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Tallitatko kultani kuwan.

Runeberg.

Lahtoselle ferro»» puhui poifo:
"Lähde, niitun silmä, illiivolto!
Sinussa on monto fotoa fertao
Kuißonfa jo nähnyt fultosini.
Mutta tollitatlo luwosenso,
Söilylötfösen? Et ilonansa.
Suma latoo, fun hän pois on mennyt,

turhaan sitä sitten haen täältä.
Stanfaisinfo nyt suo häijy lähde,
SRyötätt, setoilonto wetes tirftoon,
Sotfen, tallaanfo sun tuffa rantas"

Lähde sinisilmä löhönlausui:
"Minfölöhden tnua ronfoisisil,
Minun ryöttäisit jo sefoiltoisil,
Sulat fotfijtt mun wierillöni.
Enhän ole muu kuin weden tyttö,
Sydäntä ei mulla sykkimässä,
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"iöerta lämmintä ei suonissani,
En »voi rofoStaa, ei raffaan' olio.
Soista fun ei oma powes lämmin,
Oman sydämesi lämmin lähde
Säästä fouemmin sun fullas tumaa,
Kvin hön »vieressäsi fufoistaapi.



3

Lohdutus.

Älä itfe, poita, Ivoiffo oma fullas otettiin,
Älä routia tuaifertele, usein, usein fäypi niin,
Älä wolwo yöt ja pöiwöt,öllösmailein »alita,
Eihön aitio ihmisille ilopäitoöä tarita.

Turhaan foipaat, älä tyhjöönfyyneleitö »vuodata,
Ota toinen fullo fulle, 010 taitoaan Jumala,
Hön ci jätä, hyljöö fetöätt, aina maan hön rafastaa
Msiföönei ifättötisä tätä tulloo sullo sitä.
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Kewäälle.

Ketoa jo jondn, jo tohleisto päästä
Tafoett tallaamat, sulata jää.
Älä nyt ourinfo säteitä* säästö,
Joudu jo, nousi jo lämmittään.
!_)inffnnnt luonto jo herää, jo herää,

Aito on elää.

Kewö nyt joudn jo Suomentui moohon,
Äouos latteita tööltölinjää,
Joudu jo pimeys fufistomohan,
Staffaus rinnoissa sylyttään,
ohittunut fonso jo Herää, jo herää,

Aika on elää.
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Kyrönkoskella.

Wieri jolo »vesi, »vieri,
Kuohu lesti julteo,
Wolfo toahtofena Pyöri, —
Kuta »voi sun fulfea?

Kotoin httichun föstes humu,
löt jo päitoät soittelee,
Stttoet toltoet toirtas sumu
Lifi-tienot peittelee.

Olet niintuin sydämeni
Aina, aitta rauhaton,
Aino selin huofailetoi:
3S>oi fun olet armoton.
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Kerjäläinen.

Huuleni jo tooalistntoot
Taltoett tylmätt tynsissä.
Wotnto pohjan nuolet fotoat
Ryysyissäni tärsiä?
Kuule Luoja rntons,
Kerjäläisen hnotons.

SBilu liöölitäö,näitä puree,
3Hi«tä lietoitystä saan?
Kulo föyhö porfoo suree,
Kuta nälän sammuttaa?
Kuule Luoja rufous,
Kerjäläisin huefous.

Wointot loppuu, jäsen jäätyy,
Konos »vielä ihmisiin.
Isa taitoaan! »veri hyytyy,
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Kuinfa jätät minun niin.
Kuule, tuule rufous,
Kerjäläisin huefous.

Jopa tuulet, tuolla, tuella
Mulle tulee auttaja.
Ei nyt enöölöydy tuolla
Kiitos ratas Jumala!
Kuule aina ruleus,
Kerjäläisin huelons.

Titolla tulee
Pelastaja.
Ei hön tiellä,
Kun hän nöfec
Kyyneleeni
Postilleni
Jäätyneenä,
2Bie hän, »vie hön
Minun heiton
Heitytoäisen
Kerjäläisen
Säältä fylniön
gourasista,
Täältä fuolott
Kohlehisto,
Saattaa ihmisosumiin,
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Kuulee rufouffetti,
Kuulee hnotontseni.

Rienttö, riennä ttmvofsitti
Jopa lehto sitatottttaa -*-

Avta, luule turjan ööni,
Älä, ölö jätä tooan.
Kuule, tuule rufous,
Kerjäläisen huofaus.

28oi hön menee, ei hän luule
Muista tyly tooitooista,
Etpä tutetootilaon luule
Koston terran taitooosto.
Muista sillein rutouS,
Kerjäläisen hitolaits.

Sydän synffö eli sullo,
Kotoa, tylmö, rauboSta.
Tilille sun löytyy tulla,
Kerran nousta houdosto.
Muisto sillein rufous,
Kerjäläisin huefous.

Älö tuomiolla tiellä
Ketottnttosi armotoin,
Älä — mitä näen tiellä!
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Kulo tuolla ntofoo nom —
Muista nyt jo rufous,
Kerjäläisen huokaus.

Pion feste
Kchtasifitt,
Pian murti,
Maahan sorti.
Ei nyt enää
Sybömesi
Syntfä syti,
Ei nyt enää
Kerjäläisen
Söaiitusta
Kertoo tuule,
Käsi on jo
Hermolomia,
Silmän föihty
Sammitttunna,
ÄoStoot lunta
SSooteammot.
Niin on

— niin en
—

Tuolla tuolla
Taitoajossa
Kaiten Luoja
Koitti jäätää,
Ko ihanen
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Wollossonso.
Hön ett leivon
Lannista}»»,
©ätt en hellen
Pelastaja.

Min hön en mitntiifiit
Titti, tttrtoo toiimeinen.
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Nauta.

Suossa synnyin, suossa lostooin
Menyin suossa toiotoinna
Äitin armohan potoetla,
Mannun maammoni sylissä,
Poistoin purpitran pnnoisno
SRitsteaisna ruostehena.

Ilfeä inehmon lapsi,
Minun suostani sitoolsi,
Ryösti rinnoilta emoni,
Otti ifiorjofsenfa.

Tunti taffini tulehen,
Tuhtin purpuron tuherti:
"Harmoja on orjan tatti,
Kulontortoo fästyläifett!"

Pietsi poljoinja poloista,
Mua muotiasi aroin:
"Netfeofsi orjan nisto,
Snjutootsi orjan sello!"
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Työttti tuimahan tefehon,
SäSfi työhöntouheohon:
Mette puita puremahan,
Kertoen hongat faotamohan,
Heinät taittamaan heleät,
Kulot fatfomaan foreot,
Koitti siitoin siufotoaisit,
Jaloin neljin juofsitoaisit
Terin tuimasti tuhoa;
Myöstinmannun moommosesi
Rinta raatele matoihin!
Tästä työstö fouheaSta,
Näistä piiloista pahoista
Koitti luodut fammoatoi,
Mitä toaitooista toihootoi.

