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Miamme
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ci kukkulaa,
Ei mettä, rantaa rakkaampaa.
Kuin kotimaa tää pohjainen,
Maa kallis isien.
On maamme löyhä, siksi jää,
Jos kultaa kaipaa ken.
Sen kyllä »vieras hylläjää,
Mut meille kallein maa on tää,

Kllttss'

salojen ja

saarien

Se meist' on kultainen.

Owatpa meistä ratkahat
Kohinat kostien,
Ikuisten honkain huminat,
Täht'yömmc,

kesät

kirkkahat,

Kaill', kaikki, laulain, loistaen
Mi lntnos' sydämen.

Tass' auroin, miekoin, miettehin
Isämme sotimat,
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Kun päiwä piili pilwihin
Tai loisti onnen paistchin,

Täss' Suomen kansan suurimmat
He waiwat kckiwat.
Ken tllistelut nc kaikki Voi
Kertoilla kansin tään,
Kuu sota laaksoissamme soi
Ia halla nälän tuskat toi?
Sen tvert' ei mittaa yksikään
Ei kärsimystäkään.

Täss

on

se

weri wnotannt

Edestä meidänkin,
Täss' ilonsa on nauttinut
Ia tässä huoltaan huokaillut
Se kansa, jolle muinoisin
Kuormamme pantihin.

Täss' olla

meidän mielnist' on

Ia kaikki suotuisaa;
Vaiti' onni mikä tnlkohon
Meill' isänmaa on roerraton.
Mit' oisi maassa cumaampaa,
Mit' oisi kalliimpaa?
Ia tässä, täss' on tämä maa,
Sen näkee silmämme;
Me kättä »voimme ojentaa
Ia wettn, rantaa osoittaa,
Ia sanoa: kas tuoss' on
Maa armas isäimme!

se
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Jos loistoon meitä saatettais
Vailk' kultapilwihin,
Miss' itkien ei hnoattais,
Vaan tähtein riemun sielu suis,
Ois tähän kurjaan kotihitt
Halumme kuitenkin.
Totuuden, runon kotimaa,
Maa tuhat-järwinen,
Elomme sulta suosiu saa,
Sä toilvoje» ja muistoin maa,
Ain' ollos, onnen Vaihdellen,
Sä »vapaa, riemuinen.
Sun knkoistnkses kuorestaan
Kerrankin puhkeaa;
Wiel' lempemme
Sun toitvos, ricmns loistossaan.
Ia kerran laulns, synnyinmaa,

saa nousemaan

Korkeemman kaiun

saa.

MitnriKKi Stool.
Kernaasti mninais-aikoja
Mun miclein muisteleepi,
Mott' armas tähti wncsista
Menneistä »viittaileepi.
Ken mua seuraa retkelle
Nyt Näsijärwen rannalle?
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Siell' opin miehen tuntemaan,
Hän sotamies ol' ennen,
Nyt wiinrikkinä arwoltaan,
Vaan onni näkyi menneen.
Ties Herra, kuin hän saanut lie
Siell' asuntonsa missä mie.
Mies olin silloin taidokas,
Niin luulin, waikka miksi,
Ma olin yli-oppilas,
Mainittiin maisteriksi,
Sain yltäkyllin ~nt<2nBa."llain;
Stool, hän söi armoleipäii wain.
Ia merenivaha-piiptilla
Ma poltin „waalunata";
Hän, jos ei ollut pulassa,
Kotoista tupallata;
Mut muuten pantiin sammal waan
Niweräpiippnnn palamaan.
Oi kulta-aika riemuisa,
Sulosta loistatvainen,
Kun kyllin kyll' on kaikkea,
Nuor' on ja oppilaitten,

Ia huolt' ei tuntis ollenkaau,
Kun wiikset waan siis kastvamaan.

Hädästä muiden tiennyt en,
Ilosta sydän sykli,
Wahw' olin, punaposkinen,
Ia kaikki suonet tylli.
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Niin nuori olin, riehakas,
Ia ylpcempi kuin kuningas.
Mut hylättynä majassaan
Stool istui nurkumatta,
Loi nuottaa, imi piippnaan,
Meluumme puuttumatta.

Semmoisen suhteen, sen mar
silloin aita mies.

tieF,

Ma olin

Hutvini suurin katsella

Ol' äijän käyrää tvartta,
Seu jäykkyyttä, sen kastvoja,
Sen »vanhaa »vaatepartta,
Waan kokkllnokkaa parhaiten
Kanss' sangattomain rillien.
Monesti menin ukon luo
Waiu ilweilemään suotta.
Se riemuni, kun suuttui tuo.
Ia hältä rattes nuotta;
Kun kätvyn kädestänsä sain,
Tein wäärän silmän paikoittain.
paikall' ylös kawahtaa,
ajaa minut luotaan;

Hän

Pois

Waan sana kaunis, waakunaa,
Ia rauha jälleen suodaan.
Ma tulin taas kuin ennenkin
Ia samoin jälleen ilweilin.
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Ett' oli nuorna aitoinaan
Myös ullo kerran ollut.
Enemmän nähnyt matkallaan
Ia kauemmaksi tnllttt,
En sitä silloin huomannut,
Siks' olin liian oppinut.
En myös, ett' ilomielellään
Hän antoi tuorehimman
Werensä eestä maamme tään
NytMulle rakkahimman.
Ma olin nuori, riehakas,
Hän »vänrikki, ma kuningas.

Mnt lyllästyinpä reuhinaan,
Mitenkä sattui »vainen,
Ol' lyhyt talwipäiwii, waan
Minusta pittänlainen.
Sep' oli oikein outoa,
Ei tahtonut
loppua.

se

Ma tartuin

ensi

kirjahan,

Hakien huivitnsta,

Se teos tuntemattoman
Ol' Suomen taistelusta;
Armosta waan tuo lansiton
Lie päiisnyt muiden jonkkohon.

sen

kanssa, kääntelin
Ma wein
Siivuja jonkun hetken,

En tiedä kuin näin esihin
Sain Sllwon miesten retken;
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Ma luwin riwin, luwin läks,
Wereni tuusin kuumemmaks.
Ma kansan näin, mi kunnian
Edestä kaikki koitti,
Nälissään, palellessahan
Kuitenkin wielä Voitti;
Jokaista sanaa, lnteissain.
Suudella tahdoin innossain.

