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Kaskenpolttajat.
Valopainos E. Järnefeltin taulusta.



"NUORI SUOMI".

*7]P*aaskin tuo siunattu »nuori Suomi» ja »nuori*" puolue»!
Saapiko nyt sitten kerrankin selvän siitä,

mikä se oikein on, miten se on syntynyt jamitä
se tahtoo? Ja millä oikeudella esiintyvät »Päivä-
lehden» miehet sen lipun alla?

Sellaisia kysymyksiä tullaan kenties siellä
täällä tekemään, kun »Päivälehden» joulualbumi
nyt ensi kertaa astuu yleisönnähtäville.

Niin — nuori suomalainen puolue — sellai-
nen on nyt, kaikesta päättäen, kuitenkin olemassa
ja vaikuttamassa meidän maassa; siitä täytyy
tulla vakuutetuksi heikko-uskoisenkin jo jokapäi-
väisiä sanomalehtiä lukemalla. Se on kohonnut
kuin ainakin uusi oksa vanhan hongan kylestä
vaatien siinä samoja elämisen oikeuksia kuin en-
tisetkin.
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Muistaakseni määritteli suomalaisen puolueen
pääkaupunkilainen äänenkannattaja silloin, kun
nuoresta puolueesta alkoi maaseuduilla ensimmäi-
set heikot oireet ilmaantua, sen hyvin lyhyesti ja
selvästi: »Kourallinen räyhääviä poikanulikoita».
Siihen määritykseen sitä saatiin tyytyä — vaikkei
ilman vastalauseita. Oltiin silloin erimieltä kieli-
asiassa, jossa nuorten jyrkempi kanta ei kelvan-
nut vanhoille ja edellisten väitteet luultiin parai-
ten nolattavan, kun heitä hyvin ylenkatseellisesti
kohdeltaisiin.

Mutta tuo kourallinen on vuosien kuluessa
kasvamistaan kasvanut, samalla kun eroavaisuus-
kohdat sen ja vanhain välillä ovat lisääntyneet.
Niiden luku, jotka itseään »nuoriin» lukevat ja
niiden, jotka mielipiteiltään sitä ovat, vaikkeivät
luekaan, on nyt jo niin suuri, ettei samallainen
ylenkatseellinen arvostelu kuin yllä mainittu enää
voi kysymykseenkään tulla. Onvihdoinkin alettu
vähitellen tottua siihen käsitykseen, että on to-
dellakin olemassa suuren suuri joukko sydäm-
mensa pohjasta suomenmielistä väkeä, joka kat-
soo useita asioita jonkun verran toiselta kannalta
kuin n. k. vanhat suomenmieliset. Yhä yleisem-
min on myös tultu pakotetuiksi myöntämään,
etteivät nuo nuoret sentään ole pelkkiä räyhää-
viä poikanulikoita, vaan että niiden joukossa on
yhtä paljon harrasta isänmaallisuutta, ja todellista
pyrkimystä vaikuttamaan maan ja kansan hy-
väksi kuin koskaan vanhemmassa polvessa; ja
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sekin täydyttänee myöntää, ettei tuo nuori rotu
ole aivan vailla työkykyä ja pontevuutta, kun se
kysymykseen tulee.

Oli yhteen aikaan pysyvänä väitteenä van-
hoilla, että koko nuori puolue on vaan muuta-
main yksityisten kokoon puhaltama saippuarakko,
joka ensi tuulahduksella tyhjiin tupsahtaa. Mi-
nun käsittääkseni eivät muutamat yksityiset kos-
kaan voi mitään huomattavampaa puolueryhmää
luoda, ellei ole aatteellista perustusta mille se ra-
kennetaan; vaikka kyllä on nähty, että johtava
mies, kerran saavutetun personallisen vaikutuk-
sensa kautta, voi pysyä johtavassa asemassaan
vielä sittenkin, kun hänen mielipiteillään ei enää
likimainkaan ole puolueen yleistä kannatusta.

Erimielisyys suomalaisessa puolueessa syn-
tyi aluksi johdon liiallisen keskittymisen tähden
harvamiehiseen piiriin Helsingissä, joka itsepäi-
sesti tahtoi yksin määrätäpuolueen esiintymisestä
kaikkien asiain ja kysymysten suhteen, olivat ne
sitten yhteydessä varsinaisen, puolue-jaon perus-
teena olevan kieliasian kanssa tai ei. Ja kun
nämä johtajat olivat vanhoillisuuteen taipuvia,
kääntyi koko puoluekin sinnepäin. Suomimieli-
syys oli siten muuttumaisillaan yhtäpitäväksi ruti-
vanhoillisuuden ja suvaitsemattomuuden kanssa,
joka seikka teki monenkin, muuten hartaan suo-
malaisuuden ystävän vastenmieliseksi koko liik-
keelle.

Sekä johdon liiallista keskittymistä että puo*



4

lueen yksipuolisesti vanhoillisuuteen kallistuvaa
suuntaa nousivat »nuoret» vastustamaan. He ei-
vät suinkaan vaadi hekään johdon poistamista
puolueesta, eivätmyöskäänpuolusta vallattomuutta
muitten asiain suhteen.

»Nuori Suomi» tahtoo vaan,että johdonmukai-
sesti jatkettaisiin suomalaisuuden entistä demo-
kraattista ja vapaamielistä ohjelmaa. Sillä kan-
sanvaltainen ja vapaamielinen on suomalaisuuden
liike alusta pitäinperusteiltaan ollut. »Valoa kan-
sallemme!» on aina etupäässä ollut sen mieli-
lause. Se ei tahtonut panna rajoja kansan tie-
don- ja opinhalulle silloin, kun se ponnisteli —
ja teki sitä menestyksellä — korkeampain suo-
menkielisten oppikoulujen aikaansaamiseksi,kun
se tahtoi poistaa ne tokeet, jotka estivät kansan-
lapsia pääsemästä ammentamaan mielin määrin
opin- ja tiedon lähteiltä. Miksi pitäisi saman
puolueen sitten nyt myöhemmin tuosta vapaamie-
lisyydestään poiketa? Miksi tarvittaisiin nyt hol-
housta kansallemme »uusia aatteita» vastaan, joista
erityiset asianomaiset, personallisen näkökantansa
mukaan sille vaan harvoja, taatusti sopivia pa-
loja valitsisivat? Ruveta nyt, kun juuri »vanhat»
itse kansankielen kohottamisella alhaisesta asemas-
taan ovat rakentaneet vankan perustuksen vastai-
selle kansalliselle kehitykselle, ruveta nyt seuraa-
maan tuollaisia vanhoillisia periaatteita, ohsisamaa
kuin jättää valmis, kaunis kivijalka käyttämättä,
tai nostaa vanha hökkeli tuolle uudelle jalalle.
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Me nuoret, jos kutka, tunnustamme »van-
hain» työn ja olemme siitä kiitollisia, Vaan me
häpeisimme olla sitä jatkamatta. Mekin tun-
nemme povissamme intoa, käsivarsissamme voi-
maa, jota tahdomme käyttää sen tehtävän jatka-
miseksi, jonka he niin kauniisti ovat alkaneet.

Tosi on, että tuossa rakennuksen jatkamisessa
juuri voi erimielisyyttä syntyä siitä,mitä aineita on
käytettävä, mihin kuosiin rakennus sommiteltava
ynnä muista seikoista. Te kehoitatte karttamaan
uusia ulkomaan mallia. Me emme niitä hyli,
vaan emme myös tahdo näkemättä, koettamatta
hyväksyä. Me tahdomme ottaa selvän vieraista-
kin aatevirtauksista, esitellä ne kansallemme, sen
valittavaksi mitä niissä hyvää ja kelpaavaa voisi
olla, sellaista, jonka voisi tuohon omaan, suoma-
laiseen rakennukseen sovittaa. Sillä suomalaiseksi
mekin sen tahdomme, niin suomalaiseksi,että sen
kansallisuus käy rakennuksen joka piirteestä sel-
ville, ikäänkuin tuoksuna lemuaa siitä. Ainoas-
taan sellaisena on sillä jotain merkitystä muun
maailmankin silmissä, ainoastaan sellaisena tulee
se jälkimaailmalle jotain merkkiä itsestään jättä-
mään.

Mutta sitä varten on tarpeen, että me myös-
kin, ottaen huomioon muitten kansain opetukset,
kehitämme kansalliseen suuntaan kaikkia niitä
sivistyksen haaroja, joista kansain kehityksen ti-
laaylimalkaan arvostellaan. Samalla kuinmenuo-
ret siis mitä innokkaimmin harrastamme maamme
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aineellista edistymistä sen kaikilla aloilla, samalla
kuin olemme kansanvalistuksen hartaimpia ystä-
viä ja sen eteen työskentelemme, samalla pidämme
erinomaisen tärkeänä kaikkein kotimaisen taiteen
haarojen kohottamista, panemme mitä suurimman
merkityksen siihen, että kansalliset ominaisuu-
temme ja luontaiset rikkautemme taiteen eri aloilla
pääsevät esiintymään, ja esiintymään koko sivis-
tyneen maailman käsitettävässä asussa. Niinpä
ovatkin nuoret kirjailijamme esim. hyvällä menes-
tyksellä jatkaneet vanhain työtäsuomalaisen kirja-
kielen kehittämisessä, antaneet sille tuon erin-
omaisen hienouden ja luontevuuden, jota heidän
teoksissaan niin suuresti ihailemme. Samoin on
nuorten taiteilijäimme laita. Niin paljon kuin he
ovatkin uusia ulkomaan aatteita omistaneet alal-
laan, ovat he kuitenkin kieltämättä säilyttäneet
turmeltumattoman kansallisen värinsä ja ovat
kuin ovatkin perinpohjin suomalaisia taiteilijoita.

Kansan uskonto on sen kalliimpia omai-
suuksia ja epäilemättä tärkeä ja voimakas tuki
ulkonaisiakin vaaroja vastaan. Väärin ne nuorta
Suomea arvostelevat ja tuntevat, jotkaväittävät sen
tätä tukea ja turvaa ylenkatsovan ja sitä vastaan
sotivan. Mutta totinen uskonnollisuus ei viihdy
kaavaisuudessa ja pakossa, jotkapäinvastoin ovat
omiaan viemään siltä sisällön jahengen. Vapaus
se meistä on tälläkin alalla paras kehittäjä ja
kasvattaja ja todellisen hengellisen elämän yllä-
pitäjä. Sitä olemme puolustaneet, vaan vastus-
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taneet olemme kaikkea liiallista pappisvaltaa, jota
pidämme turmiollisempana kuin mitään muuta
virkavaltaa senkin tähden, että sen harjoittajat
esiintyvät pyhemmän jakorkeamman vallan edus-
tajina kuin maalliset viranomaiset.

Mainitsin jo suomalaisuuden kansanvaltaista
luonnetta. Tämän liikkeen tehtävänä on alusta
alkaen ollut yhteiskunnan alhaisemmalla asteella
olevan, kansamme suuren enemmistön kehittämi-
nen, sen henkisen sekä aineellisen tilan paranta-
minen. Tällä alalla on tehtävätä vieläkin niin
paljon ja monissa suhteissa, että sen aina täytyy
kuulua edistyspuolueenpäätehtäviin tässä maassa.
Sen taloudellinen tila kaipaa ennen kaikkea pa-
rannusta, sen sivistys pakollakin kohottamista,
vaan myöskin sen valtiolliset ja yhteiskunnalliset
oikeudet laajentamista, niinhyvin kaupungeissa
kuin maalla. Tässäkin suhteessa on meillä pal-
jon opittavaa muualta maailmasta, jotta voisimme
ajoissa ohjata syrjään niistä salakareista, joihin
useissa muissa maissa on työväenkysymyksensuh-
teen takerruttu.

Ja kielikysymys sitten? Onko »nuori puolue»
sen suhteen edelleenkin samalla jyrkällä kannalla
kuin silloin, kun erimielisyys siinä tämän puo-
lueen ensin synnytti? On; se on yhä vieläkin sa-
malla kannalla. Samat periaatteet elähyttävät sitä
yhä edelleenkin. Luullakseni ovat nuoret käytän-
nössä osoittaneetkin sen. Se verrattain rauhalli-
sempi tila, joka kielikysymyksen alalla tätänykyä
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vallitsee, on ulkonaisten olojen synnyttämä. Ny-
kyään on nimittäin, se täytynee kaikkien myön-
tää, isänmaamme sellaisessa ahdingon tilassa, että
kielikysymyksen on täytynyt vetäytyä syrjemmäksi.
Puolueet tulevat arvattavasti kyllä pitkän aikaa
perustumaan tämän kysymyksen pohjalle. Mutta
niin kauvan kuin maan valtiollinen asema ja
koko kansan olemassa-010 on sillä kannalla kuin
nyt, ei kellään ole oikeutta turhanpäiväisesti tu-
len kanssa leikitellä. Siitä voi näet syntyä rovio,
jonka liekit eivät lämmittäisikään meitä, vaan muo-
dostuisivat ilotulitukseksi valtiollisen asemamme
kadehtijoille, ja ehkäpä kaikki nieleväksi kulo-
valkeaksikin.

Jotenkin tuohon suuntaan olen minä puoles-
tani ajatellut »nuoren Suomen» ohjelman pääpiir-
teissään. Sellaista olen ainakin itse sanomalehti-
miehenä sekä maaseudulla että täällä koettanut
seurata. Yksityiskohdista ohsi paljonkin sanotta-
vaa, vaan siihen ei tässä ole sopiva tilaisuus.
Niistä lienee kylliksi viitata nuoren suunnan sa-
nomalehtiin ja siihen mitä sen miehet muuten
ovat julkisuudessa lausuneet.

Paljon on »nuoria» moitittu — kenties osaksi
syystäkin — vaan sanottakoon tuon »nuoren puo-
lueen» tähän astisesta esiintymisestä muutenmitä
tahansa, se täytynee jokaisen myöntää, että se
ainakin on ollut personapolitiikasta vapaa. Ja
sekin on jo ansio tähän aikaan, jolloin yksityisiä
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henkilöitä ja niiden etuja niinkernaasti kaikkeen
politiikkaan sekotetaan. Jos esiintymisemme ei
aina olisikaan ollut niin tarkoin punnittua ja va-
rovaista, kuin vanhempain ja kokeneitten, on
sillä ainakin ollut se hyvä puoli, ettei koskaan
ole muuta tarkoitettu kuin on sanottu ja että on
suoraan lausuttu mitä on ajateltu.

Vaan millä oikeudella esiintyy »Päivälehti»
albuminsa kanssa noin komeasti »nuoren Suo-
men» edustajana ja kenen valtuuttamana puhun
minä tässä sen puolesta? En kenenkään. Olen
tehnyt edellä olevan selvityksen sen perusteella,
mitä yleensä olen sekä julkisuudessa että yksityi-
sesti huomannut »nuorten» mielissä liikkuvan.
»Päivälehti» taasen uskaltaa asettaa albumiinsa
tuon lipun sen vuoksi, että se tietää ja tuntee
esiintyneensä niiden periaatteiden puolustajana,
jotka nuorisoamme nykyjään elähyttävät ja jotka
se on omikseen tunnustanut meihin yhä taajem-
min liittymällä.

Tämä olkoon sanottuna esittelyksi lukijalle,
jotta hän tietäisi mitä »nuori Suomi» vaatii ja
mihin sen pyrinnöt tähtäävät.

EERO ERKKO.Marrask. 25 p. 1891.



Rakkauden kirje.
L. Sparre

I.

Piin niin tulisesti rakastunut kuin voi olla ai-
noastaan koulupoikana ollessaan. Olin vii-

meisellä luokalla,ylioppilaskirjoitukset olivat juuri
päättyneet ja tunteeni olivat nousseet niin kor-
kealle, että jos olisi löytynytkin jonkunlainen
lemmen lämpömittari, se ei enää olisi voinut sen
astemäärää osottaa, ei varjossakaan. Kuumuus oh
niin kova, että vaikka päiväkaudet kuljin kalpeana
ja väsyneenä, niin en siltä saanut yölläkäänunta
silmiini. Minä ähkin japuhkin, kieriskelin vuoteel-
lani, peite painoi jalakanakin oliliikaraskas. Pään
aluinen oli tietysti tuhannella sykkyrällä, olet allani
ruumenina ja sänky narisi ja valitti vaivojaan.— Mitä sinä siinä yökaudet peppuroit, ettei
saa nukkua, murisi veljeni, joka oli tuomittu
nukkumaan samalla tilalla.
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— Enhän minä mitään— Vai et mitään?— Kun on niin väri.— Eipähän minulla ole väri...
Mutta hän ei ollutkaan rakastunut niinkuin

minä, eikä tiennyt kuinka minä kärsin.
Minäenvoinut

muuten, minun
täytyi avata ik-
kuna. Se antoi
kaupungin ran-
taan päin janaa-
purin puutarhan
ja takapihan yli
näkyi siitä palanen järvenlahtea. Ulkona oli va-
loisa kevätyö ja siellä oli niin kaunista,niinkau-
nista, että minua taas melkein itketti.

Eihän se ollut aivan ensimmäinenkään rak-
kauteni tämä. Olihan niitä ollut kolme rakkautta
kaikkiaan, yksi siellä maalla ja kaksi täällä kou-
lussa. Vaan minä olin silloin vielä lapsi ja ne
olivat olleet sellaisia lapsellisia rakastumisia. Mel-
kein halveksin itseäni ajatellessani, kuinka nau-
rettava olin ollut siihen aikaan ja kuinka pinta-
puolisia olivat tunteeni olleet. Nehän olivat pe-
rustuneet ainoastaan ulkonaisiin ominaisuuksiin,
kauniisin silmiin, kiharoihin ja leiskaviin lettei-
hin. Heidän sisällistä arvoaan — pappilan Hel-
min, Anna Pettersonin ja viimeksi lida Nymannin-
kin — en ollut vähääkään punninnut.Jamikäminä
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olin silloin ollut: koulupoika, joka ei voinut kau-
kaisessakaan tulevaisuudessa ajatellaedes kihloihin
menemistä, vielä vähemmin kodin perustamista.

Mutta nyt olivat olot aivan toiset, nyt seisoin
elämäni käännekohdassa, olin tulemaisillani yli-
oppilaaksi, ja nyt tuli minun siihen nähdenkäyt-
täytyä ja toimiakin. Tunteeni tuohon naiseen,
joka oli minut valloittanut, eivät olleet hetken
hurmausta; vaan ne olivat totiset ja syvät. Jos-
kin minä ihailin hänen sinisiä sielukkaita sil-
miään ja hänen pitkää vaaleaa palmikkoaan, niin
perustuivat tunteeni oikeastaan rauhaan hänen
otsallaan, arvokkaisuuteen hänen kasvoissaan ja
ennen kaikkea tuohon tasaiseen hellyyteen koko
hänen olennossaan. En ajatellut häntä iloisena
morsiamena, vaan vakavana vaimonani, joka voisi
jakaa kanssani kaikki elämän surut ja vastoin-
käymiset. Ja juuri se, että hän oli minua viittä
vuotta vanhempi, juuri se oli parhaana todistuk-
sena siitä, ett'ei tässä enää voinut olla kysymys
tavallisesta lemmen tunteesta, Tämä oli kyp-
syneen miehen totista kiintymistä, tämä oh jo
syvälle juurtunutta rakkautta, josta riippuu koko
hänen tulevaisuutensa ja joka määrää hänen elä-
mänsä suunnan ainaiseksi. Jos hän rakastaa
minua, olen pelastettu. EH'ei — hyvästi silloin
ihanat unelmani rakkaudesta ja onnesta! Minä
olen oleva ikuisesti murtunut mies. Minä tun-
nen sen, että jos niin käy, silloin tulen elämään
vain kalpeana haamuna siitä, mikä muutenolisin
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voinut olla. Te huolettomat, kokemattomat ystä-
väni, toverini ja veljeni! Te ette ole vielä tulleet
elämänne tiehaaraan, te ette tiedä, ettekä kenties
tule koskaan tietämäänkään, mitä ovat elämän
taistelut. Iloitkaa te vaan, naurakaa, lyökääpal-
loa lupapäivinä ja nukkukaa — lapset!

Minä en nimittäin ollut ollenkaan varma
siitä, rakastaako hän minua. Yksi todistus mi-
nulla tosin oli, ja se oli jotenkin hyvä: en tien-
nyt, että hän ainakaan rakastaisi ketään muuta-
kaan. Hän oli hoitamassa täällä kaupungissa
nuorempia sisariaan ja veljiään, joista yksi olimi-
nun luokkakumppanini ja paras ystäväni, tietysti.
Olin heillä joka päivä ja hän oli minulle aina
niin tasaisesti ystävällinen ja hyvä, ja jokakerta
kuin lähdin heiltä, pyysi hän, etten »unhottaisi
pois». Mutta ei hänen silmissään kuitenkaan nä-
kynytmitäänerikoista tunnetta. Vaankenties eihän
aavistanutkaan, että olisin voinut rakastua häneen,
kun hän on niin monta vuotta vanhempi. Se on
tietysti hienotunteisuutta hänen puoleltaan. Ja sen-
tähden täytyy minun ottaaensimmäinen ratkaiseva
askel, minun täytyy tunnustaa hänelle tunteeni.

Olen jo aikoja sitten päättänyt, että sen on
tapahtuminen hetikohta kuin kirjoitukseni ovat
onnellisesti suoritetut. Sitä ennen — se olisi ol-
lut väärin hänen tähtensä.

Nyt ne ovat ohitse ja ovat onnistuneet. Il-
lalla on tullut siitä Helsingistä sähkösanoma. To-
verini ovat lähteneet lähimpään maataloon punssi-
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pullojen kanssa. Mutta minulla on nyt tärkeäm-
pää tehtävää.

Veljeni nukkuu seinään päin, kääräistyään
kaikki peitteet ja lakanat ympärilleen. Vierei-
sessä kammarissa kuorsaavat toiset. Torninkello
lyökaksitoista yöllä. Kaikki on hiljaa, Nyt on
tullut otollinen hetki. Nyt tunnen, että se tulee
sujumaan. Tänä yönä on se tehtävä, Ja juhlal-
lisella tunteella, kasvot jäykkinä, mutta käsi vä-
hän vavisten, avaan minä laatikkoni. Laatikossa
oli lukittu paperilaukku ja laukussa konseptikir-
jeesen. Nyt se on puhtaaksi kirjoitettava — pu-
naselle paperille sinisellä musteella — ja huo-
menna on se oleva hänen käsissään.— Mitä sinä siellä taas ratuuttelet? ärähtää
veljeni unissaan.

Se ei ole mikään tavallinen rakkauskirje, sillä
tämä rakkauskaan ei ole mitään tavallista rak-
kautta. Minä en kosi, minä ainoastaan »ilmoitan
hänelle tunteeni».

»Minun täytyy saada sanoa sinulle — kir-
joitan minä — mitä sydämmeni tuntee. Jos voi-
sin, niin minä kätkisin ne,kätkisin ainiaksi,mutta
minä tunnen, että se ei ole mahdollista. Ehkä
kummastut tätä, ehkä loukkaudut jasuutut;mutta
jos voit, niin anna minulle anteeksi, ja menköön
tämä asia meidän salaisuutenamme hautaan.»

Ja tämän esipuheen jälkeen alan minä selit-
tää hänelle tunteitani. Monta yötä olen tähän
työhönmenettänyt, mutta sitten siitä on tullutkin
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kahdeksan sivun pituinen pieni novelli. Erittäin-
kin olen ihastunut muutamiin paikkoihin, joihin
asetan suurimmat toiveeni ja joiden luulen täy-
tyvän saada hänet lämpenemään, vaikka hän
vielä olisikin kylmä.

»Jo silloin kuin viime kesänä olin teidän
luonanne siellä maalla, heräsi minussa se tunne.
joka nyt on kasvanut
voittamattomaksi. Me pa-
lasimme järveltä veljesi
kanssa. Sinä olit ran-
nassa meitä vastaanotta-
massa, heilutit meille lii-
nallasi ja huusit heleällä
äänelläsi meitä päivälli-
selle. Olit avopäin, au-
rinko valaisi kasvojasi ja
vaalean punaista pukuasi.
Olit silloin kuin taivaal-
lisesti kirkastettu — ja
se kuva painui siitä het-
kestä unhottumattomasti
mieleeni. »

»Ehkä erehdyn — ja voihan ihminen
niin helposti erehtyä — mutta minusta kuitenkin
näytti siltä kuin en minäkään olisi ollut sinulle
aivan yhdentekevä. Kun olimme viinimarjoja
syömässä teidän puutarhassanne, niin sinä kut-
suit minua luoksesi parhaasen pensaikkoon, tai-
toit täyteläisimmän tertun ja ojensit sen minulle
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pensaan yli. Olisitko tehnyt tämän, ellet olisi
minusta vähääkään välittänyt?»

»Mutta kaikista ihanimpana esiinnyit
sinä edessäni silloin, muistatko, Fanny, viime tal-
vena, kun sisaresi olipienen lapsensa kanssa käy-
mässä täällä luonanne. Sinä otit sen hänen sy-
listään, pidit sitä niin hellästi ja taitavasti käsi-
varrellasi, että mieleeni muistui Rafaelinkuuluisa
madonna.»

»Sinun soittosi, talvi-iltain hämärässä, kun
oht istunut haaveksien pianon ääressä ja laula-
nut niitä lauluja, joita tiesit minun rakastavan,
en voi sitä sanoin selittää, millaiset tunteet mi-
nussa silloin kuohuivat, vaikka minun täytyikin
istua rauhallisena ja kätkeä epätoivoinen epätieto
riehuvaan rintaani» — —

»Mutta nyt sitä en enää voi, minun täytyy
saada varmuus. Minä lähden muutaman kuu-
kauden päästä ulos maailmalle, tiemme eroavat,
emme kenties enää koskaan tapaa toisiamme.
Sanon »kenties», sillä yksi mahdollisuus vielä
löytyy, ettemme ijäksi eroaisi. Mutta se mah-
dollisuus ei ole minun määrättävissäni, vaan se
on sinun. Anna se minulle, jos voit, vaan eli'et
voi, niin sano sekin, sano suoraan ja säälimättä.
Sillä varmuus, olkoon se kuinka karvas tahansa,
on aina parempi kuin epävarmuus.»

Aamu jo valkeni, kun olin lopettanut puh-
taaksi kirjoittamisen. Ilman konseptia kirjoitin
siihen vielä näin kuuluvan lisäyksen:
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»P. S. Jos sinun hyvin käy maailmassa —
jota sydämmestäni toivon, sillä nyt kun aamu
koittaa ja luonto taas yön jälkeen herää uuteen
elämään, tunnen minä, että rakkaudessani ei ole
ollenkaan itsekkäisyyttä — niin pyydän vaan,
että vaikka et minua rakastaisikaan, et kuiten-
kaan ajattelisi minua katkeruudella etkä minua
tuomitsisi. Ehkemme enää koskaan tapaa toi-
siamme. Ehkä se oli viimeinen kerta, kun koh-
tasimme toisemme eilen, kun tulit samalla het-
kellä Hiltusen puotiin kuin minäkin olin siellä.
Mikä omituinen sattuma. Se oli vaan pienikoh-
taus, johon et varmaankaan — jos et rakasta mi-
nua — pannut sen suurempaa huomiota, mutta
joka painui minun mieleeni ja tulee siellä säily-
mään niinkuin nämä muutkin. — No, sinä täällä!
sanoit sinä . .. oletko ostanut jotain. — Olen!
vastasin minä ja ääneni vapisi. — No, mitä sit-
ten? ■

— " Sen saat sittemmin tietää. — Milloin
saan sen tietää? — Kerran! — Nyt voin sen sanoa.
Minä olin silloin ostamassa tätäpunaista paperia,
jolle tämä kirje on kirjoitettu. — Mutta kylliksi
nyt. En tahdo sinua kauvemmin ikävystyttää,
Hyvästi! — Ijäksikö hyvästi?»

Kirje on valmis, taitan sen huolellisesti ko-
koon, suljen kuoren ja kirjoitan siihen: »Neiti
Fanny Friberg — käteen.»

Samassa laulaa vastapäätä olevan naapurin
kukko ensimmäisen sävelensä ja kello kirkon tor-
nissa lyö kolme. Vetäsen ikkunan kiinni ja las-
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keudun levolle niinkuin kuolemaan tuomittu, joka
huomenna viedään mestauslavalle ja joka juuri
on kirjoittanut viimeisen tahtonsa.

11.

Seuraavana aamuna — joka oli sunnuntai —
oli taivas pilvessä ja ilma kostea, vaikkei sata-
nut. Meillä oli murakoita potaattihaudikkaita
aamiaiseksi, kotoa tuotua nuorta piimää ja tuo-
retta pannurieskaa. Olin yhä vielä juhlallisella
tuulella ja söin synkästi ja koneellisesti. Vaan
veljeni olivat aamuvirkeitä ja rupesivat tekemään
kiusaa,— Sitä se on merkillinen mies tuota, yökau-
det se valvoo ja kirjoittaa mitähän kirjoittanee-
kin.. eikö tehne rakkauden kirjettä, koskapahan
oli ostanut eilen punaista paperia.— Kuka sinulle on sitä valehdellut?— Hiltusen puotipoika sanoi.— Se ei ole totta!— Sitä Fribergin Fannyäkö sinä — ?— Suus khnni!

Hoitajamme, vanha perheen palvelija, pitää
minun puoltani:— Syökäähänpois älkääkä tyhjäähupattako.

Siihen se jäi ja minä lähdin ulos kaupun-
gille, kirje povitaskussa.
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Se olisi nyt ollut saatava perille, mutta siinä
ilmaantui yhtäkkiä odottamattomia vaikeuksia.
Kaupungin postia ei löytynyt eikä minulla ollut
ketään, jonka olisin voinut lähettää viemäänkään.
Jos vilkuttaisin issikan ja antaisin sille viisikol-
matta penniä ja sanoisin, että vie tämä kirje
neiti Fanny Fribergille. Mutta tästä syntyisi liika
suurta meteliä. Se ajaa kolkuttaisi rattaineen nii-
den portista sisään, seisattaisi hevosensa rappujen
eteen ja komperoisi kyökkiin. Ehkei olisi Fanny
itse saapuvilla, mutta jos olisikin, niin saattaisi
hän kysäistä: »Keneltä on tämä kirje?» Siltä ja
siltä, voisi issikka vastata paukauttaa, niin että
kuuluisi kaikkiin huoneisin, sillä nehän tuntevat
koko maailman. Tai jos ei kysyisikään, niin
saattaisi Fanny mitään pahaa avistamatta avata
kirjeen kaikkien nähden ja punainen paperi he-
rättäisi hetikohta epäluuloa. Se olisi kyllä nero-
kas tuuma, jos lähettäisin kirjeeni eri kuoren
sisässä johonkin postikonttoriin, ja. kun ne sen
avaisivat siellä, niin palauttaisivat tänne takaisin,
kun olisi postimerkki päällä. Mutta mitä ne ajat-
telisivat siitä siinä postikonttorissa? Ja sitäpaitse
voisi kirje hukkua; ja jos tulisikin perille, en
tietäisi, milloin se on tullut.

Ei sitä voi muuten järjestää kuin että itse
pistän sen hänen omaan käteensä. Mutta ei se-
kään ollut niin mutkatonta, Mitenkä minä sa-
noisin hänelle? Niinkö, että: »tässä olisi minulta
sinulle kirje?» Ei se sovi. Jos en virkkaisi mi-
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tään, ojentaisin sen vaan hänelle äänettömällä
liikkeellä ja hyökkäisin ulos. Mutta eikö sekin
ehkä olisi naurettavaa?

Yhtäkkiä iskee päähäni nerokas tuuma. Si-
sareni Hanna ja hän ovat joskus olleet kirjeen-
vaihdossa. Minä annan sen hänelle, ja sanon
että se on tullut minulle Hannan kirjeen sisässä
jonkun matkustavaisen mukana ja sitten minä
sanon, että nyt täytyy minun mennä.

Mutta kun tulin heille, ei ollut Fanny ko-
tona, Oh mennyt kirkkoon. Veli oli kyllä ko-
tona, mutta ehdotti, että mentäisiin kävelemään.
Ja minun täytyi kävellä hänen kanssaan koko
aamupäivä ja palata kirje taskussa kotiin päiväl-
liselle.

En saanut asiaani toimitetuksi iltapäivällä-
kään. Kävelin kyllä heidän ohitsensa ja pihalta
kuului kroketti pallojen pauketta. Mutta lan-
kun raosta näin, että siellä oli vieraita. Turha
olisi yrittääkään, sillä tietysti ne jäävät sinne
koko illaksi.

Kaupunkikuohuusunnuntai-yleisöä.Suurissa,
kadun täyteisissä laumoissa vaelsivat koulupojat
ja koulutytöt ylös ja alas kaupunkia pitkin, nau-
raen ja metelöiden. Minua ne inhottivat kaikki
tyyni. Semmoisia iloisia, pintapuolisia ja kevyt-
mielisiä olentoja, joilla ei ole aavistustakaan elä-
män todellisista kärsimyksistä ja tuskin tulee-
kaan... Ja yhä ne vaanpelasivat krokettia siellä
Fribergin pihassa, vaikka jo hämärti. Se Fanny-
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kin... mitähän sillä nyt on niinhauskaa nauret-
tavaa? — Ja minun täytyi mennä yksin kotiini.
Otin avaimen ovelta, heittäysin vuoteelleni jaolin
onneton.

Seuraavana aamuna alkoivat jo tenttaamit.
Mikä kohtalon iva — sanon minä — lukea täl-
laisessa mielentilassa vanhoja vuosilukuja. Mikä
ilmeinen ironiia — hymähdän minä katkerasti —
ratkaista probleemeja, kun elämän suurin kysy-
mys odottaa ratkaisuaan.

Eikä tuo otollinen hetkikään näyttänyt kos-
kaan tulevan. Silloinkuin vaan suinkin sopi,
minä tosin menin hänen luokseen siinä vahvassa
vakuutuksessa, että nyt se tapahtuu. Mutta se
oli niinkuin olisi varta vasten niin asetettu, etten
koskaan saa tavata häntä kahden kesken. Mil-
loin on mikin hänen pikkuveljistään ja sisaris-
taan saapuvillla, ja niitä näyttää nyt kihisevän
enempi kuin koskaan ennen hänen ympärillään.
Milloin niitä on yhdessänurkassa,milloin toisessa,
milloin ne kaikki katsoa noljottavat minua vas-
ten silmiä. Voisi se hyvin hyvästi ajaa ne perä-
kammariin! Ja sen se kai tekisikin, jos rakastaisi
minua. Mutta rakastaakos se — ! Ja jos joskus
ohsin nopealla käden käänteellä ennättänytkin
suorittaa asiani ja hyökätä sen tehtyä tieheni,
niin en saanut sitä tehdyksi omilta epäilyksiltäni.
Monesti olen jo siirtänyt kirjeen povitaskusta
sivutaskuun, monesti siihen jo tarttunut ja aiko-
nut nakata sen hänen syliinsä. Vaan aina jää
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pala nielemättä. Huomenna nielasen ... mutta
kurkkuun jää se huomennakin.

Kului päiviä ja kului viikkoja. Illoilla aina
varmuuden vuoksi suljin kirjeeni lukittuun laa-
tikkooni ja aamulla otin sen sieltä esille. Kuori
alkoi tahraantua ja nurkat vääntyä koiran kor-
ville, nhn että se lopulta piti kääriä paksun, har-
maan paperin sisään.

Ei käynyt syönti päivällä eikä yöllä nukku-
minen. Kuumuus oli kohonnut vielä korkeam-
malle. Vuoteesta ei ollut kuin riekaleita jälellä.
Veljenikin oli vaatinut vuode-eroa ja laitattanut
itselleen oman tilan sohvan kannelle toiseen huo-
neesen.

111.

Lukukausi lähenee loppuaan, tenttaamit ovat
kohta kaikki suoritetut. Mutta tunteeni ovat yhä
vielä povitaskussa ja yhä tykyttää sydän har-
maasen paperiin — kun yhtäkkiä tulee apukuin
taivaasta suoraan.

Kaupungin naiset ovat varattomien ylioppi-
laskokelaiden hyväksi panneet toimeen arpajaiset.
Fanny on valittu myymään arpoja jaeräänäpäi-
vänä — yhtenä kaikkein synkimmistä — kysyy
hän minulta, enkö tahtoisi ruveta hänen kassöö-
rikseen.



23

Hän siis rakastaa minua! Minä en siis ole-
kaan hänelle enää yhdentekevä! Ilmankos hän
siis on ollutkin niin alakuloinen! Kuinka en ole
sitä ennen huomannut!

»Oi terve pohjola, isäimme onnela!» — lau-
lan minä pukeutuessani jariennän hevosella nou-
tamaanhäntä hänen asunnostaan.

Hän tulee ovessa vastaan, pannen hansikkai-
taan käsiinsä. Yllään on hänellä vaalean punai-
nen puku. Vaalean punainen!— Kas, kas! sanoi hän, frakissa ja valkeassa
kaulahuivissa .. . käännyppäs... se sopii hyvin,
tuo sinun uusi pukusi.

Saan sulkea hänet melkein syliini auttaessani
päällysvaatteita hänen ylleen.— Ei tarvitse tulla noutamaan, sanoi hän
palvelijalleen. Ja minulle: Ole hyvä ja pistä
tämä avain taskuusi.

Nyt ei ole enää epäilemistäkään, nyt olen
niin varma! Ja tänä iltana tulee se tapahtumaan!

Ei koskaan ole hän ollut niin kaunis kuin
tänä iltana. Me seisomme pienellä estraadilla
ylempänä muita. Hän lukee noita somia valkeita
paperikääryjä lasiselle lautaselle, minä otan vas-
taan rahat, meidän yhteinen kauppa käy hyvin,
ihmiset sanovat ostaessaan: »teidän onnellanne!»
ja meidän arpamme ovatmyydyt loppuunennem-
min kuin kenenkään muun.

Aika kuluu kuin huumauksessa. Franseesi
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on alkanut ja me olemme asettuneetpremieerille,
kahden hengen istuttavalle pienelle sohvalle.

Ensimmäinen vuoro on jo ohitse enkä ole
vielä saanut sitä sanotuksi. Mutta onhan vielä
kolme vuoroa jälellä. Olen ostanut arpoja minä-
kin ja lahjoitan ne hänelle. Hän voittaa komean
lamppumaton, vaan ei tahdo sitä ottaa.— Mutta se on sinun!— Ei, ei, en minä ota.

Toinen vuoro alkaa, Astun, onneton,hänen
helmalleen ja hän rientää naisten pukuhuoneesen
sitä laittamaan. Saan istua koko sen väli-ajan
yksin sohvalla.— Suo anteeksi, sanoo hän tultuaan, ja me
alotamme kolmannen vuoron. Eihän näytä suuttu-
neelta, jumalan kiitos, hymyileekin, kun karke-
lemme vastakkain. Mutta minä tanssin kuin tu-
lisilla hiilillä, sillä nyt ei ole kuin yksi väliaika
jälellä ja nyt sen täytyy tapahtua. Enkö voisi
ehkä jättää sitä siksi, kun menemme yhdessä ko-
tiin? Ei, se ei ole enää mahdollista, veli voi
tulla mukaan!

Hän istuu tuossa syrjin minuun ja leyhyt-
telee viuhkallaan kuumuutta pois poskiltaan. Se-
kondi on lattialla yhtenä epämääräisenä mylläk-
känä. Tuossa tuokiossa ne ovat lopettaneet ja
neljäs ja viimeinen vuoro alkaa.

Nyt tai eimilloinkaan! ... Se on jo rinnassa,
se nousee kurkkuun ja kuristaa sitä kuin rauta-
kouralla, alkaa jo painua alas, mutta silloin teen
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minä viimeisen epätoivoisen ponnistuksen, pää-
täni huimentaa enkä tiedä, mitenkä...mutta sil-
loin se on jo sanottu!— Vai niin, sepä hauskaa ... onko sinulla
se täällä mukanasi?— Täälläkö?... on... ei... mitä sanon
minä... se on minun palttooni taskussa...minä
annan sen, kun mennään. ..— No hyvä, ehdinhän sen sittenkin saada.

Minä jo luulin, että hän oli minut aivan
unohtanut.— - Galoppad! komennetaan.

Nyt se on tehty, nyt en voi enää, peräytyä,
nyt on kohtaloni ratkaistu!

Minä laukkaan kuin riivattu. Tunnen tuskin
että hän on kainalossani.— Vaihdos! huudetaan, mutta minä en tot-
tele, minä en tahdo päästää häntä,minä karkaan
omineni ohitse. Lattia läikkyy jalkaini alla, seinät
huojuvat kaatualleen ja lamput heiluvat kuinkir-
kon kellot. Vapaat vuorot alkavat, minua joh-
detaan ja viedään ympäri salia,kainaloiden alatse
ja rivien lomitse, minä käyn, kumartelen, lauk-
kaan ja pyörin, välistä on hän vierelläni, välistä
huomaan olevani yksin ainoastaanherrojenkanssa.
Tuntuu niin kumman vieraalta, en tiedä, olenko
se minä vai onko se joku muu. Mutta minähän
sitä olen sittenkin minä! Mitä? Sanoinko senhä-
nelle? Niin niin! Tuolla hän on! Kiertää tänne
päin kädestä käteen! — Kylmä hiki kihoaa koko
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ruumiistani. Tuntuu kuin pyörryttäisi. Prome-
naad! — Avansee! — Retiree! — Ei,ei! Kaikki
on ehkä menetetty! — minä tunnen sen yht-
äkkiä. Minä veltostun ja jäykistyn.

Mutta hän katsoo yhtäkkiä huolestuneesti
ylös minuun.— Voitko pahoin?— Kuinka niin?— Olet aivan kalpea.— Olenko, en tiedä, ei minulla ole mitään.

Tanssi lakkaa samassa. Miksi kysyi hän
yhtäkkiä, voinko pahoin? Vien hänet salin yli
ja kumarran juhlallisesti, mutta merkitsevästi.— Kiitoksia, Fanny, tämä oli minun viimei-
nen tanssini.— Kuinka nhn?— Ilman vaan... en aijo enää koskaan
tanssia.— Et koskaan?— En koskaan.

Hän katsoo minuun yhä vähän huolestu-
neesti. Pyörähdän jo mennäkseni, mutta yht-
äkkiä tunnen käännähtäväni,näen ojentavani hä-
nelle — sen harmaasen paperiinkäärityn kirjeen,
kuulen sanovani:— Tässä se onkin... minä en muistanut-
kaan.. . sisareni kirje...

Ja näen, että hän ottaa sen ja menee nais-
ten huoneesen.

Lattia, jonka yli minun on mentävä herrain
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bufettiin, on kuin rajaton erämaa, hyvin kaukana
tuolla on ovi ja sen edessä pieniä punasia naa-
moja ja jotain valkeata ja mustaa.

Vähän myöhemminulkona käytävässä. Olen
juonut lasin punssia. Tahdon juoda tänä iltana!
Tahdon tyhjentää pohjaa myöten elämäni katke-
ran kalkin. Sillä miksi minä, miksi juuri minä
olen ikuisesti tuomittu olemaan kovan onnen
hylkylapsi. Mikä kirosi minun unhottamaan sii-
hen sen harmaan paperin!— - Oletko nähnyt Hermannia?

Se on hänen veljensä ääni, joka kysyy.— Täällä hän oh juuri vastikään, vastaa
joku toinen.— Ka, täällähän sinä oletkin. .. kuule, si-
nullahan on meidän avain?— Menetkö jo pois?— En minä ... vaan Fanny sanoi voivansa
pahoin ja pyysi itseään saattamaan... mutta
kyllä minä tulen pian takaisin.

Hyvä kaikki! Hän voi pahoin ja tahtoo vel-
jensä saattamaan.

Olisin ehkä ollut »ikuisesti murrettu mies,
vain kalpea haamu siitä mikä muuten olisin ol-
lut», ellei hän olisi minua pelastanut. Sillä seu-
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raavana aamuna sain häneltä oman kirjeeni ta-
kaisin ja sen mukana seuraavat rivit: »Kyllä

olet sen itsekin
huomaava, kun
oikein ajattelet,
että se, minkä
olet tehnyt, on
hyvinlapsellista.*

Lapsellista!Mi-
nunko rakkaute-
ni, minun suuri
ja syvä ja mie-
hekäsrakkauteni— lapsellista?
Sillä laillako hän
ohkirjeeni käsit-
tänyt?...

Hänsäälittimi-
nua.

Juhani Aho.



Onnensa kukkulalla.

»ilän on mun,hän onmun,minun ainoastaan!
Sen kuiskasi mulle hän vasta.
Miten voisin mä hillitä mieltäni siis,
En huoli mä maailmasta.

Viis veisaan mä siitä, jos köyhämä oon,
Ja jos leipäni maailmalla;
Hän on mun, hän on mun! sen tiedän mä vain,
Mun ainoan taivas-alia.