Mutta molla, häijy herra,
Woro ilfeä isäntä!
Itse orjoa opetit,
Itse «eutooit itleälsi. —
Kun ma raitoohon rupean
Sjllyn toollon toimmaisefsi.
Oman heimosi höivitön,
Wiilen toeljesi poloitsi,
Sisaresi siipoleifsi,
«Sinun itsesi fatalan
Wirnn fybätitoeriSfäsi
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Kyltoen feuhfosi todosso.
Siinä sitten pestyäni,
Pestyäni pnhtohotsi,
Kiillän taasen fonnihitta,
Poistan pnrpnron punoisno
Entistin ehompanani.
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Neidon lohdutus.

Muinoin heulfo httofoelitt,
SBöhötietoineii »valitin,
Kosto tultani erosi,
Armas lätsi muille maille.

Nytp' en aiheetta apeubu,
Suotta itfefään eneä,
Keinon fefsin tuSfalleni,
Mutton murheelle osasin:
Löhtiess' en Inototiloito
Erotessofoon eroa!

Eron pöiivö fun tuletoi,

Sulho tielle fuoriutoi,
Merenrannalle menetoi —
Riennän rannalle minölin:
Siinä »vielä toiitoyttelen
Ketoin tohlehin pitelen.

Sunpa pääsneetin fäfistä,
Pursin poieS pnrjehtitoi,
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Jotos jättöämun jölelle?
(Smpä jää mä sittenfänä!
Jolta jäänetoi jölelle,
Mutta silmät siuroa»»i
Ulapan sittisifille,
Softipöille lainehille.

Sunpa tultani fatonnee,
Etten hänt' erotolano,
Silitiini felitäfänä,
Joto jättöä mun jölelle? —
Empö jää ma silleintono,
En jää silloin, ettfö milloin,
Entä ilmoisna itänä!
JoSto jööfinsilmä-roisto,
Taitoon raufeoa rajoille,
Ajatutsini ajelen,
Työnnän mieleitt miettehiä,
Ajan totooni tuliset,
Työnnönhehlutoot haluni!
Ne ne portoesso pysytoi,
Sulhoani siurootoi,
Wösymötlä,uupumatto

Hetfefsfänä jättämättä,
Maitta fulfts faifet rarmat,
Maitta äörihin maailman!
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Kewät.

.Kohta lumi maamme heittää,
Kehto ruoho jälleen peittää
'Hiillyt, peltoiset.

Kultaisit tie myhöetlen
Päänsä noStelelcot jölleen,
Peittää! fetoifet.

lörivet aaltojansa noStaat,
Taitoaan fauneutta »vastaat
Kntooellen sen.
Lähde fiirehesti jnotsee
Innotellett järJven luotsi,
Siihen upoten.

Sintuifct ne atoarallo
Letttelewät toitoohollo
Tänne tullessaan.
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Mitäs oietaan syynä että
Pohjolan te »voitte jättää
Armaan, ihanan?

Toltoi toormoon etelähän
Saatti teiböt meneniöhätt
Kylmill' ilmoillaan.

Luento uubeHenfa herää
ämpärillensä hän terää
Kaiten fauneuben.

On siis Pohjolassa täällä,
Meillä louniiflo fetoäällö
Elo mieluinen.
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Lintunen jos oisin.

Lintunen jos oisin
Jo temteSfellä moisin,
Armaan luotsi lentäisin
Sylihinsö rientäisin.

Lintunen jos öisin
Ia toisirrellä »voisin
Armaastani laulaisin,
Häntä aina tiitiäisin.

Lintunen joS öisin
Jo prsitellö moisin,
Slrmoolleni tefifin
Pesän hytoött, founihin.
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Päiwän nousu.

Aurinlo jo armias
Nostaa fostoojoon,
Ole tertoe tultuoö
Juttu fotfen maan.

Nytpä foiffi heräätoät
Päiiväi» toalohon,
Kaiffi myösfin siirtyivät
Uuteen ormehen.

Suttret, pienet nousemat
Leposijaltaan,
Asfariinja tarttuivat
Uusill' tooiutillaan.

Lintnsetfin alfatoat
Laulun lesbossaan,
Luojallensa fantatoat
Kiitoon tiitostoon.
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010 ferlviis Toitvoinen
Kiitos minuutin,
Mielehes suo elänen
Pöitoött töniöttfiit.

Kosto »viimein »voipunen
Hiouban potvehen,
Auto sieltä herännen
Iloon isoiseen.
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Lasten laulu kesän tulosta.

Ketoöt tuli,oi jo tuli
jKetoät-ilma iloineen,
Tuli toti loitoottnmme,
Tuli sutoi suloineen.

Ketoöt tuli, talsi taltoi,
Satsi tuulet tuishtineeti,
Poijes tulti fotonansa
Kylmä taltoi tapoineen.

itivät tuli, lumi suli,
Lehti puihin puhteoo,
Koitti poltot Pohjolamme
Ruohoisiisi rupeaa.

Setoät tuli setä tuli
Pöitoöarmo* paisteineen,



22

Ilmossamme itoelia
Stefäfauben Intfineen.

Ketoöt tuli, täti tuli
Suusihimme tnttnmoon.
Kutu, tutu, fultarinta,
Mli toto meibän maan!
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Murheen lapsi.

(berberin mutaan.)

MtiStasilmömurheen impi istui
Ajatellen itfefsinfä terran
Pyöritoöisen»virran penfereflä,
Kutoon muoboSteli miettiessä
©atoesta hän silloin sormillansa.
"Mitä teet sö, miettitoäinett neito?"
Kysyy Luoja häitä tullessansa.
"Kutoon tein mo fatoeSta, moi anna
(Slätoäinen hettfi sille, Luoja!"
"(Släföön tooon ottoon hollussoni!"
Kutoo tohto liiffuu,hengittotoi;
Mutta Murheen impi rufoileepi:
"Heitä, Herra, heitä tooltahoni
Oinain sormieni toatmiStama!"
"Mun se on, ma hengen sille annein,
Söafatoastt Luoja »vastaa hälle.
Näin fun toäittelitoät fesfenänfä.

//
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Suli siihen myösfinMannun euffo:
"Mun si ompi, Murheen tyttö multa
Sylistäni otti lopsutoisen."
©illoin lausuu Luoja toiifahaSti:
"Tulee tuolla toonho SBäinämöinen,
Hänpä olleen siilon selivittöjö."
Mota, toonho, »viisoS Möinämöinen
TaitatoaSti riiban ratfoisiepi:
"Omofsenne ettofaa se toiffi,
©itiä niin en Onni sollinunno;
Sinä, jonfa elämöiis' on lahja,
Ota henfi siltä liloltuonso,
©nlle, Mao, sen luut on heitettötoöt,
©ilta muu ei ole antamasi.
Mollohosi en se, Murheen impi,
Elinojotsenso onnettotoo.
Jolloin toielö maassa hengittööpi,
Et sö fosfaott luoton lapsestasi;
Päitoö pöitoölt' on se pttuhootoo,
Kunne toiimeiit ivoipun houtohonso.

