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Ensimäinen laulu.

Toisten keskellä hän hymyten
kuni enkeli liikkuu,

Leikkiä lyö välin, lohduttaa,
sovittaapi ja tyyntää.

*XJ_*ejpait erakkoisesta torpastaan salon keskeltä
kaukaa

Astui vanha Pistool, sotamies, hämyn tultua
vihdoin,

Kun takan luon' oli lämpöä saanut ja piippuhun
tulta.

Mökkihin kolkkoon hän ketäkään ei jättänyt,
kenkään

Hänt' ei seurannut. Lähin turvans', ainoa
poika,

Pois sodass' oi' etähällä ja taisteli Turkkia vas-
taan.

Huolien matkahan ei toki lähtevän näyttänyt
vanhus,

Vaan ilossaan kuni muut hän joulun riemua
vartos,
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Nyt kun kartanohon oli suureen, voipahan
pyytty-

lausunut oi' Majur' arvosa, tuo jalo
herra,

Kirkon luona kun hän sota-veikon kohtasi vii-
meks,

uAllös, vanha Pistool, kuni koppelo metsässä
istu,

Pörhänä piileillen; miks en sua näe useam-
min?

Viel' ikä-päiviä on, viel' askelen astua voi-

Pi
Rikkunut jalkasi tuo; tule pois, tule ainaki jou-

luks;
Juhla on pitkä, ja kun sota-retkes ja taistelus

kerrot,
Karkoitat jutullas tuvan väelt' uniselt' ikävyy-

den."

Näin oli lausunut hän, sota-vanhust' olka-
han lyöden.

Nyt sen lempeän kutsun ja myös Majurin jalon
tähden

Matkan vaivat unhotti tuo, hevin sietäen met-
sän
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Synkkenevää pimeyttä ja lunta, mi jylhällä tiel-
lä

Päivän tuiskult' oi' jäletönnä ja luomata vie-
lä.

Rientäen kulki hän, hangest' uppovan puu-jalan
nosti,

Kuin kuningas hyvillään, sekä pääs' edes, vaik-
kapa ontuin.

Hauskahan vaan tupahan nopeammin aske-
lin ennalt'

Aatos riensi, ja mielessään hän lausuvi hil-
jaa:

„Nyt ilo kallist' ei ole, nyt tuvass' alkavi juh-
la,

Nurkkahan huolet nyt nakataan sekä työ-puku
kirstuun,

Permantoon olet tuodahan, leimuamaan tulet
pannaan.

Joulupa jos saliss' uhkeass' ois ylähälläki tuol-
la

Nyt kuten ennen, kun kisat, laulut sielt' yhä
kuului!

Mut sanotaan, ett' tuska nyt vaan, suru, kaipaus
siellä
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Istuvi, sitten kun nuor' kattein' Turkkia vas-
taan

Läks' sotahan, ativot sekä puolison jättäen
tänne.

Harvoin kieli nyt helkähtää klaverissa, ei ken-
kään

Riemuhun, tanssihin vaadi, ja vierait' ei talo
kiehu.

Yksin huoneessaan katteinitar istuvi, huol-
ien

Lemp'- iloaan lyhykäistä ja liekuttain suru-lau-
luin

Lastahan huokaavaa, jota ei isän silm' ole näh-
nyt.

Nurpeillaan emänt' on, ijäkäs talon rouva, ja
vuoroin

Kyökistä käy salihin sekä taas salist' astuvi
kyökkiin,

Suuttuvi, muuttavi, toint' ei saa, ja jos huokavi
joskus,

Istuvi kehdon luo sekä itkemähän tytärt' aut-
taa.

Näin liupasuus pois kaikest' on. Majur' ukko
hän vihdoin

Kyllästyy nais-kyynelihin, Doja-tuolissa päi-
vät
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Yrmivi, tuskaantuin ijankaikkisihin valituk-
siin.

Yksipä siell' on vaan, min lapsen miel' yhä rie-
muun

Valmis ja nauruhun on, tuo lempeä Augusta
neiti.

Toisten keskellä hän hymyten kuni enkeli liik-
kuu,

Leikkiä lyö välin, lohduttaa, sovittaapi ja tyyn-
ttiet}

Huolista pilviä kun kokouu sekä myrskytä uh-
kaa.

Jos ei hänt' olis, huonomp^ois tänä iltana var-
maan

Kestitys pirtissä myös, sillä moist' unohtaa pian
toiset;

Hän, vaikk' onkin lapsekas hän sekä kaikkien
nuorin,

Ei ketäkään unohda, eläen vaan riemusta mui-
den."

Miettien näin kylä-tiellen sai ja nyt huoke-
ast' astui

Käytyä tiet' ilosempaan seutuhun, miss' etä-
hällä
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Joskus leimuavan takan valkea kohtasi sil-
mää.

Pitkä tok' on penikulm' yhä käytävä. Ilta se
joutuu

Kalsentuin, pimeten. Yrhä rientää koittavi van-
hus,

Kun yht'-äkkiä kulkujen ään', ylt'-ympäri kai-
kuin,

Korvahan soi. Pelästyin hän hoippuvi syrjähän,
hankeen

Seisattuu, syvähän vajoten. — Kopeast' ison
äänin

Raikahtaa ajajan varotus. Ohi sälkö jo kii-

Ohjist' yltyen vaan, kun lempeä tervehys kuu-
luu

Reestä, ja juoksija nyt pysähtyy, vilauksessa hil-
tyin.

Oitipa vanhus tuo kuul' lempeän kutsuvan
äänen :

uTulkate, vanha Pistool, oletten kai matkalla
meille,

Tulkate, täss' sija on reen laidall' istua tei-
dän;
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Kolkko ja pitk' on tie rujon astella pimeäs-
sä."

Riemuten vanhus tuo nimeään nimitettävän
kuuli,

Tunsi jo äänestään rakastettavan Augusta nei-
din,

Käskyä nouti ja mielissään reen reunahan is-
tui.

Lempeellen tytöllenpä hän näin imehissähän lau-
sui:

Jvuinka te joulua vietätten noin metsissä, nei-
ti?

Teillä te kuljetten tukituilla ja pakkasess' yk-
sin,

Lämmin ja valkeus kun kotihinne jok' ihmisen
viettää,

Hangessa kun minäkin jalan rikkunehen hapa-
roin nyt,

Mieliten ehtiä vihdoinkin tuvan rattosan suo-
jaan."

Leikiten vastasi vaan tuo kuustoisf-vuotias
tyttö :

tiedä, Pistool, ett' alhaall' laaksossa
tuolla
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Hökkeli rappeuneemp', erakkoisemp' on kuni tei-
dän?

Hylkeillään häkiss' ahtaass' siell', lumen, kuusien
keskell',

On kana vanha ja ympäri sen viis poikoa
pientä,

Nuo pyhikseen, kuni muut, jyvän puolta ja rie-
mua kaipaa."

Lausui näin hymyten. Mut, peittyen var-
johon illan,

Vanhan silmähän kyynele sai, ja hän heltyen
lausui :

uNäin ilo teillenkin, talohon komeaan, ylistet-
tyyn

Tulkohon nyt tänä iltana, tulkoon, ainiaks jää-
köön,

Niinkuin te tulitten erämaahan halpahan mök-
kiin,

Puuttehess' ihmis-raukoillen ilon tuoden ja loh-
dun 1"

Vastasi huoahtain nyt kuustoist'-vttotias
tyttö :
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„Älkää vartoko, ei, ei käy ilo konsana meil-
lä;

Poissa se kaukana on kera katteinin sota-
mailla.

