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Säkenet.

Syksyn kolkko, synkkä ilta
Kattaa kaupungin ja maan,
Raskahasti rannan aalto
Wastaa kuusten huminaan.

Kuusten alla seisoo suojus,
Sepä katto-tormestaan
Sukkelasti suitsuttawi
Säkeniä ilmahan.

Säkenet ne säihkyellen
Tuulen kanSsa tanssimat,
Heloittawat hetken aian,
Tuikahtamat, — fammuwat.

Lämmintä ei niistä lähde,
IValkene ei malju yö,
Mut ne kertoo, kuinka siellä
Ahkera on alla työ.

Kaikumalla kalkkehella
Seppä rautaa kuonnuttaa,
Painamilla palkehilla
Taaskin tulta tupruuttaa.



Säkeniä uusi sarja
Lentää yöhön sankeaan,
Kylän lapset seisottumat
Noita tuossa katsomaan.

Säkenell' ei pitkä kaari
Ole ilma-matkoaan.
Tule» maan saa syttymähän
Käyden tulta-ottamaan.

Näinpä, lauluni, sä lennä
Säkenenä säihkyten,
Nuorten mieltä miellytellen,
Sytytellen, sammuen.

Ghkä saisit laulun innon
Uutta tulta leimuumaan
Sydämissä Suomalaisten
Ali kaiken Suomenmaan.

Marras-kuussa w. 1860.
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Bllmolllisen laulu.

Mun muistuu mieleheni nyt
Suloinen Samon-maa,
Sen kansa taitti kärsinyt,
Ia onnehcnsa tyytynyt,
Tää armas, kallis maa!

Kuin korkeat se» kukkulat,
Kuin waarat loistoistt!
Ia laaksot kuinka rauhaisat,
Ia lehdot kuinka ivilppahat,
Kuin tummat fiimehct!

Sen salot luin siniset on,
Pniit kuinka tuuheat,
Ia luin humina hongikon,
Syw' on ja jylhä, ponneton,
Ia tuulet lauhkeat!

Ia kussa tähdet tnittnwat
Kowalla talwella,
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Ia kussa Pohjan »valkeat
Suloistmmasti suihlatvat
Kuin Salvon taimaalla?

Tol yhtä lviclä muistelen,
Sen suihke cnmaampi,
Se silmä on Sllwottatcn,
Johonka taiwas loistehen
Ia sinens' yhdisti.

Me emme liioin kerskuko,
Sanomme kumminkin :

Muu Suomi, ellys ilkkuko,
Jos meill' on hoitta kultato,
Jos löyhils' keksittiin.

Useinpa pelto kultainen
Se sulla lellerti,

Kuin meidän maiman, miljchcn
Kumohon löi »vihollinen
Ia poltti tlihtatsi.

Ia monta keltaa sattui niin.
Kuin meitä »vainot löit,
Kuin »vaimot, lapset kaadettiin
Ia miehet sottui sotihin,
Sä lauhan leipää söit.

Jos kielin möisi lettoa
Näkönsä »vanhat puut,



Ia meidän maatat milttoa,
Ia meidän laaksot lausua,
Sanella salmen-suut;

Niin mistäpä useampi
Hym' ois todistamaan:
„Tciss' Salvon joukko tappeli
Ia jota kynsi kylmeni
Edestä Suomen-maau!"

Siis maat' en muuta tietää moi
Samoa kalliimpaa,
Ia mulle ei mitään niin soi
Kaikesta, minkä Luoja loi,
Kuin: ..armas Sawon-maa!"

stiomlllllinen sonetti.
Ei tainnut manha Wäinämöinen luulla,

Ett' oisi kenkään laulajoista meillä
Someltuma sonettien siteillä
Runon tetoon Kalemalaistcn luulla.

Gi istutaan lakomme mandel-puulla,
Gi Lautat meitä kohtaa tiltto-teillä;
Ei ihme siis, jos Pohjolan rämeillä
Gi soi sonetti Ainolaisen suulla.
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Suloinen luulla kuitenkin tuo oisi,
Ia siitä Suomalainen toimojensa
Tulelle uutta liihoitusta toisi,

Jos kautta näiden lauln-tahlettensa
Sen kieli, halivaksi hamaittu möisi
Siteistä muista päästä illallensa.

Buomen malta.

Nouse, riennä, Suomen kieli,
Kotlealle kaikumaan!
Suomen kieli, Suomen mieli,
Niiss' on suoja Suomen-maan;
Yksi mieli, yksi kieli
Wäinö» kansan soinnuttaa.
Nouse, riennä, Suomen kieli
Korkealle kaikumaan!

Suomalaisen kuolla, aura
Kyntäneet on Suomen-maan;
Kasmoi »vehnä taikka laina,
Maa on meidän peilamaa.
Kelläs täss' ois äänen muoto

Meidän maata johdattaa?
Nouse siis sä, Suomen kieli,
Kollealle kaikumaan!
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Suomalainen ylsin lesti
Ruton, näljän aikana,
Ylsin miekallansa esti
Wihollistn maastansa;
Suomalain siis ylsin käyköön
Käsin ohjiin onnensa.
Nonst, noust, Suonten kieli,
Korkealle kaikumaan!

Äänis-jälwi, Pohjan-lahti,
Alilan-lannat, Ruijan-suu,
Siin on, Suomalainen, mahti,
Jok' ei oo kenenkään muun,
Sillä maalla sie oot mahti;
Älä ääntäs' hallvelsu!
Nouse, riennä, Suomen kieli,
Korkealle kaikumaan!

Hilloin saisi Tuoni tulla.

Milloin saisi Tuoni tulla,
Mua kuolema lohata?

Silloin saisi Tuoni tulla,
Sulo kuolema lohata,
Kuin tuo tyttö suuta soisi.
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Ia silloin saisi Tuoni tulla.
Koma kuolema lohata,
Kuin loppuisi laulaminen,
Wäsähtäifi mirren »viita.

Ia silloin saisi Tuoni tulla,
Almas kuolema lohata,
Kuin näkisin näännylsistä
Suomen-maani suoriamau,
Kuin kuulisin Suomen tieten
Suomen kaiken kansan suusta.

Tuopa tuM tuiman tuumm.

Nurmell' on jo nulta päällä.
Päällä kaunis peittchcnsä,
Peittehellä päiwän immet,
Auiinloistn lllmahaiset,
Kukat kaikilla keoilla,
Lehti täysi jo lehoissa.

Jopa lammin lämmiu laine
Lilistämi lllntoanst,
Ilta-mirttä meisoami,
Kullallensa luisluttawi,
Kunne kulta uultunewi,
Kauilis niaa mataelemi,
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Kunne itsekin ihana
Armas aaltonen nukahti,
Kullan mierehen mäjähti.

Jopa linnut laulelemat,
Käköset lulahtelemat;
Mitä linuun laulaminen,
Mitä käellä kukunta?
— Toimon tult' on linta täysi,
Lemmen liekkiä polvensa,
Toiwo kultansa tuloa,
Almahan aleiiemista,
Mieli «tuiskujen mehua,
Suloisuutta suuta-saannin.

Kaikki on liemu, lailli rakkaus
Kaikki kultien kujerrus,
Kaikki autuas ilonen,
Taiwahan tulen palauta;
Missä toiwo, siinä täyttö,
Missä laulu, siinä lvastaus.

Tuota kuuntelin ja katsoin,
Katsoin lulja kaiken yötä,
Iloni alas aleni,
Aleni luiu allin mieli
Uiessa milua mettä,
Toimont tuli tulehtui,
Sammuimat suloiset suonnat,
Miclcui matala mustui,
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Syämeni sinlastihen,
Silmästä wetonen lvieti.
Kyynel kulti lasw oilleni.

Mikä toi sen tuiman tunnon,
Mikä mustan micl'-alani?

Tuopa tuopi tuiman tunnon,
Tuo aiualiu mustan mielen:
Milloinhan sulcilvi Suomi,
Milloin Suomessa syämet,
Konsahan lewät tulemi,
Koiisa hanget lähtenemi
Suomen Poikien pomista,
Wetcstä miluisen kansan!

3luKMll aina suret?

Immyt ainoseni, joka toimoni tähtenä tuilat,
Suomeni, miksikä niin sinet ain', n,itä silmäsi aina
Kylpcmi tyyncllcn, mittana »vuotami maan?
Miksikä mustin huntuisin sinä poskesi peität,
Silmäsi myös sulon et loistaa ilmahan suo?
Miksikä kuitenkin pimeällätin yöllä mä aina
Kaipaus-mirsiä sun kuulen soittamasi?

— Suikea lohtaloncn omp' atmahaselleni luotu,
Riemu sen nutunut on, toiwo on »vaipunut myös.
Woipas, luinl' uschin kowan ankarat kuoimat, Luoja,
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Lapsilleis latelet, wienot he pois menehtyy!
Wienot he pois menehtyy, »vaan maipuintin kätösensä
Nostamat taimohon päin, sielt' apuaan anoen. —

Jos rakkauteni kyllä maan ois, niin kohtapa kaihot,
Piikani, postiltais pilminä pois pakencis;
Jos maan toimot nuo toteneisimat lämpimät, armaat,
Kohtapa luultama ois sulletin aurintonen;
Gi suinkaan idän ankarat tuulet pääsisi sutta
Kutkia kaatelemaan, rnusuja ryöstelemään,
Gi suinkaan sinu-mirtesi silloin särkisi syöntäin,
Lounas lailhtea-snu taulasi lempeä maan. —

— Tulhaan taidan toimoa, tyhjäpä tuskani lienee,
Uskoni pilmeen käy, sammuu rakkauskin.
Koitat oi, joka oot tulemaisien aitojen neito,
Witkto'os wienollen, lausuos lempeä nyt:
Onlopa sun sen alinahan aamun postia käsky
Kullin lultailla, läsly lusoin punata,
Aamun sen, jona stis tuhat-wuotisen huolien itkun
Suomeni sammuttaa, uutt' clämist' «lottaa,
Päiwän sen, jona tyttöni tustia-huotulva liuta
Pääsisi kellankaan liemua laulelemaan?
Jos päiwyt tämä lvaltenelv' ois, niin kylläpä silloin
Maaliman hämmästäis Suomeni suut' sulosuus,
Hämmästäis ihanuus, ja se kullaistaiu tumatlcllen
Painiisi polwilleen, sammusi sen sätchiin.
Mies polonen minäkin, jopa »varmaan stattasi silloin
Riemuksi muuttauta mieleni murheet tai,
Panneu pois sutu-soittoni moisin ma huoleta huutaa
„Laste, Luojani, nyt lapsesi pois lepohon!"
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Aulina muonita 1853.

Woi tumla usmat taslaat, suniluat
Nyt kaiten ilman täyttämät!
Woi tuiut' on taiwaau tähdet tnnimat,
Ja pilwet päiwän peittäwät!

Näin Maa salaisten huolieusa
Sumuja huokuu yksinään,
Ia paljoutta tvaimojensa
Wälistä tatlee itkemään.

luin' tällä lailla ihmisyyden
Nyt sinnn sumut peittelee.
Keu näiden atmannee sywyydcn,
Luwun ja määrän laskenee!

Pimeyden »valt' on jouttoincnsa
Lihan ja muodon ottanut,
Pahuuden hella istuimensa
Isosti ilmi nostanut.

Sc» istuimen alaisimelsi
Hän ihmisyyden kahlitsee,
Ia jalkojensa astuimelsi
Walosi, Hctia, »vangitsee.
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Kuitenkin tiedän tartoillehen
Ia toiwon tullvallisesti :

Gt unhota unohdntsthen
Ikuiseen ihmisyyttäsi.

Sä muistat taitli kyyneleemme,
Kuin koston päimä mnllence,
Ia juotat ne mihollistcmme,
Ken niille nyt myhähtelee.

Ia muistat, kuinka monta kertaa
Hän meihiu miekan syösuyt on,
Ia wailt' ei aina näykään »verta,
Sydän se tyhjäts' juosnut on.

Kuin liian suuren huolten painon
Sä päällemme näät karttuman,
Ia luiu »vihollistemme »vainon
Näät meitä liioin soitawan;

Itiin' silloin, silloin, Hella, Sutta
Jo loppuu pitlä-mielisyys;
Kotvasti silloin isket tulta,
Gi kestä lounain ilkeys.

Kumohon silloin taitti kaatuu
Walois pyhän »viholliset,
Ia niiden ncmvot maaksi maatuu,
Jos olkoot kuinka loistoin».
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Tät' aitaa meidän »otellessa
Sä meihin nöyrä mieli luo!
Ia maalla mylslyiu taimolessa
Sä lauha Suomellesi suo!

M. H. Castrenin haulialla, l2:nä jimä louko- Kuuta

m. 1852.

Dli-opftilaisten puolesta"").

Tähdetön yö hällvetä alkoi hiljaa,
Aamu-luslon altoimat posket koittaa,
Loistamahan jo Pohjanti maita nousi

Aurinko tiedon.

Niin se auliitgoinenpa almahimman
Loi ja tilttaimman sätehensä kohden
Suomen synkän muistoja, muinais-tcitä,

Kieliä kohden.

Tuonpa tumman Tuonelan impi keksi,
Päästi taulaltaan sinu-hunnun mustan,
Kohta hunnullaan sätehen sen tempais,

Wci Manan maahan.

') Nuno-mittci tässä laulussa on latinaist» laulun: InlLtzor
vii».
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Kyynel-silmin huolima Suomi seisoo,
Poian pllthaimmansa nyt peitti hautaan,
Miehen pathaan, tietäjän taitawimman,

Ystäwän uljaan.