Toteentunut onlin Onnen päätös,
Ihminen on tapsi ninteltänsä -,
Murheen oma en fe elätSsiinfö,
Mutta fuoltttanfo Moon jo — Luojan
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Lähde.

Muorett jylhän foinaloSta
Seltvö lähde tumpuoo;
Salon jynfätt fuffasio
Aineosti fostitttao.

Mutta fortoesta se rientää,
Muille maille toieretoi,
Paisumalla tosmoo, tohto
SBirtano se fuohutoi.

Ilpeönösilloin juotsee,
Esteet maltaltansa lue,
Pellot, niitut foStuttaopi,
Siunausta niille tuo.

Niinpä jofa yletoäittett
AjotuSfin syntyivi,
Ihmismieleen fätfettynä
Elämähän syttytoi.
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Tuntemattomana »viipyy
Suljettuna rintahan,
Kunne murtaa fohlehenfo
Rientömöhönmaailmaan.

Eteenpäin sm pyrtiesfö
Mä »voimat toahlvistnu,
Pimeyben ivolhetulvat
Jo sen tieltä faltoastuu.

Totuuben si forottaopi
KirtfohoSti loistomoatt
Taiffa mielet taitouttaapt
Ihanuutta tuntemaan.
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Suomelle!

Oi Suomen fonso heröjöö!
(Si fctpaa nttffua;
Soh! armas päitoä sädestöö
Jo taitoon läteiltä.
Ah, touon testi unesi,
Jo joudu armas Suomeni!

Et muinoin armas maannut näin,
Kuin mailla Persian
©ö sitoistyfsin eteenpäin
©ait »viedä armohan,
©ii riensit tonsoin edellä
Jo olit aina toilpeä.

') Tämän runoelman synnytti puhe, jonka Proto. Lagus piti
yliopiston Juhlasalissa 6 p. Huhtikuuta 1861, jossa puheessa
hän toki näyttää ja todistaa Suomalaisilla kansoilla olleen lois»
taloa muinaisuus Persian maalla, jossa kallioihin hakatut kirjoi-
tukset olisiwat Suomalais kielten heimoa ja alkuperää, niin
muodoin todistaen kuinka eft-ijamme muinoin läwiwät muitten
kansain etunenässä siiwistytsen ja historioit teillä. Tämä puhe
löytyy "litteraturblad"nimisessä ruotsalaisessa kuutauslchdessä.
MyöskinMehiläisessä on Koskisen lähettämä selitys tästä asiasta-
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Siet' eli armas osita
Sun fotimaillosi,
Suli' oli maine, tututta,
Oil lämmin teeresi,
Oil pöitoött poiste armoinen
Oi toti eli fultoinett.

Sö taltioihin taltutit
Runoja sytviö,
SBtet' ettö toiste tuntisit
Kotoa entistä;
JoS toierotllelin »vierisit,
Omille ettö osaisit.

Sun »vieras fanfa Intian
Pois sorti mailtasi,
Jo saattoi maille Pohjolan
Pois palmupuittasi;
Siell' osui tuuli tunturein,
Ia »tältä, fitrjmlS jäätynein.

«Siell' tuuti tunteet jöhbyttt
Moscnti mieliä,
Jo näitä turjat näännytti,
Oil turja elämä;
Niin luopui lonso nuffttmaan,
Unehteolsien ivaitoojaau.



29

Niin tuntureitta nuttuupi
Se tonso mainio;
Kyll' aito armas riciitätoi,
Jo pöilvöfeittao jo;
Mian tonfa nulluu unensa,
Ei tietä ojan tultua.

Jo nouse armas Suomeni,
Enöönäl' uinaile!
Herätä foilli toeilotfi
Jo ebeS rientete'!
Ie faitoat lauos fitmppolit,
So jeubu, ettäs tapaisit.

Heröö!Ie »vieras löytänyt
On tetemoitosi,
Hän on fun runoS tetsinyt
Jo omott fielesi;
Isöisi hoohmet tnanoatoat
Jo töille suo luisuivat.

Herää jo utuista toouhoo
Isöisi futtttiaa!
Iloiten nutista muinoista,
Jo toiive tnletooa!
Tää muisto eifö lämmitä?
Tää toitoo eitö elätä?
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Keuhkotautinen.

Ie olett fihlottu, mun morsion
On faunis, hytoö, suloinen,
Ia totsonto sen armohan
On lempeä, tuin fuffanen;
Hän on niin founig, ihona,
SBaiff outin muoto toaolea;

Mun morsion en luoto.

Hon tehto rientelce mun syliini
Jo sulhoonsa suutelee,
Hän lepyttää sybäntöiti,
Sen aallot hän osittelee;
Ei tuohtt »veri tultua
Mun armaani, se ainoa;
Mun morsian en fnelo.

On tylmö tultani, sen suutele
Mie »veren poSfiltattifin,
Jo futtettftit hänt' ooton jo
Hän on minulle mieluisin:
Hänen sylissä sammutoat
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Sydämen myrstyt, riehumat:
Mun morsian on tuolo.

Jo olen fihlottn! jo tauuis en
Mun morsian, mmi onttooni;

©en posti tyll' on ritusutott
Jo faftoeat fen httttletfi;
Moon sulo loistaa silmistä,
Jo muoto sm on lempeä;
Mun morsion on tuolo.
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Onkija.

Jo armas päiwä kultineen
Idästä koittaa,
Ia teotmta yön uupuneen
Jo walo woittaa,
Jo usma nousee järwiltä,
Ia peite hajoo teesiltä.

Ma työnnän weelle weneeni
©mitte sysään,
Ia heitän kohta riippani
Selälle sywään;
Nyt lasken wawcm walwomaan
Ia ongen heitän ottamaan.

Jo tärppii! ompa kaloja
Kosolta täällä;
Nyt nykkii ahteen, ootappa!
Jo oot ween päällä!
Ai, pääsi paha pötkimään
Ia heitti jo hywästiään.
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Wiel' nykkii, näykkii ahleraan,
Ia ilomielin
Ma weneeseni nostan toaan
Nyt mielin määrin;
Ia koht' on koso saatuna
Saloja kaikenlaisia.

Waan päiwä kun on noussut nyt
Jo paistamahan
Ia kultaani herättänyt
Ihailemahan.
Ma kullan luokse soutelen
Ia hälle kalat kantelen.

Hän wastahani rientelee
Nyt huna huulin,
Ia sulhoansa kättelee
Hän sulo filmin;
Ma tarjoon hälle saaliini,

kauno kiittäwi.