Salatieto se sentään vielä nyt ois,
Sitä sulle en juoruta saisi

—
Mut onneni viesti jo tahdottain
Yli huulteni huilata taisi.
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Ja tietköhön vain koko maailma sen,
Minä voittajan käynnillä kuljen:
Hän on mun, hän on mun, minun ainoastaan
Minä vain hänet syliini suljen.

Minä vain olen häntä nyt suudellut
Sekä äitinsä aamuin ja illoin —
Ihan suulle mä suutelin,kerran vain,
Voi, kuinka hän purppusi silloin!

Hän on puhdas kuin pulmunen päivällään
Ja tuntehen lämpöä täynnä —
Lie tuttukin sulle hän cnnaltaan,
Jok'on koulut ja kaikki jo käynnä.

Mitä tässä mä sentähän kerronkaan,
Tuhat vuottahan kertoa voisin.
Sinä voisit jo onnea toivottaa! —
Myös sulle mä semmoisen soisin.»

Kasimir Leino.



Muutamista Suomenmaan kartoista.

#Len kuullut usein valitettavan sitä että syr-
jäinen maamme on kovin vähän tunnettu

muualla Euroopassa kuin Pohjoismaissa. Ja totta
se onkin. Mutta on ollut aikoja, jolloin sivis-
tyksen pesäpaikoissa, Välimeren rannoilla, Suo-
mesta eiole tiedettymuutakuin että »Finlanth» tai
»Finlappelanth» niminen maa löytyi jossain kau-
kana »Norvegian» ja »Svecian» pohjoispuolella, 65
ja 68 asteenvälillä pohjoista leveyttä, ikuisen jään
ja lumen rajoilla. Siitä miten tämä »noitien ja
karhujen maa» vähitellen on tullut enemmän ja
enemmän tunnetuksi Euroopassa saamme muun
muassa huvittavia tietoja jos vertailemme toisiinsa
niitä karttoja, joita maastamme on aikojen ku-
luessa tehty.

Ensimmäistä karttaa laakeaksemme, jossamaa-
tamme on mainittu ja josta on säilynyt tietoja,
täytyy meidän mennä ajassa lähemmä kahdeksan-
toista vuosisataa taaksepäin aina aleksandriinilai-
seen Claudius Ptolemaeukseen asti, joka eli ensim-
mäisellä puoliskolla toista vuosisataa Kr.syntymän
jälkeen. Häntä voidaan todella sanoa sekä maan-
tieteen että karttojen isäksi, sillä hän se on luonut
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ja määritellyt ne perusteet, tai toisin sanoen sen
aakkoisjärjestelmän, jota nykyisissäkin maantie-
teellisissä kartoissa vielä noudatetaan. Tosin oh
joennen häntä löytynyttyyrolaisenMarinuksen te-
kemiä maantieteellisiä tauluja jakarttojakin, jotka
olivat syntyneet kauppiaitten ja muitten matkus-
tajien tekemien havaintojen ja muistoonpanojen
nojalla ja joita siihen saakka olikäytetty oppaana
matkoilla. Mutta näissä kartoissa oli paljon ja
tuntuvia virheitä, jonka vuoksiPtolemaeus laajassa
teoksessaan »Johdatus maantieteesen», johonkuu-
luu 27 silloin tunnetusta osasta maapalloa teh-
tyä karttaa, oikaisi ne tähtitieteellisten havain-
tojen perustuksella ja eri haaroilta saatujen ker-
tomusten mukaan. Näillä viimemainituilla kar-
toilla, jotka vasta bysantiinilaisen keisarikunnan
kukistuessa, enemmän kuin tuhat vuotta niitten
tekemisen jälkeen, tulivat länsimaissa tunnetuiksi,
herättäen ääretöntähuomiota tarkkuutensa ja täy-
dellisyytensä vuoksi, ovat Välimeren rantamaat
muodolleen kuta kuinkin oikein, muttakuta poh-
joisempia osia maapallosta nämä kartat käsittele-
vät sitä virheellisempiä ne myöskin ovat. Niinpä
on esim. Skandinaavia sillä Ptolemaeuksen kar-
talla pohjoismaista, joka löytyy eräässäkäsikirjoi-
tetussa kappaleessa hänen maantiedettään vuodelta
1467, pääpiirteiltään kolmionmuotoinen ja pitku-
lainen luoteesta kaakkoon, eikä kuten todellisuu-
dessa, koillisesta lounaaseer ATasta kuudennen-
toista vuosisadan alussaeräänbayerilaisen teoloogin
Zieglerin teoksessa vuodelta 1532, johonRoomassa
siihen aikaan oleskelevat suomalaisetkin papit oh-
vat antaneet tietoja, ilmestyy Suomi, Finlandia,
ensikerran oikealla paikallaan, vaikka silloinkin
vielä kahtena kaitana niemenä, joitten välissä
»Peunthe»- (Päijänteen) järvi ottaaverrannollisesti
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mahdottoman suuren alan ja joitten eteläpäissä
nähdään nimet Hangoo ja Viburg. Kartta on
tehty niin pienessä mittakaavassa että Suomen
osan siitä voihyvästi peittää puoleUa kämmenellä.
Rantapiirteitten muoto muistuttaa muutoin aivan
koiran tai ketun päätä sivulta katsottuna, siten
että silmien ja suun kohdalla onPäijänne jasiitä
Suomen lahteen juokseva joki, kuonon nenässä
Hankoniemi, alaleuassa Wiipuri ja korvien koh-
dalla »Ostrobotnia» ynnä Korsholma. Pohjan-
lahden perukka pistää pitkälleitäänpäin tehtyään
jyrkän käänteen nykyisen Merenkurkun kohdalla.— Monta kertaa suuremmassa koossa ja koko
joukon viimemainittua etevämpänäniinhyvinmuo-
donkuin yksityisyyksienkin suhteen on sitävastoin
tunnetun suomalaisen piispan OlaviMaununpojan
Venetsiassa seitsemän vuotta myöhemmin julkai-
sema kartta pohjoismaista. Tällä muutama vuosi
takaperin Munchenissä löydetyllä kartalla, joka
paitsi puhtaasti maantieteellisiä yksityisyyksiä si-
sältää koko joukonkuvaannollisesti esitettyjäkansa-
tieteellisiä tietoja kulkuneuvoista, eläimistöstä,
pyyntitavoista y. m., on maan rannikon muoto
kuitenkin vielä tuntuvasti virheelhnen. Kovin
kaidaksi kuvattua Suomen »nientä» syleilee siinä
Pohjan- ja Suomenlahdet, joista varsinkin viime-
mainittu on virheellisesti piirretty, se kun pistää
verrattain kauaksi pohjoseen päin. Kartan ilmes-
tyttyä, jota sittemmin painettiinuseampia eri ker-
toja ja muun muassa v. 1572 myösRoomassakin,
selvisivät muussa Euroopassa vallitsevat käsitteet
Suomesta ja sen rajoittumisesta pohjoiseen päin.
Vaikka se olikin alaltaan suurin, mitä shhen
saakka oh mistään maasta tehty, käsittäen enem-
män kuin kahden neliömetrin alan, ei se kuiten-
kaan alussa näy muissa maissa herättäneen sel-
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laista huomiota kuin olisi voinut odottaa. Tätä
todistaa parhaiten se seikka, ettämuutamat, useita
kymmeniä vuosia myöhemmin ilmestyneet kartta-
teokset olivat vielä muodon ja muunkin suhteen
paljon virheellisempiä kuin puheena oleva kartta,

Toisekseen ei ole kummakaan jos OlaviMau-
nunpojan kartta aikana, jolloin muittenkin mait-
ten luotettavimmat kartat olivat vielä vaillinaisia,
oli suuressa määrin puutteellinen. Se ei perus-
tunut suoranaisiin mittauksiin eikä siis voitu
vaaliakaan että se olisi näyttänyt oikein mat-
kat eri paikkojen välillä ja antanut luotettavan
kuvan maamme rannikkojen ja suurempien ve-
sistöjenkään piirteistä. Mutta sellaisenaankin on
se tärkeä todistuskappale sen ajan maantieteen ja
kartografiian historiaan. Se on sitäpaitsi siinäkin
suhteessa merkillinen että se tavallaan ikäänkuin
päättää ensimmäisen yleisen kehitysjakson kartto-
jen laadinnassa ja monistetussa.

Uuden jakson syntyyn voidaan pitää suurim-
pana syynä erään enemmän kuin puolitoista tu-
hatta vuotta unohduksissa olleen kysymyksen
eloon herättämistä, kysymyksen, joka koski maa-
pallon suuruuden määräämistä ja senkanssa myös-
kin kehittyneempiä mittaustapoja. Tähänastiset
tiedot maapallon ko'osta perustuivat, näet, vielä
aleksandriinilaisen Erathosteneen v. 230 e. K.te-
kemiin määräyksiin. Vasta kuudennentoista vuosi-
sadan alkupuolella antoi eräs ranskalainen lää-
käri Fernel asialle uutta virikettä mittaamalla
vaunujensa pyörien avulla matkan Pariisin ja
Amiensin välillä ja määräämällä tähtitieteellisestä
molempien pääpisteitten aseman. Näitten töitten
kautta saavutettujen tulosten avulla voi hän las-
kea maapallon puolipäiväviivan pituuden ja siis
myöskin koko maapallon ko'on. Sen ohessa, ja
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varsinkin seitsemännentoista vuosisadan alusta ru-
vettiin karttojakin laatiessa enemmän kuin ennen
nojautumaan suoranaisiin mittauksiin ja tästä oli
tietysti seurauksena, että niitten luotettavaisuus
suuressa määrin eneni. Suomessakin alkoi maan
kartoittaminen tähän aikaan, Kustaa IIAadolfin
hallitessa, osaksi jakoa ja veronpanoa varten,
mutta pääasiallisesti kuitenkin maantieteellisten
karttojen laatimiseksi. Näitten töitten ensimmäi-
nen päällikkö Ruotsin valtakunnassa, Andreas
Bureus julkasi jo v. 1626 laatimansa kartan Ruot-
sista ja sen naapurimaista. Tällä kartalla, johon
kuului kaikkiaan kuusi lehteä, olivat muunmuassa
Suomenkin rantapiirteet jo paljon oikeammin esi-
tettyinä ja erityisiä tietojakin koko joukonenem-
män kuin Olavi Maununpojan ja häntämyöhem-
pien kartantekijöitten teoksissa. Virheellisyyksiä
oli sentään siinäkin ja niihin oli pääasiallisesti
syynä puuttuvat tähtitieteelliset määräykset sekä
vähemmän luotettavat mittaukset. Kului kuiten-
kin taas lähemmin kaksisataa vuotta — jolla
ajalla oli tuon tuostakin tehty erityisiä pienempiä
karttoja eri osista maata — ennenkuin lisäänty-
nyt asutus ja vilkastunut kauppa sekä meren-
kulku suurempine vaatimuksineen tekivät uuden
ja luotettavamman kartan tekemisen välttämättö-
mäksi. Sillä välin oli suuri osa maatamme kar-
toitettu v. 1747 alotettuja isojakoja varten ja
jäännös etelä-osasta ainakin maantieteellisesti mi-
tattu. Näin syntyneitten ainesten avulla ryhtyi
vihdoin kahdeksannentoista vuosisadan lopulla
eräs yksityinen henkilö, vapaaherra S. G. Her-
melin, uuden ja täydellisemmän kartan laadin-
taan ja teetti sitä varten niinhyvin tähtitieteellisiä
paikka-määräyksiä kuin matkustuksiakin eri osissa
maata. Työ alkoi vähemmin tunnettujen seutu-
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jen, Länsipohjan ja Lapinmaan kartoittamisella
ja Suomessa jatkoi sitä sitten pääasiallisesti C. P.
Hällström. Kukin Suomen silloisista viidestä maa-
herrakunnasta kuvattiin eri karttalehdelle, 4 ete-
läisintä mittakaavassa 1:540,000, siis noin kaksi
kertaa suuremmassa koossa kuin tunnettu I. In-
bergin kartta vuodelta 1875, ja viides, Oulun,
mittakaavassa 1:720,000. Sitäpaitsi kuului tähän
karttalaitokseen vieläpieniyleissilmäys-karttakolme
kertaa pienemmässä kaavassa kuin ensinmainitut.
Tavallansa ovat nämäkin Hermelinin kartat, jotka
julaistiin vaskipiirroksina vuosina 1798— 1799, sii-
lien aikaan katsoen, jolloin ne ilmestyivät käy-
täntöön ja muihin sen aikuisiin karttateoksiin
verraten, hyvinkin etevät. Mutta ne eivät sitten-
kään eläneet enemmän kuin viisi- tai kuusikym-
mentä vuotta.

Kun Suomi v. 1812 tuli erotetuksi Ruotsista
oli tosin luonnollista että se maanmitannon laa-
jalla alalla sai oman keskiviraston, mutta yhtä
luonnollista oli myöskin että se ryhtyi edelleen
kehittämään niitä laitoksia, joita se oli Ruotsin
kanssa yhdessä olemisen ajalta perinyt. Niissä
asetuksissa, jotka siis jäivät noudatettaviksi, löy-
tyi muun muassa myöskin suunnitelma vastaisia
maantieteellisiä kartoitustöitä varten. Tämän mu-
kaan olivat kaikki isojakoja varten tehdyt kar-
tat pienennettävät erittäin määrättyyn mittakaa-
vaan ja tähtitieteellisten ynnä kolmiomitannollis-
ten mittausten avulla ko'ottavatmaantieteelliseksi
kartaksi maasta. Kun suurin osa Suomea jo en-
nen v. 1840 oli tullut ainakin kerran täydellisesti
mitatuksi ja kartoitetuksi ja siilien luettiin nyt jo
Wiipurin läänikin ja kun sen ohessa maan hal-
linnollisessa jaoituksessa oli tapahtunut useita
muutoksia ja asutus sekä kulkuneuvot ruvenneet
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edistymään, syntyi asianomaisessa virastossa se
ajatus että oli sopiva aika ryhtyä uuden, oman
ja entisiä suuremmansekä luotettavamman maan-
tieteellisen kartan laadintaan. Yhtenä vaikutta-
vana syynä tuuman toteuttamiseen lienee ollut
sekin seikka että muut Euroopan valtiot, Ranska
etunenässä, olivat osaksi saaneet jo ennen alote-
tut maantieteelliset karttansa valmiiksi, tai puu-
hailivat niitten päättämisessä, Sen ohessa oli se
tiede, johon tällaisten karttalaitosten tekeminen
perustuu, geodesia, s. 0., lyhysti sanoen, oppi
maapallon pinnan muodon ja suuruuden määrää-
misestä, saanut arvokkaita lisiä niitten laajojen
kolmiomitannollisten mittausten kautta, joita tä-
män vuosisadan kolme- ja neljäkymmenluvulla
tehtiin osaksi keski-Euroopassa osaksi Wenäjällä,
Viimemainitussa maassa oli tähtitieteen professori
Pulkowassa, Struve, samoihin aikoihin alottanut
kuuluisan astemittauksensa Mustanmeren rannalta,
jatkaen sitä myöhemmin Suomen ylitse Jääme-
ren rannalle saakka. Oli siis Suomessakin ole-
massa ainakin joku määrä sellaisia aineksia,
joita jo siihen aikaan pidettiin tarpeellisina kun-
nollisen karttalaitoksen aikaansaamiseksi. Alutta
kun niitä ei ollut tarpeeksi, astemittaus kulki,
näet,ainoastaan kapeaa juovaamyötenSuomenyli,
eikä mittauksen tulokset joutuneet kartantekijän
käytettäväksi ennenkun kartta suurimmaksi osaksi
oh ehtinyt tulla valmiiksi, täytyi peruspisteitten
hankkimista varten tyytyä siihen saakka käytän-
nössä olleesen tapaan, nimittäin tähtitieteellisten
paikkamittausten toimittamiseen. Niitä tehtiinkin
koko joukko, varsinkin pohjois- ja sisäosissamaata.
Rannikoilla, ja etelä Suomessa löytyi sitävastoin
useita ennen tehtyjä määräyksiä, jotka hyväksyt-
tiin käytettäviksi. Kartta-ainekset saatiin pienen-



38

tämällä maanmittaus-ylihallituksessa löytyviä pi-
täjän jakihlakunnan karttoja; tehtiinpä senohessa
Lapissa ja jonkun verranmuuallakin uusia maan-
tieteellisiä mittauksia, jotta kartta olisi tullut niin
luotettavaksi kuin mahdollista.

Siten syntyi lähes kaksikymmen-vuotisen työn
jälkeen maanmittaus-ylihallituksessa C. Nybergin
johdolla tehty Suomenmaan yleiskartta mittakaa-
vassa 1:400,000 tai 2 */« millimetriä kilometrille.
Se piirrettiin kiveen ja julaistiin 30-lehtisenä vuo-
sina 1863— 1872. Huolellisen ulkoasunsa vuoksi
on se saavuttanut ulkomaillakin,kuten esim. Pa-
riisissa, Yenetziassa ja Bernissä ansaittua huo-
miota ja täällä kotimaassa on se yksistään jonel-
jännes vuosisadan ajan ollut oppaana sellaisissa
tapauksissa, missä maantieteellistä karttaa tarvi-
taan. Sen johdolla on sittemmin myöskin laa-
dittu useita karttoja pienemmissä mittakaavoissa
kuten esim. ylempänä mainittu I.Inbergin kartta
sekä muutamia saman tekijän ulosantamia koulu-
ja käsikarttoja. Yleiskarttaa tehdessä ei kuiten-
kaan liene tullut tarpeeksi huomioon otetuksi tu-
levaisuutta ja sen suurempia vaatimuksia. Ne
tähtitieteelliset määräykset, jotka sen laatimista
varten tehtiin, riittivät tosin tarkkuutensa puo-
lesta peruspisteiksi. Mutta kun tätä tarkoitusta
varten käytettiin sellaisiakin määräyksiä, jotka
ohvat tehdyt jo useita vuosikymmeniä ennen ja
ehkä oikeastaan toisellaisia tarkoituksia varten ja
kun kartta-aineksetkin olivat osaksi vanhoja ja
vaillinaisia,niin on karttaa vastaan viime aikoina
tehty painavia muistutuksia. Tätä karttaa arvos-
tellessa on kuitenkin aina otettava huomioon se
aika, jolloin se tehtiin sekä myöskin millä kehi-
tyskannalla muitten maitten silloiset karttateokset
ja niitä varten tehtävät esityöt olivat.
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Nykyiset tarpeet eivät enää tule tyydytetyiksi
ainoastaan pienissämittakaavoissa tehdyillä maan-
tieteellisillä kartoilla, vaan tarvitaan niitä varten
joko topograafillisia tai taloudellisia karttoja, joista
edellisillä on sotainen ja jälkimäisillä — nimestä-
kin päättäen — rauhallisen kehittämisen tarkoi-
tus. Luotettavia taloudellisia karttoja, mittakaa-
voissa 1:20,00—1 :40,000 (5 tai 10 centimetriä
kilometrille) tarvitaan varsinkin kaikissa sellaisissa
töissä, jotka jollakin tavoin koskevatmaata,kuten
esim. uusia rauta- ja maanteitä sekä kanavia teh-
dessä ja niitä hoitaessa,uusien alojen viljelykselle
saattamisessa ja maitten hoidon helpoittamisessa,
veden laskemisessa nevoilta ja soilta, niittyjen ja
viljelysmaitten ojituksessa, metsämaitten tarkoituk-
senmukaisessa käyttämisessä, viljelykseen kelpaa-
vien alojen eroittamisessa, uutisasuntojen perus-
tamisessa, maataloudellisen tilan tutkimisessa ja
parantamisessa, maaopillisten, luonnontieteellisten
ja ilmahavaintojen tarkoituksenmukaisessa kokoa-
misessa ja käyttämisessä, purjehdusväylien tutki-
misessa,postiteitten jatelefooni- ynnäsähkölennätin
linjain järjestämisessä;— jasitäpaitsivieläoikeuden,
tilaston, liistorian,maantieteen jakansatieteen pal-
veluksessa sekä paikkakunnalhsia oloja tutkittaessa
ja matkusteltaessa. Tosin löytyySuomessa v. 1840
jälkeen tehtyjä pitäjän- ja kihlakunnankarttoja,
joita on käytetty vastamainittuihin tarkoituksiin
jakahtena viimeisenävuosikymmenä onvenäläinen
topograafikunta sitäpaitsi mittakaavassa 1:21,000
kartoittannut eteläosan maata Rauman, Hämeen-
linnan ja Lahden seuduille pohjosessa. Niistä
perustuvat edelliset vanhempiin kartta-aineksiin
ja ovat siis jo senkin vuoksi viimemainittua suora-
naisten mittausten kautta laadittua karttaa ala-
arvoisempia; mutta viimemainittuakaan ei voida
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pitää muitten maitten vastaavien laitosten vertai-
sena se kuneiperustukolmiomittauksun, joita, ny-
kyään halutun tarkkuuden saavuttamiseksi, vält-
tämättömästi tarvitaan karttoja kokoonpannessa.

Jos olisin voinut loihtia, lukija, eteesi selvän
kuvan niistä kartoista, joita tässä ylempänä olen
lyhyesti kosketellut,nhn ohsi varmaankin hauskaa
ja opettavaista tehdä havaintojasi niitten johdolla,
Samalla kun ne näyttäisivät kuinka puutteellinen
taito karttojen tekemisessä alusta pitäin on ollut,
kuinka hitaasti, varsinkin keskiajalla, se on edis-
tynyt ja kuinka — meidän mielestämme — suuria
virheitä niissä on olemassa, samalla ne myöskin
meille havainnollisesti ilmaisisivat miten käsitteet
maastamme ja sen asemasta vähitellen ovat sel-
vinneet siitä hämärästä, jossa ne koko klassillisen
munaisuuden olivat uinuneet. Näiltä kartoilta,
ja ainakin myöhäisemmiltä, voi myöskin seurata
asutuksen, viljelyksen ja kulkuneuvojen edisty-
mistä maassamme. Jo tämäainainen edistyminen,
paitsi kartan niin sanoakseni rungossa löytyviä
virheitä, on osaltaan vaikuttanut siihen ettäuusi-
minen on tuon tuostakin ollut tarpeen vaatima
ja että se vastaisuudessakin tulee niin olemaan.

Karttalaitoksen suhteen olemme taaskin yh-
dessä niistä kehityksen vähkohdista, jolloin seli-
tämme entisen kelpaamattomaksi ja ryhdymme
uusiin puuhiin. Uusi on, niin ainakin toivotaan,
oleva askel eteenpäin; se on kasvava luotettavai-
suudessa ja tietojen rikkaudessa ja toivottavasti
kauaksi aikaa täyttävä tuleviakin tarpeita. Mutta
eihän kehitys siihenkään seisahtune.

Otto Savander.



Jäähyväiset.

Ikkunan ääressä
kuistinpenkillä

istui Alma janojasi
päätään käsivartta
vasten. Miettiväise-
nä, puolittain haa-
veksivana, puolit-
tain ankarana oli
hänen katseensaoh-
jautuneena loitolle
yli ulapan selän ja
ohi saarien ja ran-
tojenkauas etäisyy-
teen. Siinä olihän
jo kauan liikahta-
mattaistunut ja is-
tuiyhä,kääntämättä
päätäänkään kun
muutkulkivat japu-
helivat.

Koko olennossa
näkyi lujuutta ja
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päättäväisyyttä. Vaan samalla kuvautui hänen
kasvoistaan selvästi myös kaihomieltä ja petty-
mystä ja talttuvaa taistelua. Hän näki edessään
hallavan syksyisen luonnon, missä tuuli voimak-
kaasti sujutteli kellahtaviksi käyneitä lehtipuita
rannalla, ja usutti järvenaaltoja vihaisina jahyrs-
kyvinä ajelemaan toisiaan. Vaan ajatus kulki
rauhatonna toisia teitä, leijaili ominvalloin lähellä
ja kaukaa. —

Alempana kuistinportailla istui vanhempi sisar
ja mittaili siinä kaavan mukaan uutterasti liina-
vaatetta. Vähäväliä kuului riuhtaseva risaus,kun
hän lankaa myöten rivakasti repäsi vaatelevyn
poikki, jo sillävälin narskuivat sakset purevalla
äänellä hänen leikellessään mallin mukaan pitkin
liinan pituutta. Aina kotvasen kuluttua virkahti
hän jotain työnsä lomasta sisarelleen, joudatta-
matta kumminkaam nostaa päätääm leikkelyksistä.— Häm tietysti myt saapuu emsi jumassa kello
yksi, vai vastako illalla?

Alma ei vastannut, istui vain ikäänkuin ei
olisi kuullutkaan kysymystä.— Tottakai sinä kirjeessäsi kutsuit hänet
tänne?— Tietysti.

Taas istuttiin hetkinen ääneti, kuului vaim
saksiem terävä syönti. Vihdoim tokasi Alma mel-
kein loukkautuneella äänellä:— Sinä palaat aina tuohonrnimum kirjeeseeni
juurikuin viitaten että minä muka sitä katuisin.
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Minä en kadu, olenhan sen jo sanonut. Jos tar-
kotat että mimä viisi vuottasitten vastasin samaan
kysymykseen kieltävästi, niin silloinhan olin tyttö-
lepakko . .. eikä se kuulu tähän. Nyt minä olen
suostunut ja se päätösonmielessäni järkähtämätön,
se on aamen.— Mutta emhäm koskaan ole väittänyt että
sinä katuisit, päinvastoinhan juuri minä...— Niin, niin,kyllä minä tiedän, se on pää-
tetty ja kirjoitettu, eikä siitä kannata puhua.

Hän oh illalla itse vienyt sen kirjeenpostiin
ja aikusin aamulla oli asianomainen sen jo saanut.
Teko oli tehty, askel oli astuttu ja nyt oli myö-
häistä sitä punnita. Eikä sitä tarvinnutkaan pun-
nita, se oli hyvä. Kosija oli saanut myöntävän
vastauksen, saapuu varmaankin jo tuossa tuo-
kiossa;häävalmistuksia tehdään,kihlausta eiveny-
tetä pitkälliseksi, ensi pyhänä jokuulutetaan....
Kaikki oli niinkuin olla piti janiinkuin Alma sen
selvällä järjellään oli ajatellut olevaksi — sitä
päätöstä oli siis turha enää mielessään vaikuttaa.

Ja Alma oli tekoonsa tyytyväinen, hän va-
kuutti itselleen että toisin hän ei olisi voinut eikä
tahtonut päättää. Mutta sittenkään mieli ei py-
synyt aivan niin levollisena eikä tasaisena, kuin
tyyni ulkokuori näytti osottavan. Häntä tympä-
sivät kaikki nämä puuhat, häntä iletti se ajatus,
joka myötään täytti hänen mielemsä, häm mel-
kein halveksi itseään .... Niin, hän halveksi it-
seään! Ei erityisesti sentähden että häm myt oh
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taipunut suostumaan tuohon avioliittoon, josta hän
emmem aina niin vallattomasti oli tehnyt pilaa ja
jonka hän kerran jo oli mahdottomana janauret-
tavana hyljännyt. Ei. Vaan häntä inhotti itses-
sään se, ettei hän voinut upottaa ikuiseen unho-
tukseen kaikkia entisiä tunteitansa ja tuumiansa
ja unelmiansa. Hän olisi tahtonut haudata maan
syvyyteen kaiken entisyytensä ja sen muistot,
ihanat ja katkerat, ja olisi tahtonut siitä olevasta
hetkestä alkaa alusta nykyisyyden tukevalle poh-
jalle . ..

Vaan hän ei voinut. Ja hän kadehti niitä
entisiä unelmiaan sen vuoksi ettäne olivat entisiä
ja olivat unelmia, ja sentähden hän niitä myös-
kin vihasi ja itseäänkin niiden vuoksi.

Mutta miksi . . ? Eihän elämä kumminkaan
ole unelmaa. Mitäpä hän niistä menneistä kai-
hoili kun nyt oli hyvä niinkuin oli, kun elämä
nyt oli saanut uuden suunnan ja uuden hengen?
Vanhoille unelmille voi joskus hymyillä, mutta
nehän ovat vainajia... ja elää täytyy olevata ja
tervettä todellisuutta.— Mimä voim niin hyvin kuvailla mielessäni
miten iloinen, miten reipas ja onnellinen Akseli
nyt on kun hän saapuu, puhui sisar taas töitään
sommitellem.— Kuulostaa aivan kuin sinä lausuisit tuon
minun kiusakseni.

No mutta Alma ...!
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— Niim, no ymmärräthän sinä sen. Hän on
kerran saanut rukkaset eikä tietysti voi sitä un-
hottaa.. . Muttamiksei hän olisi onnellinen? Hän
on mielestäni miehistä kelvollisin,muuten em olisi
häneen koskaan suostunut.— Luonnollisesti, tiedänhän sen. Mutta sinä
lausut tämän niin kylmästi, miltei kärtysesti.— No mutta pitäisikö minun nyt vielä sulaa
tässähelliin sokerimaisiin tunteenpurkauksiinniin-
kuin nuori ensikertainen tytönlepakko.— Ei sitäkään, mutta

Sisar ei sanonut mitä aikoi. Hän ymmärsi
Alman mielialat varsinhyvin — oli itse jo leski —
ja tiesi mihin suuntaan tämän ajatukset juoksivat,
mutta hän tahtoi juuri houkutella niitä toisille
tolille. Almaa, nuorinta lasta, oli aina pienuudesta
pitäin kukkana vaalittu kodissa ja kylässä ja jo
nuoruudessaan oli hän oppinut pitämään itseään
ensimmäisenä vertaistenpa joukossa. Häntä olihy-
vitetty, oli liehakoittu ja pidetty onnenlapsena ja
hän oli saanut mielinmäärin maistella huvitusten
maljasta. Ja hän oh tietysti unelmoinut jaraken-
nellut mielessään suuremmoisia tulevaisuudentoi-
veita — niiden uhrina oli Akselikin kerran sor-
tunut. Vaan aika oli kulunut; elämänilolta oli
sen kirkkain loisto kelmennyt, elämän kepeämpi
puoli oli menettänyt enimmän mehunsa ja viehä-
tyksensä ja nyt oh jo vuoro tullut totisemman
puolen. Ja se oli astunut esiin sangen vaatimat-
tomassa ja koruttomassa karvassa, sen samaisen
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vähäpätöisen ja yksinkertaisen pikkuvirkamiehen
muodossa, johon hän aina oh tottunutkatsomaan
alaspäin...

Se tietysti kirveli, ajatteli sisar, mutta kir-
velköön,hyvää se tekee. Ja Alma tiesi että sisar
istui tuossa ja ajatteli siten, ja juuri se häntä kiu-
sasi ja hermostutti.— Tuo sinun herkeämätön leikkelyksesi on
niin hermostuttavaa, Mitävarten nyt semmoista
tulista kiirettä rupesit pitämään.— Mutta itsehäm olet tahtomut kihlausajam
niin lyhyeksi kuin mahdollista.— Jos kohta..., tuomitaan häntä

Alma kohautti korkeita olkapäitään ja tähysti
yhä hievahtamatta ulos. Hän huomasi olevansa
epäjohdonmukainen... , vaan välipä tuosta.— Minusta om Akseli aina ollut niin kelpo
poika, jatkoi sisar melkein nuhtelevalla äänellä,
niin suora ja sydämmellinen ja hyväntahtoinen.
Ihmettelen vain että sinä nyt vasta olet oppinut
panemaan häneen arvoa.

Nyt siirsi Alma äkkiä kasvonsa ikkunasta
sisarensa puoleen, katsoi tuota hetkisen tuikeasti
ikäänkuin aikeessa sanoa jotain terävää ja myr-
kyllistä, vaan hillitsi itsensä, nousi päättävästi ja
haki päällysvaatteensa eteisestä. Sitten lähti ääne-
tönnä ulos.— Ethän mene kauas, kenties hän jo aamu-
päivällä tulee, huusi sisar portailta.— Kyllä minä ehdin.
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Alma käveh puutarhan läpi metsään päin
rantapolkua pitkin. Ilma oli kostea, keltanen
lehti peitti maan, taivas päällä oli syksyinen ja
harmaja ja tuuli heilutti talvoja. Tervettä ilmaa
hengittämään ja yksinäisyydessä rauhottumaan
istui Alma sammaltuneen kiven syrjälle jakatseli
miten aalto huuhtoili rantakallioita.

Häntä pisteli melkein kaikki mitä sisar sanoi,
olipa tuo kuinka ystävällistä tahansa. . . Hän oli
ärtyinen, ei ollut nukkunut mennyönä... — »En-
nen oppinut panemaan arvoa ...» hm, oikeastaan-
han se oli kumma jos sitä järjenkannalta harkitsi.
Akseli oli häntä kauan rakastanut, aina siitä asti
kuin.... Niin, silloin hän oli ollut ilkeä Akselia
kohtaan . ., mutta hän oli vasta 18 vuotias ..,
silloin juurirohkeimmillaan javallattomimmillaaii ja
elämä rajatonna ja viehettävänä edessä... Olihan
se luonnollista että hän silloin nauroi kun poika-
parkahaaveksi jakärsi ja toivoi...Akseli oli ollut-
kin niin hullunkurisen naiivi silloin, kun hän
ylioppilaana asui siellä läheistössä maalla: pieni,
laiha kääkkänä,kömpelökäytös, tukka johienoksi
kulunut päästä vaan kasvot jakäsivarret karkean
karvaiset .. Kieleltään kankea, pikkusen tyhmä ja
hyvin tunteellinen...

Syksyllä Helsingissä se kerran tuli juhlallisena
ja kosi..., niin Alma oli silloin purskahtanut
nauramaan.. ei voinut muuta. Eivähääkään kä}^-
nyt silloin sääliksi nähdä kuinka masennettuna
ja epätoivoisena hän läksi... ei välähtänyt silloin
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mieleen että Akseli oli alttiiksiantauva,rehellinen
ja hyvä. .. Alma oh siihen aikaan vaatinut unel-
mainsa esineiltä paljo, paljo enemmän, hän oh
tapaillut paljo ylemmäs...Niin, ne olivat lapsen
mielitekoja, hän ei silloin käsittänyt omaaetuansa,
hän haaveksi . . . nyt hän näki sen selvästi ja
ymmärsi .... Mutta sittenkin, miksei hän voinut
olla tuntematta kalvavaa kaipausta kun hän nyt
juuri oli sanomaisillaan jäähyväisetnoille entisille
unelmilleen .. ?

Almalta vetäysi suu huomaamattaan pilkalli-
seen hymyyn ja hän siirrähti hermohtuneesti is-
tuimellaan. Hänelle oli muistunut mieleen se
ensimäiiien unikuva, tuo pitkätukkainen taiteilija,
kalpea ja solakka, joka syvästi tunteellisella tavalla
oli häntä pitkät ajat hyvitellyt ... Taiteilija oli
mennytulkomaille jasieltä tuonuttullessaan musta-
silmäisen ranskattaren.

Niin, niin, tietysti, hänhän oli taiteilija
Sitten oli hänen sankarinaan ollut miehevä

mies, suuri tilanomistaja. Väkevä, leveähartioinen
mies, ahavoittuneet kasvot, korkea rinta, luiseva
runko, — mies, joka itse raateli väkensä mukana
suurilla tiluksillaan, itse ohjasi korskeita orttaan
ja halveksi kaikkea hempeyttä ja arkuutta, Tämä
oh kerran jo syvästi iskenyt silmänsä Almaan ja
selvä siitä olisi tullutkin ellei Alma itse olisi vit-
kastellut ja miettinyt...

Sillävälin ehti maanviljelijä mennä naimisiin
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meijeristänsä kanssa, — jonka hänen oli pakko
naida. Vahinko ei ollut suuri.

Niin, niitä oli ollut monta — viimeksi eräs
nuori jalupaava janerokas tiedemies, jonkakaikki
tiesivät kyvyllään nousevan hyvinkorkealle. Hän
tutki tieteitä ja kävi joskus tutkimustensa lomassa,
puhumassa Almalle kauniita asioita, — vaan siitä
ei näyttänyt koskaan tulevan valmista.

Akseli oli häntä koko ajan rakastanut, se
kelpo poika. Alma tunsi väliin häntä kohtaan
myötätuntoisuutta, jotahän toisinaan melkein luuli
puhtaaksi. Tosin ei Akseli ollut mikään muhkea
ideaali — tuommoinen pieni ja kuivettunut äijän
alku hän oli, kädet pitkät ja jalat lyhyet, kasvot
punasen parran peitossa aina silmiä myöten, joita
suojasivat jykeät, pyöreät lasit — ,ei, mutta mi-
täs niistä. Hänhän oli hyvä ja hellä..., niin,
ja hän oli virkamies joka varmasti kohosi sitä
myötenkuin itse eli ja toiset edestä kuolivat. Suo-
peasti oli Alma kesällä häntä kohdellut kun he
olivat yhteen yhtyneet, oli ollut ystävällinen ja
huomaavainen — enemmänkin kuin olisi ollut
välttämätöntä.. .Akseli olisyyspuolellakirjoittanut
ja kosinut ja hänellä oli ollut oikeus siihen. Alma
oh itse antanut hänelle rohkeutta.

Ei tosin aina. Kun Akseli nytkin oh asunut
kesällä sieUä lähellä maalla ja he olivat usein
tavanneet toisensa, oli Ainia väliin olluthyvinkin
epäkohtehas ja kärtyinen, ivalhnenkin. Häntä oli
siUoin ilettänyt tuo oma liehakoimisensa,kunhän
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tiesi että se ei ollut vilpitöntä eikä sydämmellistä.
Häntäiletti olla epärehellinen. Luonto nousisilloin
aivan jyrkästi vastaan, hänestä tuntui kuin olisi
hän tinkinyt oman sydämmensä kanssa, käynyt
kauppaa tunteillaan....

Ne tunteet olivat olleet jätteitä noista vanhoista
unelmista, joille hän juuri nyt heitti jäähyväiset.
Mieli oli sitten vähitellen talttunut ja taas ohhän
rohkaissut Akselia. Mitäpä hänellä oikeastaan oli
Akselia vastaan, miksei hän voisi olla vilpittömästi-
kin ystävällinen häntä kohtaan?

—Ei voinut! Alma kavahti pystöön ja sil-
mistä välähti salama. — Ei voinut, luonto nousi
vastaan! Se oli rakennettua valheeUe koko tuo
tuuma, häntä hävetti sitä ajatellessaan. Ikuinen
yhteiselämä tuonpehmeän, tyhmänsekasenmäyrän
kanssa, jokaei oUuthänen mittainenmissään suh-
teessa — ei, se on mahdotonta. . .mahdotonta !..

Ja taas kohta oh se mahdolhsta. Almaistahti
tyyntyneenä paikaUeen, katsoi maahan ja repi
hyppysin sammalta kiven kylestä.

Ne vanhat unelmat, ne eivät tahdo lähteä
niin hevillä, ne ovat syöpyneet syvälle. Mutta
niiden täytyy lähteä, erohetki on tullut. Ja mi-
täpä hän kaihoili? — tuntuisipa jo melkeinoudolta
ja ikävältä ajatella, että olisi kerrassaan erottava
tuosta kelpo miehestä, jotahän jo uusissa mielen-
kuvituksissaan oli taipunutkutsumaanomakseen...
Hän oli jo kuvaillut mielessään minkälaiseksi hei-
dän kotinsa tulisi muodostumaan... Kaikki jär-



51

kevälle kannalle...,molemminpuoleinen vapaus
jariippumattomus ...Niin,—seoh jo sovittu,miet-
timinen oli nyt jo myöhää, askel oli astuttu....— Vai onko se ehdottomasti myöhää? Alma
meni taas rauhattomaksi ja piirteli tuskallisesti
jalallaan viivoja hiekkaan. — Onko jo? Miksei
voisi hän vielä kerran peräytyä.. ., ilmoittaisi
Akselille että hän on miettinyt, tutkinut sydäm-
mensä... ei voi häntä rakastaa... Akseli lannis-
tuisi, kenties itkisi, mutta menisi kiusaamatta ja
karttamatta.

Niin, hän voisi sen vielä tehdä
Eihän ole mitään pakkoa mennä naimisiin

jos se on vastoinmielistä, hän on vielä nuori ja
kaunis ... Ei mikään estä peräytymästä...

Mutta ei. Hän oli taistellut tuolleen viikon
miettiessään vastausta ja hän oli voittanut haavei-
lunsa: oli suostunut. Ja nyt oh onnellinen sulhanen
tulossa ottamaan haltuunsa hänelle luovutettua
omaisuutta, ja häntä kohtaan täytyi nyt olla hellä
ja rakas ... Täytyi mennä ja tarttua tuohon lai-
haan käteen ja painautua tuota rintaa vastaan.— Voi! sitä en saata. Se on valhetta kaikki
tyyni, se on sittenkin tunteiden kauppaa, se on
petosta rakkauden nimessä...Rakkauden..,taas-
han hän palasi noihin muinaisiin tytön unelmiin
joille hänen juuri tuli sanoa jäähyväiset. Ja mitä
ne ovat muuta kuin rakkautta ne tyyneen myötä-
tuntoisuuden tunteet...
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— Valetta..!enkö rohkea enääitselleni tun-
nustaa että ne ovat valheellista tekopyhyyttä, in-
hottavaa ...— - Alma neiti — ho-oi!

Se oli palvelijan ääni. Hänet oli luultavasti
lähetetty kutsumaan, Akseli oli tulossa eli ehkäpä
jo tullut ... Empimisen hetki oli ohi. Ja hyvä
on kun on — mitä turhista houreista. Mitäpä
maksaa riehua joutavastaan, taistella tuulentupien
puolesta; parempi tyyntyä, talttua, tyytyä, siitä
kärsii vähemmin ja voi nauttia enemmän. Ja
mitäpä hän siinä oikeastaan valitti? Sitäkö, että
elämä ei ole unelmaa?

Alma nousi, oikasi pukunsa suoraksi japyyh-
käsi kämmenellä kasvojaan ikäänkuin ajaakseen
pois ikäviä mietteitä ja lähti kävelemään taloa
kohden. Hän tahtoi mennä reippaasti ja päättä-
västi . ..— Alma neiti, hoi! kuului ääni jo lähellä ja
samassa tuli tyttö vastaan ja ilmoitti, että Akseli
herra oli saapunut.— Saapunut .. .hän... hän odottaa siis jo?— Niin, käskettiin rientää.— Rientää... niin, minä tulen. Onko aika
jo niin kulunut. Juoksehan edellä ...

Odottaa, odottaa morsiantaan syliinsä ...Ken-
ties tulee tänne metsään vastaanottamaan,kenties
tuosta koivun takaa pyörähtää, juoksee riemusta
kiihkoisena... Ei. Alma pysähtyi vielä kerran,
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tarttui koivun runkoon janojausi siihen hetkisen;
vartalo vavahti tuntuvasti ja veri oh karannut
kasvoilta... Vielä kerran voitti epäilys mielen,
vielä kerran tunki sydämmeen vastustamaton
pakko pysähtyä siihen, peräytyä kun vielä oli
aikaa, juosta pakoon, pois, pois... Ja hän pysäh-
tyi koivuun nojaten.

Mutta seuraavassa silmänräpäyksessä jatkoi
hän jo taas matkaansa entistä kiireemmin ja in-
nokkaammin. Ja talo oli jo näkyvissä.— Pois epäilyt, miksi emmin. Hän odottaa
minua omakseen rintaansa vastaan, se on totta,
mutta ainoastaan semmoisena kuin olen, hän on
tyytyväinen siihenrahtuseenkin myötätuntoisuutta
minkä hän minulta saa. Hän on siitä onnel-
linen, niiksi minä sitten arkaileisin .. ? — Te
entiset unelmat... te rakkaat, nyt jääkää hy-
västi...!

Hän kiirehti askeleitaan juostessaan rantaa
pitkin yli varisseiden, kellastuneiden lehtien ja
kosteansyksyisen sammalen. Hänolinyt ikäänkuin
repässyt itsensä väkisin irtientisyydestään jatahtoi
juosta sitä pakoon. Ja veri pääsi liikkeeseen,
poskille se nosti terveen, helakan punan ja ruu-
miiseen viehkeän lämmön ja samea tummuus suli
silmistäkin kirkkaaksi. Hän juoksi. Riuhtase-
malla, melkein tuskallisesti nykäsi hän auki puu-
tarhan kankean veräjän jakyyrähti vain ohimen-
nennotkeanapoimimaan penkereeltäparikukkasta
sulholleen.
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Sulho seisoi kuistin portailla säihkyvin silmin
ja onnea kertovin kasvoin. Alma nousi punot-
tavana ja lämpösesti huokuen vastamaata ylös
puutarhasta, hyppäsi portaille ... Hän lepäsiher-
Votonna ja alttiina sulhonsa rinnalla...

Santeri Ingman.



Valitus miehestä.

