
SOMERON PITÄJÄSSÄ: TALVI-ILTA.



Talvi-ilta Somerossa.
(R. W. Ekman.)

Olen kuullut puhuttavan salai-
sesta voimasta, jollakansanäänty-
mättä kestää kovia taakkoja. Aina
olen arvellut tämän voiman asuvan
rautaisissa kintaissa ja sotisovan
alla. Mutta nytpä tiedän: täällä
se voima on.

Z. Topelius. Nuoruuden unelmia.

(i^bnian'in kaunis kuva ja sen alla Topelius'en kauniit sanat— siinä-
hän sävelmä ja laulu liittyneinä suloiseenliittoon. Selyksillä tuo

sointu ei enää kauniimmaksi käy. Miksikä siis tähän jatkoa?
Mutta miksikä ihminen, katsellessaan kaunista luontoa, ihanata

maisemata tyynenä kesä-iltana, ei malta ääneti ihailla? Miksikä hän,
ellei muille, niin itselleen, huudahtaa tahi kuiskaisee: kuinka kaunista
sentään!" Siksi kaiketi, että sydän tahtoo yltäkylläisyydestänsä jakaa
muillekin, ellei muille, niin kesä-illan tyyneydelle.

Siksi tähänkin muutama sananen.
Suomen kansan historian lehdet ovat verisiä, sanotaan, ja totta se

onkin. Mutta näitten veristen lehtien läpi kulkee valoisa juova, yhtä-
jaksoinen valoisa juova. Ja tässä kirkkaassa juovassa näkee muutakin
kuin nälkää ja kärsimystä. Siinä näkee, etfei nämät kovat kohtalot ole
olleet satunnaisia tapauksia, vaan ovat historian järkähtämätöntä joh-
donmukaisuutta, tahi, puhuaksemme yksinkertaisemmin, siinänäkee, että
Jumala on tällä tavoin, tämän kovan koulun kautta, tahtonut kasvattaa
Suomen kansaa itsenäiseksi kansaksi, tämän ankaran opetuksen kautta
vienyt sitä kehityksestä niin kehitykseen, hengen voitosta niin toiseen.
Ja tuossa juovassa näkee vielä, miksikä Suomen kansa ei ole aikojasit-
ten sortunut ja nääntynyt noihin koviin koetuksiin. Siinä näkee, että
Suomen kansalla on ollut ja edelleen on se voima, joka on ainoa lo-
ptxllisesti kestävä voima, nimittäin uskon voima. Hyvät sekä pahat
päivät, sodan sekä rauhan, viljavuodet sekä katovuodet, ilon sekä mur-
heen on Suomen kansa oppinut ottamaanHerran kädestä. Siksi on Suo-
men kansa voinut niin paljon kestää.

Ja tämä voima se on kalliina perintönäkulkenut polvesta polveen.
Kotilieden ympärillä takkavalkean ääressä, tahi räiskivän päreen loimot-
taessa, on äiti jo varhain istuttanut lapseensa uskon juuret, ei ainoas-
taan, niinkuin nykyjään niin kernaasti sanotaan, siveellisen pohjan, vaan
juuri kristillisen uskon juuret. Täällä kotilieden ympärillä on lapsi,
vanhemmaksi tultuaan, monet illat istunut aapiskirja kädessä, oppimassa
lukemisen taitoa, kunnes on kyennyt omin takein lukemaan kirjaa", s.
o. kirjain kirjaa, Raamattua. Täällä kotilieden ääressä on lapsi saanut
sydämmeensä ei ainoastaan lujuutta, jotamaailman myrskyissä kysytään,
vaan myös kaikkea sitä hellyyttä ja lempeyttä, joka on yhtä tärkeätä
ihmiselle; sanalla sanoen, kotilieden ääressä on Suomalainen kypsynyt
elämälle, — tulipa hänestä sitten isä tahi äiti, rikas tahi köyhä,kasken-
viertäjä tahi sielunpaimen tahi vaikka itse Lönnrot.

Tämä on ollut ja on edelleen oleva Suomen kodin tehtävä. Ja
kaiken tämän tähden onkoti Suomalaiselle niinkallis;sentähden pelkkä
koti sana helähtää hänen korvaansa niin herttaiselta.

Ja juuri tämmöisen kodin, kansan keskuudessa, Someron salossa,
on taiteilija tuossa katsojan eteen luonut niin todellisena,niinyksinker-
taisena ja kaikessa yksinkertaisuudessaan kumminkin niin kauniina.
Kaikki siinä on tuttua, tupa ja ihmiset jaesineet ja kaikki;kaikki siinä
tuntuu lämpimältä, kodikkaalta: se on Suomen talonpojan koti;lujan ja
kestävän, nöyränja hiljaisen kansan kasvattaja.

Käy kunnioituksella tähän tupaan, vieras!

ROBERT WILHELM EKMAN.
Syntyi 13 p. elokuuta v. 1808 Uudessa-kaupungissa, jossa isä oli pormestarina;.

Opiskeli ensin Turussa ja vuodesta1824 Tukholmassa. Teki v.1837 opintomatkanulko-
maille, käyden Tanskassa, Hollannissa ja Parisissa, jossaolikuuluisan Delaroehe'noppi-
laana. Vuosina 1841—1844 harjoitti taidettaanItaliassa. Muutti v. 1845 takaisin Suo-
meen, jossa kuoli 19 p. Helmikuuta v.1873. Ekman harrasti innokkaasti kansallista tai-
detta. Senvuoksi hänen useimpain taulujensa aine onkin kotimainen.
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Maantie Tampereelle.
(Hj. Munsterhjelm.)

Niin, mitä toivoinkaan, mitä aattelinkaan,
mitä näinkään

Paavo Cajander.
Kirje provasti X:ltä tohtori Y:lle. — ssa, 20 p. heinäkuuta 1885.

Vanha uskollinen ystävä!

.2S)inun ystävällinen kirjeesi viime huhtikuun 14 p:ltä on tähän
saakka jäänyt vastaamatta. Anna anteeksi, ystävä hyvä,mutta alem-

pana näet, mikä siihen on ollut syynä. Kiitos onnentoivotuksistasi Va-
punpäiväksi, pappien ruumiilliseksi uudeksi vuodeksi, niinkuin Sinä sa-
noit. Et unohtanut tänäkään vuonna näitä onnittelujasi, vanha ystävä.
Kiitos siitä vielä kerta!

Ja uskotkos vainenkaan, että minä olen ollut pitkillä matkoilla?
Siinä nyt syy, miksen ole ennen kirjoittanut. Niin, se on ihan totta,
niin oudolta kuin kuuluneekaan, että vanha 90:nellä oleva mies lähtee
täältä Karjalasta hamaan Hämeen sydämmeen asti. Mitenkä minä to-
dellakin tulin lähteneeksi, sitä en itsekään oikein tiedä. Kaarlo vävy
kävi juhannuksena täällä ja vei minut väkisin mukaansa.

