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"Yhteisvoimin yhteistyöhön!"

Istun rannan kuusen alla, päivä mailleen laskeutuu,
Aallot laulaa kehtovirttä, kunnes silmät sulkeutuu,
Kaikkialla hiljaisuutta, ilta vitkaan hämärtyy,
Kummat varjot, oudot aaveet sielun silmään ilmestyy:

Hurmerusko äkJciänsä taivon synkän punottaa,
Tykit paukkaa,säilät säikkyy, haavan saaneet voivottaa,
Torvet soipi, hevot hirnuu, sinkoo hiekka tanteren,
Kunnes sauhuun peittyy kaikki, laskeu verhot yöhyen.

Sitten pitkät, pitkät aiat on kuin haudan hiljaisuus,
Kuulen lyönnit sydänraukan,kunnes syntyy kuva uus
Päivä vitkaan valkeneepi, valon valjun maahan luo,
Tuonottaista tanteretta katsastaa mun jälleen suo.

Siellä nään mä näännyksissä pienenjoukon nukkuvan.
Vaikk' on päivä ylähällä uinuu raukat untahan,
Kunnes uni jännervoimat ehtinyt on virkistää,
Kunnes lämpö Luojan silmän valppahimmat herättää



2

Innoissansa jalkehille nää nyt huutain kavahtaa,
Jotta joukko torkkuvainen tuosta pystyyn havahtua,
Hieroo unta silmistänsä, tuntee huomentuulosen,
Tuntee taaskin suonissansa vanhat nesteet nuoruuden

Päivä nousee taivahalle, kevätpäivä kultaisin,— Oisko unta ikävintä taisto äsken ollutkin? —
Unta kaikki miekan kalske, verivirrat vuolahat?
Koska kukkii tanterella tuossa ruusut ihanat.

Ja kun nousee kukkulalle joukon pienen johtomies,
Niin hän kohta veljillensä sieltä ihmetellä ties,
Että uljas, aava selkä heidän allaan aaltoilee,
Houkutellen retkeilylle kummat henyet viittoilee.

Ulapalla onnen saaren näkyy kaunis kangastus,
SielV on Sampo kätkössänsä,siellä kansan kalleus.„Sinne, veikot, soutakaamme, joka mies nyt purtehen,
VieV on verta suonissamme otteluihin urhojen".

Yksimielin kevätkansa astuu toivon alukseen,
Soutaa kohti onnen saarta, tahtoo Sammon omakseen
Vastainen on kyllä tuuli, taival kuluu kuitenkin,
Yhteisvoimin kun on kaikki käyty haaksen airoihin.

Mutta siinä soudettaissa Luoja tuulen käännyttää,
Valkopurjeetpullistuupi, laiva vettä viilettää,
Nyt on miesten helppo olla, hiljalleen vain huovataan
Laulun, soiton, onyelmoiden otteluissa kiistataan.
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Vaan jo kiista kiihottuupi, syntyy riitapuoluet:
Keillä täss' on ruorivalta, keille kuuluu ohjakset?
Toiset inttää älyllänsä johtovallan ansainneen,
Toiset väittää, ett' on heillä vanhin oikeus alukseen.

Mielet kiihtyy, sanat sinkoo, matkan määrä unhottuu,
Lailla lasten kiisteltäissä haaksi tieltään harhautuu,
Tuuli tuima tottuu, tyyntyy, meri hiljaa huoahtaa:
Kaikki vanhat luonnon merkit ukkosilmaa ennustaa.

Taivon rannan takaloilta lonka musta nouseekin,
Jymy kaukaa uhkaavaissa käy jo miesten korvihin;
Vaan kun ollaan kuohuksissa, tuota tuskin huomataan
Ja jos jotkut varoittaakin, heiV ei kuulla kumminkaan.

Tuuli kiihtyy tuimemmaksi, taivas lientyy, pilveilee,
Meri aava havahtuupi, ähkyy, kuohuu, tummenee,
Kunnes halki pilven synkän iskee nuoli pitkäsen,
Jyry seuraa, salamoipi, myrsky raivoo ulvoen.

KuinF on laitapienenpurren,sopu Sammon soutajain?
Riidelläänkö herruudesta heidän kesken yhä vain?
Onko hornan inhat henget päässeet irti tyrmästään,
KosFei myrskyn uhkausta joukko kuule vieläkään.

Synteinikö rankaisuksi tuo mun nähdä täytynee,
Kuinka veljet keskenänsä kuolemakseen riitelee,
Kuinka aiheeks kurjan kiistan nostettu on entisyys,
Vaikka varmaan miesten tarmon vaatis moinen nykyi-

syys.
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Hurja joukko, mieles malta, käy jo laivan hoitohon,
Kaikki tarmos, kaikki voimas, yhteistyöhön tarvis on,
Sillä laiva huojuu, horjuu, myrsky ehkä murskaa sen,
Ellei lakkaa kurja kiista, ryhdy miehet toimehen.

Meri vahtoo, myrsky pauhaa, haaksenmusta kuilu vie!
Eikä joukko työhön toinnu, noiduttu se varmaan lie

—
Koittaisinko pauhun halki tuonne huutaa, varoittaa?
Ehkä Luoja äänen heikon heidän vuokseen vahvistaa.

„Ylös, joukko, yhteistyöhön!
Kiinni köysiinjoka mies,
Kunnes lauhtuu myrskyilma,
Kunnes vaaraton on ties!
Nyt ei ole riidan aika,
Vaan on yhteistoiminnan,
Nyt voi surma vieraaks tulla,
Viedä uhrit kuoleman!

Katsos kuinka mastot,huojuu,
Touvit sinkuu, voivottaa,
Omaisuuttas irtahinta
Kuinka vyöryt vollottaa,
Kuinka kuohut raivokkaina
Ryntää laivan kylkehen,
Jotta haaksi saumoistansa
Aännähtää jo huoaten.
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Ylös, joukko, jonka hurja
Sokaissut on kiivastus!
Aallot varmaan vievät kaikki,
Ellei joudu pelastus
yhteisvoimin yhteistyöhön!"
Keskinäiset riidat pois —
Siinä yksin laivan turva
Vielä ehkä olla vois!"

Näin mä huusin myrskyn halki, vaan ei kenkään
kuunnellut,

Meri heikon äänen voitti, vahvemmin en jaksanut;
Riita jatkuu, haaksi huojuu, aallot lyö jo kannellen —
Silloin herään — Siis en tiedä, kuink' on käynyt

Jcansallen.

Syyskuulla v. 1893.

Kasimir Leino.



NÄLKÄVUONNA.
(KARJALAINEN KERTOMUS.)

Pohjois-Karjalan kaukaisimmassa, mutta ehkäpä
samalla kauniimmassakin perukassa — kaakkoisen Kai-
nuun ja Venäjän välissä — ei „puhdas ruis" eli „selvä
leipä" ole vielä vallan kaukaa ollut tavallista rikkaim-
painkaan pöydällä. Varsinkin olisi sitä, noin vuotta
kolmisenkymmentä takaperin, ainakin Kuohatin kylässä
katsottu suoraksi „Jumalan viljan" tuhlaukseksi, jos
ken ihan ympäri vuoden olisi tohtinut siellä syödä
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selvää leipää. Ei sitä toki kukaan tehnytkään — kai-
kista vähimmän Kyllöis-Perttuperheineen.

Tuo Perttu oli ennen, nuorempana ollessaan,„hullaantunut" kyhäämään itselleen oman kodin Sam-
mallammin sileähiekkaiselle rantamalle, mitä jylhim-
män korven reunaan. Niukuen naukuen oli hän siinä
sitten kotveroisen eukkoinensa elellyt ja saanutmelkein
joka vuosi käyttää „ristillä" jotakin pientä perheensä
lisäystä. Niin lukuisaksi olikin jo kasvanut Pertun
lapsien liuta, että Pertun Anni sanoi jo itseäänkin
ilettävän tuon Herran siunauksen, „kun joka vuosi

—
ja vielä keskellä kiireintä heinäaikaa — piti käydä
papin edessä polvillaan könttyröimässä". Leipää ei
kuitenkaan ollut samassa suhteessa siunautunut, vaikka
olihan rovasti aina vakuutellut, että Sammallammista
vielä aikaa voittaen paisuu aika uhkea uudistalo, kun
siihen niinpaljo työvoimia ilmaiseksi tulee. Olipa hän
vielä lisännyt senkin, että: „joka lapsia antaa, se heistä
myöskin murhetta kantaa."

Anni se kuitenkin, siitä huolimatta, näkyi saavan
pienistänsä „murhetta kantaa" ja miettiä, mistä mil-
loinkin joukollensa särpimen lisää saisi. Tosinhan se
Perttukin koetteli koko ahkerasti soita möyriä ja haa-
lata jos jonkinlaista muonan lisää Kuohatin kankaiden
mahtavista metsistä, sen hyllyviltä soilta ja siimes-
rikkaista korvista, mutta ei puute siltä oikein ottanut
hänen mökistään pois paetakseen.

Siksipä päättikin Perttu kerran siirtää mökkinsä
tienoilta tuota tuonnemmaksi läheisen, tumman vihreän
ja taivaslakisen kuusikon ihivanhaa rajaa ja raivata
siihen itselleen peltoa. Siinä teki hän kuitenkin „hy-
vin tyhmästi", kuten metsäherra sanoi, „sillä puuthan
ovat kruunun — ymmärrätkös yhteiskunnan?"
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Perttukin arveli kuuluvansa yhteiskuntaan ja sa-
noi ennen pitävän hävittää vaikka kaikki puut kuin
antaa Jumalan luomain ihmisten nälkään nääntyä.
„Sitähän ei voine edes yhteiskunta — vai mikä ruunu
se lienee — kuuna päivänä tahtoa", lisäsi hän vielä.