Häntä kun matkahan säälittiin, tuhannelt' eri
kohden

Kiirehin kun kapineet piti koota ja korjahan
viedä,

Niin, kera muun, ilo äitini, siskoni onni ja taa-
ton

Lempeä katse myös ulos kannettiin unohduk-
seen.

Vihdoin kun hyvästit teki hän ja kenties ijäks
läksi,

Ääneti vantillen asettuin läks pois hupasuus-
kin."

Vanhapa ihmis-kohtalot' aatteli, kuin eri-
laiset

Sen osat on, kuin suur' hänen ois mökissänsä se
onni,

Min rikas hyljeksii majassaan, ja hän haasteli
taasen :

BKuin voi kyllyyden kanss' yhdessä viihtyä
puute,
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Ihminen niin lievin unhottaa hyvästään Ho-
telia?

Kah, kodissanne mi puuttuukaan? Ijällisnäki
vielä

Karskina perheessään isä liikkuvi, hoitavi, joh-
taa.

Äiti se päivät halk' emännöitsevi, arvoa saa-
den

Lapsilt' armailtaan, avun huolissaan keveis-
sä.

Töissähän palvelijat ilon kilpaavat. Mitä toi-
vot,

Ihmiset nöyrät on sitä täyttäm ähän heti val-
miit.

Pulska ja suur' talo on, ett' ihmeissään pysäh-
tyypi

Hetkeks kulkijakin sitä katsoen. Viljautt' om-
pi,

Runsas siunaus, kuin valo päivän, kaikkehen
virtaa.

Riittäne tuo, kun niin vähä ihmis-onnelien tar-
vis.

Tulkate, käykäätten Pistool-ukon mökkihin ker-
ran !

Itsekseen siell' on sotamies. Takan luona hän
yksin
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Istuu, korjavi hidustaan, on vaiti ja miet-
tii.

Ei ketäkään, ken kanssaan nautitsis varat pie-
net;

Ei ketäkään, ken vuotellen siivois, atrian lait-
tais;

Kolkkoa kaikk' on, kuuluvin main ei ihmisen
ääntä.

Jos hän korvailee, petäjäin humu myrskyssä
tuntuu;

Joskus jos olennon eläväisen mielisi näh-
dä,

Yrksikseen, kuni hän, talohon saa kulkeva huk-
ka.

Ikkunan luo jos käy näkemään, milt' ulkona
näyttää,

Huomavi hän ett' taivahan kanss' maa yhtyvi
vihdoin,

Huomavi tietäen, ett' avaruudess' äärettömäs-
sä

Ei ketäkään ole, ken sydämessään aattelis hän-
tä,

Ken ilomielin muistais, ett' eloss' on sota-van-
hus.

Kuitenkin mökissään hän piippuahan yhä polt-
taa,
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Päiväus' alkavi hiljalleen ja sen loppua var-
too".

Vastasi lempeesti taas kuustoisf-vuotias
tyttö:

_Alkäte surko, kohta kenties, pikemmin kuni
arvaa,

Poikanne taas sodistaan palajaa isän luo ikävöi-
vän.

Mut tuvan kaltevan tuon sitt' uudistaa, laventaa
hän,

Peltosen raatavi, nuoren tuo emännän talo-
honsa,

Viihtyen teidän kanss' elelee, yhä varttuen vau-
raaks.

Arvoss' itse ja riemuna lasten ja lapsien las-
ten,

Siellä te turvass' istutten, sota-aikoja muis-
tain,

Kun pojanpoik', opetettuna sauv' olallaan sota-
marssiin,

Polveenne nojaten, kehotuksenne kuulevi, ker-
ran,

Kuin tekin, kunniall' uhraamaan veren syntymä-
maalleen."
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Näyttipä korkenevan hämyss' ukko nyt tuo.
Sota-muistot

Mielen täytti, ja unhottain erakkuuden ja puut-
teen,

Uljasna hän talohon, isännän ase-veikkona, saa-
pui.

Vaan kun poriahan luo pysähtyi jalo juok-
sija vihdoin,

Yerkkahan läks väen luo hän juhlan viettohon
pirttiin,

Kun salihin taas riemuillen meni lempeä tyt-
tö.

Hiemtia ei toki hän tavannut kodiss' arma-
hassaan nyt,

Tuskan ja vaif-olon vaan tapas, oudot joulujen
vieraat.

Kruunuist' uhkeist' turhan vuoks tulet juhlasat,
kirkkaat

Leimuten välkkyivät, salin loistoisuutt' ylennyt-
täin;

Jyrkemmin surun pilvet vaan siell' Hinautui-
vat.



16

Synkkänä keinustuolissaan Majur' arvosa is-
tui,

Nurpeissaan lasiansa maisteli, lohtua vail-
la,

Kun ikä-puoliso tuon, ikävästä ja huolista
kylläs,

Unhotti teens' sekä puoleks jäähtynehen kupin
hylkäs.

Mut erillään pois hellien vanhempain näkyvis-
tä

Nuor' katteinitar on, käden puolehen pää vajon-
neena,

Haikean kaipuun lohdusta vaan kevitystä nyt
saaden.

Valjuna vaif-olevan kohos silmähän kyynele,
toinen

Posken hehkuhun vierressään tien kirkkahan
jätti.

Moistapa, kun tuli riemuillen, näki lempeä
tyttö,

Aavistain pian ett' oli myrsky nyt taas kodin
armaat

Häirinyt, runnellut; vaan tyyntyvän näytti se
hetkeks.
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Ei puhua hän tohtinut, tuskin tervehtiä-
kään.

Vait, vavisten kapan päästeli, paljasti kutrisen
päänsä,

Järjesti vaatteuksen, luo siskon armahan hii-
pi.

Vihdoin huoahtain Majurin jalo puoliso
alkoi:

..Augusta, oi, tule katsomahan, luepas mitä
posti

Äsken toi. Oi, jos olis haudassa sun emo-rauk-
kas!

Lyötynä on väki ruutinahan, jota palveli lan-
kos,

Saarroksissa ja vankinakin; tuhon välttivät har-
vat."

ttVaimo sä," nyt vakavaan Majur' arvosa
haasteli oiti,

..Hourithan, ei vankeja mainita, saartoa myös
ei;

Kyljest' ahdistettuna vaan sekä vaarassa rin-
ta,
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Miestä hän hukkasi, mut läpi ryntäs ja kunnian
korjas.

Pois hupasuutt' älä vie, älä joulun riemua
häiri,

Kylläpä vuodess' on surullenkin päiviä tar-
peeks."

Katkerin huokauksinj ikä-puoliso vastasi
taasen :

..Tahtoisitko ja voisitko meit' ilakoivina näh-
dä,

Leikkivän nähdä ja liehuvan nyt, unohtain että
Aadolf,

Kuoleman kielissä kamppailee, mätänee tomuss'
ehkä,

Tai verissään nyt joulua Turkin vankina viet-
tää?"

Äänehen voivottain katteinitar pystyhyn
karkas,

Kätkien kasvons' itkuiset avo-helmahan äi-
din,

Lohtua etsien, mut lujahan Majur' ukko hän
pöytään
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Löi lasin, seisaalleen kohoten. Tuli silmistä
loisti,

Korkeemmaks vihassaan lumi-hapsisen päänsä hän
nosti.

Korskana vaimons' eess' oli hän, puvun peitte-
hen riisti

Rinnaltaan reheältä ja nyt povens' arpisen
näytti :

uTuoss'," sanoi, ..tuoss' olet kolmekymmentä tal-
vea maannut;

Tokkopa haavat nuo, veren vuotamat, arpehen
käyneet,

On povellain lepos häirinyt tai unes rauhasan
vienyt?