Niin, lanko, minä olen jälleen nähnyt Hämeen, olen vielä kerran
ennen kuolemaani ollut niillä armailla seuduin, joissa Sinun kanssasi
poikasina keikuttiin, ylioppilaina maita samoiltiin, ja joista vastaperhek-
käinä siirryimme, Sinä kauas pohjoiseen, minä tänne itään.

Mahdoton on minun kuvailla kaikkea, mitä tunsin näillä tutuilla,
ah!niin tuiki tutuilla, tienoilla, joita en ollut nähnyt niin moneen ajast'-
aikaan! Kokoa muistoosi kaikki, mitä ihanaa olet lapsuutesi, nuoruutesi
ja miehuutesi päivinä kokenut ja tuntenut, kokoa ne -- miltä tuntuisi
Sinusta elää kaikki tuo vielä kerran?

Mutta minä olen sen vielä kerran elänyt
Vanha, kankea käteni ei jaksa kertoa Sinulle kaikkea tyyni. Kun

ensi jouluna vihdoinkin tulet meille — ethän tällä kertaa rikkonekaan
lupaustasi? — niin istumme silloin vieretysten, me kaksi sammaltunutta
honkaa, ja haastelemme kaikesta.

Nyt vaan yksi asia, jota en voi olla mainitsematta.
Kävin Messukylässä; näin vanhan syntymäkotisi. Siellä on nyt

isäntänä vento vieras, mutta rakennus hymyilee yhtä ystävällisesti kuin
ennenkin koivujen ja pihlajain välistä. Siinä seisoo tuo vanha syntymä-
kotisi, minun toinen kotini. Muistathan vielä, kuinka ennen nuorina
ylioppilaina sisartesi kanssa kesä-illoin kävelimme maantietä myöten
siihen asti, missä se teki polven vasemmalle ja puikahti punaisen por-
tin kautta? Muistathan oikealla tiestä hongikkoa, jonne sitten aina is-
tahdimme laulamaan? Muistathan hongikossa Sinun tekemääsi lehtima-
jaa, jossa Asta vainaja lupasi olla omani?

Minua veti vastustamattomasti vieläkerran kulkemaan samaatietä . .
Mutta lehtimajaa, mun onneni majaa, niinkuin Sinä sitä silloinni-

mitit, — sitä ei enää ollut; ei ollut enää hongikkoakaan,eikä ollut enää
punaista porttiakaan... Siitä, missä ennen oli humissut neitseellinen
hongikko, ja missä minä olin niin paljon nauttinut, siitä oli nyt kulturi
kulkenut ylitse. Rautatie oli säälimättä vetänyt ratansa mäen sydäm-
mitse, ja haavan aukolla seisoi ratavartijan keltainen mökki.

Tuntuiniin haikealta, niin sanomattomanhaikealta. Eiköhän,mie-
tiskelin tuossa yksinäni, eiköhän ne olisi voineet tuota rataansa viedä
vähän tuonnempaa? Miksikähän niiden piti koskea tuohon mäkeen?
Mutta ratavartija tuli mökistään,nosti valkoisen lipun, eikä aikaakaan,
niin mennä humahti juna täydessä lennossa ohitseni. Se oli silmänrä-
päys vaan, ja jälleen seisoin yksinäni, ja tuntui niin haikealta — —

MAUNU HJALMAR MUNSTERHJELM.

Syntyi 19 p. lokakuuta 1840 Toivonniemen kartanossa Tuuloksen kappelissaHä-meessä. Oltuaan ensin merimiehenä, rupesi harjoittamaanmaalaustaidetta, saaden en-simmäisiä opetuksia kotimaiselta taiteilijalta Y. HolmbergMlta DiisseldorfFissa. Opis-
keltuaan sitten Karlsruhessa H. Gude'n johdolla,matkusteli Sveitsissä ja Saksassa
useita^ kertoja, välillä asuen kotimaassaan. Mimsterhjehrfin maisemamaalaukset ovat
niin Suomessa kuin ulkomaillakin tunnetuita ja kiitetyitä. Hän on kieltämättä meidän
tuotteliaimpia ja taitavimpia maisemamaalareita. Pietarin taideakatemianjäsen. Pal-
kittu useillapalkinnoilla.



MAANTIE TAMPEREELLA.







TURUN KAUPUNKI.



Turunlinna ja Auran suu.
(B. Reinhold.)

Me, niin sanotutsivistyneet,olemme
lukeneet niin paljon; me tiedämme
niin paljon, mutta mitä me vähimmän
tiedämme, on se, minkä vaiheiden
kautta Jumala on Suomen kansaaoh-
jannut hamasta sen muinaisuudesta
niin tähän päivään asti. Suomen kan-
san historiasta on meillä hämmästyt-
tävän vähän tietoja. — Miksikä?'—
Siksikö emme harrasta oman kansan
historiata,?että kansallis-tuntommeon
vielä niin heikko; vai siksikö vielä
kansallis-tuntomme on niin heikko,
etfemme oman kansan historiatahar-
rasta?"

Ystävän kirjeest

Kirje Lyyliltä Tuoville.

Turussa, 5 p. Heinäkuuta 188G.
Aina armas Sisareni!

■t\ tn?(lii. JLöyrylaiva kihisi ja puhisi, pyrkien Suomenlahden tyynelle ula-
palle, viedäkseen minua jaJaakko veljeänivanhaan Turkuun. Se oli

niin hirmuisen maltiton, se höjTylaiva, ja kun se viimeinkin sai puhal-
taa viimeisen lähtömerkkinsä, — millä hartaudella, millä innolla se sen
teki! Mutta mekös säikähdimme, sinä ja minä, ja rupesimme sanomaan
toisillemme jäähyväisiä, varmaankin jo viidettä kertaa. Sitä kiirettä ja
hälinää, niin lähtevillä kuin jäävillä Voi kuitenkin, kuinka minun sy-
dämmeni pälpätti, nähdessäni tuota hirmuista tungosta rantalaudalla:
yksi ihmistulva riensi siinä puoleen, toinen toiseen! Hädissäni otin
Jaakkoa käsivarresta ja kysyin: Tokkohan Tuovi ennättää vielä ran-
taan, ennenkuin laiva lähtee?"