Weljet! pois on johtaja meiltä mennyt,
Pois, jok' otsat talsi ja tiemme neulvoi,
lont' ois tuimin rientomme reimu ollut,

Woittomme marma.

Hälle patsaan nostamme, tuin lupaamme:
Miehuudella lempiä synnyin-maata,
Helleydelläpä hoitaa äitin-tieltä,

Kuin teki Gastien.

Mässe-Ktrjoituz P°yhan Henrikin muisto^natsaasse
UoKetnäessit.

Tässä stlllnllsi Sanoa,
Lunastusta lausui kellan
Pyhä hurskas Heiniktimme,
Suomen piispa ensimäinen.
Sana tuotti siunauksen,
Kantoi kaunihin hedelmän,
lost' on Hellalle ylistys,
Henrikille muisto-patsas.
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kreikkalaisen mala.
Menneestä wuosi-sadasta"").

Kuin lanan, Palitarit, tuin kauan aiomntc
Kuin tarhut yksin käydä mc lottoiss' lvliottemmc?
Kuin kauan mctsiss' olla ja piillä aina näin?
Ia lvanhempamme jättää ja lapset, synnyin-maan,
Myös hellät mielen-ljitot ja tunnot unhottaa?
Yks' hctti tallihimpi o» olla malloillaan,
Kuin »vuotta miisi-kymment' on otjan kahleissaan;
Glo turja st, tuin täytyy »vaan aina Peljätä,
Gtt' eikö päätäin poikki jo lohta lyötetä!
Siis yhtytämme laitti! Jo aita tullut on!
Ia ristin päällä liitto lyötämme lvilpitön.
Niin nostatamme kättä me laitti »vannomaan
Nyt Luojan wahwan kautta ja taitti-lvaltijaan:
„Sen wannon sullc, Herra: ci hirmu-haltija
Mun nistoani koskaan »voi maahan luonnuttaa,

') Tämän laulun tekijä oli mainio runoilijn Rh ig as, joka
sekä laululla että työllä nnollisesti otti osan Kreikkalaisten wa-
pautus-yritykstssä menneen wuosi-sadan lopulla, waan Itä-wal-
lan hallituksin kawaluudcita wiimein joutui Turkkilaisten käsiin
ja elämältä sahattiin neljään kappalecscn. Palikatiksi kutsut-
tiin niitä Kreikan-maan asujin, jotkn syystä eli toisesta pako-
salla oleskellen sen wuoiistoissa elättiwät henkeänsä Turkkilaisia
ryöstämällä ja oliwat niiden katkerimmat wiholliset.
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Mua pakko ei, ei pyyntö saa häntä kuulemaan,
Ei uhkaus eikä kulta, jos kaiken maa-ilman.
Niin kauan kutu ma liikun ja allani on maa,
On mulla yksi toiivo: tuo Turkki turmella.
Ma orjan-luonnon murran ja kahleet sy>,!>yin-mac»t'
Ia tappelussa seison ain' läsnä johtajaan'.
Jos rikkoisin tään liiton, mua taiwas rankase,
Ia luhdo lutiiii ttthkaks' ja tuuleen wiskclc!"

Mro luisen malitus.

Gnpä tuohon tuskastuisi,
Pahastuisi palko-työhön
Gnlä laskea lajoisi,
Palon polttoa pakene.
Waan ma tuskastun talohou,
Pahastun hoivin pahoihin,
Kajoan loman kutia,
Koman ilkeän isännän,
Suuta suinen Saksalaisen,
Kättä tcttcan tomannon.
Woi sinua Wnolainen,
Wiiolainen wailvalainen!
Punaiset on hellan poltit,
Hellan ukset htnmchiset
Wetestä Wiion tnostc»,
Wiion poikien punasta.
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Miehet tauoissa rujuwat,
Wirot »vertensä »vilussa,
Pojat pauloissa pahoissa,
Toiset tyrmien tuhossa.
Immet itkien mataivat,
Walittaen wanhat waimct
Armoa anelemahan,
Huojennusta huutamahan
Herralta loivan lomalta,
Isännältä illeältä.
Isäntä ulos ajawi,
Hetta heitti huonehesta,
Rengillänsä ruoslittawi,
Passtlillansa panetti
Almojen anelijoita,
Hakijoita huojennuksen.

Min lana munan munilvi,
Se on syöä Saksalaisen;
Minkä lammas lapsen saapi,
Se on paistiksi pahalle;
Lehmä »vasikan »valutti,
Hclttaistu hälän Heluna,
Ottipa, osasi senkin,
Riisti raukalta Wirolta;
Tamma »varsansa telasi,
Orihin olille saatti,
Ori Salsan icen etehen,
Salsan suitsitcltawalsi;
Äiti poian tuuittcli,
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Tuimaksensa toiwotteli,
Sinnepä setin sttautui,
Olja- ottosi pojiksi;
Päiwät wiettäwi pelossa
Rutoellen ruostijoita,
Yöt unettomat »vesissä
Rutocllcu Luojoansa,
Luojalta lohutustansa,
Kullan kuoleman tuloa.

Paha on päähän pääseminen,
Tuima aitahan tulenta;
Tulta tuoahan holvissa
Homin leipänä etehen,
Itkua oluet siellä,
Miinansa Halu-Mesiä,
Kipunoit' on tattalansa,
Witsoja welo-palanst.

Jos ma pääsisin pahasta,
Pahan pauloista pahoista;
Pääsen tuimasta tulesta,
Hukan hiilveän liasta,
Pääsen karhun kainalosta,
Hauin suuren hampahista.
Jos ma pääsisin hoivista,
Hellan linnan liepehcltä,
Gt sinä enämpi milma
Kona liljatva Pinisi,
Etkä päälleni enämpi
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Kawahtaisi koita musta.
Tehlös liitto koiraseni,
Luja liitto laatilamme,
Gtt' etten enämpi hauku,
Punsi loman loivasti,
Niin minä lihoa toisin,
Kalut lantaisin eteenne,
Kainalossani Kokille,
Huiwillani Hinttastlle,
Simolle hihan sisässä,
Pennulle polveni päällä.



19

11.

Marian murhe.

Murehella hailealla
Seisoi äiti listin alla,
Johon poika naulitaan.
Sydän sykli sulleasti,
Kyyneleitä katkerasti

»vuosi tulivanaan.

Woi sen tuskaa tvelllltointa
Waiwattaissa wiatointa
Ainokaista poikaansa!
Woipa määlää huokausten,
Kuin hän seisoi linnatusten
Ristin lanssa lakkaansa!

Ken ei itkun pisaroita
Wuodattaisi katkeroita
Tätä huolta nähdessään!
Kuinpa äitin neidellistn
Poika hurskas, taiwaallinen
Käytetähän kärsimään!
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lesust' äiti pillattawa»
Näki, ynnä kiusattawan
Synnin tähden maa-il»nan;
Kuuli hänen listin alla
Riutuenlin siunaamalla
Kiusaajansa kostawan.

Woi sit' äitin kärsimystä
Hänen lanssans' yhdistystä
Etsiä minun pitää;
Palamalla sydämellä
Kyyneleillä lylwetellä
Hellan luutuista pyhää.

Powehcni, äiti, paina
Haawat muotainahan aina,
Joita muosi poikasi,
Wuosi luoslin suomittaisst
Sekä tistin-nllulittaissa
Tähden sutnten syntini!

Häntä tahdon katsastella
Hattahasti huokaella
Päiwieni päätteesen.
Kyyneltesi lumppaliksi
Ia sinusi toivelilsi
Jään mä listin juinehcu

Mua ellys eloittako,
Luotasi pois luowuttalo,
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Pyhä, puhdas impyinen.
Weistta walitus-wnttä
Tahdon, ja syleillä hilttä,
Joll' on poilas' llinoinen.

Mua hänen hllllmoissansll
Hautele ja Mlliwallllitsll
Poies päästä synnistä,
Häntä luulemaan keholta,
Taiwahan taloon osoita
Wiimeisenä päiwänä!

Ristinsä tuleni olkoon,
Kuolostansa mulle tulkoon
Ttnwa wahwa Tuonelaan,
Että Luoja atmllhtaisi,
Sielu lulja onnen saisi,
Käydessäni kuolemaan!

Boston Mmä.
Koston päilv' on julma, suuri,

Silloin ntultuu luonnon muun,
Tietäjät näin lausuu juini.

Silloin lailli hämmästylvi,
Luodut taitti peljästywi,
Tuoman tuin lähestywi.
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Enkelit ne toimillansa
Kutsuu kuolleet haudoistansa
Saamaan palkan Luojaltansa.

Luonto, kuolo lauhistumi,
Syntis-patla sinkastumi,
Tuoman luin julmistumi.

Luku silloin lasketahan,
Teot taitoin tutlitahan,
Kaikki kyllin kosteinhan.

Ia luin päätös annetahan,
Pahat silloin rangaistaha»,
Hurslahat ne allitaliahan.

Kuinkas, kurjat, mastaunemmc,
Kuinka puoltamme pidämme,
Ke» on puollus-miehenämme ?

Heila suuii, moimallinen,
Ole mulle armollinen,
Tuontlllini ttnmallinen!

les» aimias, tuskallasi
Ostit mun ja waiwallasi,
Ota siis nyt lansthasi!

Wcrtä tähteni hitosit,
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lumllluudestas' erosit,
Kuoleman wäen lnosit.

Wailk' on lailli liljassasi,
Kuitenkin sä armostasi
Aimahtele lapsiasi!

Sydäntäni synnin waiwa
Niinkuin Tuonen toukka laiwaa,
Patane ei tunnon haawa.

Keksithän Manan huolen,
Muistit lyömännlin puolen,
Muista mualin, luin kuolen!

Ansiot' ei ole mulla,
Waan on aimoa Sinulla,
Anna mun tyköösi tulla!

El' etoita taijastasi,
Laske lammas-laumahasi
Oikealla puolellasi!

Ilteät ulos sä heitä,
Katuwia, Hena, meitä
Kuisia pvweesi peitä!

Wiimctsi rukoilemalla
Pyydän, että hurstahallll
Suot muu tuolla kuolemalla
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Ruolin-mirst.

Jo loppulvi elämäni,
Lähelle kuolon rantaa
Mun joudutti elon joki,
Ia Luojan luokse lantaa.
110 elon on allvoton,
Gi onnea »voi antaa.

Sun, mninko, mua lvalo
Jo kyllin loisti aiwan;
Sä maa-ilmaan sädehti maau,
Mä päätän kaiten mailvan,
Ia päätä» työn, tamoitan yö»,
Ia maalle laske» laiman.

Ia taiwahan, sen tuultalvan,
Te tähdet tuittalvaistt,
Ia tiiktllhat ja tiilumat
Te pallot tultelvlllstt,
Nyt jaatatte hymästi te,
Alati loistatvaiset!

Ia stdottain, tuhansittain
Hywästi laakso huolen!
Sä Matias maa ja maa-ilma,
Keniaasti teistä kuolen,
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Te pettäen jo ammuitten
Minuhun synnin nuolen.

Te kuuluisat ja hohtamat
Holvit ja henas-huoneet,
Gi kultanne, ei hohtonne
Iloa mulle tuoneet,
Ne kuoloa ja hautoa
Paremmiksi ei luoneet.

Ia neitonen, petollinen,
Sä, jonka kaunis taula,
Jon poskuet, ne kukkaiset,
Minulle oli paulll,
Sun silmäsi myös sammumi
Kuin tulen syömä taula.

Niin päätäli nyt tanssisi
Ia hullu hetlumasi,
Kuin kuoleman saat sanoman,
Pitää sun kaatumasi;
Hän julma on ja armoton,
Gi anna anvellasi.

Gi helluista suloisista
Minulle liene este,
Nyt kartoittaa ei kuolemaa
Woi miina-maljan neste,
Ia soittoja palaimpia
On tuulla atlun mestc.
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Pois tuoksuiset haju-medet,
Gi niistä tuolelville!
Ne hettumat maan nostamat
Himoja ihmisille.
Mun luumuni st herkuksi
Jää Tuonen touktasille.

Ia anvoisuus ja kuuluisuus
Ne tulhilta nyt näyttää,
Kuin alpansa lyö kuolema,
Ken niillä maksun täyttää?
Ia ansiot ja palkinnot
Maan hulluja waan täyttää.

Ia ystäwät te ylpeät,
Towent mull' iloissa,
Pois aitamme menetimme
Me maa-ilman menoissa;
Waan kauhea on kuolema
Glettyä himoissa.

Ia itiumis sä, hymästi jää,
Sä maahan miet nyt maamme
Mut puolella taas toisella
Me yhdistyä saamme,
Ia liemiimme tai tuskamme
Me keskenämme jaamme.
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Anste.

Arapian erä-maan rajalla
Wuoren rotkossa asuslel' aikaa»
Entisten erolas Gularisto.
Kaikille hän lauha olj ja tyyni,
Tutuille ja tuntemattomille,
Myöskin paljon läisinyt ja nähnyt,
Ia sentähde» nöyrä nuhteissansa,
Lempeäinen lohdutulsissansa;
Josta kansa häntä tuulemassa
Läheltä talvi usein, kenenkä
Mieltä murhe liioin ahdisteli.

