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Savonlinna ja osa kaupunkia.
(Hj. Munsterhjelm.)

Ja Savonlinna
—

se ei enää ole rajalhma erämaiden liepeessä.
Se on vain muinais-inerkki menneistä aioista ja vuosisadoista.

YrjöKoskinen.

jsSWanlasku sanoo: siinä pieni pisteleksen,kussa suuri käänteleksen".
Mutta jos on kysymys vanhan Savonlinnan kaupungin edistymi-

sestä ja kohoamisesta ja kasvamisesta, niin tämä sananlasku ei pidä
paikkaansa ensinkään. Kaupunki seisoo suuren valtaväylän varrella;
sillä on puolen vuotta laivaliike koko Itä-Suomen ja Wiipurin ja sitä
tietä ulkomaan kanssa, eikä kumminkaan ole Savonlinna päässyt ta-
vallista pikku kaupungin asemaa korkeammalle. Sievänä, hiljaisena,
siistinä ja vaatimattomana se seisoo ihanalla paikallaan, melua pitä-
mättä, suuria tavoittelematta. Tyynesti se katselee ohitse kiitävää lii-
kettä, joka ikäänkuin hevosiansa vaan puhalluttaa sen rannassa. Tyy-
nesti se katselee suuren maailman menoa, jonkun kerran kenties it-
seksensä lausuen:— Mitteehän ne immeiset nuin julumasti puuhoo?"

Niin, hiljaisessa Savonlinnassa asuu tuhatkunta onnellisia ihmisiä,
jotka kohtaloonsa tyytyvät eivätkä kuuseen kurkota.

Mutta toisin oli muinaisina päivinä, ja niiltä ajoilta osaisi paljon
kertoa vanha Olavinlinna, joka tuossa nyt iäkkäänä sotavanhuksena
katselee kaupungin lumisia kattoja ja lehdettömiä puita ja jäätämyöten
kiitelevää nuorisoa. Niin, hyvin paljon se tietäisi kertoa muinaisista

sotaisista ajoista, jolloin Kyrönsalmeenvirtasi Suomalaisen ja Ruotsa-
laisen ja Venäläisen ja Juutinmiehen verta. Tietäisipä se kamalampia-
kin kertoa: kuinka veljekset, Savon ja Karjalan miehet, monta vuosisa-
taa kävivät keskenänsä sotaa, veli veljen verta vuodattaen ja hänen ta-
lojansa polttaen. Mutta osaisipa tämä linna myöskin kertoa,kuinka sen
turvissa Savon autioitten salojen asutus levisi yhä kauemmas pohjoi-
seen. Linnan perustamisen aikana (v. 1475) ei koko Savossa ollut kuin
kaksi kirkkoherrakuntaa. Leppävirroilla alkoivat jo autiot salot. Sää-
mingin kirkko tuli nyt kolmanneksi, ja siitä alkaen levisi asutus ver-
raten nopeasti, niin että puolentoista vuosisadan kuluttua oli Savossa
jo 14 eri kirkkoherrakuntaa. Uutis-asukkaita oli tätä paitsi levinnyt
kauas yli Maanselän, aina Oulunjärven rannoille asti.

Kesällä vuonna 1875 vietettiin Savonlinnassa yleistä kansallisjuh-
laa, johon oli väkeä keräytynyt joka haaralta maata. Silloin näet oli
ummelleen 400 vuotta kulunut siitä kuin Wiipurin linnan isäntäEerikki
Akselinpoika Tott perusti Kyrönsalmen virrassa olevalle luodolle,aivan
vihollisen puolelle rajaa, ensin puisen varustuksen ja kaksi vuotta sen
perästä lujan kivisen linnan. Tämä linna se oli Savonlinna elikkäUusilinna" (Nyslott), jota suojeluspyhimyksensä nimikkona sanottiin Olavin-
linnaksi.

Vielä rauhankin aikoina on Olavinlinna saanut kovia kokea. Uu-
den sivistyksen palvelijat, höyrylaivat, sytyttivät sen palamaan kah-
tena vuonna peräkkäin, v. 1868 ja 1869. Mutta linna on senjälkeen
uudestaan korjattu.

Ilta Aura joella
(B. Reinhold.)

"P^uuli on tyyntynyt,
Päivä sai mailleen nyt,

Hiljalleen yli kartanojen sekä puistoin
Laskevi lempeä yö,
Ihana Suomen yö,
Ja hiljaa huuhtelee Aura rantoja muistoin

Aurahan heiastuu
Taivas ja kalpea kuu,
Laivat ja majat ja kartanot rikkahitten
Rauhaa on rannoilla sen,
Onnea rinnoilla sen,
Ja hymyten levolle laskee se lainehens sitten.
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Naantali.
(B. Lindholm.)

nÄitini olinuoruudessaan nunnan-opissaNaan-
talissa, mutta silloin oli siellä asiat joniin ja näin,
niin että muori vainaja hyörähti ja pyörähti ja
otti hunnun sijaan isäni".

Z. Topelius. Nuoruuden unelmia.

MTLöyryvene tuli Turusta taaskin, ja paljo ihmisiä tuli siinä Naanta-
liin,mutta Maunu ei tullut nytkään. Elina parka! Kolmen päivän

turha odottaminen ei ole leikin asia, kun sormus kultarillillä kiiltää.
Alakuloisena astuskeli Elina takaisin. — Tuolla yksinäisenpetäjän juu-
rella istui hänen isänsä, lihava kauppias Rosenqvist Maaningalta.— Ei tullut?" kysyi isä.

Tytär pudisti surumielin päätänsä.— „Johan minä sen tiesin sinne mennessäsikin",puheliRosenqvist.
Niihin nykyajan nuoriin herroihin ei ole paljoa luottamista: pyörittä-
vät tytön pään kaikenlaisilla hassutuksillaan huviksensa vain ja jättä-
vät heidät sitten suremaan. Ei se sinun Maunusi ole rahtuakaan pa-
rempi muita".