Siell' istun hetken suruton
Luon' avutaseiii,
Ia lähtiissäni suutelon
Saan palkakseni;
»Niin rientää päiteä rattokaan,
Kun kultaani ma nähdä saan.
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Waan kunpa wuosi kuluupi,
En tänne juokse;
Mun kulta silloin ntuuttatoi
Jo minun luokse;
©iett' yhdess kalat keitetään,
Ia elon aikaa eletään.
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Ehtoo-tähti.

Sun iltasella katselen
Tuhansin lähtijä,
Min' ihmetellen oottelen
Ijäisen sääntöjä.

Minulle tähti mieluisa
Ia aina armahin
On ehto tähti rienmsa,
Se kaunis kirkkahin.

Se sama tähti wuorostaan
Taas aamu tähtenä
Käy aamun totta ennustaan
Am' yhtä heletöä.

Sit' ihannellen usehin
Sumeesti sydän lyö:
Niin nousee tottoon tahtikin,
Kun yltää kuolon yö
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Ijäistä uutta eloa
Taas toiteo odottaa,
Kosi' aamutähti ihana
Sen aamun alottaa.

Kun nä'en tähden kirktahan,
Se mieltä miellyttää:
O, teetsfö kulku kuolewon
Myös sinne fiivrcttää.

Kun henki Herran tekoja
Soo maassa miettiä;
Se herättääpi haluja
Alemmas ehtiä.

Kos toitoon tähti helottaa,
Ett' ijäisyyden tie,
Jok' ahdingosta erottaa
Myös tähtitarhoin toie.
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Ijäinen Isänmaa.
(Suomennos.)

Maa armas atttitittett maa
loss' asuu Jumala!
Siell' ylempänä maailmaa
Ia tähti taiwast' ateoroo,
Me saamme fyllin iloa;
Siell' osuu Jumala.

Suloinen siell' on olfamme
Ia suotu kaikkea,
Jos tuinko tääll' on osamme,
On taitoos kotomaanamme;
Mit' olis maaosa onnea
Niin armast' anoa?

Siell' yli pilwein on se maa
Ei silmiin siinnä se;
Ei löytä nyt sen satamaa,
Pois kauwempana kuolemaa,
Kuss' asuu Vapahtajamme,
Stetr ompi kotomme.
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Jos omaisemme maailman
Me täällä saisimme,
Jo maassa fatfen kunnian,
Kvin olle osa fttoletoan;
Niin sentään siihen maahamme
Palaisi mielemme.

Kvin kukka wiela kuoressani,
Tuleentuu aikanaan;
Niin Edentkin odottain
Meifl' aufeneepi autuain;
Sitt isänmaassa »veisataan
Ijäistä teeifuaan.



Kuun Tarinoita.
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Kuun tarinoita.

Suutuksissa on aurinko ollut Suomi-rankallemme.
Koko teitme kesään se tuskin kehtas näyttää kaswojan-
sakaan, jo kun ei sen tarkka silmä ollut heitä kurin
olla pitämässä, eiwät ole wiljotkoou Huolineet tehdä
teetteotlifuuttau|a: mitkä laiskuudesta eiwät ole fas-
»aneet yhtään, mitkä Moisillaan eiwät tehneet muuta
kvin fetteottomia häräujywiö waan. — Minullepa on
kuutin ollut öissään, tiesi häntä mistä syystä; onhan
noilla suurilla herroilla aina syitä, törkeitä syitä, jotta
ci kuitenkin sott>i halwoille kuoleman alaisille ilmoittaa.
Meidän welwollismttemme on tyytyä siihen, että on
syitä, tärkeitä syitä. Sanailet sanoen, kuu ei ole usein
ollut sillä armollisella tuulella, etta olisi ruwennut
ilmoittamaan minulle maailman salaisuuksia ja eihän
tuhma meikäläinen ole Jumala, etta tyhjästä woisi
jotain luoda. Mitä kuu leppeömpinähetkinä on pääs-
tänyt suustansa ulos, sen teähän olen nyt tähän ke-
rännyt. LietteeföS tässäkin wiljassani paljon härän-
jytinä, sitä en tohdi sanoakaan; siitä woisi kuu minulle
suuttua wielä pahemmaksi. Moista hywä lukija itse,
ja jos sitten rupeaisi suolios puremaan, niin älä nti-
nuo syytä, toaaxx omaa ttfeög; eihän Sinun ollut
pakko näihin ryhtyä!
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1.

Suu jutteli: ©en harjun niskoilla, joko Taunus
nimisenä, Reinteirran rannoilta lähtien seurustelee
Maintoirran pohjoisteortto, näkyypuolihajonneitamuu*
rejo, huoneitten raunioita, houtokiwiä lotinoisin tir-
joituffineen j. m. f. Jos kysyt mitä se on ollut,niin
tuutuu »aStattS: se on Roomlllllisleiri. Ikään luin
hautafitoi nurmen alla nuftutoan miehen muistoa säi-
lyttää, niin näntät jäänötsetkin johtawat mieleen sen
ajon jolloin Rooman maailma»alta ulottui tähän
saakka.

Mina hywinkin muistan kuinka tässä oli Augtts-
tus keisarin aikoina. Silloin käwi Roomaloiöwallan
raja Tauttugharjua pitkin, jo tama leiri oli raketin
esteeksi Oermanian metsikköjen ryöstöretftlle. Satsi
legtonaa oli tössömajassa. Wohwot tcalltt sulkiwot
sisällensä oworon ueliskulmon, joko kartanoilleen, tottu-
neen näytti pieneltä konpungilto. ©otattaen majat
oliwat sateesta, mutta päälliköt ofuivoat komeissa ki-
wikartonoisso.

Isoimmosto ja komeimmosto kuului riemullista
helinää. Mo katsahdin sisään. Siihen astuttua et
olis suinkaan luullut oleteonso metsikköjen maassa, ai*
»an silloisen "maailman" rajoilla. Siinä huikaisi sil-
miä roomalaisen siwistyksen koko komeus jo koreus:
mormoropielet laen tanttatttmeno, mojatffia seinissä
ja permannossa, ihonoito weistokuwio joko nurkosso.
Pöytä oli täynnä herkkuja kaikilta maailman ääriltä
jo galernon teiint toaahtoeli taiteella »aletuissa am*

sorissa; penkit pöydän ympärillä peitetyt kolleilla pur-
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pttratantaalla. Kullakin Pentillä loitui, pää teasimman
täten nojassa, kolme miestä. Äorteio miellytti suloinen
soitto ja silmiä ihastutti ihonoin impien hempeä tanssi.