—
Jaakko naurahti vaan, mutta ei virk-

kanut sanaakaan, — hän on tuommoinen jörötoisinaan, vaikka hän
sentään on niin julmasti hyvä. Taakka putosi hartioitani, kun näin
sinun viimeinkin onnellisesti päässeen laiturille jaasettuvan laivankyl-
keen aivan minun kohdalleni. Siinä seisoimme, nenäliinat kädessä, val-
miina viuhtomaan toisillemme jäähyväisiä, emmekä suinkaan valmiina
kyyneleitä pyyhkimään, niinkuin Jaakko sanoi, pahan-ilkinen poika,
niinkuin me olisimme ruvenneet itkemään tuossa kaikkien ihmisten
nähden?

Laivan lähtiessä liikkeelle sanoit sinä minulle vielä kerran, niin-,
kuin monasti ennenkin:

Muista nyt kirjoittaa hyvin pitkä kirje!"
Ja minä vastasin:
Minä kerron kaikki, kaikki, kaikki!"
Tuovi kulta, sinä vaadit liian paljon, ja minä mieletön lupasin

vielä enemmän.
Minun on mahdoton täyttää lupaustani ...
Kaksi päivää vasta olen ollut Turussa. En ole muualla käynyt

kuin Turun linnassa,mutta kunminun nyt pitäisi kertoa kaikki, kaikki,
kaikki", mitä olen nähnyt ja tuntenut, niin se on mahdotonta. Kaikesta
tuosta en voi kirjoittaa kuin hyvin vähän, äärettömän vähän.

Muistatko, Tuovi, kuinka Laura täti, ja Augusta täti ennen oli-
vat olevinaan, tullessaan silloisesta nais-akademiasta ja kertoessaanmeille, tytön häiläköille, kuinka muka he ovat niin ihastuneita mate-matikaan, ja kuinka he osaavatnyt laskea äärettömän" pienillä luvuilla,joita he sanoivat differentialeiksi? Murtoluvut ovat aina olleet minullekammo ja kauhistus, mutta mitenkä sitä vielä äärettömän" pienten lu-
kujen kanssa pitäisi toimeen tulla, sitä minä en ensinkään voinut
käsittää. Nyt sitä vastoin on luullakseni differentiali minulle selvinnyt,
Näätkös, kultaseni, jos jollakin on julman julman paljon jotakin, eikähän tästä paljoudesta kumminkasn voi antaa toiselle muuta kuin julman,
julman vähän, niin se on juuri se differentiali.

(Kun kysyin Jaakolta, onko differentiali ymmärrettävä tällä ta-valla, vastasi hän: juuri niin", mutta veti samassa suunsa nauruun.
Minä luulen, ettfei hän itsekään sitä ymmärrä).

Minullapa juuri olisi nyt niin paljon, niin julman paljon kerrotta-vaa, mutta en voi, en ennätä, en osaa kaikesta tuosta kertoa kuin jul-
man vähäsen, differentialin vaan.

Olin kotona ennen lähtöämme vähin lukenut ja sitten matkallaJaakolta kuullut niin paljon vanhasta Turusta, jonne matkamme piti:
olin ajatuksissani niin paljon elänyt sen muinaisissa vaiheissa, ettäkunvihdoin tulimme Auran suuhun ja kuljimme Turun vanhan linnan ohitse,
minut valtasi tuommoinen omituinen salainen pelvonsekainen tunne.
Tämä tunne tuli yhä valtavammaksi, ajatellessani, että huomenna pääsen
läheltä katselemaan tätä muinaisaikain jäännöstä, jonka ympärille Suo-
men historia on liittänyt niin monen vuosisadan muistot. Yölläenollutsaada silmiini unta ensinkään, ja kun vähän uinahdin, niin näinmilloin
ritareita milloin munkkeja, milloin suuria piiritystykkejä.

Aamulla kun sitten Jaakon kanssa läksimme linnalle astumaan,
olin minä vielä jonkunlaisessa haaveilujen horroksessa. Minä tunsinjok'ainoalla askeleella polkevani historiallista maata, ja kun vihdoin
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olimme saapuneet linnan juurelle ja seisoimme tuon vuosisatoja vanhan
jättiläisen edessä, joka katsoi niin totisestimeihin vahvoine muureineen
ja 24 syltä korkeine torneineen, — voi armas Tuovi, kuinka silloin oli-
sin suonut Sinun olevan vieressäni! Olisin saanut puristaa Sinua, sillä
minua oikein pelotti: minä odotin joka hetki, että nyt juuri aukenevat
linnan portit, ja sillan yli ajaa joukko rautaisia ritareita uljaitten rat-
sujen seljassa, tahi kenties astuu sieltä kirkollinen juhlakulku, valkoiset
kuoripojat edellä, ja sitten papit ja sitten piispa täysissä tamineissaan
ja sitten munkkeja, kynttilät kädessä, nuorat vöillä ja päät kaapuun
verhottuina, ja kansa laskee polvillensa pyhäin jäännösten edessä ja
ristii silmiänsä...

Tuli linnan vartija, jonka oli määrä opastaa meitä. Mutta mil-
lainen vartija! Tavallinen nuori mies, viiksihuuli,tavallinen lippulakki
päässä, tavallinen Littoisten kankaasta tehty puku yllä, tavalliset saap-
paat jalassa! Kuinka hirmuisen jokapäiväistä! Ei harmaata pitkää
partaa, ei mustaa poimupukua, ei kenkiä, ei pyöreätälakkia, ei raskasta
avainkimppua, ei äreitä kasvoja, ei mitään, — sanalla sanoen eimitään,
mikä olisi sointunut äsköisen juhlakulun kanssa... jakun olimme kul-
keneet uudemman, Juhana herttuan aikanarakennetun linnan pihan yli,
I
—

■ millä kylmäkiskoisuudella tuo ilkeä mies avasi meille portin vanhan
linnan pihaan, samalla kuin minä tunsin sydämmeni oikein kutistuvan!

Ja niin olimme nyt vanhan linnan kaitaisella pihalla, ympäril-
lämme korkeat, korkeat seinät ja tornit, rakennetut — ei kivistä, vaan
suurista kallionlohkareista,nyt jo vehreiksi homettuneista. Mitä kaik-
kea osaisivat nämä kivet kertoa, ajattelin minä ja unohdin pian oppaan
ja hänen uuden-aikuisen asunsa. Päätimme mennä oikeanpuoleiseen
torniin. Me astuimme kapeita portaita ylös kerroksesta toiseen,niin
kapeita, niin kapeita, että minä oikein kummastelin, mitenkä ritarit ja
sotilaat, raskaissa puvuissaan, ja mitenkä ylhäiset rouvat ja neitoset
koristuksineen ja pitkine kanneliepeineen ensinkään pääsivät eteenpäin
näissä jyrkissä ja kapeissa portaissa. Kotvasen aikaa kuljettuamme,
olin minä kokonaan uupunut. Ylimmäiseen kertaan, jonne Jaakon vält-
tämättömästi piti päästä, oli vielä joltinenkin matka. Istahdin levähtä-
mään avaraan akkunakomeroon ja pyysin Jaakkoa oppaan kanssa me-
nemään kahden kesken ylemmäs ja jättämään minut yksikseni tänne.