Halvemmaksiko kaivatun tuon sun tyttäres kat-
sois,

Jos palatess' iho miekan rikkoma ois tahi luo-
din?

Tokkopa naamiaisen poven on halaus vilu-
sempi?

Vait siis; vaikka hän kaatuiskin, mitä voivotus
auttaa ?

Kalliimpaa kuin nais-valitukset ja kyynele-vir-
rat

On veren tilkkaki vaan, min surmain keskellä
urho
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Tappelun hetkenä suo isänmaan sekä kunnian
uhriks."

Lausui näin sekä taas sijalleen viha-päissä-
hän istui;

Vaimo kun hiljalleen, ukon synkkää hetkeä kart-
tain,

Kyökkihin siirtyi pois, sekä murheinen tytär
hänkin

Lohdutta läks salasuudess' itkemähän kamariin-
sa.

Yksin jää isineen nyt kuustoist'-vuotias
tyttö,

Mielin lapsekkain ukon huolista heltyen hil-
jaa.

Piiloss' istuvi hän, vesi-silmin vanhusta kat-
soo,

Miettien kuin kodiss' onnekkaass' ilon aina ja
riemun

Tuo näki, kuinka hän, rakkauden tyvenyys ohi-
mollaan,

Kirkastettuna siell' oli, niinkuin iltaman hoh-
de.
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Nyt, kuin toisin on nyt! Pelon, karttamisen esi-
neenä,

Vanhuuden, ikävän, surun, harmien valtahan
jäännä,

Ymmärtämättömän' on kodissaan tuo lempeä
ukko.

Sen lumi-hapsia hän silittäis nyt, varjovat pil-
vet

Otsalta suutelis, jos ijäkkään vihan häiritä toh-
tis.

Hiljaa vaan klaverin luo hiipivi hän, herätel-
len

Arkaillen, kevy'in käsin ääniä vienohon soin-
tuun.

Hiljalleen sävelet toki paisuvat, vaihteluvam-
maks

Kasvavi tahti, ja helkähtäin ukon lempimä
laulu

Kuustoist'-vuotisen huulilta soi nyt kielien säis-
töön.

Kun nuo nuoruudest' yhä hellähän muis-
tohon jääneet,

Urhokkaat sanat taas ukon korvihin laulussa
kaikui,
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Pohjahan hän lasin joi sekä tuolin taas pani
käymään.

Nurpeuden sydämestä nyt vei sävelten yli-
valta,

Mieleen mennehet taas ajat muistui; riemusat
tunteet

Rinnan täytti, ja vihdoin hän syvin, mahtavin
äänin

Baasillaan säkehen hyräs, säistellen tytärtän-
sä.

Mut kun päättyvi laulu ja vaan käsin leikkivin
tyttö

Kieliä liikuttaa katovaisehen, vienohon soin-
tuun,

Nousevi vanhus tuoliltaan. Tuo lempeä tyt-
tö,

Haaveillen sulo-soittoa hoitaen, ei sitä huo-
maa,

Kunnehan vieress' ukko jo on, sivellen käden
hiljaa

Laskevi lapsen pää-laellen. Sulosest' ihastun-
na

Tuo käden tuntevi, nostavi pääns', isän puolehen
katsoo.

Kah, hymyten soturin jalon silmässä kiiltävi
kyynel,
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Syntymä-hetkessään tukahdettuua; mut pove-
hensa

Lapsens' armahan sulkevi hän, sovitettuna lau-
suin:

KLohdun enkeli, käy sekä viettele äitiäs rie-
muun,

Niinkuin viettelit mun, sinä viekas, siskosi luo
käy,

Raukallen sana tyyntävä suo, minä en sitä
löydä,

Järkeä vaikk' äre'issäni haastaisin koko il-
lan."

Näin sanoen sylins' aukasi; heltyen rakkau-
desta,

Varpailleen tytär nous, hänen otsaans' suuteli,
poistui.



Toinen laulu.

Aattele vaan hellien sa:
Siskon surun poistaaksensa,
Lauloi tyttö
Laulun kainon vain.

yli-kammariss' autioss'
istui

Surren nuor' katteinitar nyt kera nukkuvan lap-
sen.

Kyynele-silmin istui hän, jalan kehtoa sou-
tain;

Lapsen-piika kun hiljaa toimien siirretyn tuo-
lin

Paikoilleen pani tai hivuvaa takan roihua kor-
jas.

Kaikk' oli vait, himeten vaan pöydäll' liekehti
lamppu,

Raskas, kolkko ja vaiheeton nyt siell' oli
joulu.
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Vait-olon huoaten keskeyttää toki palvelus-
tyttö :

..Oi," hän lausuvi, juiekkoinen minä koito, kun
en ma

Sulhoa koskaan pyytänyt, kun sydän-parkani
vielä

Sykkivi vaan oman onnen ja vaan oman puut-
telien tähden.

Yksin istuen itken ky 11' ikävissäni jos-
kus,

Päivää pitkäksyn sekä kaipaan ystävän seu-
raa;

Toist' ikävän toki, kuin surun kalvavan kyynel
ja tuskan.

Oi, miten mieleni ois nyt, jos sota-retkellä sul-
ho

Mullakin ois, ja tän-iltaist' untani taas näkisin
ma.

Yö lopullaan oli, näin minä, mut pimeys sekä
varjot

Kattoivat talon vielä, ja nyt kesä pääll' oli, leh-
det

Puiss' oli myös, mut lehdillä kyynelet surkeat
kiilui ;

Itkua kaikk' oli tääll', oli murheen vallassa
kaikki.
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Pilvipä nyt suvest' äkkiä nous, veri-ruskea,
synkkä,

Taivaallen kohos tuo, läheten yhä vaan lähem-
mäksi;

Vaan nyt katteinittaren näin minä puistossa
yksin.

(lTulkate, piilkää, läsn' on myrsky," ma säikkyen
huusm,

uJoutuhun oi!" Vaan paikallen sanatonna te
jäitte.

Pilvestä, kah, sadekuuro nyt syöks', mut vettäpä
ei vaan,

Ruusuja vaan satelee, puna-ruusuja, kuin veri
kirkkait'

Aivan, ja teidät nään väristen ihan peittyvän
kukkiin.

Vaan sydämessäni aattelen nyt: etelästäpä saa-
puu

Uutiset kai veriset, monehen oan pistävän lyö-
den."

Hiljaa huoliva äit' ylös nostavi kiehkura-
päänsä,

TyttÖhön katseen luo, tukahduttavi tuskan ja
lausuu :
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t .Riemuisten kera riemuamaan tupahan mene
hetkeks;

Siell' iloist' on, valosaa, siell' ei veri-uutiset
häiri.

Miekkoinen, oi, kohta kenties uneksit raju-il-
maa

Itselleski, ja suot olevas pimeässä ja yk-
sin."

Lausu vi näin; huvituksihin illan riemuten
rientää

Tyttö, ja yksin lapsinehen jää huoliva äi-
ti.

Kauan hän istuvi vait, ajelehtivan antaen
mielen

Toivotta harhailla, kadonneit' ilon hetkiä muis-
tain,

Tai tulevaisia tuskia aavistain, välin hil-
jaa

Vaikertain, unehen herännyttä kun lastahan
laulaa.
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u oi, nuku, lapseni, kuin nupussaan kukan
silmä", hän laulaa,

„Näe unessas, näe riemuten ett' emos nyt sua
tuutii:

Kohta hän, kuin sinäkin, lepäjää surun koitu-
matonna,

Silloin niin sulost' unta et näe, kun tuutivi
vieras.