Riehuissa

sodan, »vaaroissaan,

Mi miehuus Väellä tuolla,
Maa rankka, kuinka täisittään
Niin rakastettu olla.
Näin kallis kuinka olla Voit,
Kun pettua waan leiwäts soit!
Aloille aattcheni muu
Wei tuntemattomille,
Uus elo syttyi sieluhun,
Soi uuden sulon sille,
Kuin siiivin lensi aikani.
Oi luin.' ol' lhhyt kirjani!
Se loppui, samoin iltakin,
Vaan hehtuwalla miellä
Ma paljon luulla halusin
Ia tutkistella Vielä
Niin monta seikkaa himmeää.
Luo Vanhan Stoolin läksin mä.
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Häll' oli paikka entinen
Ia työkin samallainen.
Mun wastahllin lens' owellen
Jo katse nnrknwainen;
Niin näytti kuin ois kysynyt:
Vai yökstään ei
rauhaa nyt?

saa

Mut mnnttnneena tulin ma,
Miel' oli toisenlainen:
„Ma lutvin Suomen sodasta,
Myös olen Suomalainen.
Mua lisää tuulla haluttais,

Kentiest sitä

teiltä

suis?"

Näin mä. Hän hämmästyksissään
Loi silmät nuotastansa,
Ne loistitvat, kuin ollut hän
Ois sotarinnassansa:

..Jotakin ehkä tietäisin,
Olinhan siinä minäkin."

Ma istuin olkitvuoteellen:
Hän alkoi Dunckerista
Sanella, töistä urhojen
Ia Malmi kapteenista;
Hänellä kaswot kirkastui,
En unhota kuin kaunistui.
Mont' oli ukko »voittoa
Ia tappiota nähnyt,

Eheeksi

joiden haawoja

Ei aika ole tehnyt.
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Häll' oli paljo muistissaan,
Maailma mit' ei muistakaan.
Siin' istuin hiljaa, kuultelin,
sanaa kadonnunna;
Pnol' yö, kun sieltä erkattin,
Jo oli knlunnnna.
Hän kynnykselle saattoi mmi,
Puristi käden tarjotun.

Ei

Nyt »viettää yhdess' aloimme
Eloa hupaisatll,
Me murheet, riemut jaoimme,
Poltimme waaknnata,
Nyt olin waan yl'oppilas,
Hän suurempi kuin kuningas.
Nää tarut, joita laulelen,
On huulilt' äijän tullut,
Niit' usein öillä, pärchen

olen kuullut.
lorutont'
on lcrtomall,
Ne
Vastaan,
Se ota
kallis maa!

Valossa

Dilwen

weiKKo.

Metsän sywyydessä seisoi mökki,
Takamaalla, syrjäss' aiwan teiltä,
Joilla shkshst' asti sota liikkui.
Vihollisen silmä sit' ei nähnyt,
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ci tietä tänne wiewiiä

Jalkansa

Tallannunna; sanan tappeluista
Toi waan kaarne, waaktuin ilman alla,
Taikka susi, joka saalistansa
Veristä wei koriven lonkeroihin.

Tnwassansa pitkän pöydän päässä,
Isäntä nyt pyhä-aatton' istui
Hno'ahdellen arkihuolistansa.

Liikkumatta lepäs wasten kättä
Poski, pöytää wasten kyynäspäänsä,
Mutta silmä wälin willahteli,
Pysynyt ei hiljaa paikallansa.
Kumpikaan ei sitä keksi»ynnä
Muista, jotka mötiss' istuskeli,^
Tytär ei, ci myöskään ottopoika;
Vaiti, käsitysten, kanlatustcn,
Poski wasten poskea, he istui
Lieden ääress' nitvan hnolctoinna.

Vanhus »viimein loihe lausumahan,

Viisahallc

sanans

oli

selwät,

hntvikseen hän lauloi,
wirsi wieri, sanat sattui:

Vaikka waan kuin
Niinkuin

„Korwen kuninkaaksi", lauloi, „syntyy
Karhu, honka kankaan kauneheksi,
Mutta ihmislapsi onko luotu
Korkeuteen, woimaan, Valtaan, Vaiko
Tuhkaan, turhuuteen, ei urwna kenkään.
Tupaan talwis-illull' astui poika
Outona kuin metsän otus, tullut
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Etsyssissään ihmis-asnnnoille ;
Lukin halcnteista päänsä paistoi,
Lnmcn lomasta myös paljas warlvas,
Rinta näkyi nutun riepaleista.
Kuka, mistä?
Kysy: kuka, mistä,
Rikkaalta, tell' isä, koti onpi.
Jokin tuuli kodistani tullee.
Taitoaan piltvi taitaa iveljen' olla,
Lunta waan yön jaltain päällä lienen,
—

—

Pois

mint' lolistaapi tupaan tullen.

Vaan ei sulanut yön jaltain lumi,
Tuulen lunss' ei wierryt pilwen wcikko,
Poika Pysyi, Yleni ja kaswoi.

Ensi ivnotensa hän

juoksi jouten,

Toisna wuonua kaskea jo kaatoi,
Eikä wierryt kesä neljäs »vielä,

Hän

jo

karhun

tappoi, karjan

surman.

Vaan miss' on nyt mainehensa, maine
Suurempi kuin seudun muiden miesten?
Missä lastvllttajan toitvo? Tässä
Vanhus kykkii, turhaan toitvoskellen
Sanastakaan sotatöistä kuulla,
Kuulla kukistuuko maa wai säilyy?
Tajuta ei woi hän kotkan kieltä
Käsittää ei kaarneen toaakutusta,
Saloon sanomaa ci wieras tuone,
Nuorukainen, jost' ois apu ainoo,
Tytön mieltä tvann nyt tiedustelee.
Niinkuin

kesä-iltana, kun luonto

Kaikk' on tyyni pyhäpäiivän lailla,
Tlluliainen tulee näkymättä,
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Lentäin nuolena, ja lampeen iskee,
Leht' ci liitu, eikä haivu huoju,
Rannan ruohokaan ei heilahtele,
Tyyn' on kaikki, sywyys yksin kuohuu
Niin nyt äänet' istui nuorukainen,
Laulua luu luuli, liikkumatta,
Umpimielisenä, waillu »veren
Sydämestä jota sana syöksi.
Tytön luona istui kaiken illan,
Läksi lewollen kun muutkin läksi,
Näkyi nukkuitchen cnnen muita,
Mut jo aitaa ennen heitä nousten,
Kohta aamun ensi koittchella,
Hiipi tulvasta hän hiljaa ylsin.
Tlliwaan kannelle kun päiwä pääsi,
Kaksi waan nyt nousi wnotchelta;
Tupa

ja eine tuotiin,
Mut ivanit talsi pöydän ääreen istui;
Pnolehen jo päiwä joutui, mutta

siiwottiin

Kolmatta ei nytkään kuulununna.
Kuitenkin ol' ukon otsa kirkas,
Wedetöinnii wielä neidon silmät,
Mut waitl' oli pyhä, nio'an päälle
Kumpikaan ei makaamahan mennyt.
Hetki kului, hidas kuin se hetki
Kunne pilivi, taiwaan äiirelt' astuin,
Pääsee ylös, puhkee, hajoo jälleen;