U/tiehet — nehän maailman
Tällaiseksi loivat,
Naissuvulle katkeran
Kärsimyksen toivat.
Ltse herrastellakseen
Naisen loivat orjakseen.

Mies on tehnyt raamatut
Tuommottiset nurjat,
Joiss' on Eevat kurannut
Sekä Saarat kurjat,
Joilla vaan on kuolema,
Omenat ja lapsensa.

Senpä vuoksi vielä nyt
Nainen lasta kantaa.
Piuokaliuolet, keittelyt
Mies nyt luille antaa.
Tuskin naisen Salliskaan
Pistää päätään maailmaan

HyljättyWiipurin naisyhdistyksen kalenterista.
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Mies — no kukas sitten muu!
Naisen pisti häkkiin,
Jossa raukka tuhmentuu,
Jääpi niinkuin säkkiin.
Kureliivit — - eikö net
Lie tuon häkin jäännökset.

Ken se neuvoi uskomaan
Miestä naisen pääksi?
Juuri miesi, noustuaan
Oikein itsekkääksi. -—
Lkäänkuin ei naisessa
Äly oiskaan hienointa!

Mies, se julma, kylmä pää,
Nytkin ottaa, jättää.
Nainen tuskin hirviää
Tarjotakkaan kättään.
Mies — se hävyttömintä!
Monf on yksin jättännä.

Sama mies, se vietävä,
Kaikki vallat johtaa.
Senvuoks sota verisnä
Maailmaa nyt kohtaa.
Olis nainen vallassa,
Sodat käytäis sanalla!

Olis nainen vallassa
Edes miehen verran,
Silloin totta maailma
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Parannettais kerran.
Epäkohtaa tuskin jäis —
Pois ne kaikki pyhittäis.

Vaan nyt, voittoon pyrkien,
Sotaa, sotaa käymme;
Kaikki keinot koitellen
Salaa, julki näymme:
Miehen sydän — ensin se!
Järjen kyllä voitamme.

Sitte, naisen johdossa
Kun on kaikki mielet,
Maassa saadaan oikeutta,
Soipi sovun kielet.
Mieskin, vatihan tavan vuoks.
Pääsee neuvopöydän luoks.

J. H. E.



Sibyllan lailla ennustaa
Se sotaa, nälkää, kuolemaa
Sif uskoo taikain uskojat,
Mut järjelliset nauravat:
Tuo kaasutähti ennustaisi
Sen arvon sais,
VaiJiTi' itsetietoista ei sielua
Sen löyhäss' ainehessa asusta.
Mistf äly sille puhkeais?
Inehmo itsetiedoton
Vaan luonnon leikkihyrrä on.

Kun usva aamun silmillä
On vailla rajapiirteitä,
Niin aurinko ei armainnaan
Sen läpi pääse loistamaan.
Siks' etsii usva muotoja
Ja siittää kultakastetta:
Niinpäivyt seitsenvärisnä

Naisesta.

vJiLaan kidldjoitten kummana
Käy pyrstötähti taivasta.
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Voipäilyä,
Ja kastehelmen kautta kuultaen
On valo mettä luonnon huidillen
Ja luonnon sielu säihkyy helmestä.
Tät' ennen nainen usvana
On ollut järjen otsalla.

Nyt tiedonpäivän noustua
On nainen helmi loistava:
Kun uskon kaaos haaveineen,
On saanut järjen Tungokseen,
Kun tunteen-usva piirteet saa
Ja taide mieltä kirkastaa,
Niin nainenkin täys-ikäisen
On kasvuinen.
Ja silloin yhtä hyödyllistä on
Mies taikka nainen johtaa taistelon,
Kun ihmiskunt' ei kulje ontuen,
Vaan sukupuolet, ymmärtäin
Tointoistaan, käyvät vierekkäin.

Siis edistyksen vapaus
On meillä yhteiskalleus.
Sen kautta aukee yhteistie,
Jok' eteenpäin meit' ynnä vie.
Siis vapahaksi naisen työ!
Pois naisen hengen tieltä yö!
Pois ahtaat aatekerrokset,
Yön jättehet!
Niin näköpiirit uudet aukeaa
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Ja olot täytelämmät puhkeaa,
Kun kunkin luonto voittaa oikeudet.
Mut nainen tok' ei milloinkaan
Voi luopua naisluonnostaan.

J. H.E.





Niittomiehet.
Valopainos P. Halosen taulusta.



Oma maatilkku.

Jhmisluonnossa on synnynnäinenhalu,pyrkimys
alati parantaa tilaansa. Tyytymättä nykyiseen

hän etsii onneansa uusissa muuttuneissa oloissa.
Mutta eri kansat, eri yhteiskunta-luokat ja eri yk-
silöt käsittävät hyvin eri lailla tämän kaukana
kangastavan onnen. Toinen kansa panee arvon
kultaan ja rikkauksiin, toinen taas pitää muka-
vaa ja työtöntäelämää onnellisuuden kukkulana.
Muuan yksilöhalajaa hyviä päiviä, toinen pyrkii
kuuluisuuteen,kolmas riippumattomaan asemaan.

Tämäonnenhaluon voimakas sisällinen kiihoi-
tin työhönjatoimintaan omaksi jayhteiskuntamme
edistykseksi. Emme nim. uurasta yksinomaan
omaa etuamme, vaan tarkoitamme myöskinomais-
temme, ystäviemme, kansamme ja maamme me-
nestystä ja onnea, Niinkauvankuin menestymisen
toivo elää, kehoittaa se meitä tarmokkaaseen toi-
mintaan jakiihoittaa työhönjaahkeruuteen. Mutta
jos toivo on paennut emmekä näe mitään keinoa
tilamme parantamiseen, silloin työkykymme vel-
tostuu ja mekäymme välinpitämättömiksi omasta
ja toistemme onnesta tahi onnettomuudesta. Ja
tämä välinpitämättömyys on kaiken hyvinvoinnin
hauta, jossa sekä aineelliset että henkiset voimat
menehtyvät.
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Yhteiskunnan eduksi siis on ja sen harras-
tuksena tulee olla huolen pitäminen siitä, että
kaikki sen jäsenet, sekä rikkaat ettäköyhät,saavat
työskennelläniin suotuisissa oloissa kuin suinkin
jaettei yksityisen tiellä mikään ole estämässähäntä
taloudellista tilaansa parantamasta uuraalla työllä
ja ymmärtäväisyydellä. Tyynen ja rauhallisen
yhteiskunnallisen kehityksen harrastajain tulee
tajuta mikä etu alempain kansanluokkain niin
aineellisesta kuin henkisestäkin kohottamisesta on.

Käy alimman yhteiskunta-luokkamme keskuu-
teen, tilattomain loisten,mäkitupalaisten jamuona-
miesten,renkien japiikain pariin,niin tapaatpaljon
kurjuutta, taloudellista rappiotilaa ja siveydellistä
mädännäisyyttä. Kohtaat välinpitämättömyyttä,
toivottomuutta ja epäluuloisuutta. Tätä luokkaa,
joka edustaa jäntereiden voimaa jaruumiin työtä,
valitetaan laiskan sitkeäksi ja huolettomaksi, työ-
hön haluttomaksi. Tuodaan esiin sen välinpitä-
mättömyys,osoitetaan miten palvelijat ovat tuhlaa-
vaisia eivätkä ajattele vastaisia päiviänsä, miten
päiväläinen, huomisesta huolimatta, antaa tulonsa
mennäkädestä suuhun,moititaan heidän juoppout-
taan, huikentelevaisuuttaan ja siveettömyyttään.

Nämä valitukset ovat epäilemättä jokseenkin
suureksi osaksi oikeutettuja. Mutta tokkohan syyt
näihin epäkohtiin ovat yksinomaan niissä, joissa
ne tulevat näkyviin. Eivätköhännämä epäkohdat
suureksi osaksi tule siitä, ettäpuheena olevat hen-
kilöt työskenteleväterittäin epäsuotuisissa oloissa
ja että jonkunlainen toivottomuus on heidät val-
lannut. Loinen, joka asuu vuokratussa tupakam-
marissa ja elää milloin työstä milloin toisesta, ei
näemitäänkeinoa tilansa parantamiseen. Raskaana
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hän tuntee mielessään sen tiedon, ettei hänellä ole
soppea eikä turvetta, jonka saattaisi sanoa omak-
seen, johonvoisi työnsäpanna ja jonka saisi jättää
perinnöksilapsilleen ja lastensa lapsille,kunhänen
päivänsä ovat päättyneet. Elkäämme silloin tuo-
mitko häntä liian ankarasti, jos hän on vähitellen
käynyt väliäpitämättömäksi ja jos hän jonkun
kerran hetken nautinnon vuoksi upottaa lasiin
elämänsä pitkän surun ja kurjuuden.

Kysy loiselta, mistä hän luulee onnen löytä-
vänsä, kysy muonamieheltä, missä hänen on-
nensa olisi. Useimmissa tapauksissa saat vastauk-
seksi: omassa tuvassa ja omassa maatilkussa,mitä
muokata,

Jos köyhä työmies olisi varma, että hän vast-
edes voi ansaita itselleen oman kodin ja peltotil-
kareen, niin varmaan hän silloin innokkaasti pon-
nistelisi tämän päämäärän saavuttamiseksi, var-
maan hän silloin tekisi työtävirkeämmällä mielin.

Oman maatilkun hankkiminen onkaavan ol-
lut vaikeata, jopa mahdotontakin, köyhälle työ-
miehelle. Nyt ovat kuitenkin pahimmat esteet
tässä kohdin poistetut. Ilmestyi näet 19 p:nä
helmikuuta 1883 keisarillinen asetus tilusten loh-
komisesta ja maan eroittamisesta relssi- ja pe-
rintö- eli verotiloilla sekä jotakin semmoisen ti-
lan osaa koskevasta vuokrasopimuksesta. Sen si-
sällys on kuitenkin vielä hyvin vähän tunnettu,
sillä hitaasti vaan sellainen laintieto pääsee kan-
san syviin riveihin tunkeutumaan. Asetusta on-
kin siitä syystä vielä ainoastaan poikkeustiloissa
sovellettu.

Mainitun asetuksen mukaan saa isossajaossa
olleen relssi- tai verotilan taikka semmoisesta ti-
lasta laillisesti erilleen pyykitetyn ja manttaaliin
pannun osan omistaja tilastaan toisen omaksiluo-
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vuttaa maata sitä sitoumusta vastaan, että pal-
kintovero emätilalle vuosittain suoritetaan. Siten
eroitettua maata pitää yhtenä palstana olla vä-
hintään kolmas osa tynnörinalaaeikä tällaista eroit-
tamista saa toimittaa niin pitkälle, että emätilan
itsekannattavaisuus siitä joutuisi vaaraan. Sillä,
että maapalstanteet ovat määrätyt niin pieniksi
kuin kolmanneksi osaksi tynnörinalaa, on sellai-
sillekin, joilla on aivan pienet säästöt,valmistettu
tilaisuus oman maan lunastamiseen.

Mutta mainitun asetuksen tuntemattomuusei
liene kuitenkaan ainoana syynä niin vähäiseen
tilojen lohkomiseen näinä kahdeksana vuotena
sen voimaan astumisesta. Varsinainen syy lienee
sekin, että tilallinen väestö vielä jonkunlaisella
epäluulolla katselee sellaisesta lohkomisesta lähte-
viä etuja. Monikin talokas, kumma kyllä,näkee
mieluummin etäiset viljelemättömät takamaansa
olevan ijän kaiken mitään hyötyä tuottamatta,
kuin että möisi tarpeettoman tynnörinalan siitä
loismiehelle, vaikka hyvin tietää silloin voivansa
lukea palstastaan, paitse ostohintaa, vielä vuotui-
sen tulonkin, kantatilalle tulevan palkintoveron.

Syyt tähän vastahakoisuuteen ovat monet.
Monen mielestä näet köyhyys ja kurjuus

vaan lisääntyisi, jos työmies pääsisi tällaisten
palstaiiteiden omistajaksi, koska ne kuitenkin oli-
sivat muka liianpieniä voidakseen antaa toimeen-
tulon ja elatuksen perhekunnalle. Tämä väite ei
sisällä kuitenkaan muutakuin että köyhyysmuka
enenisi, jos laajempia aloja viljeltäisiin ja tehtäi-
siin kasvua tuottaviksi, jonka juuri palstaaminen
saisi aikaan. Se ei siis ansaitse sen enempää
vastinetta.

Toiset taas ovat sitä mieltä, että irtain väestö
nykyisissä oloissa onmaanomistajille suureksi hyö-
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dyksi. Maanomistajat näkevät näet irtaimessa
väestössä huokean työvoiman, joka alituisesti on
varalla heidän tarpeittensa mukaan. Jos nyt ir-
tain työmies kiinnitettäisiin oman maatilkareensa
töihin ja jos hänen taloudellinen asemansa muut-
tuisi paremmaksi, niin pelätään, ettei hän aina
tarvittaessa eikä myöskään samasta huokeasta
palkasta olisi maanomistajan käytettävänä. Mutta
silloin unohdetaan, että uusi palstatilan omistaja
on maansa pienuuden vuoksi yhäkin riippuvai-
nen maanomistajasta ja että hän vielä paremmin
kuin irtain loinen, on maanomistajan saatavana.
Loinen saattaa näet muutella sinne tänne, missä
vaan paraiten on työansiota saatavana, Palsta-
tilan omistajan sitä vastoin on pakko hakea työtä
kodin lähitienoissa. — Unohdetaan vihdoin sekin
seikka, että irtaimen väestön työ ei ole niinkään
huokeata kuin se ensi silmäyksellä saattaa näyt-
tää. Sillä ne maksut, jotka maanomistaja tälle
suorittaa, eivät ole ainoastaan päiväpalkka niiltä
päiviltä, jotka hän on työssä; niilläkin aikoina,
jolloin työtä ei ole, saa maanomistaja osittain
elättää häntä, se vaan eroa, että apu anne-
taan silloin välillisesti — kunnan vaivaishoidon
kautta, Eikä tämä maksu, niinkuin hyvin tiede-
tään, ole suinkaan vähäinen. Palstanteen omis-
tajan sitä vastoin, kiinteimistön omistaja kun on,
ainoastaan suurin hätä saisi pakoitetuksi pyytä-
mään vaivaisapua, koska hän siten panisi maansa
alttiiksi.

Otamme lisäksi vielä muutamia palstaamisen
etuja puheeksi.

Meillä on innokkaasti puhuttu ja puhutaan
vieläkin sivu-elinkeinojen ja kotiteollisuuden puo-
lesta. Muista maista saatu kokemus näyttää kui-
tenkin, että nämä viihtyvät paraiten yhdessäpien-
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ten maalohkojen kanssa. Tilanomistajan ja suur-
viljelyksen harjoittajan täytyy käyttää koko ai-
kansa maanviljelykseen, kuta järkiperäisemmin
sitä harjoitetaan. Väitetään tosin pitkää talvea
maanviljelykselle tarpeettomaksi, mutta yhtä usein
oikeat maanviljelijät väittävät, etteivät he talvella
ennätä tehdä kaikkia tarpeellisia töitä. Olipami-
ten oli, mutta hyvin vähän taitaa jäädä aikaa
kunnollisen kotiteollisuuden oppimiseenmyymistä
varten. Sen aikaan saamiseksi on uusi luokka
maanomistajia kasvatettava, nim. sellainen, jonka
ei tarvitse käyttää omaan maanviijelykseensäkuin
vähäisen aikaa.

Elkäämme myöskään liian alhaiseksi arvatko
sitä vaikutusta, jonka yleisemmin toimeen pantu
palstaaminen epäilemättä tuottaisi siveydellisessä
katsannossa. Olemme tässä myöskin viitanneet
siihen, että se synnyttäisi suurempaa työteliäi-
syyttä ja huolellisuutta ja vähentäisi tuhlaa-
vaisuutta ja juoppoutta. Mutta kaikkea tätä
paitse on omalla kodilla suuri kasvattava mer-
kitys nousevan polven suhteen, sen kaikki tun-
nustavat.

Lois-perheet muuttelevat sinne tänne; usein
asuu monta sellaista perhettä yhdessä pirtissä.
Eri vanhempain lapset tulevat siten yhteen jaon
usein vallan mahdotonta suojella heitä sekä suur-
ten että pienten pahoilta esimerkeiltä. Järjeste-
tystä lasten kasvatuksesta ei voi tulla puhetta-
kaan. Olot synnyttävät monesti nurjuutta jakat-
keruutta parempiosaisia tilallisia ja itse yhteis-
kuntaakin kohtaan. — - Toisenlaista on lastenelämä
omassa kodissa, omalla maaperällä. Täällä heidät
helpommin suojelee ajan pahuudelta, täällä hei-
dän mielensä ja rakkautensa juurittuu kotiin,
täällä he oppivat panemaan arvoa perhe-elämän



67

hiljaiseen rauhaan. Eikä ole myöskään perätön
tarina vaan se, että rakkaus kotiin ja kotiseu-
tuun synnyttää rakkauden yhteiskuutaan ja isän-
maahan.

Gust. Ad. Helsingius.



„
Vanha piika".

liitäntä kutsuttiin »hurjaksi neidiksi» ja hän
iJPuI asui kaukana kaupungin syrjässä, aina Sel-
laisen mäellä, vanhan hautausmaan takana. Siellä
ohvat hyyryt huokeammat, sen vuoksi hän sinne
alkuaan oh muuttanut. Täytyi elää säästävästi,
sillä hänellä ei ollut paljon tuloja, ei kun kaksi-
sataa kahdeksankymmentä markkaa eläkerahaa ja
sen lisäksi ne pienet ansiot, joitahän silloin tällöin
käsitöillään sai. Yhdestä huoneesta laskettiin
kaupungilla vuokraa tavallisesti kymmenen mark-
kaa kuussa, mutta hän maksoi pinestä kammaris-
taan vaan seitsemän markkaa. Tosin se oli räns-
tynyt ja huono, uuni hajanainen, seinät mustat ja
ikkuna hatara. Ovikin puhalsi kylmää talven
aikana, ettei tiennyt missä istua, kun veto kävi
joka paikkaan. Mutta toimeenhan siinä tvh yhtä-
kaikki, eikä hän nyt enää halunnut muuttaa, sillä
kymmenkunta vuotta hän oli jo asunut tässä sa-
massa huonneessa; se tuntui melkein omalta, nuo
muuttuneet seinät, tuo rosopintainen, muuraria
kaipaava uuni, karkeat lattiapalkit ja kaikille sa-
teenkaaren värille vivahtavat,pienet ikkunaruudut
olivat vähitellen tulleet hänelle rakkaiksi,ne ikään-
kuin ottivat osaa hänen yksinäisen elämänsä iloon
ja suruun. Ei hänellä ollut ketään, jolle ohsi sy-
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dämensä avannut, tai kertonut, mitä mielessä
milloinkin liikkui; muttakunhän istui siellä kam-
marissaan, omiin ajatuksiinsa vaipuneena jakatse
kiintyi yhteen kohti, joko sitten seinään, uuniin,
kattoon tai lattiaan,niinalkoi se paikka heti kohta
elää hänen silmissään, se ymmärsi häntä, puhui
hänelle sanatonta kieltä ja rauhoitti häntä. Ei
hän enää muuta puhetoveriä kaivannutkaan. Ja
niin hän oli kammarissaan kuin ainoan uskollisen
ystävänsä turvissa, eikä hän sieltä mielellään liik-
keelle lähtenyt, ainoastaan silloin kuin asiat vält-
tämättä vaativat. Mutta heti, kun ne olivatkin
toimitetut, hän kiirein askelin palasi takaisin ja
sulki nopsasti oven jälkeensä, aivankuin olisipel-
jännyt jonkun vihollisen ajavan häntä perästä.

Eihän muuttaatahtonut,eiluopuaystävästään
vaikka kohta kylmä viima tunki sisään ja pak-
kanen pääsi kiristämään joskus. Suojeli se häntä
niin hyvin kuin voi, mutta minkä mahtoi raukka
vanhalla ijällään enää tuulen tuimille iskuille ja
talven koville kourille. Kestämistä siinä oli it-
selläänkin.

Eihäntä aina oltu sanottu »hurjaksi neidiksi».
Oli aika, jolloin hän tunnetthn omalla nimellään:
Saara Salin. Ja oli semmoinenkin aika, jolloin se
nimi sai sydämet sykkimään ja miehet innostu-
maan. Mutta siitä oh jo kauvan. Monen talven
lumet ohvat sen jälkeen peittäneet maan, monen
kesän helle uutta eloa luonut. Hän oli nyt laiha,
kuihtunut »vanha piika». Lapset, jotka leikkivät
kadulla, säikähtivät häntä nähdessään,muttakun
hän oh päässyt sivu,huusivathe hänen jälkeensä:
»hurja neiti, hurja neiti!» Herrat kulkivat yl-
peästi ohitse häntä näkemättä, ja rouvat, joillehän
ompeli korutöitä,antoivat hänen seisoa ovensuussa
ja nyökkäsivät armolhsesti päätään, kun hän pal-
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kan saatuaansyväännotkistiheille polviaan. Kuka
muisti enää hänen ihanaa kukoistus-aikaansa,kuka
ajatteli sitä, ettähänkinoli kerran maailmassa ollut
nuori ja kaunis? Ei kukaan! Sillä harvoja enää
löytyi niistä, jotka hänet silloin tunsivat, ja nä-
mäkin harvat olivat sen elämän hyörinnässä ai-
koja sitten unhottaneet,

Mutta itse hän sen kyllä muisti. Ja hänellä
oh vanhan kuluneen piironkinsa laatikossa to-
distuskappaleita muistonsa varmuudesta. Siellä
ensinnäkin oli hänen kuvansa niiltä ajoilta, nuo-
jainen ja haalistunut, että kasvon piirteitä tuskin
eroitti. Mutta näki siitä kumminkin vielä, min-
kälainen hän silloin oli ollut valkoisessa,komeassa
tanssipurussaan,pitkine kiharoilleen,paljaine käsi-
varsineen jaatlassi-liivisyväänuurrettunarinnalta.

Tuon puvunhän uudistikerran elämänsämer-
killisimpänä, voittoriemuisimpana päivänä. Hän
oli silloin Haminassa äitinsä kanssa, Keisarillinen
laiva purjehteli samaan aikaan Suomen lahdella,
Haminan läheisyydessä ja eräänä aamuna se laski
ankkuriin Hattarin saaren kohdalla. Kerrottiin
nuoren suuriruhtinaan olevan laivalla ja aikovan
nousta maalle korkean seurueensa kanssa, Ha-
minassa syntyi hälinää. Kaupunkia kaunistettiin
lipuilla, köynnöksillä ja kukilla. Ja illaksi val-
mistettiin tanssiaiset raastuvan saliin.

Niissä tanssiaisissa tapahtui Saaralle suuri,
ikimuistettava kumma: nuori suuriruhtinas kiin-
nitti huomionsa häneen ja tanssihänen kanssaan!
Yhden tanssin hän ainoastaan tanssi ja sen hänen
kanssaan; ei kenenkäänmuun kanssa askeltakaan.

Sen illan ihanuutta ei sanoin voinut kertoa.
Vielä nytkin, kun Saara tätä kuvaansa katseli,
hän tunsi heijastuksen silloisesta onnestaan. En-
sin hän oli kuin huumaantunut, ei tahtonut kä-
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sittää mitään. Mutta kun suuriruhtinas pian sen
jälkeen poistui pidoista ja kaikki riensivät häntä
onnittelemaan, silloin täyttyi hänen rintansa ilolla
ja ylpeydellä.

Häntä liehiteltiin,häntä sanottiin illan ruhti-
nattareksi, ja hänen ympärillään seisoi aina koko
liuta herroja, jotka kilvoittelivat hänen pienim-
mästäkin suosion osoituksestaan.

Sen kesän jälkeen hän varsinkin hallitsi
miesten sydämet. Eräs luutnantti tuli hulluksi
hänen tähtensä, eräs maisteri heittäytyi Imatraan
ja muuan runoilija ampui itsensä, molemmat,
niinkuin sanottiin, onnettomasta rakkaudesta hä-
neen.

Siellä oli hänen muistojensa seassa myöskin
suuri pakka vanhoja kirjeitä, punaisella villalan-
galla yhteensidottuna. Ne olivat kaikki hänen
entisiltä ihailijoittaan ja sisälsivät, mitkäujompia,
mitkä rohkeampia rakkauden tunnustuksia. Kään-
teistä oli paperi useimmissa jo kulunut rikki ja
muste oli käynyt keltaiseksi, paikoittain vaalen-
nut aivan näkymättömäksi, että töin tuskin hän
enää olisi niistä selkoa saanut, ellei olisi osannut
niitä ulkoa.

Siihen aikaan hän näille kirjeille ei suurta
arvoa antanut, pani ne kumminkin säilöönvoit-
tojensa merkiksi. Ei yksikään näistä voinut hä-
nen sydäntään lämmittää, ei tuntenut hän edes
säähä heitä kohtaan.

»Mitä sinä oikeastaan ajattelet?» sanoi usein
hänen äitinsä, »tee jo vihdoinkin vaalisi».

Mutta Saara muisti suuriruhtinasta ja ajat-
teli: onhan vielä aikaa. Hän ei saanut sitä pääs-
tään, ettei hän olisi tehnyt syvempää vaikutusta
suuriruhtinaasen. Mitä varten hän olisi tanssi-
nut ainoastaan hänen kanssaan eikä kenenkään



72

muun? Kuka voi taata, ettei suuriruhtinas vielä
ilmestyisi jonakuna kaunhna päivänä ja vaatisi
häntä omakseen? Semmoisia ihmeitä oli tapah-
tunut ennenkin. Millä ylpeydellä hän, Saara, sil-
loin kertoisi uskollisesta rakkaudestaan ja antaisi
hänen lukea kaikki nuo ihailijansa kirjeet näyt-
tääkseen, kuinka paljon kiusauksia hänellä oli
ollut tarjottavana.

Vuosi vuodelta kului, mutta suuriruhtinas ei
vaan tullut. Saara luki »Monte-Kriston kreiviä»,
»Pariisin mysterioita», »Vaeltavaa juutalaista» ja
muita jännittäviä ranskalaisia romaania, luki ja
odotteli kärsivällisesti. Hän oh melkein varma
siitä, että suuriruhtinas kyllä olisi tullut, josolisi
vaan saanut seurata omaa mieltään. Mutta häntä
tahdottiin tietystikin estää, sen vuoksihän viipyi.

Eikä Saara ollut millänsäkään, vaikka äiti
jo alkoi käydä kärsimättömäksi. Äiti ei tietänyt,
mitä suuria toiveita hän povessaan hautoi. Sitä
iloisemmaksi hän kävisi, jahka tuhsi näkemään
niiden toteutuvan.

Kerran kuitenkin äiti sanoi jotakin, joka
tunki kuin tikarin pisto sydämeen, Hän oli sil-
loin juuri antanut rukkaset eräälle hyvin rik-
kaalle ja arvossa pidetylle tukkukauppiaalle, josta
äiti oli kovin harmissaan.

»Saadaanpas nähdä», hän sanoi, »sinä jäät
vielä ilman miestä».

Ensin hän noille sanoille nauroi ylenkatseel-
lisesti, mutta sitten ne häntä harmittivat ja lo-
pulta hän tunsi, että ne tekivät kipeätä. Sillä
hänelle juontui samalla mieleen, etteivät herrat
viime aikoina enää yksinomaan seisoneet hänen
ympärillään. Sinne oli ilmestynyt muutamia tyttö-
huitukoita, joita sanottiin sievän-näköisiksi,mutta
jotka hänen mielestään eivät olleet, ei kerrassa
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mitään. Kehittymättömiä, puolikasvaneita präis-
köjä vaan, ilman ryhtiä, ilman käytöstapaa, Ja
heitäkö nyt todella pidettiin sievinä? Ei voinut
ymmärtää senlaista makua.

Mahdotonta se oli, kun sitä tarkemmin ajat-
teli. Pilkoillaan varmaan herrat heitä liehitteli-
vät, vaikka tytöt tyhmyydessään ottivat sen täy-
deksi todeksi. Ei hänellä ainakaan ollut mitään
pelättävää heidän suhteensa, sehän olisi ollut nau-
rettavaa.

Hän päätti ottaasiitä loistavan, todistavan to-
distuksen seuraavissa tanssiaisissa. Siinä tarkoi-
tuksessa hän toimitti itselleen uuden, viimeisten
muotilehtien mukaan tehdyn puvun valkoisesta
silkkiharsosta, ilman hihoja ja liivi leikattu sy-
välle alas edestä ja takaa, että hänen täyteläinen
rintansa, pyöreät käsivartensa ja hohtavan val-
koiset hartiansa hyvin tulivat näkyviin.

Tyytyväisellä mielellä ja voitosta varmana
hän astui lattian poikki valoisassa salissa. Vie-
läkö uskaltaisivat pienet tyttörievut hänen rinnal-
leen pyrkiä? Eikös mitä! Siellä ne pysyttelivät
salin kaukaisimmassa nurkassa. Kuiskuttelivat
keskenään, heittivät häneen syrjäkatseita ja nau-
raa tirskuivat salavihkaa kämmenensä takana,
niinkuin semmoisten seura-elämään tottumatto-
mani tapa on. Saattoiko ajatella, että noista yksi-
kään pystyisi sydämiä valloittamaan? Ei ikipäi-
vinä, niin kauan kuin hän mailla oli!

Heidän naurunsa pisti häntä vihaksi, hänen
teki mielensä hiukan näsäyttää heitä. Jo illan
alussa hän sai siihen tilaisuutta, kun valssin jäl-
jestämeni toaletti-huoneesen korjaamaan otsakiha-
roitaan. Parhaiksi juuri sattuivat hekin olemaan
siellä kikattamassa. Hän astui suoraan pöydän
luokse ja sanoi käskevästi:
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»Pois, pikku tytöt,peilin edestä!»
Ei heitä mikään niin harmittanut, kuin tuo

»pikku tytöt», sen hän hyvin tiesi. Mutta min-
käpä he voivat, täytyi väistyä vaan kiltisti jaan-
taa sijaa.

Peilistä hän saattoi nähdä, kuinka he nyr-
pistivät huuliaan ja katsoivat häneen vihaisesti.
Siitä hän ei välittänyt, mutta hän näki siellä jo-
tain muuta, joka pahasti vihiäsi hänen sydän-
tään. Näki kellertävän kutripään, siniset, sulavat
silmät ja nuorekkaat kasvot — tuo mahtoi olla
se, jota erityisesti olihuomioon otettu. Saara kään-
tyi, tarkastaakseen häntä lähemmin. Ja toden
totta — hän ei ollut hullumpi. Siinä saattoi sit-
tenkin kasvaa hänelle vaaralhnen kilpailija, hä-
nellä kun oli, mitä Saara ei enää milloinkaan
maailmassa takaisin saanut: ensimmäisen nuoruu-
den hempeyttä. Tuskallinen tunne tahtoi hänet
vallata, hän ei kärsinyt katsella noita kasvoja
kauvemmin. Mitä ne seisoskelivat siellä oven
suussa, miksi eivät jättäneet häntä rauhaan. Vai
täytyikö heitä muistuttaa?

»Tämä huone on oikeastaan täysikasvaneita
varten», hän sanoi ja käänsi heille selkänsä.

Tytöt ymmärsivät jaaukaisivat oven lähteäk-
seen pois. Mutta he mutisivat jotain mennes-
sään ja Saaran korviin sattuivat nämä sanat:

»Tuo se vasta on olevinaan! Mokomakin
»vanha piika».

Kuin salama hän iski heihin kiinni. Ja en-
nenkuin hän tiesi asiastakaan, oli hän sivaltanut
tuota keltakutrista korvalle, että lämähti. Häm-
mästyksen huuto kuului samassa toisesta huo-
neesta, jossa oh koko joukko naisia koolla.

Keltakutrinen Jiyrähti itkemään. Hän työnsi
hänet kynnyksen toiselle puolelle ja sulki oven.
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»Vanha piika!» He olivat uskaltaneet sanoa
häntä »vanhaksi piiaksi»!

Veri kuohahti ylös aivoihin, jänteret jäykke-
nivät, kädet kouristuivat suonenvedon tapaisesti
nyrkkiin. Sydän survi, valtasuonet ja ohavukset
takoivat. Ei hänellä ollut käsitystä mistään, ei
saanut selvää ajatusta päähänsä. Mutta korvissa
kaikui yhätinuo onnettomat sanat: »vanha piika».

Koneellisesti hän palasi takaisin peilin ääreen.
Voi kauhistus, minkä näköinenhän oli!Kas-

vot harmaan kalvakat, silmät pyöreät,katse raivo,
niska tumman punertavana. Tuo näky sai hänet
jälleen tajuntaan. Semmoisena hän ei voinut
mennä salonkiin.

Hän koetti rauhoittua; joi vettä ja käveli
edes takaisin huoneessa. Soittoa kuului musiikki-
lehteriltä.

»Vanha piika?» Sitä nimeä eivät hänelle
toista kertaa antaisi.

Olipa hänen viimeinen kosijansa, tukkukaup-
pias, saapuvilla. Hän teki äkkiä päätöksensä.
Joi vielä kerran vettä, tarkasti kuvaansa peilissä,
ja kun näki että kasvot alkoivat olla entisellään,
sieppasi hän viuhkansa pöydältä ja lähti kiirein
askelin suoraa päätä salonkiin. Sillä nyt soitet-
tiin juuri franseesiin eikä häntä oltu vielä pyy-
detty.

Hän seisahtui salongin ovelle ja antoi kat-
seensa luisua yli huoneen. Tuolla seisoi tukku-
kauppias. Saara viittasi häntä luokseen.

»Tahtoisin tanssia tämän franseesin kans-
sanne, ellei teillä ole mitään sitä vastaan?

Hän hymyili, varmana siitä että nuo sanat
tekivät ihastuttavan vaikutuksen. Siinä hän kum-
minkin suuresti pettyi.
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Tukkukauppias kumarsi kohteliaasti, mutta
kylmänä kuin jää:

»Valitettavasti minun täytyy kieltää. Olen
ehtinyt jo pyytää toista».

Ja tukkukauppias vetääntyi pois.
Parit asettuivat riviin. Moni herra näytti

vielä olevan daamia vailla, mutta häntä ei lähes-
tynyt kukaan. Mitä se merkitsi?

Pahaa aavistaen hän katsoi ympärilleen. Ja
totta tosiaan, nyt hän sen huomasi! Rouvat mit-
tailivat häntä silmillään ja supattelivat toisilleen.
Äskeinen tapaus toalettihuoneessa heillä selvästi
oli puheen aineena.

Mutta olisiko se jo tullut herrojenkin kor-
ville? Hän tunsi jotain kuristavaa kurkussaan.

Merkki annettiin, franseesi alkoi.
Hän jäi seisomaan.
Tuska täytti hänen povensa. Oliko se mah-

dollista? Hänkö pyytämättömänä jäi franseesista
pois? Tämmöistä ei hänelle vielä koskaan ollut
tapahtunut.

Kaikki himmeni hänen silmissään, hän tus-
kin saattoi pysyä pystyssä. Eri tunteet hänessä
taistelivat: loukattu ylpeys, harmi, suru,häpeä ja
viimein aavistava pelko viehätysvoimansa ainai-
sesta menettämisestä. Ja kaikki nämä eri tun-
teet yhtyivät yhdeksi ainoaksi suureksi ahdistuk-
seksi. Hän oh pakahtua.

Kun parit huimaavassa menossa kiidättivät
hänen ohitsensa, kävi hän äkkiä niin voimatto-
maksi, että pelkäsi kaatuvansa. Rouvien luona
oli tyhjä tuoli. Hän yritti sinne, mutta tapasi
samassa heidän vahingon iloiset silmänsä ja ilk-
kuilevan hymynsä. Kavahti ja kääntyi eteisen
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ovea kohti. Pois hänen täytyi päästä, pois, ulos
raittiisen ilmaan.

Hän oli saanut päällysvaatteet yllensä, oh
kävellyt koko pitkän matkan kotiin, ei tiennyt
miten. Omassa kammarissaan hän vasta tointui
sen verran, että kykeni hiukkasen selvittämään
ajatuksiaan.

Mitä hän nyt oli tehnyt sitten? Hiukanku-
rittanut nenäkästä tyttöä —ei muuta. Olivathan
he olleet hänelle ensin hävyttömiä,mutta sitä tie-
tysti eivät kenellekään kertoneet.

Miksi uskoivat kaikki heitä? Miksi ei ku-
kaan tullut kysymään häneltä asian oikeata lai-
taa? Ooh, ihmiset olivat niin pahoja, niin hir-
veän pahoja!

Hän puhkesi itkuun ja tunsi helpoitusta.
Vieläkin hän näki selvästi edessään noiden

rouvien inhottavat kasvot. He olivat kaiken ai-
kaa häntä kadehtineet, sen vuoksi nyt riemuitsi-
vat. Mutta eikö hänellä sitten ollut yhtään ystä-
vää? Eikö ketään, joka olisi hänen puoliaan
pitänyt?

Missä olivat hänen ihailijansa, hänen entiset
ritarinsa kaikki? Missä ne, jotka olivat häneen
silmittömästi rakastuneet, jotka hänen pienimpiä
oikkujaan aina palvelivat? Ooh, ne olivat kata-
lia pettureita joka ikinen. Ei yhtä ainoata re-
hellistä sielua heissä löytynyt.

Mutta hän kostaisi heille. Ei menisi enää
milloinkaan mihinkään tilaisuuksiin,välttäisiheitä,
ei katsoisi heihin päinkään, jos kadulla sattui-
sivat vastaan tulemaan. Vielä he muistaisivat
tämän illan.

Saara riisui silkkiharso-leninginpois päältään
ja viskasi sen sohvalle. Sieltä jouti palvelija kor-
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jaamaan huomeispäivänä. Hän ei sitä tuon koo-
min enää käyttäisi, ei kärsinyt nähdäkään moko-
mata, joka niin huonon onnen hänelle toi.

Hän pysytteli uskollisesti kotona pitkät ajat
sen jälkeen. Monet tanssiaiset olivat menneet
sivu; joka kerran hän odotti kuulevansa, että
siellä olisi kaivattu häntä, mutta turhaan. Ei tul-
lut kukaan käymään hänen luonaan, ja jos sattui
milloin tapaamaan entisiä tuttujaan,kohtelivat he
häntä huomattavan välttelevästi javieraasti. Eikä
hänkään puolestaan lähennellyt ketään.

Mutta hän tunsi itsensä onnettomaksi ja yk-
sinäiseksi. Hän kärsi, eikä tienyt, millä lieventää
sydämensä kipua. Äiti puuhaili päivät päästään
taloudessa; siihen ei Saara voinut yhtyä, se oli
hänestä kuivaa jokapäiväistä, proosallista. En-
nemmin hän istui kammarissa yksikseen ja an-
taantui omille mielikuvilleen ja haaveiluilleen.

Ainoa, mikä ajoittain sai hänet unohtamaan
elämän tukaluudet ja rumuudet oli jännittävien,
seikkailuilla täytettyjen romaanien luku. Silloin
hän vielä sai uskoa ja varmaa toivoa tulevaisuu-
destaan. Ellei suuriruhtinas häntä enää muistai-
sikaan, ilmestyisi paikkakunnalle joskus kenties
joku rikas, mahtava matkustelija, joka sattumalta
näkisi hänet ja heti silmänräyksessä häneen ra-
kastuisi. He vihittäisiin tuota pikaa ja tuo rikas
herra veisi hänet kauvas pois. Eivätköhän silloin
oman kaupungin herrat kuitenkin hieman no-
lostuisi?

Heidän kesä-asuntonsa lähellä oli eräs kal-
lioinen niemeke, jonka ohitse laivat etelästäpäin
kulkivat, Sinne hän meni joka päivä valkoisessa
puvussa, hiukset pitkillä kiharoilla, pieni sirokas
kesähattu päässä. Kalliolle hän asettui, puoleksi
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pitkälleen, kyynäspäänsä nojaan. Hame laskeutui
runsaissa poimuissa hänen ympärilleen, kiharat
valuivat kiemuroissa alas hartioille ja käsi, joka
poskea tukesi, oli kuulean valkoinen. Jonkun
kirjan hän pani levälleen eteensä, mutta silmät
eivät siihen kiintyneet, ne haaveillen häälyivät
kauvas vetten yli ulapalle päin.

Näin hän odotteli rikasta, mahtavaa sulhoaan
unelmiensa esinettä. Jos hän vaan laivalla oli,
täytyi hänen huomata hänet täältä kalliolta. Huo-
mata ja ihastua samalla, jarientää hänen luokseen
niin pian kuin suinkin ennätti.?

Laivoja kulki ohitse yhtä mittaa, joka päivä.
Kiikarit käännettiin häntä kohti, mutta hän piti
asentonsa, eikä uskaltanut silmiään paljon sinne
päin kääntää, nekuinhaaveillenkäätyivätulapalle,
kauvas vetten yli.

Täsmälleen hän sentään tiesi, minkälaista
väkeä milloinkin laivassa oli, ja herrojen suhteen
hän varsinkin oli selvillä. Sillä niiden seasta hän
joka kerran etsi sitä ikävöittyä, aavistettua, sitä
tuntematonta, jota hän koko elämänsä oli rakas-
tanut, jumaloinut, odottanut.

Päivä meni, toinen tuli. Yhä kiihkeämmäksi
hänen kaihonsa kasvoi, yhä uskollisemmasti hän
kalliolla odotteli. Viikot vierivät, kesä kului,syksy
läheni. Hän ei enää loikonut, hän istui,kädet
ristissä, Silmät eivät enää vesiä mittailleet, ne
tähystelivät sitä ilmanrantaa, josta laiva oli tulossa.
Ja kun se ilmestyi, seurasi hän sitä toivolla ja
pelvolla, kunnes se kohdalle saapui. Tuskallinen
oli katse, jolla hän tarkasteli jok'ainoata outoa
herraa, jonka hän laivalla älysi: Eiköhän jo vih-
doinkin ilmestyisi?

Turha toivo! Hän ei ilmestynyt, He muut-
tivat takaisin kaupunkiin. Uusi huvikausi alkoi,
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tuo aika, jotahän ennen aina riemulla oh vastaan-
ottanut ja joka yhäti oli tuottanut hänelle uusia
voittoja, uusia laakeria, ja valloitettuja sydämiä
tukuttain. Nyt, mikä eroitus! Nyt hän katseh
sen elämää syrjältä, katkeralla mielellä. Hän ei
enää kuulunut kaupungin seura-piiriin, häntä ei
kaivattu, ei huolittu mukaan. Eikä hän voinut
työntääntyä, ei voinut eikä tahtonut — eimillään
ehdolla! Sillä hän luuli huomaavansa jok'ainoan
vieraan ihmisen silmissä salaistaivaa ja suupiehssä
hillityn naurun nytkähdyksiä. Maailma oh niin
paha, ja ihmiset niin katalia!

Hän karttoi heitä, minkä suinkin voi, ja sul-
keutui omaan hiljaiseen elämäänsä. Vanhan, yk-
sinäisen naisen ilottomat päivät ohvat hänen edes-
sään, ei auttanut mikään. Se oh totuus, joka
päivä päivältä kävi yhä selvenmäksi. Miqsten
kylmässä, huolimattomassa tervehdyksessä, naisten
halveksivassa katseessa hän luki nimen: »vanha
piika». Ja se vaikutti häneen joka kerran kuin
käärmeen pisto.

Vuodet, jotka seurasivat, muodostivat vaan
yhden ainoan lakastuneiden toiveiden historian.
Hänen elämänsä oh väritöntä, hiljaista, har-
maata. Ei mikään tapaus luonut vaihtelua sen
yksitoikkoisuuteen, eikä mikään iloisempi vai-
kutus virkistänyt mieltä. Alussa vielä pettymyk-
set ajoivat toisiansa takaa, lopulta hän ei enää
pettynyt missään, sillä hän ei enää mitään toi-
vonut.

Ja kuitenkin ohhänellä vielä säästössäkovan
onnen viimeinen isku. Hänen äitinsä kuoh. Pois
temmattiin häneltä ainoa tuki ja ystävä. Nyt
hän oh viskattu ypö yksin kylmän maailman
hartioille. Ei ollut hänellä ketään, jolle ohsi
edes suruaan vuodattanut, ei yksikään ihminen



81

hänestä välittänyt, eikukaan kysynyt, oliko häntä
vai ei.

Hän itki ja huusi. Ei huolinut ruokaa eikä
juomaa. Hän kirosi maailmaa, joka häntä vihasi
ja vainosi, hän soimasi Jumalaa, jolla oli armoa
kaikille muille, paitsihänelle ei. Mutta äiti makasi
kylmänä ja kankeana, silmät sammuneina, suu
sinisenä ja kalman karva kasvoilla. Ei vironnut
eloon hänen hyväilyistään, eikä kuullut hänen
valituksiaan. Ei niitä kukaan kuullut, eikuullut
eikä huolinut lohduttamaan tulla. Hyljättynä ja
onnettomanahän sai itkeä kyynelensä kuiviin ja
tyhjentää surujensa maljan sakkoja myöten.

