttelee; sykkii, hakkaa ja sylkyttelee kuin tämä
sydämen palanen tässä rintakarsinassa. — Etkö sinä,
Reetta, tuokaan viinaa? Sydämeni pusertuu jakurkkuni
aivan paahtuu kuivuudesta.

Reetta. Älähän, rakas Jaakkoseni, ammo kuin härkä.
Wastapa siunaimen aika on kulunut kuin litkaisit ryy-
pyn. Ja tiedä, että vaarallista tekoa puuhaamme tässä
kuutamon haamoittavassa valossa. Tuokiossa voipi jyl-
hän metsän povesta eteemme syöksähtää vallesmannin
vaarallinen haamu armottoman seuransa etukynnessä.
Muistathan kuinka eilen kourakyntinen haukka vilauk-
sella kaappasi punaposkisen kukkomme — sinne meni
eikä palaja. Kuka tietää vihollistamme, joka meitä salai-
sessa, synkässä äänettömyydessä väijyy.

Jaakko. Sinäpä, Reetta, natkuttelet! Niinkauan
kuin tämä kannon juurikas näitä kahta kättä, kahta
tuoretta oksan jykyrää, heiluttelee, ei ole musta vaski-
kukkomme vaarassa. Uskotko, Reetta?

Reetta. Täytyypä mun se uskoa,
Näin lausuen Reetta joutuen laski ankkurista vii-

naa)^ uoppiin, jonka hän Jaakolle kantoi.
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Jaakko. Tämä sakkana kuplehtiva viinakulta on
mun oman kyntöni ja kylvöni hedelmä. Vaivoistani ja
otsani sumuna höyryävästä hiestä juon tätä äksyä.
Maista, Reetta, sinäkin, ei se pahaa tee kylmälle sydä-
mellesi. Lipaise vaan kieleesi. Kas niin, rakas Reetta,
kullan pallo.

Nyt tanssi alkaa,
Nyt polje jalkaa!

Tarttuipa nyt Jaakko Reetan käsivarsiin heilut-
taen häntä, jotta vaara pyöri konttipullojen lähistössä.
Vähällä päästi hän toki irti.

Jaakko. Niin viinan löylyssä kylvötään.
Reetta. Hupsuna on mun mieheni, kun vanhana

äijänä vaimo-vanhansa kanssa kompuroi. Toista on kun
kepeä-säärinen tyttäresi ripsuttelee, jotta pyöreät kan-
tapäät välkkää. Tuolla tulen ääressä istuu nyt tyttö
murheissaan, odottaen Simo kultaistaan, hän kun tän'
iltana lupaili täällä pyörähtää. Kohenna, lapseni, tulta
ja maista piippujen nenän alta vieläkö on karvasta kyl-
lin, vai joko muutetaan kattila.

Sere. Väkevää kuin Hokmannin roppia vielä.
Jaakko. Käy tänne sitten! Mun ja äitisi pitää

oppia tanssimaan sun häiksesi.
Tinssin, tanssin tallukoilla
Kengällisten keskellä!

Kas noin, niinkim jäniksen takavarpaat suorina vipel-
tämään! Ajattelepas sitä hää-iloa. Viulu silloin soi ja
nuoret lattialla ryöppynä pelmuavat, jotta vieno tuulen
humina ja hengähdykset tanssijain häilyvistä liepeistä
kasvoillesi löyhähtelee.

Reetta. Se on meille ihana suloisuus kuin etelän



102

tuuli syys-vainioille. Ajattelepas, että kannamme jo po-
vessamme syksyn kellastuneita lehtiä, jotka vastuksien
pohjatuuli helposti varistaa haudan hiljaiseen hämärään.

Jaakko. Niin; ja ajattelepas sitten miten häissä
pitkällä honkapöydällä suurta kaakku-pinoa koreasti
kiertää raavaankonkka, sianjalka, lampaankäppi, juus-
toa ja ruskeata kesävoita — niistä kelpaa vuoleksia
puukonterällä ! Ajattelepas miten olvihaarikka siinä ojen-
taa korviaan ja miten muhkeat viinapullot ympäri sätei-
levät. Loistollaan ne vieraita viettelevät ihanan nesteen
pyörryttäviin nautinnoihin. Walmiit ovat vierellä pika-
rit viinaa suuhun suikata. — Semmoinen on viina, juuri
se vaahtoisa viina, jota me täällä korven mustassa, syn-
kässä sydämessä keitämme. Kuitenkin siitä tämä rau-
haton maailma meitä vainoo.

Reetta. Onnettomasti vainoo maailma meitä.
Sere. Kuinka voisimme viettää isä- ja äiti-vaina-

jain hautajaisia, jos viina puuttuisi?
Jaakko. Läpsi, lapsi! Miehen sinä tarvitset joka

sua vähän kytkee ja pitää riimussa! Et ymmärrä mitä
puhut vanhemmistasi.

Reetta. Maitosuun varsan tavoin puret imettäjääsi,
lapseni!

Toisaalle pyörähti nyt Sere ja lauluksi käänsi hän
jutun.

Sere. Käki se kukkuu kuikuttelee
Kuivan kuusen latvassa.
Kullan ääntä kuulustelee,
Mielensä on raskasna.

Silloinpa kajahti vastineeksi metsästä kuin hon-
giston urut:
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Mustan metsän kainalohon
Minun silmäni palaa.
Päiväll' en voi päästä sinne,
Juoksen yöllä salaa.

Laulu loppui, ja kopin ovelle ilmestyi valkokiha-
rainen roteva nuorimies, semmoinen punakka, vahva-
nenäinen ja leveä-otsainen poika, vaikka hänen harmaat
silmänsä tällä kertaa kuvailivat jotakin säikäystä.

Sere kiiruhti sulhoansa vastaan ja ynnä tulla tuok-
suttivat he havumajaan.

Sere. Isä, äiti ja joka itikka, kiiruusti tanssikou-
luun! Simo-kultani jo tuli, pujahti esiin kuin metsän
synnyttämä vekara. Häitä kohta vietämme, juhlallisia
häitä. Silloin jok' ainoan pitää tanssia kiepotella.

Simo. Äläpäs sinä, ihana metsän impi, laske lui-
kuria ! Näyttääpä kuin kaikki olisitte hieman huipukassa.
Ette aavista mikä kauhistuttava haamu mua vieläkin
vapistuttaa. Tullessani tuon haamoittavan kuun valossa
välmehtivän metsän läpi, ilmestyi eteeni mies, niin häi-
jyn näköinen kuin itse pentele ja tonttu. Minä kar-
kaisin luontoni ja purin hammastani. Kaivoin sitten
taskustani tämän kääntöpään veitsen, ojensin noin kä-
teni ja huusin: ~Pakenetko, taikka lämmittää ruuti leu-
kojasi!" Karmistuipa siitä pahan sisu ja vapisten kuin
lankakerä hiipaili hän edelläni polkua. Mutta annapas,
kun alkoi valo täältä pilkahdella ja sun laulusi kuin
lintusen viserrys helistä — silloinpa heti katosi peikko
humauksella kuin tuulispään tomu. Semmoisen ihmeen
ja kumman näin minä. Selvittyäni sitten riemusta lau-
loin kuin korven rastas kuun hallavassa valossa.

Sere. Mitä luulet, Simo, tästä näystäsi?
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Simo. Pelkäänpä sen ennustavan koppinaan ka-
dotusta tälle pesälle.

Reetta. Kadotustako!
Simo. Valppauteen kehoitan minä.
Jaakko. Häpeähän toki säikytellä akkoja loruil-

lasi. Yölenius, se vanha juonten emä täällä kumin ehtii.
Wanha tuomari., muistattehan, joka upotti kirjansa kai-
voon. Kiersipä poika sitten näitä paikkoja tutkimassa
ja tunnustelemassa. Mutta hyvä mies ja viisas kuin
harmaa käki. Eipä kadehtinut hän, jos talonpoika keitti
viinaa omasta viljastansa. Kelpo vulmahti ja asian-
ajaja! Senkin seitsemän salapolttajaa pelasti hän vesi-
leivästä ja sakoista. Sen pojan pääkallossa oli suonia!

Simo. Muistaako vaari vielä kuvata hänen muo-
toansa, hänen elämänsä outoja vaiheita?

Jaakko. Jotakin hänestä vielä muistan. Wastapa
hän kuoli samana vuonna, jona kerjupiispakin. vanha
harmaaparta papinsälli, jota piru kolme tuntia piinasi
yhdeksää syltä syvässä kaivossa, kun ensin oli hänen
päätänsä kauheassa löylyssä kuumannut. Sinne piinan
syvyyteen unehtuivat hänenkin papiskirjansa. Toisen ker-
ran kaappasi paholainen hänet jyrkältäPatomäeltä kelk-
kaansa, lennättäen häntä polttavilla hevosilla hamaan
aukealle Tiirisharjulle, johon hän pudota tömähti. Siinä
taivaan kaste ja neljän tuulen puhallukset hänet jälleen
virvoittivat elohon.

Syvästi huokasi Reetta: Ylen suuri valta on pimey-
den ruhtinaalla papeissammekin.

Sere. Kauhistava valta.
Jaakko. Mutta hänpä ei ollutkaan vihitty, ja siinä
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temppu. Ennen vihkimistä on piru papissa kuin tart-
tiainen takissa.

Simo. Mutta Yöleniuksen muoto ja vaiheet?
Jaakko. Yölenius? Musta oli hän kuin karhun

sieni. Pikimusta parta ja hiukset, mustat silmät ja
mutkikas terävänokkainen nenä sekä ruosteiset rauta-
hampaat. Semmoinen miehen ulko-asu. Hänen elämänsä
aamukoi nousi kirkkaana, paistoi kuin paras heinäpäivä.
Hän jo tuomariksi vihittiin ja riemun juhlassa häiläsi
silloin koko ylpeä Helsinki. Kaikki ylistivät tuomio-
istuimen sankaria, jonka vasen nimetön sormi kiilsi sor-
mustettuna morsiamen, valkean kuin lammen lumme-
kukan, nimellä. Silloin virtaili viinoja punaisia, sinisiä,
valkeita, mustia ja keltaisia. Kilistäen siinä rouvat ja
herrat hurrasivat onnen maljaa juodessaan. Silloinpa
tapahtui riemun kukkuralla äkkinäinen onnen kumous,
surkea kumous. Petoksen mato oli myrkyttänyt joutsen-
valkoisen morsiamen ja Yölenius näki nyt vaan mustan
korpin, joka koikkui hälle onnettomuutta. Siitä mus-
tui hänen muotonsa ja synkistyi mielensä kamalasti.
Kovin kamalasti synkistyi! Wiina, tämä kirkas liemi,
oli hälle parhain lohdutus tässä kamppausten maailmassa.
Sittenkin himmeni totuuden peili hänen silmissänsä ja
viisauden auringon säteet taittuivat monimutkaisiksi kou-
keroiksi juonten lasisilmissä. — Ymmärrättekö tätä
pappilan Janne-maisterin lausetta? — Vihdoin sortui
hänen aitansa tuomio-istuin ja hän kuukusi valtavain
herrain parvesta ryysyisten mataliin majoihin. Semmoi-
nen oli miehen harppaus korkeudesta syvyyteen.