Tulipa hänen tyköönsä terran
Waimo mllsta-syntynnyttä lasta
Käsi-marrellansa kantamainen ;

Kalmeat olj lasmot kantajalla,
Kahta talmeainp' olj tannettama.
„Isäni," hän itku-silmin lausui,
»Mistähän nyt löydän lohdutuksena
Tämä lapsi turja tuoli multa
Kllstehen medessä käyttämättä,
Eitä taida tulla tuomiolla
Ituiseu ilon perilliseksi."
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Silloin lausui nuhdellen etolas:
„Minlätähden, maimo, lapsen laskit
Kuolemaan pyhättä tastchetta,
Hätä-kastehettatin, poloinen?"

Walittaen »vaimo-parta mirtto»:
„Giä-maass7 isäni, aukeassa,
loss ei mettä ollut kasteheksi,
Tuli mulle synnytyksen tunti.
Päimä poltti päätäni tulinen,
Hieta poltti jalko-pohjiani,
Muut' ei mulla ollut kastetta kun
Huokauksia ja kyyneleitä."

Tämä liikutti utou sydäntä,
Ia hän armeli asian juonta,
Hetken mielessänsä mietiskellen.
Ia hänessä wahwistui wa'atsi
Ia lujaksi päätös, jonka hän nyt
Lauhasti ja lempeästi lausui:
„Wesi ei sitä tee itsestänsä,
Mutta sen tetewi Herran henki,
lotll on weden lanss yhdistetty.
Ole »vaimo mahmassa Marassa,
Gtt' on lapsesi lunastettuna!
Hieta-tankaan tuumalla ledolla
Hennit henki on sen tastanunna
Huokaulsillllis jll itkullasi."
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suolettanituen za elämakst^teko.

»Kuolettaa tuon willi-häijän woi» ma
Yhden ivaan sana» suhahtamalla
Sille koilvllhan." Näin lausui leiskuin
Tailui' lambres tuomarin edessä;
»Todistukseksi st tuomarille
Olkoon oikeasta uskostani
Tätä määiää »viettelystä ivastaan!"

Sanoi näin j» farmista talutti
Härjä», sinne tänne töytäilewän,
Tuomarin etehen. Hiljallehen
Sille sitten lonvahau suhahti;
Ia mölähtäin häitä maahan kaatui.

Kristittypä, jota taikur' tahtoi
Kiini kiehtoa, nyt lausui hiljaa:
»Kuolettaa »voit kyllä myilty-hengin,
Mutta woittos lena» kuolenutta
Elämäksi tehdä uudellensa?
Sillä siitä, jonka mull' on usko,
Kiljoitcttu on: „Mä kuolettaa ja
Elämäksi jälleen taidan tehdä";
Wieläpä enemmänkin: hän moipi
Willin luonnon lempeäksi saada."
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Ja hän painoihen nyt polwillcnsa
Ja liiloili linnasta pyhästä:
»Ihmeit' en, Isäni, tahdo tehdä,
Eitä uskosi edistykseksi
Taitunn teloja taiwitalaan;
Sitä maan, Isä, jos sallit, Sulta
Sisällistä mctltiä anoisin,
Missä ja mitenkä uskosi on
Tehollinen totta puoltamahan;
Sitä mctlliä anon iutoilleu,
Anna armollisesti sc mulle!"

Näin iiitoiltuaan ylös hän nousi
Ilolla ja mielellä hytvällä.
Ia tomast! lausui taittein tuulla
Uskonsa pyhimmän nimen nyt hän
Häijä» tuollehen ylitse. Ia st
Liikahti. Ia liuktahasli lensi
Elämän tipntia uudellensa
Lihan, suouicn ja luu» läpitse.
Häitä hallita kamala ennen,
Kesynä kohosi ylös maasta,
Nöyrin silmin katsoin ympärinsä.
Sitten läheni st lempeästi
Kristittyä ja keralla tulli,
Iläsluin isäntänsä keralla.

Kukistaa ei, eikä luolettoa
Pidä uskon oikean, sen pitää
Kuolluista herättää ja kesyksi
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Raju-luontoisia lemmitellä.
Tämä on sen taimaallisen juinen
Ainoa, totinen tunnus-metkki.

3odoKon leina.

Plllweljanst mieltä toitellatsten
Tuli Hcna teltan teljäläisen
Halivassa ja huonossa asussa
lodokon luo, almua anoen.

»Anna köyhälle palanen!" lausui
lodolo talouden-martijalle.

»Isä," mastais martija sanoen,
»Meill' ei oo enää luin ylsi leipä;
Jos nyt siitäi mielä antanemme,
Niin ei jaä palaista suuhun panna
Sulle, mulle eitä konallemme."

»Anna maan!" apotti häntä käski
»Kyllä Hena meille toista tuottaa."

Niin talouden-lvartija se otti
Weitsensä, »visusti sillä »viilsi
Neljähän osahan leiwän yhden,
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Ia osan osottami ukolle,
Wielä mirllaen tvähän »vihassa:
»Tuossa on nyt sulle leiman lohko,
Apotin osaksi jääpi toinen,
Kolmas mun ja neljäs koirallemme.
Ia apotti naurahtaa myhähti,
Keijäläinen läksi kulkemahan.

Eipä aitaakaan, — kuin toisen tenän
Wielä lvlliwaisempana jo Hena
Tulla horjui almua anoen.

»Anna hälle!" niin apotti lausui,
»Anna hälle nyt minun osani!
Kyllä Hena meille toista tuottaa."
Ia talouden-lvaltija se antoi,
Kerjäläinen läksi kulkemahan.

Eipä aitaakaan, — jo kolmannesti
Kahta kurjemman nätöisnä Hena
Tulla horjui almua anoen.

»Anna hälle!" niin apotli lausui,
»Anna hälle nyt omn osasi!
Kyllä Hena meille toista tuottaa."
Ia talouden-lvaltija st antoi,
Kerjäläinen läksi kulkemahan.

Eipä aikaakaan, — alastomana,
Sokeana sekä stumatoinna,
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Heikkona, »vähissä hengi» Herra
Tulla horjui, almua anoen.

„Anna hälle," niin apotti lausui,
»Anna hälle koitamme palanen!
Kyllä Hena meille toista tuottaa."

Ia taloudeu-wllltija se antoi,
Keljäläinen läksi kulkemahan.
Mutta silloin kuului heille ääni:
„Wahwll on ja suun sulia usko,
Niinliiins uskot, niin tapahtuloonkin!"

Niin talouden-martija ulos luo
Ikkunasta silmänsä, ja katso!
Neljä laiwaa juolste rantaan, täynnä
Leipää, miinaa, öljyä ja mettä.

Tuo talouden-tvaltijapa lohta
Rientää lantahan hywillä mielin.
Laiivll-miehiä hän ei hawaitst,
Mutta lllnnlln hietikolla heiluu
Tuulessa nyt malleainen maate,
Johon lullalla on lnjoitettu:

»Sc, jola se laainehetlin luollii,
Apotille neljä laiwaa laittaa,
Yhden lailvan itselleen hänelle,
Toistupa talouden-Mllltijalle,
Laiman kolmannen on loiiallenne,
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Mutta neljännen jaeltaivaksi
Lähettäjän köyhälle sumulle."

Hewosen Kenkä.

Tällä maalla wielä ollessansa,
Ulko-llflvoltansa alhaisena,
Herramme Wapahtaja rakasti
Autuudesta kansansa keralla
Teillä ja torilla tutkistella,
Sillä taiwahan ««aran alla
Wäljä on ja kaunis keskustella.
Näissä hän pyhiltä huuliltansa
Wuodatti suloisia sanoja,
Nuhdellen ja ncuwocn, ja näi» hän
Teki temppelin joka torista.
Waan opetus-lapsista! olj monta,
Jotka ei alussa «oincet aina
Tajuta sanojen tarkoitusta;
Tällöin hän opetti osiviitoilla,
Gsi-merkillä ja «ertauksilla.

Näin «aeltaissansa heidän kanssa
Kerran pientä kaupunkia tohti
Wilahti hänelle tieltä silmään
Poitki-kattennut hewosen kenkä.
Ia hän sanoi siinä Pietarille:
»Ota ylös, Pietari, tuo rauta."
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Pietari ajatuksissaan astuin
Maallisesta «alla» «oitcmnasta,
Halivaksi hewosen kengän katsoi,
Ia tuin s ci kuninkaan kruunu ollut
Gitä lvoiman »valtikka, niin ei hän
Ruumistaan ruwennut kuuristamaan,
Astui «aan eteenpäin, eitä ollut
Käskemistä kmilelvinansakaan.

Pitkä-mielisyydessään hänchen
Herra ei «ihastunut, «aan itse
Ulos kengän kappaleen kohotti
Eikä sen enempätä sanonut.
Sitten kaupuntihin tultuansa
Poikkesi hän seppien pajahan
Ia sepille sinne möi sen raudan
Kolmesta kiipari-pcnningistä.
Siivu kauppiasten kulteissansa
Osti siit' omenan kauppiaalta
Kirsikoita kypsiä sen «errcm,
Minkä kolmella rahalla saapi,
Ia heti hihansa pohjukkahan
Ne tapaansa myöten tarkoin kätki

Siitä pois nyt toisen portin kautta
Läksi hän opetus-lapsinensa
Talotointa tietä kankahalla
Aukealla astumahan, joss' ei
Pientäkään pimento-puuta ollut.
Päitvä-paiste kiihtyi helteheksi,
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Ia jllnossaaan oisi paljonkin nyt
Maksanut «edestä matkalainen.

Toisia edellä astuissansa
Herra hcittäwi salaa hihastaan
Tällä tiellä lirsi-marjan maahan.
Pietaripa, marjan nähtyänsä,
Nöyrästi kumartui, nokkasi sen
Suuhunsa nyt ailvan sukkelasti.
Wähän matkan päässä laski Herra
Toisen kirsikan kädestään maahan,
lonla taas kumartuin Pietar' otti.

Hywän aikaa näin nyt häntä Herra
Kumarrutti kirsi-marjain tähden,
Ia myhähtämällä »viimein «irkkoi:
„Aioissa jos oisit «älpas ollut,
Waiwalla wähemmäll' oisit päässyt;
Ken wähää hywää wähätsynewi,
Wähemmästä waiwaa nähdä saapi."

Huokaus tyntä llhettllizsa.
Herra, Luoja taiwasten,

Isä armas ihmisen,
Tukemme ja turwamme,
Gdcssäis nyt nöyrrymme.
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Taiwahan Sä tähtineen,
Maan ja ilman täytehcn
Ihmehiä kailki loit,
Kaikki lahjat meille soit.

Sult' on päilvän kirkkaus,
Kuttastlltin kauneus,
Snlta ihmis-järti myös,
Kaikki, Herra, on Sun työs'

Suo siis, että «oisimme
Hywin täyttää kuntomme,
Työllemme suo siunaus,
Toiwollemme tointumus.

Tunnon rauha.

Ah, kellä puhdas tunto on
Ia kalwamaton mieli,
lonk' ain' on retki polweton
Ia laittamaton kieli,
lot' oikeasi' ei luowuttaa,
Gi iväärän puoleen horjuttaa
Woi «ilpin «iehätyksct;

Sen silmä aina kirkas on
Ia otsa puhdas hohtaa,
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Powess on sydän pclwolon,
Jos lunta tumman kohtaa.
Hän on kuin nuori neitonen.
Jokaisen micli-tchtoincn,
Waitt" olkoon »vanhus harmaa

Kuin yöksi maata painatstn
Ia luojllhansa luottaa,
Hän kummitusten, pcittojen
Nätöj' ci säiky suotta,
Waan yön miittoman lepää
Ia riemullisesti hcrää
Hylvien töiden toimeen.

Jos torivcn-syöntä yksinään
Hän kolkkoakin kulkee,
Tai mcren aallot myrskyillään
Hätään jos häntä snltcc,
Hän hämmästy ci silloinkaan,
Hänell' on rauha rinnassaan
Ia turwa tunnossansa.

Hän kaunis o» tuin kuktaincn
Raitis tuin tewät-aamu,
Waan omantlmiion-waiwaincn
Se hoippuu niinkuin haamu,
Ia päiwät sclä pitkät yöt
Sen entiset pahuuden työt
Hänt' aina ahdistamat.
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3iö,)lill!t mirst.

Mull' ei oo maita, mantuja,
Gi raha» rikkautta,
Waan onpa turwa taiwaassa,
Joll' ompi rakkautta,
Sen armo kyllä auttaa «oi
Jokaista, jonka tämic loi;
Sen lahjoja en puutu,
Jos mult' ei mieli muutu.

Sä, Luoja, laupein armo-töin
Maa-ilman taiten täytät,
Ia aina päiwin setä öin
Ihmeitä meille näytät;
Rnnsaasti raawaat rawitset,
Kedolla »verhoot kukkaiset
Kuin morsiamen yltä;
Et muataa» Sä hylkää.

Työn tointa, ahkeruutta suo,
Ett' aina rientää moisin,
Ia uutta »voimaa, Luoja, luo,
Jos heitto milloin oisi»!
Kcll' ompi työssä hartaus,
Sill' on myös Sulta siunaus,
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Ia ken Sinuhun luottaa,
Ei toilvo koskaan suotta.

Waan «oimiani koitella
Jos tahdot, niin sen tiedän:
Et päälleni luo Painoa
Isompata tuin siedän;
Ah, monta kertaa puutteen tie
Pahoille töille köyhän «ie;
Mut jos ma marras horjun,
Pahasta, Herra, torju.

Ei aina toittelmustakaan
Sanaasi myöten kestä,
Ia huolet toiivon taiwahan
Ilolla saawllin pestä.
Siis hiljaa tyytywäiststi
Koi» päättää maalla mattani,
Sits' että panna sauman
Saan partahalle haudan.

