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Esipuhe

kaikille niille, jotka rakastamat kauniita tarinoita.

Oli terran pirtti pieni,
Mökki pieni ja matala;
Asui.siinä akka wanha,
Asui armas mummoseui.
Kylmästä köntistynecnä
Kuni talwen kärpähinen,
Kyykisteli, kehräeli,
Suristellen, hyristelleu
Wierewätä »votkiansa.

Wirittipä walliata
Lietehensä liehumahan,
Pani tahwipannusensa,
Kultasensa kiehumahan.

Wokli wierewi suristen,
Kahwi kiehuwi kihisten,
lop' on kohta mummon kieli,
Kieli kerkeä, lipeä
Kolmantena kumppalina
Rupesi ratisemahan,
Josta lapsille iloa,
Lasten huulosct hymyhyn
Lasten silmät loistamahan.

Mistä wanhcm wcrtahista,
Löytyy mummoa mokomaa,
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Tarinoita tietämähän,
Mointa laskemaan loruja;
Paljon tiesi, paljon taisi,
Satuja saneli meille
Nuoren pienestä wäestä,
Irwihampaista häjyistä.
Rotkoissaan rettottawista;
Phöriwien, hyöriwien
Keijukaistenki kisoista,
Karkeloista kuutamolla
Kedon lulkahismatolla.
Jutteli Tapion joukko
Kuinka metsässä meluuwi,
Lehwillä liekuttelewi;
Kuinka "Metsämies ikuinen
Hiiden hirweä ajawi,
Suksin hiihtäwi sujumin;
Kuinka siskot aallottaret,
Wellamon wetisct neidct,
Laulelewat laulujansa,
Hienot hiuksensa sutiwat;
Kuinka suuri lohikäärme
Aina aarteillaan mataawi,
Wiejiltä ne »vartioiden.

Tiesi muitakin taruja
Hiiden linnoista lujista
Tuiman tunturin laella,
loiss' on immet itkemässä,
Kaunoset lallottamaösa;
Tiesi uljaista uroista,
Jotta piikaset pelastit,
Ryöstit Hiiden hinkalosta.

Wielä liitteli loruja
Nätin soitosta soreesta
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Kosken kuohuissa kowissa;
Wielä ilman impilöistä,
Jotka tähtien tulia
Sytyttäwät, sammuttanet;
Nukku-Matinlin näpistä,
Joilla unosen jywiä
Kylwää lasten luomisille.
Sitten sulkku-tyynyillänsä
Pehmeillä peitettyänsä
Pienosia piimäsuita,
Kuwakirjansa awaapi,
Näköjänsä näyttelewi!

Wielä jutteli lumalau,
Hywän Herran enkeleistä,
Jotka siipiään suhistain
Wartioiwat, warjelewat
Tyynösesti tuutuwia
Wa'ussaan »viattomia
Taudista turmelewasta,
Synnistä saastuttamasta.

Semmoisia, tämmöisiä
Tiesi mummo tarinoida
WoMnsa wieriellessä,
Kiehuessa kahwipauuun;
Niitä piennä polwen eessä
Korwin kuultelin awoinna,
Imeskelin ihmehellä,
Kuni kukka kuultelewi
Hongan huojuwan kuminaa.

Siit' on wicrryt wiikot, wuodet;
Kummia ma kuullut paljon
Olen mailman melussa;
Waan kuitenki, kaittitenki



Kuuluu wielä korwissani
Mummon muinaiset tarinat,
Lorut lasua kulllemani.
Nyt ne tempasin tarinat
Pimeästä piilostansa,
Muistossain mokoamasta,
Muidenki muistcltawaksi,
Koko kansan kuultawalsi.
Kell' ei kelwanne loruni,
Mummon maistune tarinat,
Tehköön toisia sijahan,
Kyhättöhän kauniimpia.

IV



Kirkonkukko.

Tässä on nyt heti muuan merkillinen satu, jota saattasim-
me nimittää: Ylpeys lankeemusta ennustaa; mutta saapi
sitä jokainen miettiä oman mielensä mukaan. Woipihan jokainen
ylpiä olla, mailtapa hän ei enempää olisi, tuin ainoastaan joku
matelewa taalismato; entäpä sitte, jos hän tirkontukkona on!

Oli nyt kerran tirkontnkko, joka istua kykötti hywin korkialla
tornilla. Kusta hän oli kotosin, ja kuinka niin kortialle päässyt
tässä mailmassa, sitäpä ei kukaan saattane »varmaan sanoa. Ar<
wellaan, ettei isänsä ollilt mitään tawallinen kirkonkukko, waan
jokn taidollinen kirwcsmies, joka osasi puusta leikellä lohikärmcitä
ja kaksipäisiä kotkia; ja sanotaaupa saman tirwcsmiehcu tämän ku-
kouki pölkhnkämpäleestä synnyttäneen, sekä sitte touwilla kirkkotor-
uin kukkulalle haalaunecn, koska tuo komea kukko oli min läpi-
laiska ja pölttytobvana konsanaan, ettei edes lentcimääntään oppi-
nut. Waan eht'ci niin olluttaan; ehkäpä sama kukko ennen oli
ollut waltatutkona tuou kuuluisau Tapiolan talonemännäu kauapi-
hatossa ja siellä ylpeydessänsä yltynyt kapinata kohottamaan »val-
tiatartansa »vastaan, jonka rangaistukseksi hän kirtonkntotsi muutet-
tiin ja tornin kutkutatte naulattiin. Tuota nyt ei kukaan enää
saattane »vannaan sanoa. Se waan »varmaa, että hän nyt istui
tuon torlian tornin ihan kukkulalla, toto tienoon korkeinta kattoa
ja korkeinta houkaa kortiammalla. Ia niinpä konsanaan korkialla
hän tylötti, ettei toko maa allausa näknnyt tawallista paunuries-
taa paljoa suuremmalta, ja ihmiset oliwat luin kärpäset panuu-
riestan tuoretta. Kutto näki heidän »vähän aitaa siellä furisewau,
ja sitte he sieltä siwallettiin tuolla suurella tärpäisläpsällä.
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Kirkonkukko oli suunnattomasti suuri. Sillä oli heleänpu-
nancn harja nonkan yläpuolella, silmät »viheriät, ruokalautasen ko-
toiset, ja pursto tuiki tuuhea. Mahalaukkuunsa mahtui joku kol-
me tynuöriä rukiita, uiin ahmatti hän oli. Ia kyllä hän osasi
olla jotesanti ylpiä, se on hywin ymmärrettäwä se. Koska hän
oli niin kookas ja istui niin korkialla, niin ei hän luullut ketään
koko mailmassa hänen moiseksi herraksi. Mpeitä kaikki kukot owat,
sen saatat keksiä heidän kujeistansa, kuin rikkatunkiolla keikastelek-
set nokka pystyssä, kuin tahtosiwatko huutaa jokaiselle: mikäs runt-
ti sinä olet?

Mutta kirkonkukko oli mitä ylpeimpiä; eikä suinkaan loppu-
ansa liitetä, senpä wielä nähdä saamme. Moni niskuri kukko on
kadottanut niskansa, hcrraswäkensci kestiä »varten; sitte sitä on ky-
nitty, paistinpataan paiskattu ja wiimein kastimen, hillain ja
lurlkuin kanssa mahalaukun täytteeksi matustcltu.

Ehkä kirkonkukko tiesi mahan täytteeksi ei kelpaawansa, ja
sepä saattoi häntä muita kukkoja yhä wielä ylpiämmiiksi. Hänellä
oli muuan tässä mailmassa sangen tawallinen ominaisuus, että,
»limittäin, aina »vaan mukaeli purstousa tuulen mukaan. Hän
saattoi siis katsella kaikkia kulmia ympärillänsä; mutta »vaikka hän
kunne kurkisteli suurilla »viheriöillä silmillänsä, niin ei hän wielä
missään mailmassa »vertaistansa nähnyt. Alkoipa siis arwella it-
seänsä kaikkia muita paremmaksi, ja että loko mailman piti ala-
maisenansa oleman. Näin hän siis itseksensä ajatteli:

Olenpa oiwa kukko kousanaan, suuri kukko, pulska kukko, ja
wieläpä suurisukunen tukko. Ei ole wertaistaui, ei kukkojen jou-
kossa ensinkään. Olenpa tosiaan lukkojen majesteetti. Se on sel-
keätä, että tämä kirkko on warsin minua warten rakennettu, jotta
minulle soina paikka saatiin setä soweliaincn etewille cduilleui.
Kosla nyt istun kirkkotornin ihan kukkulalla, niin totta nuo tuolla
alhaalla minua kumartawat. Minkäpä tähden ihmiset joka-ilisenä
sunnuntaina tänne kirkon ympäri kolountuwat, jos ei minna ihaile-
maan ja kunnioittamaan. Onpa siis warsin warmaa, että olen
suuri kukko, woimalliuen kukko ja suurisukuuen tukko!

Mutta wälistä on noilla sunrisukusilla aiwau ikäwä aikaa,
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ja niinpä kirtonkukollaki oli. Ei hän lentää taitanut, ei tahtonut
työtä tehdä, eikä syödä tarwinnut. Mitäs hänen tehdä piti?
Jopa hän »välistä wähän kadehtien katseli noita pappilan lanoja,
jotka jollonkutton tepitteliwät aina tornin juurelle, jossa somasti
maata kaaputtiwat ja kaaliwat jywän sieltä toisen täältä kupuunsa.

Sattuipa muuan wares
eräänä päiwänä lcntelcmään
kirkon yli ja aiwan kirkon
kukkoa lähellä, joka ätcänä
ja nurcana nurisi tuota ul°
juntta, että joku uskalsi len«
tää melkein hänen istuimen-
sa korkeudelle.

Kwaa! lwaa! rääkyi wa-
res. Kuinka woitte, hywä
kukko?

KuU'ur! kurisi kukko ja hyrräytteliin tuulen mukaan ja pul-
listi purstonsa warekselle. Luulisinpä sinun saattawan kutsua mi-
nua edes teidän kuuluisuudeksi!

Waau uiiukö waiucn! wastasi wares. No, eiköpH teidän
kuuluisuudelle alkane aikoja myöten käydä wähän Mwäksi istua
noin yksinään ja tuiki työttömänä? Eiköhän olisi paras, että kuu-
luisuutcnuc ryhtyisi uaimiskauppoihin?

Minäkö uaimiskauppoihin? kurahti kirloukulko. Missäs ma-
ilmassa miuä niin snnrisukuscu ja ylhäisen kana-naisen hhdyttäsin,
että saattasin sen kanssa, arwoani alentamatta, uaimislanppaau
ryhtyä?

Aiwan oikein teidän kuuluisuudella ouki! wastasi wares; ei
senkaltaista kaikin paikoin löydetä, sillä enpä muista ensinkään
kuulleeni kirktokanoista haasteltawan. Mutta saattasihan teidän
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kuuluisuutenne edes johonki työhön ryhtyä. Niin minä kaiteti
teen. Siten läypi aika hupasaksi, sekä mieliki iloiseksi.

Minäkö työhön? kurahti kukko jälleen, ylöukatscella warcsta
katsellen. Eiwäthän suurisukuset ja ylhäiset tawallisesti ensinkään
työtä tee. Eihän työnteko heille sopisi.

Hohhoi, ajatteli wares itsekseen, poislcntäessänsci, tuolla sinä,
herra tukko, yhä waau ympärillesi kurkistelet ja kurkistelet, etkä
kuitenkaan älyä millä alalla asiat nyt mailmassa owat. Mouasti
olen oiwaltanut noilla ylhäisillä olewmi eueimnän työtä ja huo-
littawaa, kuin halpasilla millonkaan. Mutta uuo tuonkaltaiset
pölkkypöllöt pöuälöt, kuin tno lirkoukuktoli, luuletoat sitä ylhäisyy-
deksi, ctteiwät tee työtä hiutuakaau, että läpilaiskaua päituäkaudet
kyköttäwät ja cmtawat muiden palwella itseänsä, kuin he waan
itämältä »oailvataan. Näkyypä tuo kukko jo tuonta sataa »vuotta
cläueen ja ajattelewau niinkui» moni ennen hänen nuoruutensa
aikana ajatteli. Kyllä nyt paremmin kuin ennen ymmärretään,
että jokaisen eläwän olennon pitää työtä tekemän ja ahkeruutta
harjoittaman, jos waan tahtoo onnellisena ja tyytywäiscuä tässä
mailmassa matkustaa. Mutta eipä tuo tukko näy sitä seikkaa en-
sinkään ymmärtämän. Sen wuots että hän niin lapilaista on
sanoo hän, ettei työnteko somi hänen kaltaisellensa.

Ia niinpä tosin oliti. Kukko oli laiska ja ylpiä, sepä toto
seitta se. Monena muosisataua oli hän jo tuolla tornin kukkulalla
kyköttcinyt, eikä edes rikkaistakaan ristiin lyönyt, eikä hän ollut
edes kertaakaan laulanut. Hän oli niin rutjamaiscsti laista, ettei
konna koko näinä »vuosisatoina ollut paikaltansa hiemahtannt; ja
woipihan sillon ymmärtää kuinka konsanaan lapilaista hän oli.
Olispa tuo kutja tarmiuuut oikein tunnollisen selkäsaunan. Mutta
saammepa luulla, kuinka wielä kanssansa käwi.

Eräänä päiwäuä, knin kirkonkukko, tapansa mutaan, istui si°
nertäwää awaruutta tiukasti tukistellen ja näkyi sangen arwelun
alaiselta, »vaikkapa mies ei erin mitään arwcllutkaan, näki hän
suureksi ihmeeksensä koko joukou ihmisiä kirkon ympärillä kokoutu-
neen. Mitähän tuo nyt taas lienee? arwcli hän: ja pian hän
nähdä sai mitä se oli.
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Tuo kuuluisa nuoralla-teitknja Karamatti oli pingoittanut
«uoransa kirkkotornin ja kellotapuli,! watille. Sieni poika ja tyt>
töinen hyppiwät nuoralla, tanssasiwat wastakkain ja näyttiwätpä
jouuinjoitati kuunnituksiausa. Waau eilö muuta ollutkaan! ajatteli
tutto. Luuliupa uoideu tvhmieu ihmiöteu säätäneen joutuu uuden
juhlallisuude» kunniakseni.

Eipä nyt aitaakaan euneuluiu pikku Karamatti, leutomniö-
lulla kansaa ensin terhwchdcttyänsä, alkoi kissan sukkeluudella la-
puilla ylöspäin tirttotorniin, yhtä seinää myöten, joune jo Muino-
sina aitoina oli porrasnauloja hakattu, yksi aiua toistansa ylem-
mälle. Näitä nauloja myöteu kapusi uyt pikku Karamatti yhä
waan korliammalle, ja joutuipa wiimeiu tukkoa aiwau lähelle.
Hohhoh! arwcli tutto ja uätyi tuiki tuimiötuueclta.

Mutta eipä Karamatti häntä kauhistunut, sillä, ykö-kaks ja
yhdessä wiwautsessa hyppäsi häu tutou selälle, iötuihepa ratsasta-
maan ja huusi kaikin woimin: hei hcwoseni! hei, hei!

Mutta olisithau nyt waan nähnyt, tuiuka tuou kukou silmät
päässä muljottiwat, ja tuiuka julmurilta hän uyt uälyi, hän
joka oli tuolla kortialla paikallansa niinkauan ollut, eikä luullut
wertaistausa koto mailmassa olcwau; ja nytpä muuan jonninjou
tawa poika-nalitko nstalsi häntä kannustaa, huutaen: hei hewose-
ni! hei, hei!

Ensin odotti tutto, että koko kirkon piti maahan kaatuman,
tanhistueu tuota tuonkaltaista kokonaan häwytöntä rikosta. Mutta
ensinkään hicwahtamatta pysyi kirkko entisellä paikallansa, ja sitä-
pä itse kukko hämmästyi setä häpesi häwäistystänsä, ja kääntelin,
ja wäänteliiu joka ilman kulmalle. Mitäs häuc» nyt piti teke-
män? Hän oli ollut niiu laiska, ettei ollut opetellunuaan ci lentä-
mään eikä laulamaan; scutähdcu ei saattanutkaan mitään tehdä,
kuin hänen ylpeyttänsä nyt näin kowasti kopautettiin ja kaikki lan
sa tuolla alhaalla, wielä päälle päätteeksi, huusi: hurraa! hurraa!
jakehoitti pieutä Karamattia wielä paremmin lukkoa kannustamaan.
No niinpä tässä mailmassa tawallisesti tapahtuuli: jos waau jolu
ou laista ja ylpiä, uiin tulee tno pikln Karamatti häntä kannus-
tamaan, miten lutloaki knnnusti. Se on warsin warmaa se!
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Mutta eipä lirlonluklo tästäkään erin wiisastmmt. Hm«
pysäytyi entisellä paikallansa, ja siellä hän tornin kukkulalla wuo-
det peräkkäin istua lylötti; hänen allansa olewassa kirkossa wcisasi
ylsi polwi toisensa perästä psalmejansa Jumalan tnnniaksi, eliwät
aikansa sekä muuttiwat sitte mustan maan poween; ja uusia ih«
misiä ilmestyi heidän siaansa ja weisasiwat samoja wanhoja psal-
meja samassa wanhassa kirkossa. Mutta yhä waan kukko istui
yhtä laiskana ja yhtä ylpiänä toruillansa, odottain että joku kum-
mallinen onni wihdoin luitcnki häntä kohtaisi sunrisukusuutensa wuoks.
Lienee odottanut, että häntä, tuolla tornilla lyköttäessänsä, kirlka-
himmalla lullalla lullattasiin, jotta sitte auringon lailla luultasi,
eli lienecpä sitäli odottanut, että hän wielä kerran walittasiin 1010
mailman lukkojen Pääsllltanilsi. Kenpä saattanee tuota warmaan
sauoa? Hän odotti odottamistaan, waan eipä tuota odotettua on-
nea kuulunutkaan.

Kuinkapa hän nyt odotti ja odotti, niin käwi hän luitenli
wiimeseltään sangen wanhalsi ja waiwaiseksi, sillä ruumiinsa ra-
wistui rawistumistaan ja palanen palaseltaan tuulelta maahan
rapistettiin. Käwipä wiimcn tuima tuuliaispää kirkon ylitse, si»
walsi 1010 lulon tornin lutlulalta, ja lennätti raukan aawan we-
den selälle. Siellä kulon nyt täytyi, pyörryksissä kuin oliki tästä
mokoman moisesta matkastansa, wiimcnki katua, ettei ollut oppinut
lentämään eikä laulamaan. Sillä olisko osannut sitä tehdä, niin
eipä Wihuri olisi woinut häntä wetecn wiskata, waan itse hän
silloin olisi raastuwan katolle siiwetellyt sekä istuutunut sinne lau-
lelemaan koko kaupungin ja raadin ihanaksi ihmeeksi. Mutta nyt-
pä hän Wihurilta wesille wislattiin sekä siellä lainehilla sinne tänne
tuuwitcltiin, jotta hau'it sekä ahwcnct häntä töllistiwät, kummek-
sien tnota outoa wierasta. Wihdon-wiimen hän lnitenki ranni-
kolle wislattiin, ja sinne hän sitte jäi kellettämään.

Rannalla oli pienoinen tnpa, jossa muuan »vanha mummo
majehti lahden lapsensa kanssa. Kerran nämä lapsukaiset, poika
ja tyttö, ryhtyiwät rannalla tokeita rakentamaan, kamareiksi muuta-
mille pienille kaloille, jotka siellä sinne tänne uilsentcliwat. Wä-
hän edcmmälle matkustettuansa, sowcliaisia tiwiä etsiäksensä, hot-



sasiwat he rannalla tuon wanhan lulko-raulan, jota sillon oli
sangen surtiata katsella. Laineet oliwat lalwaneet kaiken maalin,
gin hänestä, ja noukkansa sekä puistonsa oli rantakiwiltä perika-
toon raiskattu. Mikäs nyt hätänä? sanoiwat lapset. Yhä äi-
timme walittaa wareksien ja warpuisten heruehalmettansa wahin-
goittawan. Tässä nyt saamme oikein oiwalliscn pöpön warpu-
sille setä warcksillcki. Rientäkäämme nopiasti nuoraa noutamaan,
tuota kontiota hernehalmeescn haalataksemme.

Ia näinpä nyt kirkonkukko wanhoilla päiwillänsä joutui her-
nehalmcesen, wareksien Pöpöksi, eikä häntä lullattu, eikä walittu
koko mailina» lnlkojen Pääsultaniksi.

Sattuipa silloin sama warcs, jola ennen oli häntä kuului»
suudeksi kutsunut, näille maille siiwettclemään, hernehalmeessa
muka pulskia pitoja pitämään. Hoksasipa sillon tuon Pöppö jul-
murin tuolla, jollon sieltä lemmon kyytiä lentää leimahutti. Mut-
ta sattuipa kerran lentäcssänsä taakse katsahtamaan, ja samassa
hän tuusiki wanhan tuttawansa. Kwaal Kwaal rääkyi warcs,
niin kowasti että kaikki koko tienoon warekset sen luuliwat. No,
tumma kuitenki kuin tuo kuuluisa kirkonkukko nyt on joutunut wa-
rcksille pöpöksi! Niinpä niin! ylpeyö lankeemusta ennustaa.

Mutta muuan ikiwanha korppi, joka istui aidanseipäällä
tätä aiwan lähellä, nuhteli pilkkaajata ja wirkki: ehkä tuo kukko
ennen on ollut laiska ja ylpiä, ja lienee hänelle sen wuoks pahoin
läynytki; mutta nyt hän poloinen on wanha ja onneton, eikä ku-
kaan saa wanhaa ja onnetonta soimata. Eihän kukaan saattane
sanoa, lninka omat ilapäiwänsä wiclä kerran päättywät.

Kyllä kirkonkukko tämän kaiten kuuli, waan ei hän raukka
saattanut sanaakaan sanella, sillä hän oli noulaton.
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Kirlonkuklo wareksien pöppönä.
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Laiwa Awio.
Suomen kylmässä Pohjosessa on kaupunki, nimeltä Tornio,

suuren ja kauniin wirran suulla, jota Toruion joeksi kutsutaan.
Nyt ei Tornio enää ole mikään suuri kaupunki; sen jokainen tie-
tää, paitsi saman kaupungin lapset, jotka kiwikowaan kiistäwät
Tornion olewcm koko mailman parahimman ja suurimman kau-
pungin. Mutta onpa siellä yksi kirkko, yksi konlu, yksi porimes-
tari, yksi wiskaali, yksi tulliherra ja yksi postimestari, niinkuin
suurissa kaupungissa konsanaan. Joessa pyydetään paljon suuria
lohia, joita tynnyreihin suolataan ja kauas kuljetetaan, selä sitte
syödään pinaatin kanssa eli muussa lohiloudaksi haudottuna. Muu-
tamia peninkulmia Torniosta Pohjoseen on Awasalsan kuuluisa
tunturi, kusta aurinko nähdään kello 12 lohannus-yönä, ja sinue
moni matkustaja juur sinä aikana matkustaa, halkaapi sitte ni-
mensä kowaan kallioon ja syöpi marjamaitoa sekä taalepiimää
talonpoikien tuwissa.

Torniossa asui, ammon-aikoja sitte, rikas kauppias, Oiwa
nimeltä, jota tawallisesti Tuunan Oiwatst kutsuttiin, loska hän
oli lotosin Tunnan pitäjäästä Ruotsissa. Hän oli niin rikas,
että yksin omisti kaikki koko kaupungin laiwat sekä puolet sen ta-
loja, ja kuin kuningas kerran tuli Tornioon aurinkoa katsomaan
sydänkesäisenä yönä, walmistutti Tuunan Oiwa hänellä 12 eri
ruokalajia, jotka kaikki oliwat lohen kalaa. Ia koska sillon oli
jotesanki kylmä lohannus, lämmitytti Oiwa kuninkaan huoneet
pelkillä kanelipuun kuorilla. Olipa Oiwa mies niiuki rikas, että
teetätti kaikki kartanonsa saranat hopiasta sekä joka ehtoona joi
puolituoppiseu olutta kultakannusta, jouka kansi oli kaunistettu kuu-
della timantilla. Päälle »vielä päätteeksi oli -tallissansa neljä ke-
syttä metsän kontiota, joista jokainen sai eläwän wuonan päiwä-
muonaksensa. Näin rikas ja julmuri oli Tuunan Oiwa.
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Mutta luin nyt ei ihminen millonlaan saa kylläisensä,
waitla hän 1010 mailman aarteet omistasi, niin tuumitteli Tuu-
nan Oiwa, että hänen, joka jo oli niin rikas, pitäsi pääsemän
wielä sata »vertaa rikkaammaksi. Tuotattipa siis muutaman mai-
nion tietäjän Lapista, jolta kyseli, suurta palkintoa luwaten, mitä
hänen tulisi tehdä, wähällä aikaa päästäksensä koko mailman ril-
lahimmaksi mieheksi. Tietäjä hiwelteli partaansa, ottipa oiwalli-
sen lottauksen olutta ja arwelipa sitte asian sietäwän miettimistä.
Seitsemän wuotta asiata mietittyänsä ja ncuwoa kysyttyänsä il-
man keijuisilta, Wuorien hiitolaisilta ja itse Wedcn-emoltali, tuli
hän eräänä päiwänä Tuiman Oiwan luo ja lausui näin:

Saatanpa nyt sanoa teille Ukko Oiwa, niinä aikoina ni-
mitettiin ainoastaan wcipaasukuiset herroiksi ja heidän waimonsa
rouwilsi, mutta muut wanhukset ukoksi ja mummoksi saatan
nyt teille ukko sanella, että käytätte kauppanne kolonaan nuhjuisen
lailla. Nyt teillä on nuo seitsemän laiwaanne, jotka kesäkausina
kuljettamat täältä muutamia halpahintasia terwatynnöriä setä tän-
ne tuowat jonkun tynnörin suolaa, jolla kaikella ansaitsette ainoas-
taan muutamia tuhansia riksiä kerrassaan. Mutta jos waan «-

mistasitte semmoisen laiwan, joka kannattasi enemmän luin sata
muuta laiwaa, niin woitasitte kerrassaan sata wertaa enemmän
tuin ennen; tokko sen, ukko Oiwa, ymmärrätte?

Tolwanapa tok' olisin, wastasi Oiwa, jos en tuota ymmär-
täsi, eikä tietäjiltä tarwita sen seikan selittäjäksi. Saattaa tuo,
ystäwäiseni, tosin olla toimellisesti tuumittu, waan mistäpä ma-
ilmästa minä tarpeet saisin sellaiselle laiwan rakennukselle ja
mistäpä tuon mokoman rakennuksen rakentajia?

Heitä se asia minun huolittawalscni, waStasi tietäjä. En
ole minä mies suotta sata wuotta elänyt, enkä ole tuiki turhaan
lapin osmoilta sanoja saanut. Tuo tänne satatuhatta alkajaisiksi,
ja rakenna soweliainen rakennuspaikka tuolle rakennukselle, niin
lyllä tulewana talwena tuon tarpeet sekä rakentajatli.

Entäpä jos minun pettäsit? saneli Oiwa.
Panenpa partani sanani pantiksi, wirkki tietäjä, ja se lu-

pansa oli rautaa lujempi.
Hywin sillon uskallan sinua usloa, sanoi kauppias.
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Tuunan Oiwa aittoi waaditut rahat ja rakennutti suunnat-
tomasti suuren laiwa-ralennus-paikan meren rannalle, sywtmmän
weden partahalle. Seuraawana talwena tuli Lapin osmoilta ope-
tettu tietäjä Tornioon ja toipa tullessansa montamonoista sataa
kuormaa senkaltaisia laiwan tarpeita, joula moisia ei silloinkaan
enää tawattu muualla luin Kuusaiuon tunturilla ja Paltamon
fynkehimmissä sydänmaissa. Palkit oliwat hakatut mitä lorke-
himmista ja muhkchimmista hongista, jotka oliwat webenpaisumi-
scn ajoista asti synkehissä sydänmaissa kaswamistaan laswaneet
ja wuosiwuobelta kynnen werran paksuuttansa kaswattaneet. Tuo-
pa oli oikein kummallinen kuorman weto: tietäjä oli »vetäjiksi
Valjastanut jokaselle reelle kaksi lammoittawa karhua, jotka niin
kowasti murisiwat, että lumina siitä kuului seitsemän peninkulman
matkalle, ja kaikki pienet poikaset ja tyttöset pakosalle pötliwät.
Lumi utisi ja mutisi jalaksien alla, ja hangilot halteiliwat. Itse
tietäjä istui ensimäisellä kuormalla, lädet ristissä ja oli tuiki tui-
ma katseltaa, waikkapa oli pieni ja tanakka luin wanha inännyn
kanto. Kuormien wicrellä kulki kaksi jättiläisen moista miestä,
wanhan Kainulaiskansan jälkiläisiä, jotka tunturilla asuiwat ja
oliwat muita ihmisiä parin päätä korkeammat. Heillä oli lar-
hunnahlat hartioilla, ja kaikki muut waatteensa oliwat karwasista
peuran nahkoista; lauhiat piilut kiiluiwat heidän käsissänsä ja
katsantonsa oli niin lauhistawa, että kaikki kristityt ihmiset met-
siin heidän ticnohiltansa palcniwat. Lienee jotain perua ollut tuos-
sa rahwaan lcskuiscssa maineessa, että nämä uhkeat urat oliwat
kastamattomia pakanoita; ja papin kysyttyä mistä lotosin oliwat
wastasiwat metsäläiset: Susilan kappelista Karhulan pitäjää. Ne-
pä wasta weitikkoita oliwat. Tornioon tullessansa lauloiwat he
porilaisten sotalaulua.

Nyt rakennus alettiin, ja rakennettiinpa sillon suurin laiwa
luin on kuunakulloisina päiwiuä mailmassa ollut. Eitä kukaan
nyt enää semmoista rakenna, kuin Kainulaisten kansa on perika-
toon häwinuyt eli tavallisiksi ihmisiksi kutistunut, samoinkuin hon-
gatki heidän jättilais-metsissä owat tawallisiksi puiksi kutistuneet.
Tämä laiwa oli niin suunnattomasti suuri, että perä wielä oli
Torniossa, keulan Joensuun kaupungissa ollessa, ja itse runloa



12

Tietäjä
tuopi
tarpeita
Awio

laiwan
rakentamiseksi.



13

käännettäissä tunwsi keulapuu taklinkine metsät Hämeen maassa.
Laiwalla oli kolme mnötoa, ja joka masto niin korkia, että jos
joku pienenä poikana pänttäriu marssiin kaapusi, niin hän wasta
wauhana uroua sieltä palautui. Joka maston wäliä oli niin pit-
kältä, että pääsky, tuo leuuossa uopsiu liutu, tarwitsi päiwäkau-
den lentääksensä mastojen wäliä, Wäestöksi pestattiin kuustuhatta
rotolvaa merimiestä, jotka jokaisena päiwäuä yhteensä söiwät tuhat
leiwiskää herneitä sekä siihen wielä puuroa kolmetuhatta »vadillis-
ta. Tätä paitsi oli jokaikessa hauliassa kapatta, jossa ukkoset
olutta lätliwät, ilmau unoskcaua ollessa. Mutta kamaluita kai-
kesta oli se että joutuu sananlennättäjäu aina piti suunnatointa
kummitusta kääunettäissä kolme päiwää nelissä ratsastaman yh-
destä wantista toiseen täyttä kulttua huutaen: ror i lä! ror i lä!

Lieneekö nyt tuo kaikki warsin totta? Eihän sitä tutaan
saattane warsin warmaan sanoa, waan niin kaiketi merimiehet
jnttcliwat, talwisiltoina kodissa istuessansa tcrwatappuroita wal-
mistaessansa. Kyllä he Awiou tuntewat, sillä min tätä suurta
laiwaa nimitcttiiu. Awio ou sama niini luin Oi»va jos se
waau luetaan »vasemmasta oitialle. Lienee muka joku ylpeys ol-
lut syhuä siihc», että Tuiman Oiwa tahtoi lähettää nimensä ta-
kaperin tähän mailmaan.

Tietäjä, tämän laiwan rakentaja, tahtoi warsin wisusti wa-
kuuttaa tätä teostansa senkaltaisia tapaturmia wastaan, kuin
monasti muita laiwoja kohtaa. Hän käytti taidollisia taikakoneita
ja saneli woimallisia sanoja tulta, ilmaa ja wettä wastaan, ettei
niiden pitänyt Awio laiwaa »vahingoittaman. Nyt laiwa laskea
tiin rakennusaloiltansa. Silloinpa kunlui ukkosen laittanen ku-
mina, wcsi »virtana kuohui, kiistit tummcksic» lelvätä löl°
listiwät, uuhottiwat niistää turpiansa; lohet hyppiwät »vedestä
s»)len korkeudelle ja rannalta kaikui lausau huuto: hurraa! hurraa!

Mutta mistäpä nyt joku soweliaiueu kattcini piti saataman
tuolle tuommoselle laiwalle. Tuunan Oiwa kuulututti kaikissa
Suomen ja Nnotsin kirkoissa, että se laiwuri, joka saattasi 18
peninkulman matkalta nähdä mitä tuntia tornikello Torniossa
näytti, sekä huuto-torwcllansa woisi äänen »vallata tolmeukhmme-
nen kosken kuminalta, jotta hnutonsa kuuluisi Oulusta aina Ka-
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jaaniiu asti, että se pääsisi Awio laiwan katteinilsi selä saisi
lolme tynnöriä kultaa kuulaudessa palkaksensa. Tulipa sillon
suuri joukko etsiwiä sekä etelästä että lännestä, mutta eipä ku-
kaan saattanut Oulusta nähdä mitä tornikello Torniossa osoitti,
eitä parahinkaan liljuri »voinut ääntä watloittaa edes Ämmän
koskelta. Eipä yksikään lclwannut; mikäs nyt tchtäwänä? Laiwa
oli walmis purjehtimaan. Sillon Tuunan Oiwa tuumitteli tie-
täjätä laiwansa laiwuriksi, waan tämäpä wastasi: kiitänpä nöy-
rimmästi, waan minä mies puolestani annan wedcllc kaiken moi-
sen kunnian. Saisinko purjehtia jossain taalcpiimä-astiassa, kyl-
lämaar minäki silloin olisin oiwallincn merimies konsanaan.

Wiimen tuli pieni pikkuruincu mies Naantalista, ei kahta
kyynärää wartewampi, paljaspäincn, wääräsääriucn ja muutoinli
kokonaan mokoma mies katseltaa. Hän asettiin Limingan lirlon-
rappusille. Kirkko on 1» peninkulmaa Torniosta etelään, ja kuin
häneltä kysyttiin mitä kello oli Torniossa, sanoi hän: malttakaa
wähän; kahdentoista peninkulman matkalla lentää minun ja kellon
wälillä l»8 hanhea. Ia hanhien siltä paikalta lennettyä, sanoi
hän: kello on ihan tismalleen 21 minuuttia ja 4 sekuntia päälle
IN. Mutta kaupuugiu-oikeuden huolimattomuuttahan se tunnus-
taa, luin ci hämähäkin werltoa tuntiwiisarista pyyhitä; nyt siinä
juur surisee 2 ampiaista !l kärpäistä ja 35» sääsleä, joista 14
owat pitkäsäärisiä ja 25 lyhykäisillä säärillä.