Isä oli ilmeisesti pahalla tuulella. Ei hän muutoin olisi lisännyt
tyttärensä huolia näin armottomasti. Tähän asti pidätetyt kyynelet
puhkesivat nyt ulos. Mutta tästäpä ukolle hätä käteen.— No-no, sisso!" puheli hän. Kas niin nyt taas! Enhän minä,
lapsi kulta, sitä niinpäin tarkoittanut, että Maunu olisi sinut unohtanut
ja jättänyt; minä tarkoitin näet, että hän on saattanut saada esteitä.
Ymmärräthän sinä sen, että hän, joka on niin taitava lain-oppinut, saa
alinomaa ajaa ihmisten asioita..."—

BMutta hän lupasi niin varmaan".— Lupasi. .. Tietysti lupasi... Mutta... jos esimerkiksi... rää-
täli ei saanut hänen uutta kesäpukuansa valmiiksi?"

Elina naurahti.— Naura sinä vaan, mutta sattuipa minullekin kerran nuorena
miehenä ollessani... oli sekin kaunis juttu!"

Ja nyt kertoi isä jonkunpitkän pitkän tarinan räätälien tunnetusta
sanansyömisestä ja joutui siitä vihdoin jonnekin hyvin kauas, hamaan
Keiteleen kanavoittamiseen.

Keiteleen kanavan avaamista seurasi äänettömyys. Päivä paahtoi
kovasti kirkkaana kesäkuun päivänä siniseltä, pilvettömältä taivaalta,
tehden sanomatonta harmia lihavalle Rosenqvistille, jonkaalinomaa täy-
tyi pyyhkiä hikeä kasvoiltansa. Korkealla ilmassa leijuili kalalokki,
kaunis lintu, väliin nuolena viiltäen alas tyyneen merenpintaan. Mutta

alhaalla lepäsi Naantalin pikkarainen kaupunki niin lapsellisen ja hil-
jaisen näköisenä kuin ei sillä koskaan olisi uljaampia päiviä ollutkaan.— Kyllä nämä kylpyretket ovat sitä viho viimeistä", puheli Ro-
senqvist. Onkos tämä laitaa! Pahempaahan tämä on kuin Egyptin
orjuus. Puh! Ilmeinen maanpako ja pakkotyö, se tahtoo sanoa: sem-
moinen pakkotyö, ett'ei työtä ole yhtään mitään, ja se on vielä pahem-
paa kuin se toinen pakkotyö! Syödä vaan ja juoda ja käydä kylpy-
matamien muokattavana ja „virutettavana", kuten täällä sanotaan

—
no on se kieltä se tämänkin puolen kieli!

—
ja sitten taas syödä ja

juoda — pelkkiä vesiä nimittäin, noita tontun Bbadereita", — ja maata
ja kävellä! Ei tätä kestä tavallinen ihminen, joka on tottunut työtä
tekemään aamusta iltaan. Ja kyllä se Klaus tohtori tästä vielä saa
kuulla, saa niinkin! Mitä olen minä hänelle tehnyt, että hän tuomitsi
minut — huuti, kärpänen! —

tuomitsi minut tämmöiseen piinaan?"— ..Mutta, hyvä isä, sinun katarrisi ja minun hermoni?"- Jaa-a, kas niin! Minun katarrini ja sinun hermosi! Eiminua
harmita mikään niin sydänjuuria myötenkuin nuo katarrit ja hermot.
Ennen vanhaan ei niistä tiedetty yhtään mitään, eikä niitä silloin ollut-
kaan. Silloin jos päätä kivisti, niin kivisti päätä, ja jos hammasta pa-
kotti, niin pakotti hammasta, mutta nyt on katarrit ja hermot jokapai-
kassa. _ Niillä nykyajan lääkärit luulevat osaavansa selittää jos mitä, ja
yhtä viisaita ne ovat siltä. Ja kun eivät enää mitään muuta osaa,niin
lähetetään sairas jonnekin Naantaliin: pääseehän heistä muka siten edes
vähäksi aikaa rauhaan. Kyllä vainenkin minä vielä tästä laulut laulan
sille meidän tohtorille, jaa-a, minä aion sanoa suoraan ..."

Tulematon Maunu oli jäänyt syrjään ja nyt sai Maaningan Klaus
tohtori osakseen monta muokkausta ja virutusta" helteen rasittamalta
lihavalta Rosenqvistilta.

Elina istui peräti alakuloisena ja katseli kauas merelle, jonka ta-kana tuolla kaukana pääkaupungissa hänen Maununsa viipyi. Kyynel,tuo naisten kadehdittava surun lievittäjä, pyrki jälleen näkyviin, mutta
Elina pidätti sen, peljäten sillä yhä enemmän apeuttavansa isän jomuu-toinkin ikävystynyttä mieltä. Hän ottipienen korukantisen kirjan,jonka
kannella oli: Naantali, sen nykyisyys ja muinaiset vaiheet, kirjoitti
t:ri S. Rautio". Sitä hän rupesi selailemaan.Rosenqvist väsähtyi viimein ja ojensihe nurmelle pitkäkseen, pan-
nen kätensä niskan taakse ja siten asettuen samallaiseen asentoon,jommoiseen hän kotonansa, kauniissa Kantoniemen kartanossa, oli tot-
tunut. Haukoteltuansa pari kertaa, käänsi hän päänsä tyttärensä puo-
leen. —

nMikäs kirja se on?" kysyi hän.



NAANTALIN KAUPUNKI.
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—
Tämä on Naantalin historia, jonka tohtori Eautio on nimen-omaan omistanut kylpyvieraille".—
Vai Naantalin historia!" virkkoi isä, ylenkatseellisesti hymyil-len! Mahtaa olla hyvin hauskaa".— «Kyllä".—
BSoo-o? No luepas minulle jotakin tämänmerkillisen kylänniinsanottua historiaa!"