Oi, nuku, äitisi lohtu, kun hän kumartuu hymy-
kirkkaan

Muotosi puolehen, silm' ilahtuupi ja kyynele
haihtuu ;

Poskelles se jos vieris, et pelästyis, somast'
ehkä

Vaan hymähtäisit, kuin jos poskeas sormeni
kuihkois.

Oi, levähdä, ruso-pilv', elon koitossa, kun lepo
vielä

Tarjona on; pian päivän kanss' kulut eksyvät
alkaa.

Kun avaruudessa kert' ajelee sua kohtalon myrs-
kyt,

Oi, valos synkistyy, punas hehkuva kyyneliks
muuttuu,

Oi, ruso-pilveni, oi, elon huomen-rauhassa huo-
kaa!"
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Lauloi näin, väli-päin toki vaan. Lomin
vaihtuvin seuras

Vait-010 taas säveleitä, ja kehdon voihkiva lii-
ke

Kuului vaan, sekä kelloss' ahkeran heilurin nap-
seet.

Vaan ovi aukeni vihdoinkin. Sisar lempeä
saapui

Hellänä huolessaan, surevallen lohtua tuo-
maan.

Hän hymyten tuli, mut jäi syrjään, suuttu-
vinansa,

Kuu hämy vaan sekä synkeä vait-010 kohtasi
häntä.

Hellänä nuhdellen sisartaan surevaista hän lau-
sui:

aArmas, täälläkö istut vaan, kuni haudassa haa-
mu,

Piillen ja yksinäs, oi, pakohon näkös säikkyen
saa mun.

Lausuhan; vaan sana, nouse, yhdessä nyt aja-
kaamme

Pois ikävyys, sua huolettaa uni ilkkuva vai-
nen." •
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Lausui näin, palamaan pani äkkiä kyntti-
lät, huone

Kirkastui ilosaks, ja hän lausui taas hymyel-
len :

"Näin valoss' istuos, niin valostuu sydämeskin,
ja murhe

Pois pakenee, sekä poskeskin taas kukkia al-
kaa.

Hyi suas, noinko sa akkana, kesken kuihtumia,
kohtaat

Miestäsi, kun, pää Turkin naisia täynnä, hän
saapuu?

Nauratko? Naura, naura, vaan varo! Villien
maata

Ei Itämaa; tuli-tunteet, mustat, säihkyvät sil-
mät,

Hurmauksen lumovan näet siellä ja taivallat
maassa.

Lue mitä kertoo Moore tai Irving, katso Alham-
raa,

Verta ja kahleit' et uneksi sydämessäsi koom-
min,

Ennemmin vaan pelkäät ett' ilon vimmassa ar-
maas

Pohjolataan ei muista ja pient' apeaa kodin
kukkaa.
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Hetkeks jos surus nyt unohtaa lupajat sekä
kuulla,

Hiljalleen runon luen, johon Aadolf on antanut
aiheen ;

Haaveikkaaks sitä ällös vaan sano, niin olis ken-
ties,

Jos tulis vangiks hän; kaikk' on itämaista ja
totta."

Lausuen näin, avajaa paperi-arkin hienon ja
huolell'

Umpehen pannun ja kätketyn, mut punehtuin
alottaa hän:

Airuet käy seraljissa,
Nukkua ei Haaremissa
Haltijatar saa.
Sultaanilt' on tullut tieto:
..Joudu, Seidi, juhlan vietto
Altaanilla
Sua odottaa."

Kevät, hurmaus seurassansa
Bosforista loistossansa
Nousi päiväkin;
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Kauniimpana toki vielä
Loisti hohto-kiviii siellä
Ralkongilla
Tähti Haaremin.

Ja hän silmäyksen vienon
Kiidättääpi yli tienon;
Juhlan hetki on.
Ihmisjoukot riehuu, kiehuu,
Venheet liukuu, purjeet liehuu,
Järvet, salmet
Liikunnossa on.

Mitä riemu tarkoittaapi ?

Voitokkaana palajaapi
Portin lippu nyt:
Turkin mies ei joudu alle,
Riemuin tuodaan voittajalle
Venään vangit;
Sot' on päättynyt.

Kalpaa, surmaa, vaaraa kohti
Tyynnä kulkea se tohti,
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Kalvas joukko tuo;
Nytpä orjan-kahleissahan
Urhot vaiti katsoo maahan.
Yksi vainen
Uhka-katseen luo.

Vahdit ympärillä räyhää
Kahleiss' uhkaavana käy hän
Pystypäänä vaan.
Pilvet otsan jalon peittää,
Silmä salamoita heittää,
Vihass' ei hän
Pelkää surmaakaan.

Rajuellen pauhaa kansa
Kiukkuisilla katseillansa
Uljast' uhaten ;

Yksi silmäys vaan lähti,
Vieno niinkuin taivaan tähti,
Tornist' alas
Vangin puolehen.

Seidin sydän vuotaa verta
Noinpa vietiin hänkin kerta
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Synnyin-maastahan,
Servian laaksoist' ihanista,
Ruusuist', ilo-lintusista,
Onnestaan pois
Mailta Moravan.

Povi nousee, poski hohtaa;
((Näetkö vierasta?" — hän kohta
Kysyy orjaltaan.
a Valta-kotk' ei siedä pantaa,
Ei voi kahlehia kantaa,
Lentää tahtoo
Yli merten, maan."

tlUrho saakoon vapautensa
Armaan eestä elääksensä,
Maan ja kunnian!"
Lausuu näin ja innostellen
Piirtää ruusu-lehtisellen
Miehellensä
Sanan muutaman:

"Armas, tuokoon ruusun henki
Seidin sala-huokauksenki
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Sinun rintahais:
Arvon, vallan suositulta,
Hetken pyytäisi hän suita,
Juhlan eestä
Että kiittää sais."

Näin luki hän, ylös vilkasi nyt salasesti ja
lausui :

"Sisko, et ihmeeks lain pane, et kysy! Ensi ro-
manssi

Loppui, näet sinä, näin, nyt kuultava vielä on
toinen.

Haastahan! miks' olet vait? sano, kultanen, onko
se kaunis?

Kaikkihan tuo tuhansissa jo kirjoiss' on. Taru
vainen

Juhlasta, vangist' on sekä sultaanittarest'
uusi.

Nyt mua kuultele taas, sekä suutele, kun lopetan
ma:

Haareminpa lehto-mailla
Taiteen komeutta vailla,
Vakaa, koruton,
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Kesän kaunistama vainen,
Ruususto on kukkivainen,
Valtiaan se
Lempi-maailm' on.

Tääll' ei valtikkata hällä,
Loiston kunniata täällä
Hän ei vaadikaan;
Houri-muiskut, sima-huulet,
Balsam-tuoksut, länsi-tuulet
Lemmen, lemmen
Täällä kohtaa vaan.

Unhottaa jos vallan vaivat
Tahtoo, nähdä Mahoman taivaat
Loistoss' iltaman,
Nähdä tunteen puhjennassaan,
Toivoss' elää, muistelmassaan,
Käy hän aina
Kukkais-majahan.

Siellä helmass' armaan tuokseen
Seidiä hän vartoo luokseen,
Kirjoitettuaan :
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((Kukkais-maa kun viileeks saapi,
Sultaanitart' odottaapi
Se, ken muiskaa
Hänen kirjastaan".

Auringon jo vuoret peittää,
Taivas purpuransa heittää,
Päiv' on himmennyt;
Kuu jo laakson yli koittaa,
Kerttu laulujansa soittaa,
Herra vartoo. —

Miss' on Seidi nyt?