Tuopa oli erin kummallista kansan mielestä; waan oikein-
pa tuo pieni mies oli nähnytli, ja nyt hän saatettiin yhdelle kal-
liolle Kajaaniin, Ämmän kosken aiwan putoukselle. Siellä käsket-
tiin hänen huutaa koskculaskioille, jotka Oulua lähellä laapuiwat
Merikoskea ylöspäin, että heidän piti tuoman Kajaaniin suurim-
man, Turkan palamassa saadun lohen. Kohta tuo pikku mies
niin lowasti liljasi, että loskien rannat tärisiwät, ja Oulun joella
kulki 120 koskiwenettä, joiden wäcstö arweli: jokohan nyt uktoucn
Lapissa jyryää? Tätäpä tekoa jokainen wielä enemmän kum-
meksui, ja Pikku ukkonen otettiin Awion laiwuriksi, ja sai lolme
tynnöriä kultaa kuukauspallkaa. Se oli melkein saman werran,
kuin weroa kuninkaalle maksettiin 1010 Oulun läänistä sekä 1010
Kainun maasta.
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Nyt päätettiin, että Awio laiwa piti lastattaman terwalla
ja maamuuramen hillalla ja Polynesiaan matkustaa, sieltä sitte
tuodakseen »vaniljaa, pippuria, inkwäärtiä, latemumma ja muskot-
tilummaa sekä siihen wielä päärlyjä, kalliita kiwiä ja kultasantaa,sen werran luin se painolastia sietäsi. Ia nyt rupesi Awio pur-
jeihin. Mutta sepä »vasta kuinina, luin nyt merellä kuului aina
wiidenlymmenen peninkulman Ympäristöllä, kuin West kcnlan ym-
pärillä kuohua pursui, ja mikäs ryske ja kitinä nyt syntyi touwia
pingoittaissa, entäpä sitte sitä kauhistusta, kuin kohosi kaikissa
meren sekä suurimmissa että pienemmissä asukkaissa, sitä ei woi
ensinkään sanoilla selittää. Eipä mokomcita kummitusta wielä en-
nen nähty Pohjanlahden rauhasilla lainehilla.

Tunnan Oiwa ja tietäjä seisoiwat Tornion laiwanlaiturilla,
käsiänsä miclihywissci hicroilleu, luin näkiwät laiwan täysissä pur-
jehissa purjehtiman. Yksi mietti miten hänen piti laiwansa las-
tilla saaduilla rahoilla ostaman koko Suomen maan ja ehkäpä
jonkun suikaleen Nuotsistali. Tietäjä taas päätti päässänsä, että
hänen piti tästä teoksestansa saaman omaksensa edeS loko Lapin
kaikkine peuroiue, larhune, susine ja osmoine. Sitäpä mies ei en-
sinkään miettinyt, että tämä teoksensa saattasi muidenki laiwain
lailla haaksirikkoon joutua, loska se oli kowaksi lausuttu tulta,
ilmaa ja wettä wastaan. Mutta saammepa luulla kuinka wie-
lä sattui.

Olipa nyt se onnettomuus sattunut, että tietäjä oli koko-
naan uuhottauut wakuuttaa Awiota neljättäki elementtiä wastaan,
nimittäin maata ja kaikkea siihen luuluwaa wastaan, niinkuin, esi-
merkiksi, kiwiä, laria, loralliluotoja ja muuta senkaltaista was-
taan. Tietäjä oli lunllut, että jos tuo laiwa käwisi waikla mille
kalliolle eli kappaleiksi rmmcltasiin, niin taidettafiin se paha pian
kyllä autettaa, kuin waan ilma, tuli ja wesi apuna oli, eikä sor-tajana. Eikä taas, toisekseen, taitawinkaan wclho woisi maata
loihtia, sillä se on läikkien eläwicn iso-äiti ja loihtiain iki-iluinen
täti. Awio oli siis »vakuutettu kaikkea muuta, waan ei »veden-
pohjan waaroja wastaan, ja sepä seikka jo pianki näyttäytyi.
Tuskin oli laiwa ankkurinsa nostannut ja perä päässyt joulun
mattaa Tornion sataman suulta, ennenkuin sen leula jo oli Me-
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renturtussa Waasan kaupungin tienohilla. Sattuipa nyt meren
pohja paikottain liian laakialla olemaan, joten pohja alloi laiwan
anturaa kaappia, jonka wuoks käsky käwi laiwurilta, että wiissa-
taatuhatta hillapurltia piti, laiwan kewentämiseksi, mereen heitet-
tämän. Sanottu ja tehty. Sauausaattaja ratsasti nelissä lai-
wan täkillä, latteinin käskyä kaikkialle kuuluuttain ja nyt nuo

wiissataatuhatta purkkia täysinecu mereen nakattiin laiwan kum-
maltali siwulta. Ia kuin tuossa nyt oli niin ääretöin joukko
purkkia setä hillaa, miu syntyi niistä tuo kauuis saaristo, jota
nyt mcrenranteclla kestää aina Kokkolasta Kaököösen asti. Ei
siis ihme, että nämä saaret owat niin suloisia, ja että niillä niin
tuiki ololta maamnuramia laswaa, Elokunn päiwinä owat saa-
ret siellä pailottain ihan marjoista puncrtawat, ja maamuura-
milta mättäät siellä soristetaan niinkuin rupiiui-helmiltä.

Näin Pääsi Awio luin pääsiki Merenkurkusta. Itämeressä
kuohui wesi korkialle kowau myrskyn perästä. Kolli oli juur
puuroa keittämässä, kuin muuau oikein kunnon laine laidan yli
läwähti ja toipa mutanansa muutaman hollantilaisen rikin, joka
nurinniskoin lennätettiin laiwan suureen pnnropataan. Kokki lil-
jasi: mitäs nuo cchwensaarien poika pakanat papupalko-weneitänsä
tänne tiidättäwät puuroamme pilaamaan?

Nytpä piti lännettämän ja Öresundin sekä Kattegatin läpi
laskettaman, eitä se mikään helppo tehtäwä ollut. Niinpä kii-
waasti nyt purjeita haalattiin ja käännettiin, että laiwa miltei
Köpenhaminan Yli sujauttanut. Wiimcn ole käänne tehty ja Awio
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lasti nyt täyttä laitatuulta Öresundiin. Heisan huusi lattein!,
hurraa huusiwat merimiehet. Ia luin «yt tässä parahillaan hei»
jättiin ja hurrattiin tärähytti laiwa tantereen ja käwi niin lo-
wasti kiinni kuin olisko seinään telkitty. Eikä tuo kumma ollut-
kaan, sillä tarkemmin tutkittua oli laiwa kolo salmea leweämpi,
ja siiuä se nyt kiinni telletti, kuin jok» poikanen, joka olisi jonkun
pystö-aidan lomaan päänsä tuskin-waiwoin tunkenut, eikä sitte saa
sitä sieltä jälleen irtautumaan.

Tuossapa nyt tuo Awio maata kellctti. Tuo kokonaan kowa
täräys läwäytti katteiuin sekä kaiken wäestön taaksepäin ja istu-
maan, jollou heidän hurrahuutousaki kultkutorween pakahtui. Jopa
nyt jollaki lailla koeteltiin tästä pihdistä Päästä: tuuli koetteli
wäkiwäkisen laiwaa irtautlaa ja toettcliwatpa aallotli kaikin woi-
min sitä auttaa, waan eipä mikään awutsi käynyt; tuo pönäkkö
Awio istui kiinni kuin istuiki. Kuin uyt katteini sekä »väestö oli
työltänsä wäsytettynä, ja kuin jo turhaan oliwat mereen heittäneet
kolmesataa tuhatta tynnöriä terwaa, päättiwät he maalle mennä,
asiata maatessansa miettimään. Mutta maalle päästyänsä miehet
päättiwät laiwalle ei enää ensinkään palautua.

Kokonaista kuusi wiikkoa oli Awio jo ollut salmeen suudittu
ja sillä aikaa tuli tanskalaisia ja ruotsalaisia tuota kummitusta
katselemaan ja weiwätftä sillon sieltä mukanansa, mitä suinki irti
saiwat. Ia loska nyt »vielä oli äärettömän paljo hillaa lasti-
huoneen laattialla, niin olipa sitä herkkua siilon niin ololta tans-
kalaisien möklilöissäli, ettciwät millonlaan munalättyjä hillatta
syöneet kuin nimittäin munalättyjä tanskalaisien, mökeissä syö-
tiin. Mutta näiden kuuden wiitou kuluttua, käwi täältä »vaikeat
»valitukset Tanskan kuninkaalle. Armollinen kuningas, »valitti
kansa, auta meitä tuosta mokomasta Awio laiwasta! Se salpaa
meiltä koko salmen, ettei ainoatakaan laiwaa pääse sieltä nlos eitä
sisälle. Kattegatin wesillä odottaa ?l!0 laiwaa sisälle päästäksen-
sä, ja Itämerestä tahtosi taas I»NU laiwaa ulos päästä. Venä-
jässä, Suomessa ja Ruotsissa syntyy kowa suolan ja kahwin
puutos, kuin salmi salwattu on; ja jos ei rahwas saa suolaa ja
tahwia, niin kyllä se pian kapinan kohottaa, ja siitä sitte war-
maan kauhia sota syttyy.

2
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Tähän wastasi luningas: odottakaamme wielä wähän, niin
kyllä aallot Awion murtawat. Kyllä tuota odotettiin ja odotet-
tiin, mutta eiwätpä aallot Awiota ensinkään wahingoittaneet. Kuu-
luipa sitte taas »alituksia joka kulmalta. Armollinen kuningas,
tuo mokoma Awio tukkee Itämere» parahimman wedenlulun! Kuin
nyt niin monta monoista suurta jokea tähän mereen »vetensä »vuo-
dattaa, eikä tuo liila West pääse sieltä juoksemaan, niin weden-
tulwat siitä wiimcnki syntymät, jotta kansat ja kaupungit hukku-
mat sekä maat ja »valtakunnat raiskataan.

Mutta tahtoipa kuningas wieläki odottaa ja wirkli »vasta-
ukseksi: malttakaa wielä sikskuin myrsky tulee ja laiwan muruiksi
murentaa. Tulipa tuiki ankara myrskytuuli, ja kyllä se wäli-
woimin tuulta tuprutti sekä muita laiwoja mesillä welloi, »vaan
eipä Awiota ensinkään »vahingoittanut. Tapahtuipa wiimen että
kuninkaan nuuslatoosa käwi tyhjäksi, ja nytpä päähowimestari
joutui pahaan pulaan, luin ei koko Tanskan maassa enää saatu
semmoista nuuskaa, kuin olisi kuninkaan nenälle kelwannut. Ar-
mollinen herra kuningas, sanoi howimestari, nuuska on kaikki, ja
tuo Awio salpaa koko salmen; kuinka nyt nuuskalasti tänne saadaan?

Siilonpa Tanskan kuningas lowasti närkästyi. Lähetä sin-
ne kymmenen linjalaiwaa ja kymmenen rekattia, sanoi hän. Anna
niiden asettautua yhteen jonaan, salmea kohden käännetyillä kupeilla,
selä sitte lau'aista laitti tyttinsä Awio laiwaa wastaan.

Tehtiin nyt kuninkaan käskyn mukaan. Kaikki kanonat piti
yhtä haawaa lau'aistaman, että Awio siten pieniksi pilstoiksi am-
muttasiin. Odotettiinpa oikein lauhinta pamausta, ja laitti tans-
kalaiset upsierit sitoiwat silkkiliinat torwillensa, ctteiwät joutusi
iluisesti kuuroiksi. Yks! sanoi kuningas; yks! kaks! kolm!
mutta eipä mitään pamausta kuulunutkaan.

Mikäs nyt riiwaa? liljasi kuningas, luin seisoi läsliänä
tuolla linnan »vallilla. Ehleiwät ole minua ymmärtäneet? Ms!
tatS! lolm! Kyllä syttimet santtireiällä säihkyiwät, ja tykki-
junllarit räpäyttiwät silmiänsä, ja matamit tuppiwat puumulia lor-
wihinsa, waan eipä hiiskettälääu kuulunut. Kaikki oli niin hiljaa,
että olisi luullut hyttyisen hyrinän.
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Mitäs kujeita nuo? ärjäsi kuningas äliästi. Miksette ainmu
kuin käsken?

Laiwaston amiraali wastasi: laitti on tehty teidän majes-
teettinne käskyn jälkeen, waan eiwät kanonat syty.

Kunnottomat kutjat! liljasi kuningas. Totta latingissa wi
ka lienee, ladatkaa uudestaan!

Amiraali latuutti uudestaan, ja uudestaan taas käsky täwi:
yks! kaks! kolm! mutta ei ainoatakaan kuttia lau'ennut. Pystyyn
nyt 1010 kuninkaallisen tanskan sotalaiwa-wäcstön hiukset kauhis-
tuksesta kohosiwat; upsierieu kantipalmikot pystyssä pyllyttiwät.
Ei tuo ruuti rupia palamaan, sanoiwat he.

Kyllä ruuti palaa, sanoi pääsytyttäjä. Se waan wikana,
että kanuunanne owat ruostuneet pitkän rauhallisuuden ollessa.
Jos laskemme kolo wuoren hienoa ruutia tuon laiwa-rutjan lu
puun, niin kyllä sen nuuskana ilmaan lennätämme.

Tehkää niin, sanoi kuningas, joka samassa muisti rakastet-
tua nuuskaansa ja toiwoi Awiota pippurin kotimaille.

Sanottu ja tehty. Koottiin nyt kaikki ruuti Tanskan Val-
takunnasta ja laskettiin Awio laiwan kupuun. Sitte kuulutettiin
että kaiken kansan piti wäistäytymän kuuden peninkulman matkalle
tuosta mokomasta kummituksesta, etteiwät sen mukana ilmaan
lennätettäisi. Tuotiin sitte yksi seuraamana päiwänä hirtettäwäksi
tuomittu oikein emäwaras, jolle armo Kuvattiin sillä ehdolla että
hänen piti tätä ruutirowiota sytyttämän seitsemän syleisellä tuli-
tiwi-langalla. Odotettiinpa nyt merenki pakoawan tästä odotetusta
kauhiasta pamauksesta. Nähtiin emäwarlaan lankaa sytyttämän
ja sitte mereen hyppäämän maalle «idäksensä; selkeästi kiikarilla

keksittiin tulikiwilangan palawan, mntta samassa silmänräpäykses-
sä samassa silmänräpäyksessä ei niin mitään kuulunut.

Sama »yt oli seikka ruutiwuoren kuin kanuunainti kanssa,
ettei sitä nimittäin saatu palamaan. Nytpä kuningas wasta oi-
kein julmistui, kutsutti pääsytyttäjän, jolta ruuti oli walmistettu,
luoksensa ja kysyi jos hän hirteen haluttasi, kuin oli kruunulle
myynyt sellaista ruutia, jota ei syttymään saatu. Pääsytyttäjä
poloinen mietti nyt sinne tänne päässänsä, eitä millään lailla sen
seikan perille Päässyt, minkätähden luiwa ruuti ei palanut luin
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sitä oilein sytytettiin. Nyt hän tahtoi näyttää, että ruuvin piti
wiimenki palaman, kuljetutti kolo rnntiwaran jälleen maalle,
kaatui sitte polwia myöten tuossa mustassa ruutiwuorcssa,
ja pistipä, ainoastaan koitteeksi, palaman tulitikknsen ruutira-
wiossa pystystyyn seisomaa». Ummmmmm! sillou salama lei-
mahti koko tienoou ympäri ja kauhia sawupilwi kohosi koko Tans-
kan maan ylitse; kauhia pamaus saattoi kaikki tienoot tärähti
mään, ja lunttiinpa koko maan palasiksi paloawan. Nyt oli ruu-
ti todentotisesti tuleen syttynyt, »vaan eipä se» sytyttäjästä sipa-
lettakaan löydetty. Kauhia tapaturma oli tässä tarjoua: kolo
Tanskan sotawäti käwi kuuroksi »vasemmalta korwaltansa, ja siitä
saattaa sanotaan jokaisen »vänrikin tnota katalata rnntia kamoawan.

Sillon astui kuuiukaa» luo muuan »vanha merimies, kädet
housuin taskuissa, pisti uudeu tupatkamassiu suuhunsa ja saneli:
armollinen majesteetti! niin totta kuin tämä takkini o» pi'istä
mustunut, niin tottamaar' tuo laiwaki on loihdittu »vettä, ilmaa
ja tulta wastaan. Ei tuuli, ei ruuti eikä aallot »voi mitään
Awiota wastaan. Ryhtykäämme aseilla purtaamaau tuota molo-
mata suomalaisien noitatonetta ja pilstokaamine se pieniksi pala-
siksi. Luulenpa että kymmenentuhatta knwcsmiestä tuo» työn
ensi kewääscn toimittaa. Sitte saatamme seu jäännöksistä uudes-
taan rakentaa kolo Tanskan sotalaiwastou, joka sitte »vanhalla
loihtuwoimallansa pysyy »voittamattomalla.

Mutta sillä aitaa syntyy kapina kaikissa Itämeren walta
lunnissa! sanoi sotaministeri murheellisella mielellä.

Ia sillä aikaa laweat maakunnat tulwalta hukutetaan! wirl-
ti piispa ja wäänteli patalakkiansa kiinteämmälle päähänsä.

Enkä minä koko sillä ajalla saa nuuskaa! huokasi kuningas,
ja tämäpä onnettomuus oli hänen mielestänsä pahin kaikista.

Mikäs nyt tehtäwänä? Kauan neuwoja pidettyä joutniwat
miehet samalle päätökselle, kuin Awionki wcicstö, että heidän ensin
piti lewolle laskeutuman. Mutta yöllä kuninkaan, ministerien,
merimiesten ja wänriktien matiasti maatessa, tapahtui jotain ko<
tonaan tawatointa. Lienee nyt niin ollut että nuo pakanalliset
welhot, jotla oliwat laiwan rakentaneet ja noitasanoilla wTlkuutta'
neet, eiwät sallineet kristityille ihmisille mitään etua siitä. Heidän
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tuumastansa tuli pieni matoinen sinne ja kalusi koto tuou suun-
nattoman laiwan yhtenä yönä, niin että meri Yltä-ympä-
riltään tuli peitetyksi wallialla sahajauholla. Näin tuo pulska
Awio pieneltä matoselta pcrinpohjiu raiskattiin, eikä kuninkaan
wäki ennättänyt siitä pelastaa mnuta luin kappaleen laiteesta,
joka tuitenli oli niin suuri, että kokonainen kirkko siitä sitte raken-
nettiin. Tuli nyt salmen kautta suolaa ja kahwia kylläksi, tausat
tuliwat tyytywäisiksi, kuiu hywät lapset kousanaan ja liika-wesi
pääsi liikkumaan. Mutta siitä wasta ilo syntyi stööpenhaminas-
sa, kuin kuningas taas ensikerran täytti toosansa nuuskalla; sitä
iloa woipi paremmin ajatella luin oikein säädyllisesti selittää-
luhlawaltcMa koto kaupunki walaistiin, uuuskapuodit huiluiwat
ja kaikki howiherrat pukcutuiwat nunökan larwasiin pukuihin, il-
moittaakseen iloansa tästä totonaan onnellisesta ja suotuisasta
tapauksesta.

Montamoniaista aikaa on jo sitte kulunut, waan ei. sitä
merimiestä wielä tänäkään päiwänä purjehdi Tornion ja Ahwm-
mcren wäliä, joka ci osaisi edes jotain jutella tuosta suuunatto
man suuresta Awio laiwasta. Wielä nytki wälistä tapahtuu,
että sumu- ja uswa-pilwet tununallisitsi kumiksi muodostuivat Me-
renkurkussa eli Itämeressä. Silloin merimiehet luulewat näle-
wänsä jonkun suurcu mastottoman laiwan pilwien yllä tulkewan
selä seilien siellä ihmeellisesti ilmanhengcltä hcilutcltawan. Ia
siilonpa nuo wanhat merimiehet paitansa uyykyttäloät, purelsiioat
tupakkiansa ja sanelewat mietiskellen toisillensa: nyt se taas näkyy
tuo wanha Awio kummitus. Parahinta nyt on että purjeita wä-
hcunämme, sillä kohta on myrsky mailla.

Mutta ci kukaau tiedä, mitä Tuiman Oiwa ja tietäjä sa-
neli, tuon laiwansa haaksirikolle jouduttua. Se waan warmaa
että Tuunan Oiwa siitä päiwaötä saakka löyhtymistään köyhtyi,
sitskuin wiimen joutui mierolaisena talosta taloon kulkemaan.
Mutta tictäjä taas käwi yhä waan harmaammaksi ja kamalam-
maksi kaswoiltausa, jotka tuliwat ampiaiscn pesän näköisiksi,, sits-
luiu hän wiimen katosi totonaan tuntemattomiin. Mutta emme
enää millonkaan saa nähdä tuon Awion moista laiwaa.
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KöMMko.
Onlo tutaan nähnyt Lohtajan köyhä-uktoa? Hän seisoo siellä

tirlonrappuisten wierellä, sinisessä purstotalissa ja keltaisissa hou-
suissa, joka tosin on liian komeata köyhä-ukolle, ja siellä
hän kätensä ojentaa jokaiselle ohitsematkustawalle matkamiehelle se-
kä jokaiselle hartaalle kirkontäwiälle. Siellä hän jo' on seisonut
joku wiiskymmentä wuotta cli ehkäpä encmmänki, eikä kukaan
saata lukea niitä waskirahoja, kuin aikojen alla on hänen ma-
haansa puhjahtanut tuosta pienestä raosta hänen rinnassansa. Taisi-
pa hänen uutena ollessansa, seki seikka wälistä tapahtuneen, että talon-
pojan eukot tuliwat hänen luoksensa, jonkun huiwin nurkkaan nidotun
hopiariksin kanssa, ja tahtoiwatpa, sillon, ainoastaan lystin wuols,
koetella jos tuo noinkin suuri raha muka sopisi hänen nielustansa,
ja niin on moni hopiariksiki wahingoissa sinne pujahtanut ja sinne
Mnytki, Maikka eukot owat kyllä waikiasti wahinkotansa »alitta-
neet. Luulisi tuon löyhä ukon nyt olewcm jonkunkauppa-neuwoksen
wertainen rikkautensa puolesta, luin hän jo on niin monena wuo-
tena tuolla lailla rahaa koonnut; mutta eipä ensinkään niin ol-
lut. Saattaapa hänestä wielä senki sanoa, että hän waan köyh-
tymistään köyhtyi, kuta kauemmin hän paikallansa seisoi, sillä
kastoonsa kaiketi oli käynyt paljon haaleammalsi ja haljakkaan:
maksi, ja olipa palanen nenästänsciki jo rawistunut ja muun ra-
sin mukana tunkiolle wiskattu. Ei ole löyha-ulon elämä erin lys-
tiä. Kyllä siihenki jotain kykyä tarwitaan että yöt ja päiwät
seisoa maantien warrella kerjäämässä, »vaikka sitte kuinka wilus
tasi, tuulisi, satasi eli lunta tupruaisi; ja sepä wielä kamalinta
kaikesta, kuin tuo mokoma kirlonwartia kerran kuukaudessa tulee
ja cmkasee luutun selkä-rangaltaa ja sen kautta sitte ottaa laitti
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kootut kopeekat kanssansa. Mitäs se tuota-löyhä-ultoa hyödyttää
että hän on tarkka ja saita, että hän aina näyttää niin »viheliäi-
seltä, ja että tuskalla ja waiwalla kopeekkansa koloaa, luin kolo
rikkautensa kuukauden kuljettua takapuoleltansa ryöstetään? Ei
niin mitään. Ia kyllä tuo on kokonaan koiran ammatti, sei-soa tuolla jokaisen irwisteltäwänä ja syödä »vaskea selä hopiata
ja luitenki olla yhtä kurja ja laiha kaikkina päiwinänsä.

Mutta Lohtajan löyhä-ukon kanssa on oikein omituinen seil-
la, jonka nyt tahdon kertoa. Samassa pitäjaässä asui muinon
muuan wanha loinen, Pietari nimeltä, jota tawallisesti Puu-
Pietariksi kutsuttiin, koska hän oli sangen taitama puuseppä,
jola pienellä puukollansa taisi piirustella kummallisia kaluja: ei
ainoastaan hewosia poikasille, waau wieläpä kaksipäisiä kotkia,
lohikärmcitä, wauwoja ja kaikellaisia lonstillisia teoksia. Mutta
sydämestänsä oli Puu-Pietari ahnas ja ilkiä weitikka, joka ei
muuta miettinyt, kuin miten parahittain saattasi rahaa koota,
waikka millä lailla tahansa. Ia niin kummallisesti saita hän oli,
että oli suuren kiwen alle metsässä kaiwanut aarteen itsellensä ja
sinne kätkenyt suuren summan kulta- ja hopia-rahoja, jotka hän oli
koonnut joko puu-askareillansa eli kerjuulla; waan ei kukaan siitä
mitään tietänyt, tuin tuo wanha weitikka ulkonaisesti osoitti »var-
sinaista köyhyyttä, jonka wuoks jokainen surkutteli hänen laihuut-
tansa ja repaleitansa.

Kuin nyt pitäjään kokouksessa tuumittiin löyhä-ukon tar-
peellisuudesta, päätettiin yksimielisesti että ukko Pietarin, joka oli
köyhä ja lätewä, piti tätä ulkoa puusta piirustaman selä siitä
sitte yksitoista loutua palkaksensa saaman. Ia loska nyt niin oli
päätetty, niin ei Puu-Pietarillakaan ollut mitään koko tuumaa
wastaan. Jos warsin totta puhumme, niin ei kukaan ollut niin
tyytywäinen tähän tuumaan, kuin juur Puu-Pietari itse, sillä
mies oli jo mielessänsä miettinyt, miten köyhä-ukon piti häntä
rikkaaksi tekemän. Ia sitä warten oli hän jo keksinyt seuraawan
tonnakoneen.

Köyhä-ukon maha on ontewa. Sinne kaikki lantit pujahta-
mat, joita anteliaat ihmiset pistäwät tuosta ukon rinnassa olewaS-
ta kolosta, ja ulon takapuolella on muuan lukolla »varustettu
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luultu, josta lantit sittc aila ajalta ulos otetaan. Tämän lulon
awain oli aina lirtonwartian hoteilla; mutta Puu-Pietari teli tä-
män luukun wierecn niin somasti liitetyn salaluukun, ettei kukaan
saattanut sitä oiwaltaa. Kuin nyt köyhä-ukko oli paikallensa ase-
tettu ja koko joukko lanttia mahaansa pujahtanut, tuli Puu-Pie-
tari aina jonakuna piimänä kuuttomana yönä, ja sieppasi sala»
luukun lautta kaikki rahat ukon mahasta. Mutta olipa tuo wei«
jari niin wiisas, ettei ottanut aiwan kaikkia lantteja mahasta, waan
jättipä sinne aina muutamia jälelle, ettei kukaan saattanut luulla
warlaau siellä käyneen, waan ainoastaan, ettei rahwas raahtinut
enemmän köyhille antaa. Tätä tekoansa hän tcti kotwcm aikaa,
ja Puu-Pietarin aarre yhä waan wauristui, mutta köyhäin kas-
salla oli niin wähäiset tulot, että jokainen sitä ihmetteli.

Eräänä sunnuntaina luin
kirlonwartia kuun lopulla, niin-
kuin tawallista teki tilin hänen
hotelliansa olleista rahoista, nä-
kyi kirkkoherra närkästyneeltä
ja sanoi tawattomasti karsaal-
la äänteellä: kuules, rakas war-
tiani, en minä millään lailla
saata luulla sinua muuksi tuin
rehelliseksi ja kunnialliseksi mie-
heksi, mutta täytyypä nyt sa-
uvani, että tämä seikka tuon
köyhä-ukon kanssa käypi erin
kummalliselta mielestäni. O-
lenhan omilla silmilläni näh-
nyt, kuinka kansa summntai-
päiwinä joukottain oikein tun-
geilse, niinkuin kilwankiistain
hänelle lanttiansa antamaan,

ja kuitenki sinä tilinteossasi sanot ainoastaan muutamia lopeckoita
koto kuukautena saaneesi. Mitäs, rakas kirlonwartia, luulet minun
saattawan siitä seikasta sanoa? Itse sinä sanot lukon setä luukuu



25

olewan warsin liikuttamatta, ja luitenti siltä näyttää luin olisko
warlaita siellä ollut.

Arwattawa on, että nämä sanat saattoiwat wartian pahoille
mielille. Hän käsitti kirkkoherralla aiwan oikein olewan, waan
ymmärsipä samassa, että luulo Warkaudesta ensin piti kohtaaman
häntä, jonka hoteilla awain oli. Tästä pahasta päästäksensä, kat-
soi hän parahimmaksi keinoksi, että tuo köyhä-ukko otettasiin pai-
kaltansa ja ensin kaikin puolin tarkasti tarkisteltasiin, sekä että sen
lukko sitte toisenlaiseksi laitettasiin, ja itse ukko raudoitettasiin
murhamiestä lowemmin. Tähän esitelmään kirkkoherraki suostui,
ja päätcttiinpä jo seuraawana maanantaina ukkoa joka kulmalta
tarkasti tarkistella.

Ei mies «yt kotia tultuansa saattanut olla waimollensa ker-
tomatta kirkkoherran epäluuloa ja omaa huoltansa sekä senki, että
löyhä-ukko piti huomena tarkasti tutkittaman. Sopipa nyt niin
somasti, että Puu-Petka, wartian juur tätä waimollensa lertoes»
sa, sattui istumaan yhdessä tuwan nurkassa, puuropataa kaappien.
Tämän kertomuksen kuultuansa joutui tuo wanha konna taas puo-
leltansa kokonaan huolen-alaiseksi ja arweli itsekseen: jos he nyt
waan tarkasti lopeloiwat ja utelewat tuota köyhä-ukkoa, niin kyllä
he wiimenki salaluukkuni leksiwät, ja sillon jokainen hywin kyllä
arwaa minun rahat ukon »vatsasta »varastaneeni. Ei tässä nyt
enää mikään muu keino auta, kuin että jo heti ensi yönä menen
kirkolle, taitan köyhä-ukon sen seinästä, kannan hänen sitte met-
sään, sekä siellä kenenkään keksimättä tuhkaksi muutan. Luulenpa
sillon ettei tuosta tutkinnosta tule niin mitään, eikähän kukaan
saattane todistaa sitä, että minä mies olen löyhä-ukon murhannut.

Ei nyt Pml'Pietari ensinkään siekaillut tarkoituksensa toimit-
tamisessa. Heti yön tultua pujahti hän ulos, otti kirween ja
sorkkaraudan mutanansa, ja meni kirkolle.

Aika oli uuden wuoden mailla ja talwi siis parcchillaan,
ja niin pakkanen nyt oliki, että nurkat paukkuiwat ja lumi ratisi
tuon ivanhan weijarin Main alla. Ei Puu-Pietari tätä kuiten-
kaan kauhistunut, waan waelst eteenpäin. Se waan oli ainoa
huolensa, että nyt juur sattui täysikuu olemaan, mutta lohduttipa
itsensä sillä, ettei näin kowalla pakkasella ja öisenä aikana ihmisiä
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maantiellä matkustanut, ja wieläpä nyt luu muutamilta pilwiltä
peitettiinli.

Kuin nyt Puu-Pietari tuli kirkolle, eikä yhtään eläwätä
olentoa toto tienoolla näkynyt, alkoi hän rawalasti yöllistä työ-
tänsä. Eiwät nuo kowat rautakanget, joilla löyhä-ullo oli kirkon
seinään kiinnitetty, olleet siitä erin helposti irtautettuna, mutta Puu-
Pietari oli senkaltaiseen työhön tottunut ja hän onnistutti siis
wiimen kawalassa kokeessansa. Kyllä hän oli wähintäänki pari»
kymmentä kertaa koetellut hengittämisellänsä lämmitellä kohmettu-
neita kopriansa, ennenkuin rauta wiimenki irtautui, ja sillon hän
liiwaasti tarttui ukon niskaan, puisteli sitä parin kertaa ja syös-
ti sen sitte nurinniskoin kirkon rappusilta, josta hän sitte mietti
metsään sitä hilata ja lumeen kätkeä selä wiimen, luin niin so<
Pisi, tulella polttaa.

Nyt oli siis köyhä-ukon elämä eli kuolema kahdella haawalla,
mutta muuan aiwan odottomaton tapaus hänen pelasti.

Puu-Pietari aikoi juur itseki hypätä lirlonrappusilta, häijyä
aikomustansa täyttääkseen, kuin hän lauhistulselsensa lumen räti-
nästä maantiellä luuli ihmisiä lähenewän. Tämän pahan wielä
päällepäätteelsi läwi kuu juur samassa pilwestä ja walaisi kirk-
kaalla walollansa kirkon ja tien, metsän ja loko ympäri olewan,
lumesta waalean, tienoon. Mitäs nyt Puu-Pietarin tekemän piti?
Jokohan hänen piti pakosalle pötkimän? Ei suinkaan, sillä sillon
olisi häntä Pian keksitty. Pitikö hänen kyykistymän ja kirkon muu-
rin taa kätkeytymän? Sepä olisi ollut kelpo keino konsanaan, jos
waan tuo köyhä-ukko nyt olisi entisellä paikallansa ollut. Mutta
nyt se nokallaan makasi hangikolla rappusten wierellä, ja nyt jo-
kainen saattoi, kuun noin kirkkaasti koittaessa, heti nähdä löyhä-
ulon paikaltansa olewan. Ei Pietari siis tässä kiireessänsä pa-
rcmpata keinoa keksinyt, kuin että itse asettautua tuon köyhä-ukon
tawalliselle paikalle j« ojentaa kätensä maantietä kohden, kuin olis-
ko hän juur itse tuo entinen köyhä-ukko. Mitäs siitä, jos ei mi-
nulla ole sininen purstotakki eikä keltaset housut; eihän nyt kuiten-
kaan niin waloisa ole, että tieltä saattaisi kaikkea niin tarkasti
nähdä, ja tahdonpa siis pari hetkeä köyhä-ukkoa kuwaella, silsluin
nuo junkkarit owat täältä ohitse kulkeneet.
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Nyt Puu-Pietari asettiin löyhä-uton paikalle ja seisoi siellä
selläsuorana, hiewahtamatta ja pökkelönä konsanaan, ihan luin
olisko hän ollut tuo oma käsi-alansa.

Waan nuo tiellä lullewat junkkarit oli talsi karkulaista
Korsholman linnasta, jotka näin myöhään yönaitana matkustiwat,
etteiwät saapuisi ruununmiehen ja wankiwartian heidän miclestän»
sä ei ensinkään hywään seuraan. He oliwat juur wäijymysmat-
talla kirkonkylälle, siellä muka tutkiakseen talonpoikien aittojen luk-
koja ja salpoja, jos sieltä ehkä sattusiwat saamaan jonkun sowe-
liaisen lammasnahlaturkin sillä kyllä karkulaisetli nälällä ja wi»
lulta waiwataan. Kuin nyt luun koittaessa kulliwat kirkon ohitse,
sattui yksi heistä hoksafemaan Puu-Pietarin lirkonrappusilla ja
luuli häntä, miten itse tahtoili, oitiaksi löyhä-ukoksi. Katsoppas
tuonne! sanoi hän kumppalillensa, tuolla seisoo muuan löyhä-ukko,
ja koska nyt tilaisuus myöten antaa, niin luulenpa, että saatta-
simme rahat häneltä kaapata, ennenkuin kirkonkylään menemme.

Sanottu ja tehty; toinen keksi mietteen hywäksi ja heti nyt
kumpanenki käänsi polkunsa kirkolle päin. Puu-Pietari hämmäs-
tyi sekä lauhistuili, luin noin odottamatta näki wieraiden luol-
sensa tulewan. Warsin warmaan hän nyt luuli kepposensa keksi-
tyksi, ja että nyt tultiin häntä kiinni ottamaan, mutta niin suuri
oli kauhistuksensa, etteiwät jalkansa paikalta hievahtaneet, luin
hän tahtoi pakosalle pötkiä, ja niin hän paikallensa jäi kuin jäili,
suorana, hiewahtamatta ja pökkelönä konsanaan, luin ennenki. Ei-
wät karkulaiset taas puoleltansa mitään petosta edeS aawistaneet-
laan, waan istuutuiwat lirkonrappusille lewähtämään ja tuumi-
maan miten löyhö-ukon rahat parahittain saatasiin.