Rikkaasta miehestä ja Köyhästä. LuK 16.

(Runeberg"in roirsi-kirjasta n:o 204.)

Pois hehtuiiesi, maa-ilma,
Kut sielun rauhan raataa!
Pois rikkaus ja lunnia,
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Kut monen miehen kaataa!
Pois herkku-ruoka, hettumat,
Ne tuottamat »vaan huolta,
Meist' armeuden poistamat,
Ia wiewät Luojan puolta!

O kuinka monta täällä on
Himoissa «allatointa,
loill' elo ompi ohjaton
Ia ilman työtä, tointa;
He syöden, juoden tuhlajaa,
Mint' antoi Herra heille,
Ia pauhaa tuin se pohatta,
Jok' on kuivattu meille.

Jos kerjäläinen »vatwaincn,
lolt' aitvan kaikki puuttuu,
Lähetä heitä rohkenee,
He siitä lohta suuttuu;
He istuu herllu-pöydässä
Ia Luojan lviljaa syytää,
Waan löyhä heiltä »älläänsä
Muruja turhaan pyytää.

Waan annas rientää hetkinen,
Pian on kello lyönyt —

Rikas on yhdcn-arwoinen
Kui» toisen leipää syönyt:
Kuin kuolon maille joudutaan
Ia tieksi läypi haitta,
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Nii» purpuratin riisutaan
Ia taatnli lerjuu-sauiva.

Kuin tähtään täältä toisaalle»
Ia haut' on mullitettu,
Niin tcllä silloin sielulleen
Waroj' o» «almistcttu,
Se ainoastaan rikas on
Ia yksi» on»ellinen,
Mmi onni ompi turlvaton
Ia lvarsin määrällinen.

Woi rieuina tään-maallista
Jon saat surulla ostaa,
Sen riemun meille tuonela
Kyll' kyyneleillä kostaa!
Woi hehkua ja rikkautta —

Kuin lnolo »teihin puuttuu —

Jok' ei «oi suuta sammuttaa,
Kuin licli lulkluun juuttuu!

Ei, Jesu, mulle enne» l»o
Kow' onni tässä maassa,
Waan hautani takana suo
Osanen taiwahassa;
Waan jos hywyyttä täällä saan,
Suo sydän hellä, nöyrä,
Ett' oisi» lernas auttamaan
Waiwaista ynnä löyhää!
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Humalan sauait armo.

(Runebergin wirsi-lirjasta >uo 224.)

Tawara tallis-arwoisa
On meille täällä suot»,
lot' ei hopeclla, kullalla
Oo «crratammc luotu;
Tawara maan ja taiwahan
Parahin st ja soma
On pyhä sana Jumalan,
lot' ompi taillcin oma.

Kuin kaiken, minkä säästää woi
Ihminen tällä maalla,
On syönyt aika ynnä koi
Tai tuli polttamalla,
Kuin ihmis-työt nc lantcaa
Ia oivat huktunlmna,
Niin Herran Sana wahwana
Pysyy ja aina nunna.

Se hämmenny ci aitahan,
Ei »vanhuus häntä paina,
Se tullee yhtä tultuaan
Polwcsta polwcen aina,
Se seisoo «icla «ankkana
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Muun kaaduttua kaikkiin,
Sen loppu ompi Jumala,
lot' ompi allunslllin.

Tään Sanan arwon unhottaa
Ihminen monta kertaa;
Waan onko ihmis-lviisautta,
Jok' ois sen kanssa «ertaa?
Ia onko tuilvaa semmoista
Niin lvahwaa mistään muusta,
Kuin turiva ompi Sanasta,
Käyneestä Luojan suusta?

Jos tuskassa ja »vaiwassa,
Kuin aallot lyöivät hahtees,
Maa-ilman myrskyn pauhusta
Pakenet siihen lahteen;
Niin tiedät tyyneen joutunees,
loss' oot hywissä turwin,
Ia tunnet rauhan löytänees,
lot' eilvät surut surlvi.

Kuin lanimin kirkkaan laineeseen
Sukeltaa sorsa umpeen,
Näin silmiltänsä suistaalseen
Jos ruuhkan taikka lumpeen,
Niin sielui itsens' puhdistaa
Sanassa tirttahassa,
Ia tuntee siinä liikknwaan
Olossaan oikeassa.
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Siunattu olkoon nimesi,
Sä Herra laupias Luoja,
Ett' annoit meille Sanasi,
Jok' ompi laittein suoja!
Ken rikas on, le» löyhä nyt.
Kuin meille Sanais sallit?
Jokaisellahan on st nyt
Tää aarre kaiken talliin.

Herran Temnnelt'.

(Runebergin «irsi-tirjusta n:o 226.)

Ah armas Herran temppeli,
loss' istuu Herran kansa,
Ia laulu soi ja lausuupi
Sanoa palweljansa!
Siell' ilo-juhlaa riemuitaan,
Ei mitkään juhlat maa-ilman
Woi «errattaa st» kanssa.

Suloisen rauhan löydämme
Me huonchessa Luojan,
Ia tuskissa sydämemme
Me saamme siellä suojan;
Maa-ilman pauhun helteestä
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'-Niell' Herran henki jäähdyttää,
Se toilvon, tulwan tuoja.

Sä huolen alla huokaama
Sen «armaan kyllä tiennet,
Kuss' lohdutus on saatatva,
Knhullta huolcis «ienet;
Maa-ilman hyljäät myrslyineen,
Käyt Herran tyyneen huoneeseen,
Siell' löytämä sen lienet.

Jos rastas ollee mielesi,
Scn Herra siellä poistaa,
Jos tumma, synkkä tuntosi,
Matollaan hän sen loistaa;
Jos toiwosi on sammunut,
Jos »voimasi on uupunut,
Hän siellä antaa toista.

Sä arnias Herran temppeli,
lost' uskon «lllteus tulkoon,
Alvoinna aina porttist
Sc syntisille olkoon!
Kuin oli aina meillentin,
Niin lapstn-lapsillcmmctin
Pyhänä piiris' ottoon!
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Malmistus Ruolemaan.

(Runebergin «irst-kiijusta n:o 379.)

Mä outo muukalainen «aan
Oon tässä maa-ilmassa,
Ia «antiin «crtauta saan,
Jok' istuu ahtahassa:
Pinteessä täällä muistelen,
Kuin kirkas on ja kaunoinen
Kotoni taiwahassa.

Kyll' tännekin aurinko luo
loss-kussa loitettansa,
Ia nurmen tuuli joss'-luss' tuo
Sen tuoksun tullessansa;
Waan päiwä se ja nurmincn

On tailvaan maahan »verraten
Kuin yö on kuolon kanssa.

Mu' ei maan launcus miellytä,
Se jos mun missä kohtaa;
Kuin päimä paistaa pilivcstä
Ia lämmin maata pohtaa,
Mä silloin mietin: luinlahan
Taiwaassa nytkin ollahan,
loss' Isäin posket hohtaa?
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O kotoni, sinuhun päin
Mun silmäin aina »valivoo;
Ei lanan huolla täällä näin,
Waan mieltä murhe halivaa,
Kuin sielu parka tuskissaan
Pois ilätvöip' Isän majaan
Kahleista, jotka lalwaa.

Se hetki joudu, rientele,
Eroni hetki täältä,
Ia kuolo astu, autast
Glohon portti mulle;
Ia Jesu armas, lempeä
Isää rukoile, että mä
Kotihin saisin tulla!
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Pyydetty pyytäjä.

Mikä lie minulle tullut,
Kumma lurjoa lohannut?
Kowan on tläwä eloni,
Toimehen tulo tukala;
En tunne omia maita,
En omoa itseäni,
Entä mieleni menoa,
Anvelujeni ajoa.
110 on entinen eronnut,
Lepo luopunut minusta,
Syän on saanut syttäni ähän,
Rintani rajuamahan,
Tulena polvi palawi,
Weri wierren walteana.

Mikä lie minulle tullut,
Kumma lurjoa lohannut?
Työn' miehtuivi usein,
Askareet aliuomoa,
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Kirwes liiaksi lepääwi,
Halko haihtuwt ajusta,
Wälehen läsi wäsywi,
Sormet suoniset sujuivat.
Minne on «aleni mennyt,
Minne muinainen neroni,
Kunne toimi kulkenunna,
Kunne kuntoni laonnut?
Kuin ennen saloa hiihin,
Asettelin ansojani,
Pyysin Pyyn, tapasin teiren,
Osasin oralvan saaha.
Suotta nyt suorin santojani,
Suotta rihmoja ripustan,
Ei puutu pätöistätänä,
Käy ei luntahan to'oista;
Omanahan, onnenahan
Susi syöpi syötteheni;
Hulvitsthen, hyödytsthen
Jänö juoksi langoitseni.

Jo taisin poloinen poika,
Pyytäjä polon-alainen
Itse ansahan osata,
Itse tarttua toenlin,
Taisin pauloihin paneta,
Saaha santojen sisähän!

Oli pantuna pahasti
Sini-silmät syötikseni,
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Sangoiksipa suoritettu
Sylet surkean-suloiset,
Rakennettu rihmaiselsi
Kätöset kowan lelveät;
Paulat olj punomat Lemmen
Sulla-mielyen sulimat;
Pyytäjä on piika pieni,
Saaja suu sula-simainen,
Tytti tailvon tuuittama,
Tähtien emittelemä.
Tuollap' on joen takana,
Kosken luohuwan lylellä,
Ahon arinahan ohessa,
Lehto-lvaaran liepehellä.

Etelälle..

Tuuli, joka kohti kuljet
Sulosata Salvoa,
Jota jok' aholla muistat
Suudella sen lutkia!

Sinulle mä «iestin lviedä
Annan armahalleni,
Wiestin lviedä, toisen tuoda
Sieltä liettuessasi.
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Jos sen siellä, jossa ennen,
Lähtehcllämme tapaat,
Niin hänelle hellimmästt
Suuta annella sä saat.

Kosken lunnllhall' omani
Astuis astelin aroin,
Waro siinä ««noistani,
Waro luin minä «aroin!

Jos tuo lahta soutamassa
Oisi pursin pienoisin,
Souda häntä, tuuittele,
Kuin mie sousin, tuuitin.

Waan llstuisto »vastahasi,
Niinkuin aina astui mun,
Sylit hälle suorittaasi
Wastahan pitäisi sun.

Waan jos hänt' et lohtaella
Paikoilla tutuilla «ois,
Jos jo turlvc tyynelläni
Pcittehcnä päällä ois;

Heitä lutka luimahalle,
Hiljaa luiskaa hautahan:
„Tulemass' on lultastlin
lälestäsi Tuonelaan!"
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TllrKK'-IIMMtM hyräily yö-mahdtssa
1854.

Kest'-yöllä ypö-ytsinäin
Kuin astun wahti' ees ja taas,
Niin muistelen mä mielelläin
Erottaessa ralkauttas.

Kuin meille lähdön hetki tulj,
Kuin rumpu läski joutumaan,
Ia miehuus laitti maahan sulj
Käydessä kättä antamaan;

Mu' itku-suin sä suutelit,
Puristit helläst' kättäni,
Ia sulllu-nauhlln solmitsit
Rintaani lemmen muistoksi.

Siis luule en unohtanees'
Lupaulsiammc «ielälään,
Ia entä usko mieltynees'
Sun wielä toiseen ystäwään.

Ia senpä tähden mieleni
On luin lewäinm lämpimyys,
Kelv eesti käy sydämeni,
Waill' ympärin' on yö ja syys.
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Sä näillä aioin astelet
Tuwassais tyynin askelin,
Ia herran puoleen huokailet
Edest' etäisen lullankin.

Waan se jos mielecs' lcnnähtäis:
Mun miekan alle joutulvain,
Jos kyynel silmais «ierähtäis,
El' ole lapsein milläislään!

Sodankin pauhu äaretöin
Kädess' on Kaitti-waltaistli,
Ia sota-miesi wilpitöin
On Luojalle» otollinen.

Waan «iimeintin jo kello lyö,
Ia täys' on »vahti-ivuoroni:
Lepää lcwossa armas yö,
Ia muista mu' unissasi!

Ruotutllijeit morsian °°),

1834.

Msittäin olen heitetty luin kulta ahon laitaa»,
Itämäni minä tätlettclen oma» tulla» paitaan.

') Imen lvärsy on laulumion kanssa suutu ja kuuluu unoh>
tuneesm kunfun-lauluun. Katso Wulituitu Suomalaisia
Kansan-lauluja, 3:s wihko.
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Kulta läksi Kuopioon ja meni Salvon «äkeen;
Milloinkahan maa-ilmassa häntä wielä näkee!

Kirjan sieltä kirjoitti ja tiesi joutuwansa,
loutuwllnsa joululle ja häitä hankkimansa.

Mökin maat on annettuna, pienoiset ja puhtaat
loki-lvartta «aarau alta, lehtoa ja luhtaa.

Päiwä silloin paistaisi ja linnut laulcleisi,
Kosla kultain lotjassansa minut sinne weisi!

Rannlllla-tstuM neito °°).

Ylsin istun ja lauleskelen,
Ailan' on niin ilälvä;
Wesi seisoo ja linnut laulaa,
Eikä tuulikaan «edätä.

Oisto pursi ja puna-purjeet,
Millä mennä merten taa,
Tuolta tuottaisin sulholleni
Ko'on kultaa ja hopeaa.

') imen wursy tuiisuli-laulua.
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Sitten kutoa helskyttäisi»
Papin-paita-langasta:
Kihlll-sormus st liilteleifi, —

Woi mua, hullua neitoa!