Simo. Hirveä romaus! Mutta miten jatkoi hän
sitten elämänsä päiviä?
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Jaakko. Usein kutsuivat häntä tuomarit neuvo-
kammariinsa, mutta siellä hän ei kauaksi viihtynyt.
Ilmestyi vaan tämä korkeudestaan langennut mestari
usein kihlakunnan keräjissä syytettyin puoltajana. Aika
mestari hän oli. Pelvolla ja hämmästyksellä täytti hän
vastustajansa. Äänettömäksi iski hän usein sanoillansa
tuomarin, joka neuvotonna päätänsä ravisteli ja kynsi,
kunnes jalkojansa jytyyttäen tuimasti vilkaisi lautakun-
taan, joka silloin kavahti ja heräsi kuin seitsemänkuor-
saavata unikekoa. Hetkisen keskusteli nyt korkea oi-
keus, sitten vaikeni kuin hauta. Hetkeksi vaan vaikeni.
Nyt kumisi tuomio-istuimen sana ja voiton ilo-tulet re-
mahtivat silloin Yöleniuksen mustissa silmissä. Vaan
hänen vastustajansa katkeruuden sapessa uiskenteli. Sem-
moinen mestari oli hän!

Simo. Olipa mestari! Osasi hän varmaan nase-
vasti juttu-palkkojakin kiskaista.

Jaakko. Selvää kohtuutta teki hän rahassa. Mutta
viinaa, iloista viinaa hän väkevästi kiskaisi. Ryysyi-
senä hän kierteli viinakopit halki, viluisia höyheniänsä
pyristeli ja monet hyväntekijäis-ryypyt lipaisi kieleensä.
Olipa niin eräs kolkko syys-yö. Unehen sammunut oh
kylästä elämä ja valo. Korven mustassa rinnassa vaan
paloi lähteitten liepeillä tuikkavat tulet. Ilko repaleissa
samosi Yölenius halki rämeitten ja rahkasoitten, etsien
korvesta viinatulen hehkua. Niin saapui hän Porras-
Kyöstin viinakopille. — Tunnettehan tämän ryppynaa-
maisen, vesileivän ja sakkojen sammalkielisen miehen?
— Siinä Yöleniusta riemun ryypyt viljalta tervehteli,
jotta hän väsyneenä kuusen juurelle käpertyi, kuin tuohi
liekkivässä tulessa. Henttaleen aikaa nukkui hän ja
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sitten hirmusti väristen havahtui. Vilun tärisyttävä ham-
mas oli tarttunut hänen hikisiin hartioihinsa eikä pääs-
tänyt ennenkun häntä ryypyillä ja olkilyhteen kapalossa
haudeltiin.

Reetta. Voi sinuas, langennut herruus!
Sere. Voi sinuas, viinahan uponnut viisaus!
Jaakko. Kyllä suojelikin hän sitten Porras-Kyös-

tiä lain tulisimmista syytöksistä, niin suojeli kuin paho-
lainen helmalapsiaan. Ruumin uhkapuustit eivät tätä
suojelusmuuria lävistäneet.

Simo. Kurjuutta kertoo tämän onnettoman mie-
hen elämä. Vaan miten päättyivät hänen surkeat päi-
vänsä?

Jaakko. Nousipa vielä hetkeksi haudasta hänen
entisen korkeutensa varjo. Periä sai hän varakkaan
setänsä tuhannet ja palasi taas Helsinkiin, nuoruutensa
kaupunkiin. Avosylin kohtasivat häntä siellä nuoruuden
ystävät ja heidän seurassaan kuukausia kului riemun
remussa. Sormustettu nimetönsormi ei vaan löytänyt
ystäväänsä. Synkistyi siitä taasen Yölenius, kamalasti
synkistyi. Silloin tuhannet torvet, huilut ja kanteleet
hälle hurmaavasti soittaa ramistivat ja pimpittivät; ko-
meljantit remusivat kuin närhit ja varikset hänen var-
paittensa ääressä. Taas unohtui siitä synkeys hetkeksi.
Silloin virtaili viinoja punaisia, sinisiä, valkeita, mustia
ja keltaisia. Kilistäen hurrasivat herrat onnen maljaa
juodessaan. Tapahtui silloin riemun kukkuralla äkki-
näinen onnen kumous, surkea kumous. Ystävien iloksi
oli Yölenius tuhlannut tuhantensa ja ankarana ilmestyi
juomanlaskija häntä kiristämään. Soittajat ja komel-
jantit silloin lähtömarssia huikeasti vetivät, ja höylisti
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nostelivat korkeahattuiset ystävät takajaikojaan, hor-
juen herraskeppinsä nojassa alas ylpeän riemupalatsin
rappuja. Hyljättynä seisoi Yölenius kuin ulapan autio
luoto. Ryysyjen repaleissa ilmestyi hän parvellemme taas
ja armopalaa kerjäten kynnystämme polki. Alas nuok-
kui hänen päänsä ja maahan silmänsä tuijotti. Wiina,
tämä riemujen juoma, hetkeksi hänen elämänsä kieliä
jännitti. Vaan pian murtui onnettoman mieli ja hänen
päänsä laudalle notkistui ijäksi. Sormustettuna kiilsi
vielä ystävätön nimetön-sormi, kun kantoi vieras seura
hautahan tämän langenneen herruuden. Semmoinen mie-
hen elämänlanka, semmoinen hänen päivänsä lasku.

Reetta. Voi sinuas kavala maailma!
Jaakko. Kavala on maailma kuin kaalin lehti,

muoriseni.
Sere. Voi sinuas joutsenvalkoinen petturi!
Simo. Himojen ahnas kieli nuolaisi hänen elä-

mänsä ytimen; siinä onnettomuuden alkujuuri, sanoi
mun isäni.

Jaakko. Sinä, nuorimies, ankarasti tuomitset vii-
sautta.

Reetta. Mutta kuollutpa on nyt Yölenius, Jaak-
koseni.

Sere. Jospa eläiskin, kas silloin!
Jaakko. Silloin söisimme rauhan' leipää kohisevan

viinapannun ääressä. Ryyppien maistelisimme silloin
pannun suonista vuotavaa viinahunajaa. Riemulla kuun-
telisimme jylhän metsän rinnasta raikuvaa yörastaan
rauhaisaa laulun kiherrystä.

Simo. Vaan olipa aika visapahka se mies.
Jaakko. Eipä unhoita hän käydä haudastakin vii-
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nakoppia kurkistamassa. Luulenpa merkitsevän hyvää,
kun sen pojan haamun näit. Vaara on kaukana!

Kuuluu silloin rusketta majan takana ja vilauk-
sella näkyy outo varjo, joka jälleen katoaa. Hämmäs-
tyksen vaaleana tarttuu Sere Simon ja Reetta Jaakon
liepeihin ja vapistus valtaa heidät.

Simo. Sitä aavistin. Hävitys häärii ympäril-
lämme.

Jaakko. Hohoijaa, lapset! Pois pelko takista, vaara
ei seuraa Yöleniusta!

Simo. Mutta jotakin kummaa kuisketta haistelin
kylässä: salaista vilskettä ja vilinää näin siellä. Vih-
nauksella vaan sain tietoja, joista kehoittaisin varovai-
suuteen.

Jaakko. Muistatko, Simo, seppä-Antin laulua, muis-
tatko?

Tanssipas, veikkonen, tanssipas tässä,
Nyt koska viina ja viulut on lässä.

Hei, se oh laulu, sorja kuin suven suloisuus!
Simo. Ha ha ha! Vanhastakin tulee konkari, ja

selvänä yksvakainen mies kuin herrastuomari. Tuota
se tekee Jumalanvilja,

Jaakko. Viinaa tänne! Reetta, Sere! kantakaa vii-,
nakattila tänne, te kultaiset oravat metsän kalveassa
viinalaaksossa! Kas niin. Nyt pankaa piippujen alle pytty
johon laimea perikko valua tillittää. Tähän ympäri
istumme. Tämä kattila on isäni pyhä perintö, jonka
hän peri ukoltani, jonka minä perin isältäni hänen kuo-
lemansa jälkeen perinnöksi. Yölenius vainaan muistoksi
koukkaan tuopilla tästä ja juon. Kas tää vast" on sh-
oppia! Ota, Simo, kerrassaan sinäkin hyvä kulaus! Tar-



110

vitset, nuorimies, voimaa ja tulta ydin-rasvoihisi; kohta
tulet naineeksi pällikäksi. Tuossa!

Simo. Onpa äksyä! Siitä liemestä on vaivaa nähty.
Kastapas, Sere, kielesi tuohon suurusviljan vereen. Ham-
mi, lapsi, suukkoosi maitohäppää, ei se huulia poppaa!
— Kas niin!

Sere. Ah sitä karvautta! Onpa kuin tulisesta kos-
kesta ammennettua. Tuossa, äitini!

Reetta. Ahha! Mutta tähän kuohuvaan tulijuo-
maan onkin monta karvasta, voimakasta alkuainetta
sulannut:

Kuminat ja kanelit,
Suolat, turkin pippurit,
Hometta ja kalkkia,
Rahtu vasken ruostetta,
Siihen voima suuruksen —

Siit' on neste vaahtoinen!

Jaakko. Voimaa, väkevyyttä ja tulta uhkuu tämä
juoma, sitä ei voi kieltää. Koukkaanpa tuosta ja alas
valutan. Näettekö sitä hopea-virran kuohua, sitä kuun
valossa välmehtivää ja sakkana kuplehtivaa vaahtokos-
kea, joka edessänne sähisee ja sohisee!

Sere. Se on hirmuinen kurimuspyörre, isäni.
Simo. Se uhkaa meidät alas niellä kurkkunsa

laveasta kitaportista.
Reetta. Ja upottaa synkeään syvyyteensä.
Jaakko. Ja nostaa korkean taivaan hopeahatta-

roihin, sanokaa, te tyhmät tomppelit!
Simo. Jopa alkaa hieman läikkyä mun pääni.

Ah, nyt muistan tämän juhlahetken korkean tarkoituk-
sen. Nyt, vaari — minä sanon appi-vaarini — nyt
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mun ja Seren tulee tietää mitkä kappaleet meitä yhdis-
tää ja sitoo rakkaudella toisiimme.

Jaakko. Mitkä luontokappaleetko?
Sere. Hän tahtoo kysyä, mitkä välikappaleet meitä

kehoittavat naimisiin.
Jaakko. Tietysti ensiksi me vanhempanne, jotka

käskemme, toiseksi pappi, joka vihkii ja kolmanneksi
sormus, joka sitoo kuin rautavanne viinatynnyrin kim-
mit — siinä kehoitusta kolminkertainen!

Reetta. Niin, Jaakko ja minä Reetta kehoitamme
teitä naimisiin.

Simo. Minä kysyn minkä perinnön appeni lupaa
Serelle?

Jaakko. Kaikki, kaikki kauhasta lusikkaan ovat
Seren, mun ainokaiseni perintö. Se onkin tyttö, joka
puikahtaa vaikka neulan silmästä läpi!