"Tuossa tuo ahma-roisto nyt seisoo, eitä häpiä wuodet pit-
kään warastaa rehellisten ihmisien rahoja," saneli yksi. Sillä hän
tarkoitti tuota löyhä-ukon kerjuuta, mutta Puu-Pietari luuli itses-
tänsä haasteltawan, ja koko ruumiinsa wapisi kauhistuksesta sekä
wilustati.

"Kyllä hän nyt wiimenli loppunsa saapi," saneli toinen kar-
kuri. "lokahan ensin pään häneltä hakkaamme?"
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"Eiköhän liene parahinta että ensin jalat katkomme, ja fttte
ruumiin palasiksi hakkaamme." (Puu-Pietari sowitti tämän kai-
ten itsehensä.)

"Woipihau kylläksi olla, arweli toinen, jos ensin awaamme

hänen mahansa ja sitte hänen poltamme." (Puu-Pietari luuli jo
tuntewansa mahaansa pilstottawan ja häntä poltettawan, niinkuin
hän itse oli aikonut tehdä köyhä-ukon kanssa.)

"Tarttukaamme tuon heittiön kaulaan," sanoi ensimäille»
karkuri ja lennätti rukkasensa pilkallisesti tuon luullun löyhä°ukon
laswoja wastaan. Ei Puu-Pietari ollut tästäkään Alillansa. Mut-
ta nyt tarttui yksi karkulainen hänen taulaansa ja tuo toinen ko-
hotti kirweensä, häntä sillä kolauttaakseen. Silloin Puu-Pietari ei
enää saattanut pitkittää tuota kuwaclmaansa, waan alkoi lasin
jaloin itseänsä »vastustaa, alkoi huutaa kohti kurkkuansa, jotta
toto tienoo siitä kajahti. Tätäpä nyt karkulaiset eiwät ensinkään
odottaneet. Eiwät he saattaneet muuta luulla kuin joulu» hir-
muisen kummituksen nätewänsä, ja että itse pahulainen oli pukeu-
tunut köyhä-ukon hahmoon, heitä itse rikoksessaan temmastakscen.
Ennemmin olisiwat he saattaneet odottaa kirkonkukon laulawan,
ennenkuin tuon köyhä-ulon potkiman ja huutaman. Nyt he taas
wuorostansa hätäsäwelecn kohottiwat ja loetteliwat liiruisasti pa-
kosalle päästä, waan eipä tuo kokeensa paremmin onnistunut, kuin
että he kaikki hujan-hajan lirkonrappusilta hujahtiwat, ja hangi-
tolla nyt nuo kolme konnaa päällekkään kellettiwät, huutaen ja rim-
puillen ja toisiansa tupruttain. Puu-Pietari luuli nyt kiinni
olettamansa teokseltansa; karkulaiset taas luutimat itse hornan hal-
tian heitä tukasta tupruttaman.

Senkaltaisille ajatuksille ihminen joutuu, kuin omatuntonsa
lewoton on.

Sattuipa nyt kowa onni niin kummallisesti satuttamaan,
että pitäjään nimismies juur samana iltana oli saanut wainun
siitä, että nämä kaksi karkulaista näillä mailla matkustiwat, ja
koska hän oli uuttera palveluksessansa, meni hän asiastansa mi-
tään hiiskumatta, hiljaisella yöllä heidän jälkiänsä tiedustelemaan,
siinä aiwan oikiassa luulossa että noiden kommin juur sillä aikaa
piti liikkeillä oleman. Sopipa myös niin somasti, että hän, kah
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den tanakan miehen leralla, sattui tietä kirkolle päin kulkemaan,
samalla hetkellä kuin kirkon tienohilta kuului tuo kummallinen
huuto, joka niin kamalasti kaikui talwisyön tyyneydessä. Kohta
hän paikalle kiiruhti, koska ei saattanut muuta uskoa, luin että
nuo peikot ahdistiwat jotain kylän rauhallista asukasta. Mutta
sepä häntä wasta oikein kummeksutti, luin näki noiden kolmen
konnan toisiansa kopauttelcwcm ja tukasta tuprutteleman, waan
kyllä hän Pian koko kiistan lopetti. Karkulaiset hän heti tunsi ja
köytätytti heitä niin kowasti konsanaan, ettei mikään köyhä-ullo
mailmassa enää tarwinnut peljätä heidän kepposiansa. Puu-Pie-
taria hän ensin luuli rehelliseksi mieheksi, joka oli syyttömästi hei-
däu kynsiinsä joutunut; mutta tuo toinen raukka, joka yhä waan
luuli koko koiruutensa keksityksi, alkoi niin surkiasti armoa auella,
että nimismies alkoi hänen rehellisyyttä wähän epäillä, ja arwella:
lienee tnollaki jotain omatunnollansa. Ia niinpä tosin olili, sillä
kuin hän rupesi kowilla sanoilla tutkistelemaan, mikä asia oli
Puu-Pietaria tällä aikaa kirkolle saattanut, tunnusti tuo wanha
peikko koko petoksensa köyhä-ukon kanssa ja lupasi, witsoja ja wäs-
tinkiä päästäksensä, koko kootun aarteensa köyhille palkinnoksi.

Ia tässä nyt tuo juttu Puu-Pietarista päättyy. Mutta
köyhä-ukko wictiin wielä samana yönä kirkonwartian kotiin, jossa
sitä sitte tarkasti tarkisteltiin ja niin taitawasti laitettiin, ettei
kukaan sitte enää woinut omin luwin sen »varoja itsellensä omis-
taa, jollon taas entiselle paikallensa nostettiin. Jokainen Lohtajan
kirkon ohitse kulkewa woipi wielä nytki nähdä hänen wanhalla pai-
kallansa kirkon-owen wiercllä. Nyt hän, miten sanottu, näkyy
warsin wanhalta ja haljakkaalta, ja nenänsä se on ikuiseksi kadon-
nut, jos ci häntä wielä jollonkullon lähetetä Helsingin sairaste-
taan, kussa lääkärit uusia nokkia laatiwat aiwan samalla lailla,
luin muut ihmiset sawituttoja ja sokurimyttyisiä laittelewat.
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Pääskynen Egyptin maalta.
Onko kukaan nähnyt tuota pienoista tupaa tuolla maantien

warrella, punasilla seinillänsä ja Walkeilla ikkunan-peilillä, tuota
tuolla, jolla on tuo pieni ja kaunis katottu kuisti edessänsä. Se
näyttää niin hupasalta jo ulkopuoleltaki sitä katseltaissa; ja warsin
warmaan sen orsien alla hywiä ihmisiä asuu. Tuolla sen ulko-
puolella, tietä aiwan lähellä, kaswaa yksi kaunis ja tuuhea puu,
jossa linnut aina laulaa sirkuttawat, ja jonka tuoksu on niin tuili
ihana ennomattain kewäisinä aikoina, että kaikki koko ticnohilla sitä
ihailewat. Saattasi luulla tuota tupaa aiwau uudeksi, sillä niin
kauniilta se näytälse maantieltä sitä katseltaissa.

Mutta eipä se enää uusi ole. Monta monoista touotta
fitte asui siellä muuan wanha mummo, jolla oli kolme pientä tyt-
töistä. Wanhimman niistä nimi oli Ilia, keskimäisen Milia ja
nuorimman Emilia. Kyllähän nuo nimet oliwat jotesanki kum-
mallisia. Mutta mitäspä nimestä, kuinhan ihminen itse waan on
oiwallinen. Sepä tyttö onki oikein typerä, joka sitä itkee, että
nimensä on Sara, Barbara, eli Petronella. Jos hän waan itse
hywällä sydämellä nimensä soristaa, niin saapi nimensä olla
waikka Nurminukka, Kaalismato, Töllisuu. Ihtä se kuitenki on.

Tuwassa asui wielä muitaki asukkaita, nimittäin yksi pääs-
kynen, eli oikeastaan kaksi pääskystä, sillä parittain pääskyset ta-
wallisesti asuwat; mutta nyt haastelemme ainoastaan yhdestä
noista pääskysistä. Sillä oli pieni taloutensa itsekseen katto-orren
alla, kussa koko kesäkauden maksutta majehti, mutta talweksi meni
hän pitkille matkoille muukalaisille maille. Eikä hän kuomussa
kulkenut, eikä tarwinnut kapinoitansa nahkalaukkuihin ladella, waan
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hän siiwetteli nuolen nopeudella kiiltomustilla sumillansa, eilä sitä
lyytihewosta, joka olisi hänen kanssansa kilpasille kykennht. Aiwan
joka wuosi hän samalla ajalla matkallensa meni. Eikä kukaan
kuitenkaan hänelle sanonut: mene nyt matkalle, eli: palaja nyt.
Mutta kyllä hän luitenki aikansa tiesi ja kyllä nuo tyttöisetki sen
tiesiwät, sillä jokainen rakasti tuota kaunista lintuista. Kukapa
ei pääskyistä rakastaisi. Eikähän Päästyistä siweämpää lintuista
ole, ja jola pääskyselle pahaa tekee, häntä pitäsi terwalla woidel-
taman ja sitte untuwissa wieroiteltawan sekä sitte maita ympäri
kummituksena kuljetettaman.

Eräänä syyskuun päiwänä, kuin tuomet ja koiwut alkoiwat
punertua ja haawat kellastua, ja kuin paksut pilwet taiwaan kan-
nelle kokoutuiwat, istuiwat nuo kolme tyttöistä kuistin Penkillä ja
sanoiwat: tänäpänä Pääskynen menee.

Kwirr! kwirr! olenpa juur walmis matkalle, sirkutti pääs-
kynen, joka oli nämä sanat kuullut, istuessaan tuolla orrella, jos-
sa hampunsiementä nuokki matka-aamiaiseksensa.

Sano meille, pikku pääsky, wirttiwät tyttöset, sano kerran,
minne aina joka syksy siiwettelet ja missä talwesi wietät, mitä
tuolla wieraalla maalla toimitat, ja kuka tien sinulle sinne näyt-
tää sekä sieltä tänne pesällesi jälleen.

Kwirr! sepä monta kysymystä kerrassaan, sirkutti pääsky-
nen. Kukapa kukkaiselle kewäillä sanoo: kaswa! ja kuka kedon
nurmelle: tee maa wiheriätsi! Kuka tuulelle sanoo: mene tuonne
ja mene sinne! Ia kuka käskee aurinkoa päiwällä ja luuta yöllä
walasemaan ja waaria ajastansa ottamaan? Ia kuka opetti myy-
riäistä ja mehiläistä pesiänsä rakentamaan sekä hämähäkkiä werk-
koansa kutomaan? Kuka opetti pientä pienukaista ihmislasta syö-
mään ja juomaan? Ia kuka saattoi ihmisen sydämet senkaltai-
siksi, että rakastawat aina kotiansa ja syntymä-maatansa?

Sen kaiken on Jumala tehnyt, wastasiwat tyttöset.
Niin totisesti! wirM pääskynen. Saman Jumalan suloinen

ääni sanelee syksyllä lintusille: mene! ja kewäillä: tule! Ia nuo
pienet lintuset owat Jumalan kuuliaisia lapsia; he kuulewat hä-
nen äänensä ja hän näyttää tien heille aawan awaruuden sinisillä
lalioilla, wiheriäin maiden ja myrskysien merien ylitse. Niin
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meti pääskyset syksyllä täältä lentelemme, kuin kuulemnie tuon ma-
naaman äänen sydämessämme. Me jätämme Suomen rakaste-
tun maan ja muutamme muutamassa päiivässä monen sadan pe-
ninkulman matkalle, sikskuin joudumme muutamalle kaukasalle
maalle, jota Egyptiksi kutsutaan.

Sen maan me kyllä tunnemme, sanoiwat tyttöset. Sinne
pieni lesus pakeni wanhempine Herodesta pakoon. Sepä mah-
tanee olla jolu sangen ihana maa, jonne lesus, pienenä ollessansa,
pakonsa otti.

Niin, niin on, wastasi pääsky, se on totisesti yksi erin iha-
na maa; ja siunaus wirtaapi siellä lesuksen askelista. Kullasta
ja kalliista liivistä kortiat wuoret siellä kiiltäwät, ja ritaskasivn-
set laaksot lewittäwät ruusun-kukkaista tuoksuansa yltä-ympärille,
ja kummallisia eläimiä siellä kuohuu wcsissä. Jos ivaan näki-
sitte sitä kaunista puuta, jossa minä talwella majehtin. Eiwät
talwitylmät milloinkaan raiskaa sen wiherryyttä; sen kukkaset tuok-
suivat paratiissillista tuoksua, ja sen hedelmät olisilvat herkkuja ku-
ningasten pöydillä. Sen oksille olen minä pesäni rakentanut tuon
wäkeivän Niili ivirran rannalle, kussa kultakalat »vedenpinnalla
tuultawat, ja sieltä minä lennän korkialle sinertäwälle awaruudelle
ja siiwettelen siellä tulikuummain hieta°auwoin ylitse, kussa jalo-
peurat janosta Whättäwät, ja yli Sennarin Wuoria, kussa päär-
lyt ja timantit synkeistä touhuista aurinkoa kohden kimeltäwät.

Mutta minkätähdeu sinä, pieni pääskynen, kewäillä tänne
itäwöit noilta siunatuilta mantereilta?

O, en sitä tiedä! mutta sillon minä siellä itäwältä walloi-
tetaan ja ikäwöin jälleen rakkaan isänmaani mantereille. Minä
muistelen sitä pienoista tupaa Pohjosessa Suomessa, jonka orren
alla olen syntynyt, ja kussa äitini noukastansa antoi minulle en-

simäisen pienen siemenen, ja kussa hän, pienenä ollessani, opetti
minua oksalta oksalle lentämään. Sillon aina käypi mielestäni,
kuin eikö koko maamme päällä ole maata niin ihanata, niin tuiki
raktaallista ja suloista, kuin tämä köyhä Suomi täällä lumisessa
pohjolassa. la kuin sillon muistelen noita kaunosia kewäitä
täällä, noita walkosia kesä-öitä, sekä noita wiheriäisiä niemiä ja
lirttaita wefiä täällä Suomessa, niin enpä sillon tahtosi wai-
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hettaa tämän maan punaisia mansikoita paratiisin kultasiin hedel»
miin, ja mieluisemmin minä sillon tähtösin elää täällä pienessä,
köyhässä pesässäni, kuin Sennarin wuoren kimeltäwien timanttien
leskellä. Ah te pienet tyttöiset, kuinka ihmiset mahtanewat ra-
kastaa isämaatausa, kuin tuo ilman pieni pääslynenki niin sydäm-
mellisesti ihailee köyhää syntymämaatansa!

Niinpä niin, sanoiwat tyttöset ja näkyiwät miettiwiltä.
Mutta jopa unhotan, että minun nyt tulee matkalle mennä,

sirkutti pääsky. Eikö ole mitään, jota haluaisitte minun teille
Egyptin maalta tuowani?

Mielelläni minä tahtosi» jonkun timantin Tennarin wuorelta,
sanoi Ilia; ja timanttia muistellessaan timelteliwät hänen silmänsä.

Ia minä, sanoi Milia, minä kaikkea muuta mieluisemmin toi»
wosin itselleni kultakalan Niilin wirrasta. Ia sanat sanottuan-sa, hyppi Milia yhdellä jalalla, kultakalan kauneutta mietticssansä.

Tuo minulle, hywä pääskynen, pieni siemen siitä puusta,
jonka oksilla asut, sanoi Emilia, hiljaa ja ujosti, kuin eikö olisi
oikein tietänyt, jos hänen piti uskaltaman niin paljoa Pyytää.

Kwirr! kwirr! sirkutti pääsky, ja lensi sitte tiehensä.
Sitte tuli syksy ja sade ja räntäinen ja marjain-keitot ja

makkarain-walmistaminen ja muuta sellaista syksyllä tawallista.
Sitte taas tuli talwi lumincen ja jäineen, satuincen ja joutuneen,
lumi-ukkoueeu ja kelkkoineen sekä muun senkaltaisen mukana, kuin
talwella tawallista. Mutta sitte tuli kcwät jälleen ja sen mukana
sulat wedet ja wiheriät laitumet, kauniit kukkaset ja puhkeamat
puut, sirkuttawat lintuset ja kuttu metsässä sekä muuta sellaista
kuin kewääsen kuuluu. Tuo pitkä ja pimiä talwi oli niin pian
kulunut, että jokainen sitä kummeksui.

Sattui nyt Ilia, Milia, Emilia taas eräänä kauniina tou-
kokuun aamuna yksissä kuistin penkillä istumaan, ja sillon he
toinen toisellensa sanoiwat: tänä päiwänä pääskynen tulee!

Kwirr! kwirr! tuolla hän jo orrella istutti, pienoista siemen-
tä noukkien, sillä matkallansa oli hän saanut hywän ruokahimon.
Heti nyt tyttöset riemusta torlialle hyppäsiwät ja leunättipä jo-
kainen sormimuiskun odotetulle »vieraallensa. Toitko kanssasi,
mitä lupasit? kysyiwät he.

2
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Tompa kyllä! sirkutti pääskynen, ja samassa pujahti muuan
suuri timantti Ilian esiliinaa». Olipa nyt Ilia nopsas saalis-
tansa ottamaan. Timantti oli mitä suurimman herneen kokoinen;
sen loiste oli niin kimeltäwä ja heijaisewa, että Ilia tuskin saattoi
sitä katsahtaa, eikä Ilia ollut nähnyt tätä kallista liweä kirkkaam-
paa lähde-wcttäkään. Kuinka korkialle tuo timantti taidettiin ra-
hassa arlvata, sitä ei kukaan koko tienoolla tietänyt, eipä lukka-
rikaan, jonka muutoin sanottiin kaikkea tietäwän. Sillä senkaltai-
sista kalliista tiwiötä maksetaan tawalliscsti monta sataa kultarahaa.

Mitäs nyt Milia tuossa noin awosuin katselet? sanoi tuo
iloisa pääsky. Tuo minulle pian joku astia wesineen, johon kul-
takalasi lasken. Onpa minulla, tiedä se, ollut wähäu waiwaa sitä tän-
ne tämmöistä matkaa kuljcttaissa, käärityllä picuoseen »viikunapuun
lehtiseen, jota kostutin muutamilla wesipisarilla Kordofau kosteikossa.

Nouti nyt Milia nopiasti lasi-kuputan, joka jo oli »va-
roilla, »varsin tuota odotettua kaunista kalaa »varten. Alhaalta
oli kupukka laajempi luin yläpuoleltansa, ja sen pohja oli kupera,
että siihen saatettiin panna kukkaisia eli joku eläwä lviheriä-sirkkui-
ncnki, ja sepä »vasta somalta näytti kuiu kala ja lintu sopiwat
saman katoksen alla elämään, ja tuin tuo pieni sirtkuinen aina
koetteli uoukallansa kopauttaa tuota yllänsä suttuloiwaa kaunista
kalaista, »vaan kalapa sukkelasti purstocinsa »viuhahti, eikä sirtkui-
sen noukka sitä millonkaan laivannut. Milia oli niin tuiki hy-
willä micliu, ja paljon parempi oli hänen mielestänsä omistaa
hengellistä kultaa, luin hengetöintä kallista tilveä.

Mutta Emilia oli tyyne ja odotti »vuoroansa, mitään sano-
matta. Hywin hän sen arwasi, ettei tuo pääskynen, jolla hän
tiesi niin hylvän muistin oleman, ollut unhottanut häneltä toiwot-
tua pientä siementäkään, ja tosin hän oikein arwasiki. Katso nyt!
sirkutti pääskynen ja pudotti samassa Emilian Avonaiseen kopraan
pienoisen siemenen, joka ei ollut omenan siementä suurempi.
Ia sittepä pääskynen sieltä taas siimettcli. Uteliaina ricnsiwät
nyt sisaret hänen saalistansa katsomaan ja nähdessänsä tuon pie-
nen jonninjoutaivan siemenen tiamantin ja kultakalan siwulla, nau-
roiwat he haljetakseen asti, ja sanoiwat Emilialle: no tuopa was-
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ta Egyptistä tuotawa! Kyllä, Emilia kulta, tuo pääskynen sinuanaurunansa pitää; nakatkaamme tuo siemen-hylky kanoille!
Emilia wastasi: tuo pääskynen on meitä kaikkia wiisaampi.

Minäpä tahdon siemenen istuttaa, niin saammepa sitte nähdä!
Tee niin, sanoiwat sisaret, ja sitte he nauroiwat niin ime.

lasti, että palmikkonsa marontinculoista irtautuiwat ja niskalla
leitkuiwat.

Emilia istutti siemenensä.
Ilia, jota oli saanut tuon kiineltäwän timantin, ei saattanut

millonkaan sitä lylläksensä katsella. Kaiket päiwcit hän sitä katseli;
makasi öillä sen kanssa ja nneksi »varkaiden tahtoman aarrettansa
warastaa. Ei hän nyt enää mitään muuta muistellut; ei hän
huolinut rutoilla eikä työtä tehdä; hän tuli laiskaksi, laimeaksi ja
huolimattomaksi. Eikä setään paha wielä tylläksi. Hän tuli tur-
hamaiseksi ja hipiäksi; ja nämä pahat hänessä päiwä päiwältä
kiihtyiwät. Hän oli työtä tckemättänsä älliä rikastunut; mutta
»vahingoksensa se waan tapahtui. Usiammat ihmiset luulewat sel<
laista sattumaa suureksi onneksi. Mutta Jumala, joka munas»
kutti tutkii, hän hywin kyllä tietää ihmissydämmcn olewan tur<
hamaisen kappaleen, joka kerskaa onnen antimia, »vaikka ne kuinka
ansaitsemattomia olisiwcit. Min nyt täwi Ilianti kanssa; ei
hänellä enää, tuon timantin saatuansa, ollnt ainoatakaan iloista
hetkeä. Ia koska hän oli rikas, niin kyllä niitä ilmestyi, jotka
tahtoiwat hänen timanttiansa naida ja ottaa hänenki päällepäät.
teeksi. Ilia »valitsi ja »valitsi kosiainsa joukosta, ja lvalitsipa wii-
menki koreimmaan heistä. Tuopa onnellinen oli muuan upsieri,
mustatuilla huuliwiiksillä, lultakaulutsinen ja kultamiekka »vyöllänsä'

Hääpäiwänä oli Illalla timantti kruunussansa, jossa se au«
ringon lailla säteuiä säihkyi. Nytpä kokonaan pulska elämä syn<
tyi Ilian uudessa kodissa, waa» rahaa siihen tarlvittiin, ja rahatlainattiin, ja wiimen timanttiti pantiksi pantiin. Mutta kuiu ti«
mäntti pantissa oli, eikä Illalla ollut rahaa sitä lunastaaksensa,
niin panttiinpa se jäi kuin Mi, ja sillonpa tuo pulska elämä
päättyiti. Ihailtu uppsicrinsa karkasi Ameriitkaan ja Ilia jäi yk-
sinään ja köyhäksi, ja »vieläpä paljon köyhemmälsi kuin koskaan
ennen oli ollut; sillä hän oli jo pian rikkauteen opastunut; eikä
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se joka on oppinut silkissä jota päiwä käymään tahdo taipua sini-
ruutuista puumnli-hametta kantamaan.

Näin käwi Ilia poloisen kanssa.
Milia taas ei mitään muuta tehnyt, kuin ihaili tuota pie-

noista tultalalaistansa. Hän luuli sen aina waan sairastawan:
»välistä sillä oli hammastauti, wälistä taas hinku, Wälistä söi
hän korppuja liiaksi; wälistä taas ei tahtonut syödä ensinkään.
Milia istui päiwäkaudet lasi-lupukan ääressä ja luti korpun mu-
ruista. Sillon hän wälistä luuli kalalla kylmän olewan, ja tuu-
lipa selkeästi nätcwänsäki, kuinka sitä wilusti. Woipa siuua po-
loinen raukka, sanoi hän, eiköhän olisi parahinta jos sukat sinulle
neulosin? Eli tahdotko kengät itsellesi? Mutta sattuipa sillon muis-
tamaan, ettei kalalla ollut sääriä eikä jalkoja. Näin oli Milialla
kylläksi puuhattawaa kalansa kanssa, ja hän unhotti sekä lukea
että ommella sekä kaiken muunki työn.

Eräänä päiwänä luuli hän taas kalallansa kylmän olewan.
Luulipa sen ittewänki. Näkyihän se selkeästi tuosta pienoisesta kup-
lasta medessä. Woipa sinua poloinen raukka, ajatteli Milia, tah-
donpa laittaa sinulle lämmintä pienessä tuwassasi. Sitte otti hän
teekannun Pöydältä ja wuodatti siitä kuumaa wettä lasikupukkaan.
Nytpä sillä wasta lysti on, saneli hän, kalan tuota tuumaa wettä
paetessa. Mutta miten tuo kala nyt uida uitsenteli ja Milia yhä
waan enemmän tuumaa wettä kuplittaan wuodatti, niin pullistipa
kala wiimcn kultakcltaisen mahansa ylöspäin, ja sillonpa se oli
kuollut. O, miten katkerasti Milia nyt itki. Hän itki niin kauan
ja katkerasti, ettei kukaan saattanut häntä lohduttaa, ja näin hän
turhaan mämmitteli puolen nuoruutensa ja toisen puolen hän sitte
itkeissänsä tuhlasi. Ia noin hän wanhatsi piiaksi saapui.

Ei tosin ole mitään häpiä wanhana piikana olla; sillä moni
wanha piika on tuiki hywä ihminen sydämestänsä. Mutta Mi-
lia oli turhamaisuuksissa raiskannut nuoruutensa päiwät, ja wan-
hettuansa täytyi hänen siis koulua käydä ja sauma-ommelta opet-
teleimaan, pienien tyttöisten lailla. Sepä oli warsin waikiata ja
harmillista.

Kyllähän moni jo nyt tahtonee kysellä, kuinka wiimcn täwi
Emilian ja hänen siemenensä kanssa. Saatpa sen nyt pian tie-
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tää. Siemenen muutamia kuukausia luukussa oltua, alkoiwat
jonkun pienoisen talinen korwalehdet näyttäytyä. Siilon lasti E-
milia lasisen peiton taimensa yli, ja hoiteli sitä sitte kuin pientä
lapsukaista. Eikä tuo pienoinen kukkaislapsi tarwimmt mitään syö-
dä, waan ainoastaan juoda, ja juoda se joka aamu saiki mitä
lirttahinta lähdevettä. Näin tuo taimi yöt ja päiwät kaswamis-
taan kaswoi: taswoipa Emilian maatcssali. Puolen »vuoden ku-
luttua pääsi se niin suureksi, että jo suurempaa ruukkua tarwitsi,
ja siitä wielä sitte wuoden perästä oli se jo lähes kolmen kyynä-
rän lortuiuen, ja istutettiinpa sillon kuohkeaan wätimultaan maan-
tietä lähelle. Nakenncttiinpa laswun nuoruuden ajaisi aitali sen
ympärille ja joka talwcksi sen juurelle lunta luotiin, joten se kyl-
mää wastaan »varjeltiin. Noin tuosta rumasta siemenestä muu-
tamassa »vuodessa syntyi tuo suuri ja kaunis puu, jota tuossa
kuivassa luwaellaan. Olipa se sellainen puu, ettei tutaan »vielä
toto Suomessa ollut semmoista nähnyt. Ia se tuli niin suureksi
ja tuuheaksi, että tatstymmeutäti mummoista hywiu tyllä saattoisen siimeksessä tahwicmsa juoda. Tuoksunsa oli niin woimalline»
että Yli toko tienoon leivisi, ja hedelmänsä oliwat niin herkulliset
että sellaisia herkkuja tuskin keisarinkaan pöydällä tawataan. Usko
nämä sanani: se joka puita ja kukkaisia ihailee, sen rakkaus tu-
hatwertaisesti puilta ja tutilta palkitaan.

Pientä taswuansa hoitaessaan tuli Emilia itse hywätsi ja
rattaalliseksi »«uita ihmisiä kohtaan. Joka aamu ja ehtoo rukoili
hän, että saisi Jumalan lapsena Pysyä, ja toto päiwätaudeu teli
hän työtä ahkerasti. Siten hän joutui hywätsi ja ilosatsi setä
jokaiselta ihmiseltä ihailtiin. Tapahtuipa siis muutamana kauniina
päiwäuä, että eräs oiwallinen poika pyysi häutä awiokseusa. Mi-
täs Emilia» piti wastaamau? Heti hän tuumaan suostui,
näin he sitte joutuiwat naimiseen, ja kosla toisiansa ratastiwat ja
Jumalata ruloiliwat, työtä lellivät ja »vanhurskaasti eliwät, uiin
ei heiltä jokapäiwäistä ruokaa pnuttnuut, silla arkipäiwinä heillä
oli »voita ja leipää ololta ja snunnntai paiwinä paistiati, iiuin
sitte Emilian sisaret Ilia ja Emilia muutamien »vuosien kuluttua
joutuiwat köyhiksi ja hyljätyiksi, otti häu heitä luotseusa asumaan,
samaan pienoiseen tupaan, jossa heidän äitinsä ennen oli asunut.
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Kelsittyään kuinka sisarensa eli hywin ja iloisena työtä tehden ja
hartautta harjoittain, tuliwat Ilia ja Milia itseli ahkeriksi ja
hurskaiksi, sekä kummelsuiwat sangen suuresti, etteiwät wielä en-
nen olleet ymmärtäneet, kuinka tuo oikia onnellisuus maan pääl-
lä woitetaan.

Näinpä wuodet hiljan hiljaa edistyiwät. Ilia, Milia ja
Emilia joutuiwat wanhoiksi mummoiksi, jotka pukeutuiwat tykti-
myssyihin ja sukkia nculoiwat Emilian lapsille ja lastenlapsille.
Eräänä päiwänä satuin minäki maantietä tulleissani tälle pienoi-
selle tuwalle. Ia tuo pääskynen Egyptiin maalta oli jo kuollut,
ja kuollut oli wanha mummo tumassa, ja Ilia, Milia ja Emilia
oliwat jo wanhoiksi ja harmaiksi joutuneet. Mutta tuo pääsky-
sen tuomasta siemenestä istutettu puu oli yhä yhtä wiheriä ja
tuoksui miu tuiki hempeästi, waikla jo syksy oli ja hedelmät luul-
iimat kullan keltaisina lehtien lomasta. Sillonpa minä mielessäni
mietiskelin tuota seikkaa, kuinka suuren Luojan luonto on ijän«
ikuisesti nuori, waikka ihmiset wanhcnewat ja kuiwcttuwat, ja
kuinka Jumalan rakkaus yhä ja ikuisesti on yhtä hempeä, Maikka
wielä maamme päällä on niin paljon syntiä ja wajonaisuntta.
Sillon sydämmcni ilosta sekä surusta heltyi, sillä ajattelinpa kuinka
tämän puun piti elämän wielä satoja wuosia sen jälkeen, luin is-
tuttajansa jo on ammon-aikoja sitte maan polvessa maannut, ja
kuinka Jumalan aina alttiin armon piti elämän wielä paljoa
kauemmin kuin tämän puun, elämän kaikkien ijankaikkisuuksien
ijankaikkisuutecn, Nuopa ajatukset saugcn kummallisia oliwat, ja
luulenpa sillon itkenecniti.

Mutta nuo kolme mummoa tykti-myssyissänsä istuiwat
tuolla tuon puun pimenossa ja joiwat kahwiansa. He wiittasiwat
minua luoksensa, ja minä näin heidän poskensa loistawan hurskau-
desta ja lujasta luottamuksesta, luin olisiwatko tahtoneet kysyä:
mitäs itket? Luuletko, että meidän tulisi itkeä, sen wuoks että
olemme jo joutuneet wanhoiksi ja harmaapäisiksi, sekä senki wuoks
että tämä puu jääpi täune jälkeemme elämään? Mutta mikspä
surisimme, kuin hywin kyllä tiedämme ihmisen sielun saattawan
nuorena kukoistaa harmaidcnki hiuksien keralla, jos waan olemme
hurskaita sydämmessämme ja ylitse kaikkea Jumalala rakastamme
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Ilia, Milia ja Emilia
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sekä lähimmäistämme häntä lähin. Sillon tulemme tämän puun
kaltaisiksi: jola talwena nuo lehdet murheesta lankeawat, mutta
talwen kuluttua tulee uusi lewät, jollon kukkaset puhkeawat toi-
messa ja riemussa. Entäpä sitte, jos luolemmeki? Emmehän me
kuole, sillä parahin olentomme elää ainiaasti. Eikös sielumme
juur ole tämän puun kaltainen? Talwi tulee, puu kadottaa leh-
tensä, ja sen oksat waltialta lumelta peitetään, ja sillonpa moni
ajattelee: nyt on tuo puu hukassa. Mutta puupa elää sisällisesti
ja odottaa ainoastaan uuden lewään tulemista. Ia kyllä tuo
uusi lewät warsin warmaan tuleeli, Maikka kauan wiipyisili. Sil-
lon puu jälleen wiheriöityy, uusilla lehdillä ja kukkaisilla, entistään
paljoa kauniimmaksi. Mutta eipä sitte enää talwea tulellaan;
sillä ikuinen kesä wallitsee Jumalan »valtakunnassa. Eiwät mil-
lään kukkaiset siellä luiwene, eitä sitä yötä luin siellä pimenisi;
siellä sielumme asuwat Jumalan autuaallisissa helmoissa ja ylen-
netään niin yhdestä kirkkaudesta toiseen.

Niin paljon oppia me saatamme sada ainoalta kauniilta puulta.
Ehta nuo kolme mummoa juur sitä nyt tuolla puun alla

ajatteliwat. He näyttiwät niin tyhmiltä ja iloisilta: kyllä he war-
maan Jumalala shdämmissänsä kiittiwät. Puun oksilta kuului
laulun säwcle, niinkuin satojen lintuisten sirkutus. Tosin sillä
laululla ei sanoja ollut, mutta olispa luullut niin olewan. Kuta
kauemmin minä tuota laulua kuuntelin, sitä paremmin ymmärsinli
mitä nuo lintuiset laulcliwat. Näin he lauleliwat:

Jumala lapsia siunatkoon!
Myös työnsä, rukouksensa, onnensa ohjatkoon!
Kuin kukkaiset kewäillä kukkii.
Siuuatkoon wanhuksct harmaapäät,
Kuin lapsien tunnot jo itsestään ymmärtäät,
Kuin kukkaiset kewäillä kukkii.
Eiwät timantit, ei lullataan
Wie onnellisesti ja tyynesti tuonelaan,
Kuin kukkaiset kewäillä kukkii.
Rakkaus, toiwo ja jumalisuus
On turwamme täällä, on ainoo onnellisuus.
Kuin kukkaiset kewäillä kukkii.
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Höyhensaaret.

Kaulana, tuolla kaukana Pohjanlahden laweilla laitumilla
ja melkein Suomen ja Ruotsin maiden keskimailla tawataan muu-
tamia pienoisia wihertäwiä saaria, joita Höyhensaariksi kutsutaan.
Ah, kuinka erin kaunoiset nämä saaret owat katsella! Eipä woisi
luulla tuolla aawalla merellä, kussa aallot wuorteu lorlialle lo-
hoawat, kussa suunnattomasti suuret laiwat sylsy-öinä muruiksi
murretaan, ei tol millonkaan woisi luulla, että noin wirkeät, iha»
nat ja wiheriät saaret siellä saattasi tarjota uupuneelle purjeh-
tialle YStäwällisen satamansa. Eiwät tuimimmatkaan tuulet siellä
tunnu, eitä siellä kuulu aaltojen kuohuamista, eikä kaakonkaan la-
malata kaakattamista waahtowilla lainehilla. Lempeän lewon henki
siellä waan ylityisesti Vallitsee. Tuuli tyynesti tuuwii, aallot
lepääwät, lintuiset laulelewat hiljanhiljaa, ja luunkoitto pelmuaa
kullankeltaisella loisteellansa tuoksuwilla kukkaisilla sekä puidenli
latwoilla, joita iltatuulen henki hiljaa hiepsuttelee.