Lohdutellen sitten

ulko

lausui:

„Kylätt tie on pitkä, tyttäreni,
Suot on »vettynehet satchista,

Purot

portahitta, Vaarat jyrtät;
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Knlullccn leit läksi toittchella,
Illals jällccn tuskin joutuueivi".
Näin hän wirlloi, ivaanpa luulematta
Tytär istui, tukan kaltaisena.
Joka kuivun umpeen yöksi sulkee;
Mitä mietti, itseksensä mietti.
Mut ei kauan istunutkaan impi,
Kauemmin ei istunut kuin kaswi
Paahtuwllineu, laskettua päiwiin,
Kaipaa kastekylwyn wirwoitnsta,
Niin jo Vierähtikin poskipäille
Kyynelhelmi, ja hän hiljaa lauloi:
„Tawannnt kun sydämen on sydän,
Muuttuu hlllwaksi mi kallis muulloin,
Maa ja taiwas, koti, isä, äiti.
Enempi kuin maa on sylinsaanti,
Enempi luin taiwas silmän sini,
Kuiskekin, tuo tuskin kunlnwnincn,
Enemp' on luin isän, äitin täsly.
Lempeä mi lnmoowamp' on ivoima,
Lcmpiivää nti pidättätvi paula?

Sorsana hän soutaa järwen poikki,
Yli Vuorten kotkan siitvin kiitää,

Palann jo enncn puoltapäiiväii,
Kun wast' yöksi tiettiin tnlewalst."
Vanhuksenpa, wirren kuuluessa,
Huoli heräsi ja rauha rikkui,
Kadonnutta etsimään hän ehti.
Vaiti tutvast' astui, »vaiti korwcn

Polkuakin

puoli-umpinaista;
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Metsän latlvoille jo päiwä laski,
Ennenkuin hän ensi taloon joutui.
Kolkolta, kuin honka kankaisilla,
Mist' on tuli tuhoowainen Vierryt,
Niin nyt näytti talo, rikas ennen;
Tuwass' istui emäntä Vaan yksin,
Lasta nutkuVaista liekutellen.

Niinkuin lintu, Pyssyn paukahduksen
Kuultuaan ja kuulan wiuhauksen,
Säikkyneenä siitvet lentoon luopi,
Niin nyt waimo kawahti, kun kuuli
Owen käywlln, mutta kauhu muuttui

Riemuksi, kun Vanhuksen hän tunsi;

Wastaan rientäen hän käden kaappas,
Wedct Vieri hänen poskillensa:

„Tcrwe", niin hän Virkkoi, „terwe, ukko,
Tultuasi tnskuhamme tänne,
Kolme kertaa terwe hälle, jonka
Kaswatit sä auttajaksi knrjain,
Tnrwaajaksi ttuwatonten. Istu,
Ukko, lepiiytä uupunehet
lallas, kuule ilolla min kerron:
Syksyn kaiken sota waiwas, wiljat
Ryssä söi ja Suomen mieskin meiltä,
Henki herja toti säilyi wielä.
Mut nyt wierryt wnorokauS on tuskin
Siitä, koska Vihollista ivastaan
Joukko lähipitäjästä läksi.
Meidän miehet Voitto pctti, harroat
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Mennehistä

pääsi

surman

suusta,

Nelin hasallansa, lehtein lailla,
Joita tuulen tuisku lennättääpi.
Kewiittulwana nyt kosto kuohui
Meidän seudun yli. Miehet, Vaimot,
Aseeton ja aseellinen lyötiin.
Aamulla jo Virta Vyöryi tänne,
Kirkkoon ensi kerta soitettaissa,
Meillekin yks murhan laine poikkes.
Mut jo suo mun surutiedot jättää!
Sitehissä miehein makas maassa,
Werta tvirtas, häijyill' oli Valta,
Tuska suurin, toiwo tietymättä;

Kahdeksan

jo kättä mua repi

Niinkuin sudet repii snnlistansa,
Samassapa tuli awnn tuoja,
Vyörähti luin myrsky piltven Veikko,
Wäkiwallan hääti, häijyt kaatoi.
Ttnvass' istun tässä ryöstetyssä,
Katon »varpustakin köyhempänä,
Iloisempi öisin tol' luin ennen,
Onnen päitvän wielä paistaessa,
Jos se jalo paluis eheänä
Miehein kanssa kylän tienohilta,
Jonne Ryssää ahdistellen riensi".
Viime sanan kuultuansa, Vanhus
Nousi kuin ois lewännyt jo kyllin,
Silmissänsä paloi synkkä huoli.
Viipymään ei Viihtynyt hän, kohta
Kylään rikkahaseu päin waan riensi.
Salon takana jo piili päiwä,
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Kun hän, toiwon »vaiheella ja tuskan,
Kerkes asunnolle kirkkoherran.
Tyhjä, iollto oli talo ivanlta.
Niinkuin, järwen jäältä nähden, saari,
Mistä metsä pois on riistettynä.
Tnwassapa takan tvieress' istui
Alsin Vanha sotamiesi Miekka.
Mös tää, kun omi aukaistihin
Ia hän wlliihlln tuttllwllnsa tunsi,
Kawahtihe, Vaikka waiwoistansa,
Haawoistaan jo melkein halwattuna.
..Vielä", Virkkoi, ..meille päiwä paistaa,
Poltvi uus kun astuu polkujamme,
Ia kun Voimaa, miehuutta on maassa,
Moinen kirkonmeno täss' on ollut
Että lapsi, liekussaan sen tuullut,
Lapsenlapsilleen sen kertoo wielä.