He läksivät.
He katosivat tuosta kapeasta ovesta. Kotvasen aikaa vielä kuu-

lui heidän astuntansa, mutta pian oli kaikki hiljaa. Minä vaan yksi-
näni avarassa autiossa tornisalissa. Ei elon merkkiä missään;eimissään
muuta kuin harmaita, homeisia kiviä ja pölyä ja soraa. Ja kumminkin
oli täälläkin ennen muinoin elänyt ja liikkunut ihmisiä. Täälläkin,niin-
kuin koko linnassa, olivat ihmiset elämänsä teitä vaeltaneet, iloinneet,
surreet, nauraneet, itkeneet, hyörineet onnensa ylönpaltisuudessajahyö-
rineet himojensa huimassa temmellyksessä, rakastaneet hamaan kuole-
maan asti ja vihanneet hamaan kuolemaan asti. Täällä, harmaassa lin-
nassa, oli Suomen historia piirtänyt lehdilleen monen pitkän vuosisadan

kuluessa tapauksia, jotka sitten syvälti vaikuttivat ja vaikuttavat läpi
vuosisatain, piirtänyt lehdilleen nimiä, joitaSuomen-maa kunnioituksella
ja rakkaudella, tahi pelvolla ja kammolla muistelee. Ja nyt niitä kulki
tuossa mun ohitseni,näitä tapauksia ja henkilöitäutukuvina,haahmoina.
Niillä oli niin kiire: yksi ei ollut ennättänyt kadota, kun toinen jo
täytti sijaan. Siinä oli miekankalskeita ja tykinjyskettä, siinä latina-
laisia kirkonvirsiä, siinä ritarien huimia juomalauluja, siinä vankien
voivotuksia alhaalta syvyyksistä... siinä ne kulkivat mun ohitseni...

Siinä tuli Tuomas piispa, täynnä mainetta ja loistoa, piispa,
jolle säilä ja sodanpauhu olivat yhtä rakkaat kuin paimensauva ja messu.
Siinä hän tuli loistavassa seurassa, voitoistaan juopuneena, jahaaveksien
Suomea itsenäisenä hengellisenä ruhtinaskuntana. Mutta hänen edes-
sään oli yhä kapeneva tie, joka vihdoin päättyi kaukaiseen luostariin,
jossa kuihtunut munkki vietti viimeisiä elonpäiviänsä, sydämessä oman-
tunnon vaivat ja takanaan pettyneet toiveet. Sotatorvien raikuessa,
tulisoihtujen häikäisevässä valossa Tuomas piispa ei tuntenut tuossa
munkissa omaa itseänsä.

Siinä tuli kaksi nuorta herttuata, Eerikki ja Juhana, kuuluisan
Kustaan runsaslahjaiset pojat. Käsityksin he kulkivat rakkaina veljek-
sinä kappaleen matkaa, mutta pian he erosivat, ja heidän välillensä ke-
räytyi saastainen joukko vihan ja kateuden ja kunnianhimon ja vehkei-
lyjen mustia henkiä. Ja linna loisti milloin ilovalkeista, milloin tykin-
kitain purkamista leimauksista, ja vanginvartija sulki lukot milloin toi-
sen, milloin toisen veljeksen ovessa.

Siinä kulki Puolan tytär, mahtavain Jagellojen jälkeinen, Kata-
rina, Juhana herttuan puoliso, herttuan kruunu päässä, kullalla ja hoh-
tokivillä koristetussa puvussa. Hän näytti väsyneeltä, eikäkummakaan,
kun oli viikon ajat kestänyt pauhaavia tulijaispitoja Turun linnassa:
laulua ja soittoa, turnausleikkejä ja metsästysretkiä, kemuja ja tansseja
aamusta iltaan, aamusta iltaan. Pitihän kauniitten silmäin loiston him-
metä, pitihän vereväin poskien valjeta. Mutta ei valjennut rakkaus hä-
nen rinnassaan, ei himmennyt uskollisuus Puolan tyttären sydämmessä:
miestänsä hän seurasi vankihuoneesenkin.

Siinä tuli ihana Kaarina rouva, entinen porvarin tytär, nyt ku-
ninkaallinen kruunu päässä, onnettoman Eerikin tuki ja turva ja tyyni
satama elon myrskyissä, sittemmin Liuksialan kartanon ehtoinen emäntä.

Ja sitten tuli arvoisa joukko rauhan miehiä, uskonpuhdistuksen
hiljaisia sankareita. Siinä ensimmäinen puhdistetun uskon saarnaaja
Särkilahti. Siinä Skytte piispa, katolinenmunkki muistoilleen ja uudenopin harrastaja toiveilleen. Siinä Agricola, joka rohkeni, todellakin
rohkeni ajatella suomalaista kirjallisuutta. Siinä Jaakko Suomalainen,
ensimäinen virsiseppä.

Ja sitten tuli ankara linnan isäntä, Klaus Fleming. Katseeltaansankari, ryhdiltään kuningas, mutta sydän vailla kuninkaan ja sankarin
suurinta ominaisuutta: vailla lempeä, vailla lämpöä. Hän palasi juuri
Santavuorelta täynnä voiton riemua, ja hänen perässään kulki loistava
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saattojoukko, ja saattojoukon perässä tuli parvi poloisia nuijamiehiä,
kahleissa, näännyksissä. Klaus herra meni pitoihin, voiton riemuanaut-
timaan. Linna oli valaistu, ja minä olin kuulevinani sotilaitten huimia
juomalauluja ja soittoa ja tanssia, mutta alhaalla vankikomeroissa vai-
keroivat Santavuoren onnettomat uhrit.