Ah, sille joka hentowcilla ruuhellansa kamppailee tämän elä-
män meren ankarain aaltojen kanssa, sille on todentotisesti sulois-
ta rauhassa lewähtäci niin kauniilla ja ihanilla rannikoilla, tuin
noilla Höyhensaarilla tawataan. Waan warsin moni niitä tus-
kalla waitta turhaan etsii. Khllä he yöt päiwät aalloilta sinne
tänne heitellään, waan eiwät kuitenkaan Höyhensaaria saawuta, ei,
ei millonkaan. Ia kyllä aiwan moni antasi kaikki kultansa ja
kalliimmat kalunsa, niitä löytääksensä, waan luitenki ne häneltä
sywälle wajoowat, sywälle meren synkeyteen.

Näiden saarien kanssa on nimittäin aiwan omituinen ja
salainenti seikka. Ei ole ainoatakaan niin warmaa ja taidollista
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perämiestä, maitta olisi laitti mailman meret matkustanut, että
hän testipäiwällä, armaan auringon loistaessa, ja ihmisten setä
eläimien kaikin woimin työtä tehdessä, saattasi Höyhensaaria saawut-
taa. Mutta jos hän on työltä ja »valwomiselta waiwutcttu, ja
sillon hurskaan rukouksensa tehtyä, tyynesti painautuu ruuhensa
pohjalle, sallien tuon säwyisän wirran saattaa itseänsä maikka
minne, niin kyllä hän sillon nämä saaret warsin wanuaan saa-
wuttaa, paljoa paremmin kuiu kompassiu ja merikarttani ohjeessa
purjehtien. Sillä Höyhensaariin kuljetaan kolmen kummallisen Mäy-
län lawitse, ja niiden nimet owat: "Työn kanniö kanaiva," "Ter-
weydcn raitis wnoma," ja "Lewolliscn omatunnon tyyne satama,"

Saattaapa tämä tämmöinen seikka tuntua kuminalta mieles-
täsi, ja saattanetpa luulla näitä saaria ei ensinkään löytymän;
mutta kysy kaikilta hywiltä lapsilta, miu kyllä tuulet heidän Höy
hensaaria hywin tuntcwan. Ei ole kukaan saattanut Höyhensaa-
rien asentaa'merikartoille merkitä, kosta niiden kanssa on aiwan
sama seikka, luin sanotaan ennen olleen (Äottlandin saaren kanssa:
jok'amoana aamuna ne kukon laulaessa laskeutumat, kaitkiuc kau-
neulsineen, synliällc meren syivyytceu; ja joka ehtoona, luin tn-
wajaiset pitenewät, ja kuin tähtiset allawat taimaan-tannclla ivilt-
tua, kohoamat ne jälleen syukiältä, mirkistyuecllä »viheriällänsä.
Kewylaisinä, kuin untumat ja höyhenet, ne sillon uitsentclemat
kirkkaalla meren pinnalla, jonka muols niitä Höyhensaariksi kutsu-
taanli, maitta lienee niillä joku muuki uimi.

Näillä näin ihanilla saarilla, synkiän metsän sydämmessä,
kussa aiuoastaa» salaisuus ja suloisuus, maitcus ja Pyhyys ylityi-
sin »vallitsee, on eräs rotko simpukoista ratenuettu ja koristettu
taiten mailman koreudella, kaikilla taimaan jaloimmitla kappa-
leilla sekä tallilla meren rikkailla »varoilla. Siellä sinisitertamäl
tähtiset wilkistelemät, ja siellä kalliit kimet liinakasti timcltämät.
Komeat loralliportaat saattamat äärettömiin saliloihiu, joiden so-
masti soristetut tultaseinät luivailclset lirllaitsi kiillotettuihin hopia-
lattioihin setä säteinä säihkymiin tristallikattoihin. kalliita kiiviä
on tuhannentnhansia kultaseiniin ikkunoiksi istutettu, ja korkeista
kattotöistä kruunuina riippuivat timantit lcwittämät loisteensa yl-
täympäri kaikille kulmille. Kaikki kultaisen suwen tanniimma!
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lullaifet tuolsuwat näissä saliloissa hellumallista tuoksuansa. Hem-
peä herwottomuus ja suloinen sydämen tyyneys walloittaa jokaisen
kuin waan tätä tuoksua itsehensä hengittää. Mutta uniknkla täällä
tuitenki muita kimakammin hajahtaa. Kyllä tämä kultainen täällä
meidänki kukkatarhoissa pulskalta ja komealta näyttää, wailka se
on ontowa, sielutoin ruumis; mutta siellä sen punaiset kukkai-
set, mustansinertäwillä »vaiheilla, yltä saarien ympäri lcwittäwät
hcmpeästi hurmoittawaa tuoksuansa.

Tässä näin tuiki kummallisessa rotkossa on satoja, ja ompa
lulcmattomiaki salia. Ne owat kaikki korkeita ja maloista, waik'ei
niiden walo ole päiwän waalean walou kaltainen, waan werratta-
wa tuohon tähtien ja luun waloon, joka öillä koittaa tyyneillä
Mesillä. Kuin siis joku täältä, auringon heijaisewasta loisteesta,
sinne astuu, niin hän ensin luulee joutuneensa siimeksen ja hämyn
kummalliseen mailmaan. Mutta heti hän keksii laittein kappalten
täällä kiiltelewän aiwan omituisella loisteellansa, silmiä millon-
kaan hcijaisematta. Tässä hempiässä walossa helposti eroltamme
kaikkein rakastettumme, setä hywin tunnemme kaikki ystäwämme
ja wanhat hywät tuttawamme.

Siellä tulewat ylin-ystäwäsi sinua kohden, kuin jos siellä
kolosin olisiwat, ja he syleilewät sinua, sydämellisesti terwetultua
toiwottain. Jos he Maitta olisiwat loittoa loitommalla, mailman
perimmäisillä perillä, ja wailka waiwoistansa täältä waipuneet
tuonelan tyyneihin majoihin, niin kyllä katkera kaipauksesi haihtuu
ja itkusi iloksi muuttuu, luin he noissa rotkoissa sinua kohden
rientäwät, kokonaan ystäwällisinä ja niin riemuisina tui» eikö mi-
tään murhe millonlaan olisi murtanut ystäwyytenne niteitä. Sii-
lon sinä läsittäin tawelet heidän kanssansa, ja kaikki on aiwan
entisellä olollansa. Sillon unhotetut leikit uudestaan leikitään.
Tuo komea koppisi, jonta laussa pelmusit pienenä ollessasi, ja joka
jo kauan on kateissa ollut, ken tiesi missä, tuo on nyt jälleen
omanasi, ja se lentelee entisellä lennollansa, eikä sitä koppia koko
mailmassa, joka niin kiiwaasti ilmassa liitäisi; entäpä tuo pulska
puuheposi, entinen joululahjasi, jota sitte joutui marsin jalatto-
maksi; ja kaunis kuwakirjasi, jonka pieni siskosi, kerran poisolleö-
fafi, sipaleiksi leikkeli; wieläpä raudoitettu rakas kcltlasiki, jota
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aina jätti muiden lellat jälellensä, ja jota niin itkit ja itäwöit,
kuin se sinulta »varastettiin: täällä nämä kaikki taas owat omassa
heteessäsi, ja aiwan entisessä asemassansa: loppisi on löydetty ja
yhtä komea kuin ennen, eitä puuhewoiseltasi puutu jalkaakaan; lu-
wakirjasi on aiwan tahraamatoin, eikä ole ainoatakaan lissantorwaa
koko kirjassa, ja onpa keikkasit! tallella ja ihan ennellänsä. Siellä
to! on hupaisata olla!

Kyllä nyt mielelläsi leikkiä löisit; waan oletpa wähän »vä-
syksissä ja unelta waiwattu. Hempeä tuulenhenki tuumittelee kuk-
kaisia, ja nyt taas kuulet saman tuutulaulun, kuin muinon pik-
kuruisena ollessasi. Tuolta taulaa kuuluit kantelein ja urkuin kau-
nis säwele, joka sekoitakse tuulen suhinaan; ja sinä kuulet, etkä
kuitenkaan kuule niin mitään. Se kaikuu niin kumman kauniilta!

Tosin sinä, ensikerran katsellessasi näitä tailtia äärettömiä,
korkeita ja säihkywiä salia, saatat luulla niiden kaikkein olewan
toinen toisensa kaltaisia, eli kuin olisiwatto warsin samassa kaa-
wassa waletut. Kultaa ja hopiata, kukkaisia ja korallia, tähtiä
ja timanttia sinä joka kulmalta silmilläsi kohtaat. Nno wuotcetli

ruusunkukan lehtisistä, jotka owat leivitetyt joka salin hopialatti-
alle, pienten ja »väsyneiden lapsukaisten waraksi, owat melkein yh-
täläisiä: muutamat suurempia, toiset pienempiä; mutta kaikki ne
owat punaisia, hywänhajuisia, ohdakteettomia, pehmeitä sekä le-
ivolle sangen suloisia.

Mutta jos tarkemmin tarkistelet näitä salia kaikkeue katui-
neen ja kapincineen, niin kyllä keksit niiden olewan sangen erin-
laltaisia keskenänsä. Eiwät kuitenkaan ole sillä lailla laaditut, että
löyhät ja alhaiset asuisiwat rikkaita ja ylhäisiä tchnommasti. Ei
suinkaan niin! Mutta siellä saapi jokainen asua miten mie-
lestänsä sowcliain on. Mies, joka päiwätauden on työssänsä
ollut, joko aurassa kiinni eli wirau-toimituksissa, ja tuo koppia eli
kiekkoa ajaessa »väsytetty Poikonen, kmupiki siellä Höyhensaarien
kultaisissa saliloissa saapi itsellensä kokonaan toisenlaisen kodin,
tilin tuo tyttöiucn, joka on öisen tanssissa ollut, eli tuo äiti po-
loinen, joka on »viettänyt yönsä ja päiwänsä sairasta lcipsukaiö'
taan wiihdyttäissä. Täällä on jokaisella niin soma olla, tuin
mielensä millonlaan woipi haluta; mutta ipo-itsestään on jo
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ymmärrettäwä, että heidän pitää oitiata tietä Höyhensaariin mat-
kustaman, nimittäin Työn kauniin kanawan, Terwehden raittiin
wuoman ja Lewollisen omatunnon tyynen sataman kautta.

Etpä saata uskoa kuinka 010 on hupaisa Höyhensaarilla, ja
kuinka kaikki siellä kaunista!

Mutta näitä näin suloisia saaria aiwan lähellä owat Oh-
dakesaaret, joita kohden moni matkustaja kulkunsa ohjaa, kuin eiosaa pysyä oikealla suunnalla eli rasitetaan laiskuudelta, sairau-
delta ja rauhattomalta omatunnolta. On sielläki rotko, ulkonai-
sesti melkein Höyhensaarien rotkon kaltainen, ja senki wuoks moni
eksyy oikiata satamaa etsiessänsä. Mutta toden mukaan nämä
rotkot kuitcnki laatunsa puolesta kokonaan toisistansa eriäwät. Lii-
wainen on se käytäwä,joka Ohdakcsaarilla saattaa wuoren suuriin
saliloihin,. joiden seinät owat hakatut kowaan röysteiscen kallioon.
Tuiki turhaan sinä siellä etsit sitä kauneutta ja ihanuutta, kuin
Höyhensaarilla silmiä ihastuttaa. Salien liiwaisilla ja kosteilla
sekä paksulla homeella peitetyillä seinillä matelee inhottawia hä-
mähäkkiä joutottain, joiden werkot ristinrastin riippnwat kastetta
tiputtamista katoista. Täällä tässä kauhistamassa synkeydessä on
oikein kamala olla. Wälistä joku salama waloa tänne wälähyttää,
waan samassa se sammuu, jollon kaikki taas jälleen pimeydeltä
piiritetään. Turhaan matkustaja täällä, tämän leimun loistaes-sa, etsii jotain lcwollista lepopaikkaa. Hän luulee ruusunlehti-
wuoteita löytäneensä, waan heti niille heittäytyänsä owat orjan-
tappurat häutä pistelemässä sekä polttiaiset polttamassa. Hän
luulee näkewänsä timanttein kiiluwan, mutta ainoastaan tiikerein
silmät sillon häneen muljottawat. Hän luulee kuulewausa puro-
jen pursuawau ja lintuistcn sirkuttawan, waan kuulee ainoastaan
karmeiden käymän ja rottain witinän kostean kiwilattian halkeimis-
ta. Siilon hän kauhistuneena heräjää herkästä nukahuksestansa.
Hän hapuroipi yön hirmujen keskellä, ja edellänsä astuu lewotoin
omatuntonsa, jota tulisilla hiilillä selkeästi seinille kuwailee hänen
edellisen elämänsä kaikki erhetykset ja rikokset.

Yhtä kauniita ja suloisia kuin Höyhensaarien rotkot owat,
yhtä rumia ja iuhottawia owat ne Ohdakesaarilla. Niiden owen
äärellä istuu iltiä noita-ämmä, tuuhealla pnkinnahka-turkilla pue-
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lettuna, waijyen "ohitse purjehtimia, että ehta saisi jonkun heistä
saaliiksensa. Jos hän sitte jonkun saaliin saawuttaa, niin hänsen saattaa saastaisiin rotkoihinsa, ju panee lyijypalaisen hänen
silmillensä sekä lyijypainon poloisen sydämclleki. Sillon tämä
waiwainen uneen waipuu; waan tuo raskas lyijyharkko rasittaa
hänen rintaansa, ja kopristaa häntä lowilla kopril-
lansa, hcitälse herwottomana hänen yllensä ja painaa pitkillä käyrillä
kynsillänsä mustelmia hänen käsiwarsillensa. Eipä siellä ole en-
sinkään hywä olla.

Kyllä tämän äteän noita-ämmän nimi hywin tunnetaan, jalie-
nethän sinäki kuullut haasteltawan Matami Painajattaresta.

Höyhensaarilla »vieraita kokonaan toisin kohdellaan. Siellä
istuu eräs wanha, ikiwanha ukko rotkon owella, ja niin ijälliseksi
on tuo wanhus jo elänyt, että esi-isämme Aatami aina kutsui
häntä sedäksensä. Pitkä, niin tuiki pitkä, harmaa ja tuuhea parta
laypi ukon kuihtuneelta lcuwalta aina jalkoihin asti. Punainen
samettiwyö on hänen ohimoillansa, ja pitkä takkinsa, siniset suk-
kansa sekä keltaiset kenkänsä owat kaikki tehdyt kaikkein hienoimmista
höyhenistä. Hänen sinulle kättä antaessa tunnet tuon kätensä
olewan lauhinta puumulia lauhempi, ja kuin hän sormillansa si-
weltelee silmäsi kansia, raukeawat ne niin suloisesti raskaiksi. Ää°
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rettömästi heiupeä ja lcmmyt on hänen äänensä, kuin hän, leh-
tien eli mctsämetliäisten suhistessa, laulelee hywiä lapsukaisia
nuttumaan, ja niin hempcästi hän heitä silmäilee, että ujoin,-
matki pienet tyttöisct nljaasti hiiwiwät hänen rinnoillensa ja pai-
namat päänsä hänen rattaallisiin ja herttaisiin helmoihinsa.

Kyllä kaiketi laitti pienoisimmatti lapsukaiset tuntcwat tämän
»vanhuksen nimen, ja olethan sinäki luullut Nuttu Mattia
mainittawan.

Hän se jnur on, tuo leikkisä Nuttu Matti joka riputtelee
hiekkaa lapsukaisten silmiin ja liiwailee punaisia ruusuntuttaisia
heidän postillensa. Hän se on, joka wicttelcc poikia koulussa wi-
rumaau, ja joka haututtelce tyttöisiä thöusä ääressä haukastele-
maan. Monasti hän aiwan kutsumatta astuu, noihin kaunoisiin
saliloihin, joissa oppineet matisterit latinan kielellä kiiwaasti tais-
telemat, eli joissa nuo tuiki-taidollisct raatiiniehct kanpunlinsa etuja
tuumiwat; ja sillonpa nämä hywät herrat heti altawat kellojansa
katsella ja inurtiua-lcpoansa muistella. Mutta taittein pahimmassa
pulassa owat muunnot kirkossa, Nuttu Matin sinne tnltua: sil-
lon he paitansa nyylyttäwät ja nhhkyttäwät, ja papin parahillaan
pauhatessa kuuluu ainoastaan kummallinen kumina heidän kor-
ioissansa. Tosin tuo teko ei ole aiwan oikein Nutu Matilta teh-
ty; »vaan eipä oletkaan monta uiin iloista ja iwailcwaa hänen
itäistä »vanhusta. Mutta tyllä hän muutoin ou hywä tonsanaansen se parahittain tuntee, jota kerrankaan on Höyhensaarilla ollut.
Siellä wanhus »viepi wicraansa taittein tannihimpiin saliloihinsa,
jossa sitte »valmistaa heille hempeät »vuoteet, »valkoisista tuoksu-
mista tuomen-kukkaisista ja lähettää ihannimmat keiMsensa heitä
ilahuttamaan.

Unelmat? Tunnetko sinä heitä? Kukapa tot ci heitä tuntisi?
«nin ihmisen silmät uneen »vaipuivat ja sielun siiwct herwottu-
»oat, ja tuin laitti mailman menot mielestä tatoowat, silloin kut-
suu Nuttu Matti unelmat, uuo siilvillisct palwelushcntcnsä salai-
sista rotkoistansa ja antaa heidän jonninjoillaki kujeillansa il»veillä
ihmisten kanssa. Wälistä he pu ctset jopajoihinki pukuihin ja mu-
tailewat ihmisten elälnäu mutkia, sainoi» tuin papukaija jättyttelee
heidän sanojailsa. Ainoassa silmänräpäyksessä he wielvät sinun
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kaukaisille »vieraille maille, satoja peninkulmia kodistasi, jonne sinua
taas takasin lcnnättäwät, kuin eikö tuo tuollainen matka olisi niin
mitään heidän mielestänsä. He lupaawat sinulle kaikkea kallista
ja kaunista tuin waan mielesi parahittaiu himoilee, ja sinä tulet
niin tuiki iloiseksi, niin iloiseksi; mutta seuraawassa silmänräpä-
yksessä on tuo kaikki jo mennyt mielestäsi. He näyttelewät sinullekuwituspeliänsä, ja sinä näet itsesiki samassa pelissä pelmuawan;
he owat Moisilla sinun kanssasi, waikka sinä et millonkaan satuheitä käsilläsi saciwuttamaan. Wieläpä he wälistä ennustelewat
jonninjoitaki tulewaisia tapauksia; ja jos ne tapahtuwat, niin ne
tapahtuwat, waan jos eiwät tapahdu, niin jo jäiwät tapahtu-
matta. Ei saa uskoa unia!

Mutta Ohdatesaarilla asuu ainoastaan hirmuttawia unel-
mia, ja onneloin on se poloinen, joka joutuu niiden kynsiin. Helennättäwät häntä kaikkein korkeimmille katoille ja kauhistamille
jyrkkäyksille, joista sitte laslcwat häntä lankeamaan; eitä hän kui-
tenkaan lankea, waikka luulee lanleawansa. Toisasti he taas heit-tämät hänen aiwan yksinään sydänmaan synkeyteen, jossa raukka
joutuu ryöwäricn kynsiin; tahi he härsyttäwät jonkun wimmatun
harjan eli wihaisen koiran hänen päällensä. Mutta eiwät ryö-
wärit häntä ryöstä, ei härkä Pysty puskemaan, eikä koira pure-
maan, waikka woipi luulla niiden niin tekewän. Tuopa tok kulu-
ma konsanaan. Ia nyt tulee Matami Painajatar, tuo äkiä äm-
mä, häntä painelemaan ja kopristamaan, miten kyllä tiedät. Älä
sinä ensinkään mene Ohdatesaariin!

Tuolla Höyhensaarien rotkossa kiiluu monta kirjoitusta sen
kultaisilla seinillä, ja jolla waan on aikaa niitä lukea, sillä on
aina tyllintyllätsi kauniita satuja. Waan walitettawa on, ettei
aina ole aikaa niitä lueksennella, sillä nuo uuraat unelmat owat
aina walmiit seiniä tomuttamaan pehmoisilla wastoillansa ja sa>massa nuo kiiltäwät kirjoitukset!! seiniltä siwclletään.

Tunsin minä ennen pienen Poikosen, joka wietti jot' ainoan
iltansa Nuttu Matin majoissa Höyhensaarilla, ja jota taisi unel-
mia erin taitawasti pauloittaa. Hän pyydysti niitä ruusunkutau
tuituwista kudotuilla werkoilla, ja salpasi sitte saaliinsa unitulta-
hätkiin. Siten oli hänellä aikaa kyllälsi, lukeakseen noita kiiltäwiä
kirjoituksia, joideu luettua hän taas »vapautti unelmat unikutta-
häkistänsä. Häneltä minäli kuulin montamonoista kaunista satua,
ja saatanhan nyt sinulleti jutella jonkun niistä. Tahdotko ensin
tuulla jutun Mahonti-arktuisesta?
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Mahonki-arkkuinen.
Oli kerran mainion rikas kauppias Porin kaupungissa, ni-

meltä Pohattolimi. Hänellä oli monta monoista laiwaa, jotka
matlustiwat mailman kaikilla merillä ja toiwat hänelle kahwia,
soturia, inlwäärtiä, kateinummaa, muskottia, sekä paljon muutaki
kallista kalua. Aiua oli hänellä onni laiwoillansa; waan kohtasipa
towa onni kerran yhtä niistä, nimeltä Näkki, jota purjehti Ameri«
kasta ja oli lastattu kultahielalla ja kalliilla päärlyillä. Nätti
joutui haatsiriktoou eräänä pimeänä yönä, ankaran myrskyn alla,
ja katteininsa, joka ei tahtonut luopua laiwastaan, hukkui lainci-
hiu, mutta laiwan muu »väestö pelastettiin.

Sepä arwattawa, että Pohattoliini ankarasti paheksui ja
wihastui kauniin Näktinsä katoa, ja hän päätti katteiniu olleen
syypäänä koko onnettomuuteen. Vieläpä häijy sydämensä yllytti hän-
tä riitelemään kattein! wainajan lcsti-rautan kanssa, saadakseen häntä
muka koko wahintoa maksamaan. Tosin kauppiaan kanne oli war-
fin perätöin, waan hän oli rikas ja lesti köyhä, joka taiwutti ju-
tun tumwtointa tutkinta rikkautta puolustamaan, ja köyhä tuomit-
tiin koko wahinkoa maksamaan. Leski-rauNa kadotti kalunsa jakarta-
nonsa, eikä hän kuitenkaan saattanut edes likimaille tuomittua maksaa.

Eräänä Päiwäuä tuli Pohattoliini, jota oli leskimies, leski-
poloisen luo ja sanoi: kuulkaa ystäwäiseni! paha on mielestäni
että miehenne wuots olette joutuneet aiwan alastomaksi; minä
mielin siis osoittaa teille seu suuren kunnian, että suostun teitä
rouwakseni ottamaan, ja kyllä arwaan tämän armeliaisuuteni teitä
ilahuttawan.

4
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Mutta, jos nyt totta puhumme, niin ei lesti-raukka ollut
ollenkaan iloinen; sillä Pohattoliini oli tekonaan towasydäminen
ja ahnas mies: tosin oli hän äärettömän rikas rahasta ja tawa-
rasta, mutta ei hänessä mitään muuta rikkautta ollut. Mutta
mitäs piti lesken tekemän? Hänellä poloisella oli pieni poika, joka
näki nälkää ja wilua, ja hänen tähtensä suostui hän, Maitta suu-
rella sydämen surulla tämän rikkaan kauftpiaa» naimistuumaan.

Näin joutui nyt tämä köyhä kattcinin lesti rikkaan kauppiaan
rouwaksi ja pieni poikansa Petu saapui pojintimatsi Pohattoliinm
taloon. Mutta rouwa-raukka, joka lunli rakastetun Petunsa pää-
semän hywille päiwille, hoksasi pian kyllä kokonaan hairahtuneensa
koko siinä toimessansa. Edellisestä naimisestansa oli Pohattolii-
nilla poika, nimeltä Maksa, joka oli ilkeä itse luonnostansa, sekä
wielä taswattaissa turmeltu. Häntä isänsä kaikella lailla hem-
moitteli: hän ruokittiin sokurileiwällä ja mautclimaidolla, koristel-
tiin komeilla sametti-waatteilla, ja aina hänen annettiin olla ja
elää aiwan oman mielensä mukaan. Mutta Petunpa täytyi syödä
towaa leipää palwcluswäcn parissa, juoda mettä ja sarkawaat-
tcissa käydä. Petu kaswoi tuitenki kauniiksi, pulskaksi ja wäke-
wätsi Pojaksi, ja mikä wielä parempi: hän tuli nöyräsydämiseksi,
ahkeraksi, jumaliseksi, nopeaksi ja kaikkeen hywään kelwollisetfi.
Sellaiseksi ihminen tawallisesti taipuuki, kuin hän nuoruudessansa
hempcällä sydämellä saapi lowaa koetella. Saatamme siis sanoa
Petun saaneen hywän laswatuksen isintimältänsä, waikka Mastoin
tartoitustaki. Mutta se maan oli waikeinta Petulle ja saattoi
päiwänsä sangen katkeriksi, että Maksa oli kokonaan häijy häntä
wastaan, syytti kaikki koiruutensa ja ilkeät ilwecnsä hänen syyk-
sensä, ja wicläpä sitte salaa ikeniänsä irwistcli, kuin walheensa oli
niin onnistuneet, että saattoiwat köyhälle Petu poloiselle» komia
sanoja sekä selkäsaunanki. Kyllä Petu jo monasti mietti: enköhän
juokse loko Maksa» juonista ja loivasta isintimästäni, niin pit-
källe kuin itään tietä piisaa? Mutta siilonpa hän aina muisteli
äitiänsä ja ajatteli: enhän minä mitenkään saata sitä tehdä, sillä
äitini pahetsusi sitä tekoani, enkä minä suinkaan tahtoisi surua
hänelle tuottaa.

Eräänä kesänä purjehti kauppias Pohattoliini omalla Apollo
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nimisellä laiwallansa Tuthulmiin, ja otti lumpasetli pojat kans-
sansa. He purjehtimat Ahwcnmerellä ja ilma oli ihan kaunis.
Petu poloisen täytyi palwella tajuutta-poitana, puhdistaa tajuuttaa
setä lasia pestä; mutta Maksa waan wirui sängyllänsä ja luki
lorutirjoja. Kuules Petu, sanoi kauppias eräänä kauniina päi-
wänä, ota nuo piippuni ja puhdista ne, waan ota tarkka waari
niistä, ja pitele warsin huolellisesti tuota suurta hopea-helaista
waahturi-koppaani.

Kyllä, kyllä! wastasi Petu.
Petun piippuja laiwan kannella puhdistaissa, tuli Maksa

hänen luoksensa ja sanoi samassa: ethän sinä ensinkään osaa tuota
työtä tehdä, tuoppas tänne! ja niin saneessansa sieppasi hän tuon
suuren ja komean'waahturi-kopan Petun koprasta; topautteli sitä
sitte laiwanpartaasen, ihan kuin oli nähnyt isänsä wälistä teke-
wän. Mutta warsi oli liian helposti piipun helaan istutettu,
eikä ollut edes nauhalla siihen nidottu, joten tuo kopea koppa war-
restaan kokonaan hellittyänsä putosi Ahwenniereen, ja lienee se
wielä nytkin siellä. Tästä lumpasetli pojat perinpohjin peljästyi»
wät; mntta waikka Maksan nyt olisi pitänyt »vikansa tunnustaa,
niin eipä hän ensinkään sitä tehnyt, waan kiiruhti ihan samassa
isänsä luo ja sanoi: minä koettelin puhdistaa tuota suurta isäni
waahturi-koppaa, waan kuin Petu juur sillon munia työttäsi,
niin putosi piippu kädestäni mereen. Wain niin, wastasi
isä, joko tuo sen riiwattu taas on kokenut toiruutsiansa. Ei
minulla ole muuta tuin harmia koto penikasta, entä enää tahdo
toto konnaa talossani elättää.

Sitte nousi kappias laiwau kannelle, irtautti pienen weneisen
laiwasta, lasti sen lainehille jakasti Petun siihen astumaan. Pojan
näin tehtyä, »viskattiin hänelle kuiwa leiwänkakkara, wene irtautet-
tiin laiwasta ja laskettiin omin ohjin wesille. Meneppäs nyt ko-
meata koppaani hakemaan, näin ärjyi Pohattoliini, poika poloi-
sen jälcstä.

Tämä tapahtui aawan meren keskellä, ja samassa ryhtyi
tuimasti tuulemaan.

Ensin Petu luuli heidän aikowan häntä ainoastaan säilyt-
tää; mutta kuin laineet lennältiwät häntä yhä loitommalle lai-
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»vasta, jota wiimen kotonaai» katosi hänen näkymistänsä, niin sii-
lonpa Petnki peljästyi ja purskahti itkemään. Meressä mellasti»
wat suuret kalat hänen ympärillänsä, merisiat wettä korkealle
purstuiwat ja nicreupinualla hylkeet paitansa pilkuttiwat. Eitä
niistä ainoakaan tullut Pctua auttamaan, Jospa waan äitinsä
olisi mailla ollut! sillä äitiänsä tämä poika poloinen nytki enin
muisteli. Kauan aitaa itkettyänsä, alkoi nälkä häntä waiwata, ja
häu rupesi kalwamaau tuota tuiwaa talkaratansa. Tästä hänen
ruumiinsa sekä mieleusaki »virkistyi. Kyllä Jumala aina joulun
tcinou keksii, jolla häu hädäu hellinä woipi.lohduttaa.

Ei Petu ymmärtänyt miten hänen mielensä niin yhtäkkiä
tyyntyi ja ilostutti; waan nytpä hän luuli »varmaan tietäwänsä
Jumalan ci häntä hyljänneen, waikta hän oli ihmisiltä hyljätty.
Hän alkoi siis sydämensä sywyydeötci rukoilla, että Jumala häntä
warjelisi eksyttämällä merellä, pimeyden, yöu ja myrskyn yleisesti
wallitessa, setä lohduttaisi rakastettua äitiänsä, jos hänen itsen-
sä nyt piti täällä kuoleman.

O hywä Inmala! sanoi hän, minä olen pieni poika poloi-
nen, käteni on heitto entä minä woi niin mitään wätewän meren
»voimaa »vastaan. Mutta sinä, Herra Jumalani, olet suuri ja
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»voimallinen. Sinä olet meren wätewia aaltoja paljoa wätewäm-
pi; myrskyn sinä asetat ainoalla »viittauksellasi, eitä yö, eitä tuo.
lema woi minulle ensinkään pahaa tehdä, jos waan sinä kiellät
heitä sitä tekemästä. Anna noiden armain tähtien walwoa mi-
nua, ja anna pyhäin cnkeleisi peittää pientä Pctnasi sumilla, »val-
koisilla ja kauniilla siiloillansa: sillo» minä niin tyytywäisenä
lepään luin ennen omalla pienoisella »vuoteellani, ja jos sittc eläu
cli kuolen, niin oleu aina tuitenli oma lapsesi. Olkoon pyhä ni-
mesi ainiaan kiitetty ja ylistetty!

Armas lasten Jumala,
Lastasi nyt armahda!
Kädessäsi ompi onnen',
Waitka wiclä minne mennen.

Sitte paiuautni Pctu poloinen lewolle wcncensä pohjalle.
Mutta eipä pieni Petu uähnyt, kuinka tuolla loitolla me

rcnpinnan etäisimmällä reunalla kohosi eräs hempeä ja »viheriä
rannikko »vaahtowien aaltojen ylitse. Ia sielläpä Höyhensaaret juur
oliwat. Siellä istui iliwanha Nukku Matti lahealla nurmikolla
ja katseli tärkeillä silmillänsä yltäympäri koko aawan meren a»va-
ruudcn. Eipä aikaakaan cnuenkui» häu siellä hoksasi saman »ve-
uoisen, jossa Petu tuulelta tuuwitettuna laineilla keikkui. Heti
nyt ukko »venettä kohden heitti yhden noista näkymättömistä jut-
koistansa, jotka owat hienointa hämähäkin lankaa hienommat, ja
joilla hän »vetää ihmisten lapsia luoksensa. Heti jutko »oeneesen
tarttua tarpasi niin ikään näkymättömillä koukuillansa, ja samassa
»vanhus wenoiseu weti Höyhensaarille. Siellä Nuttu Matti sitte
tapansa mukaa» ripusti hiekkaa poikoiscn silmiin ja hiwcltcli hil-
jaa hempeillä sormillansa hänen silmiänsä, kantoi hänen rotkonsa
kaunoiseen »valoon, muutamaan kullasta ja hopeasta mitä loista-
wampaan saliinsa. Täällä pani nkto uupuneen Petun lepäämääu
tuoksuwalle ruusunkukka-wnoteellc, ja siellä häälyi hauen ympä-
rillänsä tuhansia unelmia, jotka puettuina tirjawicn perhojen pu-
tuuu sinne tänne täällä siiwetteliwät.

Nyt ci pieni Pctn ensinkään tietänyt jos hän ainoastaan
uneksi eli oli »varsin walwcilla; mutta sen »vaan tiesi, ettei
hän ikä-päiwinään ollut nähnyt semmoista rikkautta, komeutta
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ja somaisata soreutta, luin nyt täällä lohtasi silmiänsä, eilä hän
ennen saattanut senkaltaista edes aawistaa. Isintimänsä sametilla,
silkillä ja suurilla tuwastimilla sirotut »vierashuoneet, eiwät »ver-
rattuina näihin tuultawiin kultaisiin saliloihin näkyneet hänen
mielestänsä paljoa paremmalta kuin joku koiran-koppelo jonkun lei»
salillisen linnan wicrellä. Ei hän saattanut kyllätsensä katsella
noita waaleasti lajastawia simpukan-kiwiä, noita säteinä säihky»
wiä timanttia ja wiltaisewia tähtiä. Tuhansien lintujen lillityS
luutui alinomaa hänen korwissansa, ja sepä säwele kuului mieles-
tänsä paljoa suloisemmalta, luin mikään häneltä ennen luultu su-
loisinkaan soitanto; raakkaallisia ja ihanaisia tuwaelmia lenteli
leikkien ja ilweillen hänen ihmettelewien silmiensä siwutse. Wii-
hän ajan kuluttua astui saliin ja aiwan hänen wuoteensa eteen
eräs wanha pulskannäköinen wanhus. Tämä nyt oli itse Nuktu
Matti pitkässä takissansa ja wyötettynä hailakalla sametti-wyöl-
länsä. Kyllä sali oli korkea konsanaan, mutta ukon pää ulottui
tuitenli melkein kattohon asti, ja wanhutsen astuskellessa kimelte-
liwät timantit ja muut kalliit kiwct hänen ympärillänsä, ikäänkuin
tähtiset kirkkaana iltana luun ympärillä limeltäwät, ilman siner-
täwänä ollessa.

Nuttu Matti astui pojan tykö ja sanoi: älä Petu pelkää!
minä tahdon auttaa sinua.