Katso, Vihollinen Voittajana,

Julmana kuin petopartvi, joutui
Tänne, tuoden surmaa, turmiota.
Vähemmät nyt jääkööt Virkkamatta,
Vaikk' ei uekään menne muistostani;
Mut kun murhiin muut jo kyllästyiwät,
lulmimmllt Vaan oli jääneet Vielä,
Silloin pahuus yli reunan paisui.
Kunnon kirkkoherra, tähän asti
Vielä säästetty, nyt sidottihiu
Hurjan hewosparin Väliin, juosten

Seuratakseen julmaa ratsumiestä;
Täyttämätt' ei tuomio ois kauan
Ollut, pian pettänyt ois jalka,
Käsi herwoununna hetken päästä,
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laahannnuna.
Ylsin tvanhns seisoi, silmät loi hän
Tukka maata myöten

Tuiwahasen, niinkuin tuonne luodaan.

maassa

kaikk' on kolkko, synkkä.
Herran! Jo nyt apu joutui,
mi
tuli kankaan tuulen lailla,
Hän
Pilwen weilto nyt, kuin nkon-nnoli,
Syöksi tähän, sorti sortajamme.
Tässä elän toisten tnrwan alla,
Kuusena mi kaatui toisten päälle,
Muille tuormllts, inhoks' itselleni.
Mieluinen tok' ois wiel' elo mnlle,
Jos tno poika palais woittajana
Tappelusta kirkon tienohilla."
Koska
Kiitos

»

Viime

sanan

luultuansa, Vanhus

pois kuin tulen polttehelta;
Waan jo toaalennnt ol' illan rusko,

Riensi

Ennenkuin hän kirkonkylään ehti.
Niin nyt saivnissansa kylä näytti,
Kuin on pilweitt alla tiihtitaitoas;
Niin nyt kirkko kummullansa nähtiin,
Knni tuikkii Yksinäinen tähti;
Niinpä äänettömyys seudun peitti
Kuutamo tuin syksyn kolltoutta.
Kaatuneiden kesken »vanhus kulki,
Niinkuin Varjo myöten niitettyä
Vainiota. Kaikki oli kuollut,
Hengen humahdustakaan ei kuultu,
Vasta polun po.wik.ahan päässä,
Taloin poltettujen kautta käytvän.
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Nähtiin

nuorukainen

istumassa

Pientarella, pnolirintnneena.
Kastvot taltvakat taas punehtuitvat,
Vienosti luin illan wallopilwet,
Silmä sammuwainen loisti jälleen
Kun hän hawahtuen ukon huomas.
„Terwe", wirttoi hän, „ei kuolo kolkko
Sille, joka tutorna taatuin kuolee
Voittajana, maataan warjellessa.
Terwe sulle, joka maamme suojan
Kaswatit! Mut kolme kertaa terwe
Hälle jalolle, mi meitä johti,
Yksin mahtllwampi kuin me kaikki.
Sorrettuna joukkomme jo seisoi,
Hajallaan kuin karja kaitsijatta,

Toilvotoinna, kuoloon tuomittuna.
Joukon järjestäjää siell' ei ollut,
Käskyä ei annettu, ei kuultu,
Sits kun korwen komerosta ryntäs
kerjäläisen,
meit'
äänens
Ia

Poika

sankar-silmä,

otteluhun läski.

Into uusi sydämiin nyt syttyi,
Pello pllleni; hän oli tuttu.
Hänen kanssaan miekan melskehesen
Riensimme luin ruo'illohon myrsky.
Katso kirkkoon päin kuin pitkin tietä

Viholliset

makaa

werissänsii,

Niinkuin, missä niittomies on käynyt,
Korsi korren tvierehen on kaattu.
Siitä samos sankarimme, häntä
Silmäin seurasi, luu jalka petti,
Aattein wielä seuraa kuoloon asti."
Niin hän lausui, sitten sammui hiljaa.
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Hiljaa illan hämäräkin sammui,
Kun, yön aurinko waan yksin johti
Valollansa ukon »vaellusta.
Kun hän tutlotarhan sisään astui,
Keksi ristein keskellä hän siellä
Kansajonlon kolkon, äänettömän,
Niinkuin nukkujatkin nurmen alla.
Vastaan hälle heist' ei ylskäätt tullut,
Tulijaa ei ylskäätt tertvehtittyt,
Hänehen ei katsahtanut kenkään.
Koska wanhns kansan joukkoon astui,
Kaatuneen hän näki nuorukaisen.
Tunsi sen myös werin tahrattuna.
Niinkuin honka, näreikköhön kaattn,
Muassa maatenkin on werratoinna,
Lepäs

Vihollisten waiheell' urho.

,

Vaan luin nlonliekin lyötttä, seisoi,
Kuswoin waalein, wärisewin huulin,
Kädet ristissä ja Vaiti »vanhus,
Kunne sanoiksi jo suru puhkes:
„Woi nyt harja majastani murtui,
Rae Viljan sorti saraltani,
Mökkiä nyt mielnisemp' on hauta.
Voi kun näin mun sna pitää nähdä,
Tnrwa Vanhuuteni, taitvaan lahja,
Eloin lunnia, niin jalo äsken,
Halpa nyt luin hiekka, jolla makaat".
Tuskissaan näin Vaikeroitsi Vanhus,
Mutta kohta kuului toinen ääni,
Ääni tyttärensä, äsken tulleen:

20

..Kallein kaikesta mi maassa onpi
Olit sylihini suljettuna,
Kahta wertaa kalliimpi nyt wielä
Olet mntle mullan snlhosena.
Enemp' on tuin elo, näin mä, lempi.
Enempi kuin lempi moinen kuolo"!
Näin hän wirkkoi waileroitsematta,
Astui hiljaa kuolleen tuoksi, laski

Poltoillensa, huiwins otti, peitti
Sillä luodin lälvistämän otsan.
Äänetönnä sankarjoukko seisoi,
Niinkuin metsä, miss' ei lehti liiku;
Waiti myöskin seisoi waimoparwi,
Tullut tuskaa suurta suremahan;
Mutta jalo tyttö Virkkoi taasen:
„lospa joku toisi wähä »vettä,
Saisin pestä »veret poskiltansa,
Silittää myös kiharansa kerran,
Nähdä silmät, sulot kuolossakin.
Riemulla nyt tahtoisin ma näyttää
Pilwen Veikon, köyhän kerjäläisen,
Josta kaswoi kotimaani turwa".
Koska Vanhus neidon sanat kuuli,

Näki turwattoman

Vieressänsä,

Taas hän sanoi sorretulla äänin:
„Woi nyt. Voi nyt sua, tytär parka,
Ilon ilo, huojennuskin huolen,
Tuskan turwa, isä, »veikko, sulho.
Kaikki tuossa kadonnut on sulta,
Mennyt kaikk', ci mitään sulle jäänyt"!
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sen

kuulleu,
Koko parwi parkahti
Itkemätt' ei ollut ylskään silmä,
Mutta itkeitt immen silmä loisti;
Tarttnin kuolleen kätehen hän lausui:
..Murheell' ei saa Viettää muistoasi,
Ei kuin sen, mi unhottuupi kohta;
Sua itkewä on isänmaasi,
Niinkuin tasteens itkee sutvi-ilta,
Tyytntä, loistossansa, laulullisna,
Toiwoin aamun uuden syleilystä".