Sydämmeni oli jähmettyä...
Sitten tuli kookas nainen mustassa murhepuvussa: se oli roh-

kean marski vainajan uljas puoliso. Linnan isäntä oli kuollut kesken
sotahankkeitansa,kova Kaarlo herttua oli tulossa rankaisemaan laillisen,
jospa kehnonkin, kuninkaan ystäviä Suomessa. Ebba rouva se järjes-
teli linnan puolustusta. Armoa ei ollut herttualta odottamista. Tais-
telu elämästä ja kuolemasta oli alkava. Linnassa häärättiin ja puuhat-
tiin. Tähystäjiä istui tornien huipuissa vakoamassa Ruotsin laivaston
tuloa. Äkkiä nousi linnassa melu, sillä tieto oli tullut: herttuan haah-
det näkyvät! Jo riensi vartija tornista alas ilmoittamaan mastojen
huippujen heiluvan taivaan rannassa. Niin, minä kuulin hänen aske-
leensa pääni päältä. Torvet raikuivat, hätäkellot soivat, sotilaat sitoi-

vat miekat vöilleen ja asettuivat paikoilleen, tykit olivat valmiina lä-
hettämään hirmuisia terveisiänsä mereltä tulijoille. Niin, pian alkaa
taistelu elämästä ja kuolemasta. Pian on Auran hiljaiseen helmaan
vuotavaniin Ruotsalaisen kuin Suomalaisenkin verta

Samassa kuului hirmuinen tykin pamaus ....
Minä huudahdin ja hyppäsin seisomaan. Mä katsahdin akku-

nasta: tuolla alhaalla Korppolais-vuoren seinää vasten kuvautuiselkeästi
suuri sotalaiva. Ja taas välähti tuli sen kyljestä, savu syöksähti, ja
jälleen kuului ankara jysäys ja sitten taas... ja sitten taas... Aske-
leet tornissa kuuluivat lähenevän yhä likemmäs. Minä en enää tiennyt
mifä ajatella. Ovi aukeni vihdoin ja sisään astui

—
Jaakko oppaineen.

Kadonneet olivat kaikki muinaiset utuiset haahmot ja kuvat.
Rauha oli maassa, ja suuri venäläinen sotalaiva tuolla ulkona leikitsi
tykeillään, tervehtien vuosisatain vanhaa jättiläistä, joka tyyneenä sei-
soi Aniniemen vankalla kalliolla. — — ___ — ,— . , .

Imatra.
(B. Lindholm.)

Ma seisoin kosken kuohun partahalla
Ja katsoin vaahtoharjainottelusta,
Kuin nälin heitä nieli pyörremusta,
Mi määrätöinnämylvi hourun alla.

Kuin oris karhun kourien alaisna,
Vapisi kalliokin tuskissansa;
Ja hätähiki hänen kupeiltansa
Yleni vihmana viluttavaisna.

YrjöKoskinen.

jJDVun vanha tohtori Lajunen oli seurassa, ei silloin ikävä tullut mil-
loinkaan. Hänellä piisasi juttujaaivan loppumattomasti, yksi tois-

taan hassumpi, joille ei voinut olla nauramatta. Ja sitten tuo verraton
kertomisen kyky! Joutavanpäiväinenkin juttu sai, hänen kertomanansa,
mehua ja elämää, sen sijaan kuin moni muu tärvelee hauskankin ker-
toelman joko liiaksi haetulla huvittamisen halulla tahi liiallisella vete-
lämäisyydellä.

Olimme eräänä kesäiltana N:n pappilassa, Ylä-Karjalassa. Illallisen
jälkeen istuimme me — meitä oli jommoinenkin seura — ulkona puu-
tarhassa ja kuuntelimme rikon jutelmia. Tällä erää johtuu mieleeni
seuraava.

Tässä takavuosina — niin aloitti tohtori, sytytettyäänpiippunsa —
satuin, ulkomailla ollessani, jäämäänFreisingen'inkaupunkiinHelluntai-
päiviksi. Tutkimustöitäni kun en voinut jatkaa pyhäpäiväin takia, niin
päätin käyttää loma-aikaa hyödykseni ja käydä katsomassa erään mer-
killisen vanhan linnan raunioita parin tunnin matkan päässä kaupun-
gista. Kuljettuani ensin junalla kolmanteen pysäyspaikkaan, läksin jal-
kaisin kävelemään sinnepäin, missä linnan sanoivat olevan. Ilma oli
sateinen, tie likainen, ja kun vielä olin ypä yksinänikin, niin ei kum-
makaan, että matka tuntui ikävältä. Mielihyväni ei siis ollut vähäinen,
kun keskellä näitä lakkaamattomia viljavainioita vihdoin huomasin ma-
talan rakennuksen, jonka arvasin yhdeksi noista kyläravintolista, joita
siellä näkee kaikkialla. En ollutkaan pettynyt, rakennuksen otsalla rip-
pui kuva, jossanäkyi muuan kultainen eläin, sarvet päässä, jakummin-
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kin niin pettävästi metsäsian näköinen,että olisin sen laadusta tullut
aivan epätoivoon, ellei sen alla olisi ollut sanatZum Goldenen Hirsoh".

Mennään sitten Kultaisen Hirven" luo, ajattelin, ja niin menin-
kin sisään. Vierassalissa istui kymmenkunta ylioppilaita olutseidel'iensä
ääressä, puhuen kovalla äänellä ja useampi yhtähaavaa. Isäntä, lyhyt
ja paksu, punaposkinen mies, istui heidän joukossaan ja puhui kovalla
äänellä ja väliin nauroi niin, että kyyneleet kiertyivät silmiin. Minut
huomattuaan, hän nousi ja läksi uimaan minun luokseni. Hyvän mat-
kan päässä jo huusi hän omituisella suoralla tavalla, kuni vanhalle tu-
tulle ikään, vaikka minä näin miestä ihan ensi kertaa elämässäni:— Hyvää huomenta,hyvää huomenta! Miksikä nyt vasta?"— Kuinka niin?" kysyin minä, kummastellen.—

Miksi ette tulleet eilen?" kysyi hän edelleen, ja kysyi senniin
lapsellisen rehellisesti, että minä todellakin rupesin ajattelemaan: niin
mutta miksikäs minä en todellakaan tullut jo eilen? Lienee täällä ei-
len tapahtunut jotakin armottoman hauskaa.— Jaa, jaa, eilen teidän olisi pitänyt olla täällä!"

wNiin kyllä, eilen juuri!" huusivat ylioppilaat. Sitten he nyykytti-
vät minulle päätä, nostivat oluttuoppinsa ylös ja huusivat: hoch!"Minun ei auttanut muuta kuin nostaamyöskinolutfruoppini jahuu-
dahtaa: hooh!" vaikken suinkaan tiennyt, ketä tahi mitä siinä niin
korkealle kohotettiin.

Siinä nyt sain selville — mikäli yleensä selville voi saada kun
viisi kuusi ketteräsuista ylioppilasta, istuttuaan useampia tunteja olut-
seidelein ääressä, kertoilee kaikki samaa asiata — niin, sain selville,
että eilen oli se ja se »Liedertafel" (lauluseura) viettänyt vuosijuhlaansa,
jossa oli pidetty puheita ja laulettu ja juotu — seidelein lukumäärää
en tiedustanut, ja tuskinpa kukaan niiden lukua olisi tiennytkään".— Ach so em Fest!" huudahti sukkelin suultaan.