Turha odotus.

Odottain alla alkuna»
Mä seisoin tunnin, taksi,
Ia aina toiwoin Aunetan
Saitasslllln seisomaksi.

Jos lehti lenti sieltä päin
Ia päitstin maahan rauleis,
Mä luulin, cttä Aunin näin,
Ett' akkuna jo auleis.

Jos yöttö ectstin huislahti,
Jos huolaeli tuuli,
Het' Aunin hutskututsttsi
Ia ääneksi ne luulin.

Mut häntä «aan ci kuulunut.
Mä kolkon illan «ictin,
Jo toiwolin ois sammunut,
Waa» toisekseen näin mietin:
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»Jos tähtä taiwahallataan
Nyt tuskin yhtä tuikkaa,
Jos pilwi wettää wihmallaan
Sun märemmäksi luikkaa;

Niin tyttö silmin tuittawin,
Sinulle käypä «asiaan,
Sun luiwaa sylin lämpösin,
Waill' yö nyt kuinka lastaa!"

Näin öisin tainnut pitlentää
Kot' yöksi turhan piinan,
Kuin rankka nauru tyrskähtää
Takana lvarjos-liinan.

Mi lie sen päähän astunut,
Mil' immen »iisaan houttais,
Ett' ei sisään nyt laskenut,
Waan lempeni näin loultais!

Waan «uota, «uota, «allato»
Sä tyynemmälsi taiwut,
Ia niinkuin hirlvi hermoton
Syliini wielä waiwut!

Mut silloin pientä pettäjään'
En lasketaan, — se muista!
En suultani, en «ierestäin,
Jos «aitta kuinka puista.
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Runon-Kerääjä.

Mä lätsin kauas Karjalaan
Tekoa laulun oppimaan;
Samosin metsiä ja soita,
Sain lauluja ja laulannoita.

Mut turha olj st mattani,
Kuin tointunut ei taitoni,
Kuin, lvailt' olj laukku «irttä täynnä,
Ei laulu itseltäni täynnä.

Niin stitstntoista-ivuotincn
Tulj «astahcmi neitonen;
Se nlltirahtelj niin lempeästi,
Ia posket hohti hempeästi.

G» haastatella taitanut,
Ei häntään mitään lvirltanut,
Mut tatsthcnsa mustan-tummat
Polveeni loiwat tunteet tummat.

Ne tunteet olj niin tarwahat,
Ne tunteet olj niin armahat,
Ia jäät ne läksi luonnostani,
Ia tulivat nousi tunnossani.
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En lähde kostaa» Karjalaan
Runoja enää oppimaan,
Kuin mieleni runoja täynnä,
On siitä päilvin «irsin täynnä.

Rehen neito Kasmanut.

Neito nuori, kaunis kukkaseni,
Kehenkä sä katsoit tasivaissasi?
Lienet toiwun hoikkuutta katsellut,
Tahi kuusen korkean lenoutta,
Waito «cljycni «artaloa,
Kuin noin suoian-hoitkaisetsi tasivoit":

»Poika pulska, armas aurinkoni!
Enpä toiwun hoikkuutta katsellut,
Entä kuusen korkean tenoutta,
Enkä «eljyesi «artaloa:
Sinuhimpa loin waan silmäin aina."

Rukalle.

Kultaseni, taimoiseiii,
Punaistiii, pienoiseni,



Wasta päiwille puhennut,
Elosalle ennättänyt!
Kellenlä sinun nyt lannan,
Kelle lannan, kellen annan?
Annan aitillc hywälle,
Emolleui armahalle.
— Äitin' on tuwassa Tuonen,
Manalan koti-majoissa.

Kultaseni, kaunoiseni,
Lintuseni, lietoistni,
Kellenlä sinun nyt lannan,
Kelle lannan, kellen annan?
Antanen sisarelleni,
Silloselleni sulolle.
— Sisar on tultansa loissa,
Miehensä maja-hylvänä.

Kultaseni, kaunoiseni,
Ainoistni, armahani,
Kellcntä sinun nyt lannan,
Kelle kannan, telien annan?
Antanen weli-wcsalle,
Weitolle hopealleni.
— Weli on «eri-soisfa,
Miesten tappo-tanterilla.

Kultaseni, kaunoiseni,
Punaiseni, pienoiseni,
Kellcntä sinun »yt lamia»,



61

Kelle kannan, kellen anna»?
— Annan armahaiselleni,
Kullalleni, kuululleni,
Pojalle puna-pos'elle,
Sima-Huuli sulholleni.
— Ei kulta lutan otossa,
Lempeni tehoilla näillä;
Kullan on lautana kotinsa,
Kolmen koste» tuolla puolen,
Wiicm «iiennen takana,
Kylän kymmenennen päässä.

Tuomio.

Kolme kaunokaista impi-lasta
Kylmi lutkasta lunnahalle.
Jo tuletvi siihen poika huima,
Kutkia teräälvi kourallisen.
Niin tytöt salaa «iritti ansan,
Johon poikanen poloinen puuttui.
Uksi näin: »tiilehen työntälämme!"
Toinen näin: »ajatamme kylästä!"
Kolmas näin: „se hirtteä pitälvi!"
Poika siihen «asiahan sanowi:
„En ole kulta työntäänne tulehen,
En pahan-tekijä maast' ajaanne,
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Poit' olen, poloinen, hirtettäwä
Hirmu-hirtehen — kuu neidon taulaan!"

Totmomat.

Niilo nurmella lepäsi,
Koiwun taunosen lylessä,
Tuli siihen kolme neittä,
Kolme kaunoista lanoa;
Tullcssahan tuumoawat,
Astuessaan arwelewat,
Kul' ois lullenli» komeinta,
Mikäpä millenlin sontinta.

Niinpä «irlti »vanhin impi,
Lausui tällä lausehella:
»Sormus ois somin minusta,
Kullan-liiluwa komein,
lot' ois sulhon suorittama,
Menon merkki miehelähän."

Siitä wirtti toinen tyttö,
Lausui tällä lausehella:
»Wyö oisi somin minusta,
Wyöpä kaiken kaunokainen,
lot' ois lullan lirjaeltu,
Ia hopein huoliteltu;
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Wyölle poikaset pälywät,
Silmän lnowat sulhais-miehet."

Siitä wirtti nuorin neiti,
Tyttö taitaen sanowi:
»Niilop' ois somill minusta,
Metsän-pyytäjä parahin;
Sormus sormessa tuluwi,
Tuli lullan tummenewi,
Wyöstä kirjaset latoowat
Hälwcnee helo hopean;
Kulu ei Niilon kaunis taula,
Tummene tuli silmästä,
Ei katoa tylli lämmin,
Huulten hälwene hunaja."

Rirous.

Kutkia teräsi tyttö,
Uupui siit' uneen.
Tuljpa poikanen pahainen,
Hawahutti näin:
"Nonst, nouse, armas impi,
Nyt elä lcpää enää!
Kutka-lullat rinnoillasi
Kai jo kuihtuivat,
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Se, kenelle ne keräsit,
Toista lemntitste."

»Lempensä mä antehctsi
Annan, kuitenkin
Koston nuoli, Luoja, lastc
Kohti turjoa!"

Rakkaiden hauta.

Oli taksi kaunokaista,
Kaksi tuliaista tätöä,
Ne tetiwät lemmen liiton,
Laatimat lujan lupansa;
Kumpikin tätö kulahti
Uhden kuusosen lukilla,
Kumpikin tälö pesihen
Dhessä joen »veessä,
Vhen «irran pyörtehellä,
Uhen pyhtimen «aralla.

Kului luuta »viisi, kuusi,
Kuluipa kolo kesäkin.
Eitä tiennyt yksikänä,
Arlvannut ainoalana.
Kulttipa lcsonen toinen,
Wierähti Jumalan wuosi,
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Jo tiesi toto lyläjäs,
Alat arwasi tyläiset,
Tiesi miehet, tiesi «aimot,
Iso tiesi, tiesi äiti.
Tuostapa emo tytärtä
Wanhiil «irttaen «aroitti:
»Paha on hukan keralla,
Paha on karhun kainalossa,
Pahempi pojan parissa,
Suora-lvartalon sylissä;
Sill' on suu suloa «oita,
Hmiajata huulet kaikki:
Myrkkyä hänellä mieli,
Sisu mustia mujuja;
Ellys menkö, lapsueni,
Noien poillien parihin,
Niien kaunisten kisoihin."

Poika «uotti, «iiton «uotti
Tulewata tyttöänsä,
Kätöä täteäwätä;
Eipä tyttö tullutlana,
Eikä kuulunut tätöistä;
Siitä wuottawa «alitti,
Haitiansa huotaeli
Tuiltawalle tähtyelle,
Lemmen luoulle lohulle,
Tähen läslewi sanoa,
Wiestin «iemähän tytölle:
»Kuole kultani ehtoolla,



66

Aatto-iltana nulaha,
Niin minä pyhänä päätyn,
Waletessa aamun ivaiwun.
Kultansa ehtoolla tuoli,
Impi illalla nukahti,
Poilapa pyhänä päättyi,
Waletessa aamun «aipui.

Siitä hauta taiwettihin,
Oivi Tuonen auastihin,
Siihen kätkettiin kätöset,
Lemmen lapset laslettihin,
Kylli kyljen lämpimähän,
Rinta rintoa lähelle,
Käsi kättöhön kätösen,
Huuli huulen hohtchcstn.
Kului luuta «iisi, luusi,
Wieri «iilloja Jumalan,
Jopa poian pää-laelta
Nousi luusi lulla-latwa;
Kului «ielä luuta luusi,
Wieri aitoa »vähäisen,
Jo nousi noro-pajuja,
Kyynel-päitä kukkasia
Sylistä ihanan immen,
Tuonelan tytin tilalta,
Nousi taimelle tasalle,
Warsin »varrelle hylvälle;
Ne «arret «enyttelihen,
Kukkansa lohottelilvat,
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Kukat kuusen ympärille,
Kuusen laulan licrräntähän;
Impeä itlewät siinä,
Wienoista walittclcwat,
Nuorra mennyttä Manalle,
Tyttinä tupahan Tuonen.

ZulKllsematoitt rakkaus.

Oi sinua, autio ahonen,
Kuin minulle muistutat mureita!
Tass erosi ystätvä minusta,
Gil' erotessaan sanoniitkana:
Herran halttuhun ma sun nyt heitän!
Päähäns painoi «aan typäreänsä,
Maahan mustat silmänsä alensi,
Ia kätensä, oikean kätensä
Polveansa «astcn painallutti. —

Kypäränsä päähään painamalla
Armas aikoi lausua minulle:
»Herran halttuhun ma sun nyt heitän!"
Silmänsä alentamalla maahan:
»Kaiken lallihin oot lultueni!"
Polveansa painalluttamalla,
Sillapa sanoaksensa mietti:
»Mielestäin et milloinkaan murene!"
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RuinKa rakkaus tulee ilmi.

Min «uolsi kultani en sais ma sulle sunta antaa!
Uö synkkä on, niin eihän ten «oi siitä päälle-tantaa. —

»Sen tuulee yö ja illan luu ja luulee tähdet taiivaan,
Ia tähti jäiiveen tuikahtaa ja kielii lainehille,
Ia teula kuulee laineilta ja lausui! laiwurille.
Ia laiwa-mies jo aamulla st» lullallensa laulaa."

Angelika. I.

Tuohluiva tuulonen hoi, jota riemuten lehtoja lennät,
Näitkö sä armahani, »äittöpä nurmi-tukan?

Kirtas-wyö puronen, jota tammi-pimentoja puitat,
Totto katoistani näit' tokkopa lintuani?
Tlliivaax-tarlva lutat, tut lempeni jalkoja saitte
Suudella sulo-suin, tuoltoten autuahat!
Pilwi, jok' ilta-ruson sylihin nutahat, sinä taisit
Tlliivaha» ranteelle» temmata Angelikan? —

Suotta surussani soitan, ei kenkään soittoa tuule,
Rintani huotaantaa ei kenkään käsitä;
Ei artvaa yks'tään mitä hirmuja huolien tuska
Miclessäin meluaa, poltto polvessani on.
Kuitenkin tnlap' on, jota ain' eläe» ilo-mieli»
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Mustien muihetteii piliviä piileivä ois?
Ihmis-parta, o surkea oot tosiaan, kuni taiwon
Hellää kättä arot, jolta sä «oimia saat!
Maallisiin» ilohin sitä itkua enpä mä «aihda,
Jossa mä toisinahan muistojen oillani ui»;
Muistojen öillä usein, kuni tanvaan tähtiä katson,
Jossa mun armahani, jossa Angeelita on.
Kuitenkin, «oi luinla usein olen katketa turja,
Kuin muistoin sulosiiiis painama mieltäni on!
Sill' oli lempi-telvät mullai, oli mullai tutka,
Myrsky häwitti lclvään, kuolema kutkani «ei.

Hutun Kihlaus.

Me «alat wahwat »vannoinime
Ia sormuksia ivaihdoiinme,
Kuin lätsin Helsinkiin;
Ia Ulla tyrski uskossaan
Luj' ollaksensa ainiaan,
Ia lensi pyörrytsiin.

Tuon toiwon kanssani nyt «ci».
Ia yöt ja päilvät työtä tein,
Ia aina arivelin:
Jos «uodet woisin rattaista,
Ia leiwän lantaa katkaista,
Niin uskon kostaisin.
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Mä lnottawasti tuumin näin,
Ia miel' olj aina sinne-päin,
Ett' Ullan «iclä nain.
»Omalta Ullastltani"
Nimellä: »armas Anttuni!"
Usein sanomat sain.