Alipäälliköllä oli pidot äsken päätetyn onnellisen
sotaretken »vuoksi. — Hän nyt kohosi penkiltään, tät;*
tatti maljansa uudestaan jo lausui:— Koswokoon jo kukoistakoon Rooma ijästä ikään!
Hallitkoon armollinen Augustomme onnella olamai*
siansa, jotta on enemmän kuin hiekkaa rannoilla jo
kvin loinehio meressä. Woltonso on jo nytkin ääretön:
tuskin alenee aurinko sen -rajoille, niin jo jälleen
alfaa nousta itä-ääreltä. perkuleen pielihin sookko,
missa maailman rajana Okeonos »virtaa — InduS-
»virtaan, joSta uljaan Alelsonterinki täytyi kääntyä
jätilleen, — Aetiopion tulikuumiin hietiköihin jaoffa —
on pian toto maailma Rooman käskyjä tuulemassa.
AinooSti tää turja ©ermantan korpi erotttoo meidät
Pohjan äärimmäisistä peristä, joSso hyytywän meren
aallot icerfalleen loiskiwot Thulen jäisiä taltioita teos-
taan. Mutta terran on Rooma patsittea koko maail-
man waltiaaksi! Pian on tämä torpikin kukistettu
jalkojemme juureen! Pian saawat sen kesyttömät tuet*
siföttin maistaa, kuinka Roomalaisin ruoska orjan fel*
kälihaa hywäelee! Nuot turjat, jotka eiwät mieSwoi-
malla yksinään kytene maatansa »varjelemaan, »vaan
wiewät naisiakin tappeluun! — Olettekos," lisäsi hön
kumppaniensa puoleen kääntyen, "olettekos »eljet nai)*
neet sitä hurjaa naisleijonaa, mikä muiden joukossa
on joutunut wangiksi? ©e pitää haettaa tänne, että
silisimme icertaelta Pohjan karhuttaren fontastetemista,
näiden ga^etli-sääriSten Idän keijukaisten tepasteluun."

©antaSsa taputttfin hän käsiä orjalle merkiksi ja
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käski hanen noutaa sen »ongitun neidon.
— Pian ta*

lutettiinfin sisään jalon* »aan hitimannäföinett neito:
hiukset »aluiteat hajallaan olkapäälle, »vaatteet riippui*
»at repaleina rinnoilta, kädet oliwat selän tao sidot-
tuna; silmiä teoitoutti enemmiten häpy maahan, mutta
»välistä kohositeot falomana »ällohytellen ympäri seu-
raa. Siinä leimauksissa paloi epötoiteoo,paloi »ihoa
ja kesytöntä huimuutta.

"No hempukkani, Brttnhilda, Gunilda tai mitä
nimesi lieneekin," sanoi ylipäällikkö, "etkös minun jo
noiden korkeasnluisten herrain ihastukseksi tahtoisimeille
näyttää kuinko karhuttamme polteta notkuttelelvot ?"

Sankt ci yminärtönyt puoliakaan simoja, »vaan
suun irtvistys kyllä ilmoitti hänelle, että se oli hö*
wäistystä. Koko ruumiinsa säwähti ja entisiä huimempi
silmän isku säihkysi ripsien alta. Arivoomattomalla
»voimain jännityksellä katkoisi hän siteensä jo seisoi
»vapaana, Furian elätvänä kuivana, söikähtynein,miek-
kojansa tapailetoiett Roomalaisten edessä. Mutta hän
et karannut kenenkään päälle; hän »oon noSti todet
ja silmät toiteaafen päin ja lausui haltioissaan:—

"Silmäni sumun puhtaisewi, joka peittää tule»
teot ajat! Soh maailma kääntyy mullin mailin!

Tuho mahtawan tuletei,
Kurjan koittaa foStopöiiuä!

Ma näen — — ma näen Rooman muu-
rit murtuu " hurja »vihollinen »vyöryy sisään

—
komeat fartonot owat itntitttleSfa — aarteet ryöste-
tään, riistetään — miehet »vaipuivat teeriinsä — »vai»
mot ja lapset »viedään orjuuteen! — Sadonnttt on
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Rooman komeus jo teoltansa »vyöryy tutti nietos Wiio*

relta »vyöryy laaksoon sulamaan! — Ia ©ermania
riemuitsee »vapaana, se loistaa Rooman »voittajana!"

Seit sanottua neito itään tum heräsi unen hor-
roksista jo lausui: "Germanion teapaata tytärtä ei
sira häteäistä tuni halpaa orjaa. Sun ci muu auto,
niin auttaa rauta!" — Somassa tempasi hän, ennen*
tuin kenkään tertes estämään, tikarin lähimmänmiehen
»vyöltä jo pisti fen syteälle rintaansa.

Hämmästyksissään seisoiteot Roomalaiset foatuneen
ympärillä. Riemu oli paennut sydämistä ja synkkä
aateistus painoi mieltä, ©ermanian naiset oliivot mai-
niot ennuötustoifcoltoon. Mitä jos tämä tuleteon ajan
salaisuudet oli ilmoittanut? Mitä jos Rooman tuho*
hetki todellakin oli lähenemässä?

2.

"Oletkos," sanoi kuu, "töynyt muutamassa noita
ikiivonhojo kaupunkeja Saksanmaalla. Uusi kaupunki le*
teein katuineen jo tornein tortonoineen loistaa Sinulle,
ensin sisään tullessoS, jota haaratta teostaan; mutta
menepäs terran kaupungin fybänpaiffoihin, niin luulet
itsiS muutetuksi muutamia »vuosisatoja taammafsi.
Uusi kaupunki teoan ympäröipi ja peittää teonhan
niinkuin pulierouS »vanhoja huonekolujo. Summas*
tutfella katselet noita kopeita latuja,noita fopeita solia
monimutkaisin koukeroineen, noita kartanoita, joiden
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joka yliterroS aitta kurkistelee wöhött ulommaksi ka-
dulle päin tuin alempansa,niin että paikoittain melkein
kaartuivat latoisi kadun yli, ja asujat ratit' etloät
aamusilla woi terwehtiö naapuria käsiä pudistamalla.

Mutta on monessa näitä toupuntejo eräs osa, jossa
tama monhonaikuinen luonne on teielä näkymämpi, —
se on Juutalaisten korttien. Siinä otoot tabut wielä
kopeemmot, fotot teielä sitpeemmat, ylikerrokset owot
kurottuneet niin likelle toisiansa, etta melkein Mottaan
eätäteät pöiwönpaistamasta. Näillä likaisilla tabuilla
tuskin pääsit liiNuraoon, niin täynnä oteat latuja ja
romua, niin täynnä tunfeteia, rähiseiviö faupitteletoia
ihmisiä.