Metsäherrapa kuitenkin näytti Pertulle, mitä yh-
teiskunta tahtoo; ja niin sai Perttu vapaan kyydin ja
vapaan ylöspidonkin vähäksi aikaa Kuopion keltaisessa
kivilinnassa. Hänen siellä sakkojaan vedellä ja lei-
vällä suorittaessaan oli joutunut uusi kesä käsiin.

Kirkkaasti paistoikin päivä Pertun Kuopio-mat-
kalta kotiin palatessa. Harvakseen kukahteli silloin
helkkeä-ääninen käki jossain Leppivaaran rinteellä ja
rastas raksahteli tuon tuostakin Heinälammin hymyile-
villä rannikoilla,kun mies illan suussa kotiinsa kiiruhti.

Oikein tuntui hyvältä rinnan alla,kunKiviharjun
huipulle jo rupesi päivän autereen läpi siintämään koko
Sammallammin lakeus. Jylhän komea oli näköalasieltä,
mutta ei ollut nyt aikaa sitä ihaella, sillä väkisinkin
veti silmiä puoleensa tuores ja heleänvihreä ruishalme,
jonka hienot, vasta puhjenneet tähät hiljoilleen nuok-
kuivat vienossa iltatuulessa.— „On siinä syksyllä hauska tuossa Annin kanssa
kilpaa sirppiä huiskuttaa. Ja pienet paitaressut kir-
mailevat sänkipellolla keväisten vasikkain lailla, sillä
välin kuin vanhemmat lapset karisseita tähkiä kokoon
keräilevät. Sitte kynnän sen sängen —- — — "

Siihen keskeytyi kuitenkin se ajatus ja tarttui
itsepintaisesti Pertun omaan lyhyen tukan sänkeen.
Oli ilmeinen häpeän leima tuo lyhyeksi leikattu tukka,
eikä sen sänki ollut ehtinyt vielä ollenkaan kasvaa,
Vieläköhän tuo kasvaneekaan ?
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— »Mitenkähän sitänyt ilkiää ollenkaan ilmestyä
ihmisten ilmoihin varsinkaan Annin ja lasten "

Perttu koetti kyllä puraista luontoansa kovaksi,
mutta huomaamatta hidastuivat kuitenkin hänen aske-
leensa hidastumistaan, kuta lähemmäksi koti joutui.— „Kun ei Anni sattuisi olemaan edes kotona.
Mutta eihän se olekaan. Varmaankin se on Siken
kanssa verkolla, koska ei ole ruuhta valkamassa ja
niin melukasta solinaa kuuluu pihamaaltakin."

Perttu kuulosti sitä tarkemmin.
»Hyppeeppäs tuohon kjmnelleni, niinminä katon

kirppuko sinä out vai mikä!"
Se oli pienen Antin kiukkuisa ääni ja sitte alkoi

kuulua Tuomaan hillittyä itkua, vaikka Tuomas oli
lähes kolmea vuotta vanhempi Anttia.

Olisihan niitä pitänyt mennä vähän asettamaan,
mutta ei tehnyt mieli lähteäkolipäisenä lapsiaan pelot-
telemaan. Sitä paitsi tuntui niin raukasevan, jotta
ihan täytyi hetkiseksi istahtaa tuohon koivun alle piip-
puansa kaivelemaan. Siinä sitte johtui istuessa mie-
leen monenlaisia asioita. Kiinteimmin kuitenkin kier-
teli ajatuksissa se asia, että mitähän, jos olisi heittää
sikseen koko mökin pito ja muuttaa kaupunkiin asu-
maan. Siellähän kuuluvat kunnon työmiehet oikein
rikastuvankin, eikähän ainakaan tarvitsisi joukkonsa
kanssa nälkää nähdä. Sitä ajatusta sieti tarkemmin
seuloa, varsinkin kun siellä näkyi paljo kävelevän
herrojakin, joilla oli keritty pää, vaikka varmaankaan
eivät olleet vankina olleet. Niin mahtaa olla kaupun-
gin tapa, koska sitä ei siellä kukaan kummaksipannut.
Mutta toiselta puolen, vaikeata olisi lähteäkin omilta
mailta. Missä sitä on koko ikänsä nälkää nähnyt ja,
keväisen päivän paistaessa, jo pienenä paitaressuna
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kurkien kanssa kilpaa herkuikseen karpaloita poimi-
nut, sinne ovat sydänjuuret ikäänkin kuin kiinni kas-
vaneet.

Noissa mietteissä meni ilta niin, että vasta yöllä
voi Perttu varkaan tavoin pesäänsä hiipiä, eikä Anni
ollut aamusella hänen ulkomuodossaan mitään muu-
tosta huomaavinansa. Oli kai se kuitenkin huomannut
kaikki ja varottanut lapsiakin puhumasta isän koli-
päästä, koska nekään eivät mitään sanoneet, vaikka
alussa näyttivät sitä vähän vierastavan.

Syyspuolella oli toki tukka jo sen verran veny-
nyt, että hyvästi jakaukselle yletti ja ruiskin teki jo
parhaallaan vesijyvää halmeessa. Hyvillä mielin odo-
teltiinkin sentähden talvea niin Sammallammilla, kuin
kaikkialla muuallakin. Mutta paljoa ennen talvea tuli
taaskin halla ja sen seurassa tauti. Pitkiä viikkoja
venyi pankolla sitten Anni kuumeen kourissa ja hou-
raillen tauhoi tuulta taivasta, tietämättä mitään tästä
maailmasta. Likaisien ryysyjen ja haisevien pehku-
jen päällä oli taas lapsista mikä missäkin nurkassa,
mutta itsepäinen Antti oli sairasvuoteekseen valinnut
äidin sängyntapaisen.

Kaikki muut noista kalpeista kärsijöistänäyttivät
älyttömällä tyyneydellä tyytyvänkin osaansa, mutta
Antista sitä vasta oli alituisesti työtä ja vaivaa sekä
isälle että kaikesta kurjuudesta huolimatta terveenä
pysyneelle Tuomaalle. Kumman kärsivällisesti hän
antoikin Antin aina itseänsä tukasta nujuuttaa ja tuup-
piloida, kun sairas poika ei olisi antanut puhdistaa
enempi itseänsä kuin vuodettaankaan niistä lukuisista
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pikkuliikkujoista, joita viikkojen vieriessä oli sairaan
sijaan siinnyt. Ainapa koetti Tuomas vielä valita äi-
dille ja Antille parhaat niistäkin ruoan tähteistä, joita
joskus oli kauvempana olevasta kylästä saanut kerjä-
tyksi. Ei niitä kuitenkaan kovin usein, eikä kovin
runsaasti ollut. Arvaahansen, kunniillä seuduin sanan-
partena sanotaan: »Jumala varjele vaivaisen lasta Kuo-
hattia kiertämästä!"

Kyllä oli siis Pertulla jo alkutalvestakin puuhaa
perheensä kanssa, mutta yhä koveni aika. Keskital-
vella kävi näet Kohisevan isäntä ilmoittamassa Per-
tulle, että ei enää riitä lahjavaroista apua kellekään
Kuohattiin. Kirkolla oli hoitokunnan esimies sanonut,
etfei ole valtiolla varoja tyhjään tuhlata, vaan teh-
köötKuohattilaisetkin työtä. Vielä oli hän lisännyt:
»Eivätkö nuo huutanekin ihan suotta aikojaan, sillä on-
han siellä hyvät maat, etenkin erinomaiset kaskesmaat".— »Niin se on,Perttuparka", tuumaili Kohiseva-
lainen, »eikä nyt omassakaan kylässä ala enää kellään
olla mitään antamista. Niin se on, jotta kyllä tässä
on kärsimistä sinulla, jos meillä muillakin."—

»Mutta kylläsitä karjalainen jaksaakärsiäkin",
arveli Perttu viskatessaan viimeisen kourallisen pettu-
jauhoja taikinaansa, joka ei paistettuna näyttänyt tule-
van millään keinoin koossa pysymään, kun siinä ei
ollut suurusta siteiksikään. — Vähän ajan perästä hän
vielä lisäsi: »kun tässä uskaltaisi ottaa ruunun met-
sästä koskutta ja petäjän kuorta —

■ tahi, jospa saisi-
kin vielä parikupoa ruisolkia henkeä kohti, niin eihän
sitä puutteesta olisi pitkiin aikoihin puhettakaan, ja
ehkäpä tuo joukkokuntakin ruoan muutteesta siksi kos-
tuisi, jotta todellakin pääsisi johonkin työhön,"
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Kohisevalainen lupasi emännällään valmiiksi lei-
votuttaa olkileipää niin paljon, kuin heiltä itseltään
olkia suinkin liikenisi. »Ja tottahan tuota tuolla pettu-
taikinallakin nyt tullette toimeen toistaiseksi, kun pi-
dätte suun säkkiä myöten", sanoi hän vielä pois läh-
tiessään.

Luvatusta avusta kiitollisena puristi Perttu taval-
lista kovemmin Kohisevalaisen kättä jäähyväisiksi ja
ilosta kiiluvin silmin kuiskutti Tuomaskin äitinsä kor-
vaan: »Äiti, kohta sinä nyt paranet, kun Kohisevasta
saadaan oikein olkileipää!"