Reetta. Saat siitä, Simo, itsellesi vaimon sorean
kuin hanhen pojan.

Jaakko. Annanpa hälle, paitse kaikenlaista kam-
sua ja kapiota, kymmenen suurta konttipulloa, tämän
isältäni perityn suuren kattilan ja tuon kenokaulan vii-
napannun hattuineen, piippuineen — joka tuolla tulen
sylissä nyt ropajaa — ne kaikki sille tyttöripsulle
annan!

Simo. Tyttöripsuko ? Sitä nimeä en morsiamelleni
;suvaitse.

Sulhoansa kaulaili tyttö nyt ihastuksella.
Sere. Voi sua rakas kullan mykyrä!
Jaakko. Tuo viinapannu kantaakin hedelmiä su-

vet ja talvet. Se on semmoinen musta vaskikukko, joka
munii sekä laulaa. Ei se olekaan mikään aapiskukko.
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Mutta muista, Simo, suojella haukan kynsistä tuota
vainottua lintuparkaa!

Simo. Se on tietty —• ja tätä kainaloistani kanaa!
Reetta. Nytpä kätenne kuin kultavyöt kiertyvät

toistenne hopeisille kauloille. Tämä on ihana hetki,
nouskaamme ja riemuitkaamme!

Simo. Laulakaamme !

Sere. Tanssikaamme kuin survijaiset kesä-illoin
lämpimällä karjapihalla!

Reetta. Heittäkää vaan te nuoret vasikat kippaa,
että pyöreät kantapäänne vilskuu!

Sere. Vaan kerranpa tässä laaksossa, näiden naa-
vapartaisten kuusten varjossa minä Simoni kanssa pe-
hentelen kuin joulupahnoilla.

Simo. Onko myöskin tämä korven havuseinäinen
sydänkarsina meidän?

Jaakko. Teidän ovat nämä: — nuo tuuheat no-
reaoksaiset kuuset harmaine partoineen, nuo näppärät
närekuuset; loriseva lähde korven kainalossa, pehmeä
sammal ja koko tämä maa on teidän.

Simo. Ah tätä huumaavata onnea!
Sere. Ah tätä pyörryttäväistä riemua! Emmekö

lennä kuin vuohet ja pukit tuonne kallion kupeille ihai-
lemaan tätä riemun laaksoa! Juokse, Simo! juoskaamme!

Jaakko. Siivosti, tyttö, juoksemasta kallion jyr-
kille seinille! Sieltä nurin niskoin syöksyisit syvyyteen.

Sinne hukkuis onni ja riemu,
Niinkuin naarasvuohen sielu!

Reetta. Mihin voisi verrata tämän riemuitsevan
parven?
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Jaakko. Pyörtyneiksi tarhapöllöiksi sanon minä
tätä parvea.

Simo. Tämä on ihana metsänhaltijain juhla-joukko
Metsolan komeassa linnassa. ■—• Monesti siitä lasna mum-
moltani kuulin. —

Jaakko. Niin, ollessasi paimenpoikana, sorkkaväen
everstinä, kyllä tiedän. Se mummo olikin oikea itäi-
sen maan tietäjä. Vaan hänpä olikin Karjalan tytär;
sieltä hän nuoruudessaan näille maille muutti. Täällä
tutustui isäsi häneen ja löysikin tytössä korean vain. on.
Molemmatpa nyt Herrassa nukkuvat.

Simo. Näetkö, Sere? Isäsi on kuin metsän ukko
halliparta, metsän kultainen kuningas!

Sere. Ajellutpa on isäni leukansa paljaaksi kuin
poltettu kaski.

Reetta. Voi sun maitovasikan leukaasi!
Jaakko. Tuopas, Reetta, mulle tuolta kuusten har-

maita naavoja.
Reetta riipi nyt kuusista naavoja ja asetteli niitä

Jaakon leukaan.
Reetta. Kun tämä vaan ei olis syntinen leikki.
Jaakko. Älä sinä, Reetta, vapise ja napise, vaan

pidätä lujasti sitä parrantöyhtöä, sinä mun kuninkaal-
linen puolisoni! — Lausupa nyt, Simo!

Simo. Onpa, hiisi nielköön, kuin itse metsän ha-
vuhattuinen herra!

Jaakko. Havuja! Sere, kanna havuja tuolta kuus-
ten riippuvista oksista mun päähäni ruhtinaalliseksi ku-
ningas-ruumiksi! Kiiruhda, sinä suloinenrinsessa! —Riisu
sukkanauhasi, Reetta, ja sido kiinni tämä hallava par-
tani. Wammustakaa tätä korskeata metsän kuningasta!
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Joutuen riensi nyt Sere havun noutohon, Reetta-
kin riisui sukkanauhansa, vaan sill' aikaa tupsahti parta
Jaakon leuasta maahan.

Jaakko. Voi sua, kömpelö kuningatar! — Nosta,
Simo, sinä mun perintörinssini, nosta ja pidä tuota
partaa!

Simo sovitteli parran Jaakon leukaan, johon sen
Reetta sukkanauhallaan siteli. Niinikään uhrasi hän
toisen sukkanauhansa havunipulle, joka Jaakon kunin-
kaalliselta päälaelta korkeni.

Sere. Voi kuin kummasti konua on tämä ruhti-
nasten maailma! Kaikki olemme muuttuneet; tuskinpa
enään itseäni tunnen. Ja isäni — hän nyt on rovea
kuningas!

Reetta. Ylen on isäsi rovea ja ruuski kuningas.
Jaakko. Pois nurina kansasta! Vaan sinäpä, Reetta,

sidoit kuin rautasaranoilla kuningasruununi kiinni. Onpa
nyt pääni kuin rautapuntari.

Simo. Mutta se onkin ruunattu rautapuntari.
Reetta. Ruunattu ja templattu on rakas Jaakko-

seni nyt.
Jaakko. Kas sua piikkipintainen ohdakkeen korsi

tässä kuninkaallisessa vehnäpellossa! Osaatko sanoa:
rakas kuninkaani, osaatko sanoa?

Reetta. Mun rakas ruunattu kuninkaani. Mutta
onpa tämä sentään vähän hullua.

Simo. Niinpä kyllä; vaan ruunatuita ja templa-
tuita ovat tutentit, papit, maisterit ja ruhtinaat. Sine-
tillä lukituita salaisuuksia ovat kaikki tämän maailman
vallat, kunnes korkeuden auringon paiste tulevaisuuden
taivaalta meille kätketyt salaisuudet ilmaisee ja eteemme
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sinettien lukot avataan. Niin kuului pappilan Janne
maisterin ennustus.

Sere. Ihana ennustus!
Simo. Lausuipa vanha Riihelän lautamieskin po-

jilleen: „kumartakaa, pojat, kuningasta!" sanoi hän.
Ja kumarrusten aprakkata ajaa tämäkin kuningas.

Jaakko. Kumartakaa kuningasta, te jäykkäselkäi-
set teräspuikot!

Kaikkipa alamaisuudella nyykäyttivät niskaansa
Jaakolle, joka istualtaan nousi ja ylvästellen tepasteli.

Sere. Sano, Simo, valvommeko nyt vai uneksimme
tässä kesäisen yön lauhkeassa sylissä? Tuntuupa niin
kummalta. Näen isäni kuninkaana; minä siis kunin-
kaan ainoa tytär, ja sinä, rakas Simoni, kuninkaan ai-
noa perillinen ! Mekin kerran kuninkaallisesti loistamme!
Mutta äitini, hänkö vaan palvella ja passata täytyy?

Simo. Äitisi on metsän metinen emäntä, metsän
armas antimuori. Hän simajuomaa keittää tuolla pan-
nussa. KaS tässä läikkyy keskellämme simakattila, josta
riemua juomme.

Sere. Sinäpä liverrät sorjasti kuin pääskysen ham-
paiden raosta.

Reetta. Juuri kuin varpusen kielen nenästä laskee
poika.

Jaakko. Se onkin perintörinssi, se.
Simo. Sinä, Sere, olet sievä metsän tyttö tylle-

röinen, joka pihlaja- ja tuomivaaroja kesän pitkän vael-
lat, kukkia poimit, riehakoiten tuulen löyhkässä ja leh-
tien suhinassa, sinä mun kultani.

Sere. Oletpa oikea lipo-Simo. Vaan virkapas itses-
täsi sana!
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Simo. Minä, kuin metsänhaltijan nyhterä poika,
samoan kankaita, soita ja siltoja, rakentelen rasteja
kuusten ja petäjäin kupeihin; käynpä toisinaan täällä
havulinnan simalippailla; näen täällä sun räppäileväin
silmies liekin, ruskoposkias ihailen.

Jaakko. Sinäpä oikea hovinarri, kielesi kannelta
soittaa rämpätät. Tuosta riipaise kielesi palkkaa!

Simo. Kun tämä vaan ei päätämme höyryttäisi
kuin viinapannun hattua.

Jaakko. Juokaat vaan tekin, herkkä-korvaiset ho-
virouvat, kihmaiskaa, jotta korvanne soipi kuin huilu
ja pasuna! Laulakaa ja tanssikaa, te levottomat heinä-
sirkat! Hyppikää, te tervatepot ja piimäpirkot!

Reetta. Musiiki vinkuu munkorvissani kantapäästä
kiireesen asti.

Sere. Kaksi Simoa näkyy mun silmissäni, kaksi
kaunoista Simoa. Aika on jo tanssia, nouskaamme!
Nouskaa yö-unestanne, te sorjat laakson sammalkukat,
te kartuiset kanervat ja kuusten ranaiset oksat! Tirkis-
telkää ja kurkistelkaa tätä metsän haltijain leijuilevaa
tanssijoukkoa!

Simo. Ovatpa tottakin aika siirapissa nuo naiset.
Jaakko. Pehmeitä kuin paistikkaita ovat eukot;

Simo, pyöritä heitä, tanssita, jotta höyhenet pöllyää!
Minä soittaa renkutan pirunpolskaa, jotta kattilan vas-
kiseinät rämisee.

Nytpä alkoi soitto, kun Jaakko kalikalla kattilan
kylkeä Misteli. Vinhasti silloin Simo pyöritti Sereä ja
Reettaa.

Jaakko. Hih, tätä hovileikkiä, tätä kuninkaallista
tanssia!
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Lyö jo, Simo, varpaas,
Iske, Sere, kenkäs,
Käännä, Reetta, kantapääs!
Pyöri, tarrapappa,
Villikissa vingu! —

Reetta, nyt on kultahääs!

Heti hajosi nyt tanssin touhu ja äänettömyys val-
litsi hetken.

Reetta. Ah, rakas Jaakko Härkäpäiseni! Nyt vie-
tämme kultahäitä tässä korven hopeasalissa. Muistatko
sitä hääpäivämme mäikinää ja moikinaa?

Jaakko. „Kilkkinät ja kolkkinat kuin Koppa-Lii-
san häissä". Viinaa, kuin tukasta ja kalkista puserret-
tua lipeätä, lainehti silloin.