Tämmöiseen Juutalais forttterttu Frankfurtin
kaupungissa uskalsin kuitenkin pistöytö ivuottno 1196.
Muualta kaupungissa kuului intetä kansan hälinää ja
rähinää, mutta luutaloiskorttieriSso oli hiljaa tum
haudassa. Tuskin nökyiköönketään liikkuwon laduilta,
joiden suut wahwoillo raittatahlettla olitvot suljetut.
Sulkiessaan erästä huoneriwiö myöten, seisahtui fil*
itiäni kurjonnököisen fitethuoneen eteen, joka teanhuut-
tansa jo oli attean kallellaan. Ikkunaluukut oliwat
tiiwilsti kiinni pantuna, niin etta tatoatltsiu silmän
olis ollut »aifea edes huomata »atoa niiden sisältä;
mutta mista raosta ci säleeni suikahda!

—
Sisällä

oli aitoon toisiöainen näkö kvin ulkona. Jos huone
ulkoa oli turja, niin sisältö oli mitä tornein. Lattialla
pehmoisia mattoja, yltympäri sihtien kalliilla kankaalla
toerhotut sohivat, laesta riippui kultaivitjoissa lamppu,
jonka hyvänhajuinen öljy »valaisi koko kammarin. Perhe
oli ruoalla. Paraalla istuimella istui »vanha mies
rauStoSjo sametti kauhtanassa, taulassa raskaat tulta-
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»vitjat; molemmin puolin istuiivot läpsit pitkossa far*
jassa; teeretuiä nuorukaisia ja kauniita naisia, hekin
kaikki koreissa putvuisfa. SultatoobeiSta ja ruukuista
syötiin jo juotiin herkullisesti.

SSanhuffen mustat silmät loistilvot; hön lauftti
ylpeästi: "Anna noiden NojarilaiSten haukkua ja hal»
»etsiä meitä; me olemme kuitenkin Jumalan oma
konsa, jota hän yli muiden rokoStoo, jota hän koitsee
ja rateitfee. Josko isällinen kätensä meitä »alin ron»
tatsietin jo outoa »tholliSten kouriin, niin on hön
meidät kuitenkin »viimein johdattama »voitolle ja futis»
toivo wiholliset astinlaudaksemme. Jerusalem, oi pyhä
kaupunki! Sina kyllä olet hälvitettyttö, ettei fitceä ole
jäänyt fileen päälle ja fanfaS ompi hajalla toainolaiS*
ien maissa. Mutta samotenkuin Jumala salli etta
luofep myötiin orjoks Egyptiin, siks etta siellä tuliS
Phoraonin sijaisiisi, niin piti koko fanfammefin holvi-
tylsin lautta tulla hajotetuksi ympäri maailman äärten,
juuri sen tvuoksi että kohooisi taittein muiden herrofft
jo haltiatsi.

— Mitäs noista Na^arilaisiSta, noista
ylpeistä pöpeistä, noista uhkeista ritareista, noista
maan matelijoista, heidän talonpojistaan —

kaikkihan
ne jo nytkin owot meidän käskyläisiä, meidän orjiamme !
Rahattamme ci ne pääsiS liikahtamaan mihinkään. 3o
siitä täytyy heitän pantiksi antaa toitjatoat mainiot ja
miinamökensö,antaa komeat linnat,jopa halivat ruumiit
ja sietunfatin. Saikti,kaikki on meidän emämme, ja 3S<
raeli orjuudessa kurjuudessaan polkee maan mahta»vien
pöötö!" Wanhuksen silmät, hänen niin puhuessa, pa-
loxxoat tuimalla tulella ja tulta faihfyiteat tuulijoiten-
tin silmät. Ukko jatkoi: "Nyt juuri suortuivat he
menemään Mahometin uSkolaisia ivastaan, jotten saas-
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tuttoteisso tösissö on lupauksen maa. Anna niiden
mennä, anna koirain meren »nolaa »virtana! Sitten
kun orjat työn oivat tehneet, tulee herra hyödynperi*
ntöön. — Ia kerran kun itöivöity MeSsiaamme joit*
tuu tattoaaltiftn sotajoukkoineen, silloin Israelin kansa
heittää päättöön tämän halivan puivun, jolla se Rt*
niukuuttansa, peittelee, — silloin koittaa koston pöi-
wö!"

Wonhuksen »viime sonat näkyiwöt koston peikot
herättäneen unestaan.

—
Sadulta kuului meteliä,

tuhansin äänin torjuttiin: Kuolemaa, Juutalaisille!
Kuolemaa Wapahtajan murhaajille! Murhaa kristi-
tyn hien imijöille! Murhaa niille, jotta lapsiamme
»varastoivat jo teurostaivatpäösiötstampaitfi! Tappa-
taa, polttokoo! Älköö ormohtoko lastataan äitinsä
lohdussa!

Waaliétunein toswoin towahtiivot laitti istuimil-
taan; lapset jo teaimot portumaan, nuoret miehet
afeifin; mutta ulto lausui: Israelin Jumala fan*
siiansa »oieta terran toettelee; aitamme ci teielä ole
tullut; paellaamme palaneita!"

Niin sanoen tempasi hön seinän tomeroSta lip-
paan talletmpine aarteineen ja sitten riennettiin sola-
portaita alaS Mainjoen rautaan, missä heillä oli
ivene.

— Mutta cmtiotsi jööneesentamntariin tuntensi
wötijoulko, kaikki raastettiin jo riistettiin, haaskattiin
jo hokattiin.

—
Ia_ kun aamupuolella jätin 3uuta*

laiS-torttterille jööhylvöiset, ei siinä näkynyt muuta
tuin tuhkaa ja rauniotta ja werta. Se oli niinkuin
prohmeeta Esaias sanoi: Maanne on kylmillä, toupun-
tinne tulin poltettu; muutaloisit syöwöt peltonne
ontoin silmänne edessä jo ne owot autiona kvin »i=
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holliSten höttrittömöt. Mutta mitä teielä on jätettä
3ion*tyttärestä, on mintuin maja »viinamäessä, tuni
»vartian majanen pellolla.

3.

"Ma tulen Deloworejoen rannalta, sanoi tuu.
Siellä seisoo tuuhean tvoohterolehdon sitojassa soma
talo. Se on tuteista rotennettu jo seiniä myöten
taswao muurottitöynnötsiä niin tiheään, että niiden
peitosta iltunat Ivoon piltiSteletvöt niinluin silmät
naarautjeSta. Talon ympärillä on tuttoislawojo jo
etempänö launiit pellot ja niityt pensasaitoilleen. —
KaS semmoista on Stmerittoloinen farm. Se on toisto
tuin Teidän maan hirsihöttelöt jo seiivös-oidot.

Wöhönmattaa asumahuoneista seisoo »anha aitta.
Se on pöltyistötyhötty jet turtaunitt,mustunut muo-
tortfa osoittoo fetwöStt sen olelvanperintöäniiltäajoilta,
tun ensimäiset uudis-asuttaat tänne asittausiteat. Sen
ylisille on toton teäti torjannut »vanhaa romua pois
jaloista. Minä sitä rupesin tartoStelemaon jo mitä
tetrtat, jos sanon että muun siosfo tetsin teonhan,
mustuneen tanteleen, missit tttitentitt wielö nötyi pari
tattennutta »voStißettö. — Santeleento! huutonet nau-
russa suin, taittio tuon »onhutsin heitot silmät omat-
kin nökelvinönsö! kuinka cliS Suomen kantele joutu-
nut Amerikkalaiseen taloon?