Ihmeellinen vaikutus olikin Sammallammin mö-
kissä olkileivän luullulla parannusvoimalla, jota Perttu
ja Tuomas kilvan kiittelivät sairaille niin suureksi,
että itsekin rupesivat lopulta asiaa todeksi uskomaan.
Uskoahan sitä täytyikin, sillä potilaista alkoi yksi toi-
sensa perästä parata, vaikka muualla raivosi nälkä-
kuume mitä villimmillään niin, että monille kymmenille
kuolleille joka pyhä kirkolla hauta luettiin

Pertun koko joukko olikin jo jalkeilla tuossa
Paavalin päivän aikaan. Vankimmat ja pienimmät,
joilla ei ollut vaatteita kuin nimeksi, pysyivät enim-
mäkseen kotona, mutta muut kiertelivät pitkin kyliä
kerjuulla ja isän pieniä puutöitä kaupalla. Annineen
alkoikin jo Perttu toivoa, että »ehyenä tässä sittekin
taidetaan perhe kesään saada", mutta silloin sattui
Anni saamaan — kaksoiset.

Uutta huolta tuli niistä niin isälle kuin äidillekin.
Katvelan Matin hevoskululla käytti Perttu itse pieni-
änsä kasteella ja pistäytyi sillä tiellä puodissakin —

■
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pitkistä ajoista. Siellä sai hän kuulla mökkinsä jo
olevan kuulutetun huutokaupalla myytäväksi. Korpelan
Heikillä oli näet vanha tuomio Pertun päälle. Sen
oli nyt Heikki hätäpäissään parista jauholeiviskästä
siirtänytkirkonkylänupporikkaksi sanotulle kauppiaalle.
Sillä taas ei ollut aikaa yhtään saatavaansa odottaa,
vaan täytyi joko paikalla saada rahat, sataviisikym-
mentä markkaa korkoineen, tahi myyttää mökki,
„koskeikuulu muutakaan irtainta sanan sijaksi olevan."

Kyllähän Perttu pyysi ja rukoili armoa, mutta
ei voinut rahaksi muuntua, eikä toinenkaan odottaa,
kun muutoin olisi »konkurssi aivan oven edessä." Ei
kelvannut edes rahan vastineeksi kauppiaalle sekään,
vaikka Perttu lopulta ilmoitti irtaimistokseen yhdeksän
lastansa ja kehotti kauppiaan niitä omiksensa ottamaan.

»Onneksi" kuoli toki kaksoisista poika ennen
mökin myymistä. Kahdeksan pientä oli siis vain Per-
tulla enää silloin, jälellä, kun hänen täytyi asunnostaan
avaraanmaailmaan lähteä. Apealtahan se tosin tuntui
mieli omin käsin tehdystä kodista erotessa, mutta
minkäpäs sille teki. Ei ollut edes tietoa siitäkään,
mihin päin olisi matka ohjattava, mutta summamuti-
kassa lähdettiin kuitenkin kaupunkiin päin pyrkimään.
Kuka sen tietää, kuinka kauvas olisi jouduttukaan,jos
ei Markkulassa olisi satuttu yhteen suuren ja kum-
mallisen matkueen kanssa.

Se oli Aunukseen työn ja leivän hakuun pyrkivä
parvi. Johtajana näytti tuolla kirjavalla joukolla ole-
van Pertun vanha tuttava Mahais-Paavo. Hän kertoi
Pertulle poikansa löydetynsyystalvella kuolleena josta-
kin ladosta Rautavaaran puolella, heinätukko suussa.
Nimismiehelle sanoi hän sanoneensa suoraan,ettäpoika
oli kuollut nälkään. »Mutta, mitäs ne herrat uskovat!
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Leikuuttivat poikaraukan kuin henkipaton tahi muun
koiran ja tuskin lienevät uskoneet sen nälkään kuol-
leen sittenkään,vaikka tohtori löysisensuolistakinhyvän
vihkon saraheiniä. — Sitte se minulle tuli se mieli,
jotta pois täältä pitää lähteä edemmäksi onneansa
koettelemaan, ennenkun kaikki nälkään kuollaan tahi
hulluiksi tullaan. Pitkin matkaa on sitten joukkoa seu-
raani liittynyt ja niin on tultu tähän asti. Parasta
taitaisi olla, kun sinäkin liittäytyisit yhteen myöhkään,
sillä kyllä meillä on siksi evästä, että Aunukseen asti
riittää".

Perttu yhtyikin seuraan ja aamulla alettiin mie-
hissä jatkaa matkaa. Kirkas ja tyyni olikin tuo aamu
ja ilma raitis, jona resuinen joukko peräkkäin kuin
pororaito Markkulan kylästä matkalle lähti kohden
nousevaa aurinkoa kulkemaan. Haukunnalla seurasi
taloista joukkoa nälistyneitä, pystykorvaisia koiria,
joista yksi ja toinen asettui vielä häntä hangessa pit-
kiksi ajoiksi ulvomaan heidän peräänsäkin.

Huurteiset metsät kimaltelivat tuhannen tuhan-
sissa kiiluvissa koristuksissaan ja pakkasesta paukku-
vat nurkat tuntuivat ampuvan kunnialaukauksia tuon
ohitse kulkevan, resuisen joukon kunniaksi. Siellä
täällä jaksoi talvinen sää luoda vielä jonkun punerta-
van ruusunkin jonkun kulkijan kalpeille kasvoille. Jo-
kainen heistä astui ajatuksissaan ja vaitonaisena Ma-
hais-Paavon laihan hevoskaakin perästä, joka veti kai-
kista pienimpiä ja heikkoimpia seurueen jäseniä. Hil-
jaisuutta ei taipaleella häirinnyt muu kuin reenratina,
lumen narina anturoiden alla ja joskusPertun pienim-
män tyttären itkun nirahdus. Viekin kylän kohdalla
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vasta alkoi taas koirien ilkeä ulina, joka valittavana
kuului virstamääriä metsään joukon jälkeenkin.

Oikein tuntui mielestä rauhoittavalta, kun tuo
ulvominen viimeinkin taukosi korvihin kuulumasta ja
soluttiin äänetönten ja ääretöntensalomaiden hiljaiseen
syliin.' Niin kauas kuin silmä korkeimmiltakin pai-
koilta kantoi, ei näkynyt muuta kuin talvipuvussaan
kaikkialla upeilevaa metsien merta,mutta taulu ei siltä
yksitoikkoiselta tuntunut. Maanselkä monine sivuhaa-
roineen,kunnaineen jakukkuloineen teki sen päinvastoin
sekä vaihtelevaksi että viehättäväksikin. Kuulakkaa
taivasta vasten kaareilevat selänteet, vaarat ja harjut
siellä täällä laaksojen, notkojen, jokien ja jäätyneiden
järvien katkaisemina, muodostivat näköalan, jolta ei
päiväpaisteessa puuttunut värivaihteluakaan. Ruskea-
runkoiset ja talvituiskujen pilkuttamat petäjät, lumen
kattamat näreet ja tummat, korkeat kuuset jdidessä
aavemaisten, harmaiden ja hataoksaisten kuivien kelo-
honkien kanssa, ikäänkuin antoivat eloa muutoin kuol-
leelle talviselle luonnolle.

Etäällä tuolla vasemmalla pyrki pilviin mahtava
Keron kukkula ja oikealla kohosi korkeuteen korpien
valtias Jonkunvaara, rotkoineen ja jyrkkine huippui-
neen. Taivaan rannalta edestä päin häämöitti taas
korkea Niemivaara; ja tuo suuri aukko ylempänä poh-
joiseen päin oli varmaankin iso Valamon järvi.

Siihen asti oli ilma pysynyt yhäti tyynenä ja
kirkkaana, mutta äkkiä alkoi nyt tuntua käyvänkylmä
viima. Kaukaa, Ruunaan puolelta, kulkee pitkiä, kyl-
miä henkäyksiä kautta ilman, Siellä päin rupeavat
jo pilvet sakenemaan ja parissa silmänräpäyksessä
peittyy jo Tetrivaarakin ihan vitivalkoiseen, läpinäky-
mättömään vaippaan. — Jo alkaa lähellä tietäkin pu-
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toella puista hienoisia lumen helpeitä ja sihisten kiitää
pitkin lumikentän pintaa kevyttä ja hienoa juoksu-
lunta. Jopa nostaa joku pyörivä tuuli ispää tuota
vierivää lumihietaa ylemmäksikin niin, että silmät ovat
soeta. Vinkuen ja vihellellen hyppii hyinen ja vallaton
vihuri yhä eteenpäin oksienvälissä ja puiden latvoissa.

Kulkijat kiiruhtavat askeliansa, mutta huokaillen
noikuvat jo tanakat hongatkin myrskyn voimasta ja
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mahtasavti kohisten kiertelevät riehaantuneet pilvet
taivaan laella. Ennenkun aavistaakaan osataan ovat
jo vuoret ja laaksot, metsät ja ihmiset, taivas ja maa
kiedotut keskelle mitä hurjinta lumiryöppyä, joka yhä
vain näkyy yltyvän, menestyksestään kiihtyvän ja saa-
van voimaa omasta innostaan. Sitä vastaan on nyt
taisteltava hengen edestä. Niin sitä taistellaankin ja
pannaanuhka uhkaa vastaan. Siinä koetetaankumpai-
sellako on sitkeämpi elinvoima, idän aavikolla synty-
neellä myrskylläkö vaiko sitkeillä salolaisilla.