Voimat viimein raukenivat. Ei hän jaksanut
enää tuntea, ei murhetta eikä huolta. Tylyys
täytti poven, pimeätä tyhjyyttä ammotti tulevai-
suus hänelle vastaan ja tyhjäksi oli myrsky la-
kaissut hänen aivonsa.

Tunnottomana hän istui ja katseli eteensä.
Ei pitänyt lukua siitä, että velkojat tulivat ja
möivät häneltä huonekalut ja vaatteet. Tapahtui
ympärillä mitä hyvänsä, ei se hänen huomiotaan
herättänyt eikä mieltä kirvelemään saanut. Au-
tioksi hänen huoneensa pantiin, ja sekin oh hä-
nestä yhden tekevää. Mutta sitten sanottiin,että
hänen tvhmuuttaapois. Häneisitäensin tajunnut.
Sanottiin toinen ja kolmas kerta. Silloin hän rä-
jähti nauramaan. Herkesi äkkiä, katsoi heihin ja
nauroi uudelleen.

Siitä asti häntä sanottiin »hurjaksi neidiksi.»
Ja siitä asti lapset häntä pelkäsivät.

Hänelle toimitettiin asunto ensin rännikadun
varrelle. Sinne nostettiin hänelle sänky ja pöytä
ja vanha piironki, jonka laatikkoon oli jätetty ru-
tistuneita vaatekukkia,nauhasolmukkeita,konvehti-
deviisiä, tuo kuva nuoruuden ajoilta ja kirjeet,
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jotka hän sitten aikojen perästä kokosi ja sitoi
yhteen. Ne tavarat hän otti mukaansa, kun
muutti tänne Seilaisen mäelle. Niitä katselles-
saan hän eli elämänsä lyhyen ilon silloin tällöin
vielä uudelleen, unohtaen hetkeksi, että hän nyt
oh »vanha phka» ja »hurja neiti».

Minna Canth.



Syksyinen mieliala.

Syystuntu luonnossa ja taivas valju,
Kukkaiset kuolleet, lehdet kellertää,
Ei tunnu tuuli, kylm' on luonnon silmä,
Vedenkin pinta tuskin värähtää.

On luonto tyyni, tyyni tunteettuutta,
Tai ehkä uinuu sopusointuhan
Tai väsyi luomaan ja nyt voimaa uutta
Tuoss' imee ikuisista vuoksistaan.
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On tyyntä kaikki, rauhan päivä loistaa
Valjidta laelta sinitaivasten —
Miks sitten tuulispäänä tunne riehuis,
Kai syyt' on kerran kuolla myöskin sen?

Niin ootkin tyyni taas, sä sydän raukka,
Ett' oikein pelkään saavas talven jään;
Tyhjyyden syvää rauJiaakoon se lienee
Tai liekkö tyyntä e'että myrskysään?

Kasi mirLeino.



Tanskan etuvartijat etelässä.
Muuan matkamuistelma.

4m'yllannin niemimaan eteläinen puolisko onmer-
killinen seutu. Se on vanha taistelutanner.

Germaanilaisuus on täällä kohdannut tanskalai-
suutta. Taistelu syntyi jasitä onkäyty sekä hen-
kisillä että aineelisilla aseilla. Se on kestänyt
vuosisatoja eikä ole vieläkään päättynyt. Suur-
vallan ylpeydellä on Saksa koettanut raivata tiel-
tään ne esteet, jotka rajoittavat sen vallan leviä-
mistä pohjoiseen. Tanskalaiset ovat käsittäneet,
että tämä koskee heidän olemassa oloansa jaovat
tehneet vastarintaa, niin lujaa vastarintaa, kuin
pieni kansa voi tehdä monta vertaa vahvempaa
vastaan. Etelä-Jjdlannin asukkaat, sönderj}dlan-
tilaiset, ovatne, jotka etupäässä ovat saaneetkärsiä
taisteluista. He kuuluvat niihin onnettomiin kan-
soihin, joita Euroopassa on niin surkean paljon.

Tehkäämme käynti näillä rajamailla,

Askova on maakylä Jyllannissa, aivan lähellä
Saksan rajaa. Pari kilometriä k}dästä kulkee Kon-
geä niminen vähäinen joki, joka muodostaa rajan
keisarikuntaa vastaan.
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Keskuksena kylässä, ikäänkuin sen sydäm-
messä, on kansanopisto, suurin laatuaan kaikista
Tanskan 75:stä. Se on tehnyt tämän kylän kuu-
luisaksi kaikissa Pohjoismaissa.

Mennä vuonna elokuussa kävin Askovassa.
Olin oleskellut siellä vähän aikaa, kun muutamana
päivänä päätettiin Jalkasin tehdä lyhempi matka
rajan toiselle puolelle.

Meitä olipieni seura, Tanskalaisia oli kolme ja
suomalaisia olimme kaksi, molemmat ylioppilaita.

Astuimme kaitasta kylätietä etelään päin, ja
puolen tunnin perästä tulimme Kongeänrannalle.
Tanskanpuolella onihan tien vieressä talo. Vasten
seinää on pystytetty korkea lipputanko. Se on
maalattu punaiseksi ja valkeaksi, — tanskalaiset
värit — -ja sen huipussa liehuu Dannebrägi. Toi-
sella puolen siltaa on mustanjuovainenvahtikoppi
ja sen edustalla seisoo preussilainen tullisantarmi.

Astuimme sillan poikki. Nyt siis olimme val-
loitetussa maassa; olimme Sönderjyllannissa.

Menemme lähimpään taloon. Emäntäonyksin
kotosalla ja pyytää ystävällisesti astumaan huo-
neesen.

Vähän ajan kuluttua tulee vanhin poika ko-
tiin pellolta. Hän on aluksi hyvin varovainen.
Huomasin, että hän monta kertaa tarkasti yliop-
pilaslakkejamme. Yhtäkkiä juolahti mieleeni että
musta ja valkea ovat Saksalaisia värejä. Selitin,
ettemme me kaksi valkolakkia olleet Saksasta,
vaan olimme suomalaisia ylioppilaita,

Nyt hän ei enää ollut yhtä arka kuin äsken.
Hän kertoi, että nuorempi veljensä oh asevelvol-
lisena, jossakin umpisaksalaisessa kaupungissa.
Itse ohhän jo suorittanut asevelvollisuutensa. Ras-
kaalta tuntui preussilainen rautalakki, mutta ny-
kyinen nuori polvi kantaa sen kuitenkin.' Parina
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ensi vuosikymmenenä sodan jälkeen siirtyivät
nuoret miehet Tanskaan tai Ameriikkaan, vaan
nyt, kun on selvinnyt, ettei lähimmässä tulevai-
suudessa voi toivoa yhdistymistä emämaan kanssa,
on ainoa keino täyttää kaikki preussilaisen kan-
salaisen velvollisuudet ja siten säilyttää oikeus
valita edustajaa valtiopäiville. Tämä voiparaiten
todistaa Saksalle ja koko Europalle, että valta-
kunnan pohjois-rajalla asuu lähes 200,000 tans-
kalaista, jotka ovat tyytymättömiä asemaansa ja
jotka aikovat käyttää kaiken kuntonsa kansalli-
suutensa säilyttämiseksi.

Näin meidän kertojamme. Hän eikuitenkaan
ollut saanut opetusta muualta kuin lähimmäisen
kylän kansakoulusta, ja tätä ei hän suinkaan ol-
lut oppinut sieltä — koulu on saksalainen.

Lähdimme kävelemäänkylälle. Kjöbenhoved
on sen nimi. Kylä on samannäköinenkuin tans-
kalainen kylä. Sillä täällä näkyy komeampia ta-
loja, joiden verannat ovat mustanvalkeiksi maa-
latut tai joiden lipputangot ovat mustankirjavia,
Niissä asuu virkamiehiä, he ovat saksalaisia. —
Useammat papit Sönderjyllannissa ovat myöskin
kotoisin Saksasta, — Muut talot ovat valkeita, ihan
valkeita, punaiseksi eivät saa maalata ikkunalau-
tojansa ja mustaa eivät tahdo käyttää.

Tämä vähäpätöinen seikka — talojen ulko-
näkö — kuvaa sönderjyllantilaisten tilaa. Tans-
kalaisia eivät saa olla, saksalaisiksi eivät tahdo
muuttua, — he ovat värittömiä, he odottavat tu-
levaisuutta.

Etenkin varsinainen talollissääty noudattaa
tällaista menettelytapaa. He ovat tanskalaisuuden
tuki ja turva. Suuri osa tanskalaisia herrassää-
tyisiä tilanomistajia möi tilansa jälkeen vuoden
1864 ja lähti Tanskaan. Näistä tiloista joutui
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suuri joukko saksalaisten käsiin. Vieraita ainek-
sia onmyöskiivaillut kaupunkeihin. Niihinsiirtyy
saksalaisiakauppiaita jakäsityöläisiä. Tämä tietysti
auttaa saksalaistuttamista, Kuitenkaan tämä ei
ole saanut niin suurta merkitystä kansallisuustais-
telussakuin voisi ajatella. Ainoastaan kaupungeissa
on saksalaisuus saanut vaarallisen vaikutuksen,
vaan maaseudulla ovat vieraat ainekset pysyneet
ihan vieraina, Siellä eihuomaa yhteensulaumista
tanskalaisen talonpojan ja saksalaisen virkamiehen
välillä. Noilla muutamilla saksalaisilla suurtilalli-
silla on tosin usein saksalaista työväkeä, — tii-
lenpolttajia Lippe-Detmoldista ja kyntömiehiäItä-
Preussista, — vaannämä ovat tanskalaista väestöä
alhaisemmalla kannalla. Ainakin tanskalaiset mat-
katoverimme väittävät, että saksalaiset työmiehet
oltuansa pari vuotta Sönderjyllannissa, oppivat
Tanskan kieltä.

Keskellä kylää on kansakoulu,matala tiilinen
rakennus. Olemmeuteliaita,mielemme tekeenähdä
koulua, jonka opetuskieli on vieras asukkaille. —
Minkälainenhan voi opettaja olla, joka opettaa
tanskankielisiä lapsia saksaksi? —

Astumme sisään, kysymme opettajaa,
Opettajan rouva käskee ystävällisesti meitä

sisään, miehensä on puutarhantyössä, vaan tulee
heti. Tanskaksi käskee äiti poikaansa mennä
noutamaan isää. — Tanska siis kotikielenä.

Vähän ajan kuluttua tulee vanhannäköinen
mies, liian varhain vanhentunut, pihapuolelta si-
sään. Hänen kasvonsa ilmoittavat syvää sisällistä
ristiriitaa, hänen liikkeensä ovat hermostuneet ja
epävarmat. Hän on koulun opettaja,

Selitämme asiamme, olemme tulleet katso-
maan sönnerjyllantilaista kansakoulua,— Tervelultuanne, tervetultuanne.
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Me kutsutaan katsomaan kouluhuoneita. Sei-
nillä riippuu suuri joukko kuvia eläimistä ja ta-
vallisista kotikaluista y. m. Kuvan alareunaan on
suurilla kirjaimilla painettu esineen nimi saksaksi.

Opettaja sehtti, että noilla kuvilla opetetaan
lapsille ensimmäinen saksalainen sanavarasto. Lap-
set tulevat kouluun eivätkä osaa sanaakaan sak-
saa, vaan opetuksen pitää tapahtua sillä kielellä.
Opettaja näyttää kuvan ja lausuu siinä kuvatun
esineen nimen, koko luokka matkii häntä. En-
simmäinen kouluvuosi menee tällaiseen harjoituk-
seen. Täytyy myöntää, että preussilainen koulu-
ylihallitus on ymmärtänyt käyttää havainnollisen
opetustavan tarkoitustensa saavuttamiseksi.

Nykyiset kouluolot ovat vuodelta 1888. Sil-
loin määräsi hallitus, että kaiken lastenopetuksen
täytyy tapahtua saksankielellä. Ainoastaan neljä
tuntia vhkossa on luvallista käyttää äidinkieltä
opetuksessa. Tämän julistuksen johdosta muu-
tettiin opetuskieli 450:ssä koulussa ja samalla kiel-
lettiin vanhempia lähettämästä lapsiansa muihin
kuin valtion kouluihin. Tanskalaisten kotiopetta-
jien pitäminenkin on kielletty.

Tanskankielisten sönderjyllantilaisten täytyy
shs lähettää lapsensa kouluun, jonka päätarkoi-
tuksena on kääntää lasten mielet kodeistaan ja
äidinkielestään.

Sain käsiini pari oppikirjaa. Toinen oli his-
toria toinen laulukirja. Edellisessä esitettiin Sön-
derjyllannin historiaa preussilaiselta kannalta, Kir-
jan tarkoitus kävi ilmi jokasivulta. Jälkimmäinen
sisälsi lauluja, jotka syvästi loukkaavat jokaisen
tanskanmielisen tunteita. Siinä on esim. laulu
Lch bin em Preusser, jonka viimeinen värssykuu-
luu käännettynä suomeksi: »Ja me, jotka var-
tioitsemme Pohjan- ja Itämeren rantoja, me, jotka
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Dybböhn taistelun jälkeen verisiteillä olemme yh-
distetyt Preussin valtaistuimeen ja kansaan, me
emme tahdo katsoa taaksemme, ei, eteenpäinluot-
tamuksella! Me huudamme äänekkäästi koko Eu-
roopalle: Myös mekin olemme preussilaisia ja tah-
domme olla preussilaisia!»

Tuo runo täytyy kouluissa oppia ulkoa.
Lasten täytyy laulaa se, lasten, joiden vanhem-
mat vakuuttavat: »me olemme tanskalaisia ja tah-
domme olla tanskalaisia», niin— niidenkin,joiden
isät ovat Dybbölin taistelussa vuodattanut verensä
tanskalaisuuden edestä.

Opettajat ovat ankaran tarkastuksen alaisina,
etteivät laiminlyö tehtäviänsä. Löytyy hallituk-
sen asettamia kouluneuvostoja, joka pitäjässä on
erityinen koulutarkastaja ja sitä paitsi piiritarkas-
tajia suuremmilla alueilla. Kaikki ovat he tie-
tysti saksalaisia. Saksanmielisiksi tunnetut opet-
tajat saavat pian edullisia, hyvin palkattujapaik-
koja, vaan ne, joiden mielipiteitä epäillään tans-
kalaisiksi, siirretään mielummin etelämmäksi, seu-
tuihin, joissa ei ole tanskalaista väestöä. Sillä
tavalla työskennelläänkoulun alalla.

Olimmekuulleet tarpeeksi kouluoloista. Meillä
oli jonkinmoinenkäsitys sönderjyllantilaisestakan-
sakoulusta,

Isäntämme kutsui meidät jälleen yksityisiin
huoneisiinsa. Meille tarjottiin Kristiansfeldiläisiä
leivoksia ja olutta Haderslevistä. Etiketit olut-
pulloissa olivat tanskankielisiä.

Mielemme olivat alakuloiset. Emme tahto-
neet loukata isäntämme tunteita kysymyksittä,
vaan hän huomasi kuitenkin, että kaikki ajatte-
limme, kuinka voitte olla opettajana sellaisessa
koulussa? —
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Pimeäksi oli käynyt, kun astuimme takaisin
Askovaan päin.— Hän oli mennyttä miestä, sanoi joku
meistä.

Paljon sen enempää emme puhuneet paluu-
matkalla.

Muutamana päivänä tuli Askovaan käymään
tanskanmiehsiä sönderjyllantilaisia miehiä, jotka
tehokkaasti ovat ottaneet osaa kansallisuustaiste-
luun. Heidän joukossaan oli muuan nuori kir-
jailia ja valtiomiehen alku, nuorista sönderjyllan-
tilaisista ehkei etevin, vaan ainakin toimeliain.
Hänen nimensä on H. P. Hansen-Nörremolle.

Kerran tuli joku lausuneeksi epäilyksiä, —
mutta eiköhän sönderjyllantilaisten taistelu, niin
jalo kuin se onkin, kuitenkin ole toivoton? —

Hän kun innostui puhumaan!— Taistelumme ei ole toivoton. Me nuoret
sönderjyllantilaiset emme ole haaveilijoita. Me
perustamme toivomme todellisuuden pohjalle.— Etenkin kaksi seikkaa ylläpitävät meidän
luottamuksemme tulevaisuuteen. Uudet aatteet
tulevat meille nykyään Tanskasta. Niin ei ollut
ennen. Viime vuosisadalla ja tämänkin alussa
tulivat uudet ajatukset ja aineelliset parannukset
etelästä päin. Siinä, jossa sata vuotta sitten pe-
rustettiin hernhutilainen siirtokunta, syntyy ny-
kyään grundtvigilainen vapaaseurakunta, Maan-
viljelyksemme ja meijerihoitomme kehittyvät ny-
kyään tanskalaisen mallin mukaan. Tämä on
yksi tosiasia eikä liene vähäpätöinen.— Toinen on se, että koko tanskankielinen
talollissääty Sönderjyllannissa on tässä kysymyk-
sessä kuin yksi mies. Siirtyminen Tanskaan ja
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Ameriikkaan on tauvonnut. Nuoret voimat eivät
vetäydy pois tästä taistelusta, Tämä antaa ta-
keita siitä, että voimme kestää pitkällistä kansal-
lisuussortoa sortumatta.— Voin vielä tuoda esiin kolmannenkin näkö-
kohdan ja se on kaikista ehkä tärkein. Kansal-
lisuustaistelu Sönderjyllannissa on tulikoetus, joka
tulee näyttämään, löytyykökuntoa ja elinvoimaa
Tanskan kansassa, Sen päätös tulee olemaan
Tanskan tuomio. Me sönderjyllantilaiset käsi-
tämme taistelun merkityksen, ja kaikki vapaat
tanskalaiset käsittävät, että meidän taistelumme
myös onheidän. Me olemme Tanskan etuvartijat.
Me emme saa sortua.

Näin puhui Hansen-Nörremölle,vaan hän
puhui kauniimmin, kuin mitä nyt muistista voin
saada paperille. Ja hänen puheensa herättikum-
mallisen luottamuksen siihen asiaan, jonkaedestä
hän taistelee.

Äskeinen epäilijä oli ensimmäinen, joka tart-
tui hänen käteensä.

A. Renqvist.



Tautivuoteella.
Kuumekertomus.

Mun Eevertti kohottauu-
pivuoteeltaan,saattaa

hän matalan, pellavauutimilla verhotun ikku-
nan läpi nähdä ulos. Hän oli istunut suorana
koko aamuhetken, tukenaan selän taakse ladot-
tuja patjoja, mutta niin pehmeitä, että ne vaipui-
vat alle, kun hän vähänkään oli koettanut nojata
niitä vastaan; ja silloin oli ikkunapeili sulkenut
häneltä näköalan,niin ettei näkynyt muuta kuin
puitten latvat ja tuuliviiri aitan katolla. Potilas
on jo väsymiinsä katsellut punertavaa pihlajaa,
jonka lehvät viimeisessä myrskyssä olivat har-
venneet, ja nyt hän jo kaipasi muuta vaihetusta.

Pellonsaran tuon pihlajan alla on sade liot-
tanut veteläksi. Olisipa hauska siinä tarpoa ja
koetella, pitävätköuudet metsäsaappaat vettä, ku-
ten suutari oli luvannut, Kun hän juuriajatuk-
sissaan on vajoomaisillaan nilkkaa myöten lie-
juun, tuntee hän pistoksen selässään ja vilustavan
väräyksen, tuollaisen vilustuksen, joka on syvällä
luitten ytimissä, Mutta liian hauskaa on ajatella
olevansa tuolla ulkoilmassa jahuomaavansa saap-
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paansa vedenpitäviksi. Hän kiertää vain huolet-
tomasti peiton ympärilleen ja jää istumaan.

Tuuli ei ole paljo tyyntynyt, se ajelee halla-
via pilviä Eevertin näköalan ohitse, ja kunhatta-
rat hieman hienonevat, pilkistää päivä niiden
lävitse kirkkaana ja kauniina. Tuntuu kuin lois-
taisi sen valo silloin kahta kirkkaampana yli suur-
ten sinerväin aaltojen, joiden vaahtoharjat ulom-
pana lahden leveällä selällä ovat puhtaan valkoi-
set, vaan lähempänä rantaa käyvät kellertäviksi
ja lianharmaiksi. Siellä ne halkeilevat pieniksi,
rumiksi aallokoiksi ja muodostavat tiuskeita, sa-
venkarvaisia kurimoita, Potilas huomaa saven-
karvan alkavan kolmen kyynärän syvyydestä...

Äiti tulee huoneesen, toruu, että hän taas-
kin vilustaa itseään, pakottaa hänet laskeutumaan
vuoteelle ja hakee kirjain joukosta pöydältä us-
konnollisen kalenterin, josta hänen on tapana lu-
kea ääneen. — Eih,koettaa'Eevertti väittää vastaan— eihän tämä tauti ole muuta kuin hiukkasen
vain vilustumista viime metsästysretken jälkeen.

Mutta äiti on itsepäinen, sivelee poikansa
polttavia ohimoita, kehottaa häntä kärsivälliseksi,
ja rupeaa lukemaan kertomusta siivosta pojasta,
jokamakasihyvin sairaana,ihankuolemankielissä.— Sen olen lukenut, väittää Eevertti ja vis-
kelehtii vuoteellaan.

Äiti alottaa toisen kertomuksen hurskaasta
pyhiinvaeltajasta, jokakäveli Jerusalemiin. Eevertti
kuuntelee melkein vastenmielisesti, ja nypykkä.
jonka hän on tuntenut vasemmassa kyynärpääs-
sään, huvittaa häntä paljo enemmän kuin kaikki
hurskaan pyhimyksen kärsimykset. Äidin ääni
on lempeä, se säestää sulavasti hänen omia mie-
luisia ajatuksiaan. Hän näet jättää pyhiinvaelta-
jan säälittä rosvojenkäsiin ja lähtee ajatuksissaan
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taas ulos syysilmaan, tuonne vain hiukan pihalta
ulommas, koska hän tahtomattaan tietää, että äiti
ei pidä siitä. Ja siellä hän nyt mielikuvituk-
sessaan seisoo, uskaltamatta käydä etemmäs.

Vuoteen yläpuolella seinällä riippuu hänen
uusi kaksipiippuinen haulikkonsa, ja se näyttää
ojentavan kirkkaaksi hivutettuja piippujaan ja si-
roksi kirjattua tummahtavaa tukkiaan häntä koh-
den. Hänen laiha käsivartensa kohoaa peiton
päälle ja äkkiä nostaa hän sen pyssyä kohden ja
hyväilee hellästi tukkia salaa, äitinsä huomaa-
matta. Pyssyn ympärillä riippuvat kaikki hänen
metsästyskapineensa, patroonavyö, jahti-laukku.
Sillä välin kuin äiti pyhimyksen seurassa kulkee
Jordanin laaksoja, panee Eevert ajatuksissaan toi-
meen metsästysretken, jakun tuo kaapuun puettu
hurskas mies vihdoin lepääpolvillaan Vapahtajan
haudalla, ovat Eevertin mielessä koirat jo löytä-
neet jäneksen jälet. Äiti lukee ääneensä pyhiin-
vaeltajan hartaan rukouksen ja Eevert virittää
jännityksissään ja murhanhaluisena hanan vetei-
siin. Vihdoin äiti huoaten laskee kirjan kädes-
tään ja Eevertin täytyy hillitä intonsa siksi aikaa
kuin äiti pyyhkii kuumeenhien hänen otsaltaan.
Silloin menee äiti pois askareihinsa katsahtaen
vielä hellästi poikaansa ja kehottaen häntä nuk-
kumaan; mutta Eevert seisoo taas vartiopaikal-
laan riihen takana ja luulee kuulevansa koiran
haukuntaa,

Vaan se ei olekaan enää mielikuvitusta
ei, hän kuulee sen selvästi... vait! Hän kohoaa
ryntäilleen ennenkuin äiti vielä oli ehtinyt oven
sulkea. — Oh, se oh Pilkki, jokaulvoi... janyt
jo Viikki säesti. Eevertti nousee taas pystyyn
istualleen ja terottaa korvansa niin, että kalvot
ovat haleta. Aivan min! Siellä veljet menivät
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metsälle. Saattoahan hän arvatakin, etteivät ne
jättäneet käyttämättä tällaista metsästyspäivää. Ik-
kunasta hän näki heidät menevän, vanhin veh
edellä, Jussi takana koiria talutellen. Ja hän,
hän ei päässyt mukaan!

Ka, tuolla jo metsän reunassa päästävät he
koirat irti. Vai niin, — he alkoivat nyt ahdistaa
tuota vanhaa mäkijänestä kesannon kupeella, tuota
vanhaa, viekasta elävää, joka jo kahtena vuonna
on petkuttanut koiria eikä koskaan nostanut tal-
-1ukottaan taivasta kohden, vaikka onkin naulot-
tain saanut hauleja nahkaansa. Olisipa hauskaa
seurata koko ajan sitä jahtia ja sitten härnätä
velimiehiä, kun tulevat tyhjin laukuin takaisin.
Kyllä hän sen jäneksen tuntee... Kas, nytköne
vasta päästävätkin koirat juoksemaan.— Hei..., hehoi. .. hoijaa! Sairashuonee-
sen saakka kaikuivat koirain kiihoitushuudot.
Heiss... hohooi.. . hae jänes, hae, hae! Niin,
niin, — hae, hae, hae!

Kalpeana jahenkeäänpidätellenistuuEevertti
vuoteellaan, ikäänkuin jos koiria kiihoitettaisiiii
häntä itseään ajamaan. Pistos tuntuu kylessä ja
hän painaa sitä kämmenellään, hikihelmet heru-
vat jännityksestä esiin kulmilta. Hän näkee, mi-
ten Pilkki tekee kierroksen metsästäjäin ympäri
ja ilosta imien hyökkää koivikkoon, jollaikaa
Viikki tarkkaan vainuaa pensaikossa, löytää jälet
juuri pihlajan kohdalta tuon vetelän pellonsaran
pientareelta, huitoo hännällään ja työntyy kuin
nuoli rantakatajikkoihin.— Tra ra-tra ra-trattarattaraa! Jahtitorvet
soivat, niin että ikkunat rämähtelee. Eevertti on
tiukimmilleen jännitettynä, peitto on solunut alas
ja hän istuu paitasillaan tuijottaen ulos, ja koko
hänen kuumeen kiihottama sielunsa loistaa hänen
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katseistaan. Tuosta pistäysi vanhin veh metsik-
köön pyssy olalla ja Jussi kulki torveen toitot-
taen suoraan latoa kohden. Hetkisen oh kaikki
äänetöntä, ja Eevertti retkahti, ikäänkuin jokin
jänne olisi hänessä hervonnut,seljalleen vuoteelle
ja jäi siihen kotvaksi aikaa makaamaan läähättä-
vin rinnoin.

Hänen kuulonsa oli ihmeellisesti teroittunut,
vaikka veri parhaallaan pauhasi hänen korvissaan
kuin kohiseva koski. Hän kuuh aivan selvästi
velimiestensä kiihoittavan koiria, vaikka tuo ääni
jo kaikui lahden takaa näreiköstä. ..Kas niin,
nyt on jänö jo juoksujalassa, koirat kintereillä!
Noin... se on Pilkin kimeä ääni ja... aha!..,
Viikki jo säestää.

Tuossa tuokiossa oli Eevertti hypännyt vuo-
teeltaan ja sivaltanut pyssyn seinältä. Hän veti
hanat veteisiin, aivan unhottaen, ettähän makasi
sairaana. Koirat ajoivat janesta tulista vauhtia
mäen takana rinnettä pitkin ja hän tiesi siellä
mainion paikan, jossa sopi varrota jänestä. Ja
nyt hän ei aikonutkaan ampua ohi kuten mennä
syyssä.

Veri nousi hänen päähänsä ja sydän tykytti
niin valtavasti, että paidanlaskut rinnalla lepatti-
vat. Hän istui vuoteen reunalla, toinen jalka
ulkopuolella ja pyssy polvellaan semmoisessa jän-
nityksessä kuin joshenki olisi ollut kysymyksessä.
Laukauksen täytyi kuulua siinä silmänräpäyk-
sessä, ja kumeenhouriossa sulivat hänen oman
mielikuvituksensa laukaukset ja metsässä olevain
velimiesten laukaukset yhteen. Hänestä oli oi-
keastaan yhdentekevätä, kuka ampui, hän tiesi
vain, että nyt sen piti laueta, täytyi laueta, nyt
juuri...

Mielenkiihkossaan oh hän noussut vuoteel-
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taan ja kävellyt varovasti ikkunaan päinhiipivin,
viekkain askelin pitäen pyssyä ojossa. Hän ei
tuntenut, miten koko hänen ruumiinsa tutisi,val-
tavassa vilunväreilyssä, hän seisoi siinä hievahta-
matta, neljäntoistavuotiset, hentoset jäntereetpin-
goitettuina, valtimo tykytti ja suonet paisuivat ja
kylmä hiki oli otsalla ja silmissä hurja kuu-
meentuli.— Vielä hetkinen, mumisi hän jollekinkuu-
meenkuvalle, joka oli käskevinään häntä vuotee-
sen, — odota vielä silmänräpäys! Se tulee heti,
tulee juuri... tuolla se tulee ihan juuri. ..!

Kaikki väsymys oli kadonnut hänen pitkä-
aikaisen keuhkokuumeen heikontamasta ruumiis-
taan, hän oli taas terve ja pirteä ja voimakas
ja nyt kerrankin oli hän kaatava tuon vanhan,
viekkaan mäkijäneksen.— Pam! kuului laukaus kumeasti ikkunan
läpi, joka tärähti ja samassa naksahti hana Eever-
tin lataamattomassa pyssyssä tyhjää silinteriä vas-
ten ja mies kaatui luiskahtamatta siimalleen pys-
synsä päälle paljaalle lattialle ja jäisiihen liikah-
tamatta makaamaan. Koko tuo yhteen keräyty-
nyt ja pingoittonut kuumeenvoima laukesi hä-
nestä, samassa kuin pyssyn pamaus kuului, ja
häneltä pääsi ainoastaan syvä, helpoittava huo-
kaus, kun hän hervahti ja vaipui kokoon.

Viiden minuutin perästä tuli äiti sisään ja
säikähti puolikuolleeksi, kun näki poikansa siinä
makaavan. Hän kiljahti kimakasti, sillä pyssyn
nähtyään välähti hänen mieleensä ajatus itsemur-
hasta. Mutta pian huomattiin pojan olevan hen-
gissä eikä verta näkynyt. Hän vietiin vuotee-
sen ja siellä hänet taas valtasi täryyttävä vilus-
tus, joka sai hänet heräämään puolitajuntaan.
Hän valitti heikosti; häntä paletti. Peittoja hei-
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tettiin hänen päälleen, hänelle juotettiin lämpöstä
hikilientä ja hän vaipui hervottomaan horrosti-
laan äidin huolestuneena istuessa hänen vieres-
sään. Nytkös tauti purkausi uuteen valtaan, ja
äiti soimasi itseään, kun oh silmänräpäykseksi-
kään jättänyt sairaan poikansa yksin.

Kun veljet palasivat metsältä oli jo pimeä.
Kärsimättömästi oli Eevertti heitä kysellyt jahei-
dät kutsuttiin heti sisälle tervehtimään häntä, sillä
loppu saattoi jo olla lähellä. Eikö mitä! virkkoi-
vat veljet, eivätkä uskonneet sitä ensinkään, en-
nenkun näkivät miten huonoksi hän oli mennyt.
Kun vanhin veli astui vuoteen ääreen, vilkastui-
vat Eevertin silmät ja hän tarkasteli uteliailla,
kyselevillä katseilla tuotapitkää, metsästyspukuun
puettua nuorukaista. Hän sammalti jotain huul-
tensa lomitse, ja vanhin veli astui hämillään lä-
hemmäs, vaikka tuo oli hänestä niin joutavan
tunteellista. Silloin kuiskutti Eevertti kysymyk-
sensä, joka oli häntä vaivannut pitkien kuume-
tuntien kuluessa.— Kuule.., ammuinhan minä jäneksen...
ha?, tuon vanhan... tuon mäkijäneksen..?

Veli nyökäyttipäätäänmyöntäensääliväisesti
ja tyynnyttävästi. Silloin kirkastuivat potilaan
kasvot ja sanomattoman huojentuvasti huoaten
vaipui hän kokoon tilalleen. Tuo oli hänen elä-
mänsä viimeinen suuri kysymys ja viimeinen loh-
.dutus, minkä hän sai. Mitäpä auttoi äidin surra?
Tuo vanha viekas mäkijänes oli hänellä viimei-
senä itsetietoisena innostuksena elämässään.

Malmissa sljio 1891. Karl A. Tavaststjerna.



Kylikkäitä.

91ta hämärti, kun jouduin kotiini. Ovessa tvh
vaimoni vastaan ja kuiskasi:— - Liiku hiljaa, täällä on minulla kylikkäitä.

Tulepas kuuntelemaan.
Hän vei minut toiseen kammariin menevän

oven luo ja raotti sitä. Siellä istui lämpene-
vän uunin edessäkaksikymmenen vuoden ikäistä
omais-tyttöämme, sukan kutimet käsissään. Toi-
nen oli nimeltään Anna, toinen Helena, ei kum-
minkaan sisarukset, He lauloivat parhaallaan mi-
tenkä

Kirstiina kivellä istui,
sekä istui että itki.
Oo'tti miestä onnellista,
päivämiestä palkallista.

Kuuntelemaan joutuessani oli heillä viimei-
nen värssy menossa, jossa

Leipämies merestä nousi,
leipä harkko hartioilla,
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leipä kintahat kädessä
leipä kihlat kintahissa.

Se pyytää sitten Kirstiinaa tulemaan omak-
sensa, johon tytöt lauloivat vastauksen hyvin
hellän lempeästi, että

Nyt tulen minä sinulle,
nyt on luotu, nyt on suotu
nyt on eukko tuudittamia,
vanha akka vaivuttaima.

Tätä laulaessa olivat päät hartaasti kallellaan.
Mieleni oli paha, kun en kuullut kokonaan, vaan
kaikeksi onneksi alkoivat tytöt uudestaan ja kun
rautamies rautaharkkoineen, kintaineen ja kih-
loineen nousee merestä ja pyytää Kirstiinaa tule-
maanomakseen, nostavattytötpäänsäylpeästipys-
tyyn ja vihaisesti jalkaa j}Tsäyttäen lattiaan lau-
lavat:

En tule minä sinulle,
Ei ole luotu ei ole suotu,
ei ole eukko tuudittamia,
vanha akka vaivuttaima.

Samanlaisen vastauksen saavat vaski-,hopea-
ja kultamieskin. Mutta kun joutuu tuo leipä-
miehen vuoro, on ääni taas ihmeteltävän hellä.— Vättö on ollunna se Kirstiina, kun on
ottamia leipämiehen, kultamiehen minä ottasin,
sanoi Anna laulun loputtua.
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— Olisipa vaskimieskin hyvä, siltä saisi kat-
tiloita, pannuja ja kastrullia, huomautti Helena.— Kullastapa saapi sormuksia, väitti Anna,
ja kauniitahan siitä tulisi kattilatkin.— Niin, vaan kultapa sulaisi kattiloina,tiesi
Helena.— Taitaisi sulaa, myöntää toinen.

He neuloivat pari silmää, kun Helena jat-
koi: — Vaan leipämies se mekin otettaisiin, ei
kaiketi sillä vaskella eikä kullalla eletä, leipää-
hän sitä olla pitää.— Ei kaiketi niillä elä, leipäähän sitä pitää
olla, myönti verkalleen Anna janäkyi ajattelevan
tuon kultamiehen hyviä puolia.

Nyt piti meidän kolistella jalkojamme jaolla
tulevinamme ulkoa, muuten he olisivat ujostelleet
monta päivää sitä, että kun heidän laulunsa ja
puheensa kuultiin. Ilman sitäkin olivat he mui-
den läsnä ollessa äänettömiä ja ujoja, muttakun
pääsivät yksikseen, kuului silloin, porina kuin
mehiläispesästä. Mielikuvituksensa keksi talous-
paikkoja kaikkiin mahdollisiin kohtiin. Niitä oli
puistossa useamman pensaan juurella ja huonei-
den ylikerroissa, Aamusta iltahämärään kesti
siellä työtä, mutta jos joku aikuisempi lähestyi,
katkesivat sekä puhe ettäpuuhat. Jos heiltä jotain
kyseli, ei siihen osattuna vastata. Helena vaan
katseli nauraen kyselijään, suurilla lapsellisilla sil-
millään, mutta Anna istui allapäin, ikäänkuin
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pahoillaan muiden läsnä olosta. Vaan jos pois-
tui näkyvistä, alkoi puhelu kuulua, mutta mitä
se milloinkin oli, sitä ei saanut tietää kuin sattu-
malta. Kumminkin kuvastui sekä puheista että
puuhista se sama suunta, jota ehkä aikaisinakin
tulevat elämään.

Kauppis-Heikki.



Orpo rouva.

taunan kosteassa lämpimässä palaa nuiverti
pieni lamppu himmeästi huuruisen ikkunan

edessä. Mustassa hedessä kiilui vielä joku hiili
ja märät siltapalkit välkkyivät, missä valojuova
niihin sattui. Pimahdellen tippuivat vesipisarat
lauteen reunasta lattiaan.

Penkillä peräseinän luona viruihento alaston
ruumis, märät hiukset riippuivat maassa jahänen
ylitsensä kumartuneena vanha Thna valkosta sel-
kää saipuoi.— Voi toki tuota selkää,kun onkaunis kuin
ihmisen ajatus... voi toki! Ja pitää joutua...
on se ihan synti, on.— Mihin joutua? Eihän se mihin voi joutua.
Mitä se Tiina aina on semmonen.— Niinhän se on semmonen. Vaan niin
ohsitte itsekin kun tässä pesisitte viimeisiä kertoja
tuommoista Jumalan luomaa lasta, joka on jus-
tiinsa kuin leikkikalu,niin särvi ja hieno, jakun
tietää, mihin sen pitää joutua.— Mihin se sitten joutuu, Tiina, niihin?—

■ No, sen suden kulkkuun, sanoi Tiina
äkäisesti.
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— Vallesmanninko? — Hiusten alta helähti
nauru. — Sanokaa pois, Tiina, vallesmanniako
te meinasitte?— Niinpäniin,sitä justiin.. .Voi, voi, sinuas
maailma pahuuden tähden! Että pitää joutua
meidän Maali, joka on papan kukka jamamman
kukka ja veljien kukka ja kukkain kukka, sille
semmoselle. Ennen toki olisin suonut meidän
Maalin vaikka maan alle eli tuonne Siintävän
suohon....— Mitä pahaa se on Tiinalle tehnyt?kuului
alakuloinen kysymys.— Minulle? Mitä se toki minulle, vanhalle
vaimolle, on tehnyt. Eihän arvon. Mutta sen
minä vaan sanon, suuttuapa sitten eli muuttua,
että se mies ei elämän päivänä vaimoonsa tyydy.

Se tuomio oh jyrkkyydessäänsäälimätön,hir-
muinen, ja se koski kipeästi. Vaan vaikka koko
maailma ohsi sitäyhteenääneenhuutanut,eiMaali
ohsi sittenkään uskonut. Hän, joka oli papan
kukka, mamman kukka ja kaikkein kukka ja sul-
hasensa silmäterä, hän ei voinut semmoista uskoa,
Tiina oli musta korppi!

Ja häät vietettiin ja kului vuosi niin onnel-
linen, niin ihana kuin unennäkö. Ja toinen vuosi
kului ja hän on jo monesti saanut istua yksin
ikävässä, niinkuin nytkin hämärässä kotiin odot-
taen miestään.

Hänelle ei sanottu koska hän palaa, vaan
Riikka tiesi. Pitää laittaa valmiiksi kaikki, tulee
paljon vieraita.

Hämärä jo ulkona tummutti lumisen luonnon.
Pitkänä suorana viivana vei viittatie järven yli.
Sieltä hän tulee ja ennenkuin vielä voi mitään
eroittaakaan, alkaa kuulua kello, hiljaa yksityisiä
läpsähyksiä ja sitten tiuhempaan ja tiuhempaan ja
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selvemmin. Hänen sydämmensä alkoi lyödäko-
vemmin tätä kuvitellessakin.

Onkohan hänen huoneensa lämmin ja kaikki
niin järjestetty kuin hän tahtoo?

Kaikki on hyvin ja Riikka on juuri sytyttä-
nyt uuniin hauskan tulennoksen. Tuossa takan
edessä he niinusein ensi aikoina istuivat,kunhän
joltain virkamatkaltaan palasi. Hän tuolilla ja
hän edessä lattialla riisuen miehensä jalasta ja
muuttaen kuivat, lämpimät sukat. Hänen mie-
hensä oli silloin aina sanonut, ettei hän koskaan
ole niin kaunis kuin silloin...

Hän meni takaisin saliin ja pysähtyi ison
seinäpeilin kohdalle. Harmaa haamu, jolla oh
kalpeat laihat kasvot ja ohut väritön tukka, se oh
hän, mamman kukka, koko suvun ihastus. Mikä
oli hänet näin muuttanut, eihän hänellä tiennyt
kukaan suruja olevan. Ei ollut, vaan ei ollut iloa-
kaan enää. ..

Vaan hän tuh. Eikoskaan kuulunut,kunhe
ajoivat hitaasti rantamäkeä ylös. Ja hän koetti
mennäiloisesti vastaanjahäntulikin vähän iloiseksi,
kun miehensä, ennenkun rhsui turkkiaankaan,
tvh häntä tervehtimään. Hän antoi kättä ja hä-
nen kätensä oh niin pehmeä ja lämmin. Vaan
katse hipasi vain ohimennen häntä, ei vajonnut
enää hänen katselemiseensa kuten ensi aikoina, ja
se teki hänet heti epävarmaksi jamuistutti hänelle
värittömän kuvan peilissä. Ja häneltä unohtui
puhe ja heillä ei ollut mitään sanomista kuin
»mitä kuuluu?» ja »eipä juuri mitään».

Reestä kannettiinkyökkiiniso laatikko ja sieltä
he Riikan kanssa purkivat esille paljon pulloja,
toisissa oli punaista ja toisissa valkoista, ja he
maistoivat Riikan kanssa ja antoivat Villellekin,
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jonkapiti lähteä viemään lippua apteekkarille, että
tulla illalla »totille».

Ja he tulivat oikein hyvälle tuulelle Riikan
kanssa niinkuin tulivat aina, kun saivat avatapul-
loja ja laitella vieraita varten. He oikein kilpai-
livat somistaessaanpöytääruokasalissa. Hän vielä
keksi kantaa sinne keskelle pöytääkukkivan Ama-
ryllisen ja se oli oikein komeata! Punaset ka-
rahvit ja hopeat ja välkkyvät lasiastiat Valkosella
liinalla ja tuo uhkea veripunanen kukka suuren
kattolampun alla.

Ja illalla olivat kaikki huoneet valaistut,paitsi
tietysti makuusuoja ruokasalin takana, ja Riikka
hääri valkoinen esiliina edessä astioita helistel-
len kyökissä ja kantoi juomalekeitä salin kautta
herroille.

Sali oli tyhjä ja viehättävä himmeässä va-
laistuksessa. Isokukkaset matot japunaset huone-
kalut ja suuret kasvit. Sinne hän meni kun
kaikki oli järjestetty ja hänellä ei enää ollut mi-
tään tekemistä. Herrain luota tunki miellyttävä
hienon tupakin haju ja kuului kilinää japuhelua
ja naurua, Eiköhän sieltä tule kukaan terveh-
timään? ...

Hän istui pianon eteen ja soitteli hiljaa.
»Drick, njut, älska och dröm, lyekan hon flyr
mcd stunden», miten lie se sävel tullut hänen
mieleensä. Hän tarttui siihen ja muistutteli sitä
ja soitti sen uudelleen ja uudelleen. Ne siellä
sisällä unohtuivat, vaikka yhä kuului kuin kau-
kainen säestys sieltä, kilinää ja naurua ja pu-
hetta. Hän alkoi hiljalleen hyräillä ja yhä läin-
pimämmin lauleli laulua »drick, njut ...»— »bägaren töm, tänk pä dinmösä öm»
yhtyi äkkiä ovelta kaunis ääni.
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Se oli proviisori, vanha, vanha tuttu, lapsuu-
den ajoilta, ja pitäjän syntyjämiä. He tulivat
niin iloiseksi molemmat ja heillä oli niin paljon
puhumista ja viimein tahtoi proviisori kilistää
hänen kanssaan. Hän nouti viiniä ja kaatoi täy-
det lasit. Ja he kilistivät pöydän yli ja juttelivat
jos mitä kaikkia hassua ja-katsoivat toisiaan niin-
kuin ennenkin syvään silmiin, ystävällisesti ja
iloisesti, ja he joivat useampia lasia yhdessä ja
muistelivat entisiä aikoja ja yhteisiä tuttuja. Ja
heidän poskensa alkoivat punoittaa ja vähitellen
he tulivat harvapuheisemmiksi ja proviisorin sil-
mät tummenivat ja hän kävi niin surumieliseksi.— Oletko sinä nyt onnellinen? hän äkki-
päätä kysyi ja nojasi pöytääntiukastikatsoen toi-
sen kasvoihin.