— Olipa kuitenkin, ja
siitä tvåan näkyy, että mooSso, moolimassa on Paljon
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Teihin loSlewio asioita, joista ci Teidän Suomalaisten
filosofia lvielä ole faanut totisia.

Minä, näet, olen tässä sontoSso poiloSsa käynyt
200 »vuotta takaperin. Silloin oli nykyinen ivonho
aitta torlearamoSsa teiroSfa, se oli mttiS-asitfaStett
osuinahuoncena. Siihen aitaan peitti korpi teielä suu-
rimma» osan nykyistä »viljalvaa laatfoa. IhdeSsä
tohdin oli tuitcntin jo metsä taotettu. Siina nölyi
sokeassa fateussit liittulvia olentoja. Mustuneena,
hiestyneenä lviertelilvöt suuria, tyteiviöpöltlyjömaata
myöten. Jo tumntaStulsitla totseliivot sitä outoa
menoa heitän .Hollantilaiset naapurinsa.

Talon »vanhaa nitoo näissä töissä et olisi näh-
nyt; hön niihin ci cnöö kyennyt. Pöuvöt pitkät is-
tuskeli »vanhus ruuhessaan jörlven tyynöiscllö lahdella;
hön oli onkiminansa, mutta saalista ci sattunut pal-
joit. Ullo kökötti sylvissö mietteissänsä eilö huoman-
nuttaan, luutta taiat nyticltlvöt syöttöä. Micttehensö
oli lautana, oiwon toisilla puolella olvoroo wolto*
nterto, noissa Salvon syntissö soloissa, missä hön
oli syntynyt ja toilvonut soalvansa lelvötö»viimeistä
lepoa. Kosta SrtSttno titningattoren tehottutseSto
hänen lapsensa muuttiioat tänne, oli hantin heitä seu-
rannut tähän ormen tuteattuuu iltaahan,mutta ivanhoo
hontoo ei töy siirtöinineit mintuin nuorta »vesoo;
monta fydönjuurta latteaa, jo se uttteSfo poitoSso
tituu tititmistoatt tunne tuiwuu.

Pyhö-iltoino tassit talossa oli iloista melua. Li*
teisistä ruotsalaisista jo hollantilaisista totoista tatin
usein nuorisoa Ivonhan "Finnin" farmilla, ntissö aina
oli teteroott »varaa. Jalon sinisilmät eiwät suotta
olleet Suomen sulnperöö; ne ottivat suloudettaan to-
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tonaon lumonneet nuorten miesten sydämet. — Siinä
soitettiin, siinä tanssittiin, siinä riemaSteltiin taitella
taivalla. Mutta uftoo ei nähty yhteisissä iloissa sen
enempää luin töissötöän. Hänestä oli toilfi outoa
siinä menossa: »teras mieli, »vicroS Reti. .Hän Ivoon
istut ytsittötisö saunofotosso jo lauleli itjefsiitfä noita
tansonsa ifirunojo, joita oli tuullut fotimooSja,

Piimäsuuna piktoroisno
Maitopartana pohoisua.

Solmas »vuosisoto jo »vicree »vonhufsen havdan
ylitse; hanen lopsenso mttutalaiSteu joutoSso unhotti*
ivat fottftetettfö; lasten lapset sitä tuSfin oliwot tun*
tcneettoott. He muuttuiloat Ruotsalaisiisi, sitten Hol-
lantilaisiisi, »tintein Englantilaisiisi, jonytyinen poltot
ci muistafoon enää mistä oltuperöstä oivat lähteneet.
Mutta ufon tomtet säilyy toiclä unhotettuna, tunte*
litatoimo muitit romun seoSso Manhan aitan pölyi-
sessä mtrtaSfa.

4.

Sun yhtenä iltana oli sytoisfä mietiliifutuffiSfa ;
mina tuulen tyynet liitteli sen silmässä; se lausui:

Nuorien rakkaudesta omat Teidän ruuonieffojen
laulut täynnä; sitä ylistellään, sitä ihaellaan, sitä
kuivataan taittein ihanimmilla »ertouffilla. Silloin
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muta »eri suonissa kuohuu teäteteösti tuin lelväinen
puro, silloin sydän on lauluja ja kulkija täynnä niin-
tuin lelväinen lehto. — Mutta toanhojen rattaudeSta
ci»ät ne tietä laulaa sanaoloon, taitto joS sen titt'
»at, niin se on piittaamalla. Minä usein olen or-
»ellut mitä siihen lienee syynä. Nyt sen luulen la-
sittaneeni! Runoilijat ottoivot teertauß*tutoanja luon»
nosta, ne pufetoot ajatufsinsi» ja tunteensa mitä fuloi-
sirapoon maallisien muotoon. Mutta Manhan a»io»
porin raffaus ei ote enää "tästä maailmasta", siinä
jo on alin sitä perin puhdasta, hiljaista lempeä, jolla
autuaat tailvaaSsa toisiansa tohteletoot. Ia sentähten
ei sille runonietta löydölöönsopimaa wertauSluwaa
luonnosta. Wonhuuten lumiset hittlset ja tatoStuneet
poStet tuntumat sytsyyn, mutta hiljainen ja tilitettiin
möfcmö lemmen lietti niiden rinnassa, sitä ei luonto
toidotoan lumota.

Suitte nyt mitä juttelen: Pappilassa, oli ollut
suuri melu jo hälinä. Oli »vietetty »voithan tirlfoher-
ron jo hänen routeonfo tuttavatta. Lapset ja lasten*
tapsit oliwot tietysti tässä jtthlosfo foilfi olleet to'ollo,
jo niitä oli, tiedät, jommoinenftn jottlfo; sen lisäisi
oli tifeltä ja taulaa ystätetä tullut ivanhan viiva tirf-
töherrän tnnniatsi, ja piha oli ollut täpötäynnä sett-
rafitntolaisio, jotta rattaalle sielunpaimenelle tohtoimot
onnea toitottaa. Nyt, puoli-yön aitona oli hölinä
hälloennyt jo toieroot eronneet, teoroen ettei totoin
piilolla toal»cottomisilla toanhoa poriluntoo toäsytet*
täisi. Nyt istuitoot tvotthutset tammariSjaan lahden
festen, jo sitmisti toisti hiljoinen autuus.

"Wiisilyramentä wuotta!" lausui hiljaisilla ää-
neliä firftöherrä, "wiisitymraentö »vuotta! Pittältöse
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oilo näyttöä mottoon lähtiessä, mutta perille pöös-
neestä on se niinkuin ylsi helli. Wiisifymmentä »vuotta
on nyt tutunut siitä pöitvöstä, toSta Herralta rufoi*
timme siunausta liittoomme, — jo siunaustansa Hän
on runsaasti »vuodattanut päätiemme. — Wölitt suo*
ken pilteeö, »välin pöimön paistetta, on hön meitä
armon todella taluttanut näille poimin osti.