Kuin nyt samassa Petun mieleen joulahti tuo wanha laulu:
"Uko Noall', ukko Noall',
Oli mieheu micl',"

niin sillouhän arweli: tuopa tot' warmaan onki itse wanha ukko Noah.
Mutta wanhus jatkoi puheensa näin: kuin sinä warhain

huomen-aamuna hcräjcit, niin älä suinkaan unhota rukoustasi teh-
dä, ennenkuin muuta ensinkään teet. Sillon sinä, heti sen teh-
tyäsi, hoksaset suuren mastottoman laiwan laineilla keittuwan.
Soutele sitte sinne wcneelläst ja ota sieltä koline kappaletta kanssasi.
Ota cnsimäinen eläwä olento, joka sinua siellä kohtaa, ensimäinen
leipä kun waan saawutat, sekä cnsimäinen arttuinen kun aluk-
sella keksit. Riennä sitte riwakasti wcncesesi ja kiiruhda niin lii-
waasti kuin suinti saatat laiwan tienohilta. Kyllä Jumala sinua sitte
auttaa, jos waan olet hurskas ja ahkera, niinkuin olet tähänasti ollut.
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Näin sanottuansa aStui ulto »verkkaisesti salista. Nytpä al-
koi latto, Petun mielestä kaiketi, kohenemistaan kohota ja muut»
tuipa wiimen taiwaan kirkkaaksi laeksi; seinät laajentuiwat ja lä-
wiwät sinertäwiksi; lattia alkoi heilua ja muuttui herkästi laineh-
timaksi mereksi. Sillon katosi kaikkein timanttcin ja lristalleiu
kaunis kimele, waan tuolta lautaa kajahti wiclä kummallisen soi-
tannon säwele, sekä ruusuin hempeä tuoksu wieläki tuntui, tuu-
len Höyhensaarilta tuullessa.

Mutta alkoifta nyt Petun päätä paleltaa, ja siilonpa poita
awasi silmänsä ja katseli ihmetellen ympärillensä. Kadonneet oli-
wat nyt laitti ruusuiset »vuoteet ja kauniit tultaseinäiset salit. Itse
hän jälleen maaskenteli »vcnoiscusa Pohjalla, waan päänsä oli pal-
jas, sillä tuuli oli lätin lennättänyt laineiden saaliiksi. Lienenpä
nyt totta-tosiaan uneksinut, arwcli poita, muistellessaan laitlca
sitä kummallista, kun wiime yönä oli nähnyt setä luullut;
mutta mielelläni minä luitenti tahdon tehdä sen miniä ukko mi-
nulle unissani käski. Minä tahdon kiittää taiwaallista Isääni,
jota niin ihmeellisesti on minua »varjellut tänä myrskyisenä yönä,
sekä rukoilla häntä »varjelemaan minua »vielä edcstipäin kaikista
»vaaroista. Tahdonpa myös rutoilla rattaan äiti-rauttaui edes-
tä. Tehty tuin sanottu.

Lyhykäisesti, »vaan hartaasti rukoiltuansa, rupesi Petu kalua-
maan pientä jälellä olcwaa kakkaran jäännöstä. Mutta saatam-
mcpa nyt arwata kuinka ankarasti Poikonen kuministui, kaukana
merellä nähdessänsä suuren mastottoman laiwan, jota sinne tänne
mainingilta heiteltiin. Nytpä leimahti miclchensä ajatus, että lui-
tenti saattasi joku perä olla siinä kummallisessa, kun wiime yönä
luuli nähneensä ja kuulleensa. Kauan arwelematta tarttui hän
siis airoihin ja kiiruhti liiwcmsti laiwalle.

Laiwa oli suuri ja täydessä lastissansa, ja haaksirikolle jou-
tuessa oli mastonsa hakatut, kumoamisen »välttämiseksi. Puoli
laiwaa oli weben wallassa ja sen »väestö »vaaraa paennut.

Laiwan kupeelle päästyänsä huusi Petu: laiwa hohoj! »vaan
luin ei kukaan »vastannut, kapusi hän rohkeasti haahden kannelle.

Siellä oli hujanhajan touwia, »vaatteita, kauppalaluja, työ-
aseita ja särjetyttä sälöjä, waan ei ainoatakaan eläwätä olentoa
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nälynyt. Laiwan lastiruuma oli täytetty puolelsi sulaneilla suo-loilla, eilä sielläkään hengen hiwausta luutunut. Tästä kaikesta
läwi nyt pienen Petun mieli kamalaksi, ja jopa oli wcucesensä pa-
lautumaisillaan, luin luuli suikean määkymisen laiwan peräkeu-
lalta. Sinue silmäiltyänsä, oiwalsi häu siellä kytkyessä olewan
wuohen, jonka kaulalle asti wesi jo oli kohonnut. Petu pelasti
poloisen kytkyestä, ja sitte, sitä aiwan lähellä nähtyänsä suuren
kyrsän »vedenpinnalla, sieppasi hän sen sieltä, ja kiiruhtipa sitte
wuohineen setä kyrsineen wcncescnsä. Waan wasta weneesen tul-
tuansa muisti hän ukon hänelle sanoneen, että joku kolmasti kap-
pale oli alukselta otcttawa, nimittäin joku arkkuiuen, ja sitä etsi-
mään kapusi hän jälleen laiwalle sekä kiiruhti kajuuttaan. Se
oli wettä puolillaan ja hujanhajan medessä kierieli tuolia, tyyny-
jä, putelia, kalliita kankaita jne. Mutta ei Petu niihin ensinkään
kajonnut, waan siepata siwautti kajuutan täytäwästä yhden pienen
mahonti-arttuisen, kiidätti jälleen weneesensä ja sousi kaikin woimin
laiwan tienohilta. Ia tosin oli hänellä sitte syy iloita nopeut-
tansa, sillä tuskin oli hän pari wiittawäliä laiwasta ennättänyt,
ennenkuin kuuli takaansa kummallisen kuminan, ja tääntäytyänsä
näki hän koto tuoil suuren haahden näkymättömiin wajonneen.
Merenpohjalle oli tuo upea laiwa uponnut, ja sen entiseltä paikalta
kiemuroi wesi yltäympärille kiiwaassa kuohussa, joka saattoi pojan
wenoiöta lastun lailla lainehilla kiitämään.

Parin päiwää pittu Petu hentowassa »moisessansa siune-
tänne merellä heiteltiin. Hän elätti henkensä wedestä ongitulla
kakkarallansa ja jakoipa siitä pienelle wuohellensaki. Tämän pal-
kinnoksi antoi wuohi maitonsa hänelle, ja muutoin olisi poika ehkä
janoon kuollut, tuin ei saattanut janoansa sammuttaa meren suo-
laisella wedellä, waitka wuohi sitä tehdä taisi. Lienee tuo julma
kauppias juur ajatellut: jos ei tuo poika nälkään näänny, niin
kylläpä jano hänen wiimenki näännyttää. Mutta Petu pysyi iloi-
sena ja luotti Jumalaan, eitä tämä luottamuksensa höplälle käy-
nytkään, sillä kolmantena päiwänä, hänen haaksirikko-laiwasta
erottuansa, keksittiin onnetoin eräältä ruotsalaiselta laiwalta, jolle
M otettiin sekä siltä sitte Tuthulmiin saatettiin.
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KaS niin, poikaseni, minne nyt tahdot minua itseäsi saatta<
mcm? tysyi ruotsalainen latteini, laiwan satamaan laskettua.

Mitäspä saattamista minä tarwitsen, »vastasi Petu, jos
waan suostutte kajuuttanne wartialsi minua ottamaan, että siten
opastuisin metipalwelukseett. Tahdonpa sittc, »vanhettuani ja kat-
teiniksi päästyäni, takasin Porin kaupunkiin purjehtia, ja otanpa
sillon sieltä hywän maammoseni ilkeiiltä isintimältäni.

Hywä, hywä, »vastasi kattelin. Nyt ininä siis otan sinun
omaan palvelukseeni, ja kyllä minä tahdon parastasi huolia. Tuon
»vuohesi minä myyn, niin saatat huoinena niillä rahoilla ostaa
ihan uuden lakin itsellesi.

Tuli nyt huomeinen päiwä, ja pieni Petu meni suureen Tul-
hulmiil kaupunkiin lakkia ostakseen. Joutuipa sillon kadun-kulma-
ukseen, jossa kolo-joukko ihmisiä oli kokoutunut, lukemaan yhtä
seinälle naulattua kuulutusta. Uteliaisuus sattoi Pctuaki siellä
seihsahtumaan ja kyselemään, miten sinne oli niin paljon rahwasta
kokoutunut. Wain niin, »vastasi muuan muhkea merimies,
jola puuskassa käsin seisoi häntä lähellä, joko nyt kaikki poika-
nulikatki uteliaisuudelta waiwataan? Ei, poikaseni, tuo asia sinua
ensinkään liikuta. Eräs ylhäinen herra lupaa tynnyrisen kultaa
sille, joka osaa merestä onkia muuanta pientä arttuista, joka jos-
sain haaksirikossa Ahwenmerellä on hukkaan joutunut. Mene sinä
poikanen kauniisti kotihisi, katkismustasi lukemaan; se on paljoa
parempi se, lm» ettäs tässä seisoa töllistelet.

Tosiu hänellä oikein onki, sillä mitäs tuo asia minua liikut»
tasi, arwcli Petu itseksensä. Mutta kummapa kuitenki, tuin olen
kokonaan unhottanut tuou pienen, haaksirikko-aluksesta otetun ark-
luisen. Kenpä tiesi, jos en sitä onnekseni sieltä ottanut?

Nytpä Petu jälleen, niinkuin lennossa laiwalle leimahti,
ja pian siellä löysi pienen arluisensa sängyn alta, lastujen ja
faapasrasien joukosta. Katteini oli maalle mennyt, eikä Petu
malttanut häntä odottaa. Arkku kainalossa kiiruhti hän jäl-
leen maanmaterclle, osoitutti itseänsä sen herran luo, joka oli sei-
nälle kuulutuksen nauluuttanut. Rappmsissa kohtasi hän jommo-
senki joukon palwclioita, ilkeitä irvihampaita, jotta hänelle äkeästi
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ärjyiwät: pStki, lutja lullia, tiehesi täältä! ei täällä äyriäkään kier-
tolaisille anneta.

Senpähän sltte nähdä saamme, sanoi Petu, osottain arltuistansa.
Mitä sinulla siellä on? Mjasiwat palweliat, ja jopa heidän

silmänsä alkoiwat muljuttaa. Anna tuo arkku meille, nii« kyllä-
hän huomena maksun saat.

Enpä tok' niin tuhma oletkaan, sanoi Petu ja piteli arkkuansa
tiweästi, lumpasellaki kädellänsä; mutta tuo muhkein ja iiyhlyi-
sin palwelioista tarttui hänen rintaansa ja ärjäsi: tuo heti, heit-
tiö, tänne tuo arkku, sillä sen sinä olet warastanut.

Senpä sinä »valehtelet, waikka, weijari, wielä suurempi wei-
lari olisitki, kiljasi Petu, kopristi arkkuansa niin kowaöti luin
fuinti jaksoi, ja alkoi huutaa.

Mikäs meteli ja älinä se on? ärjäsi samassa eräs herra
pulskassa sametti-kauhtanassa, katsastaen ulos owestansa.

Tässä, armollinen herra, huusiwat palweliat, on yksi poika,
joka warmaan on warastanut tuon arkkuisen, jonka tahdoimme
häneltä ottaa.

Älkää, armollinen herra, heitä uskoko. Tämän arkkmsen olen
minä löytänyt, enkä tok' millonkaan ole mitään warastanut.

Tule sisälle poika, arkuinesi, saneli herra.
Kyllähän Petu wähän wapisi, astuessaan tämän ankaran

herran komeaan huoncesen; mutta mitäspä hänen tuli peljätä, luin
ei ollut mitään pahaa tehnyt? Ia saatpa kuulla kuinka kanssansa
käwi. Tuskin oli herra silmäystäkään heittänyt tuolle arktuisclle,
ennenkuin äänissä ilonsa ilmoitti ja sieppasi arkkuisen pojan kä-
sistä. Aarteeni! ah, armas aartehcni! huusi hän hämmästyneenä
ja painoi jotain salaista wipua artkuisessa. Siilonpa arkun kansi
aukeni, ja Petu, joka kumartui katsomaan mitä kaunista ja kallista
tuossa artkuisessa olisi, näti ihmeeksensä siellä ainoastaan muuta-
mia kellastuneita paperipalaisia. Keksittyänsä pojan tätä kummel-
suwan, sanoi herra hcmpeäöti: kiitos sinulle, hywä poikaseni! nämä
wanhat ja kellastuneet paperi-palaiset owat tuiki tärkeitä minulle.
Minulla on lowa riita-juttu, jossa koko omaisuuteni kysymyksissä
on, ja jos nämä paperit olisiwat kadonneet, niin olisin minäki
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famaSsa lailen omaisuutent kadottanut. Sano nyt, YStäwälseni
minulle, mikä sattuma sinua saawutti tätä arlluista löytämään?

Petu kertoi hänelle koko asian, toden mukaan ja aina alusta
allain. Siilonpa wanha herra naurahteli ja sanoi ystäwälllsesti:
sinä, poikaseni, olet kunniallisesti ansainnut tynnyrisen kultaa tä<
miin minulle tehdyn palwelukscn palkinnoksi, eikä se mitään tee,
että olet Höyhensaarilla uneksinut. Rahat minä panen pankkiin,
sinua warten kaswulle, ja tässä nyt annan sinulle laillisen todis-
tuksen siitä asiasta.

Jokohan minä nyt totta tosiaan omistan koko tynnyrin lul-
laa? arweli Petu laiwalle jälleen juostessansa; mutta ei hän ai-
noastaan juossut, waan lennossa hän leimahti, että palweliat rap-
puisilla sekä kansa kaduilla ihmetellen katseliwat hänen »vauhtiansa.
Kohta laiwalle tultuansa kertoi hän koko onnensa katteinille, joka
kunnian-mics jo rakasti tätä rawakkata peikoista. Ethän nyt enää
aikone harjoittaa tätä waiwaloista meripalwelusta; waan aikonet-
han elää rikkaan herran lailla konsanaan, sanoi katteini hänelle.

Enpä tok' niin warsin tolwana otettaan, wastasi Petu. loS
en enää työtä telisi, niin raiskaisinhan rahani, jotka siten kyllä ker-
ran loppusiwat; ja siilonpa minä wcista pulassa olisin, opittuani
laiskana olemaan sekä herkullisesti elämään. Kyllä minä, niin-
kanan kuin suinki kykenen, tahdon työtä tehdä; sillä siten aikani
hupaisasti kuluu; ja mielelläni minä siis palwelen teitä lajuutta-
poikana, sikskuin pääsen konstapuliksi ja sitte peränpitäjäksi. Ei
Petu uskaltanut edeö toiwoattaan katteiniksi kerran pääsewänsä.

Ia mitäs sitte tehdä arwclet? kysyi katteini.
Sitte arwelen ostaa oman laiwan itselleni ja Poriin pur-

jehtia, äitiäni noutamaan.
Se on oikein tuumittu, poikaseni, pysy waan wakaisesti tuu-

massasi! sanoi katteini.
Näin taidollisesti ja rehellisesti Pieni Petu ajatteli, ja niinpä

tckiti. Uskollisesti hän eteenkipäin palweli entistä katteiniansa, toi-
mitti halulla ja ilolla toimitcttawansa, eikä koskaan unhottanut
ilta- ja aamu- kiitos-uhrinsa kaikiwaltiaalle onnensa Kaitstalle, ja
sen wuokö hänelle aina hywin käwiki. Kolmen wuodcil perästä
pääsi Petu konstapulilsi ja toisen kolmen wuodcn kuluttua perän-
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pitäjäksi; tuluipa wielä lolme wuotta ja nyt entinell pieni Petu
latteinitsi tehtiin. Sillon oli hän yhdenlolmatta wuoben »vanha,
ja siis joutunut lailliseen ikäänsä, jollon hän itse sai nostaa ja

oman mielensä mutaan täyttää kaswulla olleet kauniit rahan-sa. Näiden lisäksi pani hän wielä palwelusajallansa ansaitut
rahat ja rakensi itselleen suuren, komean laiwan, jolla sitte
purjehti Porin kauau ikäwöityyn kaupunkiin.

Syntyipä nyt eräänä päiwänä erinomainen liikenne Repo-
saaren satamassa, sillä sinne oli joku wieras laiwa purjehtinut,
jonka wertaista ei wielä kuulonkulloisiua päiwiuä siellä nähty.

Kaikki sen mastot ja hauliat oliwat heloitetut walkialla wastella,
jotta auringon loistaissa aiwan kullalta kuultiwat. Peräpuoli oli
yltäänsä kullattu, ja pääksyn etupäässä »välkkyi muuan hopeasta
ja perlamutista tehty kuwa; seitit oliwat waalean-punaisesta silk-
kikankaasta, ja joka lipulle oli kirjailtu "Diana," sillä niin tätä
laiwaa nimitettiin. Ääretöin joukko kansaa wirtoi kaupungista,
katselemaan tätä kaunista alusta, jota kewykäisesti ja sirosti keikkui
satamaan läskeissänsä, wauwan lailla, tummansinertäwillä lainehilla,

Diana asettui ankkuroimaa» Reposaaren »valkamalle. Koko
kaupunki joutui liikkeille, ja kansaa kulki joka kulmalta katsomaan
tätä kummitusta. Niiden joukossa oli Pohattoliiuiki poikancen. He
oliwat »varsin »vanhallansa ja kaswosta tarwaan aiwan entisellään,
ja se »vaan heitä entisestään eroitti, että Pohattoliini oli tullut
yhä waan ankarammaksi ja ahnaammaksi, ja poikansa »vielä en<
tistään häijymmäksi. He pysäyttiwät »veneensä Dianan kupeelle
ja pyysiwät nöyrimmästi että heitä laiwallc lastettasiin. Warsin
mielellään, wastasi Petu kattein!, joka seisoi laiwan partaalla ja
heti tunsi isintimänsä sekä »velipuolensa. Mutta eiwät he häntä
tunteneet, eitähän se kumma ollutkaau, sillä kuinka he saattoiwat
edes aa»vistaa tämän pulskan katteinin ole»van heidän pienen Pc-
tunsa, jonka he pedonkaltaisessa julmuudessmisa oliwat heittäneet
hentowaan »venoiseen aalvan meren aaltojen waltaan?

Petu saattoi niin taitawasti kätkeä salaisuutensa, ettci»vät he
ensinkään saattaneet anvata kuta hän oikeastaan oli. Kauppiaam-
me luuli siis hänen olcwan Tukhulmista kotosi» ja nyt matkus-
tawan maita katselemassa. Pohattoliini ja Maksa poikansa katse-
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liwat kolonaan hämmästyneenä tämän mainion laiwan komeutta,
sen kajuutan kauneutta setä omistaja» ääietöintä omaisuutta. Hei»
däu yltäympäri tä»vcltyänsä ja kaikki katseltuansa, pyysi katteiui
heitä pulskalle puolipäiwäiselle, jollon kaikenlaisia herkkuruokia heille
tarjottiin ja mitä wicnoimpia wiiniä wirtana wuosi. Sillä Pctu,
joka tawalliscsti cli tarkasti ja kokonaan kohtuullisesti, tahtoi nyt

rangaista häijyjä heimolaisiansa, heidän kateuttansa herättämällä.
Ia oikein hywin tämä hänelle onnistuit!: wauha ja nuori Pohat-
toliini pnrcskcuteliwat huuliansa warsin wihansa »vimmassa, tuin
heidän knmmanki täytyi tunnustaa, ettei heidän monista laiwois-
tansa ainoakaan, ei edes ennen kerskattu Apollonsa, ollut liki-
mainkaan werrattawa tähän komeaan ja kokonaan wcrrattomaan
Dianaan; eitähän niin herkullisia ruokia ja wienoja »viinoja wielä
millonkaan ollut hcidäu pöydällänsä Pori» kaupungissa.

Kyllin syötyänsä ja juotuansa ottiwat »vieraat päällys-»vaat°
teensä, kotia mcuuäkscen; waan siilonpa Petu katteiui, niinkuin
sattumaiseltaau kysäsi jos wailhemman herra Pohattoliinin rou»va
wielä heugissä oli.

Tosin hän wiclä, eutko-poloinen, hengissä on, waan ci hän
inillontaan astu huoneestansa, sillä siellä hän waan istuu ja
suree poika kutjaansa,

Wain niin, »vastasi Petu, onko hänellä poika ollut?
Tosin hänellä oli, ivastasi Pohattoliini, waan tämä poikansa

oli kokonaan häijy ja knnnotoin kuntale, joka hhdcksän wuotta sitte
hukkui Ahweumcreen.

Sepä aiwau walitcttawa seikka, aNvcli Petu, »vaan tiedät-
tekö hänen »varsin »varmaan meren saaliiksi joutuneen!

Warsin »varmaan sen tiedämme, »vastasi »vanhempi Pohat-
toliini; hän putosi mereen ja meni kilven lailla pohjalle.

Miu hän tosiil tcti, sen minä näin omilla silmilläni, »va-
kuutti Malsa, joka nyt jo oli oppinut warsin mustalaisen lailla
»valehtelemaan, ja saattoipa walallati »valuuttaa »valheitansa.

Mutta olcupa minä taas kuullut saman pojan »vielä uytli
cläwäu, sanoi Petu,

Prhattoliiuit tatseliwat toinen toiseensa, ja sanoiwat ikään-
tuin samasta sunsta: ei se saata mitenkään mahdollista olla, sillä
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muuan hirmu-laine sieppasi hänen laiw an lannetta, eikä häntä enää
sen jälkeen ole nähty eikä kuultu.

Wain niin, wastasi Petu tyynesti. Mutta tuitenli olen
minä kuullut tätä asiata kokonaan toisin kerrottaman. Olenpa
luullut sanottaman, samaa poikaa syyttömästi syytetyn, luin pää-
tettiin hänen surwaisneen jotain toista poikaa niin warottamasti,
että yksi kallis waahturi-piippu sm kautta mereen putosi; jonka
wuoks hän sitte heitettiin muutamaan hentowaan wenoiseen, aa»
walle merelle hukkumaan.

Mutta saipa hän kokonaisen kakkaran kanssansa, liljasi poi-
ka Pohattoliini palawilla poskilla.

Wanha Pohattoliini iski silmiä pojallensa, siten saadakseen
häntä ääneti olemaan, mutta Maksapa ärjcisi uudestaan: ja kyl-
lähän minua niin puuslauttiki, että isän komea waahturi-toppa
mereen putosi!

Katteini katsahti teräwästi hänen silmiin ja kysyi: niinkö
hän toden totisesti teki?

Niinpä teli, wastasi wanha walehtelia, tahi niinpä kai-
keti luulin hänen tehneen.

Mutta mitäspä noista jonninjoutawista jaarituksista, sanoi
kauppias. Poika katosi kauan sitte mereen, eikä hän enää sieltäpalaja.

Entäpä jos hän palajaisi? Olen kuullut sanottawan, että
hän erin ihmeellisesti pelastettiin, ja nyt lailliseen ikään ennätet-
tyänsä, sanotaan hänen kotimaallensa matlustawan, lain towuu-
della kostaaksensa isintimäänsä ja »velipuoltansa.

Nytpä Pohattoliinien kaswot lalmistuiwat; kuinka kuitenti
tuo wennon-wieras tatteini oli saattanut tietoa saada heidän häi-
jystä niteestänsä Pctua kohtaan? waau kyllä omatuntonsa nyt ke-
lvottomuutta tunnusti, ja heitä odottawa, hywin ansaittu ankara
kosto synnytti kauhean kauhistuksen heidän sydämessänsä. Eiwät
he nyt, hämmästylscltäusä häiritcttyinä, mitään parempaa keinoa
keksineet, luin että kolo asian kowasti kielsiwät. Joka niin on
katteinille sanonut, sanoiwat he, hän on, konna, walhetellut kuin
koira, ja saattakaanpa mies sanansa tosiin.

Niinkö tosiaan luulette? ärjäsi Pctu äkewästi heitä wastaan,
ja siilonpa luuliwat, tuskan ja kauhistuksen heitä totonaan tuka-
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huttawan. Luuletteko meren M-iluiseSti salaawan saalistansa ja
Jumalan wanhurskaan tnoniion wai'enneen, yhdeksän wuotta lvii-
Myttyänsä'. Mutta muistakaa, että Jumala näkee salaisimmatki,
eikä kukaan woi walhctella hänen edessänsä. Jota waan Jumala
warjelee, ei hän joudu turmelukseen, »vaikka koko maailman pa-
huus syöstäsi hänen awuttomana ja aseettomana elsyttäwän me-
ren keskelle, yön ja myrskyn ja waahtowien aaltojen waltaan.
Minä juur olen sama Petu, jota te kumpiki, yhdeksän wuotta ta-
kaperin tahdoitte turmella, waan jota Jumala on niin ihmeelli-
sesti suojellut ja suurella rikkaudellaki lahjoittanut. Mitäs nyt sa-
noisitte, joS olisin tänne tullut oikeuden mutaan teitä kostamaan?

Nytpä kumpaisenki Pohattoliinin uljuus kokonaan kukistui.
Kaswonsa kalmistuiwat palttinan karwaiseksi: he lankesiwat pol-
willenfa Petu kattciuin eteen ja tyrskilvät: anna anteeksi, hywä
Petu, anna meille anteeksi äitisi wuoks!

Ei Petu ensin sanaakaan heille sanonut, waan wirkki wiimen
wakaisesti, waikka kokonaan kowuutta paitsi: Nouskaa ylös, ystä-
wäiseni! Voisinko minä, joka olen Jumalan ihmeelliselle armolle
ikuisesti kiitollisuutta welwollinen henkeni edestä sekä kaiken oloni
ja omani edestä, woisinkopa minä kowalla ja leppymättömällä
sydämellä palkita hänen suurta hywyyttänsä. Ei isäni, ei wel-
jeni! en minä tok' millonkaan woisi sitä tehdä, eikä mikään kos-
ton himo ole minua tänne saattanut. Kaikki rikoksenne minua
kohtaan minä kaikesta sydämestäni annan teille anteeksi, ja mie-
lelläni minä tahdon kanssanne jakaa kaiken onneni ja suuren omai-
suuteni, jos waan minulle armaan äitiscni annatte, jotta saisin
hänen ikäpäiwiänsä ilahuttaa.

Ei nyt isä eikä poika tietänyt, josko uskaltasiwat edes tor-
wiansa uskoa. He, jotka oliwat oppineet muita tuomitsemaan
oman itsensä mukaan, ja jotka aina loivasti ja kaikella »voimallan-
sa koetteliwat kostaa kaikkia heitä »vastaan tehtyjä rikoksia, waikta
olisiwat kuinka »vähäisiä olleet, he ciwät ensin saattaneet edes
uskoa tämänlaista jalomielisyyttä missään loytywän. He pcltäsi-
»vät Petun salaisia ansoja heille ascttalvan, ja kiirnhtiwat siis
maalle, monta monoista tuhatta kiitosta lausuttuansa. Heti nyt
Petuki heitä maalle seurasi, ja kiiruhti »vanhaa kotiansa kohden.
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Ensin saatatti hän sanoman äitillensä, että jotu wieras herra ha-
luaisi häntä haastatella, ja että poikansa wielä oli elossa sekä
jo kotimatkallansa. Woipi nyt itsekukin ymmärtää, kuinka tämä
wanha rouwa-raukta kmnmistui sekä hämmästyi tätä warsin odot-
tamatointa sanoniaa. Ia kuin Petn wiimenki tuli hänen tykönsä,
niin ei äitikään enää lastansa tuntenut, koska ei wieläkään uskal-
tanut edes toiwoa, wielä kerran tässä nätywäisessä maailmassa
näkewänsä kauan kaiwattua lastansa. Wiimen riensi rakastet-
tu poika armaan äitinsä syliin, ja nyt oli sula suloinen ilo en-
sikerran »vierastamassa tämän tawarasta rikkaan kauppiaan, eli
oikeastaan, hänen rouwansa orsien alla, sillä itse kauppias oli tosin
iloinen ja liukas Petun silmäin edessä, waan ollen selin pojinti-
maansa näkyi hän warsin nurpealta ja ihan ilottomalta.

Jonkun aikaa mietti katteini kateellisessa mielessänsä, kuinka
tulloisina-päiwinä tuo Pctu katteini oli saattanut niin rikkaaksisaapua. Ensin hän koetteli kaikellaisilla koukuilla ja siwuteillä
päästä tämän salaisuuden perille; mutta kuin ei tämä keino
ensinkään onnistunut, eikä ukko enää saattanut hillitä uteli-
aisuuttansa, jolta Yöt päiwät waiwattiin, täytyi hänen wihdoin
wiimenki selkeillä sanoilla pyytää Petulta tämän kumman seikan
selitystä. Mielelläni minä tok' sen seikan teille selitän, sanoi
Petu katteini, ja jutteli sittc kaikki onnensa mutkat, alusta altain
aiwan loppuun asti: miten hän ensin hentowassa ruuhessansa
sinnetänne lainehilla heiteltiin; miten joutui Nukku Mäti» pariin,
jolta sai sangen hywät neuwot; kuiuka sitte saawutti haaksirikko-
aluksen sekä siinä artkuisen, joka sitte joutui hänen onnensa perus-
timeksi. Tuopa tuommoinen teko olisi jäliteltäwä, arweli Pohatto»
liini, waikka ei siitä sanaakaan pojintimallensa hiiskunut.

Petu osti nyt oman kartanon äitillensä ja walmisti hänelle
siellä soman ja komeasti kalutun kodin, wcmhain päiwäin waraksi,
sitte meni hän uudestaan merelle meuhuamaan. Mutta hätähätäi-
sesti ennättiwät katteini» purjeet näkymättömiin ladota, ennenkuin
lumpaset Pohattoliinitki mattatuumiin ryhtyiwät. Wanha Apollo
talutettiin uudestaan, ja sillä nyt miehet Ahwenmerelle purjehti-
wat, ja sanioiwat samoille tienoille, kuin yhdeksän wuotta sitä en-
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nen. Aiwan samoilla tienoilla he nytki aawalla merellä antlu-
rinsa heittiwät, ja walmistautuiwat onnea muka siellä onkimaan.

Wanha Pohattoliiui tahtoi warsin tarkasti waaria ottaa
siitä, että kaiken piti aiwan samalla tawalla tapahtuman, luin
Petua merelle heitettäissä. Salaa heitätti hän siis suuren ja
komean, hopeahelaise» waahturikopcm mereen, eihän Nntku
Matti muka tietänyt tämän nyt Mkatun piipun olleen ainoastaan
tekowaahturia ja tinalla helattu. Sitte oli hän aiwan ankara
olewinaau pojallensa tuon komean waahturikoppansa wuoks, ja oli<
pa häntä tuiki tuiinasti toruwinaanki. Laskipa sitte suuren pur-
ren lainehille; käski poikansa siihen astumaan ja jätti hänen omin
ohjin aawalle merelle.

Seikka oli nyt se, että Pohattoliini luuli Nullu Mattia
joksiki merenhaltiaksi, ja tahtoi siis tällä lailla taiwuttaa häutä ra-
kastettua Maksaansa suosimaan. Mutta olispa tuo Nuttu Matti
tot' ollut tolwana kousanaan, jos ci olisi woinut tetsiä totonaan
suuren eroitutscn olewan Maksan ja Petun wälillä. Pieni Petu
merelle sysättiin nälkäisenä ja janoowana, pienoisessa, hentowassa
wenoisessa, tuiinan myrskytuulen turmeltawatsi. Maksa taas saa-
tettiin suureen ja tutewaan purteen, meren ihan tyynenä ollessa,
eitähän hänellä mitään hätää ollut, tuin luuli warmaan häntä
seuraawana aamuna omalle alukselle jälleen otettawan, ja tätä
paitsi oli hän myös runsaasti warustettu taitellaisilla ruumiin
waroilla. Purteen tuhdon alle oli mies »limittäin kätkenyt tuuS
wahwaa wehnäkyrsää, kuuS hollanninjuustoa, muutamia poron-
kieliä, wähän suolattua lohta ja »vakallisen mateen mätiäli;
setä siihen wielä palanpainimetsi tuus potelia olutta ja saman
werran makeata saksan-wiinaa. Luulihan Maksa tuou muonan
tot' pitäwäu yhden yön waraksi piisata. Purren pohjalle oli
Poikonen laitattanut itsellensä soman wuoteen, kolmella höyhen»
patjalla, neljällä pään-alaisella, kaksinkertaisilla lakanoilla ja läm-
pymällä silttipeitteellä. Itse oli hän waatetettu päällyssaappailla
ja sudenuahta-turtilla, joten miekloinen sitte wiruutteliin purren
pohjalla, pitkä«w arkisesta piipusta sawua suihtuttain. Näin nyt
poloinen poika meni meriretkillensä.

5
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Ci tämä uljaö mies ensinkään luullut tarwitsewansa tur-
wautua Jumalaan ja Pyhien enkelien huomaan, koska katsoi sitä
kokonaan tarpeettomaksi, ollen kaikin puolin niin warakkaasti wa-
rustettu. Syötyään pulskan illallisensa, sekä olutta ja saksan-
wiinaa senwerran juotuansa, että jo rupesi päätänsä jotenki pyö-
ryttämään, painautui hän purreen pohjalle maaskcntclemaan. Mutta
kyllä kyllinsyönyt sekä siihen wielä omatuunoltansa rasitettu ihmi-
nen saapi unta odottaa. Ehtimiseen Maksa nyt waan etcmmäksi
merenwirralta wictiin sillä meressä on montaki wirrau suon-
ta, sen aiwan tyyneuäki ollessa ja sillon Maks? waan pur-
tensa pohjalla maaskenteli, ja katseli kohden pilwistä pilkko-pimeä-
tä taiwasta. Johan tnon haltia-tolwanan nyt jo pitäsi tuleman,
ajatteli hän.

Ia pianpa tuo toiwottu tolwana mailla oliki.
Merenwirta oli saattanut Maksaa Ohdakesaarien tienohille,

ja nytpä alkoi tuultaki tuntua. luur samalla ajalla istui Mata-
mi Painatar röysteisellä rannikollansa ja pilkisteli höpimeäs-
sä wiherillä kissansilmillänsä, jos ei jostain saalista saisi. Eipä
aikaakaan ennenkuin Maksa Pohattoliini poloinen saapui hänen
silmihinsä, samassa kuin wirta saattoi tämän onnettoman, »viiniltä
wielä wähän wimmattuna. Ohdakesaarien ohitse. Kohta oliki Makki
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Matami Painajatar walinis wawallansa kouktujaan mereen heittä-
mään, joilla weti weneen »vesiltä, sieppasi sitte Maksan siitä, ja kantoi
hänen, rystyisillä käsivarsillansa, uuunehtuneen rotkonsa sywimpään
synkeyteen, jossa hänen wiimen »viholais-wuotcelle wiskasi. Täällä
poloisen ruumista pisti ja poltteli, ja yltäympärillänsä kuuli hän
karmeiden häijysti kähiscwän. Hän näki tiikerien silmät kilcästi
kiiltäwän ja tuusi häijyjä pitkäsäärisiä hämähäkkiä naamallansa
madella mankiwan. Intti Maksa sillon ylös töytäsemään, waan
eipä päässyt paikaltansa, sillä noita-ämmä oli pannut lyijyn hä-
nen silmillensä sekä lyijypainon hänen sydämcllcnsäli. Kuin nyt
ämmä näki kuinka äkeästi Maksa raukka waiwattiin, ryntäytyi
hän pakahuttawalla painollansa hänen ryntäisille, puristeli häntä
sekä kynsi Pitkillä käyräisillä kynsillänsä ja näpisteli rystyisillä näp-
pisillänsä, jotta poloisen pojan läsiwarrct, sääret, niska ja kaula
oli kaimaltaan suuria mustelmia täynnänsä. Ia kuin nyt Matami
Painajatar oiwalsi onnettoman tuimat tuskat, sekä hien hänen ot-
sallansa, niin rupesi tuo ämmä-rutja niin äkeästi nauramaan, että
pukinnahka-turMnsa hartioilla hyppiä tuprusi.