Elina alkoi lukea.
(Mielemme tekisi painattaa tähän pari sivua t:ri Eaution erinomai-sen vilkkaasta kertomuksesta, ellemme tietäisi,että kirjanen jo muutoin-kin on tunnettu kaikkialla Suomessa, missä yleisö niin armottomastirakastaa oman kansansa historiaa.)—

Maltas nyt!" keskeytti Eosenqvist. Ettäkö tämän kylän alkutodellakin on niin vanha?"- Niin, luostari perustettiin v. 1443 ja pian sen jälkeen kasvoisen ympärille kaupunki, jossa saman vuosisadan lopulla oli kaksi por-mestaria".— -_Katsos_ sitä. .. Minnehän ne sitten lienee karanneet? ..."Elina yritti jatkamaan.— Alas nyt!" pani isä jälleen väliin. Kukas se taas olikaan, seluostarin perustaja?"— Piispa Maunu Tavast".— »Niin, niin, Tavast... Jaha, jaha... Muistatkos sinä vielä sitävanhaa Sylvester Tavastia, henkikirjuria Kuopiosta, jota aina sanottiinAgamemnoniksi? Se se oli hauska ukko! Kun hän yltyi juttujakerto-maan, niin ihan oli katketa naurusta".
Elina ei kuullut isän muistelmia Agamemnonista. Hän katseli

vam merta, jonka takaa ei tullut se, jonka tuleman piti. Vasta sittenkum isä toistamiseen oli sanonut: Kuinkapas sitten kävi?" rupesi hänjälleen lukemaan.— ,
?Vai niin, vai niin",puheli Eosenqvist jälleen, pyhkien otsaansa

ja huiskien nenäliinallaan kärpäsiä. Ja niin se viimeinen nunnakuoli...?"— Arvattavasti 16:nen vuosisadan viimeisinä vuosina".— Hm!"
Suomen viimeisen nunnan kuolemaa vietettiin äänettömyydellä.— Ei mutta kuules, Elina! Oli ne sentään vähän kummallisiaihmisiä".—

Kutka?"- Nepä nunnat juuri".- ,,Kuinka niin?"— No on se vähän nurinpäistä, että ihminen ilmi eläviltä hau-tautuu luostarin muurien sisään ja antaa palttua maailmalle".Elina katseli haaveksien taivaan rantaa kohti.- »Hm", virkkoi hän. Luostarissa sai sentään moni levoton sy-
dän rauhaa; siellä moni hyljätty neito sai kenenkään näkemättä pie-

nessä kammiossaan itkeä huoliansa, kunnes hänet eräänä aamuna muut
sisaret löysivät..."—

»Entäs kun ei hänellä ollut sisaria?"— Kaikki nunnat sanovat toisiaan sisariksi".— Jaha! No mitä ne löysivät?"— »Löysivät hänet kylmänä, kuolleena, petturin nimi huulilla".— „Petturin nimi huulilla? ... Mitenkäs se on mahdollista?.. .Mutta, hyvä lapsi, mitäs sinä itket? Kyllähän sinulla on hyvä sydän,
mutta mitäs sinä sitä petettyä neitoa nyt enää suret? Siitähän on pari
sataa vuotta jo! Älä huoli "itkeä!"— .«Niin, isä", nyyhkytti Elina. „Olisipa joku pieni luostari jossa-
kin syrjäisessä paikassa nytkin vielä tervetullut turvapaikka yhdelle jatoiselle tyt... tyttö paralle, joka... joka... huomaa itsensä hyi...hyi... hyljätyksi!"

Eosenqvist kavahti säikähtäneenä pystyyn.— Elina, Elina! Mitäs sinä, armas lapsi, puhutkaan! Vai pitäisi
tässä vielä olla luostarit ja laastarit" (ukko naurahti vastoin tahtoansa
tälle sanakoukulleen), ja kaikkeen tähän on syynäseMaunun kanalja...
se_ tahtoo sanoa... ne muut kanaljat, jotka häntä pidättelevät... ja senminä sanon ..."

Ja nyt tuli jälleen pitkä lohdutuspuhe samaan suuntaan kuin äs-
köinenkin. Loppujen loppu oli se, että niin lohdutettu kuin lohduttaja-
kin menivät asuntoonsasangen alakuloisina kumpikin.

Viikko oli kulunut. Kylpyvieraita oli karttunut melkein ahdin-
koon asti. Merentakainen kaivattu Maunu oli tullut, ja Elina säteili
ilosta ja onnesta. Ukko Eosenqvist oli saanut paljonhauskoja tuttavia;
hänkin oli iloinen ja onnellinen. Nuoret kylpyvieraat muodostivat omia
seurojansa, tehden retkiä maitse ja meritse;vanhat liittyivät keskenänsä,
ja hyväntahtoisen tohtorin luvalla usein istuivat puoleen yöhön,muis-
tellen menneitä aikoja ja kertoillen elämänsä kokemuksia. Tyytymysjo ilo vallitsi rauhallisessa „Armon laaksossa", niinkuin vanhan luosta-
rin nimi alkujaan oli.

Illan puhteella sattuivat niin vanhat kuin nuoret yhteen muinai-
sen luostarin muurien jäännöksillä.— Jaa, jaa", puheli Eosenqvist. Näillä paikoin se luostari seisoi
ennen muinoin. Kuules, Elina", liitti hän, viekkaasti hymyillen, viel-äköhän näitten muurien pitäisikohota, jottaeräät nunnat saisivatitk ..."Elina punastui ja hellästi löisormikkaalla isäänsä kädelle.—

Tänään on Klaun päivä, isä", puhui Elina, vuoroansahänkinilkkuillen. _ _Et suinkaan sinä ole muistanut tänään sen pahanilkisen
tohtorin nimipäivää?"— Peijakas!" huudahti Eosenqvist ja napsautti sormiansa. Seon todellakin tänään! Kyllä meidän pitää panna lennätinsanomaukolle".



Ja Rosenqvist sieppasi muistikirjan taskustaan, asetti sen vävyn-
alun selkään ja kirjoitti onnittelu-sanoman.— Kelpaakos näin?" kysyi hän, reväisten lehden irti kirjastaan
ja antaen sen tyttärelleen.