—
MuiS*

tottoS »vielä, armas tomcrt, tuinto maimoja jo puutetta
peilaamatta, tulit löyhän lappalaisen matalahan ma*
johon? — "Eipäs siinä matalassa ntojoSso ttttttunut*
faau puutetta," maStoS ron»vo miehensä totta puris-
tellen, "luu lempeillä jonanfuutijetlla Rrtotte tullessaan
aitta oli pillu tuomisia rattaalle sielunpaimenelleen." —
"Jo muiStatfcS tuinto sitten Jumala liittomme sitt*
nosi jo millä ilotta otimme esitoisemme mastoon?" —
"Jo sitten fuinfa noiden armoitten pienten leipähiirein
tarttuessa leipä toisinoan fuiteutitt totein hupeni to*
viita, jo tum monta yötä motivoimme nettivoo pitäen,
luinko ne loikki soisi koulutetuksi jo fasmotetutsi"

—
"Mutta tuinto" fertesi lirltoherro lesken puheen,"hädan
juuri pohimraolloan ollessa, tappelimme lohkaistiin
eripitäjäfsi jo mina pääsin sm ensimäisetsi firffoher-
rotsi." — "Jo siitä siitrafunnoSto et sitten ole toh-
tonut luopua, maitta Sinua on tahdottu paljon rutt-
joimmille leipöpoloille." — "Olihan minulla täsfötin
torpeefsi, jo olisto lisätty poltto »voinut minulle pol-
lito sen roffouten, jolla teonhnuteSto tutut seuratun*
taloisit minua ornat totutelleet?" — "No sitten möhi*
telien lätsilvöt peipposemme fotostaan lentoon ja nyt
heillä on omat pesonsa. Minä tyllä olisin sitonut
että esifoisimme pappina oliS Jumalan »varsinaisena
palivelijana, mutta soornaohan hän litonnoututttjaiiaßn
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Jumalasta, luu fitotuissit selittää Luojan fotftilvoltoa
jo lempeä." — "Niin, niin. RttnsoS on Herran armo
ollut meille ja elämämme on ollut rauhallinen ja su-
loinen tuin sunnuntaiaamu. Mutta ntinfttin lapsi
pehmoiseStofin töttyeStä pyrtii hellän äitinsä helmaan,
niin sielumme jo tästä hololvoipi Luojansa luotsi, itä-
möitsie Isan totthin." —

Wanhtttset sitten laSfimat lemolle jo mina lätsin
etelleen. — Seuraamana iltana luljin taas pappilan
simutsi. uitot olilvot malteilla hursteilla peitetyt.
Ma tirfiStm sisään. Vuoteella malasi »vanha pari-
tunto liiflttmotonna, taipeissa fosmoisfaon Jumalassa
ttutlitneen rauhallinen näkö. Oi autuas elämä, au-
tuas luoto!

5.

Eileen oli DreStenin teateri ollut töpötöyunöön,
laitti istttmo-sijot olimat ebeltatosin olleet tilatut jo
tenen ei jemmoista ollut onnistunut saata, oli ebeS
pyrtinyt seinömicressö seisomaan. Sillä se mainio
Pohjan jatatieltnen, Jenny Lind, oli taaS terran tu-
rnannut lantaa. Sun hön sitten oli tullut laulamaan,
olilvat laitti pitöttöneet henteönsölin,ettei haihtuisi
ptentntätööit säteeltä, jo laulun perästä oli tösiöniin
taputeltu jo browoo hnutettn, että seinät tärisilvät.

Jennyn huulilta sinä iltana kuitenkin et tuutu*
niittoon noita toulusso opittuja rallotutfia jo moni-
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multaisia lilverrytsiä, jotta muulloin aina tcatcvi*l;lei*
söö ihastnttomot. ©ätten laulunsa oli ollut ytsinter*
toinen tchtolonlu, jemmoista jota tolonpojanlin maitno
ojaa laulaa lapsilleen. Waan fuitcttlitt ei ollut Jen*
nyn lattlullo foSfoan eniten ollut sitä litmouSmoimao.
Soitti uitot foreat ryöfynöt jo pöyhfeöt revmat, nuet
pöitäfät upsierit ja löpimiisaat oppineet tunsimat sydä-
messään niin ihmeellisin tunteen, jota ci»ät yittntär-
taiteellaan mitä se oli. Ryötynöt nnhottilvot ihanat
poStenia, roumat naapuriensa moottcct, upsierit loru*
jetlinso jo oppineet juvren toiisitutenfa. Soilista tuntui
sina hetteitä ifäätt tum cimöt olisikaan sitä perin fii*
miStynyttö, sttö "mitniö," forfcositfutSta hcrroSlväleö,
mitä oliwot, ivaan ainoastaan ihmisiä eitä mitään
muitta, semmoisia säädyttömiä,armottomia ihmissieluja,
tutit öitut polivillo olimat olleet. Tarfemmin tuttien
olisi tentieS hawoiitnut etta monelta oli fotonaan un-
hottunut olemansa luonnon herra, olelvonso faifft
punnitsemalta jo iutliivolla järjellä »aruStettu ihminen,
maan etta sydamessä tuntui itään tum olisi Ivoon ol-
lut piltit lintunen lehdossa, jota ci osaa muuta tuin
nöyrästi nauttia Luojansa lahjoja jo niistä tittoSteir*
siä lviserrellö.

Laulu loppui, esirippu lontes, tuutijat möhitelleu
tulitoot jälleen foreifsi ryöfynöitsi,pöyhfeifsi rottlvitsi,
pönölitsi ttpsicreitsi jo läpilviifaifsi oppineilsi. .He toi-
stivat totiin, ihmetellen mielessään, mitä siinä tontussa
heitot niin oli »voinut lumota.

Mutta ininä sen tiesin. Usein otin ennettiin
tuullut tätä soutaa laulua Jenny Lindin huulilta.
Minä olin nähnyt ennen lastansa lietutta»an, mo
olin nähnyt fnittto se pillu suuria sitroin totseli öi*
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liansa jo sille ojenteli läjiänsä; ma olin nähnyt ilon
loistaman äitin silmistä jo äitin rinnan tohoeleivan
puhtaimmaSta tunteesta. — ©teen teaterissa hän oli
muistanut pienen pottansa, sille oli hän loulonut,
sille ruifutellut, jo se ihmeellinen InmouSlvoimo, niintä
tuulijot oliwot tunteneet, maan jota eimät ymmärtä*
neet, — oli ollut äitin rollottS, loileSta maallisista
roffouteSta ylin jo pyhin.
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