Wiimen aika tok' arweli tätä lempeätä leikkiä jo tylläksi
kestäneen. Tarttuipa sillon Maksan tuoheaan tukkaan, kiidätti
häntä kiwiä ja kantoja myöten, jotta kaikki sinertyi tämän raadel-
lun raukan silmissä, jonka hän sitte wihdoin wiimcnki purtehensa
»viskata putkahutti. Mutta olipa »vielä tuuli tällä aikaa myrs-
kyksi tuimistunut. Pursi oli tosin suuri ja niin tuiki tukewa, kuin
joku pursi suinki olla saattaa, mutta aawalla merellä, kowan myrs >
kyn alla, oli se ainoastaan papu-palkoon »vcrrattawa, ja warsin
kauhistawasti se nyt lainehilla waarui sekä keikkui. Maksa istui
tuhdolle ja katseli kaikkialle ympärillensä. Hän luuli jostain
häijystä unesta hcrännccusä, mutta eipä nykyinen olewaisuutensa
ollut erin suloisempi. Kiiwaassa kiukussaan pani hän wiinipotin-
suun suullensa; »vaan heti ensimäiscn tilkan siitä saatuansa irtvis-
teli hän ilkeästi ikeniänsä, sillä Matami Painajatar oli loihtusanoil-
lansa mnuttanut makean »viinin suolaiseksi mercnwedetsi. Heti
nyt Maksa, saadakseen pahaa »nakua suustansa, otti ruoka-cwääusä
esille; mutta mikäs kauhea mielikarwaus! Wereksct wehuäsensä oli-
wat tiiliksi muuttuneet ja sian sieniksi herkulliset juustonsa. Eipä
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poloincn-poita enäss tietänyt, mitH tehdä piti. Kuin hän sillon
tässä ankarassa ahdistuksessansa mereltä apua kurkisteli, näki hän
siellä iki-iloksensa suuren mastottomau laiwan. Ahah! ajatteli hän,
nytpä minä saman onnen saawutan osakseni, kuiu Petu ennen, ja
kyllähän minä siewästi jonkun arlkuiscu tuolta sieppaan. Näin
tuumie» sousi hä» hilpeästi laiwalle.

Ei nyt aikaakaau enueukuin Maksa aluksella oli; sillä tuuli
oli myötäinen, eikä kowalle kalliolle tarttunut haaksikaan paikaltan-
sa päässyt. Nopeasti laiwan rungolle noustuansa, näki Maksa
täällä kaikellaisia kalliita kaluja hujauhajcm uikscntelcwau; waan
eipä mies ollnt niistä niittänsä, sillä ainoastaan arkkuista, kyrsää
ja wuohta häu sieltä etsi. Mutta ei häu löytänyt ainoatakaan
arkkuista, waan löysipä laatikon paksusta paperista, ja aiwan yh-
tähäu se oli hänen inielestänsä. Ei hän siellä tciwannut määki-
wätä »vuohtakaan, waan tapasipa laiwan wantista naukuwan
kissan, ja sattuipa wiiiuen ohkasen kalkaranki saawuttamaan. Näillä
luulluilla kalliilla kapineillansa kiiruhti hän kiiwaasti laiwalta,
jonka uskoi heti uppowan. Mutta haaksipa pysyi paikallansa, eikä

kiwcltä ensinkään hicwahtanut.
Enuätti nyt ehtoo, ja sillon Maksa nälkänsä sammutti ai<

noastacm puolella laiwasta saadulla leiwällänsä, sillä olipa tok'
mies niiu warowa, että muka säästi toiseu puoliskon huomeisen
waratsi; eikä hän raskinut antaa ainoatakaan muruista turhaan
nankuwalle kissallensa, ja sittenpä mirri sittemmin mietti: ei ys<
täwyyttä pelissä, eikä weikkoa wesillä! ja sittepä tämä konna yöllä
warasti koko Maksan leipä-waran. Alkoipa nälkä scuraawana
aamuna Maksaa waiwata, ja oli mirriti nälissään olewinansa,
mutta eipä ollut eineen muruista kummallakaan. Winkui Wihuri-
tuuli, Maksa waitcroi waikcuttausa ja kissa» nauku korwia särki;
ci tämä ensinkään lystiä ollut! Tätä tissan-naukua, nälkää ja
myrskyä lesti kokonaista kolme »vuorokautta. Wiimen muuan
Närpiöltä Tukhulmiin purjehtima alus sattui waaran saapu<
Wille, ja näiltä Närpiöläisiltä Maksa, hywää maksua wastaan,
Reposaaren satamaan saatettiin.

Tuskin oli Maksa tullut isänsä huoneesen, ennenkuin alkoi
towilla nuhdesanoitta kohdatella isäänsä, kuin oli heittänyt hänen



69

yksin merelle, tuulen heiteltäwälsi. Ah, ralaS pottaseui, sanoi Po<
hattoliini, itkein, sillä ei tämä mies mitään niin katkerasti it»
kenyt, kuin rahansa katoa, ah, poika-poloiseni, josko tapatur-
mani tuntisit! luur sinä yönä kuin sinun purteen jätimme, ko-
hosi niin kauhea myrsky, että meidän täytyi kaikki mastot
maahan hakata, waan kuitenki tarttui laiwamme luodolle ja jou-
tui haaksirikkoon. Ei kukaan siilon ennättänyt sinua muistella,
sillä jokainen kiitti onneansa jos waan oman henkensä pelasti.
Woi tuota armasta Apolloani! Woi noita kalliita turkki-nahkojani!
Woi herttasia höysteitäni ja hekumallisia ryytiäni! Mutta
sanos nyt, Maksi poikani, miten oma matkasi onnistui? Tok-
kohan haltian saawutit, ja onko arkku hallussasi?

Kyllä minä, sanoi Maksa, miten tosi oliti, haltian saawu-
tin. Hänen tykönänsä minua näpillä näpistettiin ja koprilla lo-
priSteltiin, piikillä pistettiin ja polttiaisilla poltettiin, purtiin ja
puserrettiin, työkittiin ja tupsahutettiin, tukasta tupruteltiin ja
melkein kuoliaksi tukahutettiin; entäpä kuin ewääniki pilattiin, ja
warsin wiimeinen leipä-waraniki »varastettiin. Paasinpa hätähä-
täisesti nälkään nääntymästä. Se waan minua lohduttaa, että
nyt warmaan tulen yhtä rikkaaksi luin Petu, ehkäpä wielä mon-
ta wertaa rikkaammaksiki.

Mitäs sanot, sinä pojista parahin? sanoi Pohattoliini, lum»
mistuneena ja kokonaan tyydytettynä.

Sanonpa sei» päiwän lohta toittawan, kuin ei Petu minuun
werrattuna, ole edes torpparinkaan wertainen. Satuinpa minäli
mies saawuttamaan yhden mastottoman laiwan, ja waitla en
sieltä tuonut jotakaan aiwan artkuisen näköistä, niin toinpa tok' pak-
susta paperista tehdyn laatikon, jossa kuitenki lienee joku kolme
tynnyriä kultaa, koska se on Petun pientä arkkuista »vähintään
kolme wertaa kookkaampi.

Noh, näytäppäs tuota aarrcttasi! sanoi wanha Pohattoliini,
wesissä suin. Tässä sen nyt näette! wastasi poikansa, osot»
tain laiwalta otettua paksupaperista laatikkoansa.

Mutta tuskinpa Pohattoliini oli laskenut silmänsä laatikolle,
ennenkuin löi kätensä kokoon ja kiljasi: woi tok' päiwiäni! olethan
sinä, onnen heittiö, ollut omalla Apollo laiwallamme!
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Olenko Apollolla ollut? kysyi Maksa hämmästyneenä.
Olet kyllä ollut omalla haaksirikko-laiwallamme; ja etköpä

sinä, sen tolwana, siellä nähnyt kalliiden turkti-nahkojcn laiwan
kannella nikscntelcwan?

Näinhän sielläkaikellaisia kaluja »vedenpinnalla, wastasi Maksa.
Ia tämän laatikonko sinä ainoastaan otit kaikista siellä ole-

wista kalliista kappaleista? kysäsi kauppias, ja wäänteli käsiänsä.
En minä sieltä mitään muuta ottanut, ja eiköpä siinä liene

kultaa kylläksi? wastasi Maksa.
Kultaako? Jopa kaunista kultaa! äkkäsi Pohattoliini, käsiänsä

yhä waan äkeämmin wäännellen. Awaa itse tuo laatikkosi, niin
kyllä sinä kultasi näet!

Maksa ajatteli: kenpä tiesi jäneksen matkaa? ja sitte awasi
hän laatikon warsin warowasti; waan mitäpä siellä näti?

Näkipä isänsä wanhan waratukan.
Sepä nyt wasta harmittawa seikka! Tuossa nyt Maksa

töllisteli niin pitkällä nenällä, että se olisi kaiwolta kotia ennät-
tänyt. Mutta sepä wielä muuta enemmän sydäntänsä kaiweli,
ettei isänsä, kaikessa murheessansakaan, saattanut olla ikeniänsä
hänelle irwistelemättä. Mutta malta, malta! arweli Maksa, wie<
lahän tulee minunti wuoroni ikeniani irwistellä. Kuulla isäni!
sanoi hän sitte, nytpä kuitenki muistan yhden turtki-nahkan Apol-
lolta korjanneeni.

Niinkö tosiaan teit? Noh, kiitos kunnia, sinulle poikaseni!
sanoi wanha Pohattoliini. Onko se ehkä noita harmaakarwasia?

Harmaa se tosin onki, wastasi Maksa.
Sepä hywä se, arweli kauppias; sillä ne harmaat owatki

kalliimmat kaikista. Missä tuo nahkasi, poikaseni?
Tuessapa se juur tulee, juosten omilla jaloillansa, wastasi

Maksa, sormellansa osottaiu kissaa, joka juur samassa owes-
ta pujahti.

Tuota kissaako sinä tarkoitat? kiljasi kauppias.
Niinpä kyllä tarkoitanki, wastasi Maksa.
Sinunpa wasta koiran-lonna! ärjäsi wauha Pohattoliini;

sieppasi sitte keppinsä ja antoipa sen aika - rawalasti tanssia poi-
kansa selällä.
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Maksa parkui parkumistaan, ja keppi tanssi tanssimistaan,
ja kissan naukuminen oli tanssi-säweleenä, eikä minulla nyt
ole tätä enempää kerrottawaa tuosta rikkaasta kaupias Pohattolii»
nista, eikä pojastansakaan, tuosta pöyhkeästä Maksa herrasta.

Petu katteini matkusteli kaikien maamme äärien ympäri,
Diana laiwallansa. Työtä ja äitiänsä hän ainaki rakasti, waan
nuorena ollessaan oli merellä matkustaminen ja mailman maan-
ääriä katseleminen hänen hupaisin huwituksensa. Mutta wanhet°
tuansa käwi suloinen Suomi, isäinsä ihana maa, muita maita
raklahimmaksi hänen mielellensä. Sillonpa hän asettui asumaan,
äitinceu ja waimoneen hän oli nainut tuolta kaukaa Polyne-
siasta kuuluisan Kolemäcn-joen rannoille, jossa huwitukscksensa
kalasti nahkiaisia ja herkullisia lohia. Hänen lapsensa oliwat aina
Nukku Matin ylimmäisiä ystäwiä, ja saiwat häneltä monta kau-
nista kappaletta lahjaksi, joistawielä saattasin montaki juttua jutella.
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Pikku Lassu.
ON lerran pieni, Lassi niminen, polla, jota pienuutensa

wuolS piltu Lassutsi kutsuttiin. Ia tuo pikku Lassu oli totonaan
uskalias mies: matkustipa ympäri tolo mailman pawun-pal'oista
tehdyissä weneissä.

Tätä teki hän kesäisenä aitana papupallojen yrttitarhassa
wiheriänä ollessa. Papuhalme oli pikku Lassua paljoaki korleam»
pi, ja sinne hän aina lymyi, poimi sieltä lerranki seitseniäntoista
palkoa, jotka oliwat niin suuria ja suoria, tuin Poikonen millon<
taan toiwoa saattoi. Ei pillu Lassu liene luullut nähtäwänsä
keneltäkään papuhalmeesen lymyessään, waan siinäpä luulossansa
hän kolonaan hairahtui, sillä Jumalan kirkas silmä näkee laitti
kaikkialla.

Tulipa nyt tarhuri pyssy olalla tarhaan ja luuli joulun
tuhinan papuhalmeesta. Totta tuossa halmeessa warpusia lienee,
arweli hän ja huusi: tuts, tuts! waau eipä warpusia sieltä lentä»
nytkään; sillä ei pikku Lassulla siipiä ensinkään ollut, oli ai«
noastaan katsi pientä pienoista jalkaa. Malta waan, silsluin
pyssyni lataan, niin kylläpä kyydin annan warpusille! huusi tarhuri.

Siilonpa pillu Lassu lowasti peljästyi ja papuhalmeesta
luilli. Antakaa, hywä tarhuri, anteeksi, sanoi hän; sillä en minä
muuta papuhalmeessa tehnyt, kuin halelin muutamia pawun-pal<
loja, weneitsi itselleni.

No annanpa häntä tämän terran anteeksi, sanoi tarhuri;
waan toisasti pitää Mu LaSsuu lupaa pyytämän papuhalmeesen
mennäksensä.
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Niinpä totta tolsasti teenli! sanoi plttu Lassu, ja samassa
hän rannalle juosta wilersi. Siellä Poikonen sitte warowasti pa»
pupallonsa hallasi, joten niistä weneitä pian walmistui; tuhto»
laudat laitti hän niihin pienistä tikkusista, ja Pampa papuja we»
neiden lastiisi. Kyllähän monta palloa häneltä halastaissa sär»
leytyi, waan kyllä niistä moni ehkä ehiälsiki jäi, ja saipa Lassu niistä
kaksitoista hy»vaä »venettä. Mutta eiwät ne tol' weneitä olleet»
laan; sillä oliwathan muka liian suuria wenciksi, waan aluksia ja
laiwoja ne waan oliwat, pikku Lassun mielestä. Nyt hänellä
siis oli kolme kokonaista suurta sota-alusta, kolme retattia, kolme
riliä ja kolme kuunaria. Suurimman sota-aluksen nimi oli Kou»
tio, ja pienimmän kuunarin kutsui hän Kirpuksi. Pikku Laösu laski
laitti laiwansa wesille, ja ne uiksenteliwat niin upeasti ja erin
kauniisti, että Lassu raunikolla ilosta ilkkuen yhdellä jalalla hyppäili.

Nytpä piti laiwain mailman ympäri matkustaman. Tuo
suuri luoto tuolla oli maamme suurin maan-osa Aasia, ja tuo
suuri kiwi seu lähellä oli Afrikka; muuan pienempi luoto oli A<
menkka; »vedenpinnalla pilkkuwista pienemmistä kiwistä Polyne»
sia pian saatiin, ja Euroopan rannalta laiwat purjehtimat. Koko
laiwasto matkusti pitkille matkoille, läikille maan-osille. Linjalai»
wat purjehtiwat suoraan Aasiaan, rekatit Afrikkaan, rikit riensiwät
Amerikkaan, ja Polynesiaan kuunarit kulkiwat. Mutta pikku Las»
su jäi Euroopan rannalle ja heitteli pieniä kiwiä mailman-merelle.

Eipä nyt aikaakaan ennenkuin laiwat jo oliwat niin pit<
källe ennättäneet, että tuskin tuolla suurella merellä näkyiwät edeS
heinä-rikan kokosilta. Sattuipa nyt Euroopan rannalla oikeali
wenhe olemaan, ja pillu Lassn tahtoi itseti mennä kaikkia mail-
man maita katselemaan. Tosin oli isä ja äiti kieltänyt Lassua
sillä weneellä wesille menemästä; mutta eipä uyt Lassu tätä kieltoa en-
sinkään muistanut. Tahdon häntä soutaa ainoastaan wähänwähäi-sen matkaa maalta, ajatteli hän. Tahdon ainoastaan tawoittaa tuo-
ta Kontiota Aasian rannoilla, ja sitte jälleen Eurooppaan soutelen.

Waitla wenc oli joteuki helposti »valkamaan kiinnitetty, niin
ei kuitenkaan olisi luullut tuon Pikku Lassun sitä »vesille saawan;
mutta mies on mies konsanaan: Lassu sai uuoran solmun au-
kenemaan, lykkäsi weneen wesille ja aStuipa sitte siihen.
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Nyt piti pikku Lassiin soutaman, ja kyllä kaiketi hän soutaa
osasili, koska monasti ennen oli kotinsa rappusilla soudeksellut,
jollon rappuset oliwat weneenä olewinaan, ja isänsä suuri keppi
airon asemessa. Olisi Lassu nytki soutanut, waan eipä ollut ai-
noatakaan airoa koko weuoisessa. Airot oliwat kaikki ranta-ait-
taan lukitut; eikähän Lassu luullut wenettä airottomaksi. Ei se
ole niin erin kepeiltä kuin luulisi, airotta Aasiaan soutaa.

MitäSpä pillu Lassun nyt piti tekemän? Wene oli jo kap-
paleen matkaa wesillä, ja maasta käsin käypä tuuli wei sen yhä
kauemmalle. Nyt Lassu todentodella peljästyi ja alkoipa aika-
lailla huutaa. Mutta ei rannalla ollut ihmisiä ensinkään, eikä
siis kukaan kuullut hauen hätähuutoansa. Kyllä muuan wanha
wares Yksin istua kykötti tuon suuren loiwun oksalla, ja koiwun
alla nurmikossa koetteli tarhurin musta kissa wäijyä waresta pais-
tiksensa; waan eipä kumpikaan ollut millänsä laineilla keilkuwas-
ta Lassusta.

Mutta eipä aikaakaan ennenkuin pimetä alkoi; sillä tämä
seikka tapahtui eräänä Elokuun ehtoona. Pikku Lassu oli nyt
piammiten samassa pulassa kuin Petn ennen, ilkeän isintimänsä
häntä aawalle merelle heittäessä. Woipa kuiteuki, kuinka katkerasti
Lassu nyt katui, että oli ollut kuulematoin wanhempainsa käskylle,
ja aiwau sitä wastoin weneesen astunut. Mutta nyt oli myö-
häistä latua; sillä ei nyt enää ollut mahdollista maalle päästä;
nyt waan turmelus poloista järwen pohjalla odotti. Siilonpa
hän muisti muutamassa kuivilla kaunistetussa satukirjassa luke-
neensa kertomuksen katteini Petusta ja mahonki-arlkuisesta. Kuin
hän nyt oli uuwuksiiu asti huutanut, eikä kukaan häntä kuullut,
ajatteli hän: tahdonpa minäki pienoisen Petun lailla tehdä.

Tämä oli helposti sanottu, waan eipä yhtä helposti tehty.
Sangen moni lapsi raukka keikkuu aiwan yksinään elämän aawan
meren selällä, eilä kuitenkaan woi Petun lailla rukoilla Jumalal-
ta waarassa »varjelusta. Pikku Lassuki oli taitamatoin poika-
polonen, jota ei ensinkään oltu rukoilemaan opetettu. Ei hän siis
muuta tehdä saattanut, kuin ristiä kätensä ja hiljaa sanella: älä
hywä Jumala pittu Lassua pahaksu!
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Näin hän nyt nukkui; pimeys peitti awaruuden; tähtiset
wältkyiwät pimeällä weden pinnalla ja lcnnättiwät säteitänsä lai-
nehilla leikkiä lyömään, jotta wesi weneen ympärillä yltä-yltäänsä
säteinä säihtyi. Mutta ei pikku Lassn sitä nähnyt, sillä hän ma-
kasi makeata untansa.

Istui nyt itse wanha Nutku Matti, niinkuin ennenki Höy-
hensaarien rannalla. Kädessänsä oli pitkä wapa, ja sen siimassa
oli sitte koukku, jolla onki hywiä pikkusia lapsukaisia. Wcmhus kuuli
pikku Lassun Jumalalle hiljaa lausutut sanat, ja weti weneen luok-
sensa sekä laski Mu Lassun lepäämään ruusunkulla-wuoteelle.

Sitte sanoi ikiwanhus yhdelle unelmalle; huwittele pikku
Lassun, että aikansa hupasasti kulusi.

Tämä oli eräs pieni unelma-poika, niin pieni pikkuruinen,
että oli pikku Lassua paljonki pienempi. Hänellä oli siniset sil-
mät, waalcat hiukset, punainen hopea-wöinen lakki ja walkea talti
jonka kaulukseen oli kauniita päärlyjä ommeltu. Hän tuli pikku
Lassun luo ja saneli: haluatko nyt kanssani koko mailman ym-
päri matkustaa.

Sitäpä toki hartaasti haluanki, sanoi Lassn unissansa.
No tuleppas sitte, sanoi unelmapoika, niin mennäänpä me-

rille papupalko-laiwoillasi. Käy sinä Kontiolle, minä Kirpulle kupeen.
Näin nyt miehet Höyhensaarilta meniwät, ja hetkisen kiidet-

tyänsä saapui Kontio ja Kirppu Aasian rannoille, mailman peri-
mäisille perille, kussa Bchriugiu salmi Tyynen ja lää-meren
yksiin saattaa. Täällä oli kylmä, tuiki kylmä olla; korkeat jää-
wuorct wältkyiwät merellä ja suuret summattomat walaslalat tcl-
lcttiwät tyynesti wedeu piunalla, päiwää paistattain. Mtäym-
päri raunikoita oli lunta ja ainoastaan lunta, niin kanalle kuin
waan silmä kannatti; kuitcnti siellä hawattiin pienosia harmaita
ihmisparkoja, jotka oliwat yleensä »vaatetetut karwaisilla nahka-
waatteilla, ja koirat oliwat heillä hewoisina, kuin pienosissa reki-
löissänsä haugikolla ajeliwat.

Astummeko tässä maalle? kysyi unelma-poika.
Emme tässä, sanoi pitln Lassn; minä pelkään noiden kau-

heain talain meitä nielewän, setä koirain meitä pureloan. Mat-
kustakaamme täältä muille maille.
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Matkustakaamme waan, wastasi punalakkinen keijuinen, sillä
ei Amerilta etäällä ole, ja samassa he siellä oliwatki.

Siellä oli tuiki palawa olla, ja auiinko ankarasti kuumotti.
Pulskat, kauniit palmupuut kaswoiwat pitkissä riwissä rannikoilla
ja kokospähkinät oliwat niiden herttaisia hedelmiä. Täällä was<
kenkarwaiset ratsastajat tankkaa laskiwat wiheriöillä äärettömillä lai<
tumilla ja leihästiwät pitkillä keihäillänsä willihärkiä, jotka taaS
tahtoiwat heitä keihästää teräwillä farmillansa. Suunnattoman
suuri kärme oli kiepinvt korkehimman palmupuun latwaan, josta
heittäytyi pienen, palmun alla laitumoiwan lama-eläimen ylle ja
kiidätti sen kiilaansa.

Astummeto tässä maalle? kysyi unelma-poika.
Emme tok' täällä maalle mene, sanoi pillu Lassu, sillä pel-

kään willihärkäin meitä puskewan ja suuren kärmeen meitä ki<
taansa kiidättämän. Muuttakaamme täältä muille maille.

Tehkäämme niin, wastasi walleatakkiinen unelma, kyllähän
pian Polynesiassa olemme, hui, hai, ja heti he siellä oliwatki.
Täällä oli yhä wielä palawampi, niin palawa kuin saunan la-
wolla, wasta kiukaalle wettä kiidätettyä. Rannikolla laswoi tai-
kellaisia kalliita ryytiä. Pippuri- ja teepensaat, kaneli- ja kahwi»
puut, inlwäärti ja sahranii kantoiwat täällä kalliita Viljojansa,
wieläpä wiljelemättäki. Täällä oliwat ihmiset ruskeita ja kas»
wonsa rumasti maalatut, lerppukorwaisia ja paksuhuulisia, waan
oliwatpa niin urhoollisia, että uskalsiwatraunilolla hätyyttää muuan»
ta pillluista tiikeriä, joka piilotteliin korkeiden pampu-ruokoin war<
jossa, mutta wiimenpä tämä julmuri tuimasti julmistui ja käwi
kynsin yhteen wiholliseensa, jollon kaikki muut pakosalle pötkiwät.

Jokos tässä maalle nousemme? kysyi unelma»poita.
Emme tot' tässä nouse? sanoi pikku Lassu. Etkös näe tuota

tiikeriä tuolla pippuri-pensaan pimennossa? Matkustajamme toi»
seen maan-osaan.

Saatammehan niin tehdä, saneli sinisilmäinen unelma-poila.
Ei ole Afrikka etäällä, ja siilonpa siellä oliwatki.

He wiskasiwat ankkurinsa erään suuren wirran suulla, jonka
rannikot oliwat wiheriäintä samettia wiheriämmiit. Kappaleen mat-
kaa wirran suusta näkyi suunnattomasti awara hieta»auhto. Ilma
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oli lellankarwainm. Aurinko paahtoi palawasti, niin tuiki pala-
wasti, kuin olisko aikonut maan tuhkaksi polttaa, ja ihmiset oli-
wat ihan mustia, wieläpä kirje-mustinta mustemmat. Kauhean
suuret kamelit oliwat heidän hcwoisinansa, matkustaessansa awa-
ralla hieta-auhtolla. Janosta jalopeurat kiljuiwat, ja hirmuiset
krokotiilit weden pinnalla pilkisteliwät harmaita sisilisko-päitänsä
ja teräwiä, walkoisia hampaitansa.

Jokohan tässä maalle nousemme? kysyi unclma-poika.
Emme tässä, wastasi pittu Lassu. Aurinko polttaa meitä,

jalopeurat ja krokotiilit tekewät meille pahaa. Matkustakaamme
toiseen maan-osaan.

Ehkä nyt jälleen Eurooppaan palajamme, wastasi waalea-
hiuksinen unelma-poika. Ia samassa he sanotussa maan-osassa
oliwat. He tuliwat eräälle rannalle. Siellä tuntui laitti niin
wiileältä, tuttawalta ja hempeältä. Siellä tuo korkea koiwu riip-
puwilla lehdillänsä seistä kelletti; wielä wanha wares istua ky-
kötti sen latwassa, sekä tarhurin musta kissati saalistansa salassa
wäijyi. Aiwan lähellä näkyi pikku Lassulta ennen nähty talo.
Taloa lähellä oli tarha, jossa kaswoi kauniita pitta-palkoisia pa-
puja. Siellä läweli wanha tarhuri, wiheriä nahka-lakki päässä,
ja katsasteli jos eiwät kurkut jo olleet joutuneita. Siellä Halli
rappusilla haukkui ja häntäänsä häilytteli, pikku Lassua nähdes-
sänsä. Siellä Leena mummo lehmiä pihatolla lypsi. Siellä ta-
weli eräs tuiki tuttu rouwa, wiheriä-ruutuisessa willa-huiwissa,
ja katseli kuinka kankaat nurmikolla waalistuiwat. Siellä kulki
eräs tuiki tuttu herra keltaisessa kesätulissa ja piippu hampaissa,
katselemaan kuinka eloomiehet ruista pellolla leikkasiwat. Mi pieni
poika ja pieni tyttöinen juosta witcrteli rannalla, huutaen: pillu
Lassu! pikku Lassu! Tule kotia, niin saat woikakuu!

Joko tässä maalle nousemme? kysyi unelma-poika ja wilkis-
teli wilppailla sinisillä silmillänsä.

Tule kanssani, niin pyydän sinulleki äitiltäni woikaklusen ja
lämmintä rieska-maitoa! sanoi pikku Lassu.

Malta häntä wielä, sanoi unelma-poika. Ia nytpä pikku
Lassu näli lyötin owen auki olewan ja kuuli sieltä mieltänsä
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mielyttäwän rätinän, kuin jos joku kapustalla ammeutasi hierin»
taikinaa kuumaau muna-rieska pannuun.

Ehkä nyt jälleen Polynesiaan lähdemme, kuiskutti kujeinen
unelma-poika.

Emmehän tok' nyt sinne mene, kuin Euroopassa munaries-
kaa pannussa paistetaan, wastasi pikku Lassu ja tahtoi weneestä
maalle hypätä, waan eipä woinnt sitä tehdä, sillä unelma oli sito-
nut hänen unikukka-siteellä, ettei hän ensinkään liikkeille pääs-
syt. Ia nyt tuliwat kaikki pienet unelma-keijuiset, tuhannen tu-
hatta pienoista lapsukaista, jotka seisahtuiwat niinkuin ringissä
hänen Ympärillänsä ja lauloiwat:

Maailma on awara,
Pikku Poikaseni!
Tuollai puolla peltoa,
Lassi lintuseni!
Mutta niinkin suurenaan,
Pikku poikaseni!
Herran käess' on kokonaan,
Lassi lintuseni!
Siin' on paljon ihmisii,
Pikku poikaseni!
Jumala kaikki kaitsewi,
Lassi lintuseni!
Kuinka kauwas knljetkin,
Pikku poikaseni!
Sua suojaa enkelin,
Lassi lintuseni!
Mutta —muu maa mustikka,
Pikku poikaseni!
Oma maa on mansilta,
Lassi lintuseni!

Laulun laulettuansa pujahtiwat kaikki lapsukaiset näkymättö-
miin, ja Nuttu Matti wei pikku Lassun jälleen wenoiseensa. Kauan
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Poikonen sitte wielä »veneessä maleaSti malasi, ja yhä hän wielä
kuuli, kuinka paistinpannu kotinsa lyökin arinalla rätisi. Rätise-
niinen selkeni selkenemistään, jotta pikku Lassu wiimen luuli sen
juur wieressänsä, —ja aiwan sillon hän heräsi ja ankasi silmänsä.

Nyt hän oiwalsi samassa weneessä kellettäwänsä, joSsa oli
uneen uupunutki, ja wene oli waltamaan niin kiinteästi kiinnitetty,
kuin jos ei se kuuna-kulloisina päiwinä olisi paikaltansa ollut, eikä
ensinkään suuren weden lainehilla keikkunut. Waan ei Lassil kui-
tenkaan warsin wäärin kuullut; sillä saatammehan werrata siner-
täwiä mesiämme paistin-pannuhiu, joissa lailtiwaltias Jumala
walmistaa herttaisia herkkujansa Suomen lapsille.

Pikku Lassu hieroi unen silmistään ja silmäili ympäristöän-
sä. Kaikki oli entisellänsä: wares oli koiwun oksalla, kissa koiwun
alla ja papu-palko-laiwasto rannalla. Muutamat laiwat oliwat
joutuneet haaksirikolle, ehkä toiset oliwat entiselle rannalle eheinä
palautuneet. Kontio oli lastine tullut Aasiasta, Kirppu Polynesias-
ta liidättänyt. Ia lailti maan-osat oliwat aiwan entisellä alallansa.

Eipä nyt pikku Lassu warsin warmaan tietänyt, mitä hä-
nen piti tästä kaikesta arweleman. Tosin hän useasti ennenti oli
Nulku Matin parissa ollut, waan eipä kuitenkaan tietänyt, kuinka
kummallisesti unelmat lummittelelset. Mutta ei Lassu ollut mil«
länsäkään näin jonnin joutowista mietteistä, waan kokosi ensin
1010 laiwastonsa ja käwi sitte lotihinsa.

Kotia lähestyessänsä riensi weli ja sisar häntä kohden ja
huusiwat jo kaukaa: tule Lassa kohta kotia, niin saat woileiwän!

Mutta lyökin owi oli awoi, ja sieltä kuului kummallinen rätinä.
Tarhuri seisoi weräjätä lähellä ja kasteli kaswiansa. MiS-

säs nyt, pikku Lassu, sanoi hän, olet niin kauan ollut!
Pikku Lassu wähän waan nyytähti niskaansa, näkyi upealta

konsanaan ja sanoi: olenpa papupallo-weneessä ympäri mailmaa
matkustanut!

Noh! latsoppaö miestä! sanoi tarhuri.
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Joka nyt ei saata uskoa Höyhensaarien joka°ilisenä iltana
meren synkeällä kohoawan sekä jokaisena aamuna sinne jälleen up-
powan, hänpä woipi itse mennä niitä omin silmin katselemaan.
Siellä ikiwanha Nukku Matti wiclä täuäki iltana istuu »viheriällä
rantasellausa ja onkii pieniä lapsukaisia pitkä-siimaisella ongcllansa.
Ia wielä hän nyt, niinkuin ennenki, sitte saattaa heidät rotkonsa
taunosiin ja säihkywiiu saliloihm.

Ei ruoste millonkaan raiskaa näitä hohtawia hopea-lattioi-
ta; eiwät timanttien säihkyivät sätcncct millonkaan tummene, eitä
soitanto koskaan herkeä hiljauhiljaa helisemästä rotkon ihanassa
iltahämyssä. Samoiu kuin nuo iki-ikuiset tähtiset eiwät millon-
kaan wauhcuc, sainoiu nuo kcwytäisct nntuwat unelmatkaan eiwät kun<
na°lulloisina päiwinä wanheuc Nukku Matin saliloissa. Licnetpä
smä jollonkullon edes wiwauksclta nähnyt heidän wicnoja siipiän<
sä, heidän ympärilläsi siiwitellcssäusä. Lienetpä jonkun kerran
lohdllnnutki tätä sinisilmäistä, walkeatutkaista unelma-Poikosta,
jolla on punainen hopeawöincn lakki päässänsä ja walkoincn takki,
jonka kaulus on kalliilla päärlyillä kaunistettu. Lienee hän sinul-
leki näyttänyt kaikki mailinan maat ja kansat, sydänmaan kolkot
synkeät ja hicta-aawain auteriset awaruudct, sekä myös meren ja
metsän eläimet, jotta kaikkea oppisit tunteinaan ja sitte ilolla jäl-
leen kotia palantusit. Kenpä tiesi jos ei liene niin tehnyt? Licnet-
pä sinäki jollonkullon aawan mailman maita matkustanut papu-
palko-wencessä.

(j
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Pyhäinmiestenyö.

Kantana, sangen tankana sunrcn Suomenmaan svdäinen
syntcissä o» pitäjä nimeltä Saarijärwi. Sangen lawcita ja syn-
keitä metsiä siellä melkein tailkialla kas»vaa, lorleilla Wuorien se<
länncillä, sywien wesieu ympärillä, joiden rantamailla asuwa rah-
was tosin on köyhää, waan onpa oppinut kaikkea kowaa kärsimään
ja kestämään setä työhön hywin tottunut.

Entistä wanhaa tirltoa warsin lähellä, waikta wähän tien
syrjässä, oli emien eräs yksinäinen, jäykistä »vanhoista hon-
gista salwcttu tupa. Tämä tupa oli tuiki musta ja wauha,
waan ehkäpä se wielä nytki entisellä paikallansa siellä seistä lel«
lettää suuren harmaakiwisen uuninsa ja tattolaleiseusa kanssa,
jonka lautta sawu tuwasta saatettiin. Waan tuo wanha kirkko
on jo aikansa palwcllut ja niin tauan Jumalan kunniaksi seisonut
saatccu, lumen ja tunlcn tuiskussa selä auringon helteessä, että
se »vihdon wiimenti kokonaan mätäni. Waan nyt se jo on wa-
pantettu pitkällisestä palwelukscstausa setä kotonaan paikaltansa re-
wittyki, ja Saarijärweläiset owat sen siaan rakentaneet uuden, en-
tistä paljoa paremman kirkon Jumalan kunniaksi.