Mut «asten tuuli «istastin,
Ia lemmen laiwan luotoihin
Minulta myrsky «ei:
Jos kuinka öisin nuhdellut,
Ett' oli mun unohtanut,
Hän «llstanminiia ci.

Waan uusiin tuumiin antoihen,
Ia otti toisen sulhaistn —

En tuota luullut ois!
Mut siitä «iisi «iiktaisin,
Wähänpä muusta huolisin:
Kuin saisin lihlat pois!

T7H^3
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IV.

Laulu Kellosta.

Luettu ensi kerran Schillerln-juhlana, IN:nä p. Marras!. 1859,
Helsingin Uli-opiston juhla-salissa.

Maahan «autlaan wahwistettu
Kaawa seisoo kuopassa,
Wlllo on tellon «almistettu.
Työhön, poiat, joutukaa!
Hien otsalta
Täytyy tippua
Työmme meillen armon tuopi,
Siunauksen Herra suopt.

Kaitt' alku arlvollista työtä
On tuuma lausein arwoisin;
Kuin kelpo lause työss on myötä,
Niin juoksee työmme helpommin.
Siis tässä tarkoin tutkitamme,
Min heitto »voima aitaan saa,
Ia sitä miestä moittitamme,
Ken työnsä suotta alottaa.
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Se onkin lahja ihmisellä
Ett' ensin miettii mielessään
Ia mittaa järjen mittehellä,
Mml' aikoo tehdä työllähän.

Tuokaa puuta, kuusi-puuta,
Kuiwaa, jota liekki sois!
Lähemmäksi haudan suuta!
Gttä helteen horniin lois.
Wasti jo pehmeni.
Tuokaa tinati!
Että syntyis kellon aine
Sitkeä ja laituwainen.

Se, jonka taito maassa alla
Nyt »valkealla »valmistaa,
Se kirkon yllä korkealla
On meitä tiittäin laitulva;
Se polwien wast' ilmamvaisten
Käy monta lorlvaa loslcmaan,
Käy huolta soimaan hnolilvaisten
Ia hurskaat templiin huutamaan.
Ia maassa täällä ihmis-partaa
Jos mitkä »vaiheet saaivuttaa,
Sen laidasta siell' ääni karkaa
Ia kansalle ne ilmoittaa.

Walloisia «astcstamme
Kuplia jo kumpuaa,
Lipeällä ainettamme
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On nyt aita tiukentaa.
Puhdas »vaahdostaan
Myös st ollahan,
Että soinnon stllvän antais
Unnä kaiun kauas lantais.

Sill' riemuisella soitollansa
Se lapsi-lullaa terwehtää,
Jok' alkaa maalla mattoansa,
Lelväten unta lempeää;
Tään osat matkan kohtalossa
On wielä onnen kainalossa;
Nyt äitiii-liiiiian hellä lempi
On heikon armas aamu-hempi —

Waan wuodct joutuin «ierähtää.
Ia «istaten pois tyttöin »vauwan
Jo poika syöksee maa-ilmaan,
Ia lähtee kanssa matta-sauwan
Nyt maata, merta tuntemaan. —

Hän taas tuin synnyin-maansa kohtaa,
Niin niinkuin tähti taiwahan
Siell' impi ruusu-poskin hohtaa
Ujoinen hälle «asiahan.
Niin toiivo, tuska waihetcllen
Nyt hällä mieltä ahdistaa,
Ia yksinänsä täystennellen
Hän kyyneleitä »vuodattaa.
Ia milloin neittä seuraelleu
Hän hältä silmän-luonnin saa,
Niin silloin mieli leimahdellen
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Jo lohta aaltoo onnea.
Oi armaita ja autuaita
Ens-lemmen kulta-aikoja,
Kuin silm' ci nää kuin taiwaan-maita,
Ia sydän juo waan hekkumaa;
Oi jospa aina kestää taitais,
Ens-lempi, armas ricmu-aitais !

Kas luin piippu rustettulvi!
Pistän puiton taikinaan,
Jos se siitä lasittulvi,
Saamme käydä »valamaan.
Poiat, koetelkaa
Walin-ainetta,
Tokko hauras norjan kanssa
Ottaa yhteen puuttuansa.

Sill' missä «llhlva «ienoon ryhtyy,
Miss ankaruus ja lempeys yhtyy,
Niin siinä syntyy soiiitoisuus.
Siis tutkitaan, ken liittoon lähtee,
Jos taltuu luonto luontoon yhteen,
Niin ettei tulis latumus.
Hempeä on morsiamelta
Päässä tukka-seppele,
Kosta kellon soimisella
Häntä lviedään lvihtille.
Waan tää elon-juhja päättää
Elon kiitta-aianli,
Lakki ynnä huntu säätää
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Neidon nuoren «aimoksi.
Kuin himo on pois,
On rakkaus jääwä;
Ia kukkanen on
Nyt Hellman tuolva.

Ia mies elämään
Nyt «ieraasen lähtee,
Hän liittuu ja hankkii,
Ia liehuu ja riehuu,
Hän riistää ja raastaa,
Hän uhkaa ja puuhkaa,
Kuin onnea etsii.
Näin lasivawi lahjoja, karttuei, hiljaa,
Ia aitat ne täytyivät runsastll »viljaa.
Niin perhe karttuu tuin kartano myös;
Tuo kelpo «aimo
Ia lapsien äiti
Siell' toimella holhoo
Ia lemmellänsä
Hän perhettänsä,
In tyttöjä neuwoo
111 poikia ohjaa,
Ia päiwällä, yöllä
Hän aina on työllä,
Ia «oittoa «aan
Hän järjellä saa,
Ia tuotsillvin aartehin täyttälvi aitan,
Ia hyrräten rutkia kehrätä taitaa,
Ia arkkunsa ahtawi tiiltelewää
Hän willaa ja »vaatetta »välltyäivää,
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Ia hyödylle kiillon ja kirkkauden lainaa
Ia liikkuu aina.

Isä kartano-portaaltaan
110-mielellä ympäri katsoo
Setä laslewi onneaan,
Nähden niityt ja notkuivat pellot,
Kuullen lankoa karjansa kellot,
Nähden aittoja, lakkoja monta,
Täynnä «iljoa laskematonta,
Kerskuen naurahtaa:
Wahwa kun «antta maa
On minun onneni,
Huoneeni, »voituani!
Waan ei liioin liittämistä
Ole onnen kestämistä.

Nyt on »valmis ainehemme,
Walamaan jo käydä saa,
Nyt luin torwen autasemme,
Herran puoleen huoatkaa:
Kaitse huonetta!
Tappi lluaislaa!
Sawutcn ja kuumin lainein
Hyökää laawaan kellon-aine.

Kuint' arivoinen on «altea,
lot' ihmisen on mallassa!
Hänt' aina töissään, taidoissaan
Täm' auttaa lahja taiwahan.
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Waan hirmuinen on wallea,
Kun kahleistansa lartoaa,
Ia entisille juonilleen
Kun joutuu luonnon neitonen.
Päästyänsä «alleillensa
Kattiloissa taidoissa,
Lyö st taitti leimustnsa
Wimmatulla »voimalla.
Sillä työtä ihmis-tättcn
Luonnon «oimat tvainoolvatten
Pilwi antaa
Sateen, kasteen,
Maalle nesteen,
Pilwest' ulto myös
Nuolen lyö.
Kuulkaa, wailk'ei tulta näy,
Kellot käy!
Taiwastin
Rnstottawi,
Päitvän rant' ci hohda niin
Kansa kiljuu:
Auki tie!
Wcttä «ie!
Tuli patsain läikkyy, liekkuu,
Paikoin «iihtyy, toisin kiihtyy.
Piiput horjuu, hirret jyskää,
Maahan sorttiin pyllväät ryskää,
Pyllväät ryskää, räystäät särkyy,
Äitit lystää, lapset parkuu,
Karja »vinkuu,
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Hyppii, sinluu:
Kaitli liehuu, laahaa, liikkuu,
Kantamusten alla liikkuu,
Kätten lautta liitäwillä
Ämpärillä
Wettä saadaan ruiskun juoda,
Kaarin kortein liekkiin luoda.
Ulivoin joutuu myrsty siihen
Tulen »voimaa auttamaan,
Lietti lentää aittahan,
Tarttuu siellä luiwiin orsiin,
Seinä-Hirsiin, paksuin parsiin,
Kiitää, telmää sillä pohdin,
Että luulis »viemän maan
Walawilta juuriltaan,
Töytaä tailvaan-tanttll kohdin,
Wallatoin.
Toiwotoinn'
Ihminen ei luonnon kanssa
Tohdi koettaa «onniansa,
Paeten hän ahkeran
Näkee työnsä hukkuman.

Tyhjät on
Jääneet seinät,
Ikkunoista tyhjät reiät,
Joista tuulet kaikki läylvät;
Suoraan aiwan
Piltistäwät pilwet taiwaan
Huoneestn.
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Ihminen tuo
Hukkuneelle
Onnelleben
Silmän kerran wielä luo —

Sitt' tyynesi' ottaa matta-saulvan:
Muu laill' on mennyt, mennä saa,
Waan lalliiiit' ei tol lietti tiennyt,
Ei lapsia, ei «aimoo lvienyt,
On perhe laitti tallella.

Siell' on wask' nyt walmis maassa,
Muottihinsa mahtunut;
Tokkohan se lähtee maasta,
Onko työmme palkinnut?
Walo chl'ei luontnitut?
Tai lie muotti haljennut?
Monta kertaa toilvostamme
Kolvan onnen ottaa saamme.

Mon' ihmis-lapsi mustan mullan
Maa-peittoon uskoo töitähän,
Maa-miestin heittää siementään,
Ia toilvoo siitä «ilja-tullan,
Kuiu aita joutuu, niittälvään.
Ia tiedämm' itse joutumamme
Me lailli mustaan peittoon maan,
Waan nousemamme arkuistamme
Ijäistcn riemuun taiwahan.
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Kirkon päältä
Harwahan
Kaituu kellot
Hautahan.
Suru-kelloin ääni saattaa siellä
Matta-miestä »viimeisellä tiellä.

Puolison, sen uskollisen,
Ah sen hellän lasten äitin
On nyt Tuoni temmannnnna,
Omiltansa ottantinna

Mieheltä ja lapsilta»',
Joita hälle monta sai,
Joita itse taswatti,
Hellästi myös hoiteli.
Wlllo on nyt perheen, huoneen
Ijäksensä sammunut,
Kuin on perheen äiti Tuoneen
Majansa »yt munttaliiit;
Hänen kaipaa huoliansa
Lapsi-parlvi äititön,
Siassansa, toimissansa
Liikkuu «ieras lemmetön.

Kunne tello jäähtynelvi,
Työ uyt rastas seisokoon,
Niinkuin lintu laulelelvi
Kiitin jouten oltohon.
Kosta tirttahat
Tähdet tuittawat
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Ia luin ilta-kellot soiwat,
Irti työst' on miehet viivat.

Askelilla ahkerilla
Metsä-micsi liirehtiw»
Kodon lullan lämpimille.
Kotiin läylvät määlyin lampaat,
Paksu-rintaa,
Puhdas-tarwaa raawas-larjaa
Ammuin astuu

Naivetoihin pitkä sarja;
Kulkee myös
Lyhde-kuorma,
Lyhtehill' on
Kirjamainen
Kichturainen
Kutkia;
Nuoret niitto-miehet käymät
Tanssimaan.
Tiet ja raitit rautenewat;
Tulen reiman ympärille
Talon rahwas tunteilivat.
Portit hiljan sulteuwat.
Waippa tumma
Waipuu maalle;
Waan ei rauhan-miestä tumma
Haahmo yön
Hämäräiiien hämmästytä:
La'in woima poistaa paha-työn.
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Laki kallis, wiljawainen,
Luojan luoma taiwahamen,
Side ylsi ylhäisille,
Hyiville ja hallvimmille;
Kansat, lanpilngit sa pohjaat,
Willit thmis-töille ohjaat,
Taivat raaat tailvuttelet,
Karut luonnot lauhduttelet,
Kansat siihen tuntoon saatat:
Tuntemahan synnyin-maata!

Kaikki, toiivoiit työstä riistan
Auttaat toinen toisiaan,
Ko'etella lilwan, kiistan,
Saawat laitti «oimiaan.
Isäntä ja pallvelija
Vapaudessa suojan saa,
Kaikilla on «arma sija
Vastustella sortajaa.
Työ on miehen kunnia,
Miljan «aiivan-nähnyt saa,
Ruhtinlllle ailvo antakaa,
Ailvo meille työmme waiwasta.

Rakas rauha,
Sulo sopu,
Olkaa, oltaa
Tässä meidän maassakin!
Gllöön päiwä moinen tulko,
Jolloin sodan julmat joukot
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Tätä maata raatelemat,
Jolloin taiwas,
Jonka hellä illan rusto
Kaunistaa,
Kylien ja kaupunkien
Palostakin heijastaa!

Särkekää nyt kellon kuori
Tarpcens' on se täyttänyt,
Että silmää miellyttäisi
Kalu siinä syntynyt.
Vasaralla kolhikaa,
Kunne kuori halliaa.