Masentukaa, masentukaa! ärjyy myrsky vihai-
sesti, mutta eteenpäin pyrkivät kumminkin pienet ja
suuret toisiansa tukien. Tuulen puolelta jähmettyvät
jo heidän repaleiset ryysynsä kiinteiksi ja jäykiksi,
kuin sotisopa. Rikkonaiset jalkineet tarttuvat kiinni
kylmästä kirveleviin varpaisin. Jo uupuu tuossa joku
poika nietokseen ja vaarojen rotkoissa tuntuu tuisku
veisaavan voiton virttä.— »Antti, —

tuossa minun palaseni, että kestäi-
sit vielä ja jaksaisit kaalata",sanoo Tuomas huohotta-
valle veljellensä.— »Eteenpäin! Eteenpäin Jumalan luomat", huu-
taa Mahais-Paavo. »Tolkeen talojen täytyy olla jo
jonkun neljänneksen päässä".

„Suur surkeus, ja vaivaisuus
On täällä murheen laaksoss'
Lyhykäinen on, meidän menomm'
Ja kaikk' elomm', tääll' surkiass' surun alhoss",

koettaa veisata joku hoippuva naisen haamu, mutta
Mahais-Paavo auttaa häntä eteenpäin ja koettaa vielä
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vähän sanoillaankin rohkaista. Vaiti, mutta läähättäen,
taluttaa Perttu vilusta värisevää vaimoansa, jolta juuri
on ottanut pikku tytön omaan syliinsä. Suonenvedon
tapaisella kouristuksella puristaakin Anni miehensä
kättä ja tuskin jaksaisi hän oikeastaan enää pystyssä
pysyä, mutta hermojen pinnistys antaa hänelle vielä
vähäsen voimaa.

Jo uupuu joukosta yksi ja toinen. Mahais-Paavon
hevonenvaipuu lumeen aivan vatsaansa myöten, mutta
nyt ei ole aikaa hevosesta huolia. On lunta niin pak-
sulta ja tiheältä ilmassa, etfei erota kukaan, tokko
muita onkaan enää liikkeellä. Silloin tällöin sattuu
silmä johonkin tien vieressä huppuroivaan, mutta autta-
koon jokainen itseänsä. — Jo horjahti Mahais-Paavon
käsivarresta lumeen tuossa se veisaaja nainen, mutta
tuskin huomaakaan Paavo enää sitä. — »Eteenpäin,
Jumalan tähden eteenpäin", mutisee hän, »muutoin
ollaan ihan hukassa!"

Eteenpäin pyrkiikin vielä jokainen. Tuomas ja
Antti ovat levähtäneet yhdessä ja eteenpäin taas tar-
povat hekin tietämättä, missä ovat kaikki muut. Puo-
liksi on jo peittänyt lumi tuohon erään naisen. »Ei
se toki ollut äiti", supisee Tuomas. Tuskin sataa as-
kelta siitä istuu tiellä Mahais-Paavo. Silmät ovat hä-
nellä auki, mutta kovin elottomilta ne näyttävät hä-
neen kompastuneesta Antista. Leipäpalakin taisi olla
jo jäätynyt Pavon kouraan kiini, koska ei se siitä
enää pudonnut Antin kosketuksestakaan.

Virtana valuu hiki etumaisina kulkevien päältä
ja hirmuinen jano alkaa vaivata heitä. Jotkut vielä
kulkemaan kykenevistä syövätkin sentähden lunta,
mutta se tekee suun niin karvaaksi ja jäsenet niin
ihmeen veltoiksi ja raukeiksi. Epätoivo tarttuu jo
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useimpiin heistä. Viimeinen kerta ponnistetaan vielä
liikkeelle kaikki voimat, mutta sitte herpoontuu jo sekä
sielu että ruumis. Välinpitämättömyys saa mielissä
vallan, eikä kärsimyksen tuskaa tunneta enää. Silmä-
luomet käyvät niin raskaiksi. Uni tulee ja vuode on
pehmyt — niin pehmyt ja mukava. Kylmyys, milfei
suloisia tunteita herättäen, hiipii läpi luiden ja ydinten.
Hetkisen perästä nuo laihat, sisään painuneet posket
jo turpoavat ja pullistuvat niin lihaviksi ja täyteläi-
siksi. Maailma mustuu silmissä ja päätä huimaapi
hieman ja sitte on niin hyvä olla.

Tuomas jaAntti auttavat toisiaan yhä eteenpäin,
mäkeä ylös toista alas. Ei ole taitanut siitä enää
muita kulkeakaan, koska ei niin hiiren hypp}^ enää
eroita. Jotakin tuntuu kuitenkin tulevan ihan kinte-
reillä jälestä. — Antti seisahtuu silmänräpäykseksi ja
tuntee sen olevan isän, joka vetää jotakin perässään,
mutta ei ole enää pikku siskoa isän sylissä —

ja
missä lienee äitikään? Tuomas ei kuitenkaan anna
Antin kaukaa seista, vaan vetää häntä pois kädestä.— »Näethän; isä on ihan tajutonna jo ja silmät pala-
vat sillä päässä niin oudosti. Jotakin kohmettunutta
ruumista se perässään laahaa. — Tule, tule!"

Matkaa jatketaan yhä, vaikka jo on tullut ihan
pimeä. Varmaankin on yö käsissä. Voi, jos tohtisi
levähtää! — Ei levähdä kuitenkaan Tuomas, vaikka
veri polttaa hänen suoniansa.

Viimeinkin pilkahtaa kuin tulta tuolta pikkuisen
matkan päästä. Tuntuu siltä kuin olisi siitä huudet-
tava toisillekin, mutta Tuomaan ääni on kuivunut
kurkkuun kiini. Tulta kohden hän kuitenkin ymmär-
tää vielä ohjata askeleensa. Niinkuin unennäössäkuu-
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luu jo korviin koirankin haukunta yli vimmaisesti vin-
kuvan tuulen ja pilvien valtavan sohinan.

Nyt katoo jo Tuomaalta kumminkin kaikki ta-
junta, mutta yhä hän vielä pitää vaistomaisesti kiinni
veljensä kädestä, jota paremmin vetää kuin taluttaa
kanssansa.

Mutta jos voimatkin pettävät, niin jo matkakin
on lopussa. — Koiran tavattomasta menosta säikähtä-
neet Tolkeelaiset ovat kerääntyneet kartanolle ja saat-
tavat tulijat pirttiin. Jo eteisessä sateli kuitenkin
pojille sanoja ja kysymyksiä oikealta ja vasemmalta,
melkein yhtä tiheään kuin ulkona lunta.

»Herra Jumala!Mitä joukkoa te oikeastaan olette?— Mistä te tämmöisessä Herran ilmassa? Poika,
miksi sinä et vastaa? — — Herra nähköön! Kuol-
lutta ruumistahan se tuo mies perässään rekenä ve-
tää. — — Ne ovat varmaan olleet paleltua tuossa
nöyrässä ilmassa".

Pirtissä irroittivat sitte Tolkeelaiset Annin ruu-
miin tajuttoman Pertun käsistä ja veivät sen riiheen,
kun sitä ensin olivat koettaneet turhaan henkiin viro-
tella. Sillä aikaa olivat jo pojat nukkuneet lämpi-
mässä huoneessa, mutta Perttu istui rahilla, äänettö-
mänä tuleen tuijotellen.

Kauvan pojat nukkuivatkin ja vasta seuraavan
päivän iltana kykenivät he Tolkeen väelle tekemään
selvää matkastansa Keron kankaalla, sillä Pertulta,
joka kyllä valvoi, ei enää koskaan saatu kuulla jär-
jellistä sanaa. Häntä oli hoidettava kuin pientä lasta
ja niin oli alussa Anttiakin vaalittava.

Sitä seuraavana päivänä oli myrsky ja tuisku
viimeinkin lakannut ja päivä paistoi kirkkaasti, niin-
kuin ainakin keväinen päivä. Helottavan kirkkaaksi,
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kuin puhtaimman kateliinan, valkasi se silloin tasaisen
lumipeitteen Keron kankaalla ja muutamissa puissa
kiiltelivät jääpureet, jotka nuiveilta oksilta alas päin
riippuivat, kuni kirkkaimmat timanttikyyneleet. Ke-
väällä sitte pystytettiin kankaalle kuusitoista kömpelön
näköistä puuristiä ja siitä päivin sanotaankin sitä
kangasta aina joko »Nälkänummeksi", tahi »Kuuden-
toista kankaaksi".

Juho Reijonen.



Niitä miehiä, niitä miehiä!

Erästä pitämääni naisasiaesitelmää Vaasassa viime
kevännä kuuluu moititun siitä, »etteivät miehet siinä
saaneet yhtään takkiinsa". Pyydän nyt käyttää „Nuo-
ren Suomen" palstoja hyväkseni korjatakseni tämän
ikävän virheeni.

Selitykseksi ensin pari sanaa. Kun naisten puo-
lelta sanotaan, ettei huono asemammeolemiesten syyksi
pantava, vaan että se johtuu katsantotavoista ja eri
aikain sivistyksestä yleensä,niin tämmöiseenpuheeseen
varmaan on vaikuttamassa jonkunmoinenylpeys meissä
vaimoväessä. Ymmärrettävästi aivan emme näet tah-
toisi oikein myöntää, että maailman menot ovat jär-
jestetyt ilman meidän apuamme, vaan ettämuka omat
hyppysemmekin ovat olleet muassakutomassa sitä riip-
puvaisuuden verkkoa, joka on meidät vanginnut. Täysin
rehellisiä jos ollaan, niin on myönnettävä, ettämiehiä-
hän ne sentään ovat olleet kaikki, jotka ovat meidän
asiamme harkinneet ja kaikki pykälät meistä laatineet,
olkoot nuo sitten olleet hyviä tai huonoja. Olemme
siis oikeutetut vetämään väkevämmän sukupuolemme
vastaamaan siitä vääryydestä, jokameille on tapahtunut
ja vielä tapahtuu. Sillä, että meille on vääryyttä tapah-
tunut, sen jo myöntävät sekä »vanhat" että »nuoret".
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Ettei meillä itsellämme olisi vastattava suurista
synneistä tässä maailmassa, sitä sen pahempi ei sovi
kieltää. Mutta niiden paljastamisesta muut kyllä pi-
tävät huolen.

