
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-



64

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
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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
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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
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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.



84

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-
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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.
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