Oi, hän saa, kuin tuuli lauhto,
Vait kuin yö, kuin hirvi vauhko
Puolisonsa luo;
Polveaan jo notkistaapi,
tlerralt' ilo-katseen saapi,
Hunnun varjon
Kasvoiltansa luo.

Puna posken purpuroittaa,
Kirkkaana kuin tähti koittaa
Kyynel silmässään :
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Onnenko vai tuskan tuomaa?
Kuule! puolisonsa suomaan
Kysymykseen
Näin nyt vastaa hän:

((Seidin taivas!" niin hän haastaa,
Kodin laaksost' onnekkaasta
Muisto minullen
Immest', ystäväst' on suotu;
Hetken loistoks hän oi' luotu,
Servian kauno
Oli nimi sen.

Kukka-aik' oi' alullahan,
LTskoaan läks puoltamahan
Miehet Servian maan.
Servian kannon hymy herkes,
Kukka kuihtumahan kerkes,
Ennenkuin kuol'
Ensi ruusukaan.

Luona Savan välkky-laineen
Onnettoman peittää maineen
Hauta syvyyteen.
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Yhden tietää tuska suotiin.
Sydän murtui siit', ett' tuotiin
Nuorukainen
Tänne orjuuteen.

Kun sa kuulet riemun kielen,
Murhe multa valtaa mielen
Juhlan päivänä.
Kevät sydämen on arka,
Senvuoks itkee Seidi-parka,
Senvuoks, herra,
Vuodan kyyneltä.

Missä leimuu Pohjan liesi,
Kuihtuu nyt, kuin hän, kentiesi
Raukka morsian,
Katsoo tänne itkeskellen,
Vaatii armastansa jällen,
Jota painaa
Kahleet voittajan."

Huokaa näin, kuin tuulen henki,
Hiljaa herran rinnoillenki
Painaa poskeaan.
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KSeidi**, valtias nyt vastaa,
((Vangin joka suudelmasta
Saat sa, armas,
Päästä heidät vaan."

Idän taivas purpuroittuu,
Raittiit aamu-tuulet koituu
Perän rannalla;
Purjehilla liehuvilla
Rientää läikky-lainehilla
Seidin vangit
Synnyin-maahansa.

Sinä, armas kuulijani,
Älä, etsi laulustani
Runon hurmaa lain;
Aattele vaan hellien sa:
Siskon surun poistaaksensa,
Lauloi tyttö
Laulun kainon vain!"

Näin runoaan luki hän, aluss' ensin värjyvin
äänin,

Kainona, arkaillen, välin hengähtäin, välin rien-
täin,
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Kunnehan itsens' unhotti pois tarun tähden, ja
ääni,

Kuin sävel huilun vieno ja täys, runon lempeän
lausui.

Vaan kun loppuhun pääs' sekä itsens' maini ja
siskon,

Sen surun maini ja myös ujon koitteensa sitä
tyyntää,

Hyrskäht' itkuhun hän, käsin peittäen vettyvät
kasvot.

Lohduton lohdun-tuojakin on. Mut kehdonpa
luona

Sisko ei viipynyt nyt; ylös nousi hän, hellänä
sulki

Suudellen tytön itkevän sykkäävään povellen-
sa.

Vihdoin lausuvi hiljaa kuustoist'- vuotias
tyttö :

B
Armas oi, erakkoinen kammari nyt jätä het-

keks,
Käy surus poistamahan, tuvan rattosan leikki-

jäin käyös,
Katsomahan, miten voi vähäsestäki riemuta rin-

ta.
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Ukko Pistool nyt kai siell' istuvi piippune-
hensa,

Nauravin suin, kun me itkemme täällä, ja onne-
lien tyytyin,

Nuoruuden sota-muistoineen sekä sauhua suun
täys',

Rikkahamp' ollen kuin me, me rikkahat puutte-
hinemme.

Käy, ukon riemastust' enennä, olut-haarikas
hälle

Vie etehen, niiu katseestaan ilo paistavi rin-
taas.

Mielelläin minä lähtisin, mut sinun jos jätän
yksin,

Silmäsi synkistyy, joka niin ihanasti nyt lois-
taa,

Niin, ja mun vaivani laulust' on ihan joutava
ollut,

Oi, älä pelkää, jos heräjää laps, koht' olen val-
mis,

Kauan en tuudi ma, kuin sinä, suutelen sen hy-
my-silmää

Oiti, ja lämmitän poskellain pian vaattehet il-
laks.

Ruokoss', sievänä näin, hän ei sua kaivata tie-
dä,
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Vaan sylissäin lepäjää, kukan helmassa kuin
kasi kirkas."

Lausuvi näin, mut hellästi sisar lempeä
västas:

..Kulta, nyt ei; sun työ s tänä iltan' on kaikkia
hoitaa,

Kaikkehen ehtiä, kaikkia aatella. Ylen kyl-
lä

Mulle jo soit, mitä vielä ma vailP olen, sen tämä
suopi."

Lausui, lapsehen huokaavaan nyt viittasi,
jatkoi:

((Siskosi lohtu ja virvotus tuoss' on; toistapa
turhaan

Etsisi häu. Vilaus vaan tuosta, ja puuttehes-
saankin

Hän rikas on; vaan silmäys, niin sydän synkkä
on kirkas."

Kehdon puolehen, miss' unessaan punottain
lepäs lapsi,
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Kallisti kuustoist'-vuotiasj£nyt kiharallisen pään-
sä,

Hetkiseh viipyi katsellen sekä kuiskaten lau-
sui:

((Turviss' äitisi siis nuku, äitisi lohtu, ja kyy-
nel

Kun sen silmähän entävi taas, heräjä, ja kun
kielin

Et voi |lausua, katseellas lumovalla sa vir-
ka:

uOi, emo, pitkän pitk' 011 matka mun kulkea
vielä,

Kyynel löytyvi kyllä, mut mist' ilon, rauhan ma
löydän,

Jos omon-silmästäs niit' en. saa tielleni seu-
raks.

Oi, hymyä, hymylläs elon huolet poistavi lap-
ses."

Lausui, huokaajan ruso-poskea hyppysen
päällä

Hiljaa koski ja lens kukan-tuoksuna pois kama-
rista.



Kolmas laulu.

Metsän verhovi Hän vihannaks,
Hän eksyvän linnun

Suo jyvän löytää, Hän mua
vasf-edeskin yhä auttaa.

é)jjfcs.aan sota-vanhus tuo tuvass' istui hän tari-
noiden.

Piippua poltti ja kansallen sota-kummia ker-
toi,

Kunnes kauas Turkkihin sai tarinassahan vih-
doin.

uTurkki," hän lausui ja kattohon työns' savu-pil-
ven, ((Se mulle

Tuttavamp' on kuni te, vaikk' en otellut ole
kanssaan.

Leirissä näät use'in, pakinalla kun päätimme il-
lan,

Kuulin, muissaki maiss' sotineiden, karskienfmies-
ten
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Haastavan tuosta ja kauhistuin hänen muistavan
töitään.

Achmedin, Mustafa Beyn, Kapudan Pashan sekä
Alin,

Ääniä, joihin kiel' ei harj au mattonian tai-
vu,

Kuulin ma nyt, sekä näin, pakanat sotiaan miten
käyvät.

Turkkikin ei pure miekka ja luot' enemmän ku-
ni vaskeen;

Jos kukertuu, ylös karkavi, käessähän kaareva
kalpa,

Partaa vaan ravistaa, kuni leijona, riehuen jäl-
leen.