Elina luki: . . .„Tohtori Klaus Haapanen. Maaninka. Terveinä, iloisina ja onnellisina
toivotamme sinulle terveyttä, iloa ja onnea. Sydämmellinen Mitos, ettäs neu-
voit meitä tänne. Rosenqvist. Elina. Maunu",

Tyynen aikana ahvenalaisessa kajutassa.
(K. E. Jansson.)

fa Manfolk sekä Storfolk
Ne kovast' ottelee,

Ja Manfolk hämmästyypi,
Mut Storfolk myhäilee,
Ja Janne poika kanssa
Se nauraa ehdoltansa.
Mut ottelu ankar' on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

Ja Lillfolk,perämiesi,
Hän tuulen vainusi,
Ja kajutahan juoksi
Ja huutaa yritti:
Nyt, pojat, läntään heti;
Jo tuulen henki veti!"
Mut vaitipa hänkin on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

No juutasko sen ässän
Taas naapurille toi?
Ja mull' on pelkät lasut
Ja pamppu vaan, no voi!
Ja tää on toista kertaa,
Kuin minä joudun mertaan!"
Näin miettii Manfolk tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä".

Ja piippunysä sammuu;
Ei Manfolk huomaakaan.
Hän valtavasti miettii,
Mut Storfolk nauraa vaan,
Ja Janne poika kanssa
Se nauraa ehdoltansa,
Sill' ottelu ankar' on tässä,
Kun pöydäss' on ristiässä.

KAARLO EMANUEL JANSSON.

Syntyi v. 1846 Ahvenanmaalla talonpoikaisista vanhemmista. Osoitti jo lapsena
taipumusta piirustamiseen ja maalaamiseen. Saatuaan alkuopetusta Turussa Ekman
vainajan johdolla, pääsi hän vuonna 1862 vapaitten taidetten akatemiaan Tukholmassa,
jossa harjoitteli taidettansa viisi vuotta Boklund'in johdolla. Vuonna 1868 matkustihän
DiisseldoriFiin, saaden siellä opettajaksensamainion B. VautierMn. Täällä pääsi hänen

kykynsä täysin kehittymään, niin että häntä pidetään Suomen taitavimpanalaatumaa-
larina. Kalvava rintatauti teki valitettavasti ennen-aikaisen lopun hänen elämällensä.
Hän kuoli nimittäin 32 vuoden vanhana Jomalan pitäjässä Ahvenanmaalla Tauluillansa
herätti vainajapaljon huomiota ulkomaillakin,jonne monta hänen maalaamaansa taulua
on myötykin. Saanut useampia palkintoja sekä Suomessa että ulkomailla.



TYYNEN AIKANA AH VEN ALA ISES SA KAJUTASSA.







TALVIMAISEMA HÄMEESSÄ.
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Talvimaisema Hämeessä.
(Hj. Munsterhjelm.)

Ja hankipeitteen alla on kaunis kukkain maa,
On kaikki, kaikki muistot hangon alla.

Paavo.Cajander,

"Jf^Lattos tota taas... kattos tota, ku taas on niin tyyni, ett'ei
tiärä tuulesta ei yhfikäs mitään".

Näin puhui vanha Joeli talvisena aamuna, seisoessamme Suonpään
korkealla mäellä, jonne olimme lähteneet tetrin ammuntaan. Joeli ei
oikeastaan vielä ollut vanhan kirjoissa

—
olihan hänellä ikää, kuten

itse sanoi: »viireskymmen jo pualmatkassa" — mutta vanhaksi olihäntä
ruvettu sanomaan vasta viime Miesten päivästä, jolloin toinenkin Joeli
niminen renki oli taloon tullut. Tämä tulokas oli vielä nuori parraton
poika ja oli siis luonnollisestikin nuori Joeli, jonka tähden entisestä
Joelista tuli, vaikka vähän luonnottomasti, vanha Joeli.

Mutta syy, miksi vanha Joeli tyyneyttä torui, oli tämä.
Olimme juuri saaneetensimmäisen tetrinkuvan pystytetyksi korkean

riuvun nenässä männyn latvaan ja piti nyt, kuten metsästystaito käs-
kee, kääntää riuku niin, että tetrin nokka tulisi vastatuuleen, mutta
mistä sen tuulen nyt tiesi, kun ei tuullut ensinkään?

Joeli seisoi neuvotonnamännyn alla, pitäen riuvusta kiinni. Vih-
doin käänsi hän verkkaan päänsä minua kohti, joka seisoin taam-
pana. - /fiärättenkös te sanoa, mistä se tuuli ny(k) käy?"

Minä kastelin sormeni ja kohotin sen ylös:hieman tuntui yhdeltä
laidalta kylmettävän.- Eiköhän se tuulen henki tule tuolta noin?" sanoin minä.— Jaa mistä niin?" kysyi Joeli, katsahtaen, ties mitä varten, ylös
tetriin.— Tuolta Kerityn puolelta. Mutta onkohan sillä nyt niin väliä?"— „Onkohan muka väliä", mumisi hän itsekseen, kääntäen tetriä
päin Kerityn järvelle. Niinkuin ei se sitten tiätäis konstiansa?"— Kuka?"— Teeri justiin. Pantas tässä vaan kuvat väärin, niin sais mar
maisteri tyhjin käsin palata. Se on niin vörpiiskatun viisas lintu".—

wEttäkö?"— O(m) mar".
Turhaa olisi ollut väitellä vanhan Joelin kanssa tetrin viisaudesta

tahi tyhmyydestä. Sanaakaan puhumatta nostimme vielä kaksi kuvaa
pystyyn, jolloin Joeli piti tarkan huolen valhetetrien suunnasta.

—
Sisso!" sanoi Joeli viimein menkää kojuun ny; minä lähren

ajamaan. Ja paras on istua hiljaa vaan ja varrota koreesti".— »Mutta löydätteköhänte?" kysyin minä.—
Mitä niin?"— Tetriparvea".—
Jaa minäkö?"— Niin".— O(m) mar niitä ennen löyretty. Sialla ne on Prusilan myllyn

tällä pualen".— „Onnea matkalle sitten!"— Tattis vaan".
Joeli hiihti tiehensä.