Simo. Pirun polskaa pelattiin
Ja peli lyötiin rikki,
Sulhaspoikia sutkittiin
Ja morsiustytöt itki.

Niin lauletaan mainioista Koppa-Liisan häistä.
Jaakko. Olisitpa ollut appesi hääkemuissa! Se

oli ihana jymyn ja tomun päivä, riemullinen ukkosen
jylinä!

Reetta. Ja kuumia kyyneleitä satoi silloin mun
poskieni ruusustohon.

Jaakko. Ja veren löylyssä silloin sinä lämmittelit,
kun haavoistamme tappelun tuoksinassa hurme huppe-
lehti. Muistatko Reetta, muistatko tätä rakkautemme
ihanaa juhlakylpyä?

Reetta. Hirmuisen ihana sota ja meteli! Rakkau-
den ja vihan liekit silloin kaulailivat toisiaan. Kyyneleet
ja veri valahtivat liekkiin lauhkeana kasteena.
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Jaakko. Ajatelkaapas, lapset, sitä päivää, jonka
esimakua nyt maistatte!

Simo. Tämä on suloinen taulu ja esimaalaus.
Sere. Ajatellaanpas, Simo, sitä päivää!
Simo. Sen päivän portailla jo käymme, jopakyn-

nyksellä astumme.
Sere. Astumme hääsalin ovella ja soiton kuminan

kuulemme. Ah, sitä harppujen helinää!
Näin riemussa remusi tämä metsäinen seurakunta.

Silloinpa Reetan vasenta silmää syyhytti, josta hän va-
hinkoa aavisti ja painavia varoitussanoja lausui. Vaan
myöhäinen oli varoitus, sillä yhfäkkiä kuului majan
ympäriltä ruske ja salonrinta äkki pamauksesta sävähti.
Säikähdys vallitsi silloin majassa ja jalat allensa kokosi
ken jaksoi. Kuusiston helmoihin piilivät muut, mutta
Jaakko ei paikaltansa hievahtanut, sillä ylen raskaaksi
tunsi hän itsensä. Siinä istui hän ja neuvotonna kat-
soa toljotti kuin kuusen latvasta maahan kumahtanut
karhu. Hetkeksi pimeni tämän jykevän naavaparran
silmät ja kuumeni havuhattuinen pää, koska tulla tuok-
sahti sisälle kaksi karskia miestä ja tuimana tuijotti
majan ovella vallesmannin rohkea silmä. Miehet viina-
pannuhun, tuohon mustaan neekerityttöön, tarttuivat
kuin tuliset kilpakosijat. Hatun he höyryävänä syrjä-
hän nostivat ja majan nurkkahan tyhjensivät perikon
pannusta. Kantoivatpa sitten saaliinsa majan läheiselle
polulle, jossa rattaat ja hevonen odotteli. Sinne katosi
miehet, sinne liattuinensa höyryinen 2)annu. Vaskinen
viina-kattila vaan vielä Jaakon säärien välissä läikkyi
ja vankasti kouristeli hän sen korvia. Silloinpa valles-
manni, joka viimeisenä majassa häiläsi, uhkaavasti häntä
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kohden pistolinsa ojensi, josta mies vaaleni ja heti hä-
nen kouransa kattilasta heltisi. Metsähän katosi ruu-
nunmies, sinne viinoinensa vaskinen kattila. Nyt vasta
alkoi selitä järkeensä Jaakko ja haikeasti hän huutaa
parkaisi.

Jaakko. Reetta! Sere! Simo! Avuksi te mustat
tontut! avuksi! Ryöstetty on mun isäni perintö. Hävi-
tyksen kauhistus on kukistanut tämän karsinan kalleu-
det. Oi sinuas kattila! Palaja korvesta, sinä isäni viina-
kattila!

Näin huutaen hän tuskaisena partansa repi sekä
ruunun päästänsä karisti. Vaan turha oli Jaakon huuto.

Metsäpolulla ankara nujakka oli syntynyt. Siellä
Simo oli iskenyt kyntensä mieheen, joka pannun hattua
kantoi ja jota hän tunnusteli samaksi haamuksi, joka
häntä metsän kainalossa oli kamoittanut. Mies oh Jaa-
kon läheinen naapuri, kylän kuulu metelin ja pauhun
mestari, oikea kapakkaviinan sankari, joka tavoillaan
oli ansainnut Ryty-Pauhun nimen. Hallintoa piti hän
vieläkin Koivulan tilalla. Ylen kuohahti tulen kiivaaksi
Simo, uudelleen nähtyään tuon haamun, joka nyt, pan-
nun hattu olalla, metsää huhmasti. Syvälle painoi Simo
päähänsä isolippuisen lakin, kiinni tarttui miehen pää-
kamaraan ja hälle kelpo tukkajuhlan valmisti. Silloinpa,
hätähuudon kuultuaan, riensi kurin-alaisen avuksi toinen
mies. Vaan nytpä riistää Simo haltuunsa vaskihatun,,
jolla hän väkevästi ympäriinsä roimi. Moikina ja roi-
killa kuului silloin kuusistossa ja kuu kautta oksien va-
laisi välmehtivästi tätä taistelevata kolmikkoa. Siihenpä
neljänneksi vallesmanni joutui ja hän pistolin uhkaavalla
voimalla sekä ruunun ankaralla sanalla Simon karkoitti
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parvesta. Myttyhyn paiskeltu oli nyt vaskihattu ja ve-
risiä kasvoja ja käsiä valaisi kuu. Vaan enin kirveltä-
västi oli löylytetty Ryty-Pauhua, joka kiroili ja koston
vimmaa korpehen puuskui. Kohtapa pois pakeni peloit-
tavasta korvesta tämä ruunun voima ja rauhoittui taa-
sen metsän hajoitettu haltijalauma.

Vaan hätä häilytti myös Sereä ja Reettaa, koska
Simo puhkuen ja verisnä palasi kamppailusta. Kiinteästi
tarttui tyttö sulhonsa takkihin ja tyttärensä liepeihin
likistyi äiti. Nytpä halki korven, polutonta reittiä, kii-
reesti kuljetti Simo kintereillänsä heiluvata naisparia.
Polullen eivät he poiketa tohtineet, koska siellä ruu-
nunmiehet vaeltelivat. Risut roikui metsässä ja pui-
den oksat sihisi, koska kolme jalkaparia vinhasti juosta
tömisteli. Hien palavassa saapuivat he vihdoin rehevän
petäjikön reunalle, jossa aita Jaakko Härkäpään pellot
metsästä eroitti. Rojahti siinä metsän ranne, kun he
kolmessa ylenivät aidalle. Rinnakkain riensivät he pel-
lon ylängölle, jossa harmentunutta Kumpulan taloa suo-
jasi eräs kaksoiskuusi, punamarjainen pihlaja sekä kuus-
kunta riippa-oksaista koivua. Sinne talon kartanohon
he kolmen katosivat.

Vaan jäljellä oli korvessa vielä Jaakko. Majassa
hän hetken manasi ja joukkoansa huusi; vaan kun kaikki
oli ympäristö vaiennut, jätti hän kopin ja synkkänä koh-
den kotia samosi. Tulen jätteet vaan kiikkuivat havu-
majassa, ja hiljaisena huokui kuusiston povi ja kuului
vuoren lähdesilmästä vuotavan puron salakielinen lirinä.
Taivaalla haamoitti kuu.



11. Lainpykäiä.

o) m? n iso väentupa Kumpulan talossa. Ovesta men-
«Ä) nen on perällä oikealla pitkä puiseva honkapöytä,

jonka takana ja päässä, perä- ja sivuseiniä vas-
ten, seisoo raskastekoiset honkalavitsat. Keveämpi hoik-
kasäärinen lavitsa seisoo pöydän edessä. Perällä vasem-
malla ja oven pielessä oikealla sängyt seistä köllöttävät.
Edellisessä talon haltijapari öisin asustaa ja jälkimäi-
sessä heidän tyttärensä uneksii ja uinailee. Ovenpie-
lessä vasemmalla on uunirintainen muuri, jonka hormi-
kattoinen pankon nurkka muodostaa nokisen takan, jossa
puut rattoisina talvi-iltoina paukkuvat. Tästä sauhu kautta
muurin nielevien torvien ylös kohoaa ja katon-päälli-
sestä tiilituutista ilmoihin tupruaa. Kuu öin ja aurinko
päivin päästävät säteensä tupahan kolmesta kuusruutui-
sesta ikkunasta, joita on kaksi oikealla ja yksi vasem-
malla sivuseinällä. Muuta ei näy maalattua tuvassa
kuin vasemmalla sängynpäässä kohoava punainen astia-
kaappi, jolla paraikaa haamoittavan kuun valossa
näemme puu- ja saviastioita, sorvattuja tammilautasia
ja valettuja tinalautasia sekä kotitekoisia puulusikoita.
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Pankolla istui kehräten harmaa kissa, koska met-
sän kolmehenkinen pakolaisjoukko puhaltaen astui tu-
pahan. Tunsipa heti kissa tuttavikseen naiset ja hyrrä-
ten lähestyi se heitä, kun pöydän luo lavitsalle istuivat.
Kahden poikkipäin katon alla juoksevan paksun parren
välikohdalla seisahtui Simo leipävartaitten alle, koska
hän synkeänä alkoi saarnansa.

Simo. Tässä nyt puhallamme jatätä aavistin minä.
Mustaa surmaa ennusti se metsän harmaa peikko, jonka
kopille mennessäni näin; se kavala konna, juonikas Ryty-
Pauhu, jota viimeksi löylytin. Ansaitsipa hän kyllä sau-
nansa. Waan pahoin voipi hän mua takaisin kolhia,
ellei kasvojani kyllin peittänyt tämä isolippuinen lakki,
jonka syvälle päähäni painoin, lähtiessäni miestä hu-
kistelemaan. Voi sinuas viina-kattila, sinä kadotuksen
tulta suitseva vaskikirnu! Poispa syöksi korpi poves-
tansa nämä synnin sikiöt. Itkekää ja parkukaa, te oi-
naat, uuhet ja karitsat! Purskukaa katumusta, te isät,
äidit ja tyttäret! Äsken hurjina riemuitsimme — nyt
humalaisten helvetti on meille auennut!

Sere. Minä itken katumuksen verisiä kyyneleitä.
Reetta. Minä tuskan katkeruutta kärsin ja surun

sameata vettä silmistäni puserran. Oikeata kalkkivettä
puserramme nyt. Vaan missä on poloinen Jaakko-
vanhani, joka korpenen jäi?

Simo. Niinpä jäi, vaan eipä hänkään tästä an-
sasta voi pelastua. Myöhäinen on nyt katumus, myöhäiset
kyyneleet. Rankaisevata kostoa huutavat meille salot,
joita olemme häväisseet. Kauneuttaan vaatii meiltä
muhkea metsä, jonka saastainen viinansauhu on sokais-
sut. Raikasta vettänsä anoo meiltä korven kirkas lähde,
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jonka olemme myrkyttäneet. Oi te vaskivartiset petäjät
ja sorjat hopeakoivut, jotka pannun alla paloitte, ken
herättää teitä viinatulen kidasta!