Sotau.anllUB.
Hän nousi seisuallensa
Pinteessä nurkassaan;

Wiel' ol', waikk' ikä painoi,

Pituutta Varressaan;
Eik' ollutkaan kuin muulloin
Hän tänä hetkenä,
Sottuiryhti jalo
Nyt nähtiin äijässä.
Ruot'ukkona hän muuten
Eleli Vanhoillaan,
Sodista muinaisista
Jäi saaliiks arwet waan;
Mont' aikaa saatuansa
Koditta kulkea,
Hän Röitött torppaan »viimein
Piiäs Alawnndella.
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Nyt äkkiä hän nousi,
Kuin herännynnä ois,
Ia päältään arkiryysyt
Kaikk' alkoi heittää pois,
Pan' ylleen pyhäwaatteet
Mont' aikaa säästyneet,
Ia jakoi kummin puolin

Kähärät

Valjenneet.

Näin sotllmiesi nähtiin
Valmiina matkallen:
Jalolta näytti pulu
Tuo sinikeltainen,
Hatussa korkealla
Myös waskiwaakuna,
Muodossa Tuonen tyynyys,
Ia
kourassa.

sanwa

Päiw' oli Elokuuta
Seitsemästoista nyt;
Taas paistettaan soi päiwä,
Mont' aikaa piilellyt,

Wesillii, mailla tuuli
Waan hiljaa henläili;

Mihinkä

kaunis ilma

Watihnsta wietteli?

Mihinkä

tällä kertaa

Tuo ukko kulketvi,
Ahtaaksko nurkka tuntuu
Ia mökki tyhjäksi?
Mils pyhäwaattehettsa
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Hänellä päällä on,
Olisko mielessänsä
Nyt mennä lirtkohon?
Mut Herran hnonehessa
Ei kellot soineetkaan,
Nyt oli kirkko tyhjä
Sen otvet lukossaan.
Mit' vislaan temppelissä
Nyt siellä tehtälvää,
Kun mitään kirkkopyhä
Ei ollut päiwä tää?
Mut palweltiinpa Herraa
Tol' äijän mielestä,
Jos lirloss' ei se ollut.
Niin kirkon »vieressä:
Tuoss' seisoi harjun päällä,
Aitt' asti järtoehen,
Suomemme santarjoulto
Maatansa suojellen.

Päiw' oli Elokuuta
Seitsemästoista tää,
Ia pyhllts sitä katsoi
Soturi harmaapiiä.
Väkemme luo hän pyrki,

Hän nähdä halusi

Kuinl' Adlercreutz se
Nyt Herraa paltveli.

siellä
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Taas tahtoi utto tuulla
Melskettä miekkojen,
Vanhasta tutut äänet
Kanuunan pauttehen,
Näin muistaa mikä muinoin
Ol' itsell' urhaltuus,
Ia nähdä Verityössä
Kuint' kesti poltvi uus.
Näin llikeens selitellään,
Näin ehk' ol' todellaan,
Mut mietteitään ei nähty,
Käyntinsä nähtiin Vaan:
Kuink' astui huoletoinna
Ia Viimein joutui niin
Jo kirkko mäelle, missä
Tuimimmin taisteltiin.

siihen
Istahti katsomaan
Tiepuoleen

ukko

Uroita Suomen ynnä
Väkeä Vieraan maan;
Miss' sota tuimin, siitä
Ei silmäns siirry pois,
Muotonsa usein loistaa,
Kuin kirkastettu ois.

Yhäti luodit lensi
Sitvnitse äijän waan,
Ylt' ympärillä Tuoni
Se leilkas wiljojaan,
Mut ukko siinä istui

25

Pelotta, iloisna,

Ei ykskiiän luoti
Hänehen koskea.

tohdi

Ia waihtelewin »vuoroin,
Kuinl' aina onni suo,
Luo äijän läheneepi
Tää jonllo tuitta tuo;
Mut kuinka taisteilaanli,
Hän rauhass' olla saa,
Niin Ryssän mies kuin Suomen
Suo hiille kunniaa.

Niin aita kului, päiwä
Jo pyrki maillehen,
Silloinpa Suomen jonllo

Päiis wihboin woitollen,
Jo esteet kaikki sortui,
Jo Ryssät pakeni,
Ia ukon ympärillä
Taas melske »vaikeni.

Kun harjnlt' alas sitten
Jo parroi tviimeinen
Siwnitse äijän marssi,

Hän nousi seisaallen:
„Te Suomen urhot nuoret",
Niin siinä lausui hän,
~Ken sanat tahtoo kuulla
Soturin harmaapään"?
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..Täst' ilopäiwästänsä

teitä kiittää saa,
Ei ole loskaan nähnyt
Hän työtä jalompaa.

Hän

oslltahan woittaa,
Oi kiitos, Jumala!
Wiel' elää isäin henki.
On Snomess' urhoja".
Wiel'

Luutnantti Men.
lid-enin,

sen

urhean luutnantin,

Tapa aitt' oli tämmöinen:
EnS mies oli, päälle kun käytihin.
..Edespäin, te Vaasan poi'at,
Nyt kiiru on tarpehen"!

Ain' ensimmäisnä hän ryutäili,
Wäen myös piti seurata Vaan.
Sen Hiis peri, wielä ken kuhnaili,
Kun Ziden oli huutanut kerran:
..Edespäin, pojat, joutuisaan"!
Näin pientä hän nenwoi joukkoaan
Kuin parhatcn itse ties;
Ekseeraus Hällit ei huolenaan,
Se waan oli komentonsa:
~Nyt jäljissäin joka mies"!
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Hän ei taakseen katsonut, eespäin
Kun tulehen rynnättiin;

toaan,

Ia cliko joukkokin seurassaan,
Sen harwoin huomasi enncn
Kuin jo parhaten taisteltiin.