Mistään yleisestä tilinteosta ei tällä kertaa tule
puhetta. Otan vaan esille muutamia seikkoja, jotka
osottavat, kuinka vähän meidän naisten asioita järjes-
täissä on noudatettu johdonmukaisuutta, ominaisuus,
jonka miehet kuitenkin ovat määränneet juuri heidän
ominaisuuksikseen. Ja että johdonmukaisuuden puute
on mitä harmittavin puoli kaikessa kohtelussa ja kai-
kessa toimessa, sen tietävät koulupojatkin.

Siis asiaan. Maailman alusta olemme saaneet
kuulla, että olemme heikompi sukupuoli. Miehet ovat
sen tuntomerkin meissä keksineet jameistä levittäneet.
Ettei asia olisi totta, siitä ei nyt kiistetä. Sen verta
kuitenkin sanottakoon, ettei ole tarvis uskoa kaikkea,
mitä maailman viisaat meistä ovat kirjoihinsa kirjoit-
taneet. Koskekoon se sitten ruumistamme tai sie-
luamme.

Ollaan siis heikommat. Mikä olisi ollut johdon-
mukainen seuraus tästä tiedosta? Luonnollisesti yksi,
että meitä väkevämpi sukupuoli, jolla on ollut sekä
voima että valta ja joka — se kuuluu myöskinasiaan— aina on julistanut itsensä meidän suojelijaksemme,
olisi koettanut antaa meidän käsiimme parhaimmat
aseet heikommilla voimillamme tullaksemme toimeen
tässä elämässä. Mikäpä olisi ollut luonnollisempaa,
kuin että Aadamin pojat olisivat antaneet Eevan tyt-
tärille oikeuden ensin valita itsellensä parhaimmista,
mitä yhteiskunnallinen elämä ja sivistys voipi tarjota,
ja itse tyytyneet siihen mitä olisi jäljelle jäänyt? Niin
olisi todellinen gentlemanni tehnyt. Esimerkiksi tie-
don hedelmien suhteen. Esiäitimme Eeva oli heti val-
mis tarjoomaan kumppanillensa siitä aarteesta, minkä
hän löysi tiedonpuusta, mutta miehet puolestaan sitä
vastoin ovat visusti salanneet meiltä tiedonpuun hedel-
mät. Sen sijaan että heidän olisi pitänyt sanoa meille:
»Te kun olette heikommat, ettekä jaksa raataa, ottakaa
eteenne vain ja käyttäkää hyväksenne".
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Kun miehet, jotka ottivat kaiken puuhan huolek-
seen, järjestivät nuorisolle kouluja, joissa oli jaettava
hyviä välikappaleita vastaista toimeentuloa varten,niin
olisi niitä ensi sijassa pitänyt hankkia juuri meille,
me kun kipeimmin olimme avun tarpeessa. Mutta vie-
läkö mitä!

Oikein hävettää mainita, että meidät ensi aluksi
tykkönään unohdettiin,jakouluihin pääsivät ainoastaan
miehet itse. Eikä vaan aluksi, sehän olisi liian lievästi
sanottu, vaan vuosisadoiksi, niin että monet sukupol-
vet meistä jäivät kokonaan opinpuutteeseen. Ja unoh-
detaanpa usein vielä nytkin. Sitten, kun vihdoin vii-
mein huomattiin velvollisuudeksi päästää meitäkin osal-
liseksi sivistyksestä, mitä annettiin meille? Parastako?
Ei, ei suinkaan, vaan ainoastaan niitä murusia, jotka
putosivat heidän omilta pöydiltänsä.

Ja halvastako? Vielä vaan. Tuskin ilkeää sa-
noa, että meiltä heikommilta ja siis myöskin vakava-
raisemmilta miehet kiskovat kaksinkertaisen maksun
samasta opetuksesta, usein vähemmästäkin,kuinminkä
he itse ottavat puolestahinnasta. (Katsokaa lukukausi-
maksuja tyttökouluissa ja niissä alkeiskouluissa, joihin
tyttöjäkin pääsee). Ja tästä meille käsittämättömästä
tempusta, jossaei löydähiventäkään johdonmukaisuutta,
ei heidän päänsä käänny nöyrimmistäkäänrukouksista.

Niin, suuremman maksun kuin itseltänsä he.meiltä
ottavat meidän opetuksestamme. Mutta mimmoisen
palkan he meille antavat työstämme? Eikö se ole
omituista logiikkaa — mutta kenties oikea logiikka
onkin semmoista? — että ensiksi he suovat meille op-
pia hyvin suurella säästäväisyydellä, toiseksi he teke-
vät sen meille hyvin kalliiksi,ja kolmanneksi,kun vih-
doin vaivoin olemme hankkineet itsellemme kelpoi-
suutta ja saaneet toimen, jossa suoritamme yhtä hy-
vän työn kuin miehetkin, he maksavat meille paljoa
pienemmän palkankuinheille itselleen. Turhaan olemme
tästäkin vedonneet heidän omiintuntoihinsa,heidän vel-
vollisuuden tuntoihinsa meidän suojelijoinamme, heidän
sydämmiinsä. Ei mikään auta,
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He vastaavatmeille: »Meidän täytyy elättääperhe,
sen vuoksi täytyy meillä olla suuremmat palkat". —
Mutta ensiksikin, miesten ei täydy elättää perhettä.
Sillä ei valtio, s. o. miehet, ollenkaan kysy, elättävätkö
ne miehet perhettä vaiko eivät, joille he maksavat sii-
hen tarkoitukseen palkanlisäyksen. Tuon lisäyksen suh-
teen on aivan yhdentekevää, onko sen saajalla per-
hettä taikka tuleeko hänellä sitä koskaan olemaan, li-
säyksen hän saa aina. Se riittää, että hän on mies.

Jos miehet olisivat johdonmukaisia, säätäisivät he
näin: »Se henkilö jolla on perhe ja joka sen elättää,
on saava palkanlisäyksen". Mutta kaukana siitä. Väke-
vämpi puoli saa apua perheensä elättämiseksi, mutta
heikompi ei saa (vaikka hän sen lisäksi on yksin).
Sillä hän on nainen. Onpa niinkin, että tuossa on
mies, joka ei ole eikä luultavasti koskaan tulokkaan
olemaan perheenelättäjä, mutta jolla on perheenelättä-
jän palkka; tuossa nainen, joka on perheenelättäjä,
mutta jolla ei ole perheenelättäjän palkkaa.

Jos valtio todella pitäisi huolta siitä, ettäperheet
saavat elatuksensa, mikä mielestämme olisi oivallinen
asia, niin pitäisi katsoa, että kaikki perheet sen saisi-
vat. Mutta eiväthän valtion miehet pidä siitä huolta,
että kaikki perheenelättäjät saisivat apua. Sanoimme
jo, että jos perheenelättäjä on nainen, niin hän ei saa
palkanlisää. Mutta niitä on paljo muunlaisiakin per-
heitä, joiden elättämiseen ei valtio ota osaa. Maan-
viljelijäin, liikemiesten, niin, suurin osa perheistä ovat
sitä laatua. Onko oikein, että valtio suosii yhtä lajia—

virkamiesten — perheitä enemmän kuin muita?
Katsokaamme tuota palkka-asiaa vieläkin esimer-

kin valossa. Virkamies onollut kymmenen vuottapalve-
luksessa, naimattomana, 3,000 markan vuotuista palk-
kaa vastaan. Nainen samassa virassa saman ajan 1,800
markkaa vastaan. Mies onnoina kymmeninä vuosina siis
kantanut valtiolta 12,000 (sanoo kaksitoistatuhatta)mark-
kaa enemmän kuin nainen, perhettä elättääksensä —
ja hän ei ole sillä ajalla elättänyt ketäkään muuta
kuin oman itsensä. Kun tuo nainen sillä ajalla on
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elättänyt perheen. Mitä on toiselle tarpeettomasti an-
nettu, se on otettu toiselta, joka olisi sen tarvinnut.
Sellainen on systeemi.

Muttaantaapanyt ollaniin,ettäuseimmat virkamie-
het joskus tulevat perheenelättäjiksi. Herra A. ottaa siis
vainion, B.n. Että nämä A. ja B. voisivat tulla vä-
hemmällä työllä toimeen, olla onnellisia ja elää hyvin— kenties lapsettomina — niin keksitään keino: vä-
hennetään erään kolmannen henkilön,heikon naisen,
palkasta kolmas osa tai enemmän ja pistetään se A:n
käteen, hänen ja B:n sekä heidän lastensa elatukseksi.
Sillä tavalla valtion miehet hankkivat perheenelättäjil-
lensä lisäpalkkioa. Onko se johdonmukaista?