Oli vielä melkoisen pimeä. Kaukana koillisessa sarasti talven uni-
nen päivä. Taivas oli pilvessä ja ilma tyyni — paras tetri-ilma.

Minä ajoime" havumajaani, asetin kaattuvan alleni, laitoin am-
pumalävet asianomaiseen kuntoon, vedin sitten majani oven kiinni,s. o.
asetin aukon katteeksi pienen männyn, ja heittäysin pitkäkseni, siinä
varmassa tiedossa, että olin valmis ottamaan lintuja vastaan, jos suvait-
seisivat kuvilleni saapua.

Omituisen suloista on tämä talvisen aamun hiljainen heräjäminen.
Valkoinen kajastus kaakon ilmalla vaalenee vaalenemistaan. Yönhä-
märä hälvenee, mutta sitä eivät ota vastaan nyt tuhannet äänet metsän
puissa ja korkealla ilmassa, niinkuin kesällä, eikä kukkanen, kyynel-
silmä, taivuta päätään valoa kohti. Hiljaa nukkuu talvinen metsä, nuk-
kuu niin hiljaa, että sydäntä ahdistaisi, ellei tietäisi kuinka ihanaan

eräjämiseen tämä uni vielä kerran päättyy. Ja sen vuoksi ei sydän
tunne ahdistusta, vaan tyyntyy hiljalleen suloiseen hervottomuuteen.
Suomen hiljainen talvinen metsä! Kuinka monasti olen sun sylissäsi
saanut unohtaa maailman pauhut ja vihat ja taistelut... ja saanut, sy-
dämmeni tyynenä sykähdellessä, katsahtaa yli ihmis-elämän ja yli ihmis-
riennon Isän iäiseen kotiin! Puhdas talvinen metsä! Sun helmassasi
ei saastainen ajatus saa sijaa.

Hiljaa oli metsässä. Joku pieni risaus vaanhäiritsi sitä silloin
tällöin. Talitintti lensi männyn oksalle ja sirkautti pari kertaa, kau-
laansa kurotellen. Kevät tulee, kevät tulee, tintti! Käytköpesäsipaik-
kaa katselemassa? — Tintti lensi pois. „ icivKuului pientä rapinaa. Minä katsahdin havumajani akkunoista,.
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Katajapensaan takaa tulla puikki jänis. Eitiennyt pupu parka vaarasta,
mutta ole rauhassa vaan, Jussi: ei ole sinun vuorosi nyt! Pupu py-
sähtyi aivan lähelle majaa, istahti ja rupesi syyhyttämään etukäpälillä
nenäänsä. Käkeeko vieraita, pupu?

— - Vähäsen aikaa mietittyään läksi
jänis hiljakseen kulkemaan eteenpäin. Minä vihelsin. Pupu pysähtyi
miettimään, mikähän tuo mahtoi olla.— Käkkäräkää!" kuului äkkiä männyn latvasta harakan ääni.

Muttasilloinsaipupusääretallensa jaoli silmänräpäyksessäkadonnut.
Utelias harakka katseli kummastellen tetrejäni, mutta lienee sitten

arvellut, ett'ei taida tässä asiat oikealla suunnalla olla; paras on, kun
lähden pois. Se pyrähti ja lensi mutkaisessa kaaressa alas notkoon.

Ja hiljaa oli jälleen kaikki...
Hämärä oli jo kokonaan hälvennyt. Missähännyt vanha Joeli kier-

rellee? Minä koettelin arvata hänen matkaansa. Hän laski ensin Suon-
pään mäeltä alas Kirrensuolle ja hiihti sitten rikkaan Sipilän isännän
kaivattamaa laskuojaa myöten kauniin Kerityn järven rantaan, siitäotti
hän vähän oikeaan ja potkasi sitten Papinlahden poikki, jonka kum-
mallakin rannalla seisoi katiska. Toisen katiskan luona Joeli pysähtyy,
sytyttää piippunsa ja puhelee:— Pian aikaa tääkin tässä tarttee uuren pesän... vai tartteeko?... Tarttee mar".

Rannalta rupeaa hän painamaan ylösSepännummelle, jonkapoikki
kuljettuaan hän pääsee Prusilan myllylle. Siellähän muka se tetrien
tyyssija. Mutta hyvin käy ukko pahoille mielin, jopa äkäiseksikin tu-
lee, ellei tapaakaan siellä lintua. Ukko pysähtyy ja kattelee" ympäril-
leen ja raapaisee niskaansa ja ärähtää:—

■ No juutasko ne nyt o(v) viäny!"
Ja sitten pitää ukon oikein istahtaa joko aidalle tahi lumiselle

kivelle. Hän alkaa miettiä uutta matkasuunnitelmaa. Ties miten kauan
hän mietineekään...

Vaiti! Metsä elpyi äkisti. Kova huhina kulki mun pääni ylitse;
senjälkeen seurasi räikeä siipien räpytys. Unisetmännyt ympärilläni säp-
sähtivät ja liikauttivat oksiansa.

Tetri parvi oli kuvillani.
Arkoina ja kaulat kurossa katselivat tulokkaat kuvia, ikäänkuin

arvellen, että kyllä ne on ihan samanlaisia kuin mekin, mutta.. .
Vähitellen he näkyivät kumminkin saavan aivan lujan vakuutuk-

sen siitä, että entiset tetrit olivat ihan samaa lihaa ja verta kuin he
itsekin. Kaulat kutistuivat kutistumistaan, ja tulokkaat asettuivat rau-
hallisesti asemilleen.

Kymmenkunta tetriä istui nyt tuossa majani läheisissä puissa, yksi
toistaan kauniimpi. Minua miellytti katsoa heitä. Kaunis koirastetri
istui hyvin lähellä kojua. Tumman sinisestä rinnasta pisti esiin epä-
järjestykseen joutunut untuva. Ukko nykäsi sennokallaan irti, ja kauan
vielä leijuili untuvainen ilmassa, hiljalleen laskeutuen melkein suoraan
maata kohti. Ylen oli ilma tyyni.