Sääliä taisteluss' ei anota, ei tarjota myös-
kään;

Jos ken kaatuvi, autuas hän, palamasta mi pää-
see.

Vaan välin kun pakanain jumalillen juhlia teh-
dään,

Ottavi joukon vankia hän, pikikin puettaa
ne,

Riemuten sitten nuo sytyttää palamaan kuni lam-
put.

Öill' useast' unissain nään rintaman eessä ma
nuoren
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Katteinin palavan ja mun kaivatun poikani yn-
nä;

Valveill' aavistan suruu etsivän kaikkia mei-
tä."

Haasteli näin. — Oven suussapa nyt, ihan
tullunna pirttiin,

Pois näkyvist' ukon seisoi lempeä Augusta nei-
ti.

Rinnassa kuustoisf-vuotisen tuon surun kanss'
soti nauru,

Kun ukon luo hän läks, sekä harmin lempe'in
lausui :

uVait toki. vanha Pistool, suun-pieksijä, muuta-
ko teili' ei

Joulun viettoa kuin pelotukset ja surkeat kas-
kut?

Varrotkaa toki, toiste taas kun meillä te käyt-
te,

Teillen tervehyst' ei ilosaa suo portahill' yks-
kään.

Ei, pikemmin veräjällen käyn sekä käelläni vii-
ton,

Kaukaa huutaen: pois, pois käykäte, turmio-lin-
tu,
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Turkkikin pois, palaväin inehmoin luo läinmit-
teleiinään;

Tääll' ei keittoa saa! ei keitetä nyt; ohi men-
kää."

Naurahtain toki vaan sota-vanhus vastasi
tuohon :

uNeitini, älkää haastako noin, vaan huoleti ol-
kaa,

Myös sydän Turkill' on, vaikk' ois ruma kuin
peto muuten.

Täällähän viimeisen tuhokkaan sodan aikana liik-
kui

Vieläki julmemmat Bashkiirit ja Kalmukit hur-
jat,

Hirveät, kuin noki mustat, vert' imevät hevon syö-
jät.

Ryypyn kun ahmasi tuo sekä viimeisen tipan
lypsi,

Nosti hän pulloa vaan, näet, pään ei taipua tar-
vis,

Kun, kuni muillen, ei kanelien nenä haittana
ollut,

Mut vaan otsahan päin kivertyi, lasin koskema-
tonna.
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Sillnät kuin sysi mustat sen, säen kiiluva niis-
sä,

Hehkui pään sisäss' aivan, ja suu, punottain
kuni uuni,

Hohkui ammollaan; sodass' on kamostuttava moi-
nen,

Kuu hän puhkavin sälköineen käy kiljuen pääl-
le.

Iltapa on, kevät-puolla, kun juur' sota on
alullansa.

Kaikk' oli tyyntä ja vait, ja me huoahdimme,
kun päiväll'

Lyöty ja pois ajettu kasakoit' oli julkea par-
vi.

Kolkollen kedollen nyt ryöstöhön hiivin ma yk-
sin,

Kiihkoillen kenties rovon saavani kaatunehil-
ta,

Tai hopeaisen vyön, tai muuta, jot' ottoa kel-
pais.

Tappelu-paikallen verisellen näin tulin, löy-
sin

Ruumiin ruumihin vieressä, hain väsymättä ja
juosten,
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Vaikk' oli retkeävät talonpoiat kaikki jo vie-
neet.

Suuttuen herkesin nyt hakemasta ja metsähän
astuin

Leirihin päin, kun tien ohimolla ma pensahis-
tossa

Taas näin kaatunehen sekä taas sain toivoa
uutta.

Luotelin luo; kasakanko ma näin? en, hirviön
vainen,

Lyödyn Kalmukin näin. Sula-hangessa mättähis-
tössä,

Vieressään hepo sortunut, hän makas liikku-
matonna,

Julmana muodoltaan, veri-hahmons' ilmahan luo-
den.

Hämmästys minut voitti, ja pois minä kään-
tyä aioin,

Vaan puku häll' oli yllä ja kaunoinen sini-
röijy,

Pullon maksava ainaki, jos sen myyt tutun-kau-
pan.

Tuotapa muiden saaliiks en toki saattanut jät-
taa,
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Vaan minä riensin luo sekä miehen niskahan
tartuin.

Kalman karva jo häll' oli, mut kun päätähän
koskin,

Taineestaan heräs tuskihin hän, avas silmät ja
katsoi

Hämmästyin, valittain, sekä huusi ja haasteli
vuoroin.

En puhettaan tajunnut, tajusin toki tuskan ja
vaivan,

Heltyen nähdessäin hänet kaikkien hylkimän' ai-
van

Kuoleman hetkellään, vaikk' ihmiseks hän oli
luotu.

Mielien röijyä siis en voinut, en tahtonut ryös-
tää,

Turkin vaan, satulaan sidotun, otin, irti sen
päästin,

Puin hänen yllehen sen, näin peittäen järkkyvät
raajat.

Kun asettanna ma kaikk' olin, pään verisen
sitonunna,

Muuttanut ruumiin uietokselt' asemaan muka-
vampaan,
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Istui hän, minuhun loi silmäns', äänehen par-
ktiin,

Kuin jotakin olis kaivannut, Ei aikoa ol-
lut

Mull' odottaa sekä valvoa metsäss' yö levoton-
na,

Vaan viho-viimeinkin povestain otin pullosen
viinaa,

Join, sekä Kalmukin kaatunehen myös juomahan
vaadin :

Tuost' ota lämpöä, veikkonen! juo, ole mies, älä
kilju;

Kuoliapa saattaisit pahemmin kuin suullasi pul-
lo!

Näin minä lausuin, hän vavisten heti turkkasi
kättään,

Pullohon tarttui, joi, ilon silmiähän mulistel-
len.

Vaan kun kaikki hän viimeiseen pisaraan oli
juonut,

Vaikeni hän, nojas mättääsen tyvenesti ja nuk-
kui.

Leirihin taas pian sain, taas lähtöhön rum-
pua lyötiin,
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Kuin tapa silloin meill' oli voittaenkin pakoel-
la;

Matkahan järjestyi väki kaikki ja kulku se al-
koi.

Mullapa kaiken yöt' oli pakkasess' aikoa muis-
taa

Että nyt tyhj' oli pullo; ja närkästyin typeryyt-
täin,

Horjunut ett' akan laill' olin, noutaen mieltäni
herkkää.

Vieri tok' yö, sekä valkeni aamu, ja taistelun
jälkeen

Seurasi taistelut taas, veri juoksi ja nousevat
päivät

Uusia huolia toi, unehduttaen pois pian van-
hat.

Näin tuli vihdoinkin kesä taas, kesän jälkehen
syksy.

Vanhaa tuot' ohi-mennytt' en enämmin
ajatellut.

Vaivoineen, sotineen kevät nmistostain oli men-
nyt,
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Kuin lumikin sulaen jälen jäämättä järvihin
juoksi.

Yks ajatus nyt mull' oli vaan: tapella kuin
miesi,

Ensin suojella oma henki ja sitt' ase-vei-
kon,

Iltaiseen lepohon väsyksissäni saapua vih-
doin.

Muutaman' iltana näin perä-joukostain. hädän
tullen,

Vahtima-paikallen unehduin. Etähällä ja yk-
sin

Nyt olin, enk' edes tietänyt, ett' oli kumppanit
poissa.