Tässä tuwassa asui seppä uimeltä Ilmari. Mies oli kaik-
kia muita miehiä muhkeampi, päätä korkeampi ja wieläpä niin
wcikewä »voimiltansa, että hän tawalliscsti, oikein hywällä tuulella
ollessansa, leikillä lennätti suurimman alasimensa ilmaan, ja otti
sen sitte sieltä tullessa jälleen koprihiusa, niinkuin pienet, Poikoset
koppiansa ilmaan lennättäwät sekä sitte loprihinsa ottawat. Mutta
waikta hän oli näin wätcwä ja »voimakas, »uin oli hän knitenki
suopea ja suosiollinen kaikessa menossansa, eikä mies mitään pa«
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haa tehnyt kelienkään, jos waan ei häntä liiaksi ja liian lanan
härsytetty. Mutta sillonfta ukko wälistä sattui niin kauheasti
tuimistumaan, että moukarinsa niin kiiwaasti moukahutti, jotta
tulen lipineet kiwistä tuislniwat, ja siilonpa härsyttäjät hätähätää
ukon tienohilta pöttiwät, sillä ticsiwät waarau heitä siellä uhlaawan.

- Sepän mukana tuwassa asui waimonsa Annitta. Hän oli
totonaan lauha ja lempeä ja hywä eukko konsanaan, waan olipa
siihen wielä taidollinen toimissansa sekä kirjan taitawati ja juma-
lisuutta hartaasti harjoittawa.

Seppä Ilmarilla oli waimonensa taksi poikaa, Tuli ja Il-
ma. Turhaan oli hurskas Annikka koettanut houkutella mies-
tänsä niin pakanallisia nimiä pojille antamasta, kuin heitä pyhään
kaste-liittoon kannettiin. Älä, entloseui wirktaa sanaakaan koko tuos-
ta tuumastasi, wastasi seppä, sillä tuleehan minun kunnioittaa
niitä alkeita, joiden awulla leipäni ausaitsen; eikös tuli ole Ju-
malan walteus, ja ilma Jumalan hengitys? Saatat sinä tuitenki
saada hywiä kristityltä pojistasi, sillä eihän nimi estä kristilli-
syyttä. Ia aiwan sillensä asia Mi, sillä Ilmari oli, miten
kaikki perisukuset suomalaiset, ylsipäinen, tuin waan terran oli
jotain niin cli näin päättänyt.

Mutta siltapa sittemmin näkyi, tuin olisiwatlo pojat muka
saaneet luontonsa ja taipumuksensa nimiensä mukaan. Tuli, tuo
nyt kaistoista wuotiueu wcmhempi wcljes, oli totonaan isäänsä;
hän oli wätcwä ja ruumiitas setä konsanaan tulen kaltainen luon-
nostansa; wälistä palawa, hehkuiva ja innokas, wälistä taas hellä,
lauhea ja lempeä. Erinomattain harrasti pikku Tuli kaikella ha-
llillansa kaikkea kaunista, loistamaa ja jaloisaa, kun sattui näke-
mään köyhässä kylässänsä. Ei hän millontaan niin mielellänsä
mitään kuunnellut, tuin satuja sankareista ja jaloista miehistä.
Eikä hän millonkaan niin mielellänsä leikkiä lyönyt jonkun leikki-
kalun kanssa, kuin kirkkaiden tirwciden ja miekkojen kanssa, ja
tuin terran joukko sotamiehiä päällitköneen, jolla oli kulta-kaulut-
sinen pnlu, kulki kylän läpitse, wilelsi pikku Tuli lapsellisessa ilos-sansa niin pitkälle heidän perästänsä, että isän täytyi lainata
hewoisen naapuriltansa ja ratsastaa pitkän matkaa maantietä, poi-
kaansa Muuttaakseen.
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Mutta Ilma oli enemmän äitiinsä ja kokonaan toista luon-
toa, tuin weljcnsä. Hän oli nyt kymmcn-wuotiuen, hoikka, norea
ja leweä, kuin tuorcs pihlajan otsa. Ei hän ensinkään ollut
sen Ilman kaltainen, joka wcdct myrskyllä wclloopi ja wimmas-
sansa metsän männyt kumoon wiskclee; waau parcminin häntä
taidettiin »verrata siihen wiilcään tuulen huojuun, joka kcwät-
kesällä pieniä kukkasia tuulvittelce, ja joka on niin wiileä ja iha»
na, että ihmisten sydämet sitä iloitsewat. Mutta saattoipa ll-
mäki wälistä innostua: se tapahtui luin hän kuuli iläweljcusä
sauclewan ilkeitä sanoja, pilkkaawau lumalata, walhettclcwan, eli
muutoin pahoin ja synnillisesti läyttäytywä». Sillon Ilma har«
mistä punastui, sillon hän heitä nuhteli niin ihmeellisen »voimal-
lisilla sanoilla, ettei kukaan olisi woinnt senkaltaisia sanoja odot-
taa niin pieneltä Poikoselta. Kaikissa suunnissa läwi hänen mie-
lensä toista suuntaa, kuin weljcnsä Tulen mieli. Ilma rakasti
kultasia ja maan hedelmiä; mutta muuta mieluisemmin kuunteli
hän kertomuksia ja juttuja »vapahtajastamme Kristuksesta sekä kai-
kista muiuoisaikuisista pyhistä ihmisistä.

Wanhemmat oiwalsiwat lapsiensa eri taipumukset. Tuli tu-
lee kunnolliseksi sepäksi, niinkuin isänsäli, sanoi Ilmari tavallises-
ti; mutta maanwiljelijä Ilmasta syntyy, sillä hän istuu niin
mielellään ruishalmccssa. Ohoh! sanoi Annikka, jolla myös
oli omat ajatuksensa pojista: Tuli tulee, jumal' armahda, aikoja
myöten sotamiehetsi, sillä häu halailee kaikkia kirkkaita aseita,
mutta Ilmastapa pappi syutyy, se on aiwan yhtä »varmaa, kuin
ameu kirkossa, sen minä selkeästi hänestä oiwallan.

Mutta seppo nyykytti päätänsä ja sanoi: oletpa, muoriseni,
»vähän turhamaiucn. Owattohan pojat liian hywiä sepiksi ja
maanwiljelijöitsi? Ei nyt, jumalan kiitos sotasanomia kuulu, ja kyllä
piispa meille pappia lähettää. Pysyköön jokainen säädyssänsä.

Nonoh, saamme häntä nähdä, sanoi Annikka.
Niinä aitona oli pappilassa nuori apulainen. Hän oli näh-

nyt nämä pojat lukusilla, ja kuin oiwalsi heidän olewan älyllisiä
ja siweitä Poikosia, kntsni hän heitä luoksensa sunnuntai-jälkipuo»
lipäiwinä. Sillon opetti hän heitä lukemaan ja kirjottamaan,
kertoi heille monta lannista kertomusta mailman Muinosesta muo-
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dosta, wapahtajamme »vaelluksesta maan päällä, mainioin kunin»
gasten mainittawista teoista, Suomen kansan Muinosesta paka-
nallisesta uskosta ja kääntymisestä kristillisyyteen sekä paljon mnu-
tali ynnä yhdessä hyödyttäwää ja huwittawaa. Sillon Ilma
sitä iloitsi, että oppi ymmärtämään, mitä nuo wanhat luwat
kirkossa luwailiwat, mutta riemu hehkui Tulen rinnassa, kuin nyt
pääsi ymmärtämään wanhat runot Wäinämöiscstä, Ilmarisesta,
Lemmiukäisestä ja muista kansamme Muinosista sankarista, joista
hän monena iltana oli kuullut isänsä lauleleman, waik'ei seppä
itse »varsin selkeästi tietänyt mitä lauleli. Sillä seppä Ilmari
osasi, jommoseuki joukon muinoisailnisia runoja ulkomuistilta, mutta
ei häu itse taitanut niitä takoa, waan luin häneltä kysyttiin, lvas-
tasl hän: minä laulan lystikseni ja kosla isäni ennen samalla
lailla lauleli.

Eräänä päiwiinä, ja se oli suur Pyhäinlnicstcn-päiwä»
aatto-päiwänä, oli seppä Ilmari pajassansa ahkerasti työtä
tehnyt aamusta aina iltaan asti, ja luin renki Palkeen ääressä jo
läähätti itse paletta lowcmmin, niin sanoi seppä hänelle: saatat
nyt mennä kotia makaamaa», kyllä Tuli wähä» aikaa palkeesta
huolen pitää; eitä hän tarwinnut kahdesti tätä sanoa rengillensä,
joka heti meni lewolle heittäytymään. Tuli taas ryhtyi kaikin
»voimin työhön ja, lietsoi niin kiiwaasti, että hiki otsalta tiukkui;
mutta Ilma istui seuran wuoks Pajassa ja luli, ahjosta hehku-
man loisteen ääressä "Herramme Icsuksen Kristuksen lapsuuden
historiaa," jola jo sillon oli suomennettu.

Sinä iltana oli wauha Ilmari tinki hhwällä tuulella, mi-
ten hän melkein aina oli, kuin hänellä oli työtä ololta; ja sillon
hän tawalliscsti laulujansa lauleli. Sukkelasti laulaminen la-
toessa sujuu. Raudan ahjossa hehkuessa, palkeen suhistessa ja tu-
len tuisluessa, tulee tuhansia kummallisia mietteitä ja lauluja se-
pän miclehen, ja kuin wasara sitte alasimeen kolauttaa alinomai-
sella äänteellänsä:

Kiltis, tattis,
Tuulta palkeiss'!
Tararaara;
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Killis, tattis,
Palje halkeis!
Tararaara;

niin sillon on sepällä mitä parahin polento niin walmis kuin joku
laulun kuori. Seppä Ilmari lauloi miehen lailla, ja kuta kii-
waammin tuuli tuolla ulkona nlwoi, sitä kiiwaammin ukkoki lau-
leli. Ilma oli rajuinen, kuin marraskuussa konsanaan, pilkkopi-
meä luin säkissä, ja lunta tuli, myrskytuulen sitä tupruttaissa,
tuin olisko taiwas aiwan awoinna ollnt. Ilmari oli juur innos-
tunut laulamaan muuanta erin wanhaa runoa Muinosesta am-
mattiweljestänsä, tuosta mainiosta seppo Ilmarisesta. Sepä
wasta seppä se! Hän taisi takoa hewoisia kullasta ja hopeasta, ja
nepä hewoiset wasta komeita oliwat! Leskimiehetsi tultuansa takoa
taputteli hän »vaimon itsellensä kullasta ja hopeasta, ja sepä was-
ta oli neiti kaunis katsannolta. Eräänä päiwänä näki Ilmari
kuuluisan Pohjan neitosen istuwan ilman wempelellä, kultakala
gasta kutoen, kultaisesta sukkulasta ja pirralla hopeisella. Neito-
sen hän woitti takoma-taiteellansa, ja sadut sanclewat, tämän tai-
tawan takojan waimon hänestä saaneen. Tätä kaikkea sekä paljon
muutaki jutteli seppä Ilmari ammatti-weljestänsä laulaessaan, ja
hän lauloi niin innokkaasti ja kowasti, että olisi luullut myrsky-
tuulen wai'enneen, waikka se wiuhuen iltapimeässä kiiti ja tahtoi
paistata pajan perustukseltaan.

Tuli ja Ilma kmmteliwat tätä awosnin ja suuresti ihme-
tellen, sillä ciwät millonlaan ennen kuulleet isänsä niin »voimalli»
sesti ja ihmeellisen ihanasti laulelewan. Mutta eiwät pojat
saattaneet yöpimeässä »varsin pelkäämättä katsastaa ulos raollansa
olewasta Pajan owcsta. Monasti he, tulen ahjosta roihutessa,
luuliwat näkemänsä jonkun hirmusen pitkäpartasen posken pajan
owesta pilkistämän. Kanan kmnpcmen kuitcnti lnuli eksyneensä
luulossansa, ja että ainoastaan tulen loiste niin »varsin kuminalli-
sella wärin-waiheella taittui ulkona »vallitsemaa pimeätä »vasten.
Mutta wiiincn sanoi Ilma, joka oli nuorempi sekä enemmän Pel«
luri luonnostansa, Tuli »veljelleen: Näitkö mitään?
z, Näitkö sinäki? t»)syi »veljensä jälleen.
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Näinpä jonkun pittäpartascn postcn owcsta piltistäwä»,
waötasi Ilma, ja koko rumniinsa altoi wawista.

Samaa miuäti näin, sanoi Tnli.
Isä! Isä! Nyt taas minä sen näin! Eiköhän lieue synti

tehdä työtä näin snurcu juhlapäiwän aattona? sillä sillon saawat
saastasct henget wallan ylitsemme.

Mitäs teitä, poita-tolwanat riiwaa? kysyi isä, jota toto
ajan oli ollut selin owccn.

Ilma ja Tuli tertoiwat nätyusä.
No, jopa tuo nyt jotain, sanoi isä naurahtaen. Totta tuo

lienee ollut Harata'Tuomas, jota metsästä palautuessa attocli ah-
josta sytyttää piippu nyöttöänsä.

Ei se Harakka Tuomas ollut, wastasiwat pojat uiiukuiu
yhdestä suusta.

No, olkoonpa kuta tahansa, sanoi seppä ja puisteli hil-
peästi hirwittäwää moukariansa, niin luulenpa tämän tässä loi-
tolla pitäwäu jokaista läskemätöiutä »vierasta . . , mailta häu
olisi itse wauha seppo Ilmarinen! saneli hän wielä lisäksi, naurahtaen.

Mutta tuskinpa sana sanottu, enucukuin eräs kummalli-
nen mies owcsta sisälle astui. Hän oli niin tuiki pitkä, että tus-
kin owesta Pääsi, eitä ensinkään kumartamatta, ja oiwa-askelcen
astuttuansa oli hän ahjon ääressä. Hänellä oli tuuhea tuiki mus-
ta parta, jota aina ohimoihin asti ylettyi; lnmmalliuen siuimu
sartatatti oli yllänsä ja päällänsä monesta lirjawasta kappaleesta
tehty patalakki; olipa wyö wyötäisillä ja wyössä lyhyt keihäs, ja
jaloissa hirwennahtaset pieksut, joissa tarwapuoli uäkywissä. Kau
histuuccna pojat uurlkaau pöttiwät, ja itse urhea seppä uroti uä
tyi hetkiseksi hämmästyneen. Mutta ystäwälliscsti wieras pää-
tänsä nyykytti ja wirtti: mitäs runoja sinä seppo lanlelet?

Lanlelenpa iti ikuisen Ilmarisen rimoja, ioastasi seppä, ja
itse Hannuille joutuuceua, hämmensi hän Pihdillänsä ahjossa tuo
huwaa kuonaa. Eila uht ullo millään lailla saattanut ymmärtää,
miten hän, mies konsanaan, oli niin Hannuille saapunut.

Wain niin, waötasi wicras. Kukas finna opetti runoja
laulelemaan?

Opettipa isäni, wastasi seppä.



88

llulas oli isäsi opettajana?
Hänen isänsä.
Wain niin. No, onko useampia runoja iti-ikuisesta Il-

marisesta?
Kyllähän niitä on »vaikka tuwat tupaten; mutta isäni niitä

muisti »nouta »vertaa enemmän kuin minä, ja hän taas sanoi
isänsä osanneen monta monoista »vertaa enemmän kuin hän.

Sepä wasta »vahinko, wastasi Pitkä mies. Etköhän tahtosi
minulle »vähän enemmäu laulella ili-iluisesta seppä Ilmarisesta?

Mils'ei, »vastasi seppä, sillä se häntä mielytti, kuin joku
mielellään kuunteli häueu laulujansa. Mutta, sanoi hän, ei laulu
ylsin laulaessa oikein somalta kuulu.

Pian tuo asia autetaan, »vastasi »vicraS. Sinä istut tuon-
ne alasimelle ja minä istun tähän wastaasi, niin lyömme kä-
den lätehen ja laulamme sitte läsilkäiu, niin kauan kuin waan
haluamme.

Sepä tuuma oli kolonaan seppä Ilmarin mieleen, sillä
niin nuo entiset runoniekat aina eunen laulcliwat Suomen tu-
lvissa, kaksittain ja käsilkäin. Alas nyt miehet istuutuiwat ja
alkoiwot hartahalla halulla laulujansa laulella. Mutta kylläpä
seppä pian oiwalsi tuon wieraan olewan häntä itseänsä paljoa
paremman runoniekan. Kaikki sepän muistista kadonneet osasi
»vieras muististansa liscntää, ja osasipa wielä paljon muutaki
laulella, joka oli kokonaan kummallista ja komeata kuunnella.
Sillä runot runoiliwat, kuinka seppo Ilmarinen Pohjolaan kulki
tunlen tietä myöten, yli knun, alatse päiwän, otawaistcn olkapäit-
se; kuinka siellä takoi tuon kummallisen sammon, joutsenen kynän
nenästä, ohran pienestä jywästä, lcsä-uuhcu uutuwasta, ja kuinka
sampo sitte saattoi onnen pimeän Pohjolan perille. Taisipa wie-

ras »virressänsä scuki selittää, kuinka tuo iän-ikuincn seppo Ilma-
rinen oli taiwoa takonut, ilman kantta kalkuttanut, ilmau alluscu
alutta, ripo-rihman tehtyiscttä.

Tätä kaikkea kuunteli Tuli ja Ilma ilolla sekä wawistukfella.
Miesten laulut kawiwät heidän mielestänsä erin kummallisilta ja
kauniilta, waan samassa myös kammoittawilta. Eiwät he »vie-
raan laulaessa woincet silmiänsä hänestä »vieroittaa, niin mie-
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lyttä»vältä ja kuitenli ka»nmoitta»valta näkyi Hall heidän mielestänsä.
Kuin runot mainittalvia urostöitä runoeliwat, kuiskutti Tuli Il-
malle: kuulctkos! tuopa Ilmarinen tok' oli oi»va mies takomaan; ei
ole enää hänen »vertaistansa! —la luin taas laulcttin suuren luon-
non suloisnndesta jakummallisista laitoksista, kuiskutti Ilma Tulel-
le: ah, jokapa saisi Ilmarisen kanssa siiwitellä kuun yllä ja auriugon
alla! Miteu kaunis maamme mahtanee olla sieltä katseltaissa!

Kuin uyt kumpasetti miehet oliwat kotwan aikaa laulaneet,
pysäytyi wieras äkkiä äänettömäksi, ja sanoi sitte: hywä isäntä,
nyt alkaa kurkku lmwalta tuntua. Eikö sinulla ole jotain lau-
lan kastetta.

Waan seppä »vastasi totuuden mukaan, ettei pajassa ollut
muuta kuin ämpärillinen sadewättä, jossa hän tawallisesti kastoi
tuliset rautansa, »vaan tahtoipa lähettää jonkun pojistansa wiinaa
naapnrista noutamaan. Ei hänellä kotona ollut »viinaa ensin-
kään, waan miettipä mielessänsä, että hänen muka kuitenli pitäsi
kestittää niin erinomaista runoniekkaa, »vailla »vielä 1010 kylä sen
wuols hcrätcttäsiiu.

No, loska niin on, sanoi »vieras, niin saatammchan wähem-
mälläti waiwalla saada mitä tarwitsemme. Onkohan täällä jo-
tain astiaa?

Löysi nyt seppä ahjon takaa wanhan puutuoppisen, jonka
huuhtoi, koska se oli hiilellä, kuonalla ja tuhkalla tahrattu.

Wieras otti tuopin, tarkisteli sitä tuiki tarkkaan joka kul-
malta, ja saneli sitte muutamia sanoja sen ylitse. Ottipa sitte
sepän fuuriminau moukarin oikeaan käteensä, waau wasemmalla
piti hän tuopin alasimen hoitemman Pään alla, ja alkoi niin ala-
sinta moukarilla kolkuttaa, ensin hiljanhiljaa, mutta sitte yhä waan
lowcmmin ja kowcmmin. Talvessansa lauloi hän runon oluen
syuuystä ohran ja humalan »viljoista, mcsilinnuu siiwcn simasta ja
kukan kaawnn metoscsta. Ensin hän lauluansa lauleli yhtä hiljaa
tuin »vasarallansa naputteli, »vaan pianpa laulu sekä wasarau
kopse »voimistumistaan »voimistui. Wiimen »vieras alasinta lvä-
lc-»väkceu lolauttcli sekä lauloi konsanaan korkealla äänellänsä, »voi
mallisia noitasauojausa lausuen. Ei alasimella alnssa mitään
uäkyuyt, »vaan alloipa hetkisen perästä pienosia tippuja tiuhkna
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siitä päästä, jota mies moukarilla moutaroitsi. Wähä-wähitellen
läwiwät pisarat suuremmiksi ja rupesiwat tiweämmiu tiuhkumaaN,
sikskuin niistä syntyi ohukaineu suihku, jola alkoi alasimelta puu-
tuoppiseen sujua. Sitte suihku Yhä waau enemmän woimistui,
luta woimalliseiumasti moukarin lyömät yuuä lauluti kuului, ja
alkoipa wiimen wirtoa sainalla lailla kuin olut täydestä oluttyn-
nöristä, hanikan siitä otettua. Ei nyt aikaakaan ennenkuin tuoppi
täytyi, waau yhä wieras moukarilla montahntteli ja »viittasi, että
enemmän astioita hänelle tuotasiin. Äkkiä nyt jäähdytys-ämpäri
tyhjäksi saatiin ja joutusasti alasimcu alle joudutettiin, waan
pian seki oli äärillänsä. Tuoliinpa saawi pihalta sekä wiimen
kokonainen amme. Mä wieras waan wasaroi ja lauleli jayhä olut
alas alasimelta wirtcma wirtoi. Ammeen melkein täydeksi saatu-
ansa, alkoi ukko wiimenli intoansa hillitä, wirtominen wäsäytyi
wäsäytynustään, suihku soilcui soikcueuustaan ja muuttui wiimen
tipuiksi, sikskuin tiputti raukcniwat tiuhtumasta, ja alasin tuli ai-
wan tuimaksi, kuin ennenti. Mntta kuin Tuli uteliaisuudessaan
hiwclsi sitä sormillausa, pääsi äikähdys äkkiä suustausa sekä sor-
met heti alasimelta, joka oli talvessa tulikuumaksi tullut.

Hoh, Hoh! wirtti tuo kummallinen wieras työnsä päätettyä,
tuopa tot' oli jommonenti työ; olenpa mies totonaan wäsytetty;
mutta onpa aikoja tulunutti wiimen olutta taottuani, ja wasara-
siti on warsin pieuutaincn, seppo tulta! kyllä tawallincu naulan-
naputtcliaui ou wähiutääuki neljä kertaa tuota raskaampi. Mutta
juokaamme nyt, niin woimme sitte wirlistetyillä woimilla jälleen
runoille ruweta.

Tämän sanottuansa tyhjensi wieras tuon suuren tuopin ai-
wan pohjaan asti, ikään kuin muut ihmiset tawalliscu taljamaljan.

Ei nyt rehellinen seppo Ilmari ensinkään tietänyt, mitä
hänen piti tästä kaikesta ajatteleman. Tosiu oliwat omat ru-
uousaki täynuäusä eriskummallisia loihtu-loruja ja häu oli aiua
uskonut tietäjiä löytywän sekä hcidäu saattawau monta ihmettä
tehdä; mutta ensikerran hän uyt omiu silmin näki tämänkaltaista
kotonaan mestariteosta. Ei utlo tietänyt pitikö maistamansa
tuota loihtimalla taottua juomaa, »vai, miten hywän kristityn
tulee, poistaman sen luotansa. Mutta tuin wanhuS juur
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sillon janolta waiwattiin, ja tuin hän jo nyt oli ruwennut nuo-
rastansa snureösa arwossa pitämään sekä ystäwyyttä häntä koh-
den huostaamaan, niin ei hän woinut himoansa hillitä, waan
otti oikein wahwan lottautsen olutta. Sepä wasta oikein oiwal-
liSta olutta, oliki, eikä semmoista nyt enää walmisteta tuskinpa
jouluksikaan. Ehkä seppä Ilmari wähän pelkäsi tämän oluen
juotua muuttuwausa joko sudeksi cli sammakoksi; waan eipä niin
ensinkään tapahtuuut. Wieläpä ruumiinsa sekä sielunsaki woimat
siitä wilpastuiwat, ja kaikki wanhat runot, jotka jo kolmekymmentä
wuotta oliwat maanneet unhotettuna hänen muistonsa romu-lam-
miossa, ilincstyiwät nyt selkeinä ja suloisina hänen mielehensä,
ja nytpä sanat niinkuin ipo-itsestäcin hiiwiwät hänen huulillensa,
ja uudistetulla innolla hän nyt taas alkoi laulujansa lasketella.

Wieras oli heti wireä häntä auttamaa». Missä he laule-
livat ei ainoastaan Ilmarisesta ja hänen nrostöistänsä, waan
olipa Väinämöinen, lonkkahainen, Lemminkäinen, Kullerwo, Wi-
punen ja muut pimeän pakanallisuuden sankarit tekoineen heidän
lauluinsa lauseena. He lauleliwat mailman luomisesta, sanan ih-
meellisestä woimasta, wiisauden arwosta, laulun suloisuudesta,
ja kuinka ci mitään taidettu sen suloisuuteen werrata. Kyllä

kaiketi pitkältä käwisi jutella kaikkea mitä nämä ukkoset sinä Yönä
lauleliwat, loihtu-olutta aina wälistä-wäliin lotkaistcssansa.

luhla-yö oli jo pitkälle kulunut, eitä tumpasetkaan runonie-
kat wielä näyttäneet olewan wähintätään wäsyksissä. Mutta Tuli
ja Ilma oliwat jo rauenneet. Kauan runoja kummeksien kuun-
neltuansa, alkoiwat he nyykyttämistään nyykyttää, sillä Nuttu
Matti oli piroitellut hiekkaa heidän silmihinsä. Tuli ahjossa oli
piammiten sammunut, jotta Pajassa oli jotcnsati pimeä.

Sillon herkesi wieras runoelemasta, kohosi istumcltansa ja
wirlki: nyt olemme laulaneet mainioista sepistä sekä mainioista
sepitykfistä, ja pajassahan olemmeki, mutta taidattos itse takoa?

Hoh, sanoi seppä, tuota tuoukaltaista kysymystä kuiumctsien,
taitaucu tok' minäki mies jotain takoa.

Mitäs takoa taidat?
Taidanpa tatoa akselit rattaisiu sekä kirwcitä, lapioita ja

luottia, auroja ja hcwoiseu-tcukiä, lukkoja ja ciwaimia.
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Niin taoppas minulle joku lullo eli jotain muuta, oman
mielesi mutaa»», »vastasi wieras.

Seppä saucli: eitvät sormeni enää ole niin somat hienolle
talcelle, kuin karkeata kankea kalkuttamaan. Mutta onpa tässä
minulta tänäpää sepitetty lukko; siihen nyt aiwon awaimc» tehdä.

Ilmari herätti poikansa, pale alkoi lietsoa ja hiilet ahjossa
tulta tuiskuttaa, ja »varsin pian nyt awainki »valmistui.

Tarkasti nyt wieras lukkoa ja awainta kaikilta kulmilta
katseli, kyseli kuten niitä käytetään, ja tiedon asiasta saatuansa,
saneli hän niinkuin itsellensä: ei ennen senkaltaisia ollenkaan ollut.

Samassa silmänsä sattuiwat Tuli Poikosta hoksaamaan, Poi-
kosen hilpeästi lietsoessa. Osaatko sinäki takoa? kysyi hän.

Osaan kyllä, wastasi Tuli »varsin pelkäämättä; johan joku
hewoisen kenkä minunki knnnollaui syntynee.

No, ta'oftpas yksi hewosen kenkä minulle!
Sitä tekemään oli Tuli heti walmis, otti pihdit ja raudan

sekä alkoi takoa taputella. Wieras lietsoi ja työ sukkelasti sujui.
Hui, hai, ja hewoiscn kenkä oli walmis ja oiwallinen. Pitkä mies
katseli kenkää kaikilta kulmilta ja saneli sitte: ei ole kehnosti teh-
ty, waan ei sellaisia ennen ollut.

Kääntyi hän sitte tuon hciwcliään Ilman puoleen, ky-
syen: mitäs sinä takoa taidat?

Poika poloinen käwi punaiseksi kuin waarama, eikä saattanut
sanaakaan sanoa, waan isänsä »vastasi: ci hän mitään takoa tai-
da, mutta kyllä hän lukea osaa.'

Lukea, mitä se on? saneli wieras.
Seppä ja pojat katscliwat toisiansa, kowasti kummeksien tätä

lonsauaau kummallista kysymystä. Wiimen seppä wirkki: lukea,
se on, ymmärtää monta sanaa kirjoista.

Kirjoista? Mitäs ne owat? kysyi wieras wielä tähänki.
Kirjatko? saneli seppä, kokonaan hämmille joutuneena,

kirjoja owat raamattn ja »virsikirja. Ne owat kirjoitetut ja painetut.
Mitäs tuo kirjoitettu ja painettu taas on?
Se on Jumalan sanaa, »vastasi seppä; sillä ei hän muita

kirjoja tuntenut.
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Waau Jumalan sanaa, wastasi wieraS. Sillou Ilma »var-
maan on parahin meistä kaikista. Mutta ehkäpä haluatte nähdä,
jos minäki mies takoa taidan?

Johan olemme nähneet sinnn runoja sekä olutta oikein oi-
wallisesti takowan, niin ettei kukaau taida niitä sinun laillasi laatia.

Mitäs tuosta oluen scftityksestä, lapsen leikkiä se waan on,
wastasi wicras. Mutta runojcu scpitys on mainittawin sepitys
koko mailmassa. Tekeepä nyt kuitenki mieleni koetella, minne pa-
janne oikeastaan tclpaa. Onkos täällä mitään, jota takoa taidettasiin?

Ei täällä mnuta ole kuin yksi rautatangcn puolisko ja pieni
palanen terästä, wastasi seppä, huolellisesti korwallistausa kynsien,
sillä hän oli köyhä, eikä hänellä enemmän waroja ollut.

Luulctkopa miuun rautaa eli terästä tarwitsewani, wirkki
wieras naurahtaen. Sattuuko sinulla täällä olemaan jotain lin-
nun sulkaa?

Onhan tuossa yksi kuolleen warekscn siipi, wastasi seppä.
Onko se tautiin kuollut, waan onko nuolella ammuttu?
Tuli seu eilen ampui luotipyssullä.
Luotipyssy? mikä se on?
Onpahan kiwäärti, jolla luodilla ammutaan, wastasi

seppä, wielä enemmän kuinmeksieu, kuinka jolu niin taidollinen
mies saattoi senkaltaisissa asioissa olla pienintä kylän Poikosta
taidotompi.

Kiwäälti? sanoi wicras samassa. Mikäs se kiwäärti taas on,

Hoh, hoh, arweli seppä pyssyhän kiwäärti tok' on.
Noh, saman se tekee; mutta eipä enneu sellaisia laitoksia

tunnettu. Tuoppas.tuo siipinen tänne!
Nytpä wicras nyhtäsi sulau siipisestä, mutisi muutamia sa-

noja, ja suikahutti sulan ahjoon. Seppä ja pojat rupcsiwat kai-
kin woimin lietsoinaan. Eiwät he muuta nähdä ennättäneet, kuin
että sulka ahjossa tulelta poltettu». Mutta tuo rotowa mies
hymyili hywillä mielin, sotki hiilusta Pihdillänsä, loihtusanoja
mutisteu. Ilinan henki humisi ja hutisi palteesta, ahjo uäkyi ai-
wan tulipunaiselta, ja sen keskellä kiilui joku walkca walanne,
joka kiehui ja kihisi sulatnn hopean lailla: yhä ahkerammin sotki
ukko pihdillänsä, ja yhä innokkaammin saneli hän outoja sano-
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jansa, ja yhä waan suuremmaksi sulawa aine ahjossa paisui.
Wiimen otti wieras tamahlolliseu tuota loihdittua olutta, jonla
heitti hiilolselle, ja sillon alkoi sulatus ahjossa kohista sekä höyry
sieltä korkealle kohota. Sitte ukko terran pihtiänsä towasti top-
risti ja sieppasi tulen tuiskusta yhden jotcnsati suuren loistawan
kämpälecu, jonka alasimelle asetti ja alkoi sitä takoa taputella.
Ei kauwau kulunuttaan cnucnluiu kämpälc muotonsa muutti ja
alkoi auran wantaaksi unwdistua. Moukahutti taitawa takoja
sitte wiclä muutamasti moukarillansa, ja »vannas oli »varsin »valmis,

itaö miu, ratas wirta-wcitkoseni, sanoi »vieras, saatuansa
wantaan ipo-walmiitsi ja jäähdytctytsi, tässä nyt olen, antimetsi
kauuiideu ruuvisi edestä takonut aseeu, joka on onnen sinulle tuot»
tawa. Kuiu »vaan peltosi tällä auralla kyimät, niin kyllä, toden-
totisesti, aina hywän sadon saat. Tultoonpa halla eli rakeita,
tuiwa eli tulwa, niin saatat olla warsin »vakuutettu aiua saawasi
tyimöriu kapalta. Mitäs, seppä, semmoisesta seikasta »virtit?

Senpä siitä wirkiu, wastasi seppä, että aura tosin kyllä
woipi oiwallineu olla, waau etten minä mies sillä mitään tee,
tuin ei minulla peltoa ole.

Wain niin, ratas sepposcni, enpä minä sitä seikkaa ensin-
kään muistanut, wastasi mies alasimen ääressä. Siihen pitää
nyt joku kciuo keksittämän. Minä annan auran Ilma Pojallesi;
kyllä hän wiclä kerran mailmassa osaa sen oikein käyttää. Mutta
siuulle, weli »veikkoseni, taon minä, sanoppas nyt mitä har-
taimmin haluat?

Noh, »vastasi seppä, tähtösinpä mielelläni omistaa sellaisen
alasimen, jolla olisi se oiwallinen ominaisuus, että kaikki sillä
taottu työ samalla haawa on kcstäwää, kclwollista ja kauuista.

Ethän sinä sitä tarwitse, wastasi wieras, sillä kaikella tateel-
lafi on se ominaisuus jo ennestään. Waan tahdonpa takoa si-
nulle wasaran, joka ainoalla lyömälläusä muuttaa raiskasimman
raudan parahimmaksi teräkseksi.

Sepä »vasta oiwa wasara olisi! saueli seppä.
Nytpä rotowa mies sieppasi toisen sulau warckscn siiwcstä,

nakkasi sen ahjoon ja teki sitte aiwan samoin tuin cntisenki kans-
sa. Ei nyt lotwan aitaa tulunut, ennenkuin sepälle antoi muuta-
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man pienosen, mutta tuiki raskaan wasaran. Heti seppo siep-
pasi Ivanhan ruosteisen saranaraudan, joka oli pajan lattialla
raiskiona, ja napautti sitä »vasarallansa. Tainassa silmänräpäyk-
sessä muuttui raiskio saranarauta parahimmaksi. teräkseksi. Ei nyt
rehellinen rcmtio saattanut iloansa salata. Hywä mestari, sanoi
hän miclihywissäusä, nyt ci mitään muuta puutu, kuin että Tu-
lili saisi jonkun saaman erinomaisesta takoma-taiteestasi.

Kyllähän tuo Poikonen sen saada saattaa, wastasi wicraö:
älä pelkää, poikaseni, kyllä annan antimcn sinnllcki; sano waan
mitä mielesi haluaa.

Silmänräpäyksen werrau näkyi Tuli hämmille jontuncelta,
waan »virkkipä sitte wireästi: pappilan seinällä riippuu muuan mui«
noisaitnincn »niekka, ja sen kaltaista ininä mielelläni lahtosin.