Ties miten kauan olisinkaan katsellut lintuja ja viivytellyt ampu-
mista, ellei yksi tetreistä olisi äkkiä kurottanut kaulaansa. Se vainusi
vaaraa. Muut kumppanit tulivat rauhattomiksi nekin, ja nyt tuli mi-

nulle kiire ampua, ennenkuin linnut lähtevät pois. Pyssy pamahti, ja
yhtä kumppaniansa kaivaten lensi parvi tiehensä.

Minä rupesin tarkastelemaan mikä se tetrit niin äkkiä oli tehnyt
levottomiksi. Kojun aukosta suoraan eteenpäin oli puuton paikka ja
siitä näki mäeltä alas notkoon, jossa metsätie kimmurteli puitten ja ki-
vien välitse. Vähään aikaan en huomannut mitään erinomaista, mutta
kotvasen kuluttua rupesi notkosta kuulumaan laulua,ja pian senjälkeen
näkyi hevonen, liistereki perässä ja reessä mies, joka veisasi:

Ei kotoo ja kaupunkii pysyvää
Mull' ilmass' tässä liene".

Ensi alussa minua vähän suututti tämä näky, sillä sehän oli mun
lintuni karkoittanut, mutta vihani lauhtui heti, nähtyäni kuka siellä
reessä oli.

Tämä oli vanha tuttava, naapurin vanha renki, Hermanni, liikani-
meltään Hurri. Hän oli yksi niitä omituisia ilmiöitä, joihin aika einay
vaikuttavan ensinkään. Tuommoisena muistin häntä pienestä pitäin.
Sama hieman koukistunut vartalo, samat yksivakaiset kasvot, jotka
harvoin muuttivat piirteitään, sama harvapuheisuus, sama järkähtämätön
tyyneys; luulenpa, että pukukin hänellä oli aina yksi ja sama kautta
koko hänen ikänsä.

Tämmöinen mies se tuolla nyt tuli, istuen liistereessä ja veisaten
uljaasti ja kansannuotin mukaan monenlaisilla mutkilla ja pyöräyksillä,
ja veisaten niin kovaa, että vanha Rusko piti korviansa lakkaamatta
niin paljon taakse päin käännettyinä kuin vanhoille korville suinkin
on mahdollista. Pinon ääreen pysähtyi hevonen aivan itsestänsä. Her-
manni nousi, käänsi hevosensa valmiiksi kotiapäin ja sitoi sen puuhun.
Tämä nyt oli pelkkää traditionia vaan. Rusko oli näet alun pitäin
ollut Hermannin ajettavana ja oli nuorena huimana kyllä tarvinnutkin
tämmöisiä varokeinoja. Nyt ne olivat aivan tarpeettomia, mutta Her-
manni ei ollut mies, joka tavoistaan hevillä luopuu.

Minua huvitti katsella Hermannia, ja erittäinkin huvitti nähdä
häntä niin toisellaisena kuin koti-oloissa. Täällä hän näytti olevan iloi-
nen, täällä hän lauleli, täällä hän puheli väliin itsekseen, väliin hevo-
selleen.

Saatuaan kuormansa täyteen, istahti hän reennokalle, sytyttipiip-
punsa ja poltteli, nähtävästi äärettömän tyytyväisenämaailmaan ja,huo~
letonna kopistaen kantapäitään vastatusten. Sitten hän nousi ja astui
hevosensa luo.— Niin, niin", puheli hän, kohottaen Ruskon lankia ja vetäen
harjaa niitten alta ulos. BNiin, niin,Rusko vanha! Kukapa sinua hoi-
telis, kukapa vainenkin sinua hoitelis, ellei se vanha Hermanni Hurri!
Niin, niin. Vanhaks tässä on käyty me kumpikin. Jaa-a, lerpallaan
se on sinunkin huules jo. Hoh-hoh! On mar siitä ajaasta yksikin päivä
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menny kun sinä varsana keikuit, ja muistatkos, kuinka sinä — se oli
näin niinkun kahta viikkoa ennen Paavalin päivää, kun meirän justiin
piti vanhan komsarjuksen kanssa lähteä Anjanpellon markkinoille —
muistatkos sinä, kuinka sa potkasit minua silloin, tomppeli? No, no,
mitäs tuosta vanhasta jutusta enää jauhaa! Hyvät sitä on siitä pitäin
oltu. Niin, niin! On sitä jo yhressäkin paikassa käyty sun kanssas. On
käyty häissä ja ristiäisissä ja monta monituista kertaa ihmisiä viäty
hautaankin. Niin, kyllä se viälä meiränkin vuaro tulee; tulee!"

Näin hän puheli, korjaten hevosensa valjaita ja jonkun kerran ta-
puttaen sitä kaulaan. Vihdoin hän päästi ohjakset irti, istahtirekeensä
ja läksi verkalleen pois, aloittaen taas mieluisan virtensä:

Ei kotoo ja kaupunkii pysyvää".
Laulu hiljeni hiljenemistään, kunnes vaikeni kokonaan. Päivä oli

jo ennättänyt hyvän joukon lähelle puolta matkaansa. Vielä istuinkot-

vasen kojussani, säännön mukaan odotellen ajomiestä, mutta pitkästy-
neenä vihdoin siihen, läksin kömpimään kojusta ulos. Juurikuin olin
päässyt ulos ovesta ja ruvennut oikaisemaan kangistuneita jäseniäni,
kuului jonkun matkan päässä kätten taputus, sitä seurasi suhina, ja
tetriparyi lensi kuvia kohti. Mutta sen sitä iloa kestikin. Parvi huo-
masi minut ja pysähtymättä lensi pääni ylitse tiehensä.

Muutaman minutin päästä saapui Joeli armottoman äkäisen näköi-
senä. — Miks'ettekäs te ampunu?" huusi hän minulle, vai makasitten-
kos te?"