Hän värähti ja koetti katsoa reippaasti.— Miksen minä olisi? hän sai sanotuksi,
mutta silloin oli kuin joku ohsi puristanut hänen
rintaansa kylmällä kouralla ja hänen henkeään
ahdisti, sillä toisen katse, joka häntä yhä kiin-
teästi tarkkasi, muuttui nhn surulhseksi ja sy-
vintä säähä kuvaavaksi, että hän siinä selvemmin
kuin olisi voinut sanoa, luki, että oh onneton.
Hänen luomiaan kirveh ja vaikka hän koetti pi-
dättää, purskahti hän tuskalhseen itkuun jariensi
pois ja itki koko illan pimeässä makuusuojassa
yksinäisen vuoteensa peitteesen.

Häntä ei kukaan kaivannut eikä muistanut.
Herrat olivat syöneet syöntinsä jaRiikka ohnuk-
kunut kyökin penkille. Kun hän aamupuoleen
yötämeni herättämään Riikkaa, ammottivat kaikki
ovet seljallaan, lamput paloivat, tupakan haiku
kirveli nenää, eteisen permannolla lepatti kynttilä
ja oli muuten — autiota. Vieraat olivat men-
neet ja — isäntä myös. Kirveleviä silmiään pi-



109

dellen ja väristen hän sulki ovet ja sammutteli
tulia vähemmäksi ja palasi ruokasaliin. Hän sei-
soi hetken ja katsoi hävitystä pöydällä,otti sitten
kaapista juomalasin, kaatoi yhdestä pullosta, joka
oli pöydällä puolillaan, sen täyteen ja vei muka-
naan makuusuojaansa.

Ja viikkoja kului ja kuukausia. Yhä lai-
hemmaksi hän kävi ja surkeammaksi ja hän ei
ollut enää iloinen milloinkaan. Kun hänen mie-
hellään oli vieraita, hän kernaasti auttoi Riikkaa
ja laski ankkuriloista juomia pulloihin ja seoitti
punssit, vaan hän ei näyttäytynyt kenellekään
eikä käynyt missään ja kun hänen joskus täytyi
mennä kotiinsa, oli hänen käytöksessäänsielläkin
omaisten seurassa jotain niin arkaa ja alamaista
ja suljettua, että heidän sydäntään poltti. Hän
oli aina niinkuin olisi tahtonut pyytää anteeksi
jotain, eikä viipynyt koskaan kauvan. Ja jos
häntä ihmiset tahtoivat tavata, jos heillä oli jo-
tain asiaa tai muutenhyväntahtoisuudesta olisivat
puhutelleet, toi Riikka tavallisesti viestin, että
rouva nukkui.

Kerran, aikojen päästä, kun hän istui päi-
vällispöydässä vastapäätä miestään ja siinä hilja-
sena nyykötti omia ajatuksiaan ajatellen, sanoi
miehensä harmistuneena:— Tiedätkö, mitä ihmiset kylällä sinusta sa-
novat? ja hän katsoi uhkaavaisesti häneen.

Jokainen verenpisara pakeni hänen kasvois-
taan, niin että siristi ihoa, ja hänen kylmät kä-
tensä kävivät kosteiksi.— Että sinä — juot!

Suuria pisaroita tunki esille sinisten luomien
alta ja juoksivat perätystenpöydänreunalle. Hä-
nen ruumiinsa alkoi nytkähdellä ja viimein hän
rupesi ääneen itkemään. Hän nousi ylös ja hor-
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jui kuin lankavyyhti ovelle, ja jäi sinne oven
pieltä vasten seisomaan.

Sydäntä vihlovien nyyhkytysten lomassa hän
sai vaivalla sanotuksi:— Tiedätkös sinä, minkä nimen kyläläiset
ovat minulle antaneet?— - En. Lyhyt, äkänen, kärsimätön.— Orpo rouva...

Hänen korvansa suhisivat ja häntä pyörrytti
ja hän odotti vaan, että makuusuojan seinät ro-
mahtaisivat hänen ylitsensä haudatenalleen kaiken
hänen häpeänsä.

Saima.





A. Lindfors.
Katri Rautio. Olga Finne.

B. Leino.



Suomalainen teaatteri
on oikeastaan t:ri Bergbomin luoma. Hän se
näet jo v. 1869 oh tämän tuuman vireille herät-
tänyt ja sitä varten kaiken työintonsa uhrata
päättänyt. Hänen toimestaan nä3Ttettiin mainit-
tuna vuonna Helsingissä runoilija Kiven »Lea»,
jossa tunnettu ruotsalainen näyttelijätär Hedvig
Ch. Raa-Winterhjelm niin etevästiesiytyi, jahänpä
se myöskin 29 toukok. 1872 kuuluutti kokouksen,
jossa yksimielisesti päätettiin perustaa suomalai-
nenkansallisteaatteri. Luonnollisesti tuli t:riBerg-
bom uuden yrityksen johtajaksi ja vielä samana
vuonna alkoi teaatteri toimensa Porissa. Seuraa-
vana vuonna liitettiin tähän laitokseen ooppera-
osastokin, jonka elämä tosin ei tullutpitkälliseksi,
mutta joka kaikissa tapauksissa ehti vaikuttaa
sangen elähyttävästi laulu- ja soitantotaiteiden
kehitykseenmaassamme samoin kuinyleisöntaide-
aistin kohoittamiseksikin.

Jos suomalainen ooppera ei jaksanutkaan
kauvan pysyä pystyssä, niin on sitä vastoin sen
vanhempi veli teaatteri kohta kunnialla 20:nikä-
vuotensa täyttänyt. Tässä ei ole paikka ruveta
tekemään selkoa siitä suuresta merkityksestä,mikä
tällä kansallislaitoksella on maamme sivistyshis-
toriassa. Käymmekin sen vuoksi tämän esipu-
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heemme jälkeen antamaan elämäkerrallisia tietoja
niistä kaiisallisteaatteriinme mies- ja naispuoli-
sista näyttelijöistä, joiden kuvat tässä edellä ovat
nähtävissä.

»Päällikkö yksin voittojaan ei voita,
Vaan rivit taajat voittavat sen hälle»,

lausuu runoilija sotaisista voitoista puhuessaan.
Mutta samalla laillapa voimme sanoa taisteluista
liäyttelytaiteeiikin alalla. Jos kohta johtajan tarmo
ja äly onkin välttämätönyrityksen onnistumiselle,
niin eipäs hänkään voi huonoilla voimilla suuria
aikaan saada. Tuiki harjaantumaton ja puutteel-
linen oli tietysti alussa se vanha kaarti, jonka
etunenässä päällikkö retkelleen lähti. Mutta hyvä
tahto, lannistumaton into ja vakaa työ ovat aina
olleet luotettavia takeita onnistumisesta. Ja luo-
tettaviksi ne nytkin ovat osoittautuneet. Tuo
»vanha kaarti» se on kuitenkin melkein yhettö-
mään kaatunut pitkän matkan varrelle.

Benjamin Leino on ainoa, joka tästä kanta-
joukosta on säilynyt, pysyen uskollisena nuoruu-
tensa ihanteiden lipulle niin myötä- kuin vastoin-
käymisessä.

Pohjanmaalla Ylistaron pitäjässä hän syntyi
14 p. helmik. 1853; kiertokoulunopettaja Matti
Ahlgren ja hänen vaimonsa Gustava Nordström
olivat nuoren Benjamin vanhemmat. Kotonaan
hän ensimmäisen opetuksensa sai ja tämän opin
nojalla onnistui hänen sitten päästä kauppapal-
velijaksi Vaasaan. Mutta tähän toimeen hän
pian tympeytyi ja jo kauan kytenyt halu teaatte-
riin sai hänessä vähitellen sellaisen vallan, että
hän v. 1873 jalkapatikassa lähti Hämeenlinnan
kautta Helsinkiin ruvetakseen kansallisteaatterin
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palvelukseen. Heinäkuussa s. v. hän (Joensuussa)
ensi kerran esiytyi puheosassa, nim. asianajaja
Vinglerinä »Riita-asiassa». Sellaisella vahvalla kä-
sityksellä ja työllä kuin hra Leinolla (tämän ni-
men otti hän jo v. 1873 teaatterinimekseen ja
virallisesti v. 1877) aina on ollut, täytyi edistyk-
sen olla varman, jos kerran on sellaiset lahjat
kuin hänellä. V:sta 1879 lähtein ovatkin useim-
mat suuremmat luonteet murhenäytelmissä ja
muissa vakavissa kappaleissa olleet hänen tehtä-
vinään, kuten nähdään seuraavasta luettelosta.
Hra B. Leino on nimittäinnäyttelijäkautensa kes-
täessä yhä syvenevällä käsityksellä ja kypsyneem-
mällä tekniikalla suorittanut m. m. seuraavatosat:
(kotiin, näyt.) Esko, Kustaa Aadolf, Leiokritos,
Penttula, Valtari, Raunio, kerjäläissaarnaaja; (ul-
kom.) Caligula, Mestari Anton (Maria Magdalena,
Hebbeliltä),Shvlock,Lear,Macbeth,Mefisto,Crespo
(Zalamean tuomarit), Skulen jaarli, Tjelde (Kon-
kurssi), konsuli Bernille, Krogstad (Nora) j. n. e.

V. 1881 oleskeli näyttelijä muutamia kuu-
kausia Kööpenhaminassa ja v. 1886 valtioavulla
liki vuoden päivät Tukholmassa,Berliinissä,Wie-
nissä ja Pestissä näyttelijätaidetta tutkimassa.

V. 1877 meni hän naimisiin pari vuottasitä
ennen teaatterin palvelukseen antautuneen neiti
Amanda Wilhelmina Hellstenin kanssa.

Aadolf Lindfors, toinen kalenteriimme kuva-
tuista nä}r ttelijöistä, on verrannollisesti jotenkin
nuori tulokas suomalaisen näyttelytaiteeiipalvelijoi-
den joukossa, vaikka hän 8-vuotisen taitelijakau-
tensa aikana jo on ehtinyt kohota Suomen etevim-
mäksi koomikoksi. Tämä on sitähuomattavampaa,
jos muistamme, että hänen äidinkielensä ei ole
suomi, vaan onhänen ahkeralla javäsymättömällä
työllä täytynyt sitä oppia. HraL.on syntynytPor-
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voossa 18 p. toukokuuta 1857 ja muutti jo parin
vuoden vanhana vanhempainsa,kirjanpainajaGust.
A. Lindforsin ja hänen vaimonsa Ulrika Bergin
kanssa tänne Helsinkiin.

Jo varhain huomattiin pojassa taipumusta
näyttelemiseen. »Kun olin 10-vuotias annoin
koulutoverein suosiollisella avulla näytäntöjäkoti-
vinnillä», kertoo näyttelijä itse; »asuimme sil-
loin Pikku Roobertin katu n:o 1 ja tavallinen
pääsymaksu näytäntöihimme oli 25 ja 10 pen-
niä. Esitettiin sekä klassillisia että nykyaikai-
sia kappaleita, näyttelin jo silloin Shakespea-
rea ja loistin Daniel Hjortina holvikohtauksessa».
Pojan taipumus oli niin suuri, että hänen v. 1873
sallittiin mennä siihen teaatterikouluun, jonka
ruotsalaisen teaatterin näyttelijä Gustaf Mallander
oli täällä perustanut. Jo samana vuonna esiytyi
hraL.oppilasnäytännössä suorittaen yleiseksimiel-
tymykseksi Kaukosen osan Z. Topeliuksen »Sota-
vanhuksen joulussa». Seuraavana vuonna liittyi
nuori näyttelijämme ruotsal. teaatterin palveluk-
seen, jossa pysyi vuoteen 1881 saakka. Silloin
hän näkyy kyllästyneen virkaansa ja lähti me-
relle itseänsä luulottelemaan. Kahdessa laivassa
ehti hän palvella sinä kesänä, mutta syksyn tul-
len tapaamme hänet näyttelijänä Gööteporissa,
josta hän sentään jo seuraavana vuonna koteutuu
yhtyäkseen täällä vierailevaan Fiorinin itaalialai-
seen oopperajoukkoon. Keväällä 1883 astuu hän
vakinaisesti kansallisteaatterimme palvelukseen ja
debyteeraa menestyksellä Molieren kappaleessa
»Lääkäri vasten tahtoansa». Siitä lähtein on hra
Lindfors innolla ja hartaudella taiteensa eteen
työskennellyt tehden useita ulkomaanmatkojakin.
Niinpä teki hän v. 1884 tutkimusmatkan Berlii-
niin ja v. 1886 Pariisiin; v. 1888 oleskeli hän
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opintojansa varten Kööpenhaminassa ja viime
lukuvuoden (valtion apurahalla) taas uudelleen
Pariisissa. Jo v. 1887 oli hän valittu lausunnon
ja plastiikan opettajaksi Helsingin musiikkiopis-
toon, jossa toimessaan hän vieläkin on.

Olemme jo maininneet, että hra L:n lahjat
sopivat parhaiten koomillisten osien esittämiseen.
Hän on tosin muitakin tehtäviä menestyksellä
suorittanut, sillä älykkään käsityksensä avulla
pelastautuu hän mistä pälkähästä hyvänsä; mutta
omalla alallaan on hän ainoastaan silloin kuin
hän saa esittää koomillisia tyyppejä Holbergin,
Molieren taiShakespearenmukaan. Sellaisia loisto-
rooleja ovat hänellä pääosat kappaleissa: Saituri,
Luulosairas, Lääkäri vastoin tahtoansa, Ei ole
aikaa, Setä Bräsig, Porvari aatelismiehenä, Ras-
mus Montanus y. m. Mahdotonta onruveta luet-
telemaan kaikkia niitä 75 a 80 roolia, joissa hra
Lindfors Arkaadian näyttämöllä onesiytynyt. Si-
vu-osia on hänellä ollut m. m. seuraavissa kotini,
näytelmissä:Nummisuutarit (Teemu), DanielHjort
(piispa Sorolainen), Regina v. Emmeritz (Larsson),
Roinilan talossa (Olli ja Matti), Viimeinen ponnis-
tus (Ivan Petrovitsch), Työmiehenvaimo (Vörsky),
Tietäjä (Riukos), Tuukkalan tappelu (Hanka) ja
Elinan surina (Provasti).

Ne näyttelijättäret, joiden muotokuvat meillä
on onni esitellä lukijoillemme, ovat jättäneet
meille niin vaillinaisia tietoja elämänvaiheistaan,
että meidän on heidän suhteensa tyytyminen seu-
raaviin harvoihin tosiasioihin.

Rouva Katri Bautio on hänkin ruotsinkieli-
sestä kodista lähtenyt. Hänen oma nimensä on
Wendla Katariina Bengtsson ja on hän syntynyt
Pietarissa 10 p. helmik. 1864. Hän kertoo itse
seuraavalla vaatimattomalla tavalla elämänvai-
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heistaan: »Äitini kuoltua tulin kahdentoista vuo-
tiaana Hämeenhnnaan erään tätini luo kasvatet-
tavaksi. Jo koulutyttönä ollessani sain sanomat-
toman halun päästä teaatteriin, vaan nuori kun
vielä olin, koetettiin tätä intoani kaikin voimin
tukahuttaa. V:na 1880 onnistuin kuitenkin toi-
veissani ja pääsin 7 p. huhtikuuta s. v. Katri
Aaltolan nimellä suomalaiseen teaatteriin. Ensim-
mäinen puheosani oli lida näytelmässä »Tuhki-
mus». — V. 1883 menin naimisiin näyttelijä
Raution kanssa.»

Muististamme tahdomme luetella muutamia
rouva Raution esittämiä henkilöitä: Portia (Juhus
Caesar), Irja (Tuukkalan tappelu), Ottilie Fried-
land (Kuuluisia naisia), lady Teazle (Parjauspesä),
rouva Raunio (Ihmisten tähden), Elina (Elinan
surma) y. m.

Neiti Olga Finne on reipas ja iloinen ilmiö
kansallisella näyttämöllämme, jolla hänkuitenkin
vasta puolikymmentä vuotta on liikkunut. Val-
lattomissa, iloisissa ja vähemmän tunteelhsissa
rooleissa on neiti Finne esiytynyt suurella me-
nestyksellä. Mutta onpa hän vakavammistakin
tehtävistä osannut kunnialla suoriutua,kuten Ce-
cilian osasta kappaleessa »Voimakkaita naisia».
Niillä, jotka ovat olleet tilaisuudessa näkemään
»Kunnian», »Papin perheen» ja »Kuopion ta-
kana», lienee neiti F:n luomat kuvat Almasta,
Maijusta ja Lillistä vielä tuoreessa muistossa.
Useita muitakin hyvin suoritettuja osia voisimme
luetella, mutta jääköönse vastaisten taide-histo-
rioitsijain tehtäväksi.

NeitiFinne, jonka isä nykyäänonkauppiaana
Helsingissä, on syntynyt Kangasalla 17 p.heinä-
kuuta 1866. Koulua on hän käynyt Turussa
(ruotsal. tj^ttökoulua), mutta varojenpuutteessaoh
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hän pakoitettu lopettamaan senkin v. 1882. Jo
siihen aikaan oli hänessä herännyt kova halu ru-
veta näyttelijättäreksi ja itsekseen hän arvehkin,
että kun hän nyt saa rippikoulunsa samana ke-
sänä käydyksi, niin lähtee hän teaatteriin. Ulko-
naiset olot saivat hänet sentään toistaiseksi tyyty-
määnkassanhoitajan toimeen kauppias Sandbergin
luona Tampereella. Vasta 14 p. huhtik. 1885
pääsi hän oppilaaksi suomalaiseen teaatteriin, jossa
ensi kerran esiytyi Uudenvuoden päivänä 1886
Siinipiikana »Kullervossa». Opettajana ohhänellä
silloin neiti Kaarola Avellan. V. 1890 oleskeli
hän viisi kuukautta kestävällä opintomatkalla Pa-
riisissa ja meni tänä syksynä kihloihin hovioik.
auskultantti Wille Poppiuksen kanssa.

K. L.



"Äitien muistoksi".
Kuvaus herännäisyyden ajoilta.

J" jyfvkyaikana, kun naiset ovat niin itsenäisiä ja
§| niin urhokkaasti asettuvat kaikkea vanhaa

väärää vastaan ja ottavat niin myötätuntoisesti
omikseen kaiken uuden ja hyvän, nyt, kun jo
meilläkin on muodostumaisillaan erityinen luokka
itsenäisiä naisia, jotka sisällisen innostuksen aja-
mina ovat uskaltaneet murtaakaikista sitkeimmät
siteet: tavan, tottumuksen ja ympäristönsäyleisen
mielipiteen — kuullaan useinkin sanottavan, että
nyt vasta, nyt ihan viimeisinä vuosina nainen on
oikeastaan herännyt, että hän tähän saakka on
kulkenut, mihin muut ovat häntä vieneet, että
hänellä ei ole ollut omia mielipiteitään, ja jos
olisi vähän ollutkin, ei ainakaan rohkeutta niiden
edestä taistelemaan ja uhrautumaan.

Heränneitä ja itsenäisiä naisia, oppositsioonin
ja uusien aatteiden naisia, sellaisia, jotka uskalsi-
vat verrattain enemmän ja kenties vaikuttivatkin
aikanaan enemmän kuin monet tätänykyä,niistä
löytyy kuitenkin vielä monta edustajaa hiljaisissa
maaseuduissa. Heistä ei ole juuri totuttu sano-
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maan, että he ovat »itsenäisiä», vielä vähemmän
»emansipeerattuja», mutta »heränneiden» nimellä
heitä kenties vähän tunnetaan. Aikanaan olisi
heitä kuitenkin voinut sanoa sekä itsenäisiksi että
emansipeeratuksikin, jos niitä nimiä olisi siihen
aikaan tunnettu.

Sillä se uskonnollinen herännäisyys, joka suu-
rimmassa osassa maatammeelää vielä nytkin hen-
gellisen elämän sisältönä, joka on painanut har-
maan ja synkän sinisen totisuutensa ei ainoastaan
pukuihin ja tapoihin, vaan myösmieliin ja kat-
santotapoihin ja johon vasta viime vuosikymme-
nien lahkolaisuus jamaailmanmielisyys onalkanut
sekoittaa iloisempia värejä, se oli aikoinaan sa-
manlaista uuttaoppositsioonia jasitä kohdeltiin sa-
manlaisena yhteiskunnalle ja kirkolle vaarallisena
ilmiönä kuin monia uuden ajan henkisiä pyrin-
nöttä tätä nykyäkin. Ja siihen ottivat osaa ja sen
puolesta taistelivat naisetkin.

Se oppi on nyt vanhentunut, se on saanut
tunnustuksensa ja se on kaavoihinsa kangistunut
tai pukeutunut toisiin muotoihin siellä, niissä se
ei ole jo kokonaan kuollut. Samaten ovat sen
aikaisen edistyksenedustajatkinnytpinttyneitä van-
hoillisia ja kenties kieltävätkin he sitä vapautta
puhtaasti uskonnollisellakin alalla, joka heille kä-
sittämättömänä pyrkii oikeuksiinsa. Mutta se on
niin inhimmillistä se, ja se ei estä myötätuntoi-
suudella, jopa ihailullakin muistelemasta niitä omi-
tuisia — usein hyvin hienojakin — persoonalli-
suuksia, joita tämä liike aikoinaan synnytti. Var-
sinkin kuin välilliset seuraukset siitä ovat kan-
samme kehitykselle olleet niin suuriarvoiset.

Ajatelkaamme vaan yhtä ainoata tyyppiä us-
konnollisen herätyksemme ajoilta alku- ja koski-
paikoilla tätä vuosisataa, Kuvailkaamme sivisty-
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neessä herraskodissa elävää nuorta naista, joka
yhtäkkiä heräsi ja liittyi tähän hikkeesen.

Huoletonna ja iloisena tyttönä vietti hän elä-
määnsä varakkaassaaatelis- taivirkamieskodissaan,
jossa häneltä ei mitään puuttunut. Hän oh saa-
nut sen .sivistyksen, mikä naiselle siihen aikaan
voitiin antaa, Hän taisi kieliä, hänelle oli ope-
tettu soittoa, tanssia ja ennenkaikkia tuota arvo-
kasta, hienoa käytöstapaa, joka perintönävanhan
emämaan loisto-ajoilta oli levinnytetäisiinkin maa-
seutuihin. Sivistynyt sääty ei ollut suuri, mutta
se oli mahtava ja hallitseva ja nautti etuja, joita
ei ollut tarvis kaikkien kanssa jakaa. Siihen kuu-
luminen oh naisellekin varmana takeena siitä,
että hänen tulevaisuutensa oli turvattu. Eläen
vuoron maalla vuoron kaupungissa jarikkaamman
isän tyttärenä saaden joskus tehdä huvimatkan
iloiseen Tukholmaankin, ei hänellä juuri voinut
olla mitä kaivata ja mitä toivoa, kun hän lisäksi
vielä oh kaunis ja soma. Sopiva kosijakin, van-
hempien tarkoin valitsema, ilmaantui aikanaan ja
täydensi ne vaatimukset, mitkä hänellä yleensä
voi olla elämästä ja maallisesta onnesta, Ja niin
oh hän valmis edelleen kehittämään sitä sääty-
laitosta, minkä ylempään luokkaan hänkuului ja
joka luokka kielensä ja elämäntapojensa kautta
erosi alemmasta, minkä huohsta ja harrastuksista
se ei ollut tottunut suuresti tietämään eikä itsel-
leen selkoa tekemään. Herrat olivat herroja ja
talonpojat talonpoikia — sekin katsantotapa kuu-
lui hänen kasvatukseensa. Se oh maailman luon-
nollista menoa ja omantunnon vaivoitta voi hän,
niinkuin hänen isänsä, äitinsä javeljensäkin, tyy-
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tyväisenä elää sitä samaa »surutonta» elämää hu-
vituksissa ja hyvinvoinnissa, jota hekin elivät.

Mutta sitten saattoi hänen luonteessaan kui-
tenkin olla jotain, joka jäi tyydyttämättä. Oliko
se suomalaisen synnynnäistä haikeaa kaukomieli-
syyttä, joka idättihämärää kaipausta jonkunlaisen
eetillisen ihanteen toteuttamiseen, mikä aika ajoit-
tain ilmaantuu meihin jokaiseen jostain kuka sen
tietää mistä. Kenties heräsi se jonkun persoonal-
lisen vastoinkäymisen tai satunnaisen pettymisen
ja surun johdosta. Mutta ajan hengessä se myös-
kin oli tuo sielujen sisällinen rauhattomuus jakyl-
lästys kuivaan henkiseen ravintoon, koska se niin
monella haaralla yhtäkkiä näyttihe. Isänmaa ja
sen palvelukseen antautuminen ei ollut shhen ai-
kaan vielä selvillä,ei ainakaan nuorille naisille, ja
muista »harrastuksista» tiedettiin vielä vähemmin.
Ulospäin ei tarmokas tunnepäässyt vaikuttamaan,
ja silloin se suunnattiin omaan itseensä.

Saattoi tapahtua, että hänen kotipitäjässään
oh syntynyt voimallinen herätys ja että kuului
puhuttavan, kuinka joukottaan miehiä ja naisia
kääntyi shhen »uuteen uskoon», joka kokonaan
muutti ihmisten ulkonaisen elämän. He lakka-
sivat tansseista jamuista huvituksista,he yhtyivät
lukemaan, veisaamaan ja rukoilemaan, he pukeu-
tuivatoutokuosiseen vanhaan vaateparteen. Heille
naurettiin ensin,heidän murheellistaulkomuotoaan
jakallellapäin-kulkemistaanpilkattiin, sittentuomit-
tiin heitä hourupäisiksi noita horrostilaan lankea-
via ja kielillä puhuvia naisia ja lopulta vedet-
tiin heitä oikeuteenkin luvattomien kokouksien
pitämisestä ja yleisen järjestyksen ja rauhan rik-
komisesta.

Mutta kerran voi sitten sattua, että joku
noista maallikkopapeista jakansan yllyttäjistä jou-
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tui keskusteluun isän kanssa, joka oli esimerkiksi
pitäjän rovasti tai muu mahtava virkamies. Ty-
tär istui salissa virkkauksensa ääressä ja kuun-
teli, mitä tuolla toisessa huoneessa puhuttiin.

Hän kuuli vieraan miehen puolustavan it-
seään ja uskolaisiaan. Yhteinen kansa oh huo-
mannut synnillisen tilansa ja tullut suureen hä-
tään sielunsa tilasta ja ijankaikkisesta autuudes-
taan. Kirkon oppi oli kuollutta tietoa. Papit ei-
vät osanneet antaa lohdutusta janoaville sieluille
eivätkä neuvoa tietä taivaan valtakuntaan. He
ohvat maailman lapsia, huvittelivat,pelasivat kort-
tia ja kävivät tanssipaikoissa. Sentähden ohvat
he ominpäinsä alkaneet kokoontua seuroihinsa ru-
koilemaan, veisaamaan ja hädissään Jumalan py-
hää sanaa tutkimaan. Ja monet heistä olivat
saaneet rauhan, olivat palanneet pois pahalta tiel-
tään ja alkaneet uuden elämän.

Isä kiivastui, syytti heitä ulkokullaisuudesta,
tekopyhyydestä, siitä, että ylensivät itseäänsä yh
muista ja ylenkatsoivat kaikkia muita. He yllyt-
tivät kansaa papistoa ja esivaltaa vastaan, kylvi-
vät riitaa ja eripuraisuutta perheisin ja vietteli-
vät joutilaisuuteen ja työttömyyteen.

Vieras viittasi Vapahtajan esimerkkiin, joka
käski luopumaan kaikesta ja seuraamaan häntä.

Mutta he erosivat epäsovussa ja toisiaan ym-
märtämättä, ja isä kutsui heitä haaveilijoiksi.

Vaan kuuntehja oli tullut utehjaaksi, hän
ajatteli noita asioita yksinäisyydessään eikä tien-
nyt, kumpiko oli ollut oikeassa ja kumpiko vää-
rässä. Ja kun oli lähitalossa seurat, niin pistäy-
tyi hän sinne.

Suuri pirtti oh väkeä täynnä. Penkeillä,uu-
nin pankolla, kynnyksellä ja lattialla, ja mikä ei
pirttiin sopinut, se porstuassa, rappusilla ja ulkona



123

ikkunain alla. He istuivat totisina ja huolekkaina
avopäin kuin kirkossa ja veisasivat vuoron ja vuo-
ron kuuntelivat hartaasti saarnamiestä. Hän oli
tavallinen talonpoika — -, mutta hän puhui pa-
remmin kuin hän oli koskaan kuullut papin kir-
kossa puhuvan. »Luuletkos tulevasi autuaaksi,
jos tällä hetkellä kuohsit?» kuuli hän kysyttävän
ja se kysymys säpsähdytti häntä, sillä hän ei ol-
lut sitä koskaan ennen tullut ajatelleeksi. Hen-
keään pidätellen kuunteli hän miehen puhetta.
Se kuvasi ihmisten huoletonta tilaa, sitä surutto-
muutta ja pimeyttä, jossa he vaeltavat kadotuk-
sen partaalla, niinkuin ohsi joka päivä viimeinen
päivä ja niinkuin ei toista elämää olisikaan. Se
meni luihin ja ytimiin, mitä hän puhui. Kaikkia
ei hän ymmärtänyt, mutta se häneen jäi, että
heillä oli tosi hätä. Hän tunsi jotain saman-
suuntaista kuin rippikouluajallaan ja ensi kerran
ripille mennessään. Silloinkin oli hänet vallannut
yhfäkkinen ahdistus siitä, mitä hänestä sitten tu-
lisi, kun tämä elämä päättyisi ja hän tulisi tuo-
mioistuimen eteen viimeisenä päivänä. »Minä
olen tie, totuus ja elämä; eikukaan tule autuaaksi
kuin minun kauttani». Ne olivat raamatun sa-
noja, hän oli kuullut ne ennenkin. Mutta sitä,
mitä ne sisältivät, sitä ei hän ollut ennen kuul-
lut sillä tavalla selitettävän. Ei ollut siinä kyl-
liksi, että käytiin säännöllisesti kirkossa ja tehtiin
ulkonaiset tavanmukaiset temput. Elävää, ali-
tuista ikävöimistä, joka päiväistä synnin tuntoa,
katumusta ja uudistusta vaadittiin. Oma huolet-
tomuutensa häntä varsinkin löi, ja totisenapalasi
hän kotiinsa.

Vakavat sanat, virren harras nuotti ja pol-
villeen langenneitten palavat rukoukset — kaikki
niin toisellaiset kuin kirkossa — kaikuivat monta
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päivää hänen korvissaan. Hänestä tuntui vää-
rältä, että heitä pilkattiin noita. Mutta heitä pil-
kattiin kotona, kylässä, kaikkialla, ja kun hän
heitä yritti puolustamaan, niin pilkattiin häntä-
kin. Häntä kiellettiin menemästä sinne, mutta
häntä veti sinne vastustamaton halu. Ja joka
kerta kuin hän sieltä palasi, oli hän yhä rauhat-
tomampi, yhä miettiväisempi ja valvoi unettomia
öitä. Kun kerran on elämä kuoleman jälkeen,
kun toisia otetaan taivaasen ja toisia heitetään
helvettiin ja kun Jumala on antanut armon ajan— ja senhän ne muutkin myönsivät — niin
tottahan täytyi jotain tehdä. Eihän voinut pal-
vella kahta herraa yhtaikaa. Jumalaa ja mam-
monaa. Olihan hyviä tekoja japahoja, joita toisia
täytyi tehdä ja toisia välttää. Mutta mitkä ne
olivat mitäkin? Hän tarkasti itseään, omaa elä-
määnsä ja omia tekojaan. Ei se ainakaan voinut
kaikki kelvata, siinä oli niin paljon tyhjää, niin
sisällötöntä,niin turhamaista ja tarkoituksetonta.

Ja sillä nopeudella, niillä täydelliseen antau-
miseen synnynnäisillä taipumuksilla, jotka ovat
voimakkaille ja innokkaille naisluonteille omitui-
set, oli hän piankin valinnut valittavansa ja teh-
nyt sen täydellisesti.

Hän luopui pois entisestä seurapiiristään, ei
ottanut osaa heidän iloihinsa, oleskeli enimmäk-
seen itsekseen, luki raamattua ja muita hengelli-
siä kirjoja. Kun hän seurusteli, niin seurusteli
hän talonpoikain kanssa ja kävi heidän kokouk-
sissaan. Entiset herrasväen vaatteet katosivat,
puku silisi ja synkistyi, hatun sijaan tuli huivi
ja pitsillä koristetun liivin sijaan suora nuttu.

»Riisti ristit rinnoiltansa,
kullat kulmilta karisti.»
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Siihen aikaan oli se vaikea tehtävä ja vaati
lujuutta, jota ei tähän aikaan enää niin suurena
pidettäisi. Sillä ennakkoluulot olivat sitkeämmät,
säätyrajoitus suurempi ja askel herrasluokasta
kansaan pitempi. Sukuarvosta oltiin arempia ja
tämä oli kuin häväistys koko perheelle. Sitäpaitse
oli muutos itsestäänkin jo omaisten, sukulaisten
ja tuttavain kritiikkiä. Entisistä tavoista ja käsi-
tyksistä luopuminen oli niiden tapojen ja käsi-
tysten vääränä pitämistä, jotka niitä noudattivat
ja tunnustivat. — Tahtooko hän sanoa, ettäisä ja
äiti ovat väärässä? — Ei hän sitä ole sano-
nut. — Niin, mutta hän kuitenkin niin ajattelee.— Hän rukoilee Jumalaa, että hän kääntäisi hei-
dän sydämmensä. — Siis hän kuitenkin katsoo,
että he eivät tee oikein, hän pitää itseään parem-
pana, hän ei kunnioita vanhempiansa. — Juma-
laa täytyy kuulla enempi kuin vanhempiaan.

Ne olivat kireitä, ristiriitaisia suhteita ja saat-
toivat vaikeihin kohtauksiin ja ankariin ja ikä-
viin yhteentörmäyksiin. Nykyaikana murtuvat
nuoret ja vanhat kylläkin ankarasti toisiinsa,aat-
teet kuitenkin enemmän kuin" henkilöt. Mutta
shhen aikaan oli taistelu mieskohtaisempaa, sillä
usko ja oppi olivat samat molemmilla, kysymys
oh vaan niiden sovittamisesta elämään, ja eri-
mielisyys persoonallista kritiikkiä toisen teoista.
Mitä perhedraamoja kodin seinäin sisällä se mah-
toi synnyttää! Ja mikä epäedullinen asema yksi-
näiselle henkilölle, joka lisäksi oli nuori nainen
ja asettui kaikkia traditsiooneja vastaan.

Montahan lienee ollut, jotka epätasaisessa tais-
telussa taipuivat ja palasivat pois harhateiltä.
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Jotkut harvat saivat kenties ajan hengen avuk-
seen ja vaikuttivat herättävästi ympäristöönsä.
Mutta suurin osa sai varmaankin jäädä yksin ja
luopua isästään ja äidistään.

Mutta sillä tavalla kasvoikin heistä itsenäisiä
ja voimakkaita luonteita, jotka kokemusten ja
sekä sisällisten että ulkonaisten »kilvoitusten kou-
lussa» kehittyneinä ohvat edellä muista sisaristaan
ei ainoastaan luonteen lujuudessa ja sen puhtau-
dessa, mutta myöskinmaallisessa ymmärryksessä,
Monessa perheessä tapaakin heitä vielä noita
älykkään näköisiä vannoja heränneitä tätejä joh-
tamassa sisarien tai veljien suurta taloutta jahei-
dän lapsiansa hoitamassa niinkuin omiaan, vaa-
timatta siitä itselleen mitään palkkaa tai edes kii-
tostakaan. Ja ne heistä, jotka joutuivat avio-
liittoon jonkun samanmielisen nuoren miehen
kanssa, ne ovat taas tulleet kantaäideiksi uudelle
sivistyneelle sukupolvelle, joka nyt seisoo kansal-
lisena säätyläisluokkana herran ja talonpojan vä-
lillä ja josta ovat lähteneet useimmat meidän it-
senäisimmistä ja vaikuttavimmista miehistämme.
Sillä totiset, etevät ja itsenäiset äidit kasvattavat
totisia, eteviä ja itsenäisiä poikia.

»Isien muistoksi» on niin monta kertaa kir-
joitettu ja puhuttu. Olkoon tämä kerran puhuttu
niiden »äitien muistoksi», joita aina ollaan niin
taipuvaiset unohtamaan.

Juhani Aho.



Eerikki.

Mauppaneuvoksen myl-_ lynhoitajan vaimo tuli
poikansa Eerikin kanssa
kauppaneuvoksen puheille
konttoriin kl. 2:n jälkeen,
juuri kun konttoristit oh-
vat .menneet päivällistun-
nille. Vaimo oli pukeutu-

imt parhaisiin vaatteihinsa ja näytti vasta pesey-
tyneeltä, puhdaskasvoiselta. Pojan pää oli kas-
teltu ja kammattu.— Mitäs kuuluu? kysyi kauppaneuvos vai-
molta tuttavallisesti ja antoi hänelle kättä, ei juuri
tahdostaan, vaan sen vuoksi, kun oli ennenkin
antanut.— Minä taas tulin tämän pojan kanssa,
herra kauppaneuvos. Ei tästä saa kalua kou-
lussa eikä missään. Tänä päivänä taas laittoivat
opettajat tämän koulusta pois eivätkä kuulu en-
nen huolivan takaisin, kuin isä tulisi ja koululla
kurittaisi. Vaan se mieheni, joka muutenkaan ei
suvaitse koko poikaa, ei sano lähtevänsä opetta-
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jäin häväistäväksi. Niin minä tulin taas herra
kauppaneuvokselta kysymään, mikä tälle pojalle
pitäisi tehdä.

Vaimo oli hyvin huolissaan, vaan kauppa-
neuvos, joka muisti oman samanlaisen pahanku-
risuutensa lapsuutensa ajoilta ja koulusta eroitta-
misensa, katseli jonkunlaisella mielihyvällä ja
rakkaudella tuota rohkeakasvuista 13 vuotiasta
poikaa, jossa hän niin hyvästi tunsi omat kau-
niit piirteensä, ja joka niin samalla lailla kuin
hänkin osasi pitää päätään vähän eteenpäinnuu-
kallaan. Hän löipoikaa olkapäähän ja sanoi:— Kyllä tästä pojasta mies tulee muutenkin
kuin koulussa! Elä,Maria ollenkaan,huolehdi po-
jastasi, minä takaan, että kyllä siitä mies tulee.
Ei pakoiteta poikaa kouluun,kun se ei sen luon-
nolle sovi. Minä otan pojan huostaani.—

Mihin kauppaneuvos aikoo Eerikin panna?— Minä otan Eerikin asiapojakseni, ja siitä
se voi päästä viimein vaikka kauppaneuvokseksi— heh, heh!— Kauppaneuvos laskee leikkiä. Vaan hy-
väpä olisi, jos kauppaneuvos ottaisi pojan. Siitä
on semmoinen risti siellä kotonakin,kun se mie-
heni sitä vielä niin hylkii.— Mutta kyllä pojan siltä pitäisi pitää asun-
toa siellä kotona. Koeta, Maria, sovitella sen mie-
hesi kanssa. Tulkoon Eerikki sitte aamulla tänne.— Kiitoksia, herra kauppaneuvos! Sepä nyt
oli hyvä asia. — Menehän Eerikki jo ulos, mi-
nulla on kauppaneuvokselle vähän asiaa. — Niin,
että kauppaneuvos antaisi anteeksi, vaan minun
täytyy nyt pyytää, että eikö kauppaneuvos taas
vähän auttaisi minua. Tarvitsisin vähän rahaa
tuon pojan tähden. Se oli kivellä viskannut kaksi
ikkunaa rikki siitä naapurista, niin ne pitäisi
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maksaa. En ole uskaltanut Taavetille mainita-
kaan koko asiasta, kun se on niin karsas sille
pojalle. Minun on oikein pitänyt vartioida,ettei se
kerran löisi sitä kuohaaksi. Sen tähden sille
ei uskalla kaikkia pojanpahoja tekoja kertoakaan.
Taavetti sanoo, että pojasta on tullut samallainen
mustilainen kuin kauppaneuvos on!

Kauppaneuvos nauroi vaimon kanssa ja ta-
putti vaimoa poskelle, johon oli juuri kohonnut
heikko puna.— Tässä on 10 markkaa, ehkä sinä sillä tu-
let toimeen.— Tuhannet khtokset, herra kauppaneuvos!
Tällä minä olen hyvinkin autettu.

Vaimo meni.
Aamulla kun Eerikki tulikonttorille,kauppa-

neuvos puoleksi teeskennellyn ankarasti nuhteli
ja varoitteli häntä ja antoi ohjeita.

Eerikki sai olla etuhuoneessa, jossa hänellä
oli pöytä ja istuin. Kun häntä tarvittiin, kilisi
sähkökello vierellään seinässä.

Eerikillä olikauppaneuvoksenvanhoista vaat-
teista laitetut vaatteet, tukkansa oli äitinsä kar-
keasti leikannut,kastellut ja kammannut.

Kauppaneuvos toi hänen eteensä pöydälle
kasan vanhoja kirjoja, »tuhannen ja yhden yön
satuja», kauppaneuvokselle itselleen aivan tunte-
mattomia.— Ehkä näissä on sinulle hupaista luke-
mista, ettei aikasi tule ikäväksi, sanoi kauppa-
neuvos.

Eerikki oli tottunut pitämään ikävinä kaik-
kia kirjoja vaan mielestään oh kauppaneuvos
määrännyt hänet lukemaan noita kirjoja, ja vel-
volhsuudenomaisella tunteella selaili hän paksuja
satukirjoja, katseli kuvia ja viimein alkoi lukea-
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km. Kirjat ohvatkin hänestä hyvin hupaisia ja
kaikella lapsen vilkkaalla mielikuvituksellaan ru-
pesi hän seuraamaan satujen ihmeellisiä juttuja.

Väkisin hän riistäytyi lukemisestaan,kun säh-
kökello soi ja hänet lähetettiin asialle.

Ensi päivinä hän kävi asioilla sukkelasti ja
säntilhsesti, kaikessa kiireessä vaan poikkesi syr-
jäkaduille vetämään pari savua paperossin tai si-
karin pätkistä, joita oli konttorilla roskalaatikoista
poiminut taskuunsa ison varaston. Vaan vähi-
tellen alkoi hän vitkastella asioilla. Oli annettava
selkään jollekin vihamiehelle, viskattava kivellä
jotakin, jota ei muuten ehtinyt tavoittaa ja lau-
vantaipäivinä oli oltava mukana ainaisessa tappe-
lussa maalaispoikain kanssa. Sitä paitse ei hän
raskinut jättää entistä sukkelaa konstiaan jalka-
kammilla keikauttaa kumoon rauhallisestikulkevia
ihmisiä. Useasti hän tuli asioilta hengästyneenä
ja verissä naamoin, ja kun kysyttiin, mitä hä-
nelle oli tapahtunut, sanoi hän kaatuneensa tai
että joku mies, jota hän ei ollenkaan tuntenut,
oh hänet aivan syyttömästityrkännyt kivikatuun.

Joku vaimo jo kävi kauppaneuvokselle valit-
tamassa, että Eerikki oli pahasti lyönyt hänen
pientä viatonta Kustiaan. Äiti sanoi tulleensa
tästä vahttamaan kauppaneuvokselle sen tähden,
koska tuo kelvoton poika ei varmaan kotonaan
saa mitään kristillistä opetusta ja kuritusta.

Mutta Eerikin elämässä tapahtui kummalli-
nen käänne.

Eräs kauppaneuvoksen sukulaisneiti palasi
ulkomailta ja tuli kassööriksikonttoriin.

Hän olikaunis,miellyttävä, luonteeltaan hert-
tainen, saanut hienon kasvatuksen sekä koti- että
ulkomaalla.