Vaan kun päiveni, kaikki ma näin. Viha-miellä
ma kuljin,

Neuvoa aatelien, pakohonko nyt lähteä, vai-
ko

Jäädä ja kuolla pois. Oli vaikea mun valikoi-
da;

Vaan paremmaks toki näin viha-mieheltä surma-
ni ottaa,

Kuin karata ja kenties oman kumppanin luodista
kuolla;

Senvuoks paikallen' minä jäin, vihollist' odotel-
len.
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Harvana tuo aluks sai: vaan kolme jää-
keri-miestä

Viidassa hiipi, ja kun näki mun nuo, tähtäsi-
vät he,

Laukasivat, sivu ampuivat; minä, henkeni saa-
den,

Julmistuin, hanan jännitin, ammuin, kohtasin
toiseen.

Otiipa laukaus vimman tuo. Nuo jäänehet kak-
si,

Painetit suorana, hyökkäävät mua vastahan kos-
toon.

Tappelu alkavi nyt, ja ma suoriun, henkeni sääs-
täin.

Toinen heistä jo haavoitettuna mittavi maa-
ta,

Eik' ylös nousekaan, ja jo alkavi uupua toi-
nen.

Puolustuksehen valmiin' ain', ase käessä ma
seison,

Toivoen viel' yhä vaan, kun ratsas-joiikkion kau-
kaa

Laukaten hyökkäävän minä nään avuks kump-
paniensa.

Mennyttä kaikk' on nyt. Tistuolit jo paukkuvi,
kuulat
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Kiehuvi ympäri pään, kuni pannat, ja aavista-
matta

Polvehen luodin sain minä, jost' elin-kauteni on-
nun.

Horjuen seisoin vaan, viha-miestäni koittaen kaa-
taa,

Ennenkuin minut hän lois, kun hevos-mies etu-
mainen

Puhkavin ratsuineen sai luo, kädess' iskevä
miekka.

Lyöntiä koht' odotin, alas painoin pääni ja tur-
vaks

Säikähtäin tyven nostin, mut ei, ihmeheks, lyö
hän,

Vaan hevon seljasta hän hypähtää, pysäyttäen
muutkin,

Vonkuvi, itkevi, kaulaillen mua; kyynele-vir-
rat

Tulvaten vierivi sen noki-kasvoillen kamalil-
len.

Kummastuin nyt kaatunehen minä Kalmukin tun-
sin,

Jollen virvoitus.', apuain hädän aikana an-
noin.
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Helposti olis innoissaan hän saattanut lyö-
dä,

Hurja kun oi' hän; miks ei iskenyt hän, mikä
esti?

Hänkin pohjiltaan näet kiitollist' oli miel-

Ihmis-tuntoinen, hyvä-muistoinen; vihan voit-
ti

Hälläki sykkivän rakkauden sydämellinen käs-
ky- '

Tuskin lastahan niin isä hoitavi, kuin mua
hoiti

Villikko tuo, vihollistenkin koko leirissä saat-
toi

Kuuluks hän pian mun, ja jos minne ma vanki-
na saavuin,

Arvoa mull' oli, tuttuja vaan. Kenraalikin ul-
jas

Mielissään hymys, kun lähestyin; olallenki hän
joskus

Löi mua, tiedustain, miten voin, menestyin, tulin
toimeen.

Mut sotamiehen kanss' tasasin minä kaikki, ja
parhaan

Sain yhä ottaa, höystyä mun piti, syödä ja
juoda,
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Jottapa parhaimmat oli päivät vankina mul-
la.

Huoleti olkaa siis vaan; ihminen myöskin on
Turkki."

Näin sota-vanhus hän nyt jutteli siellä, ja
kaikki

Kuulivat ihmeissään, mut tuo pian leppynyt
tyttö

Illan viettoa määräsi vaan sekä taas tuvan
jätti.

Rientäen hän pihallen tuli, käytyä polkua seu-
ras,

Vaivoin löytäen tien läpi nietosten pimeäs-
sä;

Vasta kun herras-huoneillen tuli, nosti hän pää-
tään,

Huomasi — ei näköään voi uskoa — vieruhan
tulleeks;

Kuomi se poriahan luon' oli viel', orot höyryvät
eessä,

Ihmeissään kävi syrjähän hän, salihin heti ei
nyt

Mennä tahtonut, vaan sisä-suojihin keittiön
kautta,



59

Kuntoon pannakseen pukuaan, salin uksi kun
loistoss'

Aukeentui, ja hän tuns' isän hahmon ja kuuli
sen äänen :

„Tänne, hoi! mitä, valkeit' ei? Miss' on väki
kaikki?

Ihmist' eikö nyt, ken tuis katteinin kalut rees-
tä?"

Näin hän huusi, ja kuustoisf-vuotisen rin-
nassa syttyi

Riemusa aavistus. Hakematta nyt tietä, hän
rientäin

Juoks' lumehen sekä portaillen isän luo tuli suo-
raan.

ttKen se on tullut?" hän kysäs värjyvin äänin.
(,No, joutuun,

Mua älä kiusaa kauemmin; jos luuloni pet-
tää,

Murheesen menehdyn. Isä, tottako tullut on
Aadolf?"

Vastaamattapa vanhus vaan tytärtään ka-
dest' otti,
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Käskyjä antoi viel' yhä palvelijoille ja im-
men

Vei salikin. Ihastuksen huutopa nyt sekä
riemun

Kuustoisf-vuotisen huulilta lens'. Hän seisovi,
viipyy,

Katsovi, katsovi vaan, hymyväisess' silmässä
kyynel.

Tullut hän on, ikävöitty tuo, todeks luulo
on käynyt;

Pystynä kuin sotamies, vaikk' haavoitettuna
kääreiss'

On vasen käs', siin' istuvi kattein' nyt avioi-
neen.

Lauhtunut yhtymisen värisyttävä riemu on, hil-
jaus

Huonehen valtaa niin kuin templin, kun urut
soineet

Loppuhan on, sekä hiljaa miel' ylentyy rukouk-
seen.

Tuskin hän kenenkään sai huomion, tuo
sulo impi,



61

Suuren kun salin tuon oven-suussa hän tuokion
viipyi ;

Nyt toki kattein' riens, tytön vyötäillen käsi-
varren

Tervehen kiers', palaviin sen huulihin suutelon
painoi.

Tervehys tehty kun on sekä riemuinen sa-
nan-vaihto,

Puolison, luo meni kattein' taas, kysyväisen ja
kirkkaan

Katsehen armaan silmähän loi sekä kuiskasi hil-
jaa:

((Pois tule, tervehdittävä yks on vielä. Hän nuk-
kuu,

Lausuit juur'; ijankaiken ei toki saa uni kes-
tää."

Lausui näin, salin nuo heti jätti, japeljäten
seuraa

Auttamahan Majurin jalo puoliso, jos heräjäis
nyt

Lapsi ja ryntäävän isän viiksiä kuoliaks säik-
kyis.
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Y'ksin tyttärilleen Majur' arvosa jäi, juron' ei
nyt.

Kirkastumia hän /tuolissaan, kuten tuonahan,
istui,

Piippuahan tyvenest' imi, tupruttani savun jos-
kus

Kattohon päin sekä soutaen ees-takasin muka-
vasti.

Vaan hänen rinnalleen nyt kuustoist'-vuotias
hiipi,

Heijaavaa jalast' ääneti hän jalan hetkisen nou-
ti,

Kunnes murheisin sydämin hän haasteli hil-
jaa:

"Riemussamme me itsemme vaan, isä, muistam-
me. Vielä

Täällä on yks; ilosanko hän saa vai haikean
joulun?