Reetta. Miksi näin rajusti tuomitset tointa, josta
äsken riemulla lauloimme ja hypimme.

Sere. Mutta riippuipa karvas murhe sen riemun
liepeissä, äitini. Ja mun piikaisen lapsen päätäni nyt
kovin kivistelee.

Reetta. Päätäni munkin kipoittaa, vaan ilopa oli
sentään iloa.

Simo. Hurmoitusta oli ilomme. Laulut ankeriaan
ja sammakon ovat kauniimmat laulujamme. Näinpä
kerran käärmeitten tanssin kiima-aikana kallion kui-
lussa. Hurjasti vyöryivät he pyöränä — semmoinen oli
tanssimme!

Sere. Kamala kuvaus synnin työstä, armas Si
moni! Vaan ne toki unhoita ja katsele kuutamoa, sil-
mäile tuota yön vaaleata lyhtyä. Sen vaalea otsa va-
loa tarjoaa sun synkeään muotoosi. Aamuhun taluttaa
se meitä; yön. synkät haamut unhoitamme silloin.

Simo. Unhoitanpa kaikki enkä toiste tallustele
näitä pimeyden polkuja, minä hurja. Oi, sinä nouseva
päivä, säteile saloillemme! Unheesen upotamme silloin
pimeyden työt.

Sere. Ne unhoita, armaani, vaan Sere-kultaasi
muista.

Simo. Niin, sua muistaisin, vaan missä on nyt
tulevain päiviemme toivo? Häpeä ja hävitys uhkaa tätä
taloa, jota viinansakolla raskaasti rangaistaan. Mah-
dotonta on elämämme silloin, sillä köyhinä ja nälkäi-
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sinä emme jaksa iloita. Muistatko miten lauloi nälkä-
vuonna vaeltava kanteleen soittaja?

Kuun valo, päivän paiste
Ei meitä ravitse,
Yön kastehelmen loiste
Ei mannaa taritse.
Ja kyyneleet ei meitä
Janosta sammuta,
On valitusten leipä
Myös karvas, katkera.

Näin lauloi hän; ja niinpä on viinakin meidät syös-
nyt onnesta onnettomuuteen, riemun valosta synkkään
suruhun.

Reetta. Ahaa! Paha sisälles' on astunut, Simo!
Petoksen polttavia sanoja viskaat sä tyttö-raiskan sil-
mille. Mutta kavahda itseäs Jaakolta! Kuuletko jytyä,
kuuletko astuntaa ulkona?

Silloinpa sisälle astui ankarana jykevä Jaakko ja
Simo lavitsalle seinän viereen istahti.

Jaakko. Täälläkö piilette, te kehnot kanakopin
vartijat! Ruunun haukan kynsissä on nyt musta kuk-
komme. Oi teitä, te kehnot karjapiiat! Suden suuhun
päästitte parhaan lypsylehmän. Voi sitä Mustikki par-
kaa! Voi teitä, te pakenevaiset paimenet.

Reetta. Älähän, rakas Jaakkoseni, noin vihan kyl-
lyyttäsi vuodata! Ethän itsekään paikaltasi hievahtanut,
kun mies viinapannun kumosi ja lennätti kuin pyry-
ilmassa pois.

Jaakko. Sinä vaimon leuka kuin kannat liprak-
kata kielen lehteä! Näitkö miten jyrynä japaukauksena
ilmestyi tämä tuulispää? Jokaisen jäseneni seivästi ja
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pönkitti se. Ei kieltä, ei sanaa noussut huulilleni, kun-
nes sydäntäni vihlaisi, koska vaskikattila, isäni perintö,
korpehen katosi.

Reetta. Ja väristen mykkänä ja rampana lyyhis-
tyin minä kuusen juurelle.

Sere. Ah! Minäpä värisin kuin puhurin pojan kyn-
sissä!

Simo. Minunpa poikasen sylissä sinä, Sere, tutisit
ja putisit kuin pakkasessa keritty lammas! Siellä näreen
juurellakyyristelimme, kunnes kolmessa tulla tömistimme
tänne, jotta kangas kumisi kuin tyhjän tynnyrin kupeet.

Jaakko. Kas se oli.kilpajuoksua. Voi teitä pel-
kurit emävarikset!

Simo. Sinnepä katosi kunnia, rikkaus ja onni.
Rikottu on mun kauppani nyt, rikottu on mun kaup-
pani Jaakko Härkäpään ja teidän kaikkein kanssa.

Jaakko. Simo, Simo! Äläpäs liukastele, sinä vil-
pin vesa, sinä Juutaksen sikiö! Lipsahtipa äsken luuk-
kohon liitto, joka ei ratkea. Liittonne on vahva ja
eron-avaimet eivät sun kättäsi lämmitä.

Reetta. Kas siinä oli pulma Simolle!
Sere. Se naulanväkä pitää!

Simo. Pois on kulta kukkarosta,
Kullan käsi kainalosta,

laulan minä, enkä viinanpoltosta sakoitettua appea su-
vaitse!

Jaakko. Enkä minä.
Simo. Teitäpä viinanpoltosta sakoitetaan.
Jaakko. Sakoitetaanko mua viinanpoltosta?
Simo. Sala-viinanpoltosta sakoitetaan teitä.
Jaakko. Luulispa sitä toisesta pojasta, Mutta ei-



126

vätpä ylety ruunun kynnet tämän Jaakon niskaan. Ijan-
kaikkinen suolatynnyri ennen hartiani rusentakoon kuin
se häpeän tahra. Ei sakoiteta Jaakko Härkäpäätä, sa-
non minä!

Kovin nämä sanat painoivat tuumihinsa Simon ja
levotonna alkoi hän permantoa astella.

Reetta. Kuinka, rakas Härkäpäiseni, kuinka voit
pelastua tästä paulasta?

Jaakko. Pykälä on mun päässäni, selvä lainpy-
kälä, joka avaa pelastuksen portit.

Simo. Aiotteko mun syypäänä sysätä lain kynsit-
täväksi? Älkääpäs! Se kakkulankeppi lipsahtaa ren-
kaasta !

Jaakko. Mun päässäni lainpykälä on, joka pe-
lastaa.

Reetta. Älä murehdi, Sere, lainpykälä on isäsi
päässä!

Sere. Mun isäni päässä!
Simo. Lausukaahan selvillä puheenparsilla tar-

koituksenne, sillä —

Jaakko. En vaadi ketään uskomaan, mutta lain-
pykälä on selvä.

Ylen oli jo tuskastunut Simo, sillä pahan saksiin
arveli hän joutuvansa.

Simo. En tahdo minä riitaa, vaan sovintoa hie-
ron. Mutta sanokaan, appeni, sen pykälän syvyys ja
viisaus!

Jaakko. Ahaa! Osaatko jälleen sanoa apeksi? En
suvaitse minäkään pitkiä puheita, mutta se pykälä rat-
koo rautasalvat mun tieltäni. Tunnet, Simo parka,
tässä miehessä Jaakko Härkäpään!
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Ylen kuumeni Simo ja päätänsä ravistellen asteli
hän yhä permantoa.

Reetta. Kuninkaallinen Jaakko Härkäpää olet, ra-
kas mieheni.

Jaakko. Puhu suoraan ja koristelematta, Reetta!
Enpä ole enää juopunut ja höyry-otsainen kuningas,
vaan selväpäinen Jaakko.

Sere. Selkeä on nyt isäni kuin sauna lauantai-
iltana.

Reetta. Siitä saunasta kyllä lähtee Simolle löy-
lyä. Onpa isälläsi viisas kuin härän pää.

Heti tuon kuultuansa heilahti tyttö Simon nenän
alle ja hätäisesti sanoa tokaisi:

Sere. Tiedä, Simo, että isälläni on viisas härän
pää!

Noin lausuttuaan tytön heilake taasen äitinsä vie-
reen istahti.

Simo. Kuulkaahan appeni, poikanne sanoja! Ra-
kastanpa minä sydämestäni Seereä. Sopikaamme pois
turhista jutuista ja keräjistä. Peskäämme molemmat
suumme puhtaiksi solvaus- ja riita-sanoista!

Jaakko. Vapaan tahdon annan minä, mutta siitä
pykälästä en —

Reetta. Hän sydämestänsä rakastaa Sereä, sopi-
kaamme.

Sere. Sopikaamme, isä! Simo sydämestänsä mua
rakastaa.

Jaakko. Jos tahtoo hän, en pakoita.
Simo. Tahdonpa rakastaa Sereä, ja sovinnolla

nain minä tyttärenne Seren.
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Jaakko.. En tahdo minäkään katkeraa sydäntä
rinnassani kantaa, vaan jos tahdot!

Simo. Sere on kultani ja liittomme on vahva.
Jaakko. No, olkoonpa vaan vahva liittonne, vahva

kuin nuijalla lyöty. Vaan muistakaa, etten teitä pa-
koittanut!

Reetta. Vapaasta rakkaudesta liittyvät nuoret yh-
deksi mieheksi ja vaimoksi.

Simo. Nyt, appeni, selvittäkää ja ratkokaa se
uhkaava lainpykälä!

Jaakko. Niinpä kuulkaa sanani!
Heti heristyivät kaikkein korvat, koska Jaakko,

tanakasti seisten, painavia sanoja lausui.
Jaakko. Tällä hetkellä teen minä kunniallinen

Jaakko Härkäpää teille mun rakkaille lapsilleni kalliin
testamentin!

Simo. Meillekö testamentin!
Jaakko. Maani ja mantuni, taloni ja tavarani —

kaikki jätän minä allekirjoittanut vävyni Simon ja tyt-
täreni Seren haltuun ja huomaan.

Simo. Ah! sitä isän sydäntä!
Sere. Oi, armas isän sydänkerä!
Reetta. Älähän, Jaakkoseni, laske leipää polvil-

tasi! Millä elämme me vanhat harmaita päiviämme?
Jaakko. Murheesi poista! Häänsä kun viettävät

riemulla nuoret, he ynnä voimakkaasti hallitsevat taloa.
Isäntänä peuhaa mies ja vaimo emäntänä pauhaa. Kil-
van tarttuvat he maankamaraan, sitä vääntämään jakään-
tämään nurin. Siitä nousee vilja ja vuoden runsaus ai-
tat täyttää. Siunaus näin nousee maasta ja poikinut
karja maitoa antaa. Lehtien syöjä lammaslauma kas-
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vaa pehmeän villan, suopi talveksi lämpimän turkin.
Näetpä kesä-illoin kotihin käyvän ammovan karjan ja
määkyvät lampaat kilkkavin kelloin. Siunaus näin nou-
see maasta ja avion kylvö hedelmän kantaa. Saat ilon
hoitaa, heijata lastesi lapsia, laulaen ..tupakka-rullaa".

Sere. Tuu, tuu, tupakkarulla,
Mistäs tiesit tänne tulla?

Niinpä lauloi muinen äitini mulle.
Jaakko. Niin nähdä saat sinä, Reetta, hedelmän

lastesi töistä. Leipää, särvintä jakavat he kanssasi;
suojaa, vaatteita suovat sulle, kunnes väsyneenä vaipuu
pääsi ja tomuinen maailma jää.