Nyt wasta, kun tultua Ryssäin luo
Rupes lyömähän, hakkaamaan,

Hän katsoi kuinkahan riensi nuo
Hänen rakkahat Waasan poi'at,
Joko ehtitviit kahakkaan.
Jos silloin, ympäri katsoin, hän
Näki kaiken parwensa.
Kas nytpä huusi hän mielissään:

..Hurraa, sepä sullela temppu,
Nyt

ollahan herroina"!

Mut juoksiko itse hän melskeesen,
Ia wäli se astuen käi:
„Woi Herra, häpeä semmoinen!
Knin kilpikonnat he kulki,
Nyt taas ne jälkehen jäi"!
Wiiskymment' urhoa ensittäin
Oli hällä johdossaan,
Mut joukko se hartveni toähittäin,
Nyt enää Vaasan poikaa
Kakskymment' olikin waan.
Mut

Ziden

suuriko

joukko wai pienempi

mitä siitä ties?
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Kuin ennen hän Yhä komensi:
..Nyt kiiru on tarpehen, poisit,
Mars, jäljestäin joka mies"!
Oli Virran tappelu syttynyt,
Se häll' oli Viimeinen,
Jo hetki päiittäwä joutui nyt,
Fahlander, Malm ja Duncker,
Ne ryntäsi rannallen.

—

—

Ei ollut

heitä

kuin

sataa kuus,

miestäpä Tutshtotv toi;
Mut näin toki uljas Fahlander
~No lähtähän kolmin joukoin,

Tuhat

Ken

ensiks ehtiä

hitusi

Voi?"

kuuli Zidön,
kyllä
sen
Pian
nähdä
»Edespäin !" hän huns, ..jalat liikkeelleen!

Fahlllnderin lauseen

sua.

Hurraa, pojat Vaasalaiset,
Sepä mies, ken

kiiruhtaa"!

Jo usein hän oli huutanut näin
Ia käskenyt joukkoaan,
Mut et ennen noin toki hurjin päin,
Noin kiirein Ryssien kimppuun
Hän rientänyt milloinkaan.

Liki ykskään muista ei ehtinyt,
Kun jo haatvaa kolme sai hän,
Hänen woimans sortui, ympäri uyt
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Hän katsoi eiköhän näkis
Väen apuhan rientäwän.
Hän

Vaipui maahan ja katseli
Mikä ihme! Hän kummastun.
Hänen Vieressään makas korpraali,
Se on ainoa Vaasan poika,
Siell' ei näy ykskiihän mun.

-

Tuli ryntäysjonllo jo litellen,
Zidön sitä tarkastaa:
„Toki tuosta ma mieheni löytänen?"
Mut turhaa, ei nä'y yhtään,
Nyt ei malta hän kauempaa.
—

..Mtmt kaikki jo rientätvät Voitellen,
Minun mieheni Vaan ei näy,
Voi Herra, häpeä semmoinen!
Taas Viimeisiksi he jäätoät,
Kuin kilpikonnat he käy!"
Korpraali Vanha, sen kuultuaan
Awlls summuwan silmänsä:
Puhe semmoinen, herra, et kelpaakaan,
Ei täss' ole häpeämistä,

Khll' oltihin miehiä".
~Wäti

mun jos myös olis joutunut,

Näin monta ei hukkunut ois.
Joka mies meist' onpi nyt kaatunut,
Etnpiiiiss' oli Vaasan joukko,
Siis tuli sen korjasi pois".
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..Taaks ette te enää tatsoncet,
.Mars!" meitä tun käskitte»;
Mut teitä kaikk' owat seuranneet,
Ia ei ykskään muuten jäänyt
Kuin urhona kaatuen".
la, werisell' istuen hiekalla,
Käden nosti nyt luutnantti,
Hänen silmäns loisti, ja riemusta
Kohos rinta, kuolon tullen,

Hän hattua heilutti.

„Wai knttnoll' onpi he kaatuneet.
Ia ehtitvät ensiksi,
Ia jäljissäin owat seuranneet?
Hurraa, sepä sukkela temppu,
Nyt tuollahan herroiksi!"

Torgm tyttö.
Jo päiwä laski, suloinen tul' ilta ihanainen,
Majoille, maille »valahti jo rusko sinnnutvainen,
Väsynyt päiivän waiwoista miesjoukko astuivi,
riemuin rientäwi.
Työn tehtyänsä, kotihin

se

se

tehnyt, niittänyt jo »viljan lallehimman,
Työn cn
Vihollisjoukon »vanginnut tai lyönyt rohle'imman.
oli lähtenyt,
Koitolla aamun taisteluun
Kun woitto wiimein saatihin, ol' ilta ehtinyt.

se
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Lähellä kenttää taistelun, tuon pitkän, aukaraisen,
Tiepuolessa puol'-aution näit mökin matalaisen.
Owella tuwan ääneti siell' istui neitinen,
Palansmatkaa hiljaista urosten katsellen.
Hän katsoi niinkuin etsimä, mik' oli huolenansa?
Kirkkaamp' ol' illan ruskoa tuo hohto poskillansa;
jos kuullellut ois hän,
Hän katsoi hartaast', ääneti;
sydämensä
Kuin katsoi,
ois hän kuullut sykkimän.
—

Mut joukko kulki kulkuaan, ja neiti silmillänsä
Riw.ihiil joka miehellcn lähetti kyselmänsä,
Kyselinän ujon, pclkääwän, ja sanattoman Vaan,
Hiljemman huokaustakin, mi käwi rinnastaan.
Miesjoukko siitä siwuitse kuu kulkeneeksi saapi,
Jo loppuu rauha raukkasen, jo rinta raukeaasi,
Ei Vaikeroi hän, otsansa »vaan Vaipuu kätchen,
Ia kyynelwirta Vierähtää poskelle kuumallen.

..Mitäpä itket? Heitä se, wiel' onpi toiwomista,
Oi kuule ääntä äitisi, ei thhjää itkemistä;
Hän, jota äsken joukossa ei silmäs keksinyt,
Elossa on, sua muisti hän, s.ntähden elää nyt".

~Sua muisti hän ja n.uwoa.n on tarkoin totellunna,
la, niinkuin Pyysin lähteissään, on waaraa karttanunna,
Ei mielens ollut sotimaan, pakosta seuras hän,

Pois meist' ei kuolla tahtonut eik' ilost' elämän".