Helihän se on sepitetty, loska juur nyt olen oikein työn in-
nossa, saneli taitawa takoja. Nyt hän siepata siwalsi sunrimman
ja parahimman sulan siiwestä, waknntteliin warsin tarkkaan, ettei
ainoatakaan höytyä siitä puuttunut, ja heitti sen sitte ahjoon.
Nyt teki hän aiwan samoin luin auran ja wasaran kanssa, waan
nyt hän otti warsin tarkan waarin siitä, että kaiken piti oikein
tapahtuman, ja nyt oliwat loihtusanansccki paljoa innolliscmmat.
Hetkisen kuluttua oli Tulen kädessä konsanaan komea miekka, jonka
terä oli kaikkein parasta terästä, ja joka niin kummallisesti
kuulsi ahjotulcn loisteessa. Ei ole parempaa miekkaa wielä Mil-
loillaan taottu, teräksen keksittyä, mutisi työhönsä tyytynyt seppä.
Mcnnetpä karhua »vastaan metsässä eli »vihollista »vastaan so-
dassa, niin kyllä, poikaseni, tämä miekka kaiten »vastarinnan »voit-
taa. Käytä se kuuuolliscsti, sen sinulle sanon, niin kyllä se ker-
ran tuottaa kunuiau maallesi ja hywän maineen itsellesi!

Mutta, sauoi hän heti sen jälkeen, luin olisko jotain äkkiä mie-
lehcnsä juolahtanut, nyt on aika ajatella matkalle menemistä.

Ia samassa kukko lauloi.
Nytpä seppä Ilmari esille astui ja salpasi owcn kookkaalla

ruumiillansa. Kuuuioitettawa mestari, sanoi hän, ei» ininä ensin-
kään tiedä arwo- ja lnnnia-nimeäsi, waan warmaan olet joku
mainittawa setä mainittuki tietäjä; sen woin käsittää ei ainoas-
taan runoelma-taidostasi, »vaan kummallisesta taleestasiki, eikä sii-
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na suunnassa suinkaan ole ollut wertaistasi kuuna lulloisina päi»
winä, paitsi tuo ylsi ainoa muinoisaituincn, mainio, iän-iluineu
seppo Ilmarinen. Nyt siis rukoilen sinua, ettäs emien menoasi
meille sanosit kelle olemme kiitollisuutta wclwolliset näistä werrat»
tomiSta lahjoista.

Wieras naurahti. Tahdotko nimeni tietää? kysyi hän.
Tosin se jo ennestään on mainittu näillä Suomenmaan mante-
rilla. Jopa ajattelin sinun sen jo arwanneen.

Ei, wastasi seppä, en suinkaan woi sitä arwata.
Waiu niin, wastasi wieras hymyillen. Tahdonpa nyt siis

hewoisen itselleni takoa, sillä jopa »vanhuus allaa minuali wai-
wata sekä wäsymys käymästä estää. Etkö sitte osaa arwata
lula olen, niin en woi asiata enää auttaa.

Nyt otti kookas wieras koko waressiiweu jäännöksen ja wis<
kasi sen ahjoon, manaten seppää lietsomaan henkihiewaan aSti. Ei
seppä Ilmari kahta käskyä tarwinnut. Nyt alkoi ahjossa sein»
moinen huhina ja humina, roiske ja pauhina, kuin joS he laitti
olisiwat seisoneet kowassa myrskyssä, eli jonkun äärettömän «mas-
uunin ääressä, jossa tuhannen kippuntaa rautaa kerrassaan sulate-
taan. Sillon seppä ja poikansa lowasti lauhistuiwat. Mutta
heidän kummallinen wieraansa heilutteli pihtiä ahjon tuimassa
tulessa, »voimallisia loihtusanoja sanellen, ja pian hän sieltä siep»
Pasi waalean-punaiscn tämpäleen, paljoa suuremman ja kauniim-
man, kuin joku noista entisistä. Samassa hän rupesi wätiwäkeen
moukarillansa sitä moukaroimaan, ja joka terran tuin hän mou-
kariansa heilahutti kuului ilmassa samallainen huhina, tuin tuuli-
myllyn siiwistä. Utön näin innollisesti lämpälettä hetkisen mou-
luroitua, somistui siitä konsanaan sorea hewoisen haahmo en«
sin takajalat, sitte muu ruumis ja wiimcn etujalat pääneen. Nyt
tämä taitawa takoja wielä muutamia kertoja pienemmällä wasa-
ralla napautteli, somitellaksensa sen hoikkia ja tuitenti täyteläisiä
jäseniä, ja silloupa tuo kummallinen hewoinen jo elpymään rupesi.
Se potti lawiollansa, wilkasi korwillansa, ja waiwoin se enää
alasimella pysyi. Wasaralla wihdoin wiimeisen kerran kopautettu»
na, hyppäsi hewoinen warsin walmiina ja hilpeästi hirnuen laat-
tialle, ja oli konsanaan pulska ja kaunis latseltaa. Ei saata kau-

?
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niimpaa hewolsta edes mielessänsä kuwaclla, hopealta se hohti ja
kullalta kuulsi! Kyllä selkeästi näkyi sen olewan kalliista metal-
leista sepitettynä, waan silmät oliwat kimeltäwiä timanttia.

Wieraö wci komean hewoisensa pajasta, ja hyppäsi wilp-
paasti sen selälle. Kas niin, kumppali, huusi hän poiskiiruhtain
hämmästyneelle sepälle, sanos nyt kuka olen!

Seppä hiwelsi otsaansa kädellänsä, sillä nyt wasta juolahti
joku Mäkinainen miete hänen mielehensä. Kuin waan et liene itse
ruma liehaloitsia, niin oletpa mannaan itse iki-wanha Ilmarinen
Suomen pakanallisesta ajasta.

Oikein arwasit, tmnppali, aiwan oikein! näin tuon taitawan
takojan ääni wielä loitolla kaikui, ja sitte hän aamupimeässä pian
näkymistä katosi.

Samassa kuului kukko toisesti laulaman. Ei wielä päiwän
edes hämyäkään näkynyt, Maikka ensimäistä aamuhetkeä jo oli jon-
kun werrcm kulunut; sillä syksyn synkeä pimeys oli jo malloillaan.

Seppä ja poikansa oliwat kadottaneet lailen unensa. Jokainen
heistä waan katseli wanhalta pakanalliselta sepältä saatua lahjaan-
sa, ja kummeksiwat kuinka hän, jotuhannen wuotta kuolleena oltuan-
sa, nyt oli niin kummallisesti laulanut ja takonut heidän kans-
sansa pyhäinmiesten aatto-yönä. Pyhäinmiesten! Oliskohan tuo
pakanallinen Ilmarinen ollut joku pyhä mies? Ei hän niin ollut
kristillisessä merkityksessä. Mutta hän oli muuan runon ja sa-
dun muislettawin sankari suomalaisten muinoisajoista, ja sen wuols
hän oli pyhä kansan muistossa.

Melkein niin seppäti mielessänsä mietti, tarkasti auraa,
wafaraa ja miekkaa tarkistellessansa. Aura näkyi hänestä kiiltä-
wän waleammalla liitolla, kuin tawallinen rauta ja teräs. Tär-
leämmin tätä seikkaa tutkiaksensa, silmäili hän auraa aiwan tulen
loisteen lähellä, ja, katso, se oli kokonaan hopiasta. Wasara taas
oli tawattomasti raskas hänen mielestänsä. Sitäki hän tulen
loisteessa silmäili, ja tuskinpa uskoi omia silmiänsä: tuo wasara
oli pelkkää kultaa! Warsin mailia nyt on, arweli seppä, arwata
mistä aineesta tuo miekka lienee tehty, jota tehdessä takoja har-
joitti niin erinomaista tarkkuutta. Ensin nyt seppä terää katseli,
sitte kahwaa: terä oli mitä parahinta terästä ja piirusteltu so-
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millä hopea«soristilksilla, waan lahwa oli kuultawalla kullalla
wannittu, ja sepä oliki ollein sepän mieliin, sillä hywä teräs ja
rauta oli hänestä kultaa ja hopiata rakkaampi.

Wailka tuo pakanallinen iäu-ikuiucn Ilmarinen lienee ollut
muuan pyhä mies sepän mielestä, niin ajatteli pieni ja hurskas
Ilma kuitenkin aiwan toisin. Se oli hänen mielestänsä koko-
naan wäärin ja synnillistä, että juur pyhäiumiesten-yönä senkat-
taista loihtimista harjoitettiin, ja että semmoinen joukkopakanalli-
sia runoja sillon laulettiin. Ei hän uskaltanut isällensä sanaakaan
siitä sanoa; mutta sydämessänsä oli hän tuskainen ja katumai-
nen. Ilma istuihe siis pajan kynnykselle ja alkoi pärc-walkeen
ääressä äänissä lukea pientä tirjaiötansa lesuksen elämästä, sa-
malla aikaa kuin isänsä ja wcljensä eiwät saattaneet kyllin kat-
sella kauniita lahjojansa. Wälistä-wäliin luki hän kaikki rukouk-
set muistostansa, luin olisko tahtonnt juhlapäiwäksi kotoou-hara»
woida kaiken hartautensa. Ia juur hänen lukeissansa alkoi hiuk-
kanen päiwän kipene koittaa.

Kolmannen kerran nyt luklo lauloi.
Melkein samassa astui kynnyksellä istuman Ilman eteen

eräs wcmhus, lawealla mustalla kaawulla »verhottu kiireestä
kantapäihin asti, sekä muutointi kumman - muotoinen. Sinä lap-
sukaiseni luet kaunista ja jumalista kirjaista, sanoi wanhus ys-
täwällisesti.

Nyt alkoi Ilman sydän tiiwaasti tylliä, eikä hän tietänyt
mistä syystä; ehkäpä siitä, että hän jo monasti ennen samana
yönä oli luullut nähneensä juur saman wanhntsen laweassa taa-
wussansa owen ohitse wilahtawan; mutta pakanan pajassa ollessa
pysäytyi ukko ulkopuolella. Wanhukseu ääni oli niin lempeä, että
Ilma ensinkään arwelematta wastasi: minä luen kertomusta le-
suksen lapsuudesta.

Se on hywä, warsin hywä, wastasi wanhus. Nyt minä
tahdon pajaanne astua, kuin kuulen jumalisia sanoja sen kynnyk-
seltä. Taannoin ohitse kulleissani, kuulin täältä ainoastaan ru-
mia loihtu-runoja.

Näin sanoen astni hän Pajaan, terwehti seppää ja Tuli
peikoista, jotka suurilla silmillä eikä warsin pelkäämättä katseliwat
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tätä outoa ja kummallista wierasta. Seppä ja poikansa oliwat
jo niin tottuneet kummallisiin, että aiwau lujasti luuliwat tätä
«tkoa jolsiki uudeksi kiunmitutsetsi Muinosista ajoista. Ennomai-
seksi ihmeeksensä he myös hoksasiwat, kuinka tuo loihdittu olut,
wanhuksen pajaan tultaa alkoi kuohua ja maahan pursua, samas<sa kuin auran wannas, wasara ja miellä niin kuumentui, ettei lu-
laan saattanut niitä liikuttaa.

Wanhus istuihe nyt aiwan tyynesti ahjolle ja alkoi haas-
tella ja manata, sanoen: tiedättekö mikä päiwä nyt juur wallenee?
Se on niiden marttyyrein ja pyhäin muistopäiwä, jotka owat
sotineet ja henkensä wuodattaneet »vapahtajamme Kristuksen ja
hänen pyhän oppinsa tähden. Tahdotteko tämän päiwän wiettää
synnillisellä taita-uskoisuudella?

Ei seppä eikä poikansa saattaneet mitään tähän wastata.
Mies kaawussa wirkti wielä näin: Tämän päiwän olette

pakanallisilla lauluilla alkaneet; mutta minä tahdon sen alkaa
kristillisillä jutuilla ja kertomuksilla pyhistä miehistä; te olette
sen taika-uskoisuudella alkaneet; minä tahdon se» alkaa rukoul-
silla. Tahdotteko minun teille jotain juttclewan Henrikki piispasta!

Niin, niin, kertokaa meille jotain pyhästä Henrikista, Suo-
men warjelus-pyhimykscstä! sanoi Ilma kiiwaasti, sillä hän muisti
apulaisen pappilassa mouasti nimittäneen tätä pyhää miestä.

Tosin owat ihmiset nimittäneet häntä Pyhäksi, saneli wan»
hus omituisella surku-miclisellä suun-wetäylsellä; mutta ainoas-
taan Jumala on pyhä, eikä kukaan muu. He owat kutsuneet
häntä Suomen warjelus>pyhimykseksi; mutta ei hän woi warjella,
waan ainoastaan rutoilla sen maan puolesta, jonka tähden hän
werensä wuodatti. la nyt hän kertoi, miten suomalaiset mui»
non, niinkuin muutli pakanalliset kansat eliwät erhetyksissä ja
synleässä pimeydessä; tuinla Jumala wiimen armahti heitä ja
lähetti Henrikki piispan heitä oikealle ojentamaan; kuinka hän
kastoi ensimäisct suomalaiset Kupittaan lähteessä, Turtua lähellä;

kuinka kastamattomat pakanalliset suomalaiset wainosiwat uutta
uskoa ja, julmasti rääkäten, murhasiwat eusimäiset kristityt papit,
ja kuinka wiimen itse piispa Henrittiti kuoli werisen kuoleman

Köyliön järwellä, kussa Lallitalonpojan lirwes päätti hänen päi«
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wänsH. Mutta ennen tämän tapahtumista, näin jatkoi »vanhus,
oli Henrikki piispa asiat sille alalle asettanut, että hänen piti jät-
tiläiseksensä saaman jonkun syntyperäisen suomalaisen, jola hywin
tuntisi kansan kielen, tawat ja pakanallisen uskon, ja jola ynnä»
yhdessä omistasi woimaa ja armoa ristin työn woimiin asetta»
miseksi näissä synlehissä sydänmaissa. Tähän tärkeään toimeen
oli hän walinnut ensimäisen häneltä kastetun suomalaisen, jola
oli muuan, kaikesta sydämestänsä uuteen liskoon kääntynyt, nuori
sota» uros. Hänen Henrikki piispa siunasi käsiensä hänen kiireet»
lensä laskemalla, ja kohta sen jälleen kuoli piispa Henrik mart<
tyyri-kuoleman.

Mutta pakanallisten suomalaisten joukossa oli niinä aikoina
muuan julma jättiläinen ja noituri, nimeltä Wipunen. Muita in«
nollisemmasti hän koetteli wäliwoimalla ja »verellä sammuttaa
tuota äsken sytytetttyä »valkeutta sekä kristityltä »vainota. Mutta
luta enemmän heitä »vainottiin, sitä enemmän he »vaan uskossa
wahwistuiwat. Nähtyänsä, ettei hän »voinut kristin uskoa omin»
»voimin sukupuuttoon häwittää, walitsi Wipunen erään nuoren
sota-uron Ilmarisen suwusta ja wihki hänen lauhistawilla noitasa»
noilla Suomen kansan werenlostajaksi ja Suomen maan kuninkaaksi.

Waan ei laikli»valtias Jumala taiwaassa mieltynyt kuinpa»
seenlaan, ei piispalta eitä Wipuselta »valittuun jättiläiseen. Ta-
pahtui siis että nuo kumpasetli nuoret nrot, piispan mies ja noi<
dan »nies, muutamana päiwänä lohtasi»vat toisiansa metsän lor»
wessa ja joutuiwat kiistämään uskostansa. Kiistäessänsä tiilvaS-
tui luinpanenki »vihaan, kristittyki. Kuin siis palana karkasi
kristityn päälle, aikoen murhata häntä keihäällänsä, nyhtäsi lris»
titty nuoren kuusen metsästä ja, löi sillä pakanan luoliatsi, mutta
lankesipa itseki fainassa, pakanan keihäältä keihästettynä. Näin
samalla paikalla ja samalla haawaa lankesi sekä Suomen piispa
että Suomen kuningas.

Tämän näki kuollut piispa Henrikki taiwaan korkeasta sa-
lista, kussa hän muiden marttyyrein ja pyhäin kanssa ylisti In»
malata, ja hänen kuolemattomat silmänsä »valloitettiin surulta,
niin että lynäleet niistä »virtoiwat. Mutta henki, jola ääntelee
noiden autuaitten sydämissä, sanoi: älä itke! minä tahdon tehdä
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sinulle lupauksen. Kuin kerran ensimäisen sinulta walitun, suo-
malaisen kristityn wiimeinen sikiö awioliitossa yhdistetään ainoan
sillon enää eläwän, noidalta walitun, pakanallisen Ilmarisen suwuu
sikiön kanssa, niin pitää tästä awioliitosta syntymän kaksi mer-
killistä miestä, yksi hengen mies, töineen taas miekan mies.
Sitä Henrikki piispa riemuitsi kuolemattomassa sielussansa, ja toi-
woa täynnäusä odotti hän sitä aikaa kun tuleman piti.

Miltä tämä satu mielestänne kuuluu? kysyi mies laawussa,
kertomuksensa päätettyä.

Se on kummallinen satu konsanaan, sanoi seppä. Lienee se
isä onnellinen, joka ajan täytyessä synnyttää maallensa kaksi niin
mainiota miestä.

Tosin kyllä, wastasi wanhus. Waikla hän on köyhä ja te-
kee työtä otsansa hiessä, niin ei hän kuitenkaan tahdo onneansa
waihettaa mailman rittahimmankaan kanssa.

Hän on siis sangen köyhä? kysyi seppä.
Totisesti sangen köyhä, yhtä köyhä tuin sinäti, saneli

mies laawussa.
Niinpä tosiaan, wastasi seppä. Enpä minäkään tahtosi wai-

hettaa koko maamme rikkahimman kanssa, sillä, näettehän, Jumala
on antanut minulle taksi wireätä Poikosta. Asuuko hän lan-
kana täältä, tuo mies josta juttelette.

Aiwan lähellä hän asuu, wastasi wanhus.
Lienee hän siis joku naapuristani, arweli seppä. Woi

minua pöllö! sanoi hän wähän mietittyänsä. Sen seikan minä
kotonaan unhotin, että se mies poikineen wielä woipi olla synty-
mättä. Woipihan wielä uiinki tapahtua, että se awioliitto läypi
aiwan mitättömiin.

Ei se mitättömiin käy, sillä liitto on jo tehty.
Mitäpä? Sama mies on siis totisesti olewaisuudessa! Hän

on täällä aiwan lähellä! Kuuuioitettawa herra, sanokaa minulle
missä taidan häntä tawata, että heti hänen etsisin ja julistasin
hänelle suuren onnensa.

Niinpä totisesti, mene, mene, rehellinen Ilmari, waan älä
mene tämän pajan kynnyksen ylitse! Sen miehen jota etsit, sen
sinä täällä löydät.
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Te olette siis itse sama mies? Ia missäpä poikanne?
' Ei seppo! En minä ole se mies.

Nyt täwi seppä ätkiä aiwan äänettömäksi. Wuoroin hän
punastui, wuoroin taas lalmistui. Ei hän ensinkään saattanut
uskoa, että hän juur itse oli se onnellinen isä, jonka piti maal-
lensa kaswattamcm kaksi niin mainiota miestä, ettei Suomella
wielä ole niiden moista ollut. Ia mahdotointa oli kuitenki muu»
ton selittää wanhuksen satumaisia sanoja. Tuo rehellinen seppä
oli nyt joutunut kotonaan hämmille.

Niin totisesti, wirlki wieras laawussa wiimcn juhlallisella
yksiwakaisuudella, sinä itse, juur sinä rehellinen Ilmarini, olit en-
nen poikiesi syntymistä wiimeinen jälkeinen wanhasta pakanan
Ilmarisen suwusta. Sentähden tuon »vanhan haamuilelvan paka-
nan askeleet myös tänä yönä luoksesi wetäytyiwät. Ia Annitta,
hurskas waimosi, oli niin-ikään ennen näiden poikien syntymistä
ainoa jälkeinen siitä ensimäisestä Suomenmaan kristitystä, jonka
Henriti piispa walitsi jälkiläisetsensä, mutta jota ei Herra katso-
nut mahdolliseksi. Näiden poikien meressä, hän osotti sormel-
lansa Tulta ja Ilmaa kohden, on wanhin pakanallisuus ja
ensimäinen kristillisyys yhdistetty, sentähden kaikliwaltiaö Kaitsettu
onki heitä »voimallisiin töihin »valinnut.

Mutta sanoi seppä »vielä aiwan hämmästyneenä tästä odot-
tamattomasta sanomasta kuinka minä köyhä ja oppimaton »nieö
saatan laswattaa poikiani niin kolonaan korkealle tarlotukselle?

Heitä sinä se huoli Herra» Jumalan huostaan, wastasi wan-
hus. Monasti ennen on Kaitselia kutsunut maan mainittawim-
mat miehet alhaisimmista majoista, ja niin hän on wielä eteenki-
päin tekewä. Tässä on kolme lahjaa, lahjoitettuna muutamalta
haamuilewalta muinoisaikuselta pakanalta. Ei hän tietänyt loih-
tusanojen »voiman ohitse olewan, wait"ci tukko »vielä ole kolme
kertaa puhteella laulanut. Katsele tarkemmin tätä auraa, tätä
»vasaraa ja tätä miekkaa. Teidän mielestänne ne äsken-ikään ott-
ivat hopeasta ja kullasta; äskcu-ikääu oli niillä ylenluonnollisct
ominaisuudet; mutta ohitse ou uyt »voimansa.

Oikein taapumiehellä oliki. Tuli ja Ilma oliwat jo, mitään
sanomatta, kummeksineet sitä minkätähdcn tuo hopea-aura nyt nä-
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lyi ainoastaan jonlu»» wanhan ruosteisen rautapalaisen näköiseltä;
»ninkätähden tuo kultawasara oli painonsa sekä liittonsa kadotta-
nut, ja minkätähden tuo mahtawa miekka kauniilla soristulsillansa
nyt ei näyttänyt kauniimmalta kuin se wanha miekka, joka riippui
apulaisen seinällä tuolla pappilassa. Sen saman seikan seppäti

keksi. Hän koetteli wasaraa ja pääsi »vakuutetuksi siitä, ettei se nyt
enää woinut teräkseksi muuttaa edes parahinta rautaa, ja kuin hänen
silmänsä loihdittua olutta etsiwät, niin oliwat astiat aiwan tyhjät.

Wanha nnes laawussa naurahti heidän hämmäStylsellensä.
Se on hywä, sanoi hän, että niin nyt on tapahtunut. Eiwät nuo
noituman tuotteet olisi mitään siunausta mukanansa tuottaneet.
Mutta siunataanko ne kristillisiltä käsiltä, niin ne saattawat teitä
paljonki hyödyttää. En minä woi jälleen tehdä niitä kalliiksi me-
talleiksi, mutta tahdonpa antaa niille woimansa jälleen. Tällä
auralla, ja nyt laski hän siunaawan kätensä auralle, pitää
Ilman wielä kerran yli koko Suomen hedelmällisyyttä leivittä-
män, että synkeät erämaat ja lowat kankaat kaswawat kauniita
wiljoja. Se on olewa hänen ajallinen kylwynsä, waan hengelli-
nen kylwynsä on olewa wielä paljoa hedelmällisempi. Tällä mie-
kalla, hän lasti kätensä miekalle Tuli kaikki maansa Vi-
holliset woittaa ja »voimallisesti tvarjoo jaloa kansaansa; ja wii«
»nen nyt laski hän kätensä »vasaralle, pitää Tulen ja Il-
man isän rehellisesti ansaitseman rikkaammat tulot töistänsä, että
siten lvoipi kaswattaa poikiansa heitä odottawille tärkeille toimille.

Seppä Ilmari poikineen kuunteli näitä sanoja hiljaisella har-
taudella. Miettien tuota tulewata suuruuttansa, jota eiwät »vielä
»voineet oikein käsittää, täytyi heidän sydämensä ilolla ja saattoi
heitä unhottamaan kaiken köyhyytensä. Pieni nokinen Pajansa nä-
kyi nyt heistä niin suurelta ja kauniilta kuin joku kirkko, aja-
tellessaan jotain kaunista rakennusta, oli se aina joku kirkko,
ja tuo wanha »nieS kaawussansa oli heidän mielestänsä joku pyhä-
»nies, joka tulewia aikoja heille aawisteli. Wähää ennen oliwat
he kummeksien katselleet tuon pakanallisen haamun hahmo-töitä;
se oli yksi näky manalasta, haamujen majoista. Mutta tämä
pyhä, hurskas mies, mustan kaawun alta loistawilla postillansa,
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näkyi heistä olewan joku sanansaattala pyhäinmlesten seurakunnas»
ta taiwaasta, jonne Jumala tokoo wanhurskaideu henget.

Wiimen sai rehellinen seppä rohkeutensa jälleen ja sanoi:
me olemme köyhiä ja oppimattomia, emmekä ole millonlaan mi-
tään korkeampaa kunniaa halunneet, kuin olla rehellisiä ja uu<
raita ihmisiä, jotka Jumalala pelkääwät ja maatansa palwele»
wat. Mutta jos armollinen Jumala on walinnut köyhät lapseni
ylhäisempiin toimiin kuin millonlaan toiwoa saatamme, niin tah<
domme mielellämme täyttää hänen pyhän tahtonsa, niin hywin kuin
suinli taidamme. Sen lupaan minä, ja sen poilaniki lupaawat,
niin totta kuin seisosimme itse piispa Henrikin edessä.

Amcn, niin tapahtukoon! sanoi mieS koawussa.

Mutta nämä sanat saneessansa niin hiljaa ja hempeäSti,
luin ei hän ensinkään olisi ollut joku tämän maamme asukas,
wierähti kaapunsa takasin päin, ja seppä näti hänen kauniin iällisen
päänsä loistawan niinkuin autuaitten pyhäinmiesten kaswot tai-waassa loistamat. Seppä Ilmari ja poikansa lankesiwat nyt häm<
mästyncinä polwillensa, sillä eiwät he enää epäilleet, näkemänsä
itse piispa Henrikin edessänsä, wailla hän oli kuollut jo seitsemän
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sataa wuotta sitten. Mutta pyhä mies unittasi kädellänsä, ettei
heidän pitänyt häntä kumartaman, ja samassa kuului kirkonkelloin
kutsumus aamusaarnaan. Sillon hahmo haihtui heidän silmistänsä
lapikuultawan pilwen tawalla aamuisen-taiwaan kannella. Mutta
seppä poikineen jäi tirkistelemään sitä paikkaa kohden, jolla hän
oli seisonut; waan siellä he näkiwät ainoastaan auringon-ruskon
ruskottawan ja himeästi koittawan päiwän, joka nyt ensimäisillä
säteillänsä terwehti heitä awonaisesta pajan owesta.

Samassa nyt tuo hurskas Annittati pajaan tuli, toruaksecn
mula miestänsä ja Poikiansa sen wuokS että oliwat työtä tehneet
kolo yön pyhäinmiesten päiwää wasten. Mutta eipä wasaran
pauketta pajasta kuulunutkaan. Sinne sisälle astuttuansa näki
Annilta miehensä ja poikiensa owea kohden tuijotteleman, ja häm-
mästyksissänsä luuliwat he hänen olewan jonkun uuden ilmestyk-
sen kuolleiden henkien majoista. Sillonpa mummo närkästyi. Mikä
ilmosen päiwänä sinua ukkoseni, nyt riiwaa? sanoi hän kiiwaasti;
tirliötelethan sinä minua, kuin olisinko joku metsän peto! Mitäs
te pojat silmiänne noin muljotatte? Onko oikeen että pyhäinmies-
ten päiwä sillä lailla aljetaan? Jos ett ukkoseni, olis niin raitis
mies, niin luulisinpä ruman wiinan sinua mielelleen!

Hoh, hoh, sanoi seppä, sywästi huolaten ja mielensä wähän
maltettuaan sinä Annillako se olet? Minä luulin wanhan
seppä Ilmarisen olewan eli pyhän piispan Henrikin. Etpä sinä,
Annikka, woi arwata ketä täällä tänä yönä on ollut, ja mitä
lahjoja olemme saaneet, ja mimmoisiksi miehiksi poikamme wielä
tulewat tässä mailmassa. Sinä olet maannut rauhassa ja ma-
keasti wanhalla korwatlasi; mutta me olemme todentotisesti monta
kummaa nähueet.

Wain niin, wastasi mummo, sitä minä juur ajattelinli.
Sinä olet koko yön seisonut ja poikinesi työtä tehnyt, ja oletpa
sitte puhteella wähän torkkunut sekä jonninjoitati sillon uneksinut.
Mitäs hullutuksia sinä nyt lörpöttelet?

Seppä hiwelsi otsaansa kädellänsä. Niin, Annikkani, tosin
olla woipi, että olen työni ääressä nukahtanut ja sillon jonnin-
joitaki uneksinut. Mutta ihmetumma tmtenli, kuin minä warsin war-
inaan luulin haastaneeni itse Ilmarisen ja piispa Henrikin kanssa.
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Heitä nuo hulluudet kolonaan; tule ja pue pöällesi. Etlö
tuule aamukirkkoon jo soitettawan?

Ei isä ole ensinkään uneksinut! huusiwat Tuli ja Ilma,
niinkuin yhdellä suulla; sillä nyt he wasta tointuiwat. Se on
totinen tosi, että itse Ilmarinen oli täällä, ja hän lauloi, takoi ja
loihti isän kanssa, ja piispa Henrik sanoi meidän jonakuna kau<
niinä päiwäuä tulewan kuuluisiksi miehiksi; niinpä tosiaan, äitise-
ni, niin hän sanoi.

Noh, owatko pojatki nyt riiwatut? liljasi mummo tiiwastu-
neena. Kuka tuollaisia tuhmuuksia on päähänne tupannut? Totta
tuo Haratta°Tuomas taas on jaarituksiansa teille jaaritellut.

Entäpä jos hän toisiaanti olisi kummitellut pulunsa, arweli
seppä, lorwallistansa tynsisletlen.

Ei isäni! ei äitini! ei niin ollut, waluutti Tuli walaiseöti.
Tässä on auran wannas, tässä wasara, tässä miellä, jotka noita
tatoi ja piispa siunasi. Uskotteko nyt?

Kaikki latscchtiwat nyt sinne päin, ja katso, tuolla mustalla,
nokisella multalaattialla oli tosiansa kuonan seassa wanha ruos-
teinen wanna, yhtä ruosteinen wasara selä samaten ruostei-
nen miellä.

No, woipa tot' päiwiäni! sanoi nyt Annikka ja nauroi niin
imelästi että wyöliinansa keikkua ketlahteli. Oma wanha auram»
mehän se on ja oma wasarammeki. Tuo miekka ei ole meidän,
mutta muistelenpa sen jossain nähneeni. Jopa nyt muistanki
missä. Aiwanhan se on sama miekka, joka rippui apulaisen la»
marin seinällä pappilassa.

Seppä ja pojat katseliwat toisiansa. Kyllä he ymmärsiwät
Annikka muorilla oikein olewan, waan eiwät ensinkään taitaneet
käsittää, mitenkä senkaltainen seikka oli tapahtunut. Kukas tuon
kaiken olisi tänne kantanut? kysyi seppä.

Mistäs minä sen tiedän, ivastasi Annikka. Lienee Harat»
la»Tuomas ne tänne tuonut. Hän on wanha weijari ja ihan
warmaan on hän teitä iwannut.

Mutta onhan amme aiwan täynnänsä olutta.
Oluttako? Ei siinä ole sen werran kastetta, että edes

kärpäsen siipi siitä kastuisi, sanoi Annilta nauraen.
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Maltas isä, minäpä leinon lelfln! tuummi Tuli ilkkuen.
Tässä on wanha rautakappale. Eikös se ole rautaa äiti? Se on
warsin warmaa se. No, katsokaa nyt nyt minä kerran wasa-
ralla sitä napautan. Napp Mitäs se nyt on? Hurra!Hurra! Se on pelkkää terästä!

Seppä Ilmari katseli metalli-kappaletta aurinkoa waSten,
joka nyt juur alkoi koittaa täydellä loisteellansa. Terästä se on,
eiläkukaan woi sitä wastaan kiistää, sanoi seppä sywissä ajatuksissa.

Haasta häntä sinä! Se oli terästä jo ennen, eikä se ole
millonlaan muuta kuin terästä ollut, saneli Anuilla, jolla myös
oli jommonenli määrä suomalaisien yksipäisyyttä.

Odottakaapa! sanoi nyt Tuli jälleen. Saattepa äiti nähdä!Ei se ennen terästä ollut, enemmän kuin minäkään terästä olen,
napp! Nytpä auran wannaa wasaralla napautin. Nyt seti

terästä on.
Ei, sanoi seppä katsellen wannaa päiwää wasten, rautaa se

on ollut, ja rautaa se wieläti on.
Ei Tuli ymmärtänyt, miten mailmassa se saattoi mahdol-

lista olla. Niinpä tosiaan, arweli hän, aura oli itse loihdittu?
Ei nyt muuta neuwoa ole, kuin että otan miekan ja menen met<
sään susia ja karhuja »vastaan tappelemaan. Kyllä sillon keksimme
minne tuon taitawcm takojan lahjat telpaawat. Ia näin otti
hän miekkansa ja meni metsään.

Pieni Ilma seisoi sywiin ajatuksiin waipuneena. Kummalli<
uen hymy liihotteli hänen huulillansa; silmänsä kiiltää kimelteli»
wät, ja hänen kuultiin, niinkuin ainoastaan itsellensä, tuiskutta»
wan: nyt minä tiedän sen warsin warmaa olewau, ja pyhä mies
sanoi: amen, niin tapahtukoon!

Seppä näkyi arwelun alaiselta, ja Annilta tahtoi tämän
ilween lopettaa. Eikös ole, sanoi hän, oikein synti ja häpiä, että
tässä seisomme ja menetämme aikamme jonninjoutawilla jaaritus
silla, waitka Jumalan palwelus jo on aljettu. Tulkaa, tiiruhta»
laamme kirkkoon! Onko meillä sillon mitään josta mielessämme
epäilemme, niin saatamme siitä kysellä Herraamme ja Jumalalamme.

Se muoriseni on oikein taidollisesti haastettu, sanoi seppä.
Wanha pääni on niin hopelona, etten edes tiedä mistä oikein
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lotosin olen, ennenkuin kuulen pyhät psalmit ja saan rukoilla har-
taat rukoukset. Tule muoriseni, käykäämme heti kirkkoon, se on
parahinta se.

Ia nyt he kaikki kirkkoon meniwätki, paitsi Tuli ei; sillä hän
oli metsään mennyt, tappelemaan susien ja karhujen kanssa.

Mutta eipä nyt kukaan saata sanoa, jos tämä kertomus jo
tässä päättyy. Saattaneeko joku sanoa, kuinka tämä kummallinen
seitla oikeastaan selitettäsiin. Oliko seppä sekä poikansa ahjon
ääressä nukahtaneet. Oliko tämä kaikki ollut ainoastaan uneksi»
man luwaelemia, joku yöltä, yksinäisyydeltä ja walkealta syn»
nytetty mielihaweksima, eli ehkäpä joku Haralla-Tuomaan ilweh-
telemä? Eiköhän nuo kummalliset antimet aura, wasara ja mieltä,
mitään muuta ollect, luin waan wanhaa, nurkista koottua rauta-
ramua? Tulewatkohan Tuli ja Ilma aitojen kuluessa suuriksi ja
merkillisiksi miehiksi Suomessa, wai pysywätköhän lailen aikansa
auran ja ahjon ääressä, halpasina, niinkuin syntyiwätli?

Sepä on liian monta kysymystä kerrassaan. lola nyt la»
weampaa tietoa haluaa, hän kysyköön sepältä ja hänen waimol»
tansa ja Ilmalta, sillä ehkä he wielä wirsiänsä weisaten iStuwat
Saarijärwen kirkossa. Eli woipi hän kysyä Tulelta, jola ehta
wieläli metsiä matkustaa ja tappelee susien ja karhujen tanSsa.
Mutta jos wielä terran tapahtuu, että talsi mainiota miestä il-
mestyy kansan matalista majoista, Suonien sywiltä fynliöiltä,
niin sillon kyllä Tuli ja Ilma tunnetaan, sillä owat tulleet siksi
luin pyhämies heistä ennusti PyhäinmieSten<yönil.

-^«HHSÄN