Eerikki sai ihmeellisen kunnioituksen neitiin.
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Ensi kerran näki nyt Eerikki neidin — en-
nen oli hän nähnyt hänet vaan etempää ja sat-
tumalta — kun neiti soitti hänet luokseen pie-
neen kamariin suuremman konttorihuoneen ta-
kana. Eerikki vähän ällistyi ja sai hyvin kun-
nioittavan tunteen neitiä ja kaikkea hänen lähei-
syyttään kohtaan. Neiti näytti niin ylhäiseltä ja
hienolta, hänellä näytti olevan hyvin kalliit ka-
pineet huoneessaan, ja Eerikki kuvitteli ison mus-
tan rautakaapin olevan täynnä kultarahoja ja suu-
ria seteliä, jotka kaikki olivat neidin hallussa. Ja
voivathan ne kaikki olla neidin omiakin, hyvin-
kin omia tuon neidin, joka oli monta vuotta
ollut ulkomailla, tuolla kaukana maiden ja me-
rien takana, jossa varmaan elanto tulee kauhean
kalliiksi.

Neiti katsoi ensin Eerikkiä silmiin ja sitte
koko poikaa, jolloin Eerikki lensi yltäänsä pu-
naiseksi.— Ei käsiä pidetä taskuissa, sanoi neiti lem-
peästi.

Eerikki sivalsi kätensä housuntaskuista, joissa
ne olivat hyväilleet kauppaneuvoksen tupakkapo-
roastiasta puhallettuja sikarin pätkiä, ja seisoi
pystynä ja nöyränäkuin ensipäiväinen sotamies
päällikkönsä edessä.

Neiti antoi pari kirjettä, jotka käski viedä
postiin. Vaan kun Eerikki yritti niitä ottaa, sa-
noi hän:— Kädet pitää ollaa puhtaat! Kuinka sinä
noin likaisilla käsillä ...

Eerikki huomasi sikarin pätkistä kätensä li-
kaantuneen ja hohtavan punaisena, kiirehti niitä
pesemään.

Viedessään sitte noita neidin lähettämiä kir-
jeitä tunsi Eerikki kummallista kuumetta, ja se
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asia, jolle neiti oli hänet lähettänyt, tuntui hä-
nestä hyvin tärkeältä ja kalliitta, Hän käveli
hirveän kiireesti jakatujen poikkikiirehti juoksu-
jalassa.

Hän palasi hengästyneenä, heitti hatun pääs-
tään naulaan, ja oli lähteä sisään, vaan samassa
vaistomaisesti kääntyi ja meni peilin eteen. Hän
kasteli kamman, kampasi ja harjasi tukkaansa,
laittoi kaulusta ja katseli kätensä. Moneen ker-
taan yritettyään sisään ja aina käännyttyään pei-
listä jotakin katsomaan, meni hän vihdoin sisään
neidin luo.— Sinäpä sievästi kävit, sanoi neiti. Minä
rupean sinusta pitämään, kun vastakin niin sie-
västi käyt.

Palattuaan neidin luota etehiseen Eerikki
töytäsipeilin eteen, etteihän hänessä vaan he ol-
lut mitään likaista tahi sopimatonta. Sitte hän
istui ajattelemaan.

Hän ei oikeastaan mitään ajatellut, vaan tunsi
sitä vaikutusta, minkä nyt oli saanut, että neiti
oli ylen ylhäinen jahirveänhieno, ettähän häntä
kunnioitti ja pelkäsi ja... Se ei ollut selvää,
mitä hän vielä tunsi, vaanhänen mielessään pyö-
rivät neidin sanat: »minä rupean sinusta pitä-
mään, kun vastakin niin sievästi käyt». Ja nei-
din lempeä, suurten jpaaleansinisten silmäin kau-
nis katse häneen.

Yhtäkkiä hyppäsi hän ajatuksistaan peilin
eteen, kasteli kamman ja kampasi ja harjasi
taas. Hän tarkasteli, oliko hänessä kaikki niin
kuin olla pitää, puhdasta. Kasvojaan hän myös
katseli, vaan ei hän tiennyt sitä, oliko hän kau-
nis vai ruma. Hän ennemmin piti itseään ru-
mana sillä toiset pojat olivat häntä haukkuneet
mustilaispo jaksi hänen tuniniaverisyytensä täh-
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den. Sitä hän ei osannut huolehtia, oliko hän
ruma vaikaunis,häntä vaan loukkasi tuoherjaava
vertaus mustilaispoikaan. Olisi kuitenkin onnet-
tomuus, jos hän todellakin ohsi mustilaispojan
näköinen.

Hän muisti nyt tämän, meni nyt peilistä
katsomaan ja koetti arvella,oliko hän neidin mie-
lestä mustilaispojan näköinen. Se nyt olisi ilkeätä,
jos hän sen näköinen olisi. Vaan lempeä jahy-
vähän tuo neiti oli hänelle.

Kotona hän kysyi äidiltään, oliko hän musti-
laispojan näköinen.— Et toki. Kuka sinua on semmoiseksi sa-
nonut?— Pojat ovat minua siksi haukkuneet.

Eerikki ajatteli ja kysyi sitte, ei kuitenkaan
minään niin tärkeänä asiana:— Olenkos minä kaunis vai ruma?— Mistä sinä nyt olet saanut päähäsi sem-
moista kysellä. Kaunishan sinä olet.— Oikeinko todella? kysyi Eerikki äkkiä,
sillä hän oli äidin katseesta ja äänen painosta
huomannut, että kauneus oli jotakin kallista.— Oikein todella sinä olet kaunis. Sinusta
tulee vielä kaunis mies — (isääsi), lisäsi hän aja-
tuksissaan.

Eerikki taas ajatteli. Tumma puna kohosi
hänen kasvoihinsa, ja hän kysyi:-— Milloinkas sitä on kaunis ja kuka se on
kaunis?— Harvat ne kauniita ovat. Kaunis on se,
joka ei ole ruma, en minä osaa häntä muuten
selittää.

Eerikki ajatteli ja kysyi, kovasti punastuen:— Eikös kauppaneuvoksen neiti ole kaunis?
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— Kaunishan se on, hyvin kaunis. Ja sitte
se on hyvin rikas kanssa, poikaseni!

Eerikki valvoi iltasella kauvan ja ajatteli
kauppaneuvoksen neidistä. Neiti oli niin ylhäi-
nen, rikas ja kaunis. Kauneudesta hän ajatteli,
kuinka vaan harvat ovat kauniita, mutta hän on
kaunis. Vaan taas tuli tuo poikain herjaus, ja
hän nousi ylös, otti tulen ja katseli peilistä kas-
vojaan.

Hänellä oli kummallinen halu toimittaa nyt
muidenkin asiat nopeasti ja sievästi. Hän pel-
käsi hirveästi, jos jollakin tavalla häntä kontto-
rissa moitittaisiin, ja se tulisi neidin tietoon. Hän
pelkäsi myös kaipuita ja sen tähden nyt karttoi
tappeluita. Kadulla kiireesti kulkiessaan hän vaan
sanoi jonkun pahan sanan entisille tovereilleen
ja hävyttömille haukkujilleen hän pui nyrkkiä ja
malttaen mieltään muistutti:— Muistakaapas lurjukset, kuinka monasti
olette multa selkäänne saaneet!

Mutta tupakkaa hän poltteli edelleen ja va-
rasteli sikarin ja paperossin päitä, ottipa joskus
kokonaisiakin kauppaneuvoksen kamarista, sitä
shvotessaan aamusella.

Kerran yllytti hänet neiti sikaria kievellyttä-
mästä kauppaneuvoksen pöydältä. Eerikki oh
saada halvauksen, kun neiti huomasi hänet ja
nuhteli:— Enpä minä olisi luullut sinun vielä osaa-
van tupakoida. Jätä poika kulta pois semmoinen
paha tapa!

Eerikille ei ollut opetettu anteeksi pyytämi-
sen taitoa eikä hän ollut koskaan anteeksi pyytä-
nyt, vaan nyt osasi hän aivan itsestään nöyrästi
pyytää neidiltä anteeksi ja vakuuttaen luvata,



135

ettei hän koskaan vasta varasta tupakoita ja että
hän heittää polton pois.

Hän heti tämän jälkeenheittikin uuniin suu-
ren varaston tupakan pätkiään, vaan katseli nii-
den palamista suurella säälillä. Mutta hänellä oli
nyt ihmeellinen tahdon voima jättää poltto pois.

Eräänä päivänä kuuli Eerikki hyvin tärkeän
asian. Hän kuuli neidin kysyvän vanhemmalta
kirjanpitäjältä:— Mistä se on meille saatu tuo Eerikki?
Se on niin kaunis poika.— Se on meidän myllynhoitajan poika, vas-
tasi kirjanpitäjä, salaperäisesti hymyillen.

Eerikki kuunteli henkeä vetämättä ja lensi
sitte peilin eteen. Kaunis tumma puna oh hä-
nen kasvoissaan, silmänsä säteilivät kauniisti ja
tukkansa oh sievissä kiharoissa otsalla. Ne huo-
masi nyt Eerikki, ymmärsi että ne ohvat hänessä
kaunista. Tuhmapa hän oli ollut, kun oli aina
aamusin kastellut tukkansa ja harjannut nuo ki-
harat suoriksi.

Tämä itsetietoisuus alkoi kasvattaa Eerikkiä.
Vähitellen hän huomasi itsessään muutakin kau-
nista. Hän osasi kävelläkin suorana ja säännöl-
lisenä, eikä hän enää heittäytynyt veltosti nojai-
lemaan. Hän rupesi erityisellä huolella hoita-
maan itseään, sai siistin ja itsestään pitävän tun-
teen, tuli säännölliseksi ja tahtoi käyttäytyä kuin
aikamies. Hän ei ollut mielestään enää mikään
lapsi, olihan hän jo yhtä pitkä kuin vanhin kont-
toristi, joka oli pienikasvuinen mies. Hän alkoi
halveksia entisiä tovereitaan, ei lähtenyt enää hei-
dän matkaansa eikä ollut heitä näkevinäänkään.
Pojat alkoivat häntä sanoa ylpeäksi, haukkuivat
jos niiksi ja kokoontuivat joukolla kivittämään
häntä, kun hän iltasella tuli konttorilta.
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Kerran sanoi neiti hänelle:— Se on oikein, että Eerikki on tullut niin
siistiksi ja visuksi. Nythän Eerikistä mies tulee.— Ja minä olen heittänyt tupakan polton-
kin pois, sanoi siihen Eerikki. Hän oli jo kau-
van odottanut otollista tilaisuutta ilmoittaakseen
tämän.— Sehän on kanssa hyvä. Nyt minä ru-
pean oikein pitämään sinusta.

Eerikki sai uutta intoa. Erästä nuorta kir-
janpitäjää konttorilla, joka oli erittäin säännölli-
nen ja huolellisesti puettu mies, rupesi hän pitä-
mään esikuvanaan. Hän harjoittautui tekemään
samanlaisia liikkeitä kuin hänkin ja varsinkin
hänen kauniit kumarrukset hän otti mieleensä.
Eerikki oli hyvin tarkkana ja säästöilläänhän
aina osti itselleen lisää kapineita, jotka häntä lä-
hentäisivät tuota ihannetta. Hänellä oli kiiltävä
kumminen pystykaulus, hän hankki loistavia
kravatteja, kuitenkin aina hänelle sopimattomia,
ja eräänä päivänä oli hänellä käsissä kankeat
kumiset mansetit, joita hän kuitenkin alusta sor-
millaan työnsi nutun hihoihin piloon. Pieni peili
ja kampa hänellä oli aina taskussa. Melkein
kaikki loma-ajat hän katseli itseään peilistä, suil-
tasi, siisteili ja laitteli. Toisin ajoin hän luki
satukirjoja ja rakkaushistorioita, Hänellä oh ali-
tuisena hyräilylauluna, konttorilla ajatuksissa ja
kadulla puoliäänessä: »Oi jos ilta joutuisi, vaivat
vaiventuisi — »

Ne olivat Eerikille onnen hetkiä,kunhän sai
kadulla tervehtiä neitiä. Hän huiskautti hattuaan
etäälle sivulle niin kuin tottuneimmat kavaljeerit.
Jälestä päin yksinäisyydessä hän kertoi nämä ter-
vehdykset ja koetti arvata, niiltä hän vastaan
tullessa oli neidistä näyttänyt.
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Kauppaneuvos, joka oh palannut pitemmältä
matkalta, hämmästyi nähdessään Eerikin.— Oletpas sinä tullut hienoksi! Uskaltaako
sinua enää lähettää pikku asioille? No, no, elä
pahastu, onhan sinullakin oikeus pitää itsestäsi.
Ja konttorin arvoahan se kohottaa, kun sillä on
niin komea juoksupoika!

Eerikin mielestä neiti loi häneen yhä enem-
män huomiota. Ja Eerikki alkoi vähitellen tun-
teissaan selvitä ja kuvitella että hän rakastaa
neitiä ja neiti häntä. Neiti oli sanonut häntä
kauniiksi ja osoitti hänelle erinomaista ystävyyttä
ja huomiota, niin että se oli aivan varma, että
neiti häntä rakasti. Eerikki kuvitteli, miten he
kerran kohtaavat toisensa kauppaneuvoksen puu-
tarhassa, neiti antaa hänelle paljo rahoja ja hän
matkustaa kauvas sinne ulkomaille, joissa neiti
on käynyt. Neiti tulee myös sinne, he menevät
siellä naimisiin ja palaavat sitte tänne rikkaina
ja ylhäisinä.

Hän odotti, että neiti antaisi merkin. Mutta
neiti ei näyttänyt olevan kiireinen.

Eerikki oli ruvennut vapaaehtoiseen palokun-
taan lipun kantajaksi. Hän oli myöspalokunnan
lauluseurassa. Laulajat pitivät kaupungillayölaula-
jaisia vuorotellen toistensa naisille. Eerikki toi-
mitti heidät laulamaan kauppaneuvoksen neidille,
vaikka hän neidin akkunan alla selitti heille pi-
tävänsä laulajaisia kauppaneuvoksen talousnei-
dille.

Aamulla sai Eerikki neidiltä kiitokset, joitä
hän oli suurella jännityksellä odottanut.— Eerikkikö se minulle serenaadin piti? ky-
syi neiti, joka oli äänestä tuntenut Eerikin.

Eerikki oh hirveän punaisena ja vastasi:



138

— Niin. Eihän neiti tykänne pahaa?
—En toki. Kiitoksia vaan!
Eerikin onnellista tunnetta ja hyvää mieltä

rikkoi pahasti eräs asia. Neiti oli säännöllisesti
lähettänyt kirjeitä eräälle herralle jossakin etäi-
sessä kaupungissa, ja Eerikki sai kerran kirjettä
postiin viedessään luulon, että tuo herra mahtoi
olla neidin sulhanen. Näitä kirjeitä hän nyt
käänteli ja katseli epäluuloisesti ja hyvin vasta-
hakoisesti hän pudotti ne postilaatikkoon.

Kerran kun hän tunsi kirjeessä olevan valo-
kuvan, avasi hän sen. Kirjeestä hän ei mitään
ymmärtänyt, kun se oli vieraskielinen,vaan valo-
kuva oli neidin. Eerikki vapisi pelonalaisesta lii-
kutuksesta katsellessaan kuvaa. Neiti oli ku-
vassa niin ihana jahyvännäköinen. Eerikki pai-
noi kuvaa suutaan vasten että märkä sija tuli sii-
hen, painoi moneen kertaan.

Hän ei kuitenkaan tahtonut varastaa kuvaa
eikä kirjettä, Hän pani ne uuteen kuoreen ja
kirjoitti osoitteen. Vaan kirjoitus tuli niin tör-
keän huonoa, ettei hän uskaltanut sitä lähettää.
Hän poltti kirjeen ja kätki kuvan tarkimpaan
talteen, josta sitä useasti katseli.

Tulipaloa, jossa hän pelastaisi neidin, kuvit-
teli Eerikki vilkkaassa mielessään usein ja elä-
västi. Oi jos syntyisi talossa tulipalo. Kun tvh
riehuisi viereisissä huoneissa, kiipeisi hän roh-
keasti sievässä palokuntapaidassaan neidin makuu-
kamarin akkunaan,koputtaisi jakuiskaisi: — »Ra-
kas neiti, minä tulin teitä pelastamaan tulen kes-
keltä!» — Neiti pyörtyisi, vaan hän särkisi ikku-
nan, ottaisi hänet syliinsä jakantaisi tuon valkea-
liuntuisen olennon pihan puolelle puutarhaan,
jossa vuottelisi hänet. Neiti avaisi silmänsä,
tarttuisi hänen käteen ja kuiskaisi: — »Kulta
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Eerikkini! Sinä olet pelastanut minut kuolemasta
ja siitä edestä saat sinä minut omaksesi». —
Siitä hetkestä alkaen ohsi hän neidin sulhanen,
ylhäinen ja rikas.

Mutta kauppaneuvoksen talo ei syttynyt tu-
leen. Ja kun alettiin puhua että neiti menee
kohta naimisiin, tvh Eerikki onnettomaksi. Kun
neidin sulhanen tvh kauppaneuvokselle vieraile-
maan, oli hän hyvin synkkämielisenä ja karttoi
nähdä neitiä. Ja tuota herraa, jota sanottiin
neidin sulhaseksi, hän ei suvainnut ollenkaan,
häntä hän suorastaan vihasi ja vainosi. Vaan
hän meni pian pois.

Viimein neitiä kuulutettiin.
Eerikki oli aivan toivotonna. Hän laihtui ja

tuli surumielisen näköiseksi. Se oli vaikein asia,
ettei neiti varmaankan tiennyt, kuinka syvästi
hän häntä rakasti, kuinka hän kärsi. Hän oh
monesti päättänyt käydessään neidin luona ka-
marissa tarttua neidin käteen, notkistaa polveaan
ja sanoa:— Neiti, minä rakastan teitä, minä jumaloit-
sen teitä! Minä en voi elää, jos en saa teitä!

Hän oli tämän tempun harjoitellut monta
kertaa, vaan ei saanut koskaan rohkeutta.

Monena iltana tuskissaan myöhään valvot-
tuaan, kun neidin hääpäivä läheni ja läheni, iski
Eerikin päähän uusi ajatus. Se kyllä oli kau-
heata, vaan se tuli hänen mieleensä ja vaivasi
häntä.

Tulipalo kauppaneuvoksen talossa on hänen
saatava aikaan.

Se ensin häntä kauhistutti,vaan toiselta puo-
len tuli rauhoittavia asianhaaroja. Kauppaneu-
voksen talo on varmaankin kalliisti vakuutettu ja
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palokunnat ehtivät sammuttamaan, ettei talo pal-
jon ennätä palaa.

Viisi päivää ennen hääpäivää lähti Eerikki
eräänä iltana kotoaan, sanoen menevänsä laulu-
harjoitukseen, jossa hän luultavasti viipyy myö-
hään. Palokuntapaitansa ja hattunsa hän pani
salaa povelleen ja muutti ne päälleen ulkohuo-
neessa. Halkoliiteristä hän otti tuohia taskunsa
täyteen.

Lokakuun ilta oli myterä. Hän meni ran-
nalle istumaan ja odottamaan yötä. Siinä hän
vielä kuvaili, kuinka kaikki tulee käymään. Neiti
ottaakin hänet ja he menevät yhdessä kauvas,
kauvas tuonne selkien ja vuorien ja merien taa.
Heillä on paljo rahaa ja he ovat ylhäisiä. Ja
hän hyräili laulua:

»Oisko pursi ja punapurjeet,
Millä mennä merten taa!
Tuolta tuottaisin kullalleni
Ko'on kultaa ja hopeaa.»

Kun kirkon kello löi 12, läksi hän kauppa-
neuvoksen talolle päin, verkalleen ja varovasti.
Hän oli täydessä palokuntalaispuvussa, jonka täh-
den hän vältti ihmisiä. Hän pääsi onnellisesti
portin alaitse kauppaneuvoksen talon pihaan.
Kaikki oli valmiiksi ajateltu. Makasiinin kupeelta
hän otti kuivan tyhjän laatikon, heitti siihen tuo-
hensa ja vei sen sitte suurten rappusten vierelle.

Sytytettyään laatikon, meni Eerikki pihan
perille pimeään odottamaan. Sieltä hän katseli,
miten tuli loirahteli laatikon sisästä, ja kohta oli
koko laatikko iloisessa tulessa. Vaan ei tuli ollut
herkkä tarttumaan rappusiin, niin kuin Eerikki
oli odottanut, josta hän alkoi tulla huolelliseksi.
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Vasta kun laatikko oli melkein pohjilleen pala-
nut, syttyi rappusten kaidepuu, josta tuli alkoi
virkeästi levitä verannalle.

Rappuset olivat rakennuksen suojassa, niin
ettei palovartija kirkontornissa huomannut mitään.

Nyt otti Eerikki kevyetportaat, ryöminiiden
kanssa portin alaitse kadulle, pystytti tikapuut
neidin akkunan alle, nousi akkunaan ja sydän
lyöden koko miestä horjuttaen koputti hän ko-
vasti akkunaan.

Sisästä kuului kimakka parkaisu ja sen jäl-
keen ovien avaamista.

Eerikki huusi:-— Tulipalo, tulipalo! Minä tulin pelasta-
maan neitiä!

Mutta neitiä ei kuulunut. Sen sijaan tuli
kohta kauppaneuvos akkunaan, veti verhon syr-
jään ja nähtyään palokuntalaisen akkunaan jys-
kyttämässä, kysyi:— Mikä hätänä?— Tulipalo, tulipalo! Minä tulin neitiä pe-
lastamaan!huusi silmittämäksi innostunut Eerikki.— Missä kohti on tvh?— Koko pihan puoli palaa! Minä tuhn nei-
tiä pelastamaan!

Samassa tuli vanha palvelija kauppaneuvok-
selle ilmoittamaan, että pihan puolella on vähän
tulta, jota jo on kaksi renkiä sammuttamassa ja
saavat sen kohta sammumaan.

Mutta Eerikki löi ja löi ja huusi:— Tulipalo, tulipalo! Minä tulin neitiä pe-
lastamaan!

Kauppaneuvos avasi ikkunan ja sanoi:— Onko se Eerikki? Elähän nyt noin säi-
kytä. Palo saadaan sammumaan.
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— Mutta minä tulin neitiä pelastamaan.
Muualta ei pääse kuin tästä akkunasta, toimitti
Eerikki henki kulkussa.

Kauppaneuvos juoksi pihan puolelle katso-
maan. Tvh saatiin heti sammumaan.

Mutta kadun puolelta kuului neidin akku-
naan ankaraa jyskytystä. Kauppaneuvos tuli taas
akkunaan ja huusi:— Tvh on jo sammutettu, hyvä poika!— - Onkos neiti pelastettu? Minä pelastan
neidin tästä akkunasta, muualta ei pääse.

Eerikki oli kauhean kiihoittunut.— - Oletko sinä hullu, poika, kun tuli on jo
sammutettu! huusi kauppaneuvos niinkuin jaksoi.

Nyt vasta Eerikki selvisi — ja hänestä oli
kaikki menetettyä.

Kauppaneuvos vielä nuhteli häntä kovin sa-
noin, kun oli tullut sillä lailla säikyttämään nei-
tiä turhanpäiten.

Eerikki kohta katosi koko paikalta, jakauppa-
neuvos palvelijoineen jäi tutkimaan tulipalon syytä.
Toinen rengeistä kertoi heränneensä siitä, kun
ikkunaan kävi kirkas loimo, hän herätti toisen,
ja kohta olivat he korvojen kanssa vesittämässä
tulta. Sammuttamaan mennessään näkivät he
jonkun tikapuut olalla kiirehtivän pihasta kadulle.

Kauppaneuvos, jolle neiti oli ennen kertonut
jotakin Eerikistä, alkoi arvailla koko tuon lapsel-
lisen tulipalon syytä ja kaipaih Eerikkiä. Mutta
Eerikkiä ei näkynyt.

Eerikille oli vaiennut koko huono menestyk-
sensä ja hän oh kauheasti ruvennut pelkäämään
rangaistusta. Hän juoksi tulipalopaikalta alas
rantaankotiinsa päin. Mutta pelkonsa ja onnet-
tomuuden tuntonsa hsääntyivät joka askeleelta,
hän luulipoliisien jaruununmiesten ajavanhäntä
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takaa ottaakseen hänet kiinni ja raudoissa vie-
däkseen linnaan. Hän kääntyi satamalle, jUoksi
äyräälle ja oli vähällä pudota mustaan järveen,
teki taas käännöksen ja juoksi rantakatua kau-
pungin laidassa olevan oluttehtaan pihaan, jossa
pakkautui suurten halkopinojen väliin.

Siellä hän vietti koko sen yön — kylmän
yön— jaseuraavanpäivänpelossa javavistuksessa.
Seuraavana yönä lähti hän, nälän ja kylmän aja-
mana, liikkeelle ja meni kotipihaansa. Hän toi-
voi saavansa ruokaa kotonsa ruokahuoneesta,vaan
se oli niin lujasti lukossa, ettei hän sinne pääs-
sytkään. Vaan myllypihassa oli heidän kuoppa,
jonne hän pääsi, ja sieltä hän otti nauriita tas-
kunsa täyteen. Sitte hän työntäytyi piiloon ko-
tinsa asuinrakennuksen alle, jossa oli vähän sam-
malia. Nauriita hän söi, minkä saattoi, vaan ne
tuottivat suuhun vetisen tuiman.

Sammalissa hän vietti seuraavan yön, joka
oli jo liiaksi kylmä. Kääriydyttyään sykkyrään
kuin koiranpenikka, sai hän kuitenkin sammalissa
vähän lämmintä ja nukkui. Aamupuoleen yötä
hän heräsi ja kuuli, miten seinissä ja kivijalassa
pakkanen kitisi. Hänen päätään paleli kylmässä
palokuntalaishatussa, ja kun hän liikahti asemil-
taan, tunsi hän oikein, kuinka hänellä oli kylmä.
Ainoat nauriinsa olivat paleltunet ja hän itse oli
paleltumassa.

Jo teki mieli mennä huoneesen, vaan ei us-
kaltanut, ainakaan isän kotona ollessa. Täytyi
kärsiä, vaikka palelsi niin turkasesti. Päätä jo
jomotti ja jalkoja tuntui jäätävän. Ihan varmaan
jo oli kaksi oikean jalan varvasta jäätynyt yhteen,
sillä niitä hän ei enää voinut liikuttaa jäisessä
kengässä. Hän ei uskaltanut vetää kenkää ja-
lasta, kun pelkäsi sitte paleltuvan koko jalan.
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Aamulla, kun isä oli mennyt myllylle, kömpi
Eerikki palokuntapuvussaan huoneesen, säälittä-
vän surkean näköisenä. Tehdäkseen äitinsä ar-
mahtavaisemmaksi, ilmoitti hän ensi sanoikseen,
että hänen päänsä ja jalkansa olivat paleltuneet.

Äiti hädissään riisui pojan, tunnusteli jahuo-
masikin yhden varpaan paleltuneen. Hänhauteli
jalkaa lumella ja viinalla, ja samalla tiedusteli
Eerikin retkiä ja sadatteli: »Kyllä kai ne nyt lo-
puksi sinut vievät sinne, josta et pääse poltta-
maan ihmisten taloja!» peloitteli hän.

Eerikki kääntyi sairaaksi. Hän sai helpon
kuumeen, vaan hän hyvinmielellään sairasti. Äi-
tissä ja isässäkin hän siten herätti sääliä, jamuu-
tenkin oli vuoteessa nurkassa maata niin onnet-
toman turvallista.

Sillä aikaa ehdittiin kauppaneuvoksen neiti
vihkiä ja viedä häämatkalle ulkomaille.

Eerikki makasi vaan yhä onnettomana.Mutta
kun kauppaneuvos itse kävi häntä katsomassa ja
vakuutti, ettei hänelle tulipalosta tule mitään, tuli
hän hyvin iloiseksi ja parani pikemmin kuin oli
luultukaan.

Kun hän sitte parattuaan tuli konttorille,oh
hän sekaisen iloisen ja nolon näköinen, —

nhn
kuin kylmästä sateesta korjattu koiran penttu.

Otto Tuomi.





Päivällinen.Valopainos
L.

Sparren
taulusta.



Runonhaussa.

Siinä nyt istuimme kaikki kolme, jatkolainen,
seminaarilainen ja minä, Pajarin Laurin väl-

jässä pirtissä viettäen sunnuntain iltapäivää ystä-
vällisen isäntäväen seurassa. Miehet puoliääneen
puhellen veltoissa asennoissa peräpenkillä tupakoi-
massa, naisetkeveästi liikkuen iltatöillään,liedessä
sihisevä vesikattila hiiloksella ja ulkona lämmin
hiljainen kesäsade — kaikessa tuossa oli jotain
hillittyä, rauhallista, mihVei juhlallista, joka rau-
kasutti ruumista ja tuuditti mielemme sopusoin-
tuun ympäristön kanssa.

Ja sitähän me olimme tulleetkin hakemaan
täältä syrjäisestä aavan Laatokan huuhtomasta
rantakylästä — suuren, alkuperäisen luonnon ih-
misiä, virvokkeita ruumiillemme, vapaata, tees-
kentelemätöntä yhteyttä rahvaan kanssa.

Olihan meillä tosin muitakin aikeita. Semi-
naarilaisella ja jatkolaisella oli »muistiinpanonsa»
puhtaaksi kirjoitettavana ja minä puolestani olin
päättänyt tiedustella muistiko kansa enää sillä
puolen vanhoja runojansa,

Olimme saapuneet taloon Pajarin omassa vii-
sihankaisessa kirkkoveneessä. Isäntä itse oli pi-
tänyt perää ja perhe oli istunut airoilla.
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Kotvasen kiisteltyämme pääsimme mekin sou-
tamaan. Ja siitä se vasta tuttavuutemme sujusi.
Siinä sitte oli ihmetelty pukujamme että neolivat
ihan samallaisia kuin vanhat ihmiset ennen käyt-
tivät ja oli kummasteltu että »vallat» jaksoivat
soutaa yhtä rivakasti kuin talonpojat. Me olimme
kohdanneet toisemme samalla työalallaja työkump-
paleina me ymmärsimme toisemme.

Avosydäminen, herttainen Karjalan kansani!
sydämmeni on sykähtänyt ilosta joka kerran kun
olen kuullut muiden sinua kiittävän, yhtä paljon
kuin se on kouristunut murheesta nähdessäni vi-
kojasi tai kuullessani muiden niitä moittivan. On
moitittu kaupittelemishaluasi, syylläkö vai syyttä
se jääköön siksensä, mutta kolmea minä varsin
tiedän, ettet koskaan tule kaupittelemaan — et
uskoasi, et nuorta vapauttasi etkä ystävyyttäsi.

Tuntemattomina vieraina saavuimme taloon,
tuttavina ja ystävinä meidät otettiin vastaan ja
omaisten tavoin meitä siellä pidettiin. Eikä tämä
ole yksityinen esimerkki. Samoile missä tahansa
Karjalan kankaita, kun astut taloon ja teethyvää
päivää, aina sinulle vierasvaraisuutta osotetaan.

Me sivistyneet teemme niin usein kansalle
vääryyttä sillä ettemme otaksu kansalla olevan
yhtä hyviä eikä yhtä hienoja tunteita kuinmeillä
itsellämme. Hienotunteisuus einoudata veroasteik-
koa, sen tulin tälläkin matkallani havaitsemaan.

Muutamapäiväsen jälkeenkuinolimme taloon
saapuneet istuin yksinäni lueskellen makuuaittani
kynnyksellä. Päivä oh polttavan helteinen,noita
heinäkuun kuuminpia, jolloin vähinkin liike her-
vostuttaa ja hiestyttää; en ollut kyennyt edes
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nurmen takaiseen lehtoonkaan tavalliselle lukupai-
kalleni. Talossa oli kaikki hiljaista, rahvas hei-
nänteossa jamatkatoverini heidänkerallaan. Salmi
edessäni oliheratyyni jasaari toisellapuolenhienon
auteren verhossa. Päivänpaahtamat, vaaleina he-
lottavat rantakalliot koskivat silmiäsi jos käänsit
katseesi niihin. Kaikki oli ääneti, hengittämättä
luonto odotti auringon laskeutumista.

Talon pikkulapsia vaan einäyttänytkuumuus
vaivaavan; puolen tunnin verran olivat seisneet
siinä paljainpäin aitan edessä vierasta ihmettele-
mässä. Tosin eivät puheilla minua häirinneet,
mutta tuo loppumaton tuijottominen alkoi kum-
minkin jo tuskastuttaa. Vaan silloin tulikin jo
pelastus.— »Lapset tulkaa pois ja antakaa vieraan
olla rauhassa».

Se oli »Paapo», joka rannalta tullessaan kut-
sui lapset luokseen.

Kerttu eli »Paapo», joksi häntä koko talon-
väki nimitti, siksi että hän kaikille talon lapsille
oli tehnyt ensimäisen palveluksen, oli isäntäväes-
tämme se, joka minua enemmin miellytti. Hän
oli vanhanpuoleinen, kookas nainen, jonka har-
maat hiukset, hienon piirteiset kasvot ja lempeä
katse heti alusta asti olivat vetäneet huomioni
hänen puoleensa. Siinä oli jotain hillittyä hänen
tyyneessä, arvokkaassa ryhdissään ja matalassa
äänessään, joka ehdottomasti oli saattanut minut
siihen luuloon, että hänellä kerran oli ollut suuri
suru, jonka jäljet eivät vieläkään olleet painuneet
umpeen. Olin myös huomannut ettei hän paljo
koskaan nauranut.

Muuta en tiennyt hänestä kuin että hän oli
leski, nykyisen isännän vanhimman veljen leski.
Lapsia hänellä ei ollut.



148

Haluten päästä lähimpään tuttavuuteenhänen
kanssaan pyysin häntä aittaan tarinoimaan. Ujos-
telematta hän tulikin ja istuutui pyynnöstäni vuo-
teelle. Muutamia lauseita säästä ja heinänteosta
vaihdeltuamme käänsin puheen runolauluun.— »Osanneko kukaan enää teidän kylässä
laulaa vanhoja runoja», kysyin.— »En tiedä, eihän niitä nyt enää kuule, syn-
tinä pitävät monet».— »Pidättekö tekin?»— »Minä? enhän minä, en tiedä ».— »Ehkäpä te itse osaatterunoja? häärunoja
ehkä? Olettehan itsekin viettäneet häitä».

Hieno puna lehahti Kertun kasvoille ja silmät
tummenivat ikäänkuin niiden katse ohsi käänty-
nyt sisäänpäin.— »Laulettiinhan niitä minun häissäni», hän
vihdoin vastasi vitkastellen, ikäänkuin vastoin
tahtoansa.— »Laulakaa sitten minulle!»— - »Jospa niitä enää muistan, kun en ole
kolmeenkymmeneen vuoteen laulanut muutakuin
kirkossa, enkä kuullut muidenkaan laulavan».

Kun minä kumminkaan en hellittänyt vaan
kiusaamalla kiusasin, niin hän vihdoin suostui.
Lähetti kumminkin ensin lapset tupaan; liekö sit-
tenkin pitänyt runolaulua syntisenä.

Omituinen juhlallinen tunne valtasi mieleni
kun hän matalalla, sointuvalla äänellä puoleksi
laulaen, puoleksi lausuen alotti noita Kalevalasta
tuttuja itketyssanoja taikka lauloi uusia minulle
tuntemattomia runoja. Koko ajan hän piti sil-
mänsä tähdättyinä vastarantaakohti, vaan enluule
että hän katseli mitään, tai jos katseli niin se oli
niitä kuvia, jotka menneitä aikoja muistellessa toi-
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nen toisensa perään kohosivat hänen sielunsanä-
köpiiriin.

Katso sulho puolelles
Vasemmalle puolelles
Valkii on merellä vaahti
Yalkiamp on vallassas
Sorrii on merellä sorsa
Soriamp on suojassas.

Minäkin näin Kertun ihka elävästi edessäni
nuoruutensa kukoistuksessa valkeahipiäisenä ruso-
poskisena neitona, silmät kirkkaina ja suruttomina
kuin lapsen.

Oikee sie osasit naia
Otit oikean omenan
Meiltä marjan maamittelit,
Kuihuttelit meiltä kullan
Viettelit veen kalasen
Oikee osasit naia,
Nait on köyhän kaunokaisen
Et rikkahan romua

sillä köyhän tyttärestä saat
riskin riihen puijan,

Kalstin kankahan kutojan;
Rikkahasta riimun silmän;
Varakkaasta varman laiskan.»

— »Minä olin näet köyhästäkodista», laulaja
huomautti kesken laulunsa.— »Ja sitte minua itketettiin».

»Itke, itke meiän neito,
Itke meiän itkettäissä.
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Kun oht isän kotona
Isä kutsu kukkaseksi,
Äiti päivän nousemaksi,
Sisko ilman hnnukseen,
Veikkosi veen kalaksi.
Sitfku mänet toisee talloo
Siellä nimet muutetua
Appi kutsuu ahkioksi,
Anoppi vesihaoksi,
Kyty kynnysportahaksi.
Nato naisiin pahaksi.»

— »No tuliko teille paha olla anoppilassa?»
kysäsin väliin.— »Eikä, muutenhan ne vaanlauloivat,kun
se on tapa semmoinen».

Hän jatkoi:

»Et sä itke lehmättyyttä,
Etkä itke leivättyyttä,
Etkä sulhasen soreutta;
Itket hienoi hiuksiasi,
Ne kun piennä peiteteä,
Lakin alle laitetua.»

— »Minulla oh vasta kaheksastoistais vuosi»,
hän hsäsi sehttäen.

Ja kuta edemmäksi hän pääsi laulussaan sitä
enemmänhänen katseensa lämpeni, hänen äänensä
sai hellemmän soinnun ja koko hänen olentonsa
ikäänkuin lauhtui ja suli.

Yhä useammin hän pisti väliin omiinpersoo-
nallisiin muistoihin viittaavia huomautuksiaan.— »Ainoolle siskolleni lauloi moniahta vaimo
näin:



151

Kaks oi' teitä kaikkiaan
Tällä saarella kaunoi
Tällä joilla JoutsenottaTöine teistä pois lähtöö
Toinen lintu liikahtaa,
Töineitköö ikäse,
Ajan kaiken kaihuaa.»

— - »Me olimme näet valkeita, niin he lau-
lettiin Joutsenoiksi», hän selitti hieman ujostellen.

Laulu oli rakentanut näkymättömän portaan
välillemme, minä antauduin sille tekemällä kysy-
myksen, joka koko ajan oli pyörinyt kielelläni.— »Oletteko kauvan aikaa olleet leskenä?»— »Puoli vuotta olin naimisissa».— »Puoli vuotta! Mitenkä miehenne sitte
kuoli, tapaturmaisestiko vai tautiin?»— »Hän hukkui Nevaan».

Porras katkesi väliltämme. Koko hänen olen-
tonsa ikäänkuin kangistui, katse himmeni jälkeen
ja painui sisäänpäin.

Seitsemäntoista vuotiaana leskeksi! Silloinko
jo,elämäsi keväänä,olentosi muuttuinoin vakaaksi,
äänesi painui noin matalaksi jahymy ijäksi haih-
tui huuliltasi? Käsittämättömän armottomilta tun-
tuvat meistä joskus kohtalon iskut.

Mutta olithan vielä elämäsi joustavimmassa
ijässä; monihan on sinua ennen sortunut tuskasta
maahan, vaan ajan kuluttua jälleen kohonnut
pystyyn ja saanut takaisin entisen elämän halunsa.
Miksi et sinä?

Kysyä enempää en mitenkään olisi voinut.
Katkaistakseni äänettömyyden, jokaminusta alkoi
käydä kiusalliseksi käänsin puheen toisaalle kysy-
mällä, osasiko hän ehkä muitakin runoja:—

»Onhan niitä ennen osattu».
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— »Ehkäpä vieläkin muistatten; muistutel-
kaapas».

Kotvasen hän näytti ikään kuin tapailevan
muistissaan, sitte lauloi puoliääneen:

Osasi ennen minun emoni,
Osasi omenan tehdä
Taiten taimet kasvatella,
Ei ossailt istutella,
Panna paikoille hyville,
Iloisille istuimille.
Pan' tuo paikoille pahoille,
Ikäville istuimille
Olisi minun emoni
Pannu sauhu saunahise
Ennenkuin minusta tunti
Mokomille miel'aloille.
Kun ois seppänä setäni,
Takojana toattoseni
Tiettäisin surusta suitset,
Päitset päivistä pahoista,
Satulan kylän sanoista,
Korjan kylän konttiloista.

Tahallaanko hän he valinnut tämän runon,
vai sattumaltako se oh johtunut hänen mieleensä
sitä en tiedä, vaan senme tunsimme molemmat —
minä kuuhn sen hänen äänensä värityksestä —
että runo muuttui persoonalliseksi tunnustukseksi,
jossa hänen suuri sanaton surunsa kerran puhkesi
ilmoille.

Lopetettuaan hän äkisti nousi ylös, tempasi
pikku Annin pihalta syliinsä ja läksikiiruusti sa-
naakaan minulle virkkaamattapihanpoikkitupaan.

Sitten en tavannut häntä ennenkuin iltapuo-
lella. Hän näytti silloin olevan aivan entisellään,
puuhaili vaan ehkä entistäenemmin lasten kanssa,
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Koko aikaan en sitten enää päässyt hänen
kanssaan kahdenkesken, mutta lempeällä, hiljai-
sella tavallaan koetti hän tuon tuostakin pienillä
palveluksilla osottaa minulle ystävyyttään ja kii-
tollisuuttaan. Mistä? Ehkäpä siitä, etfen häntä
kysymyksillä vaivannut.

Myöhemmin sain sitten muilta kuulla, että
Kertun mies, rikkaan kodin vanhin poika, käy-
dessään talon omalla saimalla kaloja javoita myy-
mässä Pietarissa oli siellä kumppanien houkutuk-
sesta sattunut juomaan itsensä humalaan jasiinä
tilassa suistunut Nevaan.

Kolme kuukautta sen jälkeen synnytti hänen
leskensä kuolleen lapsen.

Kertun vanhemmat kehottivat häntä silloin
palaamaan heidän luokseen, koskei hän kummin-
kaan pääsisi perilliseksi miehensä kodissa, mutta
anoppi ja appi eivät laskeneet häntä. »Jää sinä
meille, ei meidän talossa koskaan perintöjakoa
toimiteta», he sanoivat. Ja Kerttu jäi. Eikä hän
tarvinnut koskaan katua jäämistään, sillä vaikka
toisella nyt hänen sijastaan oli emännän nimi,
niinhän kumminkin kaikissa talonaskareissakulki
emännän rinnalla,hänen vertaisenaan.

Oletko koskaan huomannut miten suuri, val-
taava suru väliäpitämättömässäkin ympäristössä
herättää arkaa kunnioitusta. Sellainen kunnia-
asema oli Pajarin Kertulla.

Thekla Hultin.



Pirstaleita.

jF'~fsein sattuu elämässä tärkeitä hetkiä, jolloin
-^J tuntee olevansa aivan kuin tien haarassa,
jolloin tietää koko tulevan kohtalonsa riippuvan
siitä, kääntyykö oikeaan vai vasempaan, tekeekö
toisen tai toisen. Tässä saattaa parhaamman va-
linta kyllä käydä vaikeaksi, mutta kunkuitenkin
näkee alan edessään avoimena vieläpä kahdel-
lekin taholle, niin pysyy mieli jotenkin tasaisena
ja rohkeus masentuiiiattomana. Nämä hetket ei-
vät sen vuoksi jätääkän niin pysyviä jälkiä mie-
leen, vieläpä voivat, jos hyvin sattuu, unohtua
kokonaan.

Mutta sen sijaan löytyy elämässä toisia tär-
keitä hetkiä — uusien elämänjaksojen alkajia sa-
moin kuin nämäkin sekä yhtä vaikuttavia elämän
tulevaiseen juoksuun nähden, hetkiä, jotka ainai-
seksi painautuvat mieleen ja ilmielävinä palautu-
vat nähtäviimme, olkoonpa ettäniitä muistelemme
vaikka kuinka pitkien aikojen perästä. Tarkoi-
tan niitä, joissa entisyys äkkiä kätkee kokonaan
jättämättä vähintäkään karhea johdatukseksi vas-
taisiin kohtaloihin, tehden tulevaisuuden niin mää-
räämättömäksi, läpitunkemattomaksi, ettei mis-
sään erotta valkenevaa tiensuuta.
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Olin kuusitoista vuotias kun jäin orvoksi.
Isäni kuoli ollessani kahdentoista vuotias, äitini
viimeksimainittuun ikään päästyäni. En siis ol-
lut aivan nuori jäädessäni yksin maailmaan —
minulla ei ollut veljiä eikä sisaria — mutta kui-
tenkin siksi, että kaipasin turvaa, vaikka en itse
silloin vielä ollut asemastani oikein selvillä.

Mitä minä ajattelinkaan, minkälaiseksi tun-
sin tilani?