Auvons' saapiko vanha Pistool takasin. Tuvass'
ehkä

Kuulevi onnemme hän julistettavan nyt, ylös
katsoo

Tuskaillen, sekä poikaans' etsivi, vartovi tur-
haan. 15
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Tuskin hän oli päättänyt, kun esikoss' sota-
miehen

Puu-jalan kuului kolke, ja koht' avatuss' ovess'
itse

Vanhus sai näkyviin. Epäellen ja verkkahan
astui

Hän sisähän sekä ääneti jäi odottain oven-suu-
hun.

Paikalleen pitemmältäpä ei Majur' arvosa
jäänyt,

Vaan ase-veikon luo meni hän, käden lempeän
laski

Harmaja-pään sotamiehen harteillen suru-miel-
lä.

JRohkeutt', ukko Pistool, hän lausui', ..toivo se
pettää,

Kaukana poissa sun etsimäs on; suru-uutisen
sulle

Kattein' tuo, sekä meille, mut elo kärsimist'
ompi."

Lausui näin. Sotamies älys mielen ja kät-
tähän nosti
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Siimalleen, saman tien myös viiksistä pyyhkäten
värveen,

Sitten sauvaltaan hän, järkähtämättömän tyyn-
nä,

Katsoi taas, oli hetken vait sekä vastasi vih-
doin :

..Arvosa herra, ei meit' opettaa elämän ole tar-

vis,
Kuin katovaista se on, sekä tyhjää turvata sii-

sen.
Näimmehän me, pikemmin kuin haihtuva iltaman

rusko,
Kalveten poskenkin punakkaimiuan muuttavan

karvaa,
Meitäkö siis katovaisuus säikäyttäis kuni ih-

me.
Istunhan salo-torpassain takan luona ma il-

loin,
Hiilukseks tulehman näen muuttuvan, kuultelen

myrskyn
Kiihtyen pauhaavan, lumi-tuiskuja seinihin pies-

ten.
Toivossa riemuitsen; hän saapuu, aattelen, jäl-

leen,
Hakkavi mullen puut, palamaan tulen sammuvan

kiihtää,
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Silloin huokeamp' on, ilosemmin päiväni pää-
tän.

Arvosa herra, nyt ei tule hän; valittaisinko
tuota ?

Jos tuliskin, salo-torpass' istuis ehkäpä hän-
kin,

Vaiti ja kyyryssään, tovereillaan sauva ja van-
huus ;

Sielua armast' ei, kenen kanssa hän sais sanan
vaihtaa,

Ei ketäkään, kehen katsehen lois hän hellän ja
hartaan,

Ei ketäkään, kehen heikkona turvata vois" Elo
moinen

Toivottavampiko ois, kuin rauhainen lepo maas-
sa?

Autuas hän, joka pääs'; vähittäin mun päiväni
illaks

Joutuvi nyt, kuten ennen, ja mulle on kärsimys
tuttu."

Lausui näin. Käden vanhuksellen nyt Ma-
jur' oi kas:

_Vaah__ Pistool," näin haasteli hän, (.sen eestä,
ken tänne
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Taas ilon toi, katteinin eestä, mun lapseni hen-
gen,

Poikanne kaatui, kuulin, ja kuin sotamiesi hiin
kaatui.

Siis saloss' ette te saa ko'ommin erakkoisena
olla,

Tääll' asuntonne nyt on ; tuvass' on tilavuutta, ja
kansaa

Myös avuks on ylen kyllin, kun ikä voimia kar-
sii.

Tulkaa siis, toveri, rauhass' yhtenä käykäme
harmaiks,

Niinkuin rinnakkain monet taisteltiin sodat mui-
noin.

Lyhv' elo on, pois lähtevi toinen ja toinen, ja
vanhus

Harvemmin yhä saa kyvyn päivilt' ystävän näh-
dä."

Hetkisen vait oli nyt sotamies, hän miettien
näytti

Vastaust' arvelevan, ja hän vihdoin virkki ja
lausui:

,
Arvosa herra, mun lammissain viel' loiskivi

hauki,
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Viel' on teirien, metsojen tiet mun mökkini
luona,

Voimia mull' on; koukun laskea, pauloja
panna

Viel' elannokseni voin; tytyväisellen vähä riit-
tää.

Täällä jos öisin, ja päiväisen elon teiltä jos sai-
sin,

Vois pian palvelus-mies tai nainen almujen saa-
jaan

Viskahtaa sanasen, joka kaikeemmin kuni puu-
te

Särkisi mielt'. Ei, torpassani erämaass' elän
parhain

Itselläin, ijankaikkisen nauttien Antajan lah-
jaa.

Metsän verhovi Hän vihannaks, Hän eksyvän
linnun

Suo jyvän löytää; Hän mua vasf-edeskin yhä
auttaa.

Häitä jos leipäni saan, ei halpoen julkene ken-
kään

Katsoa vanhukseen, joka viel' ei oppinut hyl-
jyks."
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Lausui näin; mut korkeemmaks Majur' uk-
ko nyt kasvoi,

Täydemmäks povi nous, ja hän katseen mie-
hevän, kirkkaan

Loi soturiin; oli vait, sydämensä hän paisuvan
tunsi.

Suomen hän edessään näki, kylmän, peitetyn,
köyhän,

Tuon pyhän syntymä-maan; ja nyt Saimaan har-
maja joukko,

Tuo ukon riemastus, viiskymmen-vuotinen yl-
peys,

Hm' ase-veikon kanss' tuli taas, kuten muinohin
tyynnä,

Jäykkänä, suorana, rautainen poven pohjassa
kunto.

Ääneti vihdoin läks hän pöydän luo, ilo-
mielin

Laittoi uljaallen lasin höyryvän, mut tytär hil-
jaa

Sill' aikaa ovelien, sota-vanhuksen tykö hii-
pi.

Lapsekkass' sulossaan tuo kuustoisf-vuotias
tyttö
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Kainosti punastuin, vedet poskilla välkkyvän
kirkkaat,

Hienoisiin kätösiin nyt vanhuksen käden van-
kan

Otti, ja nuhdellen näin lempeydellä hän lau-
sui :

uHäijy Pistool, kova, ylpeä, ettekö tulla te tah-
do,

Luulettenko, ett' ei taloss' suuress', onnekka-
hassa

Kenkään kaipaja teit'? Oi, katselkaas, isä tuoss'
on,

Piippu se, nähkääs, nyt mua arvokkaampi on
hälle,

Äidin riemuna lapsen laps' on, lasiko ja sis-
ko

Toisilleen elävät, minust' ei niin ainoa huo-
li.

Y^ksin tääll' olen koht', ylen-määräisestäpä
riemu

Lähteiss' ei vähene sekä tulless' ei lisäyn-
ny-

Muitten onnena muut, minä en tee riemua kel-
leen.

Teillenkin paremp' on erämaa sekä metsä ja
mökki,
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Kuin minun hoitoni, vaikkapa kuin tytär vaalisin
teitä."

Lausui näin, mut heltyen mielessään nimes
vanhus:

"Hyypiöt' älkäte vietelkö ikä-heittoa, nei-
ti,

Varjosta valkeuteen ; pimeys sekä yö lepo sen
on.

Jos tulin hän, useammin kuin sopiskaan, asun-
toonne,

Vanhust' aisoiss' autelkaa pitämään tupa-lin-
nut,

Hetken viipyen hän kun silmänne, loistoa kat-
soo;

Sitten taas ilossaan pesähänsä hän lähtevi rau-
haan."

Lausuen näin, lasin höyryvän hän Majurin
kädest' otti,

Vaiti sen suullehen vei sekä hiljaa pohjahan
joi sen.
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