Reetta. Syvästi ja painavasti lausut, Jaakkoni, vaan
enpä ymmärrä sua. Aiotko kerrassaan jättää tämän
näkyväisen majan, tämän luolan?

Yhä syvemmin tunnostui vanha Jaakko ja edelleen
lausui.

Jaakko. Jättää täytyy mun teidät kaikki; hä-
peällistä viinanpolton sakkoa en voi hartioillani kantaa.
Jääkää hyvästi, kumisevat kuuset ja korven lakkapäät
petäjät, te harmaat naavaparrat! Hyvästi närekuuset,
härkinmännyt ja äkäpiikkiset katajat! Oi suopea sam-
mal, kartuinen kanerva ja te mansikkain vanaiset var-
ret! Hyvästi jyskyväiset kalliot! Hyvästi, kirkas viina-
lähde, joka valut vuoren soraisesta ruosterinnasta ! Lain
pykälän jylisevä paukaus on iskenyt mun rintakarsi-
naani, iskenyt kuin vanhan hongan rintaan. Jättää
täytyy mun teidät. Hyvästi jää, sinä vainion viljava
rinta, jonka nisät vuoden lihavuutta tiukkuu! Hyvästi
kotinurmen punamarjainen pihlaja, riippaoksaiset koivut
ja sakea kaksoiskuusi! Jääkää myös taloni multahirret,
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te mustat multahirret! Jääkää seinät, lattia ja katto!
Jättää täytyy mun teidät. Jää hyvästi, lämmin takka
ja rauhainen vuode! —-Pankolla öisin uinahti kissa kii-
luva-silmä, koska vuoteen hupussa venyimme. — Kaikki,
kaikki jäätte!

Reetta. Rauhainen vuode! Voi, siunattu Jaakkoni,
kuin sua suren! Illat itken, yöt valvon ja valitan. Aamu
kun muut nostaa virkkuina vuoteiltaan, mun se nään-
tyneenä näkee ylös kipuavan. Vaan missä on silloin mie-
heni, joka kodin hulpiloista katosi?

Jaakko. Kauas, kauas täytyy mun paeta tämän
taloni syntymä-metsiä. Kauan vieras korpi mua jyl-
histössään kätkee, kunnes jälleen joukkoonne vapaana
palajan. Hengitän taas seurassanne kotisalojen raitista
tuulen löyhkää. Semmoinen lainpykälän tuli ja kirous!

Simo*, Ankara ja liikuttava on appeni lähtö.
Reetta. Piile jo pilvien louhikkoon, sinä kalpea

kuu; sammu ja mustu, yön vaalea soihtu; synkisty ja
itke, kesäyön taivas .— mun huoleni hetki on'tullut!

Sere. Vilahtakaa meihin, te kiiluvat tähdet, tässä
kamalassa surun ja ilon yössä!

Jaakko. Vaietkoon nyt surun valittava ääni. Heti
valjastamme ruunan. Kirju, elämäni kuva, olkoon mat-
katoverini. Evästä laittakaa, vaatteeni kootkaa. Kii-
reesti mun lähteä täytyy, sillä kohtapa nousee päivä,
jonka tuomitsevata silmää pakenen.

Äänetön toimi nyt alkoi. Vaan itkeä nyyhkytti
toimiessaan suruinen Reetta, ja Sere kummasti milloin
hymyili, milloin murheiseksi muuttuen hänkin huoahti.
Hetken mentyä seisoi pihalla valjaissa ruskean, mustan
ja valkean luomikas Kirju. Paiskean lihava oh tämä



131

lehmän karvainen juhta, jonka rattailla nyt heinien alla
kaksi ruissäkkiä vierekkäin lepäsi. Punaisena painoi
kuorman keskellä neliskolkkainen eväskirstu, jonkakan-
nelle kohosi Jaakko kyynelsilmin. Äänetön juhlallisuus
vallitsi, koska länteen vaipuva kuu näki talon jykevän
isännän kotikunnailtaan pakenevan, ja syvästi vavahteli
lähtökättelyssä äänet, lausuttaessa „hyvästi". Enem-
pätä ei tunteitten kuohu päästänyt sanoiksi. Pian he-
vonen lähti, pian rattahat katosi. Ja nuorten turvissa
katosi myös tupahan suruinen Reetta.

Idästä sarasti jo valkeneva aamu.



111. Hedelmiä.

jmpäri maan kirkkoja kiersi kuulutus harmaapar-
£7j/ täisestä miehestä, jolla on suora hämäläisnenä,

itsepäiset raudankarvaiset silmät, tuommoinenkoh-
talaisen korkea, vaan lattea lauta-otsa sekä tumpura
tukka ja jonka vartalo on lujaa, lyhytläntää, vaikk'ei
lihavaa tekoa. Havuhattua ei kuulutus tuntenut, ei myös-
kään parran lopullisia vaiheita ja siinä erhetys.

Ei aikaa kauan kulunut, kului vaan viikkoja kol-
mikunta, niin nuoret häitä heiluivat Kumpulan talossa.
Kylmä tuuli vinhasti vinkui, lehdet kellasti syys janur-
men ruohostossa elon mehu jähmettyi. Tertuissaan vielä
punoitti verenkarvaiset pihlajan-marjat, joita tilhiparvi,
tuulen lehtiä lennättäessä, poimi. Verevinä punoit-
teli myös nuoren parin posket, koska Sere morsio-
na suppilonmoista kultakruunua kantoi ja Simo hii-
lenmustassa kotiverassa pulskaili. Mustissa pulskaili
Simo, vaan punahameessaan liehui hilpeä Sere. Siivosti
kului nämä kemut, joita viinan väki ei turmellut, sillä
vakaasti oli Simo päättänyt vastapäivin torjua talos-
tansa viinan valtaa. Oluthaarikoilla vaan kestitsi kenk-
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karit hääkansaa, joka viulun soidessa tanssi. Nurkuen
ja nuivalla nenin täältä vanhat viinan juojat syötyään
pakenivat, vaan nuoriso läpi yön sydämen permannolla
tanhusi eikä riidan roinausta kuultu. Kuului vaan aa-
mulla ilon onnitteleva humaus, koska nuorikot riemu-
parven keskeltä kattohon korkenivat ja talon haltijapa-
riksi huudettiin. Siivosti kului kemut ja ihmeissään jut-
telivat vieraat viinattomista häistä.

Joutui syksystä talvi, joka harteillaan kantoi juh-
livan joulun; vaan eipä kotijouluille joutunut Jaakko.
Kului yhä talvi jakohtasi kevään; vaan Jaakkoa ei koh-
dannut sureva Reetta. Toi kevät lintuja lohdutteeksi
vanhain, riemuksi nuorten — ei vaan kaivattua kotihin
tuonut, Päivän paisteessa kiilsivät kevätmetsän pihkai-
set lehdet, kiilsivät päivin, illoin ja aamuin; vaan suru
sumensi päivillä Reetan silmät, itku ne kiilloitta illoin,
väsymys aamuin ummisti. Lohdutteli häntä tytär, viih-
dytteli vävy, vaan miestään yhä kaipaili sureva Reetta.

Uutisen rintaan oli ehtinyt maamies ja viljoihin
alkoi koskea sirppi. Nousten, laskien vierivät viljavan
elokuun päivät, kunnes kuhiloituna seisoi vainiolla vuo-
den saalis. Kukon laulusta lähtein hamaan valkene-
vaan aamuun kuului riihestä varstojen vuorolyöntinen
pauke ja kylihin levisi uutisviljan mieluinen tuoksu.
Vuoden työ näin hedelmät antoi, mielet toivolla täytti.

Vaan hedelmiin oli puhjennut myöskin Kumpulan
avioparin täysvartinen nuoruus. Sere äidin rintaa kan-
toi, Simo isän huolia tunsi. Esikoispoikaa, perheen toi-
voa, hoiteli, heijaili vanhakas Reetta.

Oli niin päättyvän elokuun raitis aamu. Hetken
oh jo itäisen taivaan kupeella kieppunut päivän kehrä,
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säteillään vainion sängessä kastepisarten kanssa leikkien.
— Onnelliset kastepisarat, jotka, päivän säteistä välk-
kyen, ette elosirppiä pelkää! —

Taajasti asteli peltokujalla ammova karja ja mää-
kyvät lampaat kilkkavin kelloin metsän laiduinta koh-
den. Vaan täyteläistä lypsinraintaa kantoi vanhakas
Reetta karjapihalta tupaan, jossa hän, läpi näresiilin,
kaatoi lämpimän maidon säilytys-astioihin. Pöydällä
piimäkehlon ympärillä höyrysi kuppien täydet voisil-
mäistä uutispuuroa. Silloin, puhdistettuaan viljan, as-
teli ruumenpölyisenä riihestä nuoriväki ja suurushajuisen
pöydän ympäri kiertyi. Työn tehneillen ylen maistui
ruoka ja puuroa jäähdytti pirteä piimä; vaan ruokihin
ei kovin mieltynyt sureva Reetta.

Puheeksi nousi pöydässä kuluneen vuoden vaiheet
ja ihmeteltiin korkeuden kättä, joka ihmis-elämän oh-
jissa vallitsee ja pahuutta kurin ruoskalla rankaisee.
Silloin Ryty-Pauhun kohtalo heidän mielensä valtasi ja
hänen vaiheistansa he sanoillaan maalasivat kamalan
taulun.

Reetta. Lankesipa hän kuoppaan, jota meille kai-
voi. Niin käypi maailmassa.

Sere. Vaan kostoa emme tahdo hälle huutaa.
Simo. Kylläpä hänet jo aikanansa selkäsaunalla

kostin. Armoittelenpa nyt vaan sitä kovan-onnen poi-
kaa.

Reetta. Jumalan on kosto. Mutta ainapa ovat
salaiset luonnon enteet onnettomuuksien sanansaattajina,
Niinpä tahdon teille kertoa tarun riippaoksaisesta koi-
vusta, josta Ryty-Pauhun talo koivulaksi nimitettiin. Ta-
lon takana se latvaansa korkeuteen nosti ja ihanasti



135

lehvillään varjosi katon. Monet kului vuodet ja tuimia
talvia seurasi lempeät keväät, jolloin elämän voima koi-
vun suonihin kuohui. Vaan iskettiin keväillä puun kyl-
kehen reikiä, joista nuoruuden mehu valui, mieliteon
huulille tippui se. Kevät keväältä näin valui mehu,
kunnes sairastui puun ydin ja halvaus sen oksia uhkasi.
Ei moni oksa enää keväisin viherjäksi puhjennut, vaan
eloisa kevättuuli niitä kuolleina karisteli tuoksuvaan
nurmehen. Vihdoin jyskyi eräänä heinäkuun iltana puun
juurella kirves; jyskyi, jyskyi, kunnes pihanurmelle ku-
kistui kesäinen koivu. Loisväki siitä korjasi lehvät ja
kirvesmies valkean tuohen riisti. Suruisna kallisteli
räystäällä päätään kotipääsky, sillä ei ojentanut enää
oksiansa puu kesälinnun levähdellä, liverrellä.