Ja onko todellisuudessa niin, ja tarvitsisiko niin
olla, ettämies yksin onperheenelättäjä? Luullaksemme
sanotaan jossakin tärkeässä säännössä, että mies ja
vaimo yhdessä ovat velvolliset elättämään perhettänsä.
Ja niin todella monin kohdin onkin. Jos katsahdamme
asiaa yhteisessä kansassa, niin huomaamme, että per-
heen äiti tosiaankin ottaa päälleen hyvin suuren osan
talon pystyssä pitämisestä. Siellä voi yhtä hyvällä
syyllä sanoa vaimoa kuin miestäkin perheenelättäjäksi.
Tavallisesti on vaimolla alkuansakin yhtä suuri osa
kuin miehelläkin siinä maassa ja talossa, joka perheelle
antaa elatuksen. Eikä hänen työnsä tuon kokonaisuu-
den ylläpitämiseksi ole arvottomampi kuin miehenkään.
Sanoa siinä yksin miestä perheen elättäjäksi todistaisi
sulaa lyhytnäköisyyttä.

Sama on laita varsinaisessa työväen luokassa,
jossa vaimo ei suinkaan istu kädet ristissä, vaan tekee
perheenelättäjän virkaa samaten kuin toinenkin puoliso.
Tulemme sitten korkeampiin säätyihin ja virkamiehis-
töön. Ensinnäkin on huomattava, että ne pääomat,
joilla kapitalistit jaheidän perheensä elävät, eivät suin-
kaan aina ole perheenisäntaloon tuomat, vaan onvaimo,
milloin tuonut ne kaikki,milloin osanniistä. Näissä ta-
pauksissa myöskäänei siis yksin mies ole perheen elät-
täjä. Virkamiesten ryhmässä tosin näyttää siltä, kuin
mies yksin sitä olisi. Tämä näennäisyys tulee siitä, ettei
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perheenäidin työtä muuteta rahaksi eikä semmoiseksi
arvostella. Jos perheenäidin, samaten kuin isän, työ
muutettaisiin rahaksi, ja tuo tehtäisiin työn oikean ar-
von mukaan, niin saataisiin sumina, joka ei suinkaan
olisi vähäpätöinen talon yhteisissä tuloissa. Koska
siis kieltämättä täytyy myöntää, että vaimo itseteossa
lisää perheen tulopuolta, niin on hänkin perheen
elättäjä.

Että virkamiesluokassa kuten muissakin semmoi-
sia perheitä löytyy, joissa ei vaimo tee työtäniinpaljo
kuin hän voisi ja häneltä voisi vaatia, se ei oikeuta
paikkojen järjestäjiä antamaan virk&miehille korkeim-
pia palkkoja kuin naisille. Niitä on näet toiselta puo-
len semmoisiakin perheitä, joissa voi sanoa miehestä
samaa kuin juuri sanottiin vaimosta.

Kun mies ja vaimo tahtovat perustaa perheen,
niin on oikeinta, että he molemmat ponnistavat voi-
mansa sen ylläpitämistä varten. Miesten täytyy luo-
pua tuosta vanhasta ja hyvin moitittavasta, epäjohdon-
mukaisesta keinostaan ottaa kolmannelta henkilöltä,
heikommaltansa, osa hänen ansaitusta palkastaan noi-
den kahden toisen perheen elatukseen.

Joskus, vaikka harvemmin, puolustavat miehet
korkeampia palkkojansa sillä väitteellä, että heidän
elämäntarpeensa yleensä ovat suuremmat kuin naisten.
Jääköön kiistämättä, onko väite perustettu, mutta sen
voipi sanoa, ettei suinkaan ole välttämätöntä, että niin
on, jos on. Mies voi aivan hyvin elää säästäväisesti
samaten kuin nainenkin, jos vaan tahtoo. Ja koska
mies on vahvempi, niin ponnistakoon enemmän, teh-
köön muutamia tuntia enemmän työtä päivässä, kuin
nainen. Se sopii perheelliselle miehelle niinkuin per-
heettömällekin.

Sanotaan, ettei mies naimattomanakaan itse voi
hoitaa talouttaan, hän tarvitsee siihen apulaisen. Kyllä
niin. Mutta yhtä vähän voi sen tehdä nainenkaan,
joka koko päivän on muussa työssä. Mutta miten te-
kevät miehet? Naimattomalle miehelle, jokaon valtion
palveluksessa, määräävät he lisäpalkkion, jota tämä saa
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käyttää taloudenhoitajan palkkaamiseen — itse voi hän
siten saada aikaa lepoon tai lisättyyn ansiotyöhön—
mutta naisen he lähettävät virkatyöstään,suoraan hel-
lan ääreen. Osaahan nainen itse päivällisensä laittaa,
ajatellaan. Miehet unohtavat, että heikompikin tarvit-
see levähtää, että nainenkin,kun hän koko päivän on
rasittavassa työssä, tarvitsee saada lämpimän ruoka-
palasen suuhunsa. Ja sitä hän ei saa, jollei hänellä-
kin ole joku, joka sen hänelle valmistaa.

On kummallista, että miehet eivät usko naisten
tarvitsevan juuri paljo mitään. »Mitähän yksinäinen
nainen tarvitsisi", on miltei sananparreksi tullut lause-
tapa, joka osottaanaisen muka tuskin tarvitsevan ruo-
kaakaan, saatikka sitten seuraa tai muuta elämän nau-
tintoa. Niinkuin emme me yhtä hyvin kuin miehetkin
tarvitsisi omaa kotia ja ympärillämme myötätuntoisia
ihmisiä? Mutta miehet ovat niin kauvan tottuneet pi-
tämään huolta meistä, että he ovat tarkalleen määrän-
neet kaikki meidän ruumiilliset ja henkiset tarpeem-
mekin. Meidän, jotka heidän oman lausuntonsa mu-
kaan kuitenkin olemme niin tykkynään toisellaiset
kuin he!

Kun siis miehen muka suurempien elämäntarpei-
den nojalla ja sen nojalla, ettei hän voi itse talouttaan
hoitaa, tahdotaan puolustaa hänen korkeampaa palk-
kaansa, niin se ei pidä paikkaansa.

Jos miehet sen sijaan, että auttavat päällysvaat-
teen päällemme ja laskevat meitä ensimmäisenä ovesta
sisään, antaisivat meille, mitä oikeuden nimessä vaa-
dimme, saman palkan samasta työstä, niin tekisivät
meille suuremman palveluksen kuin kaikilla suojelus-
keinoillaan.

Eräs toinen kohta, jossa väkevämpämme meitä
niinikään kohtelevat jotenkin epäjohdonmukaisesti, on
meidän työvoimamme arvostelemisessa. Paperilla no
arvataan kovin pieniksi, mutta käytännössä ei niitä
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silti säästetä. Voisihan palkan vähemmyyttä puolus-
taa, jos nainen päästettäisiin vähemmällä työllä kuin
mies. Mutta niin ei tehdä. Olkoon sääty tai ammatti
mikä hyvänsä, yhtä paljo työtävaaditaan naiselta kuin
mieheltäkin. Usein enemmänkin. Olemme kuulleet, että
joskus sekakouluissa maalla, missä on miesopettaja,
hänelle palkataan apulainen tyttöjen käsitöihin,— jo-
ten hänen oma työnsä vähenee

— mutta jos opettaja on
nainen, saa hän opettaa käsitöitä pojillekin, ilman eri
palkkiota. Epäsuorasti tietysti pakoitetaannaiset yleensä
tekemään enemmän työtä kuin miehet siten, että
heille annetaan pienemmät palkat. — Jos katsomme
vaimoväkeä talonpojissa tai herroissa,niinnäemme, että
heidän usein täytyy olla työnteossa ei ainoastaan ta-
vallisina työaikoina, vaan vieläpä ruoka-aikoina ja yöl-
läkin. Niin on laita monen perheenäidin.

Väliin nähdään, että naiset tekevät suorastaan
raskampaa työtä kuin miehet. Muuraustöissä naiset
heikommilla hartioillaan kantavat raskaita tiiliä ja sa-
vea ylös miehille, jotka vahvoissa käsissään heiluttavat
muurauslapioa. Ja oletteko huomanneet työnjakoa kau-
punkien t3^ökansassa, kun he lauantai-iltoina saunaan
menevät? Eikö vaimo aina kanna lasta ja mies kylpy-
vastaa? Pohjanmaalla naiset usein kyntävät ja niit-
tävät, miehet kun käyvät kalassa tai kaupoilla, j. n. e.

Ja yhtä vähän kuin meidän voimiamme sääste-
tään julkisissa viroissa ja kaikessa työssämme ylipäänsä,
yhtä vähän säästetään meidän varojamme julkisten
maksujen suorittamisessa. Sillä vaikka miehet antavat
meille pienemmät palkat ja jo senkin kautta pakotta-
vat meitä kovempaan työhön,eivät he aristele veroit-
taessaan meitä samojen perusteiden mukaan kuin itseän-
säkin. Ainoastaan henkirahan maksussa onmeillä alen-
nus. Jos miehet kerran ottaisivat punnitaksensa mei-
dän asioitamme johdonmukaisesti ja puolueettomasti,
meidän kannaltamme, niin olisivat monet asiat toisin,
niinpä meidän yhteiskunnalliset y. m. maksummekin.
Kaupunginmaksujen suhteen esim. pakoittavat miehet
meitä ottamaan osaa kaikkiin menoihin, joista monet
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kuitenkin ovat ainoastaan heidän omaksi hyödykseen
ja mukavuudekseen. Niinpä saamme kun saammekin
ottaa osaa m. m. kaikkien niiden mukavuuskojujen
kustannuksiin, joita Helsingin miehet ovat teettäneet
itselleen useampien katujen varsille, esplanaadeihin
y. m. Ajatella naisten terveyttä tässä suhteessa, se
tietysti ei ole juolahtanut isäntiemme päähän. Tämä
johtaa mieleeni Kristiaanian isäin muutama vuosi sit-
ten antaman ankaran kiellon,etteivät naiset saisikäydä
pääkaupungin kaduilla kl. 10 jälkeen illalla, jonka joh-
dosta naiset kysyivät, eikö heitä sen johdosta vapau-
tettaisi ottamasta osaa katujen valaistukseen niinä vuo-
rokauden aikoina, jolloin ainoastaan miehet saivat ka-
tuja käyttää. Mutta tiet

-
rsti he saivat maksaa.