Työn taitaa irti kuorestansa
Maan mestar' itse irtauttaa;
Oi surkeutta, kun «iltanansa
Tuli-kuuma «aski «allan saa!
Se seinät »vahwnt maahan lyöpi
Ia kiehuin, paultuin «irtoaa,
Ia ahnain nieluin laitti syöpi,
Tult', ouiiettuutta oksentaa.
Kuin raaka »voim' on «allan saanut,
Niin järjestys on warsin laannut,
Kuin tyhmä kansa ohjiin käy,
Niin työss ei järjen tointa näy.

Oi maata, jossa Hiljallensa
On lertyn't palon-ainetta,
Ia kansa laikoin lahlehensa
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Se itse ottaa oikeutta!
Paha-ilti kellon lieriin talttuu,
Se ivaitt' ois soipa sopua,
Ia pauhu paisuu, kansa tarttuu,
Ia kello ulivoo kapinaa!

Mapcius, «eituus! ääni raikuu
Nyt rauhcm-mics käy miekkahan.
Ia torit täytyy, ladut laikun,
Ia ryöstää, tappaa aljetaan.
Ia illvehillä hirmuisilla
Myös «aimot leikkiä nyt lyö,
Ia raatelijan hampahilla
He «astustajau syömen syö.
Ia Herran pelto auvan tauloo,
Myös säätyisyys on «oimaton,
Ia konna lahlehensa laukoo,
Ia kaikki hurjuus irti on.
Mä kyllä tiedän kyiden «immcut
Ia tunnen tiitrin hampahan,
Wuan hirmuisinpa hirmuisimman
Tuo ihminen on »vimmassaan.
Moi niitä, jotta sote'ille
Tuon taiwaan-soihdnn antalvatl
He sill' ei nää, »vaan taupungillc
Ia maille palon lantalvat.

Eheä ja «älttylväinen,
Niinkuin päiwä muu,
Kello kirkas, helttywäinen
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Kuorestansa paljastuu,
Aina kannasta
Asli laitahan
Tetijätä kiittää liljat,
Laidan lehdet, lehwät, maljat.

Tullaa tänne
Nyt poiat laitti! «ihtitämme
Ia uusi kello listitämme,
Concoldia sillä nimi on,
Sill' yhteyteen st aina soikoon
Ia mielet yhteen saattaa «oitoon

Se olkoon sillä aina työ,
Nyt mestari sen siksi lyö.
Maast' ylhäällä st riipputohon
Ia ukon kanssa taitukohon
Se läsnä tähti-maailman;
Se sieltä ääni ihmisille,
Kut maassa täällä matawat,
Ia oppi olkoon syntisille,
Ett' luojoansa muistalvat.
Tuo «alaisia »villtatohon
Ia pyhiä sen «asti-sun,
Ia hetket lyöden lausutohon
Kninl^ armon aita talloittuu.
Se onnen töitä seiilatkohon,
Mailt' itse ompi tunnoton,
Ia kielellänsä kaitutohon
Maan-mllttaajitten kohtalon.
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Ia niinkuin ääni, korlvaan käynyt,
Jo kohta taaskin hiljenee,
Se lteuwoo, ett'ci pysywäistä
Ole luotu mitään maailmaan.

Nuorin »vahlvoin nostatatte
Kellomme nyt kuopastaan,
Äänten maahan auttatattc,
Ulos tailvaan ilmahan.
Nosta, nosta, nostakaa!
Hiljalleen st kohoaa!
Riemun kaupungille lantaa,
Rauhasi' ensi äänen antaa.

s^VD^^,
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V.

RosKen-lllsKiM morsiamet.
~Gl', atmas Annani, «aalene,

Jos Pyöltäjä-losti pauhaa.
Sen woimaa en tosin »vallitse,
Ei löydä st koslaan lauhaa,
Mut kellä sen kalliot ticdoss on,
Niin sille st nöyl' on ja woimaton."

Näin «ilttoi Wilhelm! Annalleen
Ia itsekin purteen astuu,
Ia päästi purtensa «alloilleen,
Sen kootessa laidat kastuu,
Ia Pyörtäjän luontoa katsomaan
Nyt Wilhclmt «ei tätä morsiantaan.

»Moi, kuinka kirkas on illan luu
Ia «älttywä »virran lalwo!
Ei linnut liitu, ei ols, ei pun,
Ei muut kuni tähdet walwo;
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Woi tumla nyt kuolema kaunis ois,
Kuin tultansa kanssa nyt tuolla lvois!"

Näin Anna äänteli hiljalleen,
Sen silmähän kyynel entää;
Mut kosti liihtylvi eellehen,
Sen woimassa wmhe lentää;
Waan Wilho on oppinut laskemaan,
Tää lullu st on hänen riemujaan.

Jo lasti poikana pulressaa»
Hän Lyy-jocn laitti kosket,
Useinpa Pyörtäjä tnohuillaau
Se kasteli hältä posket;
Ei paatoa löytynyt yhtäkään,
lot' ei olis tottunut «älttämään.

Mut kosken kunniassa kuohussa,
luur' jossa sen juoksu suorin,
On, päällä «aahtincn »vaippansa,
Ms Ahtolan neito nuorin;
Se Wellamon karjoja paimentaa,
Ia koslien kuohua katsastaa.

Sydän on Wellamon neidollai
Se» «aahiise» «aipa» alla,
Ia lentmen lietti se aallossa!
Woi syttyä niinkuin maalla:
Ia Wilhoa neitonen Wellamon
Se katsellut kauan ja liioin on.
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Ia tuostapa neitosen rintahan
On syttynyt outo mieli,
Polvensa luulelvi huokaaman,
Mut kertoa «o! ei kieli;
Hän kuohujen testehen istuilsen,
Siin' ainakin Wilhoa »vuotellen.

Niin Wilhon «euhe nyt kiiruhtaa
Kuin Pohjolan »vankin myrsly,
Se lons on aaltojen harjalla,
Kons yltätin läypi hylsty;
Mut itse perässä hän pelwott' on,
Waan Annasen posti on runsuton.

Ilolla Wellamon neitonen
Sen ivastahan uida täyttää:
»Se Wilho tuo on! Mut toinen ten,
lot' immeltä silmään' näyttää?
— Woi, »voi mua, Wellamon neitonen
Sill' ompi jo kultana ihminen!"

Jo päättää Wellamon neitonen
Nyt toilvonsa turhan kosta»,
I» kosken pohjasta paatostn
Hän äkkiä pintaan nostaa,
Johon «ene Wilhclmin loulahtaa,
Ia hän kera tultansa luolon saa.
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Waan suussa Pyöltäjän wielälin
On Wellamon-neidon-paasi,
Se paasi, jolla hän Wilhelmin
Wencen sekä onnen kaasi;
Mut neitosen itsensä leliotaau
Meressä mulehtilvan laltauttaan.

Lähteelle Kadussa.

Ken lehno. luonnon tyttö
Sun paikkahan pahaan
Kuletti lllupunlihin
Kadusta juoksemaan?
Olos' on ««an outo
Ia ratti liemuton,
Kuin laittys', lähde-paita,
Hulvaton täällä on.

Kadull' on katsojansa
Ia tallat loljaajat,
Kiwillä peittämällä
Sinun ne sulmaawat,
Tai täytcsi la'aisten
Rupaa ja ruuhkia,
Sun ciwät, kehnot, salli
Kuwastaa taiwaota.



91

Ta! ohjaawat «alisen,
Ojittamalla maan,
Sun mustien murieu
Sekahan juoksemaan.
G! siellä päiwät paista,
Ei luo hopeeta kuut,
Ei hohda lulla-palwet,
Hohaja honka-puut.

Jos tilkkaan silmäs' oisit
Hämeessä auaissut,
Niin hieta-lantahalla
Tien-läyjä uupunut
Se päiwän paahtaessa
Sinusta »voimaa jois,
Ia reunallas' lewähtäin
Mattaansa aplitois.

Jos oisit syntynynnä
Sawoon tai Kaijalaan,
Niin oisi kuuset nousseet
Noiossas' huojumaan,
Niin oisi luustt nousseet
Ia tuomet tuoksumaan,
Ia niiden siimehessä
Kätöset kukkumaan.

Siell' oisi poppa-miehct
Ia lammat waiwaistt
Hopeeta ynnä kultaa
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Weteesi wuollchet;
Ois tyttäret tytöösi
Kes'-öillä kulkeneet,
Ja lempeä sinussa
Salassa kylpeneet.

Ia itse «ilmein oisit
Liikkeelle lähtenyt,
Wälitst tukka-tumpuin
Ia «aarain «icicllyt,
Sitt' äitisi sylihin
Lopulla pauhanna
Imeisten ihmetellä
Imattan koskena.

Maan kehno luonnon tyttö
Sun paikkahan pahaan
Kuletti taupuntihin
Kadusta juoksemaan.
Olos' on aiwa» outo
Ia latki liemuton,
Kuin läittys', lähde-palla,
Luwaton täällä on.

RerMäis-tytto.

Itälvä toen tulcivi,
Tukala tulcttclewi,
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Koto kuin on lultusalla,
Maja paikassa monessa,
Tullva toisien tulvassa,
Wala «itlas «aitahana.
Kylät laitti käyä saapi,
Kaikki kaupungit katella,
Käyä kymmenin kyliä,
Hiihteä tuhat holvia;
Saapi samota satehet,
Tuulen juoksut tunnustella,
Olla »veljenä »vilulla,
Sisarena myrsty-säillä,
Hywä tuttu tuistuloilla,
Käly kinosten kelalla.

Usein utuinen lapsi,
Usein tätä iteä,
Halaelen haawan jumta,
Litistän lepän «esoja,
Telwatsia telwehtelen,
Huomenutan honka-puita.

Usein utuinen lapsi,
Usein tätä iteä,
Käyn on kuusen lammanssa,
Pioissa petäjän pitkän.
Usein utuinen lapsi,
Usein tätä ikeä,
Nutun niilmen nuttuloille,
Käännyn lankahan lylelle,
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Wäsyn «ieull »valwittohon,
Wietän yötä «natossa,
Sammal on siskona sylissä,
Wilu weitto mielelläni;
Tuuli tuuitli unehcn,
Hongan lat»va lapsen lauloi,
Lauloi laatuisnll emona,
Kaunoisena kantajana,
Pcittcli petäjän päillä,
Käpy-lllttyehen lätki. —

Olisin itse emäntä,
Talon leiwän tallettaja,
Ollvot ottaisin kotiini,
Kercäisin kerjäläiset;
Leiwän leikkaisin leiveän,
Kalut katkoisin kätehen,
Silalan sipultclcisin,
Wielä woita «uolaistisin ;

Tilan taljalle tekisin,
Wuotehet wälehen saisin,
Johon lapsia latoisin,
Olpoja astttelcisin;
Itse liisuisin lumimmat,
Itse pienet peitteleisin;
Eiwät itkisi emoa,
Malittaisi «anhcmmaista.
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3yys.

Kutkien aika laonnut jo on, jopa heltcwä Päiwä
Aina lolcep' etelään netittä pohjasta pois.
Kauemmin tähtycttin walastcwat nyt öisiä maita;
Wiimastt tuulet jo tai tulemaksi ne talwen sanoowat,
Pihlaja mulheessacin huoliwi tultansa pois,
Laatsosta sammunut on tulo-lastahan lempeä ääni,
Eitä nyt metsissäkään hiemua tuoksut enää.
Woi kuni muuttunut oot sinä, Luonto, mun lempeni

alinasi
Tähkät ja tuuheat puut päältäsi pois omat tai,
Ei mim wilwota nyt sinun lämmin ja tuolsuwa hcn-

leis,
Etkä nyt jallan' eteen lylwelc lultasiais.
Kaltvas ja tatlvaton oot tule»vitsi lepääivä lclväilsi;
Maastapa tyhjästä pois noustlvi silmän' ylös.

Kirkkaamminpa tuin eniten kesäisinä tailvahan öinä
Kuu helosta waloacm taiwahan ympäri luo.
Tähdet tuittawat myös tiheämmässä oolvat kuu ennen,
Lcmpcempäänpä kotiin lutsuwat «aan mua pois. —

Koskahan «uineinkin nämä maiset siteeni herennee?
Koskahan henkeni mun terran »vapaampana «oi
Kuultawin siiwin liiteä tuonne ylös lotihinsa,
Tailvahan laulua »vaan riemutcn kuuntelemaan?
Mult' on loppunut lämpö, ja mieleni kultaset ruusut
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Eiwät nekään nyt enää nouse kun ennen eloon.
Armahat aalvchct et nyt tuisku mctästä minulle,
Lintujen laulustataan eilvät enää ne nyt soi,
Giwätlä kuohu ne nyt edes aaltojenkaan tohinasta
Syömeni sulkea sie, heitä tot itkusi pois!
Wielähän autnahan minun toilvoni tuitkawa tähti
Loistawi kilttanttaan onneni yöhön alas.

Laulu HnitKreonm tanaan.

Nautitse, poika!
Nuoila kun wielä
Riehtewä liemu,
Soitot ja tanssit
Tarjona on.

Nuoliiuden tarha
Marjoja lviinan,
Kutkia luusun
Täyunälisä on.

Niitä sä katko,
Solmitse sitten
Palmitko kaunis
Tuoksuman tuktas'
Kiehkuroihin.
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Rliiisahan riemun
Löydät sä kyllä
Kukkasen kauniin
Hiemu-hajuista,
Waahdosta «iiuaii,
Soiton slllostn,
Neitosen nuoren
Naimistakin.

Kaikki on täällä
Riemuksi luotu,
Kaikkipa käskee
Naulitsemaan.

Katsopas, kuinka
Pelmuten perho
Siilvillä suihkaa
Kukkasten lesken,
Huoleton «aan!