Ia neiti katsoi säikähthin, heräten unelmista,
Kuin aawistus ois häirinnyt sydämen kaipaamista,
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Ei Viipynyt hän, kentällen waan kerran katsahti,
Ia läksi hiljaa, hiipi pois, hämyhyn katosi.
Kulutvi hetki, toinenkin, jo yö on ehtimässä,
Hopeelle pilwet hohtawi, mut maa on hämärässä.
~Hän »viipyy wielä; turha on, oi tytär, tuskasi,
Jo ennen päiwän koittoa on täällä sulhosi."
Ia tytär tuli, hiljalleen hän astui äitin luokse;
Ei enää sulosilmistä nyt kyynellvirrat juokse,
Mut kylmä niinkuin tuuli yön käs' terweh.iwä on.
Ia pillveiikin tvaaleempi poskensa rusoton.

~Tee hauta mulle, äitini! jo päättyy päitvät multa;
Paennut tappelua on tuo kurja sulho-kulta,
Mua muisti hän ja itseään, ja sna totellen,
Hän petti toiwon »veljien, maan petti isien".
mut armas ei, ma luulin snreskellen,
kaatuneen jo tappotanterelle!!,
Ma itkin, mutta suloinen ol' itku mielellein,
Tuhannen tvuotta elää soin ma häntä surraksein".

~Knn tuli muut,

Uroona

hänen

„Woi äiti, yöhön pimeään ma etsin kaatuneista,
Mut laswojansa armaita ei ollut kellään heistä.
Viekkaassa tässä maailmass' en Viihdy kauempaa,
Kuolleissa kosk' ei ollut hän, ma toiwon kuolemaa".
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Hlren Duuirn.
Swen Tuuwan isä, kersantti ja ukko harmaja,
Ol' ollut Kustaan sodassa, jo silloin Vanhana,

Maatilkustansa niukan sai nyt leipäpalasen,
Ia lasta häll' ol' yhdeksän ja nuorin niistä Swen.
Älyä kuinka äijällä lie ollut itsellään
Jaella lapsijoukolleen, ei tiedä yksikään;
Vaan »vanhemmille »varmahan lie liials antanut.
Kun tviimesyntyneellc ei tuin hitiltä piisannut.
Swen Tuuwa tuli kuitenkin wäkewä, harteiva,
Kuin orja raatoi pellolla ja kaatoi kaskea,
Ol' iloisempi, nöyrempi kuin moni Viisaskaan,
Ia kaikkiin töihin saatihin, ne teki Väärin waan.
..Mi, Herran nimeen, poikasiin, sinusta tulleekaan?"
Miu ukko Tuuwa useinkin saneli tuskissaan.
Kun laulu tää ei loppunut, Swen maltin menettää,
Ia itse käypi miettimään, min parhain ymmärtää.

Kun tnli Tuuwa kersantti siis kerran jällchen
Ia laski »vanhaa lvirttähän: ..sä miksi aiot, Swen?"
Niin aiwan ukko ällistyi, kun poika aukaisi
LeVcäu leuan, Vastaten: ~no, sotamieheksi!"
Tuohonpa »vanhus Viimeinkin jo Virkkoi pilkalla:
„Sä lurjus sotamieheksi, no huuti, tolmana!"
..Niin", lausui poika, ..wäärin teen, min täällä tchnenkin,
Ehk' eestä kuninkaan ja maan tok' kuolla osaisin."
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Siit' ukko Tuuwa hämmästyi ja heltyi itkemään;
Swen otti pussin selkähän, läks' joukkoon lähimpään.
Hän mitan täytti, terwe ol', jo kyllä siinäkin,
Siis rekryytiksi paikalla pääs' joukkoon Dunckerin.
Nyt tuli Tuuwa» oppia myös sotatemppuja,
Se omituist' ol' laatuaan ja hauskaa katsella;
Korpraali

Swen

huusi

toimessa

nauraen ja imuroi huutaen.
leilissä ol' yhtä totinen.

ja

Niin harjoituksiin uuttera ei ollut yksikään,
Hän maata polki tömisti ja astui hiessään;
Waan käännöstä knn käskettiin, hän pettyi ainiaan,
Käiv' oikeaan ja »vasempaan, päin Vastoin yhä waan.

"Olalle Pyssy," ..kunniaa" hän näytti oppinee»,
Ol' laskewiuaau painettu ja Pyssyn jalalleen;
Vaan ..kunniaa" kun huudettiin, häu laski painelin,
Kun Pyssy piti jalallen, olalle leusikin.
Näin tuli Tuuwa kuuluksi ekseerauksestaan,
Ia kaikki, miehet, päälliköt, ne häntä nauramaan.
Mut »vakaana hän astuu ivaan, ei suutu leikkisin,
niin sota shttyikin.
Ia toiwoo aikaa parempaa—

Kun joukon tuli lähteä, niin miehet miettimään,
Swen liekö kyllin »viisaskaan sotahan lähtemään.
Hän antoi heidän tuumailla ja arivel' itse waan:
„los muiden tanss'. en mennä saa, tck' yksin mennä

Hän lantun, Pyssyn kuitenkin sai pitää lnonahan,
Työt rengin teki lcirissä^sodassa sotijan:

saan."
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Waa» passautset, tappelut, tet' yhtä toimessaan,
Eik' ollut arka milloinkaan, jos hupsu toisinaan.

Patllusmatkaa tehtihin ja Ryssät ahdisti,
Nyt Sandels pitkin jokea pois kulki hitaasti.
Porrasta myöteu piankin ol' Yli mentäivä,
Ia siellä

seisoi

miestä maan noin parikymmentä.

Kun muut' ei heillä toimena pait tietä korjata,
Työn tehtyään he lemahti sodasta kaukana,
Ia talossa nyt nauttiivat, mi tarjon' oli waan,
Swen Tuuwa myötä oli myös, hän pantiin passaamaan.
Mut toiseks muuttui, törmältä kuu täyttä »vauhtia
Tul' ajutllittti Sandelsin, hewonen »vaahdossa:
..Jumalan tähden, portaalien, aseisin," huusi hän,
..Vihollisjoukon tiedetään tcist' Yli pyrkiivän."

Päämiehelle hän lisäsi: ~te silta

purkakaa,

Jos »voitte, muuten wiimeiseen werehen taistelkaa!
Hukassa kaikk' on, taaksemme jos Ryssät pääseioi;
Apua saatte, teille tuo sit' itse kenraali."
pois. Waan Vati. wiel' ei päiisttyt Mallen,
Kun toisell' oli rannalla jo joukko Ryssien.
Se laajeni, se laajeni, se tähtäs, laulaisi,
Jo Suomalaista kahdeksan ens' tuli korjasi.