Minä koettelin lepyttää Joelia niin hyvin kuin osasin, mutta hän
oli auttamattomissa. Sanomattomalla ylenkatseella otti hän maasta
ntään yhren ainoan linnu(n) huanon" ja nurisi koko matkan nuarten
miästen ymmärtämättömyyttä ja hätäilemistä".

Laatokan rannalla.
(B. Lindholm.)

rjjlfa näinpä äkisti siirryimmekin tuolta lännestä, kristillisen kuiturin
kehdoilta, kauas tänne itään, Laatokan rannoille,pakanallisen kul-

turin, Kalevalan maailman muinaisille synnyinsijoille.
Mikä eroitus kaikilla aloin! Mikä eroitus luonnossa,mikä eroitus

kansassa, mikä eroitus kehityksessä!" — .. - *^
-11 ..1. 1 ...Ti... TT- " 1

Kansa Laatokan rannalla, niinkuin yleensä Itä-Karjalassa on
kieltämättä henkisesti takapajulla. Siihen ovat historialliset olot syynä.
Vuosisatain kuluessa on tämä kansa ollut milloin toisen, milloin toisen
mahtavan naapurinsa turvissa sekä jaloissa,vuosisatain kuluessa onkansa
ollut hoviherrainsa orjana ja siinä menettänyt rohkeutensa, menettänyt
luottamuksensa tulevaisuuteen ja tottunut tekemään työtä vain hetken
tarvista varten, kuten orja konsanaankin. Uskonnollinen kehitys on
ollut mitättömän vähäinen kreikan-uskoisessa väestössä, jonkapaimenet
tuskin ovat osanneet sanaakaan ylen laajalle levinneitten paimennetta-
viensa kieltä; lutherilaisessa ei se ole voinut olla tehokasta niissäkään,
näinkaukana hengellisten hallitusten pesäpaikoista. Parannetuista kulku-
neuvoista tietää Laatokan rantamat ja koko senpuolinen Karjalasangen
vähän. Ei siellä kansalle muut insinörit ole tuttuja kuin Simo, silto-
jen tekijä".

Tämmöisellä kannalla ovat olot Laatokan rannoilla olleet aina viime
aikoihin saakka. Vasta näinä vuosina on oireita alkanut näkyä parem-

paan päin. Entiset herrain lampuodit saavat viljelemiänsä maita omik-
seen, täydellinen seminari on sijoitettu Sortavalaan, kansa- ja kierto-
kouluja rupeaa ilmestymään yhäuseampaan seurakuntaan; aivan uusi
lutherilainen seurakunta on perustettu; laivaliikkeen parantamiseksi on
ryhdytty toimiin, eikä Karjalan rataenää ole mahdottomuuksiin kuuluva
unelma, vaan kenties piankin toteutuva toivo.

Ja varmaa on, että Karjalan kansa on kohoava takapajuisesta tilas-
taan, sillä tässä kansassa on niin paljo tulevaisen edistyksen aineksia:
siinä piilee niin paljo älyä, vilkkautta, miehen mieltä, kekseliäisyyttä
ja toimeliaisuutta. Karjalan kansa on kohoava, mutta sen kohoaminen
riippuu siitä, että sivistys Karjalassa lähtee kulkemaan oikeata latua.
Pintapuolinen mallisivistys on tuova enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Mutta kunnes Karjala on noussut muun Suomen rinnalle, sinnes
kuluu vielä aikoja, ja sinnes on Laatokan ympäristö vielä oleva rajasa-
lona, jommoisena se nytkin on, eteesi levittäen kaikki salon ihanuudet
niinkuin sen jylhyydetkin.

Sillä välin kuin muualla Suomessa vanhat Kalevalan runot ovat
ainoastaan kirjasta tunnetuita — sen verran minkä semmoisinaankaan
ovat

— kuulee Itä-Karjalassa vielä monen vanhan äijän tahi mummon
niitä laulavan. Sen sijaan kuin muualla Suomessa viheliäiset puoskarit
ihmisiä pettävät, asuu Itä-karjalassa tietäjiä, joilla on tiedossa syntyjä
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syviä", ja jotka ovat loitsujensa voimasta itsekin vakuutettuja. Sillä
välin kuin muualla Suomessa kantele koristelee vaan jonkun museon
seiniä,kajahteleeItä-Karjalassa kannel vielä hyvinyleisenäkansan soitti-
mena. Siellä on teillä tilaisuutta vielä miltfei jok'ainoassa savupirtissä
kuunnella kanteleen helyä ja tuntea lämmintä rinnassanne javaikeroida
sitä kansallistunnon puutetta Suomen sivistyneissä, ettfeivät ole omak-
sensa ottaneet näin supi-suomalaista ihanaa soitinta. Sillä välin kuin
muualla Suomessa metsästäminen on jäänyt pelkäksi huvin-asiaksi niin
herroille kuin talonpojillekin, asuu Itä-Karjalassa vielä varsinaista met-
sästäjä-kansaa, kookasta, kaunista, karaistua, huimapäistä väkeä, joka
saa toimeentulonsa humisevain salojen sydämmestä. Sillä välin kuin
muualla Suomessa karhut enää harvoin näyttäytyvät takimmaisilla ta-
kamailla, temmeltää mesikämmen Itä-Karjalassa alinomaa kyläin lähei-
syydessäkin. Sillä välin kuin muualla Suomessa peurain luvatuksi
maaksi luullaan Lapinmaatayksistään, ammutaanLaatokan rannoilla joka
talvi peuroja suurin määrin; eivätkä olekaan nämä mitäänLapinkarku-
reita, vaan Karjalan peuroja, jotka kesällä piileksivät syvällä salojen
kätkössä,mutta kevätpuolella lähestyvät Laatokan rantoja. Niitä pyyde-
tään joko niin, että ne ahdistetaan ulos ulapalle iljankojäälle keväisin,
jossa peura ei osaa liikkua, vaan kaatuu ja on sitten helposti saatu ta-
petuksi, tahi niin, että jälkiä myöten ajetaan niitä takaa lakkaamatta,
kunnes peura eli sen puolen murteella petra", nääntyneenä kaatuu
vainoojansa eteen. Tämä viimeksi mainittu pyyntö se se kysyy met-
sästäjän kestävyytä, sillä siinä saa mies olla suksilla useinvuorokauden
umpeen. Sillä välin kuin muualla Suomessa kristin-usko on jo aikaa
sitten poistanut pakanalliset tavat, uhraa vielä kreikan-uskoinen
Mantsinsaaren asukas joka vuosi lehmän tai hiehon karja- tahi kalaon-
nen toivossa.