Lapsen mieli ei tavallisesti ota vastaan sy-
vempiä vaikutuksia ja niinpä minunkin. Kun
ensi hetken ankarat itkunpuuskat olivat asettu-
neet, aloin vähitellen tottua uusiin oloihin, mieli
tasoittui ja vaikka tuon tuostakin tunsin kaipausta,
kenties itkinkin, niin unohdin heti taas huoleni.
Tätä mielentilaa eivät häirinneet tuttavien ja su-
kulaisten surkuttelemiset tai säälin sekä osanot-
tavaisuuden osoitukset. Ja vaikka hautajaisval-
mistusajaksi muutin pois kotoa, en tuntenut sy-
vempää kaipausta eikä hautajaismenotkaan teh-
neet minuun sanottavaa vaikutusta.

Hautajaisten jälkeisenä päivänä läksin enti-
seen kototalooni. Aijoin kerätä kokoon kaiken-
laista äitini jättämää pientä tavaraa erilleen vie-
täväksi. Huonekalut ynnä muut suuremmat ta-
varat piti nimittäin ensi tilassa myytämän.

Entistä kotoani ei ollut enää olemassa. Huo-
nekalut ynnä muu omaisuus olivat kannetut lii-
teriin, jotta huoneet eivät suotta jäisi tyhjinä sei-
somaan.

Nähdessäni kaikki nämä minulle niin tutut
esineet täällä liiterissä, tulin kohta niin omituisen
surumieliseksi.

Jäin liikkumatta ensin ovelle seisomaan,enkä
osannut ryhtyä keräämistyöhöni. Jota enemmän
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katselin sitä enemmän rupesi mieltäni ahdista-
maan.

Huonekalut olivat sikin sokin laattialle ase-
tettuina, mitkä seinänvierille,mitkä keskilaattialle,
mitkä kahden puolen ovensuuta. Pienemmät niistä
olivat ladotut toinen toisensa päälle, röykkiöihin,
joista tuolien tai pöytien jalat ojentuivat ulospäin
seiniä tai kattoa kohden. Laattian epätasaisuu-
den takia seisoivat monet huonekaluista vielä vi-
nossa, jonka vuoksi sekasorto näytti kahta suu-
remmalta.

Tuo entisten ystävieni sekasortoinen järjes-
tys teki minuun niin äärettömän tuskallisen vai-
kutuksen. Muistan sen vielä aivan elävästi. Tun-
tui siltä kuin jotain rinnassani olisi särkynyt, jo-
tain, jota turhaan koetin saada ehjäksi jälleen.

Samalla heräsi minussa syvä hellyyden tunne
näitä esineitä kohtaan, olisin tahtonut syleillä niitä
aivan kuin rakkaita omaisia. Niistähuokui mieles-
täni kaivattujen vainajien lempeä henki, joka jon-
kunmoisella kirkkaudella ympäröiniiden kuluneet
pinnat.

Varsinkin vaikutti minuun tällä lailla äitini
nojatuoli, joka seisoi hiukan erillään muistakeski-
laattialla.

Nähdessäni sen siinä, selkä kenossa, leveänä,
pehmeänä ja mukavana, tuntui minusta siltä,kuin
sen ulospäin pyöristyvät, kiiltopintaiset selkäko-
ristukset sekä halistuneet kukkaset vihreävaattei-
sella istuimella olisivat saaneet eloa, hiljaa liik-
kuneet ja ikäänkuin kutsuneet luokseen. Olisin
melkein tahtonut mennä koettamaan, oliko tuoli
vielä lämmin, oliko siinä ehkä juuri istuttu.

Mutta sitte yltyvä kaipaus jälleen katkaisi
kuvitteluni.

Katseeni siirtyi muualle. Peräseinällä seisoi
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aivan oikeassa asennossa, niinkuin ennen kotona,
vaalean kellertävä piironki. Sen päällä siihen
kuuluva peili. Olipa vielä sen yläpuolellekin, ties
kuinka niin liekään sattunut, ripustettu taulu, joka
aina kotona riippui tässä paikassa.

Silmäni pysähtyivät noiden esineiden tuttui-
hin piirteisin. En saanut niitä luopumaaneräistä
kohdista, joissa näkyi kulumisen jälkiä. Tutkin
niiden pienimpiäkin yksityiskohtia aivan kuin
olisin etsinyt käsiä, joiden ahkerasta pitelemisestä
tiesin kulumisen syntyneen. Sitte seurasin tus-
kallisella tarkkuudella naarmuja avaimenreijän
suulla, jossa ei ollut nahkakilpeä pitkiin aikoi-
hin.

Tämä vanha kulunut huonekalu sai minut
hetkeksi unohtamaan kaiken muun. Näin vaan
pienen rakkaan kotoisen kuvan.

Mutta sitte sattui silmäni mustaan, rumaan
lautaseinään.

Voi, voi, eihän tämä kuitenkaan ollut niin-
kuin kotona,

Näin tässä samat esineet samoin asetettuina
kuin ennenkin, osasin niissä löytää joka-ainoan
pilkun muuttumattomana, Mutta yhtä kokonaista
niistä ei tullut sittenkään.

Tuo lautaseinä teki kuvitteluista kerrassaan
lopun.

Tuokion aikaa tuntui minusta siltä, kuin
kaikki ympärilläni olisi kylmennyt. En enää
nähnyt näissä kotoni muistoissa mitään, joka edes
hetkeksi olisi voinut lievittää kaipauksen tuskia.
Sen sijaan kaikki ikäänkuin yhtyi surkeaan vali-
tushuutoon, jonka vastakaiku rinnassani pani jo-
kaisen säikeen värähtelemään.

Mutta äkkiä löysi harhaileva katseeni pöy-
dällä kukkavaasin, jossa seisoi surkastunut vihko.
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Tuo kukkavihko ikäänkuin toi viimeisen vies-
tin äitini kodista, tempasi minut vielä kerran
takaisin muistoihin. Katsellessani sen kuivu-
neita lehtiä, herpoutuneita umppuja ja kukkia
valui rintani haavoihin lieventävää, suloista bal-
samia,

Kukkavihon olin tuonut äidille hänen sai-
raana ollessaan.

»Tämä kyllä pysyy tuoreena kolme neljä päi-
vää, sitte sinä Heikki kulta tuot toisen äidillesi»— sanoi äiti asettaessani sen hänen eteensä pöy-
dälle.

Mutta viikon päästä ei äitiä enää ollut ole-
massa. Toisen kukkavihon sain viedä hänen
haudalleen.

Äiti on poissa, iäksi poissa samoin kuin isä-
kin. Enkä minä, vaikka kuinka toivoisin, vaikka
kuinka ikävöisin, voi saada häntä hetkeksikään
takaisin.

Tätä ajatellessani ahdisti rintaani kumma pa-
koitus. Tuntui aivan kuin minulla olisi ollut sa-
nomaton tarve nyyhkytyksiin purkaa laitoja myö-
ten paisuvaa mielenliikutusta. Mutta minä en
voinut itkeä. Päinvastoin pusertuivat kyynelten
lähteet vielä entistään tiukemmiksi.

Vihdoin läksin liikkeelle ruvetakseni aiko-
mukseni mukaan keräämään kokoon pieniä tava-
roita, Kävin kaapin luo, avasin laatikon ja aloin
sitä tyhjentää. Nostin esineet yksitellen laati-
kosta laattialle. Siinä tuli käsiini kaikenlaisia
kapineita, mitkä äitini, mitkä isäni omia, jotka
kaikki hyvästi tunsin.

Jokaisista esinettä pidellessäni viilsi rinnas-
sani, ikäänkuin olisin sen sieltä irti temmannut.
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Tunsin poimivani rikki jotakin, joka ei enää kos-
kaan olisi korjattavissa!....

Niin, käsitin sen jo silloin, vaikka en niin
selvästi — nämä esineet, huonekalut ynnä muut
kapineet olivat kaikki entisen kotini viimeisiä
jäännöksiä, pirstaleita, jotka olivat sattumalta
vielä tänne joutuneet yhteen ryhmään, mutta
jotka sieltä hajoisivat taas erilleen enää milloin-
kaan yhtymättä. Lapsellisuudessani etsin niissä
yhteyttä, jota niissä ei enää ollut samassa merki-
tyksessä kuin ennen, sillä henkilöt, jotka tälle
yhteydelle antoivat henkeä, olivat vainajina. Sen
vuoksi en etsimiselläni saanut muutaaikaan,kuin
omassa rinnassani sanomatonta tuskaa ja kai-
pausta.

Mutta miksi muistankaan jokaisen yksityis-
seikan tästä tapauksesta niin tarkalleen? Enkö-
hän juuri sen vuoksi, että tapaus kuuluu niihin
mainitsemiini kohtiin, joina jätettyämme entisyy-
den, umpipäähän astumme uutta elämän jaksoa
alkamaan.

Missä asemassa silloin olin!
Entisyys mureni käsiini. Siitä ei jäänyt enää

mitään, joka olisi kelvannut lähtökohdaksi. Eikä
minulla nykyisyydessäkään ollut varmaa tukea.
Tulevaisuuteen taas ei silmäni kyennyt tunkeutu-
maan, en edes eroittanut sielläpäin yhtä ainoata
tienviittaa. Kuljin kuin öisessä sakeassa lumi-
tuiskussa, jolloin hangen kohtaa yhtä tasaisena,
vaikka minnepäin kääntyy, eikä näe tuskin as-
keltakaan eteensä.

Kuitenkin olin minä saanut tehtäväkseni uu-
desta alusta, uutta tietä, uuteen päähän, jatkaa
olemista, missä työnsä olivat suorittaneet vaina-
jat, joiden onnen raunioilla silloin muistoja etsis-
kelin....
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Niinpä sitte tietämättäni avautuikin eteeni
kuljettava polku....

Mutta usein palautuu elävänä mieleeni tuo
hetki, jolloin katselin äidin kotini pirstaleita kai-
hoten entisyyden ja tulevaisuuden onnea.

R. R.





Matka
kolmannessa

luokassa
Helsingistä

Malmille.



Muisto Helvetinjärveltä.

[etsän reunasta viettää
[ savikko rantaalas yk-

sinäiseen salojärveen. Va-
semmalla näkyy halmeen
poltettujen kantojen välillä
ja valkeiden kivien keskellä

muutamia vaivaloisesta koottuja ruiskuni!aita. Oi-
kealla kallio korkeana ja äkkijyrkkänä suistuu
suorastaan veteen. Kallion huipulla kuvastaa
muutamia tummia laihoja männyn käppyröitä
vaalean sinistä taivasta vasten. Loitompana jär-
vellä rajoittavat näköalaa pitkälle pistävät metsäi-
set niemet, jotka ikäänkuin ujosti anteeksi anoen
koettavat säilyttää lumoavan metsäjärven salape-
räistä ja kuolonhiljaista äänettömyyttä.

Pahanpäiväisessä ruuhen losossa lähdemme,
oppaani ja minä, iltapäivän paisteessa kimaltele-
valle vedelle. Vaivaloisesti lykimme ruuhtamme
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eteenpäin kahdella rannatta löydetyllä laudan pa-
lasella. Hitaasti liikkuu jykeä kaukalo, töykeästi
työkäten luotaan pienet hypähtelevät laineet le-
veällä kokallaan.

Missä kallio tahi suuret louhikot ei ole maan-
rajana, näyttää metsä ulottuvan aina veden mar-
toon asti. Vaalenneita kuivia keloja on kaatu-
nut sinne tänne kauvas veteen saakka ja niiden
haaveellisen mutkikkaat oksat tojottavat ilmaan
mustan puhuvasta vedestä sievien lumpeen kuk-
kien lomitse.

Järvi soikkenee vähitellen japäättyy vihdoin
äkkijyrkkään kallioon. Täällä on kolkko sydän-
maan luonto ikäänkuin keskittynyt. Vedessä ku-
vastuu uskollisesti kova karu kallio tummempana,
lämpöisempänä. Ei ääntä, ei viserrystä kuulu;
haudan moinen hiljaisuus vallitsee täällä. Uinu-
van veden pinnalla lepäävät suuret lumpeen leh-
det mukavasti levällään, siellä täällä suojellen
keskessään keltaista tahi valkoista kukkaa. Kui-
via hakoja on hujan hajan kukkain ja lehtien
joukossa.

Mutta katso! Jokin mustanen liikkuu ääntä
pitämättä kahden haon välissä! Pyssy lennähtää
melkein tietämättäni ojoon — pamaus kaikuu
rannoilla — kuikka makaa kuolleena.

Laukaus hävitti ihmeelhsen rauhan. Tyynen
veden kalvon on rikkonut ruuhen hyöky-aalto.
Määräämätön katumus tyhmää hyödytöntä lau-
kaustani valtaa mieleni. Tunnen itseni oikein ri-
kokselliseksi.

Syvää sylen levyistä, kallioseinässä olevaa
halkeamaa kapuamme kallion huipulle, josta nä-
köala kapean järven yli on ihana. Joen lailla
kiertelee tumman sininen vesi osaksi metsäis-
ten, osaksi jyrkkäin kalliorantain välitse. Sen
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kallion juuressa, jolla me seisomme kuvastuu
tumma metsä uudestaan tyyntyneeseen veteen;
häikäisevän valkeat lumpeen kukat loistavat kuin
tähdet miltei mustalla pohjalla. Kuusien oksat
nuokkuvat surullisina. Valkearunkoinen koivu
seisoo alakuloisesti kallellaan veteen päin aivan
kuin etsisi jotain. Kaikki näyttää surevan tässä
rauhaisassa suruvoittoisessa äänettömyydessä.

Kuikka, metsäjärven ainoa näkyvissä ollut
elävä olento on kuollut! ....

Ruovedellä 1891.
Louis Sparre.



C. J. Slotte Talonpoikaissäädyn
puhemiehenä.

(Mjlttuaan jäsenenä tammikuun valiokunnassa ja
sittemmin valittuna edusmieheksi kaikille val-

tiopäiville 1863 alkaen, joilla hän ylimalkaan
edusti vapaamielisempää kantaa, on Slotte ollut
Talonpoikaissäädyn puhemiehenä 1872 vuoden
valtiopäivistä saakka.

Miten onhän tämän tärkeän toimen täyttänyt?
Ylimalkaan arvokkaalla ja kunnioitusta an-

saitsevalla tavalla. Puhemiehen toimessa vaadi-
taan selvä ja nopea käsitys. Ja sitä ei Slottelta
puutu. Vaaditaan siinä myöskinpuolueettomuutta
ja ennen kaikkea kärsivällisyyttä. Slottella on
pohjolaisen intohimoinen ja tulinen luonne,näen-
näisesti tyvenen ja maltillisen kuoren alla, Eikä
Slotte, niin suuri kuin hänen itsensä liallitsemis-
kyky muutoin onkin, saa sitä aina hillityksi. Jos-
kus se puhemiehen toimessa on purkautunut
esille, vähemmän rakastettavassa muodossa. Mutta
se on tapahtunut aniharvoin.

Sitä valtaa minkä W. J. laskee puhemiehen
käteen, voitaisiin väärin käyttää. Slotte on sitä
kumminkin taidolla käyttänyt. Slotten kunniaksi



C. J. Slotte.
Valopainos A. Gallenin taulusta.
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on mainittava ettei hän vielä kertaakaan ole kel-
tään säädyn jäseneltä riistänytpuhevuoroa. Joku
ainoa kertahuomautus jokopuheenkeskellä taikka
kernaammin sen tahi istunnon lopussa. Siinä
kaikki.

Verrattomaksi onneksi on katsottava, että
näinä tukalina ahdistuksen aikoina talonpoikais-
säädyn puhemiehenä on ollut mies joka eihetkeä-
kään ole epäillyt mitä hänen velvollisuutensa
isänmaata ja hallitsijaa kohtaan kulloinkin on
vaatinut. Ritariston jaaatelin ent, maamarsalkan
V. von Haartmaniini, arkkipiispa T. Renvallin
ja porvarissäädyn ent. puhemiehen, kauppaneu-
vos J. Kurtenin seurassa matkusti Slotte keväällä
1890 Pietariin. Tämän matkan isänmaallinen
tarkoitus lienee kaikille tunnettu; tunnettua on
myös miten tuo käynti päättyi.

Empimättä, arvostelematta toi Slotte viime
valtiopäivien juhlallisessa avauksessa valtaistuin-
salissa hallitsijalle saatettavaksi ne tunteet, jotka
maatamme ja kansaamme vastaan yhä jatkuvien
hyökkäysten ja muutospuuhien johdosta asuvat
jokaisen vilpittömän Suomen talonpojan rinnassa.

Tavallista oli aina ennen ollut että säätyjen
puhemiesten puheet viipymättä esitettiin hallitsi-
jalle ja että tieto siitä kohta saapui säädyille.
Mutta niin ei tällä kertaa tapahtunut. Tavatto-
man kauan viivytteli silloinen ministerivaltiosih-
teeri C. Ehrnrooth puhemiesten puheitten esitte-
lyä H. Majesteetilleen. Kun ei puheitten esitte-
lemisestä korkeimmassa paikassa mitään kuulu-
nut, niin valtasi yleinen levottomuus jahuoli mie-
let. Tämä huoli puhkeutui ilmi talonpoikaissää-
dyn täysi-istunnossa helmikuun 10:nä päivänä,
Säädyn kunniavanhus Pielisjärven tuomiokunnan
entinen ja Pielaveden silloinen edusmies Mikko
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Heikura pyysi puhevuoroa. Sen saatuaan kysyi
hän yleisen äänettömyyden vallitessa tiesikö pu-
hemies olivatko säätyjen puhemiesten puheet jo
H. Majesteetilleen esitetyt vaiko ei. Tähän vas-
tasi Slotte, ettei hänelle ollutmitään virallistailmoi-
tusta asiasta saapunut, vaan oli hänelle ilmoitettu,
että oli täysi syy otaksua, etteivät puheet vielä
ole tulleet »Hänen Majesteetilleen säännöllisessä
järjestyksessäesitellyiksi.» Säädyn täysi-istunnossa
helmikuun 12 päivänä lausuivat vielä lisäksi edus-
miehet Päivärinta, Muttilainen, Heikura ja Pulk-
kinen mielipiteensä säätyjen puhemiesten puheit-
ten esittelyn viivyttämisestä sekä esittelystä yli-
malkaan. Vieläpä vakuutti muuan puhuja ettei
»säädyssä ole eikä voi olla muuta kuin yksi ai-
noa mieliala Suomen asiain esittelemistä korkeim-
massa paikassa koskevassa asiassa.»

Kieltämätön tosiasia on, että mainittujen pu-
hujien lausunnot herättivät yleistä mieltymystä
koko maassa. Kerrankin oli lausuttu kuuluville
se mitä kaikki kantoivat sydämellään.

Sitä suurempaa hämmästystä nosti näitten
lausuntojen peruuttaminen.

Mitkä vaikuttimet aikaansaivat tämän peruu-
tuksen, jääköön tässä selvittämättä. Mainittakoon
vaan se, ettei Säädyn puhemiehen ja sihteerin
esiintyminen ollut sekään tähän tulokseen vaikut-
tamatta.

Tämä on tietääkseni ainoa kerta, jolloin Slotte
säädyn ensimmäisenä miehenä, sen kunnian ja
arvon valvojana, ei ole esiintynyt tavallisella mie-
huudellaan ja itsenäisyydellään. Yksinäisenä ei
tämä tapahtuma kumminkaan himmennä Slotten
muita isänmaallisia ansioita talonpoikaissäädyn
puhemiehenä.
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Kun vihdoinkin säätyjenpuhemiesten puheet
H. Majesteetillensa esiteltiin, suvaitsi H. Majes-
teettinsa, otettuaan selon talonpoikaissäädyn pu-
hemiehen puheesta,kirjoittaa korkean-omakätisesti
muistutuksen sen reunaan. Tämän johdostaken-
raalikuvernöörikreiviHeiden vaati talonpoikaissää-
dyn puhemiehelle asetetun kirjeen kautta selitystä.
Sen jättikin Slotte kenraalikuvernöörille. Ja siitä
oli seurauksena tuo valtiopäivien aikana julistettu
armollinen reskripti, jossa hallitsija vakuutti pi-
tävänsä voimassa ja rikkomatta maamme perus-
tuslait.

Viime valtiopäivillä päätti talonpoikaissääty
maalauttaa puhemiehensäkuvan säädyn istuntosa-
liin ripustettavaksi. Syvästi liikutettuna tästä
kunnianosoituksesta suostui Slotte säädyn pyyn-
töön. Kuvan valmistaminen uskottiin taiteilija
A. Gallenille. Se valmistuikin jo valtiopäiväin
aikana ja oli yleisön nähtävänä taiteilijain tämän-
syksyisessä näyttelyssä. Mestarillisella taA^alla on
taiteilija tehtävänsä suorittanut, Siinä näemme
talonpoikaissäädyn ijäkkään ja monivuotisen pu-
hemiehen istuvan vakaana ja älykkäänä kiinni
napitetussa takissaan. Korkean jakaarevan otsan
alta katsovat hänen järkevät silmänsä, kertoen
mitä selväpuheisimmin »katajaisen kansallisuu-
temme» tarmosta, sitkeydestä ja siitä luottamuk-
sesta, joka tukalimmissakaan oloissa ei epäile
maansa tulevaisuutta,

Jon. Castrén.



Suomalaisia taiteilijoita.

Mykyaikaisia taiteilijoitamme minun onmahdo-
tonta edes muutaminkaan sanoin luonnos-

tella, sillä heidän joukkonsa on jo niin taa-
jaksi kasvannut ja heidän nimensä niin tu-
tuiksi käyneet. Kaikki me tunnemme ja ylpei-
lemme sellaisista nimistä kuin Munsterhjelm, Klei-
neh, Lindholm, Edelfelt, Gallen, Järnefelt y. m.
Vh koko taiteen kukkaiskentän käy elähyttävä,
lämpöinen ja virkistävä tuulahdus, joka ympäril-
leen siroittelee mitä ihanimpia taimia ja ruusui-
sia. Taiteen kevät on koittanut ja ripein as-
kelin lähenee sen juhannuspäivä. Ja mikä jo-
kaista tosisuomalaista niin syvästi ilahuttaa on
se, että kaikki nämä uudet taimet versovat suo-
rastaan kotimaan, Suomenmaan, turmeltumatto-
masta maaperästä ja omaavat kotoisen maape-
ränsä tutun tuoksun. Se on suomalaista taidetta,
se on jotakin, jota ainoastaan me suomalaiset
voimme luoda.

Huomattavimmat ja lahjakkaimmat näistä
perisuomalaisen kansan-elämän ja luonnon ete-
vistä kuvaajista ovat ne maalaajat, joiden muo-
tokuvat näette edellisellä lehdellä: nimittäin Ak-
sel Gallen ja Eero Järnefelt. Molemmat ovat



R. Stigell.

A. Gallen. E. Järnefelt.
E. Wikström.
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he nuoria vielä — edellinen on 26, jälkimäinen
28 vuotias — ja molemmissa asuu heissä sama
vilpitön ja lämmin rakkaus isänmaahan, senkar-
keatekoiseen, jöröönkansaan ja levolliseen luon-
toon. Molemmat ovat he myöskin mestareita
tekniikkansa puolesta, jonka pitkällisten ja vaka-
vain opintojen kautta ovat saavuttaneet. Ja kui-
tenkin ovat he taiteihjaluonteiltaan nhn tuiki eri-
laisia.

Gallen on luomisinnosta säkenöivä,voimakas
ja nerokas luonne, joka elää ja kuolee taiteensa
eteen, joka on samonnut Hämeet, Savot jaKarja-
lat etsiäkseen sitä oikeaa »suomalaista isänmaata»
(Stenbäck) ja joka onnäiden matkojensa tuloksien
avulla luonut ihmeteltävän eläviä ja tarmokkaita
kuvia kansamme elämästä sekä sankarirunojemme
henkilöistä. Ennen kuin kukaan muu »nuorista»
oli hän jo ryhtynyt Kalevalan tapahtumia kuvaa-
maan ja hänpä se myöskin sai tehtäväkseen val-
mistaa valtiolle kolmiosaisen Ainotarinaa esittävän
sarjan; savokarjalaisen osakunnan Kalevala-kilpai-
lussa otti hän ensimmäisen ja Yliopiston juhlasa-
lin koristamista varten julistetussa kilpailussa toi-
sen palkinnon. Muuten on hra Gallen synnyin-
maansa ulkopuolellakin jo menestyksellä esiyty-
nyt. V. 1885 oli hänellä ensimmäinen taulunsa
(»Akka kissan kanssa») Pariisin salongissa, missä
hän vuosina 1888— 9 näytteli »Kansan elämää»
ja »Ensimmäinen oppitunti» nimisiä teoksiansa.
Kun sitten v. 1890 useimmat, etevät taiteilijat
erosivat salongista ja toimeenpanivat oman näyt-
telynsä Marskentän palatsissa, liittyi hra Gallen-
kin heihin jättäen sinne taulunsa »Johanna kir-
kossa» ja »Haavakuume», jonka viimeksi maini-
tun johdosta hän kutsuttiin jäseneksiMarskentän
näyttelyn toimeenpanijäin seuraan. Yhtä onnis-
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tunut kuin laatukuvamaalaajana on hra Gallen
myöskin muotokuvauksen alalla. Hänen teke-
mänsä muotokuvat tehtailija Serlachiuksesta, ta-
lonpoikaissäädyn puliemieliestä Slottesta, runoilija
Tavaststjernasta ja ylioppilas Elias Erkko vaina-
jasta ovat kaikki sekä näköisyytensä että muun
suorituksensa puolesta sangen onnistuneita. —
Taiteilijan elämäkerrallisista vaiheista mainittakoon
vain,ettähän onsyntynytPorissa v.1865,käviHel-
singissä normaalikoulua 4 luokkaa, nautti sitten 4
vuotta kotimaassa saatavansa olevaa opetusta ja
pääsi v. 1884 ensi kerran Pariisiin, missä hän
useita vuosia on opiskellut Bouguereaun, Tony
Robert-Fleyryn ja Cormonin ateliereissä. Pari
vuottasittenmenihän naimisiin hovineuvosSlöörin
tyttären Maryn kanssa ja on nykyjään pysyväi-
sestä asettunut taloksi Malmin asemalle, missä hän
nuorekkaan luonteensa koko innolla työskentelee,
m. m. viimeistellen Ainosarjaansa.

Hra Järnefelt on luonteeltaan ihan toisellai-
nen. Hän on hiljainen,pehmeä, runollinen luonne,
joka mielellään käsittelee tyyntä ja levollista sisä-
maan luontoa, Mutta hän ei tee sitä Munster-
lijelmin ihannoitsevalla, maneerimaisella ja her-
rahtavalla tavalla, vaan vienolla, mielialanomai-
sella hellyydellä ja rakkaudella. Karuimmatkin
kasket ja palokankaat saavat hänen siveltimensä
alaisina omituisen myötätuntoisuutta herättävän
tunnun. Ja samalla n. s. syclämmellisellä taval-
laan käsittelee Järnefelt laatukuvamotiivejansakin.
Hän on tietysti realisti, mutta hänen realismiinsa
tulee aina joku määrä runollista pehmoisuutta ja
hienoutta lisäksi,

Hra J. on Waasanläänin nykyisenkuvernöö-
rin poika ja syntyi Wiipurissa 1863. Koulunsa
kävi hän täällä Helsingissä ja tvh suomal. ai-
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keisopistosta ylioppilaaksi v. 1881. Jo seuraavana
vuonnasiirtyi hän täältä Pietarin taideakatemiaan,
missä opiskeh 4 kokonaista vuottaennenkuin Pa-
riisiin matkusti ruvetakseen siellä äsken mainitun
Tony Robert-Fleyryn oppilaaksi. V. 1888 oli hä-
nellä jo salongissa näytteillä »Kapakassa» nimi-
nen taulu ja sen jälkeen on hän luonut toisen
etevän teoksen toisensa perästä. Savolaisvene,
Pyykkiranta, Maisema Pohjoissavosta y. m. ovat
pysyviä merkkejä hänen nopeasta kehityksestään.
V. 1889 sai hän l:n luokan mitalin Pariisin maail-
mannäyttelyssä. Suomen valtion tämän vuotisessa
maisemakilpailussa voitti hän yksinkertaisen hie-
nolla javärinkäsittelynsuhteenniin oivallisellamai-
semataulullaan ensi palkinnon ja Yliopiston hist.
kilpailussa kolmannen. Myöskin hra J. on val-
mistanut peräti onnistuneita muotokuvia senaat-
tori J. Ph. Paimenista, Ahlqvist vainajasta ja A.
Meurmanista. Kirkkomaalauksenkin alalle onhä-
nen ahkera siveltimensä ehtinyt: hänen atelieris-
taan ovat näet Keuruun ja Jyväskylän uudet alt-
taritaulut lähteneet. — Viime vuonna solmi hän
avioliiton näyttelijätär Saimi Svanin kanssa jaon
hän toistaiseksi ottanut asentoonsa Helsingissä.

Sekä Gallen että Järnefelt olivat niiden B.n
taiteihjain joukossa, jotka toimeenpanivat tämän-
syksyisen »Suomen taiteilijain näyttelyn». Mo-
lemmilla oli siellä eteviä teoksia, molemmat ovat
yksinomattain supisuomalaisia aiheita käsitelleet.
Samalla rakkaudella, samalla omatakeisuudella he
kumpikin alallaan työskentelevät,mutta joheidän
kasvojuonteensa kertovat meille heidän erilaisista
luonteistansa, Tarkastakaapas! »Tämä näyttely
on Suomen taiteen täys-ikäisyyden ja itsenäisyy-
den julistus», lausuu prof. Tudeer mainitsemas-
tammeerikoisnäyttelystä. Ja niin se onkin. Mutta



172

tässä Suomen taiteen itsenäistyttämisessä on Gal-
lenilla ja Järnefeltillä ijäti pysyvä suuri merki-
tyksensä.

Etevimpänä nuoremmankuvanveistäjäpolven
edustajana olisi kai mainittava Ville Wallgren
(s. 1855), jonka v. 1880 alkanut tuotantokausi
voi näyttää sellaisia, yhä täydellisemmiksi kehit-
tyneitä taideteoksia, kuin ovat »Kravun kanssa
leikkivä poika», Torkkeh Knuutinpojan muisto-
patsas, »Kaiku», Marjatta, Aino, Ofeelia ja vih-
doin ylevin kaikista »Kristuksen pää».

Vähemmän hieno, mutta voimakkaampi tai-
teilijaluonne on ylempänä valokuvattu Bobert
Stigell. Hän kyllä tosin on vanhin nuoremman
taiteilijapolven miehistä, mutta mitä luonteiseen
nuoruuteen jamielikuvituksen tuoreeseenvoimaan
tulee, on hän ehkä nuorempi kuin kukaan nyt
elävistä kuvanveistäjistämme. Robert Stigell on
syntynyt Helsingissä v. 1852 ja on siis 39 vuo-
tias. Parin kymmenen vanha hän oli lähtiessään
ensimmäiselle ulkomaamatkalleen, joka suuntausi
suoraan Roomaan. Kolme vuotta työskentelihän
siellä Takasvainajan kanssa yhdessä S. Lucan
taideakatemiassa, jossa valmistui hänen ensimmäi-
nen tunnetumpi teoksensa »Amor ruusun kanssa».
Pariisiin hän sitten muutti jatkaen työtänsä tai-
teilija Cavelierin johdolla. Voimakasta, todellista
elämää huokuvat hänen luomansa, Eikä hän kos-
kaan tyyntä asemaa otakaan kuvatakseen. »Lin-
kooja», »Jousimies», »Työmies», Väinämöinen ja
Ilmarinen sekä nyt hänen viimeinen,suurta luon-
teenvoimaista havaintokykyä ja aihevalinnan roh-
keutta todistava mestariteoksensa »Haaksirikkoi-
set», kaikki nämä ihan elävät silmissämme. Noin
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80-luvun loppupuolelta on Stigell, joka tätä ny-
kyä oleskelee kotimaassa, työskennellytPariisissa.
Omituisuutena mainittakoon, ettähän, saven muo-
vaaja ja marmorin kalkuttaja, oli tänä syksynä
toimeenpantuun Suomen taiteilijain näyttelyyn an-
tanut erään maalauksenkin, jokaosoittaa, että hä-
nen voimakas kätensä voi taitavuudella käytettä
sivellintäkin.

Nuorin Suonien huomattavimmista kuvan-
veistäjistä on Emil Vikström, jonka nerokkaan-
näköiset kasvot lukija näkee tässä taiteilijoita esit-
tävässä valokuvaryhmässämme. Hän on vasta 27
vuotias ja syntyisin turkulainen. Alkuaan har-
joitteli hän puunpiirrosta, jota tutkimassa hän on
Wieiiissäkin pari vuotta oleskellut. Hänen har-
joitelmansa tällä alalla herättivät johyviä toiveita,
mutta itsessään kyti hänessä ai'e ruveta kuvan-
veistäjäksi. V. 1885 onnistuikin hänen päästä
Pariisiin, missä puunpiirros kerrassaan unohtui
ja savi kävi hänen muotoiluaineekseen. V. 1887
täällä kotona ollessaan oli hän valmistanut kuvan
»Mansikkatyttö», jonka taideyhdistys palkitsi ensi
palkinnollaan. Tämän avulla hänpääsi ulkomaille,
oleskellen ensin Wienissä, sitten Pariisissa Cha-
pu'n ohjauksen alaisena. Kansallisia aiheita on
hra Wikströmkin teoksiansa varten käyttänyt.
Niinpä kuvaamaansa Kullervoa ja niin myös-
kin suihkulähteensä luonnosta varten, joka esit-
tää taistelua Kalevalan kotkan ja Tuonelan hauin
välillä. Tämä alkuperäinen ja itsenäinen luonnos,
joka niin hyvin sopisi jonkun julkisen torin tai
puiston kaunistukseksi,valmistui jo v. 1889, mutta
taiteilijan ei ole, ikävä kyllä, onnistunut vielä
saada sille ostajaa. Turun säästöpankkia varten
on hra W. nykyisin valmistanut »Säästäväisyyttä,
teollisuutta ja kauppaa» kuvaavat, suuret pysty-
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kuvat, joita paitse hän muotokuvauksen alalla on
tehnyt m. m. tunnetun lahjoittajan G. F. Ahl-
grenin rintakuvan. Etevin ja huomattavin hänen
teoksistaan lienee sentään »Tukinuittaja», jossa
hän Stigellin elävyydellä ja rohkeudella on käsi-
tellyt tuota huvittavaista kansallista aihetta,

Kasimir Leino.



Lemmettömälle lempilaulajalle.

ZJ/Lies hurja, oi lemmen laulujas,
Joiss' etsit kuvia vain
Ja vertauksia valmistat,
Teet kukkia kuormittain!

Kuvailet taivahan ruskosäät,
Kuun kullat ja auringon,
Ja tuulten kieliä kertailet —
Kun tuulesta lempes on.

Luot paljon kaunista helkkinää,
Ett' tuntehet karkaa pois:
Ei noin korukielin milloinkaan
Bakastunut laulaa vois.

J. H. E.



Miten oikeuslaitos palvelee ihmiskuntaa.

mj^illoin kun luin virkatutkintoani lainopillisessa
'^P tiedekunnassa, niin ei minun olisi ollut vai-
kea vastata tähän kysymykseen. Olisin vastannut
melkein näin: Tämä kysymys on niin selvä, että
se vastausta tuskin kaipaa; tosiasiat puhukoot.
Mitä näemme siis ympärillämme? 1) Ihmiset ei-
vät enää tarvitse ratkaista keskinäisiä riitojansa
miekalla. Heillä on nyt tarjolla järjestetty histo-
riallisesti kehittynyt oikeuslaitos; 2) Kaikki oman-
kädenoikeus, ainakin fyysillinen, onkielletty. Jär-
jestetty oikeuslaitos pitää huolen siitä että se, jolla
on toiselta jotakin vaatimista, autetaan oikeu-
teensa. 3) Pahan rankaiseminen ei ole niinkuin
muinoin jätetty yksityisen koston varaan. Jär-
jestetty oikeuslaitos pitää huolen siitä ettei yksi-
kään pahanteko jää missään tapauksessa rankai-
sematta.

v

Mutta sitten kuin minä olin tutkintoni suo-
rittanut ja tavan mukaan alkanut käytännölhset
harjoitukseni kihlakunnanoikeuksissa maalla, on
minussa herännyt kaikenlaisia epäilyksiäsiitä,onko
tämä kysymys niinkään helposti vastattu. Mitä
enemmän olen sitten sitä miettinyt, sitä enemmän
olen tullut ristiriitaan kaikkienniitten teoreetisten
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dogmien kanssa, joitten tunnustamista yliopistossa
käyttämäni oppikirjat niin suurella huolella oli-
vat koettaneet istuttaa.

En voi kuitenkaan tällä kertaa tehdä tiliä
näistä epäilyksistä sen alan koko laajuudessa, jota
ne tarkoittavat. Minä otan tällä erää vaan esille
l).ilä merkityn kohdan, ja jätän 2):lla ja 3):lla
merkityt kohdat johonkin toiseen tilaisuuteen.

Minä tarkoitan siis vaan puhtaasti siviilistä
tuomioistuinta ja menen — käsiteltäväni alan su-
pistamiseksi — tässä eroittelemisessa niin pitkälle,
että ajattelen poissuljetuksi sellaiset siviilijutut,
joissa oikeus ei ole kysymyksenkään alainen,vaan
joissa jutun nostaminen tarkoittaa ainoastaan ja
oikeastaan niskoittelevan riitapuolen pahoittamista
tehtävänsä tekemään.

Kun vielä luen pois kaikki niin sanotut il-
moitusjutut ja yleiset asiat, joitten esille ottami-
nen ei oikeastaan kuulukaan tuomioistuimen teh-
täviin, niin on jäljellä ainoastaan semmoiset
siviiliset jutut, joissa itse oikeuskysymys on rat-
kaisematon, s. o. joissa asianosaiset tuomioistui-
melta ikäänkuin tiedustavatmikä onasiassa oikeus;— ja tiedustavat siitä syystä, että he ainakin
näennäisesti ovat siitä tiedottomia,

Näin alan rajoitettuani kun muistissani läpi-
käyn ne lukemattomat jutut, joitten käsittelemi-
sessä minulla oli tilaisuus olla läsnä, täytyy minun
tunnustaa että alani on supistunut pienemmäksi
kuin alussa luulinkaan. Ensimmäinen havaintoni,
joka minulle puhui aivan lahjomatonta kieltä, oh
siis se että näitä varsinaisia pulitaaasti siviilisiä
juttuja tuli esiin varsin harvoin. Ja kuitenkin
muodostavat juuri ne juridiikan ytimen. Juuri
tämmöisen kysymyksen-alaisen oikeuden ratkaise-
mista olin teoriiassa tottunut pitämään tuomarin

12



tehtävänä. Sitä tarkoittivat kaikki siviiliset tiede-
kirjat, joita minun oli ollut läpikäyminen.

Mutta niitänyt oli kumminkin. Ja ehkä niitä
saattoi tulla, vaikkei vielä ollut tullut, niin vai-
keita, että ne kyllä kysyisivät suuria ponnistuksia
tuomarin puolelta. Niin tulikin. Ja aivan kuin
tahallaan, minun opettamiseksi. Niitä tuli oikein
peräkkäin. Ja pahin niistä oh eräs meijeriyhtiö-
juttu. Tuomarin kasvot synkistyivät kun asian-
osaiset esittivät asiansa ja jättivät asiakirjat si-
sälle. Ennenkuin kaikki todistajat ovat kuulus-
tellut! Ennenkuin kaikki asiakirjat ovat tutut!
Ja viisitoista muuta juttua on vielä tämän päivän
suoritettavia! Kummallinen epätoivon ja mah-
dottomuuden tunne pujahtaa minuunkin, vaikka
istun vaan sihteerinä ja tiedän itseni edesvastauk-
sesta aivan vapaaksi. Siinä nyt on sinulle »puh-
taasti siviilinen juttu», kuulin minä ivallisesti it-
sessäni.

Näin nyt selvästi että tuomarin on aivan
mahdotonta antautua kunkin esille tulevan asian
todellisesti juriidiseen tutkimiseen. Paras tuomari
on se tuomari, joka osaa ottaa asian enin käy-
tännölliseltä kannalta, se on: ratkaista asia niin
pian kuin mahdollista ja samalla taitavimmin pur-
jehtia kaikkien mahdollisten Scyllain jaCarybdien
(= juriidillisten kysymysten) ohitse. Minä huo-
masin, ettei mikään tuossa toimessa olisi niin
naurettavaa kuin antautuminen asiainsyvempään
juridiseen tutkimiseen. Koko vitsi on siinä että
asia ratkaistaan pian ja ettei mitään muodollisia
virheitä tapahdu.

Mutta enin minua kumminkin hämmästytti
se seikka että asianosaiset itse eivät tuomarilta
muuta vaatineetkaan. Se on hyvä tuomari, joka
asiat heti ratkaisee; kävi sitten miten kävi. Ja

178



179

tämmöisen arvostelun voi kuulla asianosaisilta,
jotka ovat vuosikautisessa kinastuksessa keskenään
olleet, intohimoisesti sättineet toisiansa ja toisilleen
turmiota toivoneet. He jättävät nyt vihdoin tä-
män riitajuttunsa tuomioistuimen ratkaistavaksi.
Ja heidän huuliltansa kuulet toivomuksen: kun-
han ratkaiset pian niin olet kaikki tehnyt mitä
sinulta pyydämme.

Eikö heille siis olekaan tärkeätä että he saa-
vat oikeuden. Eivätkö he, riideltyänsä keskenään
pitkiä aikoja, pantuaan alttiiksi tuossa riidassa
onnensa ja rauhansa, nyt tahdo, että tuomari kai-
kella mahdollisella tarkkuudella tutkisi kellä heistä
on oikeus? — Eivät, Kuinka koetinkaan tutkia
ja seurata asianosaisten aiheita, joka jutussa oli
minulla aivan selvänä, että he kyllä pyytävät
asian ratkaisua, mutta eivät odotakaan tuomio-
istuimelta totuuden selville saamista. Heidän psy-
killinen mielentilansa, sitten kun ovat asian tuo-
mioistuimelle uskoneet, muistuttaa minusta suu-
ressa määrin sen mielentilaa, joka odottaa vas-
tausta heitetyltä arpa-kapulatta.

Ja aivan oikein. Jos heille olisi tärkeätä puh-
taan totuuden selville saaminen, niin miksi he
eivät panisi kokoon kompromissi-oikeutta, joka
tuntien heidän keskinäiset suhteensa olisi sitä-
paitsi tilaisuudessa ottamaantäyttä selkoa riitaisen
asian kaikista yksityiskohdista, tutkia se perin-
pohjaisesti ja lausua päätöksensä. Olisihan kom-
promissi-oikeudella paljoa suurempi mahdollisuus
löytää totuus kuin virallisella tuomioistuimella,
joka voiuhrata tavallisesti korkeintaan jonkuntun-
nin asianosaisten ja todistajain kuulustelemiseksi.

Tavallisemmasti on tämä »puhtaasti siviili-
nen» juttu sellainen, että molemmat asianosaiset
tahtovat päinvastoin peittää jonkun osan totuu-
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desta. Aivannhnkuin kaksi tappehjaa, jotkakum-
pikin tietävät että tappeleminen on itsessään pa-
haa. He välttävät kompromissi-oikeutta, koska
se voisi totuuden perille päästä, tasoittaa oikeuden
heidän välillänsä ja jakaa riita-esineen. Mutta
he etsivät tuomioistuinta,jokaarpakapulan tavoin
valmistaa joko voiton tahi tappion.

Tähän johtopäätökseenminä tulin, kun ajat-
telin asianosaisten aiheita eräässä suuressa, pit-
källisessä ja monimutkaisessa riitajutussa. Sit-
temmin minä olen tätä ajatusta seurannut ja tä-
hystellyt muuallakin, pikku juttuja. Seuduissa,
joissa käräjöiminen on varsinaisia paheita, näh-
dään usein talonpoikien kaikessa sovussa tulevan
käräjäpaikalle »riitelemään». Yhtäläisyys pelaa-
mishimon kanssa on tällöin niin silmiinpistävä,
ettei se voi keltään jäädä huomaamatta, Koko
kysymys on siitä kuka »voittaa» ja kuka »hä-
viää». Sama kiihtymys, sama intohimo ja sama
uhkamielisyys kuin konsanaankin kortinpelissä.
Ja minä olen nähnyt heidän lähtevän käräjäpai-
kalta toinen voittajana, toinen voitettuna, mutta
ystävyksinä, samoilla rattailla,niinkuin tullessakin.
Minkä sille taitaa, että onni on toista suosinut
ja toiselle ollut nurjamielinen!

Mutta samassa saapi vastauksensa se usein
tehty kysymys miksi kompromissi-oikeudet ovat
niin harvinaisia ja miksi kaikki yritykset, —
missä ikänä niitä tehtäneekin, — jotka tarkoit-
tavat oikeuksien muodostamista kompromissi-
oikeuksien tapaan, raukeevat tyhjiin.