Ja muut tulivat heti perässä:— Ach so em Fest!"
Ja sitten kohosivat tuopit, ja sitten tuli Hoch!"
Eilisen iloisen juhlan muistot olivat heissä yhä vilkkaina, ja mah-

toi se juhla mainio ollakin. Vähitellen he kumminkin tyyntyivät, ja
yksi heistä ei enää jaksanut niin hyvästi kuin muut vastustella valvo-
tun yönyhä yltyvää kostoa, vaan rupesi torkkumaan.

Käännyttiin tuota vihdoin minun puoleeni kysymyksellä, mistä
muka minä olin.— „Suomesta," vastasin lyhyesti.

Nuorukaisen kulmakarvat kohosivat, niinkuin ainakin ihmisellä,
kun hän sattuu kuulemaan nimen, jonka kauan aikaa sitten ohimennen
jossakin erityisessä tilaisuudessa kerran kuuli jonkun erityisen tapauk-
sen johdosta, mutta milloinkas se nyt oli?... ja mikäs se oli?...

Minä koetin auttaa heidän muistoansa.— Tiedättenkös, hyvät herrat, missä Lapinmaa on?"
Taas kulmakarvain kohoamista ja hämärää muistelemista.

Vihdoin kirkastui yhden nuoren herran otsa.— "Warten Sie nial!" huudahti hän. Lappland, Finnland... Finn-
land, Lappland.. . Aha! Russland, Finnland. Lappland! Jo tiedän:
Suomi on "Venäjän maata!"— Niin juuri, niin juuri! Kyllä me tiedämme: Russland, Finn-
land, Lappland. Juuri niin."

Ja nyt rupesi satelemaan päälleni kysymyksiä.— No onkos se Suomi hyvin kylmä maa?"—
nKyllä se on kylmänpuoleinen," todistin minä. Kyllä siellä

nurkat talvella paukkuu".— Mitenkä: paukkuu?"
Ja minä selitin mitenkä ne paukkuu.— Hirmuista! :'arvelivat saksalaiset ystäväni.— No onkos teillä virtoja?" kysyttiin.— No niin, onhan siellä yksi ja toinen puro, mutta mitäs ne on

näiden teidän virtainne rinnalla? Teillä on semmoisia kuin Iller,Lech,
Isar ja. ."— Jaa, jaa, Isar, esimerkiksi. Eikös se todellakin ole jotainerin-
omaista? jaa, jaa, kyllä se on mahtava virta, ihmeen kaunis! "YVunder-
schön! Isar hoch!"— Wunderschön! Hoch!" lauloi koko kuoro.

Torkkuva mies heräsi hieman hänkin ja sammalsi: "Wu-wu-wund-ersehön;ho-o-ch!"
Sen sanottuaan hän nukkui uudelleen.— Niin," vakuutin minä, kyllähän se on suuri virta. Tässä kuu-

kaus sitten seisoin sen rannnalla ja arvelin: jos tuota olisi vähän lai-
hempi, niin pian tuon yli harppais . .■."

Ystäväni avasivat silmänsä suuriksi (paitsi sitä, joka ei niitä en-
sinkään avannut). Kummastellen katsahtivat he ensin minmtn ja sit-
ten toisiinsa, mutta eivät puhuneet mitään. Vihdoin rupesivat he näh-
tävästikin luulemaan, että he olivat kuulleet väärin, sillä mitenkäs ...
Isar, joka on niin suuri... ja ettäkö harppais?... Ei, kyllä hän mah-
toi sanoa jotakin muuta.— JSToo-o!" jatkettiin tiedustelemista. onkos teillä koskiakaan
siellä?"— „Onhan meillä moniahta," kerroin minä, „mutta ei ne ole mi-
tään esimerkiksi teidän Felsenfall'in suhteen."— Jaa, jaa, Felsenfall," vastasivat he. "Eikös se ole jotakin erin-
omaista, jotakin ihmeellistä? Wunderbar! Felsenfall, hoch!"—

Wunderbar! Felsenfall, hoch!" huudettiin taas kuorossa. (Nuk-
kuva nuorukainen ei saanut kumminkaan enää mitään muuta huuliltaan
kuin nho-ho-ho")— ),Kyllä se on koko koski," jatkoin minä. „Viikko sitten olin
siellä ja arvelin, ettäkun olisi oikein jano, niin pian sen kuiviin joisi,
sen FellsenfaH'in."

Nyt aukenivat sekä silmät että suut selkoseljälleen:eihän ole mah-
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dollista, että me olisimme toista kertaa kuulleet väärin, lienevät he ar-
velleet. Mitähän tuo mies oikein meinaa? He katsahtivat minuun hy-
vin terävästi, s. o. niin terävästi kuin yönsä valvonut ylioppilas voi
katsoa, kunnes joku väräys kasvoissani selitti heille koko asian.— Hän puhuu pilaa!" huusi yksi.— Hän puhuu pilaa!" huusi koko kuoro ja huusi niin kovasti,
että torkkuva mieskin sen kuuli. Hän avasi silmämsä ja

—
mistä lie-

nee saanut voimia — huusi:— Ho-och."— Hoch!" huusivat taas kaikki, ja olutseidelit kohosivat niin kor-
kealle kuin osasivat.

Tohtori Lajunen katkaisi tähän kertomuksensa hetkeksi ja pani
uudestaan piippuunsa.— Mutta on se vaan kummallista," sanoi provasti, ett'eivät ulko-
maalaiset tuon enempää tiedä meidän maasta."— Se ei tee ensinkään kunniaa Saksalaisille, joitaniin paljon ke-
hutaan," sanoi apulainen, nuori maisteri.— »Hyi, hyi sentään," sanoivat pappilan mamselit, ja vielä ovat
olevinaan maailman sivistyneimpiä ihmisiä!"—

Sitähän minäkin kummastelen," ,virkkoi tohtori Lajunen.
Mutta sainpa minä sentään samassa tilaisuudessa itsekinpikkuisen no-
lostua. Kerronko?"— Kerro, veikkonen, kerro!"— Kertokaa, setä hyvä, kertokaa!"