No, me maksamme siis verot. Me maksamme,
ja miehet käyttävät niitä. Johdonmukaisuus

—
ei

puhutakkaan muusta — vaatisi, että koska meidän
täytyy suorittaa veroja kunnalle, valtiolle ja kirkolle,
pitäisi meillä myöskin olla oikeus osaltamme määrätä,
mihin nämä verotkäytetään. Mutta siinäpä se »punkti-
paikka" olikin, sanoi entinen mies aapiskirjaa tava-
tessaan. Rahan hankkimiseen me kyllä olemme hyviä,
mutta sen käyttämisen tahtovat miehet yksin hallita.
Niin on laita perheessä, niin yhteiskunnassa,- niin val-
tiossa.

Naidun vaimon omistusoikeudesta ja sukupuoli-
elämän suhteista olisi vielä paljo sanottavaa, mutta
jätämme nämä seikat toiseen tilaisuuteen.

Lucina Hagman.



Työkansan Marssi.

V» yogansa, nous^arr\n\e!
tuo entisyyden loistoisuus
Ja nykyisyyden mahtavuus
Ön työtämn\e.
jNfyt painavafyo meitä ne?
jNe niskoiltamme puistamme,
täyspäisiksi kypsyttää
jVteit' ail^a tää
Ja neuvoo menneisyys.

työkansa, nouskamme!
työ korkeimman on tahtoa,
jVlut kurjuus orjan kahleita

—
Jiz katkomme.
Siks' emme raada juhtina,
Vaan luonnon eturinnassa,
Valoa kohti pyrkien,
töin, taistellen —
Se meidän valtatie.



32

työkansa, nousl^airpe!
Ön meissä Suomi suurinna
Ja kansan voima vahvinna,
jVfe nouskamme!
l^un perhekunnat, tapsen\me
jVfe valvehilte nostamme,

J^fe uuden voiman tenhokaan
tuo maailmaan
Ja Suomen vahvuuden.

työkansa,nouskamme!
jMeit' osa kallis vartoaa,
töin, toimin, voimin valloittaa
Sen tahdomme.
työnkunnia, työn arvo, ne
Ja valistus or\ toivomn\e,
KaikV oikeudet tasaiset
Ja vetjein vertaisuus.

J. H. Erkko.



A. EDELFELT: Norjalainen tyttö (Solvejg).





Purjehdus sisävesillä.

Oli jo kauvan tämän kirjoittajalla ollut tuumana
tehdä pitempi purjehdus sisävesillämme. Ja jos se
kerran tulisi tehtäväksi, niin täytyisi sen tulla niin
perinpohjaiseksi kuin suinkin. Sen olisi alkaminen me-
ren rannalta ja ulottuminen niin syvälle maansydäm-
meen kuin purjehdittavia vesiä vaan riittäisi, esimer-
kiksi Viipurista lisalmeen. Ja sen tarkoitus olisi osoit-
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taa, että huvipurjehdus sisävesillä onyhtämahdollinen
kuin saaristossakin, jotamerenranta-purjehtijat useinkin
ovat taipuvaiset epäilemään. Ahtaat vedet! sanovat
he. Matalat rannat, luotoja ja kareja kaikkialla ja
ennen kaikkia kelvottomat, epätasaiset tuulet!

Niillä venheillä, joita tähän saakka sisävesillämme
on huvipurjehdukseen käytetty, ei purjehdus olekaan
suurta huvia tarjonnut. Ne ovat olleet joko meri-
venheitä tai niiden mallin mukaan rakennettuja ja siitä
syystä syväkulkuisia, raskaita soutaa ja huonoja kul-
kemaan heikoissa tuulissa, joita kuitenkin yhtämittaa
sattuu salmissa ja korkeiden maiden alla, minne sisä-
vesillä purjehtiessa vähä väliä joutuu. Niitä on kyllä
koetettu lyhentää, madaltaa tai muuten pienentää,mutta
silloin ovat purjepurret taaskäyneet epävakaisiksi, ah-
taiksi ja pitempiä retkiä varten epämukaviksi. Ja se
se lienee osaltaan syynä siihen, että purjehdus sisäve-
sillä on tullut niin huonoon huutoon ja niin vähän
kehittynyt.

On kuitenkin eräänlaisia purjevenheitä, jotka sa-
moin kuin nuo niin suureen käytäntööntulleet palko-
veneet eivät ole suomalaista keksintöä, mutta jotka
kuitenkin ovat kuin meitä varten keksityt. Ne ovat
nuo n. s. centerboards, joita on ja valmistetaankin
jo koko joukko Viipurissa, mistä ne ovat päässeet
Kuopioonkin päin leviämään. Myöskin Varkauden teh-
taan laivaveistämö on ryhtynyt niitä valmistamaan.
Ja se oli sellaisella venheellä kuin allekirjoittanut muu-
tamani Viipurin purjehdusseuran jäsentenhyväntahtoi-
sella välityksellä pääsi panemaan toimeen kokeensa
purjehtia Viipurista lisalmeen.

Enkä voikaan kylläksi kehua niitä etuja, joita
käyttämäni venhe tarjosi. Se oli vaanpienoinen, kuut-
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tatoista jalkaa pitkä pursi, mutta leveys korvasilyhyy-
den ja tilaa oli riittävästi kolmelle hengelle. Yksi ai-
noa purje kokassa on helppo hoitaa eikä tuota mitään
vaaraa äkkinäisenkin tuulen puuskan päälle karatessa,
kun kaitanen köli sallii melkein silmänräpäyksessä
pyörähtää vastatuuleen. Se köli on muuten nerokas
laitos, sillä kun sen voi nostaa ja laskea, voi muuten
matalassa uiva vene liukua melköinmihin niittyrantaan
tahansa ja ajaa helposti karien yli niihin tarttumatta.
Luoviminen on kuitenkin ehkä centerboardin pääansio,
sen kun voi pusertaa melkein niin liki tuulta kuin
kehtaa —

verraton etu ahtaissa salmissa ja niemien
kärjissä.

Mutta vaikka käytettävä venhe olisi kuinka käy-
tännöllinen taliansa, eihän sisävesillä purjehtiminen
sittenkään vedä vertoja meren aavain ulappain kyntä-
miselle, väitettänee. En tahdo mieliala-asioista kiistellä,
vaikka luulen, että syy epäilyksiin on siinäkin, että
harva purjehdusurheilun harjoittaja on oikein ollut
tilaisuudessa antauta sen viehätyksen valtaan, minkä
tuhansien järvien maa tältä kannalta tutkittuna tarjoo.
Sillä ne ovat lukemattomat ne pikku-ilot, joita siellä
valmistetaan, ja vaihtelevat ne tunnelmat, jotka siellä
syntyvät. Saanen sentähden puhua sanasen rakkaiden
sisävesieni kiitokseksi,kertomalla muutamia vaikutuksia
matkaltani.

Ensiksikin purjehdus suurella Saimaalla! Onhan
se melkein kuin merta viilettäisi. Laajat selät, aavat
ulapat, paikoitellen niin pitkät näköpiirit, etfei rantoja
näy. Lauritsalasta lähdettyä ovat rannat asumattomat,
siinä on täydellinen erämainen ulkosaaristo: kallioita
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ja karua petäjikköä. Suuret merikotkat vaakkuvat tai-
vaalla, kalalokit huutelevat vettä pitkin, seuraavat pur-
jehtijan mukana ja asuttavat luotoja ja kareja, joissa
aalto synnyttää melkein ainaisen kohinan. Merta muis-
tuttavat suuretkoivistolaistenhalkojaalatkin,joitailmaan-
tuu tuon tuostakin kaukaisiin salmien suihin,mistäne las-
kevat täysissäpurjeissaulapoiden halki. Ja mertamuis-
tuttavat majakat, jotka illan tultua alkavat tuikkia nie-
mien nenistä ja viitoittavat tien peninkulmien päähän.

Vaan vaikka se on kuin merta, ei siinä kuiten-
kaan ole meren turvattomuuden tunnetta eikä yksinäi-
syys muutu siellä yksitoikkoisuudeksi. Helposti löytyy
joku asuttu saari, johon voi yöpyä tai antautuapäivä-
kausiksi maalaiselämän mukavuuksiin. Siellä on saa-
risto, suomalainen saaristo, jossa elää ystävällistä karja-
laista kansaa ja joka sentähden on niin kotoista ja
omamaista. Ja sentähden ovat Saimaan vedet minusta
kuin luodut huvipurjehtijan hauskuudeksi.