Simo. Totuutta saarnasi puun suruinen tarina.
Mikä oli koivun, sepä Koivulan kohtalo. Ihmisen kur-
juudesta niin huokailee ja kärsii luonto.

Sere. Varoittavana ennustähtenä kaatui koivu.
Reetta. Vaan kovakorvaiset olemme varoituksille

jasentähden elon vainiolta katkeria hedelmiä korjaamme.
Sere. Korjaamme oikeita myrkkyputkia.
Simo. Syystäpä nuoruudessa kylvämme totuuden

siementä, joka siunausta hedelmöitsee.
Reetta. Kerskaus pois, sillä erhetysten maassa

asumme.
Simo. Niinpä asumme; vaan suuri on lujan tah-

don valta, koska meitä totuus jännittää.
Reetta. Hurskaan isän poika oli myös Ryty-Pauhu.

Vaan antoipa vanhus polttolupina poikiensa keittää vii-
naa, jota kuormittain kaupunkeihin möivät jarikkautta
näin kokoontui miesten taakse. Koivulan talon osti sil-
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loin kylästämme Mikko, joka vielä ei Ryty-Pauhun ni-
meä kantanut, vaan puhtaana kulki kylissä hänen kun-
niansa maine. — Kuitenkin kuiskattiin hänen salassa
kotiryyppyjä kallistelleen. — Niin uskoi hälle Riihelän
lautamies ainoan tyttärensä, joka mor siuspäivinänsäpais-
toi raittiina kuin niityllä kaste, lempeänä kuin suvituu-
len puhallus. Oikea paratiisin lintu oli hän, kunnes
vaihtuivat ajat ja onni. Sovinnon enkelinä eli hän ky-
lässämme, kasvattaen lapsiansa vilpittömyyden polulla.
Niin kului vuosia kymmenkunta, kunnes viinatehtaita
ilmestyi maille ja aurinko säteili kapakan ikkunasta läpi
kiiltävän pullosarjan. Huikeni siitä kylänmiesten silmät
ja heidän kielensä sokeri-viinan mehusta hurmentui.
Tästä lähtein pimeni Koivulassa päivät ja kapakan pul-
lojen kautta vaan säteili Mikolle riemu. Kuitenkin häntä
hellin sylin kohteli kotona vaimo, perheen valvova sielu.
Vaan päivät päästään, yöt yletysten riehui hurjana Mikko.
Niin velastui ja köyhtyi talo. Viljat, pellavat, vaatteet
viinahan vaihtui ja kahleina helskyi velkojain sanat.
Siitäpä ei totellut Ryty-Pauhu, vaan yhä hävitystään
jatkoi, ja kirousten pätsinä kuohui öillä hänen kotinsa,
josta lasten parku ja vaimon valitus kuului. Yön sy-
dämessä näin kuului uikutus, kunnes pauhinalla Koivu-
lan ovi aukeni ja siitä kirkuen ulos törmäsi vaimo ja
lapset, Ruuskisti kynnyksellä seisten, paiskasi julma
heidän jälkeensä rautahangon. Niin viritteli mies kuo-
leman pauloja, ja kuin elävä pimeyden ruhtinas teiskaili
hän nyt häviön majassa yksin. Kahtaalle hän teiskaili
ja silloin silmistänsä hulluuden palo hehkui. Vihdoin
riutui unehen katala, horjahtaen vuoteelle syrjin. Vaan
talven pakkais-yössä harhaili u.-.ein ruikutellen onneton
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perhe, kunnes naapurin ovi, armoa tarjoten, aukeni ja he
vieraan uunin pankolle viluisina kyyristyivät. Aamu kun
valkeni, ilmaisi se pimeyden työt. Sekasorrossa ja pirsta-
leina kuvaili Koivulan huoneessa astiat ja tuolit hävi-
tystä. Surujen päivä näin seurasi itkujen yötä ja itku-
jen yö surujen päivää, koska päivät päästään, yöt yle-
tysten riehui hurjana Mikko.

Sere. Kuuletko, Simo, miten kauhistava mies?
Simo. Kuulenpa kyllä; vaan eipä hallinnut hän

vilpittömyydellä nuoruutensa viinoja: salaa maisteli niitä
ja maailmalle hienovillaisia lammasnahkoja näytti. Ja
siitäpä ei kunnian kukko laula, sillä pinnalle puhkeaa
mädännyt sydän, vaan kunnialla päättyy vilpitön elo.
Sitä uskon minä!

Reetta. Niin mies aikojaan eleli, vaan surujen
kuorma vaimoa painoi. Vuoteen helmahan vaipui vih-
doin lapsien hoiva, vaivojen painosta terveys murtui.
Itsepä näin kuin toivon kirkkaana paistoi sairaan kal-
peat kasvot. Pelastua halasi hän vaivojen maasta. En-
keleitä näkivät vuoteen vierellä kuolevan äidin itkevät
lapset. Niin jätti hän surujen maan ja rauhaan pääsi
kärsinyt henki. Vaan vuoteen vierelle silloin turvaton
lapsisarja kyyneliinsä vaipui. Siinä itkeä nyyhkyttivät
he, kunnes kylästä huoneesen ilmestyi isä. Heltyi nyt
kerran onnettoman mielien mieli. Käsiään puserrellen
hän ääneensä katkerasti itki. Katumuksen kyyneliä vuo-
datti hän ja ensi kertaa syleili nyt lapsiaan langennut
isä. Polvilleen kokosi hän pelkäävän lapsisarjan jaynnä
veisasivat he vainajan muistoksi virren. Kyyneleet uit-
tivat silloin vanhan virsikirjan lehtiä ja itkuhun sekaan-
tui suruvirren sävel.
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Simo. Vaan eipä parannuksen hedelmiä kantanut
miehen katumus, sillä veltostunut oli tahdon jänne.

Reetta. Oraalle vaan pääsi parannus, kun himojen
saviheinät sen turmelivat. Tuskin oli hän hautaan saat-
tanut elämänsä toverin, niin taasen himoihinsa vaipui.
Koivulassa taas surujen päivä seurasi itkujen yötä ja
itkujen yö surujen päivää, sillä päivät päästään, yöt yle-
tysten riehui hurjana Mikko.

Simo. Riehui, kunnes vasara paukkui.
Sere. Ja vieras talon vei.
Reetta. Ja maantielle ajoi Ryty-Pauhun lapsineen.
Sere. Onpa nähty lasten onnetonten usein itkulla

kastelevan äitinsä hautakumpua.
Reetta. Lapsia armahtaa Jumala ja heille ihmis-

ten sydämet avaa.
Simo. Vaan pimeä-jarkinen mies pussi seljassa

nyt maailman rantaa mittelee. Kenties hän koettele-
musten koulussa viimein viisastuu.

Reetta. Liian myöhään usein kokemuksesta vii-
sastumme, senpä tietää mieheni Jaakko, jokakodin hul-
piloista katosi.

Sere. Lupasi hän vielä kerran hengittää seuras-
samme „kotisalojen raitista tuulen löyhkää".

Reetta. Niin lupasi, vaan jotakin outoja vaiheita
aavistan hänen elämällensä; sillä unissani näin hänen
haamoittavassa yössä, käsiämme likistäen, jättelevän
meitä hyvästi. Kuuhun hän kädellään osoitti, vaan kohti
auringon koittoa kiiruhti hän itse. Sydämeni silloin itki
ja hänen jälkeensä paloi haluni.

Sere. Outo oli se uni eikä merkitsemätön.
Simo. Tietomme ei ylty tulevaisuuden töihin. Mutta
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onpa appeni rehti mies, joka erhettyä voipi, vaan ta-
hallaan ei vääryyttä tee. Sentähden häntä laupeudella
tuomitsee taivaan korkea oikeus. Sitä uskon minä!

Tällä päättyi keskustelu aamiaispöydässä ja pihalle
astui toimekas Simo. Vaan sisä-askareihin jäi hetkeksi
hilpeä nuori-emäntä ja vanhakas Reetta heijaili tyttä-
rensä nukkuvaa kehtolasta.

Silloin siinti etäällä peltokujalla horjuva hevonen,
joka, rattaita vetäen, hitaasti Kumpulaan päin kulki.
Talon pihalle se vihdoin saapui ja hämmästyksellä tunsi
Simo luuksi laihtuneen Kirjun, jota ratasten keulalla
yhtä laiha, haljakkasilmäinen Ryty-Pauhu ajoi. Pian
joutui myös pihalle Kumpulan väki ja kamala, äänetön
aavistus heidät täytti. Silloin kuului ratasten pohjalta
voihkuva valitus ja Ryty-Pauhun avulla nousi istualleen
haamuksi kalventunut Jaakko Härkäpää. Syvästi liik-
kui nyt naisten mielet ja hetkeksi vaipui pihanurmelle
Reetta. Vaan tulen tuimuudella tarttui Ryty-Pauhun
harteihin kiivas Simo ja uhkaavasti hänen silmänsä pa-
loi, kunnes sairaan kielto ja viittaukset hänet luovutti-
vat koston työstä. Sisälle kannettiin nyt Jaakko; vaan
pihanurmelle seisomaan jäi yksin äänetönnä Ryty-Pauhu
— paennut oli hänen korskeutensa pauhuinen aika.

Unissaan kirahti liekussa lapsi, koska kannettiin
vuoteelle matkastaan väsynyt mies. Kuultuaan ääntä-
vän lapsen, virkosi vanhan henki ja hetkeksi kirkastui
sammuvat silmät. Tyynesti hän ensin tervehti suruisen
uteliasta perhettänsä, joka vuoteen vierelle kiertyi. Vaan
kuohahti sitten henki riutuneessa tomussa ja innostuk-
sen voimalla hän matkansa mutkia kertoi.

Jaakko. Tässä kodin rauhainen vuode mun taas
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helmaansa sulkee. Ruunun pitkää kättä olen vuosikau-
den paennut — vieläkin pitempi käsi saavutti mun; sillä
kostoa etsii loukattu oikeus, tunnustanpa sen nyt. Ko-
tisaloja pakenin minä, vaan kylmä oli vieras korpi, jonka
yöhall oissa turmeltui elämäni voima. Piilinpä kauan
metsän kohdussa pitkiä öitä, allani jäätynyt, luminen
maa, päälläni talvinen taivas. Mun nimeäni silloin temp-
peleissä huusi lain etsivä sana jakunniaani vainosi ruu-
nun käsi. Virsiä silloin hyräilin metsässä, koska Kirju
heinätukkua pureskeli tahi metsätietä edelleen kulki.
Niin salon mökkien seuduissa elimme, kunnes loppui hei-
nät ja viljojen tuottamat varat Siitä aikain en kovin
virsiä veisata jaksanut, myös lamakorvin verkkaan asteli
Kirju. Tunsimme silloin nälkää ja vapisimme vilussa,
kunnes salon mökissä yömajan saimme. Vaan siihenpä
kauaksi vaivuin, ja sairaus mulle kuoloa uhkasi. Mö-
kin miestä palveli uskollinen Kirju: hoitoa niin ansaitsi
mulle. Laihtui siinä kärsivä juhta ja heikontui kituva
mies, vaan kaukana oli onnetonten koti. Aikoja niin
kului, kunnes erään illan tullen mökkihin pussiselkä kul-
kija yötyi. Pimeäjärkinen oli mies, vaan hänpä mun
tunsi ja minä hänet. Mua kotihin hän kutsui, tarjoten
hoivaa — hän mun luoksenne toi.