Tohjori Lajunen jatkoi:
Nuorten miesten parhaillaan huutaessa hoch!" astui sisään uusi

vieras, jota isäntä ja muut tervehtivät kunnioituksella jammittivä tohtori
Franzeiksi. Hän yhtyi muiden seuraan ja oli pian saanut tietää, mistä
minä mukama mies olin.— Suomestako!" sanoi hän »niin, minä olen ollut siellä kerran."— O-o! " virkkoivat muut ihmetellen.— Min," jatkoi hän. Vuonna 1875 kävinPietarissa sukulaisteni
luona."— Onko Pietarin Saksalaisilla Liedertafel'ia?" kysyivät ylioppilaat.— On useampiakin.. ."— Hooh!"— Hoch!"— Siellä huviteltiin parhain kuin osattiin. Muun muassa esitti
muuan tuttava, että tekisimme huviretken Suomeen. Me suostuimme,
emmekä sitä yhtään katuneetkaan. Tulimme rautatiellä Wiipuriin ja
sieltä höyrylaivalla tuota ihanata Sajimaan kanavata myötenRettitetti
nimiseen paikkaan ja sieltä vaunuissa limatran koskelle. Tiedättehän?"

Minä nyykäytin päätä.— Jaa se on ihmeellinen koski, äärettömäninahtava! Wunderbar!"
Ylioppilaat katsahtivat minuun, ja minä luin heidän katseistaan:

sinä veitikka!
Tohtori Franzl jatkoi:— Koko Europassa ei ole yhtään niin majestetillista koskea kuin

tuo Suomen limatra. Ajatelkaas, hyvät herrat, kun lukemattomat jär-
vet, alaltansa satoja ja taas satoja neliöpeninkulmia (kuulijat muuttui-
vat huutomerkeiksi) vihdoin tahtovat purkaa vetensä mereen ja löytä-
vät itselleen vaan kapean kallioiden välissä olevan solan... Ajatelkaas,
hyvät herrat, millä hirmuisella voimalla sen täytyy kulkea! Paikoittain
on sola toista tuhatta jalkaa leveä, mutta kapenee äkkiä 140 jalan le-
vyiseksi, ja nyt se putoaa, tuo suunnaton vesimäärä, 3,000 jalan mat-
kalla 60 jalkaa. Siinä ei näe mitään muuta kuin vaahtoa, siinä eikuule
mitään muuta kuin hirmuista pauhinaa, jonka jo kuulee virstain pää-
hän, ja niin vuodattaa tämä hirmuinen koski koko seitsemänkymmentä
miljoonaa kuutiojalkaa.. ."

■
— huudahtivat kuulijat. Wunderb~"— Ei päivässä, mutta tunnissa!" huusi tohtori Franzl.— Mutta se on mahdotonta!" väittivät muut.—

;)Minä vakuutan, hyvät herrat."— j^underbar!hoch!"— Hoch."
(Torkkuva ystävämme ei olisi herännyt enää itse Imatrankaan ko-

hinasta).—
■ Sitä paitsi," sanoi tohtori Franzl, nmitäs minä tässä limatrasta

kertoilen? Tässähän on meillä Suomalainen herra, joka tietysti on
monta kertaa omin silminjiähnyt tuon mainion kosken. Eikös niin?"
kysyi hän minulta.

■
— „Tuota kysymystä olin peljännyt kuin kuolemaa, sillä minä en

ollut nähnyt Imatraa.
Mitä minun piti vastata? Minä hörppäsin tuopistani ja tuskissani

kun olin, join kulauksen väärään kulkkuun. Tämä pelasti minut. Mi-
nua rupesi kovasti yskittämään, ja sitä tehdessäni tulin kumartuneek-
si alaspäin. Tämän he ottivat luultavasti myöntymyksen merkiksi.Niin, minä olin pelastunut pulasta, joutuakseni heti kohta kahta kau-heampaan.

Tohtori Franzl, häjy mies, jatkoi:— Nim, meillä on tässä suomalainen herra, ja hän osaa kertoa
meille paremmin kuin kukaan muu tästä Europan suurimmasta pu-
touksesta."— Niin, niin," huusivat kaikki muutkin hirtehiset, hänen pitää
kertoa meille tuosta ihmeellisestä koskesta!"— Pitää, pitää," vaati kuoro ja niin he siirtyivät minun ym-
pärilleni, odottamalla odottaen aivan ihmeellisiä satuja ihmeellisestä
limatrasta."



Minulla oli hirmuisen tukala tila. Minua sekä harmitti että hä-
vetti. Minä olisin ollut valmis pitämään heille esitelmän saksilaisesta
Sweitsistä tahi käynnistä Kigi vuorella (niiltä ajoin, kuin sinne ei vielä
ollut ollut rautatietä rakennettu) tahi Lago Maggiore'n kauniista ran-
noista, mutta oman maan suurimmasta luonnon ihmeestä minä enosan-
nut kertoa senkään vertaa kuin muukalainen tohtori Franzl. Todella-
kin minua hävetti. Minä näin ympärilläni suuren vierasjoukon, koko
tuon seuran, joka, paitsi nukkuvaa ystävääni, odotti minulta sitä, mitä
minulla itselläni ei ensinkään ollut. Minä istuin kuin tulisilla kekä-
leillä. Olisin jo kernaasti siepannut hattuni ja lähtenyt koko seurasta
pois, jos olisi käynyt laatuun. Olutta meni taas minulle väärään kulk-kuun, mutta enhän minä saattanut yskiä tässä koko päivää. He odot-
tivat vaan. Tilani kävi yhä tuskallisemmaksi, kunnes minut vihdoin
pelasti torkkuva ystäväni. Yleisen odotuksen synnyttämän hiljaisuuden
aikana oli hän nukkunut niin sikeästi, että vihdoin romahti pöydänalle.
Tämä häiritsi, minun suureksi ilokseni, koko odotuksen. Ystävät rien-
sivät auttamaan kaatunutta, ja limatra" unohtui ja limatran" maan-
miehen kunnia oli pelastettu.

Uninen kumppanini piristyi heti «lankeemuksensa" jälkeen, sillä
jaloille päästyään hän kovalla äänellä huusi:

jjVunderbar! hooh!"
Tämä herätti yleisen naurun ja Imatraa ei muistellut kukaan.
Yhdessä läksimme sitten linnan raunioille, ja ettfei minulta mat-

kalla udeltaisi Imatraa, rupesin vielä kerran oikein tarkasti selittämään,
mitenkä Suomessa talvella nurkat paukkuu: senhän minä ainakin tie-
sin vallan hyvin.

Tähän päätti tohtori Lajunen kertomuksensa.
Tavallisesti nauroi seura vielä kauan aikaa jälkeenpäin hänen ju-

tuilleen, mutta nyt ei nauranut kukaan. Me kaikki, seurassa olijat,
tunsimme jonkunlaista omituista ahdistusta, sillä meistäkään ei oilut
Imatraa nähnyt muut kuin nuori apulainen. Minä vilkasin tohtori La-
juseen: hänen totisten huuliensa ympärillä asui omituinen myhäily ...Lieneekö sentään asunut, vai niinkö minusta vaan näytti...

Tammisaaren saaristossa.
(Hj. Munsterhjelm.)