Hän riensi

Ei hywä ollut tviiphä, jokainen säikähtää,
Taas paukkaus ja jäljille waan wiisi miestä jää;
Nyt toteltiin, kun käsky soi: ..pois pojat, takaisin!"
Swen Tuuwa yksin hairahtui ja lasti painelin.
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Myös käännöksensä tllllksepäin ol' eriskummaiuen,
Peräymään kun käskettiin, hän riensi sillalle»;
Hän seisoi siinä jäykkänä, Vakaana, Vanhoillaan,
Kaikille Valmis neuwomaan paraita temppujaan.

Ei aikaakaan, niin Tuuwa sai jo näitä osoittaa,
Kun wihollinen Mallen samassa kiiruhtaa;
He ryntäsi yks kerrallaan, waan heistä joka mies
Sai oikeaa» ja Vasempaan, niin että tempun ties.

Käsillä tätä karhua ei tvoitu kukistaa,
Mies lähimmäinen luodilta hänt' aina warjoaa,
Mut Ryssäin kiihtyy rohkeus kun toitvo pettätvi;
Nyt Sandels tuli, huomasi kuin Tuuma taisteli.
„Hyw' on", hän huusi, „lestii waan wiel' aikaa hetkinen,
Äl' yli päästä piruja, jä poika nrhoinen!
Niin Suomalainen taistelee, se wast' on soturi,

Alvuksi hälle rientäkää,

tuo meidät pelasti."

Ia Ryssät huomas rynnäkön jo turhaks' käynehen,
Vihollisjoukko kääntyi pois hitaasti kulkien;
Nyt Sandels hyppäs ratsultaan, tul' alas rantahan
Ia kysyi miestä, sillalla mi nähtiin sotiwan.
Swen Tuuwa hälle näytettiin, hän oli taistellut
Kuin aika mies, nyt taistelu jo oli loppunut;
Hän näytti siihen nukkuneen, lepäätoän leikistään,
Eik' ollut walawamplliia, Vaan tvaaleemp' entistään.
Ia Sandels silloin kumartui kuollutta katsomaan,
Ei tuntematou ollut mies, waan tuttu Vanhastaan,
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Mut alla häncu rintausa punoitti nurmi uyt,
Ol' luoti käynyt sydämmeen, jo weri ehtynyt.

„Tuo luoti, sit' ei kieltää woi, ties' kuinka kohtasi,
Enemmän tiesi
kuin me," niin lausui kcuraali,
..Ei kajonnut heitkohon ja huonoon otsahan.
Se parempllhan pyrki waan, lens' jaloon rintahan."

se

se

Ne sanat sotajoukossa lewisi yleiseen.
Jokainen myönsi Sandelsin tok' oikein lausuneen;
..Kyll' ajatnst' ei Tuumalla lie liiuts' olluttaan,
Pää oli huono", artoeltiin, „mnt sydän paikallaan."

Von HMM' M llänen

KorMlllniA

..Loasta, sano, kenpä sun nostilaan
Tuon lulmalarwais mustchcn tähden Vaan?
Muu lauttllinhan sait paikan ja palkankin,
Sun korpraalin kun urtvohon koroitin."

~Ia

e»kö

suonut

aina mun

melskeissäni

Sun »vertaisena seisoa wieressäin?
Mou' uljuuttas on kuullut mun kiittämän!"
Näin Konow sätti Braskia äissähän.
..Nyt kaipausta yhä ma kuulla saan,
Kliink' yllväst.let kaikki nyt haastaa »vaau,
Lyöt miehiä kun sotiwat parhaittaiu,
Pöyhkeenä puret mälliä kaksittain."
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Brast suuttuin »västas saarnahan majorin
„Mies halpa pääsin arwohon korpraalin,
Vaan loastapa siihen ma nousnut en,
Maa, josta nousin, sep' oli hurmcinen."

.Mi kumma lyömisessäni nähtäneen,
Kuin moni muu, kuin majori itse teen,
Vllikk' yksin löisittenkin, mä maire-työn
Suon muiden tehtäwätsi ja myöskin lyön."

sen

kunniaks
..Kosk' ole» lähin teitä,
Ma kaikkein nähden mälliä pidän kaks,
Vaan halpa jos se kunnia teistä ois,
Voin mällin toisen suustani ottaa pois."
Ia Konow filmäns iski nyt Braskihiu
.Mies oiwa liet, mut ylpeä saakelin.
Lähinnä mua »vastakin paikkaS on,
Hädässä mies sen-moinen on werratou."

Koht' alkoi sota, jiiäkärijotikollans'
Von Konotv metsään ryntäsi Braskin tans';
Korpraali tulli jylhänä, Konotv waan
Kiroili, ampui, huulensa lerpallaan.
Näin tiimaa neljä oli hän noitunut,
Waan wiel' ei ollut taistelu muuttunut.
Hän tiellään kaatuneen näki jonkun waan,
Puu puulta Ryssä pois »veti joukkoaan.

Taas ärjyi hän: „ei käy se nyt ensinkään,
Männyistä kuoret lentätvciu kyllä nään,
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Vlllln suojass' onpi Ryssä, hän pääsee pois,
Te tähtäätte» kuin silmiä teill' ei ois."

Wiiksistä tuskin lause se lennähti,
Hän Braskilta sai puustiu ja pyllähti;
Täss' oli Vastausta jo liiakskin,
Moiut' ci hän luullut tekelvän korpraalin.
Kalweena miekan tempas hän huotrastaan:
„Näin kuinka, lurjus, tehdä sä lohdutkaan,
Nyt nllhloinesi wiepi sun perkcle,
Sodassa päällysmiestä löit, ryökäle!"
Vaan Ärask hän seisoi tyynenä »vanhallaan
..Pidättätiiätte pamppua hetki waan,
Siks että palkan mitata sille tvoin,
Jok' ampui teitä, teille kun puustin soin."
Näin lansnissaan Brast tähtäsi pyssyllään.
Ia pensaan taakse huomasi äkkiään
Nyt Konotv miehen kaatntvan parrakkaan,
Hänestä neljäkymmentä jalkaa tvaan.

..Hänenkö

luoti Vinkui mun

lorwissiiu,

Kun äsken sulta, ystäwä, puustin sain?
Kas sepä miehen työt' oli tosiaan,
lot' unhoittaa en taida ma milloinkaan."
Brask Konowill' on Vuosia Viettänyt,
He yhdess' aina nähdähän käyivän nyt,
Useesti niinkuin ystälvät rakkahat,
Useinpa niinkuin ennenkin riitaisat.