Mutta mitä on oikeuslaitos, joka ei voi vai-
kuttaa riitaisuuksien vähentymistä; joka päinvas-
toin monessa kohden puutteellisella ratkaisullaan
vaikuttaa niitten enenemistä, synnyttää koston-
himoa ja kaikkinielevää oikeustaistelua?
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Jos nämät oikeustaistelut eivät enää matkaan-
saata aseellisia taisteluja ihmisten välillä, nhn
eikö se ole seuraus siitä, että ihmiseen on vihdoin
juurtunut käsitys väkivaltaisuuden hyljättäväisyy-
destä? Voimmeko ajatella, että jos tuomioistuin
kieltäytyisi antamasta ratkaisua tällaisissa »puh-
taasti siviihsissä» riitajutuissa ja osoittaisi asian-
osaiset kompromissi-oikeuteen, siitä olisi seurauk-
sena uudet veriset taistelut yksityisten kesken?

Minun epäilykseni l):llä merkityn kohdan
johdosta on täydellinen.

Minä tulen aina kehoittamaan ihmisiä ole-
maan tällaisissa asioissa kääntymättä oikeustojen
puoleen. Asianajajat ja tuomarit siitä mahdolli-
sesti tulevat kärsimään, mutta ne, jotkaneuvoani
seuraavat,tulevat varmaanhyötymään,koska heille
jää jäljelle mahdollisuus saada sovinnolla totuu-
desta tosi selko ja riitansa siten juurinensa pois-
tetuksi.

Helsingissä,marrask. 15 p. 1891.
Arvid Järnefelt.



Sunnuntai sydänmaassa.

tli sunnuntai elokuussa. Melkein koko viikon
oli satanut, mutta sunnuntai-aamuna ilma

seestyi, tuuli tyyntyi ja kaikki tuntui ennustavan
ihanaa päivää. Ei ääntäkään kuulunut talossa,
se oli kuin autio.

Eteisen portailta, missä istuin poltellen »ka-
sakki»-piippuani, saattoi nähdä juovan järveä ta-
lon aittojen lomitse, kappaleen tuonnempana vasta
kynnettyjä sinipunertavilta heijastavia peltoja.
Rantametsikön puut kuvastivat jyrkkäpiirteisinä
veteen. Järven muutoin tyyni pinta kohoeli pit-
kässä tuskin huomattavassa aaltomaisessa liik-
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keessä, aivan kuin nukkuvan tasaisestihengittävä
rinta; vesi lepäeli myrskyisen viikon jälestä. Kap-
paleen kauvempana selällä tunnustivat myöskin
mustan ja valkean kirjavat merimerkit, jotka
näyttivät väylää Tampereen höyryveneille,nautti-
van sitä lepoa, jonka tuuli niille soi. Ne seisoi-
vat kuin horroksissa, luudalla koristetut päänsä
eri suunnille kallellaan. Loitoinna niemen kä-
ressä seisoo valkeaksi maalattu reima ja loistaa
päivän paisteessa,

Toisella puolen pihaa näkyy puitten latvoja
navetan helakan pärekaton yli. Keskipäivän au-
rinko valaa tähän vihreään ryhmään väräjävää
valoa. Silloin tällöin vain kuuluu sieltä vieno
surunvoittoisen lehmänkellon kilahdus.

Tuvan ovi aukeaa ja Manni, talon renki,
astuu portaille, missä minä istun. Hän polttaa
pitkävartista pyhäpiippuansa ja suloinen mahor-
han tuoksu täyttää vähitellen ympärystäni ilman.
Vähän aprikoituansa hän istuutuu penkille vas-
tapäätä minua, kopistaa, porot piipustaan, sylkäi-
see, katsoo kartanolle ja sanoo:— Nyt on kaunis ilma.— Kaunis on, oikein kaunis, vastaanminä,
mikäli suomen taitoni riittää.

Pitkä äänettömyys.
Äänettömyyttä seuraa pitkä lause, äänenpai-

nosta päättäen kysymys, jota minä, niin vaivo-
jani säästämättä kuin »Kockströmiä» olinkin pän-
tännyt päälläni, en kokonaan ymmärrä. Minun
onnistuu kuitenkin tajuta käsittämäni sanat »tans-
sit», »tyttöjä» ja »Laurinmäki», naapuritalon nimi.— Jaha, vai on tanssit Laurinmäessä tänä
iltana?— Niin ovat.— No, kyllä minä tulen mukaan.
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Manni kaivaa taskustaan punaisista ja vih-
reistä langoista virkatun tupakkamassin ja alkaa
täyttää piippuansa.

Ota nyt näitä minun tupakoitani ja maista,
sanon minä ojentaen hänelle tupakkakukkaroni.

Manni kurottaa tyynestikätensä ottamaan tar-
jottua tupakkaa, rassaa varo-
vastipois mahorkan piipustaan
takaisin massiinsa ja painaa
»kasakkia» pieneen visakop-
paansa. Sitten hän ojentaa
minulle kukkaron, lausuen:— Kiitoksia, ja nyykäyt-
tää vähän päätänsä.

Sinisten savurenkaiden ko-
hotessa ilmaan me kumpikin
puolellamme vaivumme miet-
teiliin.

Vai on ne tanssit Laurinmäessä! Sehän on
tervetullut vaihdos jotenkin yksitoikkoiseen elä-
mään talonpoikais-talossa. Kaiken viikkoa olin
uuraasti valmistellut suurta maalausta, johon pil-
vinen sää oli ollut erittäin edullinen. Tänään
saatoin siis hyvällä omallatunnolla levätä ja vä-
hän huvitella. Kun minulla ei ollut vielä ollut
aikaa käydä naapuritaloissa ja tutustua seudun
rahvaasen, niin tämähän oli erinomainen tilaisuus
siihen. Sen lisäksi houkutteli minua toivo nähdä
vähän kansan elämää ja kukaties saada aihe jo-
honkin tauluun.— Mihin aikaan mennään? kysäsin, tark-
kaan mietittyäni ja käännettyäni itsekseni kysy-
myksen suomeksi.— Tuossa neljän seuduissa.— Hyvä.

Ja niin jatkui puhelu, vähän päästä keskey-
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tyen hyväksi aikaa, kunnes emäntä tuli janiiaten
ja hypelöiden esiliinaansa sanoi, että ruoka on
pöydässä.

Tänään maistoi piimä ja muikut tavattoman
hyvälle; tieto, että pääsen vähän ulos tuulettelei-
maan, oli oikein elähyttänyt minua ja paljoa en-
nen neljää olin valmis lähtemään.

Melkein koko talon väki oli lähdössä Lau-
rinmäkeen. Venevalkamaan tultua sijoittauttiin
molempiin talon veneihin. Minut pantiin peri-
mieheksi toiseen.

Matka kului sukkelaan. Kapeatkauniit aluk-
set luistivat liukkaasti vettä pitkin voimakkailla
vedoilla ja pian päästiin Laurinmäen rantaan.
Siellä oli jo venettä vieri vieressään pitkä rivi,
mitkä uusia,vastatervatuita,punertavia, toiset van-
hoja, joissa vuosien varrella kertynyt tervakerros
oli kuin vanhaa kallisarvoista kiinalaista posliinia.

Kapea, mäkinen ja kivikko tie vie läpi met-
sän Laurinmäkeen. Talossa on jo paljon vieraita
pihalla. Kuistin penkit ovat täynnä tyttöjä. Hei-
dän vaaleat huivinsa sopivat hyvin tummaa taus-
taa, eteisen seinää vasten. Muutaman aitan ovella
seisoo kaksi tyttöä puhellen ja nauraa tirskuen
ja aitan portailla, jotka kulkevat pitkin aittariviä,
istuu talonpoikaispoikia tupakoimassa. Kun me
astumme tuvan nurkan takaa, keskeytyy nauru
ja puhelu ja minä olen paikalla jonkunlaisen
uteliaisuuden esineenä.

Me astumme verkalleen kuistin portaille ja
jäykästi pistetään kättä oikealle ja vasemmalle
ja niiata nytkäytetään.

Hetkisen tuumailtua tulee emäntä ja pyytää
minua käymään vieraskammariiii.

Huone on miellyttävä ja siisti. Ikkunoissa
on sievät uutimet. Valo pujotakseen sisään pa-
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perilla koristelluissa kukka-astioissa olevain mo-
nenlaisten kukkain lehtien välitse. Joku pieni
lääkepullo on unohtunut ikkunan nurkkaan ja
kiiltelee siinä. Pitkät kirjavat tilkkumatot peit-
tävät lattiaa. Ikkunain välisessä nurkassa on si-
vusta vedettävä sänky, kukkurallaan sänkyvaat-
teita, joita peittää häikäisevän valkea, piipattu ja
tärkätty vaani. Ikkunan edessä olevilla pikku
pöydillä on puhtaat valkeat liinat, nurkat riip-
puen pöydän kupeilla. Huonekaluja on vielä
muutamia tuoleja ja piironki ja sen päällä on
peili, joka hätä hädin täyttää tehtävänsä, sillä kun
siihen katsoo, niin näkee naamansa niin vinona
ja vääränä, että heti saa katsojan katumaan itse-
rakasta uteliaisuuttaan.

Keskellä lattiaa seisoo vihdoin kiikkutuoh
ystävällisesti ja miellyttävästi ojentaen käsivar-
siaan.

Piipun savu pyrkiihitaasti kattoon häilyväksi
sinisen kuultavaksi kerrokseksi. Kiikkutuolin ja-
lakset synnyttävät oksasilla lattiapalkilla säännöl-
lisen, nukuttavan kolkkeen. Katse siirtyy hitaasti
kirjavista tilkkumatoista liimamaalilla siveltyihin
vaaleihin seinäpapereihin ja hiivii lopuksi suu-
rimmasta ikkunakukkain lehtien välisestä aukosta
ulos. Se kiitää kauvas yli vasta poltettujen kas-
kien, jylhäin metsien, kuultavan vedenkalvon
aina aurinkoon asti, joka veripunasena hitaasti
painuu utuisten pilvisuikaleiden taa, kauvas, loitos
mustan metsän peittoon.

Kiireiset puuhakkaat askeleet ja kahvikup-
pien kilinä kuuluu vierashuoneesta japian ilmes-
tyykin emäntäkammariin, ystävällisesti hymyillen
ja täyteen ahdettu kahvitarjotin käsissä.



187

— Ja herra kun on tullut tänne aivan sy-
dänmaahan!— Niin, täällähän on hupaista olla,

Taitamattomuudessani en siinä kiireessä saa-
nut kokoon mitään vähän parempaa vastausta. Ja
minä kun olisin niin halusta tahtonut sanoa hä-
nelle niin paljon. Miten hyvästi minä viihdyin
juuri täällä sydänmaassa näiden vaatimattomani
hyväntahtoisten ihmisten parissa. Kuinka tämä
kaunistelematon elämä viehätti ja pidätti minua
täällä. Sanalla sanoen, kuinka minä täällä tyy-
nessä rauhassa, kaukana kaikesta vihasta, kai-
kista juonista ja vehkeistä, kaikesta kaupunkein
olemassaolon taistelusta opin viettämään tervettä
elämää. Nämä päiväthän tulevat vastakin pysy-
mään elämäni valoisimpina päivinä!

Emäntä oli seisottunut muutamain askelten
päähän minusta ja hypisteli tarjottimella olevaa
kerma-astiata, silminnähtävästi haluten tehdä mi-
nulle mönjättä kysymyksiä. Ne lähtivätkin vii-
mein hänen suustaan.— Tekeekö se herra kuvia ihmisistäkin,niitä
semmoisia valokuvia?— Ei, en minä tee valokuvia, mutta kyllä
minä teen kuitenkin kuvia ihmisistä.— Vai niin, — mitähän nuo tulisi maksa-
maan tusina?

Siinä sitä nyt oltiin, pahassa pulassa. Miten
nyt minunniukka sanavarastoni riittäisiselittämään
hänelle, että minä en valmistanut kuvia tusinoit-
tain, vaan hyvä jos sain yhdenkin valmiiksi.

Mitä enemmän koetin saada itseäni ymmär-
rettäväksi sotkemalla sekaisin yksityisiä sanoja ja
käsilläni viittomalla ja selittää, mitä varten minä
oleskelin täällä sydänmaassa, sitä kysyvämmin
hän tiirotti minua.
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— No, mutta keitäs sitten te saatte palkan,
kun te ette tee kuvia toisille?

Takerruin kahta pahemmin.
Tartuin oljen korteen päästäkseni synnin-

tunnustuksista erilleni. Tiesin, mikä »valtio» on
suomeksi. Siunaaman aikaa ajateltuani sopivaa
sijaa, vastasin jo hiukan varmempana:— Valtiolta.

Uudestaan olin yksinäni. Kahvikupin, jonka
jo olin toiseen kertaan tyhjentänyt, olin pannut
kädestäni pöydälle. Kunnioitusta herättävä yksi-
näisyys, johonminut jätettiin, alkoi vihdoin käydä
rasittavaksi ja minä rupesin tuumailemaan,mihin
ryhtyä ennen tanssin alkamista.

Houkuttelevat viulun sävelet päästivät minut
pälkähästä.

Astuessani eteiseen seisoo puolinen tusinaa
tyttöjä pitkin seiniä, silminnähtävästi odottamassa
jotakin. Tuvan ovi on seposen selällään. Si-
sältä kuului viulun vinkuvat ja valittavat säve-
leet.

Minä astun sisään ja istuudun toiselle sivu-
seinän penkille. Lähinnä ovea, hämärässä karsi-
nan nurkassa seisoo muutamia nuoria miehiä hi-
taasti vedellen savuja piipuistaan. Heidän kyl-
mät vaalean siniset silmänsä kiiluvat melkein val-
kimoiden tumman hatun kapean lierin alta. Pi-
meässä nurkassa ristikkojalkaisen ruokapöydän
takana istuu soittaja kumarassa, viulu vasem-
massa kädessä ja kyynärpää ristissä olevien jal-
kojen nojassa. Hänen edessään pöydällä onkal-
jatuoppi. Minun vieressäni penkillä istuu kaksi
poikaa aivan äänettöminä. Kukaan ei rohkene
tulla tanssia aloittamaan, vaikka soittaja kuin in-
nokkaasti ponnistelisi. Päivän valo alkaa olla
lopussa, Aurinko on jo laskenut metsän taa,
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Lännen puolella olevasta ikkunasta näkyy veri-
punanen juova taivasta, jota alimmassa ruudussa
rajoittaa pimeän metsän latvajono.

Soittaja on herennyt työstään. Hän ottaa
siemauksen kaljatuopista ja panee sen takaisin
pöydälle, niin että ontelosti komahtaa. Taas vai-
puu tupa rauhalliseen äänettömyyteen. Välistä
vaan kuuluu heikko turajavaääni jostain piipusta
oven suusta. Pieni sininen tulikieli liekahtaa toi-
sinaan kahden hiiltyneen halon raosta, se kohoaa
hiukkasen liedestä ja sammuu taas yhtä pian pi-
meäksi....

Mutta yhtäkkiä on taaskäyrä täydessävauh-
dissa ja iloisen polskan sävelet hyppivät ovesta
eteiseen tyttöjen korviin. Kaksi rohkeinta tulee
tupaan, mutta he seisahtuvat aivan äkisti kes-
kelle tyhjää lattiaa ihan hämillään ja lähtevät
sitten juoksujalkaa mennä humuuttamaan peri-
nurkassa seisovaa sänkyä kohti ja paiskautuvat
reunalle istumaan. Siinä he sitten istuvat punas-
tellen, huivin nipukat suussa, katsovat toisiinsa
ja nauraa sipajavat.

Polskan sävelet houkuttelevat tanssiin. Ky-
län suutari, joka näinä päivinä on tullut kotiin
reservistä, rohkaiseksen astumaan sängyn luo,
sieppaa toisen tytön vyötäisistä mukaansa ja läh-
tee pyörähtelemään. Heti on toisiakin paria lat-
tialla,

Tuvassaon puolipimeä. Puiianen taivas muut-
taa tuvan pölyisen ilman kullankarvaiseksi huu-
ruksi. Tällä pohjalla näkyvät tanssivani tummat,
vaaleareunaiset varjot liikkumassa, Hiki helmei-
lee otsalla, huivit luisuvat olkapäille ja vaaleasta
hohtavasta tukasta heijastuu ohut päivänvalo kuin
pyhimysseppele.
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Tulee pimeämpi ja pimeämpi. Emäntä tu-
lee sisään tuoden sylyvksellisen vankkoja halkoja
ja vähäsen tuohta. Pian leimuaa suuri tuli lie-
dessä ja valaisee koko tuvan.

Tanssivani vahvasti valaistut kädet ja kasvot
näkyvät nyt selvästi mustemmalla pohjalla, Pu-
naneii pusero vilahtaa välistä tulen sivu ja siellä
täällä heittää messinkihelainen puukontuppi kim-
pun kultasateita silmään.— No eikös se herra mene »viemään tyt-
töjä»?!

Se on Mannin ääni. Hän' istuu"vieressäni
penkillä. En ollut huomannut hänen istuutumis-
taan siilien, kiintyneenäkunolin »saksan polkan»
jalkaliikkeiden katselemiseen.
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— - En minä ilkeä, minä en osaa!— Noo, kyllä se menee!
Mannin rokonrikot, tulen voimakkaasti valai-

semat kasvot hymyilivät niin ystävällisesti mi-
nulle. Hänen pienet, vaalean siniset silmänsä tii-
rottivat veitikkamaisesti,ikäänkuin kehoittaen läh-
temään. Itselläni minulla oli hirveä halu koettaa
taitoani »saksan polkassa», joka minusta oli niin
kaunista ja sulavaa. Minua pidätti vaan pelko,
että täytyy pysähtyä keskellä lattiaa taitamatto-
mana ja hämillään.

Halu vei kuitenkin voiton:— No, oli menneksi sitten!

Yö oli sysimusta.
Kotiin palaava joukko mutkittelee pitkässä

peräkkäisessä jonossa viettävää polkua veneran-
taan. Pitkin koko kulkuetta on puhe täydessä
käynnissä ja sukkeluuksia lasketellaan toinen toi-
sensa perästä. Etupäässä kulkeva mies vetelee
kovalla äänellä muuatta laulua, johon kaiku vas-
taa järven rantakallioista. Itse astua kompuroin
minä pimeässä, kompastuen puunjuuriin ja ki-
viin, savikuoppiin luiskahdellen, ja tiellä pysyn
vaan edelläni kulkevan tytön tuskin näkyvän val-
koisen huivin ohjaamana.

Rannalle tultua kerätään paikalla risuja ja
karahkoita ja sytytetään aika nuotio, jotta kukin
osaisi veneelleen. Pian leimahtelee korkea liekki
ilmaan, haaveisesti valaisten nais- jamiesryhmiä,
jotka etsivät veneitään. Suuria pitkiä, aavemai-
sia varjoja häilyy järven tyynestä vedestä kohoa-
vissa huuruissa. Petäjäin rungot ja oksat loista-
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vat punasina ja niiden takana alkaa metsän syvä
salaperäinen pimeys.

A7ihdoinkin astutaanvenheisiin. Rautakantai-
set saappaat kopajavat veneen pohjiin ja tuota
pikaa työntyy vene toisensa perästä vesille ja
synnyttää kahisevan äänen rantahiekassa.

Kun vaankokat ovatkääntyneetkukin suun-
taansa, alkaa hurja kilpasoutu liekehtivän ranta-
tulen valossa. Soutueet kiihoittavat toisiansa oi-
kein intiaanein huudoilla;hangat ja teljot natise-
vat soittajain voiman painosta.

Toinen vene toisensa perästä häviää kuiten-
kin pimeään yöhön; toisinaan vaan kuuluu vielä
joku yksinäinen kiihoitushuuto; rannalla palava
valkea näkyy enää vaan pikkusena, heikosti tui-
kahtelevana tulena ja pian nukkuu taas erämaa
pimeään ja äänettömyyteenvaipuneena.

Louis Sparre.



Ennen ja nyt.
(Ote Janne Erosen päiväkirjasta.)

foskus käyn katsomassa syntymäkylässäni. Mi-
nulle ilmestyy väliin sinne niin kuin asiaa,

vaikka ei olekaan mitään semmoista. Viimeai-
koina on mielitekoni kuitenkin vähitellen laimen-
tunut. Vanhoista, minun aikaisistani rakennuk-
sista katoaa yksi toisensa jälkeen. Aika ja uu-
distus-halu kuluttavat sieltä muistoni esineitäkuin
ahmatit. Nuo vanhat rakennukset, jotka eivät
vielä ole kokonaan kadonneet, ovat saaneet kui-
tenkin korjausten kautta jotain vierasta itseensä.
Vanhat ladot katoavat sukupuuttoon. Eräskin
talo, minkä kartanolla aina oli varsinainen piilo-
silla-010 paikka, sekin on melkein kokonaan muut-
tunut. Silloin oli siinä vanha, erinomainen leski
emäntä. Hän oli äitini tuttava ja minun suosi-
jani. Nyt asuu siinä aivan vieraita ihmisiä. Kar-
tano onkokonaan mullistettu,ainoastaan sikoläätti
ja sauna ovat rauhallaan. Vaan niihin, niihin-
kin liittyy monta, montamuistoa. Sikoläätin nur-
kan takana olen tuhannen kertaa seisonut piilossa

* Tilan puutteen ja kirjapainokiiroen tähden teemme vaan seuraavanly-
hyen otteen Alkion meille 1Kliettämästä pitemmästä kuvauksesta.
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piilosilla oltaessa; jokainen halkeama sen seinä-
hirsissä, omituinen oksa, tahi piinlohkioin, —
kaikki ne ovat vanhoja tuttuja. Saunassa taas
olen kymmeniä talvisia sunnuntaipäiviä satuja
kertonut ja kuullut kerrottavan. Kun pakkanen
tuikeasti nurkissa paukutteli, kun talollisten isot
tuvat olivat kylmän-härneitä, silloin saunassa läm-
min salaisesti hyväili ja teki tuon mustan huo-
neen kodikkaaksi ja hauskaksi...

Minun tekee toisinaan mieli jäädä seisoskele-
maannäiden huoneitten patinoille. Mutta minä
en oikein uskalla, häpeen tuota vierasta väkeä.
Jos huomaisivat,ajattelen, ja tulisivat kyselemään,
seisoskelemisen syytä tiedustelemaan, niin mitä
sanoisin heille? Olen vaivannut päätäni, keksiäk-
seni jotain tekosyytä. Mutta minä en ole löytä-
nyt pätevää. Sanoa taas suoraan, että katselen
tuota sikoläättiä ja uudistan lapsuuteni muistoja,
sitä en ilkiäisi. Se näyttäisi minusta itsestäkin
kovin hullulta janaurettavalta. Vaikka eivät nuo
ihmiset olekaan minulle koskaan puhuneet luotua
sanaa, tunnen minä kuitenkin melkein vihaavani
heitä; pidän heitä nenäkkäimpinä, uteliaimpina
ihmisinä koko maailmassa.

Yhä harvemmin käyn syntymäkylässäni. En
tahdo siihen tutustua sellaisenaan kuin se nyt
on. Tahdon mielikuvituksissani säilyttää sen rau-
hallaan. Tahdon muistella sitä. Se, se on mi-
nulle nautintoa.

Alkio.





R. Kajanus.

J. Sibelius. O. Merikanto.
E. Sivori.



Suomalaisia säveltäjiä.

toitto- ja laulutaide on vanhin taiteiden jou-
kossa, sillä senavullailmaisemme tunteemme

ennenkun muita taidekeinoja osaamme käyttää.
Kansanlaulut ovat syntyneet ennen kuin kansan
epokset, ja paljoa aikaisemmin ovat ne saavutta-
neet täydellisyytensä kuin taltta ja sivellin ovat
yrittäneetkään tulkita ihmisten aatteita,

Mutta vaikka kansan alkuperäinen musiikki,
josta meillä suomalaisillakin on niin monet aar-
teet löydettyinä, onkin niin vanha, on uudenaikai-
nen musiikki meillä vielä aivan nuori ja on koti-
mainen säveltaide aivan viimeisiin aikoihin vielä
ollut paljon jälellä sekä kirjallisuudesta että ku-
vaavista taiteistamme. Ruotsinkielisen kirjallisuu-
temme suuruuden aika ei luonut vastaavia sävel-
neroja. Pacius kyllä herätti soitannollista elämää
ja säveltelikin Suomessa, mutta varsinaista suo-
malaista musiikkia ei hän kyennyt luomaan, siitä
luonnollisesta syystä, ettei ollut itse suomalainen
eikä voinut täysin tunkea tämän kansan henkeen.

Vasta aivan viimeiset vuodet ovat tuoneet
esille varsinaisia suomalaisia kykyjä musiikinkin
alalla. Se on merkillinen tämä monipuolinen al-
kava sato kansallisesta herätyksestä. Se on syn-
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nyttänyt säveltäjiäkin, jotka jo edustavat ja vielä
enemmän lupaavat tulla kunnialla edustamaan
suomalaista soittoa muiden taiteiden rinnalla,

Etupäässä ovatherrat Bobert Kajanus ja Jean
Sibelius huomattavat. Nämä molemmat ovat uu-
denaikaisen suomalaisen musiikin luojia.

Edellisen ansioluettelo on jo pitkä.
Hän syntyi Helsingissä 1856 jouluk. 2 p:nä.

Vanhemmat olivat assessori YrjöAugust Kajanus
ja Agnes Ottilia Flodin. Oltuaan ruotsalaisen nor-
maalikoulun ensimmäisiä oppilaita erkani Robert
Kajanus siitä myöhemmin antautuakseenmusiikki-
taiteen palvelukseen ja nautti musiikin teoriassa
R. Faltinin, viulun soitossa G.Niemanin opetusta.
Jo siihen aikaan kirjoitti hän paitse yksi- ja moni-
äänisiä lauluja,pienempiä piano- ja viulusävelmiä,
joista tavataanmuutamia myöhemmin julaistuissa
vihoissa ja kantaatin Bengt Lidnerin sanoihin.
Leipzigissä oleskeli hän syksystä 1877 kesään
1879 ja sai sikäläisen konservatorion oppilaana
musiikin teoriassa F. Richterin, säveltämisessä
Reinecken ja S. Jahnssonin sekä viulun soitossa
Henry Schradieckin y. m. opetusta. Siihen aikaan
julkaisi hän Leipzigissä pianonsoitolle Sechs Album-
blätter ja Lyrische Stiicke sekä yhdelle äänelle pia-
nosäestyksellä Vier Lieder Runebergin sanoihin.

Nuoren taiteilijan kehitykseenoli tietystiLeip-
zigin rikkaalla musiikkielämällä mitä suurin mer-
kitys. Hän kiintyi ensiksi Bethovenin sävellyk-
siin, vaan myöhemmin alkoi Wagnerin musiikki
valloittaa koko hänen harrastuksensa.

Kajanus on ensimmäisen pysyvän suomalai-
sen orkesterin perustaja. Ensi kefrran esiytyihän
soittokunnan johtajana Suomessa kotona käydes-
sään syksyllä 1878, jolloin H. Synnerbergin kon-
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sertissa eräs hänen orkesterisävelmänsä esitettiin.
Talven 1879—80 vietti hän Pariisissa pohjois-
maisten taiteilijain seurassa, nauttien siellä silloin
oleskelevan Johan Svendsenin opetusta ja alkoi
säveltää surumarssin muotoista orkesteri-teostansa
Kalevalan mukaan. Pariisin musiikkielämässä ei
häntä sanottavasti muu viehättänyt kuin soitto-
kuntien teknillinen täydellisyys. Svendsenin läh-
dettyä Pariisista keväällä 1880 palasi K.Norjassa
käytyään Leipzigiin, jossa »Kullervo »-teos talvella
valmistui jaesitettiin K:nomalla johdollakeväällä
1881. Dresdenissä ollessaan seuraavana talvena
kirjoitti K. l:sen suomalaisen rapsodiansa, joka esi-
tettiin keväällä 1882 sekä siellä ettähänen omalla
johdollaan Leipzigissä, ja mukaili pianonsoitolle
suomalaisia kansanlauluja, jotka julaistiin Helsin-
gissä. Palattuaan Suomeen kesällä mainittuna
vuonna perusti hän Helsingissä muutamain mu-
siikin ystäväin avulla orkesteriyhdistyksen, sinfonia-
konserttien toimeenpanemista varten, joissaesitet-
täisiin vanhempain ja nuorempain säveltäjien ete-
vimpiä sävelmiä.

Keväällä 1884 K. yliopiston v. t. musikin
opettajana sävelsi orkesterille Elias Lönnrotin su-
rumarssin, joka sitten pianonsoitolle sovitettuna
julaistiin. Talvella 1885 sävelsi K. Kaleva-
lan 50 vuotiseen muistojuhlaan Ainon, tuon vie-
hättävän sinfoniarunoelmansa orkesterille ja lop-
puköörille. Syksyllä s. v. perustettiin orkesteri-
koulu suomalaisten miesten kehittämiseksi orkes-
teri soittoon.

Näissä n. s. käytännöllisissämusiikkitoimissa
on Kajanus viime vuosina toiminut tavattomalla
innolla ja menestyksellä ja kohottanut arvaamat-
tomasti soitannollisen elämän vaatimuksia varsin-
kin pääkaupungissa,
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Samaan aikaan on Kajanus vielä ehtinyt sä-
veltää v. 1886 2:n suomalaisen rapsodian ja v.
1887 romanssin viululle.

Se, josta meidän soitannollisessa maailmassa
tätä nykyä enin puhutaan ja enin toivotaan ja
joka epäilemättä paljon lupaakin, se on nuori
Jean Sibelius. Hänet nähdessään tulee ehdotto-
masti ajatelleeksi, että hän on mies, jossa nyky-
ajan musiikki n. s. personifioituu. Ulkomuoto ei
ole tuo entisen musikerin, jolla on pitkä tukka
ja romanttiset silmät. Mutta koko hänen olen-
tonsa näyttää väräjävän, niinkuin kuulisi hän
joka hetki suuren orkesterin kaikkine monine
soittokoneineen, jotka panevat jokaisen hänen
hermonsa pään alituiseen levottomuuden tilaan.
Samalla osottavat hänen liikkeensä, puheensa ja
kasvon ilmauksensa harvinaista sisäistä voimaa ja
äkkinäisiä mielen muutoksia — kaikki ominai-
suuksia, jotka musikerille yleisesti kuuluvat. Ja
niihin tulee lisäksi surumielisyys ja alakuloisuus,
jotka ovat erityisesti suomalaisen luonteen lahjoja
ja jotka kaiken uudenaikaisuuden ohessa tekevät
Sibelius'esta varsinaisesti suomalaisen taiteilijan.
Ja se on se piirre, jonka, suuri yleisö hänessä jo
ymmärtää, vaikkakin hänen sävellyksissään on
paljon vaikeasti käsitettävää ja melkein kummal-
lista.

Ei ole tässä tilaisuus ruveta tämänkään sä-
veltaiteinjan teoksista tarkemmin puhumaan. Esi-
tykset ja arvostelut niistä ovat sitäpaitse aikanaan
olleet sanomalehdissä luettavina.

Eivät elämäkerrallisetkaan tiedot voi olla pit-
kät miehestä, joka oikeastaan vielä on nuorukai-
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nen. Sibelius on näet syntynyt 8 p. joulukuuta
1865, Hämeenlinnassa, Koulunsa käytyään ja
ylioppilastutkinnon suoritettuaan 19 vuoden van-
hana antautui hän kokonaan musiikin alalle ja
tvh ensimmäisiksi oppilaiksi vastaperustettuun
Helsingin Musiikkiopistoon. Siellä hän hra M.
Vegelius'en johdolla opiskeli neljä vuotta ja he-
rätti jo oppilaana ollessaan suurta huomiota en-
simmäisillä sävellyksillään. Sävelletty hän muu-
toin oli jo pienuudestaan pitäen. Hetikohta kuin
kotimainen oppiaika oli ohi, sai Sibelius tilaisuu-
den matkustaa ulkomaille. Ensin meni hän Ber-
liiniin, jossa vuoden oli Albert Beckerin oppi-
laana, sekä sitten Wieniin Goldmarkin luo. Tä-
män syksyä on hän oleskellut kotimaassa, mutta
on hänen aikomuksensa taas palata sinne, missä
musiikkielämä on vilkkaampi kuinmeillä ja jossa
tutkimukset ja kehitys voivat yhä jatkua.

Sibelius'en sävellyksistä ovat seuraavat julki-
sesti esitetyt: Variationeja Ciss-mollissa, jouhi-
kvartetille; Trio, jouhisoittokoneille; Kaksi kvar-
tettia, toinen A-mollissa, toinen B-durissa; Piano-
kvintetti G-mollissa; Uvertyyri C-durissa,orkeste-
rille; Baletti-kohtaus orkesterille; sekä useampia
lauluja. — Siis kokoelma, joka osottaa harvinaista
tuotteliaisuutta.

Nuorin niistä säveltäjistä, joiden muotokuvat
ovat tässä nähtävinä, on Oskar Merikanto. Suo-
malaiselle yleisölle on hän tuttu sekä pianotaitei-
lijana ettäuseiden pieiiempäin sävellyksienkautta.
Helsingin yleisön edessä on hän monet monitui-
set kerrat esiintynyt ja maaseuduillakin hänet
tunnetaan useilta konserttimatkoilta.
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Oskar Merikanto syntyi 5 p. elok. 1868 Hel-
singissä. Isä oli pohjolainen ja palveli silloin
kaartissa. 8-vuotiaasta sai O. M. opetustapianon-
soitossa sekä myöhemmin urkujen soitossa urkuri
Lauri Hämäläis-vainajalta, soitettuaan sitä ennen
omin neuvoin virsikannelta ja urkuharmooniota,
15-vuotiaasta on hän esiintynyt konserteissa sekä
pianon että urkujen soittajana. Samoilta ajoilta
oli hän kolmena kesänä v. t, urkurina Helsingin
vanhassa kirkossa, 17-vuotiaana jätti hän luku-
puuhat, hän oli käynyt 6 luokkaa Helsingin alkeis-
opistoa, antautuakseen kokonaan musiikin alalle.
V. 1887— 89 oli hän valtion antamalla stipen-
diolla Leipzigin Konservatooriossa, sekä talven
1890— 91 Berliinissä prof. A. Beckerin luona mu-
siikin teoriiaa tutkimassa. On säveltänyt kappa-
leita piaanolle. viululle ja uruille sekä soolo- ja
köörilauluja. Enin tunnettuja niistä ovat muo-
dostelmat suomalaisista kansalauluista piaanolle,
»Menuetto», »Gavotti» y. m. sekä laulut »Paita-
ressu» ja »Onneton».

Jouluksi ilmestyi häneltä »Otavan» kustan-
nuksella vihko »Suomalaisia laulusävellyksiä»,
Vanha mummo, Ihmiselo y. m.

Kuka ei tuntisi »Sivorin lauluja»! Ei sitä
lauluseuraa, joiden ohjelmassa niillä ei olisi etevä
sijansa tätä nykyä. Laulu- jasoittojuhlissa keräy-
tyy yleisö niitä ryhmittäin kuulemaan ja suosion-
osoituksia riittää niille loppumattomasti. Niiden
»tekijä» niin sanoaksamme, oikeimmin niiden ke-
rääjä ja sovittaja, on yksi suosituimpia suomalai-
sia säveltäjiä.
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Hän on syntynyt 26 p. kesäkuuta 1864 Nur-
mijärvellä. Musiikki-opintonsa alotti hän Turun
lukkari- ja urkurikoulussa, josta sai päästötodis-
tuksen keväällä 1886. Tämän jälkeen hoiti hän
vuoden ajan urkurinvirkaa Mäntyharjulla ja ke-
räili siellä kansanlauluja. Tämän viimeksimaini-
tun työnsä hedelmänä julkaisi hän vihkosen so-
vittamiaan »Mäntyharjun kansanlauluja». V.1887
sai hän urkurinviran Viipurissa, joka virka hä-
nellä tätänykyäkin on. Täällä alkoi hänen varsi-
nainen työnsä laulunjohtajana sekä kansanlaulu-
jen sovittajana, joilla kumpaisellakin alalla hän
on herättänyt hyvin suurta huomiota. V. 1889
julkaisi hän toisen kansanlauluvihkosen, »Kan-
telo»-nimisen, jonka kauniit laulut ovat kajahta-
neet ympäri Suomen. Hänen sovittamiskykynsä
on hyvin itsenäinen ja alkuperäinen. Hänen so-
vitteluissaan on raikkaita sointuja ja tekstiä hy-
vin kuvaava henki. »Linjaali-rattaat», »Äiti ja
tytär», »Rukkaset», »Kosioretki», »Lypsäjän laulu»
y. m. ovat tunnetuimpia hänen sovituksistaan.
Hänen johtamansa Kansallislauluseura jaKansal-
lisnaiskööriovat moniaita voittoja vieneet yleisissä
laulujuhlissa ja onkin viimeksimainittu kööripa-
rasta, mitä sillä alalla voidaan kuulla, Tämä
kööriaikaansaattoi harvinaisen ihastuksen Helsin-
gin yleisössäsyksyllä 1890, jolloin se herra Sivo-
rin johdolla antoi kokonaista kolme konserttia.
Samana syksynä matkusti S. Leipzigin Musiikki-
konservatoorioon opinnoltaan jatkamaan. Keväällä
1891 sai hän valtiolta 2,000:nmarkan stipendion.
Hän on parastaikaa vielä tällä opintomatkallaan.



Sanomalehti-pajassa.

jjlrlfskokaa pois, siinä pajassa eivät jouda työka-
lut ruostumaan. Ahjon pitää olla aina tu-

lessa eikä lietsomasta saa lakata kuinmuutamiksi
aamutunneiksi. Valmista siitä täytyy lähteä ja
aina vain uutta, uutta, joka päivä täysi annos.

Lukijat, jotka silmäilevät lehtensä aamusilla
vuoteillaan taikka postin tultua sen sukkelasti
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ahmasevat, eivät ole tyytyväisiä siihen saaliiseensa
kuin siksi yhdeksi päiväksi. Huomenna heille jo
taas pitää olla toinen mokoma, ja he napisevat
jos ei kantajapoika kahdeksan aikana rapise hei-
dän ovensa takana — jos lehti on tarttunut mat-
kalla matalaan — , taikka jos heidän postilaukus-
saan ei olekaan kaikkia lehtiä, — jos postilaitos
taas on jatkanut syntiluettelonsa loppumatonta
määrää. He marisevat ensi päivänä ja toisena
jo kirjoittavat muistutuksen.

Harvoin he ajattelevat minkälainen työpaikka
on ollut hanktttaissa heille tuota hetken nautin-
toa. He arvelevat että siinä vain kynän karesta
lykätään palstat täyteen. Mutta minä voin va-
kuuttaa että se ei riitä. Onhan sitä käsikirjoi-
tusta, on usein yltäkylläisesti. Siinä istuu toimi-
tussihteeri vakavana ja rauhallisena ja työntää
ihmisten nerontuotettapaperikoriin ja lukee toista,
joka luultavasti saa tehdä seuraa samaan kuop-
paan. Hän ei haikaile: sitä tietä on hän jopan-
nut paljo menemään ja panee vielä vastakin.

Paljohan sitä kirjoitetaan, mutta mitä kirjoi-
tetaan, milloin, millä tavalla ja mitä myöten kir-
joitetaan, siinä se onkin temppu. Monta on mat-
kassa mutkaa, monta kosken korvaa väistettä-
vänä, ja katsottava on, että niiden lomitse kun-
nolla päästään laskemaan. Päällä on aina uh-
kaavana painajaisena senssori ja painolaki, ja sen
alta täytyy ennen kaikkia sukeltauta eheänä. Ku-
peilla vaanivat yhäti toiset lehdet, valppaat ja
kärkkäät — se siunattu kilpailu. Ja sitten niillä
väleillä yleinen mielipide ja aatteet ja periaatteet
ja suunnat ja puolueet, ne täytyy kaikki aina pi-
tää silmäinsä edessä. Entä lehden omat lukijat,
nehän, toki ovat etupäässä mielessä pidettävät,
niiden harrastukset, niiden hauskuus, niiden etu.
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Todellakin, monasti kun juuri luulee Kuri-
mon välttäneensä, huomaakin laskevansa kohti
kuohuvaa Ämmää.

Siinä on mietittävä ja neuvoteltava. Vaie-
tako vai puhua kysytään kymmenen kertaa päi-
vässä, kysytään miltä kannalta on paras puhua,
minkä sointuisia kieliä onkosketettava, vakaviako
vai leikillisiä, kiihkeitäkö vai tyyniä.— Tässä lehdessä on taas tämmöinenpätkä.
Otetaanko kiinni ja annetaanko takaisin vai hal-
veksitaanko koko juttua?— Vedetäänkö tämä roskajuttu julkisuuteen,
vai annetaanko olla?— Huomenna tapahtuvat tärkeät vaalit; pi-
tää kai virittää valitsijoita?

Kun seikka on selvillä, niin istutaan työntä-
mään kirjoitusta. Liuska soluu liuskan perästä
kynän alta, juttua jatkuu pitkin pitkiä papereita.

Prrr .. . siellä soi telefooni: halloo . .. jaha,
uutinen, pannaanpa paperille . .. No, hallooo ,. .
mitä...unehtunutko mainitsematta? . .,hyvä, pis-
tetään huomiseen lehteen.

Ja asiamiehet kulkevat ja ajavat asioitaan:
tässä olisi yksi kirjoitus, jos soveltuisi... Kyllä,
kiitoksia vain. — Tämä vastine on otettava leh-
teen.. . Otettava! Otetaan jos siksi katsotaan.— Mutta painolain nojalla... Kyllä täällä tiede-
tään painolakikin.... Prrr ... taas soi telefooni ..
Hyvästi, niin niin, nostakaa haaste . ..Halloo . ..
jaha... mutta sen me olemme jo tienneet viikko
sitten... —No mitä sulia onasiana poikaseni..?
Tässä..,anteeksi,pikkunen runo... — Vai runo,
vai runo...!

Posteljooni hyppääportaita edestakaisin. Sillä
on tavarata jos jonkin laista: pieniä kirjeitä ja
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suuria, kääryjä ja ristisiteitä. Siinä alottelijan
ensi yritys kirjallisella alalla, — sitä on katsel-
tava. Siinä maaseutukirjeitä: »oikokaa virheet,
laittakaa lauseet ...» Niin, kyllähän nekaikki oli-
sivat laitettavat!

Ja taas istutaan kirjoittamaan ja juttua jat-
kuu. Päivä luistaa kepeästi, mieli pysyy pir-
teänä. Siinä pajassa lietsotaan halusta ja voiman
takaa, vaan siinä saa laskea aina uutta näpeis-
tään ja siksi ei työ ole raskasta.

Iltapäivällä alkaa latojan tehtävä. Käsikir-
joitusta, käsikirjoitusta, käsikirjoitusta tulvaa alas
painoon minkä ehtii ja latoja viskelee kirjaimia
jotta sormet siukuu, latoo rivin ja latoo kaksi ja
riveistä palstaa kasvaa. Ja ilta pimenee ja yö
käy myöhäksi, vaan hän seisoo yhä kastinsa ää-
ressä ja latoo aamulukemista yleisölle.

Pahojakin kirjaimia pistelee se veitikka jos-
kus sekaan, vaan korrehtuurin lukija pyyhkii ne
pois, panettaa oikeat, — ja jääpi niitä toki pa-
nettamattakin. Ja vihdoin aamunkoitteessa tulee
taittajan vuoro: hän laskee palstat niin, että ne
limittäin liittyvät sivuiksi ja jokainen saa oman
paikkansa. Ja painaja painaa ja lehti on val-
mis ... Ei sentään vielä. Vielä on senssori jä-
lellä, häntä älkäämme koskaan unhottako, hänhän
se itse isäntänä määrää saapiko lukija lehden vai
eikö saa.

Vaan hän suvaitsee kirjoittaa vapauttavan
nimensä ja niinkuin säikähtynyt pulmusparvi py-
rähtää lehti lentoon ympäri kaupungin ja maan
ja on kohta tuhansien kourassa. Ja silloin saa-
vat sanomalehtipäjassa palkeet hetkisen lepuuttaa
keuhkojaan japihdit pääsevät jäähtymään jaalasi-
met voivat huoata vasarain kalskeesta.



206

... Mutta se oli eilistä työtä se. Tänäpäi-
vänä on myöskin päivä ja huomenna, taas on
käytävä lietsomaan ja takomaan ja uutta, aina
vain uutta on saatava valmiiksi. Ja palkeet pu-
huvat ja vasarat kalskaa.. .

Tuomas.







Perpetuum mobile.
Jean Sibelius.







Suomalainen kansanlaulu.
Oskar Merikanto.
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