Reetta. Onneton Jaakkoni! Etsiä tahtoi sua kor-
keuden käsi.

Jaakko. Korkein rankaisijamme on parhain aut-
tajamme.

Simo. Ja vihollistemme kautta hän meitä usein
onnettomuudesta pelastaa.

Sere. Vaan isä rukkaani hän kovin ankarasti
kohteli.
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Jaakko. Nurina pois, sillä olenpa mies, jokakär-
sin! Yön läpi vaellusta on elomme tässä kangastusten
maassa, jossa himojen sameat pilvet usein järkemme
kuuvalon pimittää ja ajatuksemme kuin tähdet sammuu.
Niin eksymme totuuden tieltä ja korpipolkuja harhai-
lemme, kunnes yövaelluksemme päättyy ja meitä kut-
suu nousevan auringon koite. Näin ajattelin minä, ja
siitä lohtui usein mieleni matkalla synkeässäyössä. Mun
aamuni koittaa kohta, vaan te hetkeksi kuun valoon
jäätte.

Tähän vaikeni Jaakko ja raskaasti kohisi ja ko-
hoili hänen rintansa, kunnes hämärti ilta, jolloin hän
tyttärensä lasta anoi. Lapsen yli kohortti hän vaipu-
van kätensä ja niin tomusta erosi taistellut henki.

Kylmä tuuli vinhasti vinkui, lehdet kellasti syys
ja nurmen ruohostossa elon mehu jähmettyi. Huoneessa
tuuti lasta sureva Reetta; sitä tuuti jaLeijaili hän, lau-
laen „tupakkarullaa-'. Vaan pian hämärti hänen elä-
mänsä päivä ja pian miestänsä seurasi kaipaileva vaimo.
Nuorten haltuhun jäi tulevain päivien toivo.



Kuiuka syys muuttui kevääksi.

Sriiiin tmniun tniefirn nuoruuden tnuisfefmcr.

— „Te sanotte sitä antipatiaksi, mutta minä ni-
mittäisin sen vastenmielisyydeksi. Juuri semmoinen oli
meidän välimme — minun ja Miilan, tiedättehän. Hän
oli semmoinen vesa, jott'en minä oikein osaa sanoa.
Toisinaan minä häntä vertasin mehiläiseen, semmoiseen
pistävään mehiläiseen, toisinaan taas oikeaan ampiaiseen.
Sanoin minä häntä välistä ärtyneeksi koiran-pennuksi-
kin. Mutta ei hän siitä huolinut eikä parantunut.

Vaikka samassa talossa palvelimme, ei hän kos-
kaan aamusella, kun minä sanoin „hyvää huomenta",
vastannut „Jumal'antakoon". Yhtä harvoin hän „hyv'-
yön" palkitsi „hyv'yöllä". Pois käänsi hän vaankorean
päänsä, pilkkasi minua ja vieläpä nakkeli toisinaan ki-
villä. Jos joskus hyvän hyvyyttä uskalsin viskata kyp-
sen omenan hänen helmaansa, niin sain varoa, etfei
omenan suuruinen kivi puhkaissut otsaani. Kaikki vaan
rehellistä kiusaa ja vastakynttä. Hän nyt oli semmoi-
nen vesa, jottfen minä oikein osaa sanoa. Kyllähän se
minua harmitti, vaan Mkukas hentoo suuttua nais-ihmi-
seen ja sitten vielä niin nuoreen tyttöön, kuin Miila,
tiedättehän.
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Vaan annapas kun tyttö sattui yksin pasin, niin
yhfaikaa pisti lauluksi ja tanssiksi. Sukkelan konusti
soitti hän suullansa kuin huilulla, ja ne jalat kun sit-
ten oikein tanhuta leipoivat. Joskus osuin minä tuota
mielihyvikseni näkemään ja kiitin häntä. Vaan kiitok-
sestani äkämystyi tyttö kuin kataja-pensas ja viskeli
kaikki lähimmät kappaleet silmilleni. Arvaattehan miltä
se tuntui minulle, joka häntä niin palavasti rakastin.
Mutta eihän tyttö sitä tiennyt, viaton tyttö.

Kirkossakin oli hänen äänensä koreus ja kirkkaus
ylinnä, että kas sitä! Kun hän urkuparvella lauloi lä-
hellä lukkaria (joka oli vaan semmoinen vanhapoika),
niin kaiken kirkkoväen silmät vartijoitsivat häntä enem-
män kuin alttaritaulun enkeliä. Hän olikin oikein elävä
enkeli, säihkyvin silmin, hohtavin poskin. Hiukset hä-
nellä olivat pitkät ja korean vaaleat.

Tuo kaikki tuntui minusta niin hyvältä ja kuiten-
kin niin pahalta. Miksikäs hän seisoi kanttorin (moko-
man vanhan pojan!) ääressä? Ja olishan joku noista
vartijoitsevista silmistä voinut viskata sytyttävän sake-
nen tyttöseen. — Vaikk'en minä koskaan tohtinutkaan
häntä toivoa omakseni, enkä vielä silloin osannut „sär-
keä paistaa", kuten silmän-iskua sanottiin. Ja, vaikka
olin jotenkin nuori ja verevän punakka, en koskaan pi-
tänyt itseäni kauniina. Olinpa tuommoinen harmaa-silmä
ja tumpura-tukka kuin nytkin. Vaan tiedättehän, etfei
poskeni silloin olleet rypyssä kuin nyt.

Mutta onhan Miila semmoinen tuores ruusu-pensas,
jok' ei sytykään joka tulenkipunasta. -— Tällä ajatuk-
sella itseäni lohdutin.

Kun sitten tultiin kirkosta kotiin, lausuin hänelle
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sydämeni pohjimmaiset kiitokset ihanasta laulusta. Vaan
taaskin vimmastui hän niin katajaisesti, jott' oli kaataa
kuuman, kirkkopäivälliseksi keitetyn maitovellin syödessä
silmilleni. Ja arvaattehan miltä se tuntui minulle, joka
häntä niin palavasti rakastin.

Semmoista hän teki ei ainoastaan kuukausia, vaan
kokonaisen vuoden.

Kun niityllä hein'aikana rankasti satoi ja tulta
leimusi — niinkuu ukonpilvet hein'aikana tekevät —■tarjosin Miila paralle takkiani sateensuojaksi, kunnes
joutuisimme latoon. Mutta siitäpä hän taas jyryämään
kuin Herran voima taivaan pilvissä. Ja tuon tyttösen
vihan-silmäykset tuntuivat minusta voimakkaammilta kuin
pilvien tulenväläykset.

Silloin Miila rukan koreat hartiot ja rinnat oikein
kastuivat. Kaks viis hän siitä. Tanssien ja laulaen
juoksi hän vaan latoon, jossa sitten odotti hiljaa ja
ääneti kunnes ukkonen taukosi.

Mutta minuun ei hän suostunut. Tuossa ylen-
katseessa meni hän niin kauas, ettei luvannut ojentaa
mulle kättänsä, vaikka kaivossa hukkumaisillani huutai-
sin. Se minua jo suututti; vaan kukas nyt hentoo suut-
tua nais-ihmiseen ja sitten vielä niin koreaan tyttöön,
kuin Miila, tiedättehän.

Kului kesä ja tuli syksy; huurtui maa ja järvet
kuortuivat ensin vaan yks-öiseen jäähän. Jokainen sanoi
ja minäkin sanoin, ettei se ihmistä kannata. Eihän
niin mieto pakkanen tehnyt vahvaa jäätä.

Kuitenkin pisti Miilan päähän käydä asialla jär-
ven takana. Ja niin turhasta syystä! Lukkarilta lai-
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nattua laulukirjaa tahtoi hän vaan viedä takaisin. Mo-
koman vanhanpojan laulukirjaa!

„Älähän, hyvä Miila, halveksi henkeäsi", sanoin
minä. Mutta tuo varoitus oli vaan öljyä tuleen. Hän
keikautti päätänsä ja lähti — lauloi ja tanssi vielä men-
nessään.

Ja kun minä tulin levottomaksi, niin sitä ei luulis!
Miksi ainoastaan tuon vanhanpojan tähden uskalsi hän
noin heikolle jäälle? Jo minua vähän arvelutti, enkä
voinut jättää hänen jälkiänsä seuraamatta.

Tyttö oli kaks tai kolme askelta rannasta ja —

voi kuin silloin silmäni pimenivät ! Muutuinpa kerrassaan
päivästä yöhön. Kun sitten jälleen löysin päivän valon,
niin jopa hämmästyttäviä näin: Jääkannelta oli Miila
rukka järvessä, armottoman syvässä järvessä! Ja arvaat-
tehan miltä se tuntui minulle, joka häntä niin palavasti
rakastin.

Minä kuin valkea juoksin kohta avuksi ja ojensin
hänelle pitkän sauvan pään, johon kehoitin tarttumaan.
Vaan sepä oli elävästi kiusallinen ihme, ettei tyttö tart-
tunut. Hän vaan koki itseänsä ylöspunnustaa jäänreu-
nalta, joka yhä lohkesi. Vieläpä hänessä oli tyttöä vis-
kelemään jäänlohkoja minuun.

Voi siunattu aika, kuinka silloin olin tuskassa ja
ristissä. Kätenikin olivat ristissä, kun rukoilin:

„Oi, Miila kulta, jos tietäisit kuinka sinua olen
rakastanut ja rakastan!"

Ja — taivaallinen ihme! Ääneti tarttui silloin Miila
sauvaani ja onnella sain tuon ihmetytön rannalle. Sillä
elävä ihme hän ainakin oli.

Mun kaulalleni kiersi hän nyt kätensä (ei hän siinä
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hetkessä muistanutkaan niistä vettä valuvan) ja rinnoil-
lani sulattavan haikeasti itkeä nyyhkytti.

„Tahvo kulta", lausui hän vihdoin, „mikset ennen
ilmoittanut minua rakastavasi?"

. „En voinut", sanoin minä; ja häpeähän oli, etten
tuota nyt voinut,

Sinä syksynä tulikin sitten niin erinomaisen kau-
niit ilmat. Enkä minä muista ihanampaa kevättä kuin
se syksy enkä kauniimpaa kesää kuin seuraava talvi.
Kaikki tuntui vaan viherjöitsevän ja sitten kukkivan.
Samana syksynä oli meillä pienet, iloiset häät, joissa
Miila kruunattuna loisti kuin elävä alttaritaulun enkeli.
Sanotaan, ettei voita kesä syksyllä talvea, mutta voit-
tipas silloin."



Oikaisuja:

Siv. 13, rivi 3 on: nielleliensä lue: niellehessä
„ 45, „ 9 „ se „ sen
„ 47, „ 3 „ vallaton „ vallaton —

„ 56, „ 8 „ hiipuis „ hiipuis,