Mutta olot Itä-Karjalassa muuttuvat, ja sen kansa onkehittyvä. Ei
vaan ole muuttuva se omituinen syvänne, joka syliinsä sulkee Savon ja
Karjalan vedet ja myös suunnattomat vesimäärät Venäjänkin puolelta.
Laatokan meri —

■ kansa ei koskaan sano sitä järveksi —
on säilyvä

Europan suurimpana järvenä, säilyvä kaikkine suloineen ja oikkuineen.
Mahtava vesisäilö todellakin, koskapa sen pituus on 194 ja leveys 122
virstaa ja pinta-ala 153 neliöpeninkulmaa! Toisin sanoen: Laatokan
pinta-ala on niin suuri, että sen päälle huoleti mahtuisi Uudenmaan
lääni kokonaan ja vieläkin puolet sen vertaa. Suomen osa Laatokkaa
on noin 70 neliöpeninkulmaa. Meren syvyys on sangen vaihteleva.
Kaakkoinen ja eteläinen ranta on peräti matalaa: pohja vaanvähitellen
laskeutuu pohjoiseen ja luoteesen päin. Suurin syvyys, 146 syltä, on
Valamon länsipuolella.

Saaria ei Laatokassa ole kuin pohjoisella rannalla; keskellä jär-
veä ainoastaanon Valamon ja Konevitsan saaret. Muutoin on se yhtenä
ainoana aavana merenä, joka on kuuluisa kovista myrskyistään, ja tällä

merellä purjehtii toista sataa suomalaista purjelaivaa, sekä 3 suomalaista
höyrylaivaa, vieden Suomesta Venäjälle halkoja, lautoja, voita, lintuja,
rautaa (Värtsilästä) ja vaskea, jopa hopeatakin, Pitkänrannan ruukilta,
sekä tuoden jauhoja, jyviä, nahkoja, ynnä muuta Venäjän tavaraa _

Laivakulku Laatokalla on sangen omituisella kannalla. Itse laivat
ensinnäkin ovat rakennettuja vanhaanhollantilaiseen malliin,muttailman
taikaa eli köliä, josta seuraus on, että ne kulkevat jotenkin hyvin myö-
täisellä, mutta vastatuulessa ovat pakotetut joko käymään ankkuriin
tahi antaumaan tuulen vietäviksi vaikka aivan vastaiselle rannalle, kun-
nes ankkuri ylettää pohjaan. Jokainen arvaa laivaväen mielen, kun
usein melkein sataman suulta täytyy lähteä vastatuulen mukaan ties
minne asti. Toinen omituisuus laivakulussa Laatokalla on se, että
purjelaivain päälliköt ovat kauttaaltaan oppimatonta väkeä. Harva
heistä osaa lukea, vielä harvempi kirjoittaa. Tutkinnon suorittamisesta
ei puhettakaan. Uskaliasta, rohkeaa väkeä kieltämättä ovat nämä Laa-
tokan laivurit, jotka pelkän kokemuksensa nojalla, tuskin kompassia
tuntien, tohtivat antautua altiiksi Laatokan oikuille. Mutta tästä on
seuraus, ett'ei merivakuutus-yhtiöt ota vakuuttaaksensa laivoja, joitten
päälliköt ovat aivan oppimattomia. Ja niin kuljettelevat nämä vanhan-
aikuiset laivat vakuuttamattomia lasteja poikki Laatokan ja pitkin
Laatokkaa, vuodesta vuoteen, vuodesta vuoteen.

Luonto Laatokan meren rannoilla osoittaa samaa vaihtelevaisuutta
ja monipuolisuutta kuin meri itsekin. Wenäjän puoliset matalat, kolkot
rannat muuttuvat yhä elävämmiksi, mitä syvemmälle Suomeen tullaan.
Kurkijoella on jo Suomen luonto täydessä voimassaan,metsineen,vuori-
neen, lahtineen, kunnes eteenpäin kulkiessamme Jaakkima sweitsin-
omaisine mahtavine maisemineen lumoaa matkamiehen. Jaakkimasta kun
kuljemme maantietä myöten Sortavalaan päin, jääpi Laatokka niinkauas
itään, etfemme näesitä kuin välistä vilaukselta,muttanoustuammevihdoin
G virstaa Sortavalan eteläpuolella korkeanmäen harjalle, avautuu oikeal-
lemme äkisti Laatokan merestä pistävä kapea, mutta ihana Yhdinlahti,
jonka tyyneen pintaan kuvautuu kummaltakin puolen korkeat tuuhea-
metsäiset vuoret. Sortavalasta itää kohti mennessämme on meidän
välttämättömästipysähtyminenrunolliseen Kirjavalahteen, ellemme tahdo
jättää näkemättä paikkaa, jolle luonto on niin tuhlaamalla tuhlannutkauniimpia antimiansa. Kun sitten,yhäLaatokanrantaa seuraten, olemmetulleet runolliseen Impilahteen, niin täytyy meidän jäädäsinne joksikin
alkaa levähtämään, ennenkuin lähdemme purjehtimaan Valamon"saarille,
jossa uudet Suomen ihanuudet hurmaavat meitä.Kuvaansa »Laatokan rannalla" onmaalari ottanut aiheenKurkijoelta.
ieos itsessään on taiteellinen, mutta Laatokan ihanasta ja mahtavastarannasta se ei anna kuvausta, se on vaan yksi ainoa surumielinen sävelsuuresta sankari-runoelmasta.
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