Sieltä on kuitenkin halu nousta ylemmä, pyrkiä
pohjoista kohti. Tuuli liehtoo etelästä, tullaan ahtaam-
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mille vesille ja maat nousevat jo edessä päin. Seudut
asuttuvat sitä mukaa kuin vedot Puumalaan tullessa
kapenevat. Ilmaantuu peltoja ja kellertäviä kaskia
etäisille mäkirinteille ja selänteiden päällä eroittuu tai-
vasta vasten taloja ja huoneiden harjoja, joiden ikku-
noita laskeva ilta-aurinko kimmellyttelee. Ja jo kauvas
näkyy Puumalan kirkontorni. On sunnuntai-ilta ja
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vesikansa soutaa meitä vastaan kirkkovenheissään. Kul-
jetaan ohi kirkkorannan ja kirkonkylän, jossa laiva-

laiturit ovat kansaa täynnä ja
jossa joutilaat katselijat huiskut-
tavat meille hattujaan ensin ter-
vehdykseksi ja sitten hyvästiksi.
Edessäpäin virran niskassa haa-
veilee joku paikkakunnan purje-
venhe hiljaisessa tuulessa. Se saa-
vutetaan ja sivuutetaan ja sinne
läävät asutut maat ia taas ollaan
saarien, salmien ja nimettömäin
niemien sokkeloissa.

Päivä paistaa Valkoseen purjeeseen, purjeen alta
näkyy kappale maata ja vettä ja valkoset merimerkit
elähyttävätmaisemaa ollenilona silmälle niinkuin virsta-
patsaat talottomilla taipalilla. Kuinka ne ovat moni-
muotoisia,mitä vaihtelevimman mielikuvituksen mukaan
tehtyjä, niinkuin ne olisi siihen kasvattanut itse luonto,
joka ei koskaan jäljittele itseään! Tuolla on niemen
nenään koottu kiviraunio, jonka keskestä nousee risti
ja tähti. Toisaalla korkea kolmikulmainen haasia, ja
kun ehdimme sinne, kiiltää jo toinen samallainen toi-
sen selän rannalta. Sillä välin, ja varsinkin ahtaam-
milla vesillä, piipottaa luodon tai vedenalaisen kiven
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kohdalla valkeita tai kirjavia tankoja ja vaarallisiin-
massa, salavihaisimmassa paikassa lepattaa punainen
vaateviiri varoittamassa. Niiden tähystäminen ja nii-
den mukaan väylän etsiminen oudoilla vesillä pitää
purjehtijan alituisessa jännityksessä, hänen mielensä
virkeänä ja silmän valppaana.

Matka Puumalasta Savonlinnaan on vielä jylhem-
pää erämaata kuin Saimaa. Ei kalastajan majaakaan
keksi silmä. Ainoa väylän varrella oleva asumus on
Seviän saari ja ainoastaan silloin tällöin tulee vas-

taan joku hinaajalaiva loppumatonta lotjajonoa peräs-
sään kiskoen. Mutta muuten vaan kivikkosaarta ki-
vikkosaaren vieressä, niinkuin jättiläisten tekemiä sau-
nan kiukaita, jotka ovat joutuneet veden alle. Päivä
kuumentaa ne polttaviksi, petäjän pihka tuoksuu vesien
yli ja jalkaa kirpeloi, kun maalle astuu. Lasketaan
venhe paaden reunaan, noustaan maihin, uidaan, ongi-
taan ja keitetään rantakalaa.

Savonlinnassa tämäkivikkomaisema kehittyy kuin
huippuunsa. Kun tulemme sinne, on taas ilta ja au-
rinko valaisee ruskeakivistä linnaa, joka on niin luon-
nollisena jatkona siitä kalliosta, minkä päälle se on
rakennettu, mutta josta se näyttää olevan kuin veis-
tettynä. Kiinnitämme purtemme ohikulkiessa vanhan
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linnan pääportin eteen, jätämme sen siihen hetkeksi
keinumaan ja käymme katselemaan Olavinlinnan rau-
nioita. Olla se oma asumus, olla se purjehtijan kesä-
huvila tuo," jonka torneihin näkyvät kaikkialla siintävät
selät! Mutta johan on kylläksi siinäkin,kun on tuol-
lainen paikka hetkenkään verran siinä levähtääksemme.

Tuuli työntää virtaa vasten, vaivaloisesti nousee
vene, mutta purje tekee kuin tekeekin velvollisuutensa
eikä aikaakaan, kun ollaan taas suurilla selillä ja au-
tioilla selillä kivikkosaarien sokkeloissa.

On iltapäivä taas, takainen taivas on mustassa
pilvessä, joka on kuin palkeena tuulelle, mikä kiihtyy
yhä vinhemmaksi kuta enemmän senedestäpakenemme.
Silloin tällöin vilahtaa salama selän takana ja kuuluu
kumea jyrähdys. Laine nouse lakkapääksi, irvistelee
ja sähähtelee kummallakin kupeella, yrittää nousta pe-
rän kautta niskaan, ropsahuttaa jo siihen kyntensä
kiinni, mutta ei saakaan niille sijaa ja retkahtaa voi-
matonta villaansa pärskyen selälleen ja jää. Takainen
taivaanranta mustenee yhä, kaksi sateenkaarta helottaa
siellä suurina mahtavina jänteinä ja singahuttaa yhä
tiheämmin tulisia vasamoitaan. Mutta me olemme kuin
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rauhoitetut, pilvi repeää kahdeksi, kaari katkeaa, mur-
tuu palasiksi ja putoo maahan. Ja kun sade hyökkää
pitkin mäen harjanteita molemmilla rannoilla, purjeh-
dimme me voitollisina välitse ja saavumme pienoisen
asunnon kohdalle juuri kuin tuuli tyyntyy.

Yövymme siihen, teemme tilamme latoon kahi-
sevien heinien keskelle. Sirkka sirittää, rastas laulaa
pellon takana ja käki kukkuu väsynyttä tuuditellen.
Aamulla heräämme siilien, että västäräkit juosta raa-
puttelevat kattoa pitkin.

On tyven, hievahtamattoman ilman aamu. Pur-
temme seista lekottaa somana ja sopusointuisena ank-
kurissaan lahden kainalossa. Se ei ole vielä herännyt,
kun ei ole tuulikaan herännyt ja sen silkkinen tuuli-
viiri nukkuu mastoon kääriytyneenä. Mutta vesille on
kuitenkin purjehtijan mieli ja hän vetää purjeen leväl-
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leen. Ilman henki kantaa hänet selälle, jossahän tuulta
odotellen aamupaisteessa vaakkuu maan ja taivaan
välillä.

Hyvin kaukana tuolla jossain syntyy sininen
juova, se lähenee lähenemistään, mutta ei pidä kii-
rettä . . kuolee välillä ja virkoo taas uudelleen eloon,
kunnes se vihdoinkin hellävaroen herättää purjeen
unestaan ja siirtää sen poikkiteloin. Myötätuuli alkaa,
alkaa aamusta varhain ja lietsoo iltaan myöhään.

Ja taas uudistuvat matkan pikku ilot,merimerkit
kiiluvat, seudut jäävät jäljelle ja uudet tulevat eteen.
Se päivä tuo meidät Taipaleen kanavalle ja Varkau-
den tehtaalle ystävällisten ihmisten ilmoihin. Toinen
päivä kuljettaa Leppävirran lehtorantaisiiu salmiin ja
läpi Konnuksenkanavan. Kolmas avaa eteemme Kalla-
veden, jonka helmasta vähitellen kohoo Laivonsaari,
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Neulamäki, Vanuvuori ja Puijon kyömyinen niska.
Kuinka tutusti kohoo siinä kaunis kaupunki puisto-
jensakeskessä! Kuinka tuttua on
"joka pykälä taivaanrannassa, io-
kainen saari, jokainen merimerk-
ki!Niemellä" soitetaan, nuoriso
viettää kansanjuhlaa, palkoven-
heitä parveilee rantamilla ja pik-
ku laivat lähtevät kuin tulikipi-
nät kiitämään keskipisteestään
eri haaroille Kallaveden kaikkien lahdelmien louke
roihin.

Etelätuuli on meitä seurannut Lauritsalasta
saakka. Luonto on ollut viikon päivät leppeällä,
hyväntahtoisella tuulella. Mutta viimein se näyttää
kyllästyvän, ja kääntyy pohjoseen viimeisellä taipa-
leella lisalmesta Kuopioon. Kymmenen peninkulman
luoviminen alkaa ahtailla vesillä ja kestää kolme
päivää.

Mutta juuri kuin alamme olla perillä ja lisalmen
kirkon harja näkyy Poroveden ylitse, heitäksen ilma

taas eteläiseksi ja kiidättää meitä kotia
kohti ja kohti matkan lopullista mää-
rää. Vilahtaa vaan ohitse pikkunen
kaupunki harmaine taloineen ja me
purjehdimme kirkon alla kapeassa sal-
messa. Siellä on taaskin sunnuntai,
rantaäyräät täynnä väkeä ja venheitä.
Urkujen soitto kuuluu salmelle saakka,

hymisee niin kotoisesti ja hellästi ja
avonaisetkellotapulin luukut näyttävät kuin silmää iske-
vän meille muiden huomaamatta keskellä juhlallista toi-
mitusta,
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Jo huomataan pappilassa tulijat, jo nostaa tuttu
hevonen rantaniityllä päätään ja hirnalitaa, jo juoksee
kotiväki pihasta rantaan ja purtemme käännäksen
pitkässä kaaressa rantalaituria kohti, jota sen kokka
koskettaa. Vavahtaa vähän koko venhe, puistaa kuin
paljon juossut hevonen valjaitaan, purjenuora laukiaa,
purje hulmahtaa alas ja me olemme päättäneet
purjehdusretkemme, jonka lähtöpaikkana oli Lau-
ritsala ja määränä Saimaan vesistön perimmäinen
pohjukka.

Juhani Aho.
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