"JL^V.aukana tuolla aaltoo meri suolainen.
Se rantaa rakkaan Suomenniemen huuhteleepi

Ja satain saarten, luotoin ympär' kierrellen,
Milloin niit' uhkailee ja milloin suuteleepi,
Välistä möyrytenkuin peto vimmoissansa,
Välistä hyväillen kuin armas armastansa.

Kaukana tuolla aaltoo meri suolainen.
Se milloin aartens' avaa, nähdä kaiken kansan
Osalle venheet, purret, laivat kutsuillen,

Ja milloin virittää kuin vihollinen ansan
Ja luottamuksen lujan pettää, toivot taittaaJa sylihinsä syvään heille haudat laittaa.

Kaukana tuolla aaltoo meri suolainen.
Se miehen karkaisee jo varhain tarmokkaaksiJa mielen raitistaa ja uljahaks saa senJa rinnan paisuttaa, saa silmän kirkkahaksi,
Ja siellä impi hemmyt kesken hentouttansa
Kä,y karkeloille aaltoin, myrskyin, vaarain kanss,



YÖ TAMMISAAREN SAARISTOSSA.
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Jääskessä.
— 01etkos sinä venäjän uskoa?''— En."— Oletkos sittenLutherin uskoa?"—

nEn."— Mitäs uskoa sinä olet?"— No mie oon oikein sitä vanhaa Jääsken uskoo."
Vanha Tarina.

„ "xs \Ho hyvää päivää, Kujalan Mikko, hyvää päivää!"— Kassos! Ihanha se on se vanha Suikkane siin kuormallaa
taas! Terve, terve! Tulet sie AViipurist, vai?"— Wiipurist tullaa, Wiipurist. Kirkkooks työ määttö?"— Kirkkooha sitä lähettii Katrinan kans. Tule, sannoo miul, sie-
kin Mikko kirkkoo, äläkkä niit peltoloitas yhä kassele! No mie mei-
nasin: mannaa vaa. Kelles sie rahtia viet?"— Kuikan Sassaha se kai taas kärttämäs: sie, sannoo, Jaska, mää
Wiipurii; mie, sannoo, en suvaisse yhtää muuta ko sinnuu vaa; sie ko
mihin maat, sannoo, niin sit tietääki että hyvä tulloo, mut nää muut,
sannoo, särkööt kaikki ja sit viel viisastelloot; mää sie, sannoo, tuo
miul tavaroi Alttaanist, ja ko sielt ei kuormaa tule, niin Hakmannist
pannoot lissää. No mitäs mie? Mie läksin. Alttaanis ja Hakmannis,
nääthä sie, siel tuntoot miut joka mies isännäst ast."— Oho?"— Puhas tos! Isäntäkkii konsa vaannäkköö:ahaa! sannoo,Jaska!
Hyvä on, sannoo. Mut puukhollarit niin ken ryypyn antaa, ken sika-
rin pistää kopraa: Jaska, sannoot, on hyvä mies. Ala sit mättää rat-
taille kuliloi ja laatikkoloi ja kaikkii mitä nyt pittää. Mättäät, mättäät;
mie sanon: jo piisaa! Oo vait, sannoot, siul on paras hevone, jaksaa-
paha. No mitäs mie? Mie meinasi: ko jaksaaniin jaksaa;ko ei,niinei!"—

nJa jakso?"— Jakso! Mikäs siin ois? Ptruu, so! Wastikkää söit, junkkar!
Tuossa vaa noin lustiksee natustelloo."—

■ Niin, nii! Käinhä sitä miekii enne vanhaa rahinveos, mut sit
ko Katrinan sain, niin mie meinasin että vähät minä koko rahit; siel
mikä tulloo, niin se sm männööki."— Mut nyt, kuulehan sie, taitaa tulla loppu koko rahin veost."-

BNo?«

— No niihän ne herrat siel Wiipuris hasteliit jaarittelliit, ettänyt
ruvetaa tekemää rautatietä Kurkjokkee ja siitä sit Käksalmee ja Sorta-
vallaa ja aina Joensuuhu ast. Ja ko rautatien tekkööt,niin mitäs myö
sit ennää?"— Mut mistä rahat? Eihän niitä rautateitkää ilman rahtaa saa".—

Eahhaa? Sinatis,hasteliit,onrahhaaniipaljo ettei mihi panna.
Kaik kirstut pullollaa. Ja keisaril ko ilmoitettii, ■

—
■ no, sannoo, ko rah-

haa ei mihin panna, nii rautatietä tehkää, herrat sinatyörit! Suomes,
sannoo, on maammittarloi ja insinyörilöipaljo, ja hyvvii on, sannoo; teh-
köö rautatietä! No mitäs insinyörit? Tulloot, kassoot, kiikarloillaa
kurkistaat, messää hakkauttaat, ja ala sit veättää hiekkaa ja pölkkylöi.
Vot siul rautatie."— Hm. Yot siul rautatie! Mut, Katrina, kuules. Jokoha ne ol-
liit just niit insinyörilöi?"—

■ Niin, mitkä nii?"—
No ne, mitkä siel meil olliit täs viime viikol."— »Mist mie tiijän höitä."— Mitäs herroi teil on käynt?"—
No en tiijä miekää nii vissii, mutta olj niit viis kuus herraa.

Oljha ne kaks yötäimeillä".— 01jko ne niit runonkerrääjii?"— Ei hyö runoloi keränt; myö,sannoo, vaa käyvväämaata ja ih-
misii kassomas. Niin ko ei maata ja ihmisii muual oiskaa! Ja tuppaa
ko tulj ne herrat, niin ala kyssyy mikä tuo, ja mikä tuo ja kaik kirut-
tiit paperiise pääl. Ja sit komensiit Katrinan panemaa kirkkovaatteet
päälle. No mitäs Katrina? Panj ens vastaa, mutta ne ko yhä pyysiit
ja pyysiit niin panj. Yks herroist sieppas siin samas pannan taskus-
taa ja siin sit vetelööpvetelööppaperil viipposii vaapposii ja kassoo ja
kassoo am vaa Katrinaa. Mie jo aattelin että mitähä se mies meinaap.
Mutta annas ko sit näyttääp sen paperiise miul, niin — ihanha siin
olj meijä Katrina isse! Ja niin, näethä sie, näkösesä, jotta! Muutki
herrat siin ympäril liehuut ja pyöriit ja sitä venskaasa viskelöötjakeh-
huut ja kehhuut: vakker, vakker... mykky vakker ... Katrina hoi,
no jokos sie maat? Älä jätä minnuu! Mie tulen koht sillaa! No hy-
väst Suikkane, hyväst!"— „Jumalan halttuu vaa!"
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