Niin sinä neidon,
Naiiralva-suistn,
Hettuma-hiiulen,
Seudussa suihta,
Suihta ja tuisku,
Kuinka ne kauniit,
Paistuivat posket,
Riehteivat rinnat
Kiihlowat on!
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Katsopas, kuinka
Tuo kiinalainen
Hyppien huiskaa
Metsillä, mailla,
Heinästen helläin
Kausilla kicttuu,
Nestehen niistä
Innolla juo!

Niin sinä liennä
Riemusta liemium,
Nautinnon neste
111 o sinä niin!

Aitasi aina
Mentöhön mielin,
Kuin »vesi »vento

Inotstivi joissa
Puistojen poikki,
Siimchen suojin,
Matkalla ticitää
Montati mutkaa,
Kutkia lannan

Muistuelee ja
Pois-patcnee.
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susi ja Lammas.

Kesän kuuman heltehellä
Joen kylmällä «edellä
Janoansa sammuttaa
Rannikolla nuoii lammas.

Susi julma, hariva-hammas,
Siihen tulla hurtattaa;
Sillä liippui pitkä kieli,
Lnmmllst' alkoi tehdä mieli
Panna puolis-paistitsten.
»Woi sinua, pöllö-tutka",
Höntäsee tolvnsti hutta
Riidan syytä saadakseen,
»Minlätähden pohjaa potkit,
Ia minulta, konna, sotkit
Hywän juoman kuitti näin?"

Patohon ois lammas-palta,
Joll' on luonto heitto, aita,
Juossut »vanvittohon päin;
Waan ivaivisten peltäs' sutta,
Rupesipa oikeutta
Tuolta «iclä toiwomaan.
„Al«on herra", niin hän äänsi,
»Mitäs »vasten «iltaa käänsi
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Weden »vankan juoksemaan?

Alempana kappaletta
Kuin se, missä te oletta,
Minä tatilta «että join;
Kuinkas, «aitta potkimalla,
Sotkea ma «ilian alla
Teiltä, hella, juoman «oin?"

»Miclälö sä suurentelet
Ia minulle «astaelet,
Muuan tuhma, pöllö-pää!
Kyllä kohta suusi suistan,
Niin — ja nytpä senkin muistan,
Susi julma ärjähtää,
»Sanoneesi mennä »vuonna
Että mut' olisin juonna
Minä »vettä uudeltaan."

„Tyhj' on teille juotu tuotu,
Kost' en mennä »vuonna luotu
Minä wielä olluttaan."

»Sen sanoja jompi kumpi
Sinä taikka lveljes' ompi,
Siit' et pääse minnekään."

»Welje' ei oo mulla ollut."

»Waan sinulle nyt on tullut
Kosto siitä, että teidän
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Paimenet ja koirat meidän
Sukuamme suimaawat;
Ia sowinto-uhrilstnsa
Nuoren lampaan laswoinensa
Jumalatkin waatiwat,"
Pilkaten sanowi hulta,
Päälle käy, ja lammas-rulta,
Maitt' on syytöin, tuolla saa.

Rettu za Rornpi.

Aamuisissa alkoi olla päiwä,
Aholla luin juoksi tettu-läilvä,
Jota etsi aamu-suuiustansa.
Sillä nälkä knrni suoliansa,
Kuin ei eileis-päilvän syömisistä
Ollut paljon yhtään «irtlamista.

Tuosstpa nyt telsi korpin puussa,
Joll' olj aita juusto-lyörä suussa;
West liehahtawi kielellensä,
Ia hänelle iski mielchensä:
»Milläs keinoin juuston tuolta saisin?
Jospa häntä hiukan narlajaisin!"

Ei co millänsäkään, eitä juokse,
Hiljalleen «aan astuu korpin luokse,
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Ia sanoo lähelle tultuansa,
Hunaja ja nöyryys huulillansa:
»Hywä huomenta, Hcrr Korppeliini!
Woi, luin teidän paitanne on wiini!
Meillä muill' on päällä nahka-talli,
Mutta teili' on kiilto-musta talti,
Teill' on myös jalassa saappahaistt,
loiss on alla aita antnraiset,
Sormukset soreat soimissanne,
Nengas tumpaisessai toiwasstune;
Miestä kailniillipaa ja pulstcmpata
Ilman alt' ci taideta taivata;
Ia tuin aiu' isommissa suwnissa
Laps' on harjoitettu lauleluissa,
Niin ajattelee typerä pääni,
Että teilläkin on kaunis ääni,
Käen sekä leiwon »voittaisitte,
Jos »vaan laulamahan antauisitte."

Korppilos hytvätsyi kiitostansa,
Laulajai mut' oli luulossansa,
Rytäsi — ja äänen raitahutti,
Että kangas toisen lailahutti;
Juustopa pudota puttahtaivi,
Ketun suuhun suotaan suttahtalvi.
Ia tuin korppi taittein ihmehetsi
Luuli laulaneensa, niin hän ketsi,
Ett' olj suurus suustansa pudouna,
Ketsi, kuinka lettu, Lemmon lomia,
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Poies juosta pötki juuston kanssa,
Ia hänelle nauroi juostesstnsa.

Matkaaminen.

Käeltä leiwoneu tysäsi terran:
»Mist', ystäwäni, mahtaa tulla st,
Ett' allit, »vaikka matkanneet niin paljon,
Ei ole yhtään «iisaammat luin me?"

»Ne omat pantu meille näyttämähän,"
Kätönen »vastasi ja naurahti,
»Gtf ei st paljo matkustaminenkaan
Woi tuhmaa tehdä iviisthammatsi."

Kompia.

Muutos.
Ainato oltuna lie kuni nyt, sitä en minä tiedä,

Poiat ne miehiä on, miehet on akkoja nyt.

Relmototn lahja.

Jaa' mitä tietänet mulle, ja siitä mä tiittälvä oisi»,
Itsesi auuat sie, cn sitä ottoa «oi!
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Miisas Mätös.
Laiskuri Jussi, se mies unissaan oli juotstlviuausa.

Siitäpä päättää hän maata ei kousanahan.

Toinen.

Malsaivinaan rahoj' olj unissaan tuo saituri Olli,
Tuhlaustaan katuen siitä hän hirttihen nyt.

Herrojen herkut.

Paawo.
Maast' et, että merestä tapaa, mitä herrat ei söisi,

Kuin pesä linnunkin heille ruokana käy!

Petta.
Ellys, «cittoseni, sitä tummaksi niin toki luulko,

Ihmecmp' ompi: »Patruun" syö toto kontujakin!

MiKs ei?

Kaunistaa tämä kansa ja maalata taittoa tahtoo,
Kartanot tellastaa, porttien puut punoaa.
Eitä se suinkaan tyytyä siihenkään toti malta,
Penttiä, pöytiä myös, kaikkia nyt punataan;
Maalattiinhan tuo punasetsi jo lääwäti mcillä,
— Mits' ci Mamscli sais postusiaan punata?
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Hauta-Kirjoitus.

Lepääwä »vailvoistaan
On tässä Matti Nuoli,
Hän syntyi maa-ilmaan,
Söi, joi, matais ja tuoli.

Toinen.

Tass haudassa lepää Giels Patrik Moiloncu,
lonk' ilman ei mitään sanota tehnehen;
Ia «ainiaan täännätstu hän «iclä haudassaan,
Kuin tässä ristiään nyt ilman katsellaan.

Omi-Kirjottus.

„Gltööt täst'sisähän kamaluus, «ale, »viekkaus täytö!"
Pietari kirjoittaa porttinsa kamanaan.
Tuon näki »illiirajll muu, towerillcen kohta st lausui:
»Mistäs kautta st mies päästivi itse sisään?"

Hetan tukka.
Kuin kumma parjaus Hetasta nostcttiin,

Hiuksensa hänen hoettiin mustanneen!
Se aiivan «alhe on, mä tiedän tartoillehen:
Sen tulta musta olj jo, tuin st ostettiin.

Eräälle rikkaalle.

Ruplais-pussia oot teräellyt arkkusi täyteen,
Kuolla sinunli pitää: minnepä itse solvit?
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Etäälle parrakkaalle.

Wiisanden, miehuuden meikkinä partasi taswua:
Wiisaspa ois setä mies putliti partansa lvuols'.

Eräälle runoilijalle.

Wäinämö oisit sie, erotus toden ei iso oolaau:
Kuin ukon licl' sull' ois, mielesi myös hauen miel'.

Eräästä laulajasta.

Kuoloa ennustaa yö-huuhtajan hirweä laulu,
Maan Sipi tuin laulaa, tuolelvi huuhkajakin.

Luonnon mtittaus.

Kuuntelemaan enemmän sinä tnin pnhumaau olet luotu,
Koskahan yhden suun, tonvia taksi sä sait.

Rertulle.

Peilisi, Kerttuni, ei puhu totta; jos totta se lausnis,
Et sinä millointaan tatsosi sen tulvahan.

Rllimtnen.

»Naiminen mcillcn on, tewähällä lun merta taloille,"
Huoaten nainut mies tctian lausuivi näin,
»Siitä tcn ultona o», sisähän sen mieli jo hehkuu,
Kcu sisäss on, sepä taas toilvosi päästänsä pois."
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Clämä.

Niinkuin laiwan on aaltoili', on ihmistn lcttiti täällä
Tuiskut ja tuulispäät laitti st täisiä saa;
Onni st on peii-miesnä ja sattuma sill' apulaisna,
Uhden yhdänne luo, toisia toistuue »vie;
Yksiä lauhkea tuuli ja myrslyt toisia kohtaa,
Yhteen «aan satamaan kaikki hc «iimein Ny!
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VI.

Joulun-aatto.
Tämä on taunis, liituttaiva, pyhä ehtoo!

Ihmiset «iettäwät rakkauden juhlaa! Tänä paiwänä
suomat ihmiset toisillensa yhteisen ilon, he ilahuttaivat
toisiansa riemulla, hellcydellä, tpttauden-, ystälvyyden-
ja uskollisuildeiil-ahjllilla.

Se hywä Isä tuolla ylhäällä on ihmisille antanut
toto maa-ilman yhdeksi ainoaksi eläinäteiian-pituisttsi
joulunaatto-lahjatsi! Hän on antanut ihmisille elämän,
jota on yhtä rikas tuin täyteläisin joulu-pöytä, ja täyt-
tänyt sen hyivillä lahjoilla. Hän on tailvacm kumuun
sytyttänyt äärettömän joulu-puun, jossa on lukematto-
mia joulu-kynttilöitä, ja tästä säihtyälvästä puusta
alas-leimahtelee laitti elämän armo-lahjat: Rattans,
Usko, Toiwo. Hän on lahjoittanut ihmisille kokonaisen
joulu-pöydän, täynitänsä ihanoita, monen-kaltaisia lah-
joja: aamu- ja ilta-iuston, kcwään, kesän, linnut, lii-
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»vllutstt, tyynäleet, rakkauden, ystäwyydc», tiedon, hy-
«än-tetoisuuden, nston-opin ja tuhansia muita kappaleita,
jotta stattalvat tehdä meidät onnellisiksi. Wielä on hän
lahjoittanut ihmisille taimiin astian täyunänsä tailen-laisia
leilli-taluja, «älltywiä lullasta ja liiluwia talleista ti-
«istä, ja sen nimi on tuivastin, ja siinä on ilahuttawia
unia ja suloisia toiwotutsia. — Sanalla sanottu: tämän
isättömän ja ätdittömän lapsi-huoneeu ian-taiktinen Isä
on tahtonut tehdä kolo ihmisen-elämän yhdeksi ainoaksi
loppumattomaksi, tummallistlsi hämärä-hettetsi, tämän
elämän auringon alas-mciiemistn ja tulelvaisen elämän
auiingon ylös-noustmisen lvälillä.

Waan ihminenpä on, niinkuin pienet lapset, tattoi-
nut ja monituisiin pieniin, mitattuihin ja luettuihin jnhla-
päiwiin jaellut tämän elämän snuten joulu-lahjan. Hän
on jaellut sen loppumattoman, ian-laillisen, elon-pitui-
sen rakkauden-lahjan pieniin, aiwan pieniin osiin, ja
»viettää nyt jota »vuosi kylmän rakkautensa joulukuu-
yötä, ja päättää silloin aiwan kiiruusti kaikki rakkautensa
asiat lansst-ihmistensä, ystäwicnsä, lastensa, sydämensä
ja kaikkein omain, Hellimpien tunnettensa kanssa, ja
oleskelee heidän kanssansa tällä ainoalla, pienellä, lyhy-
käisellä, määrätyllä laktauden-hettcllä.

Ia näiden muutamien, rakkauden pyhässä maassa sei-
sotvain «littojen «alille, näille pitkille autioille taipaleille
lyllväwät ihmiset toto »vuoden kuluessa «ihan neuloja,
lemmcttömyyden sappea, kateuden »viholaisia ja tuhausia
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muita myrkyllisiä taslvuja, jotta tatteroittatvat, hälvit-
tälvät ja tutehdnttawat taussa-ihmisten onnc»!

Ia sitten, täytettyänsä nämä «äli-paitat «ihalla,
«ainolla, lemmcttömyydcllä, kateudella, eri-puraisuudella,
waeltawat he jota ivuosi terran sen wanhan, ikuisen
ian-taiten stisowan rakkauden-tiewiitan tykö, ja ripusta-
»vat siihen lamppunsa kaittein seu teko-kynttilöiden kanssa,
ja koristeletvat sen kauniilla ja moncn-laisilla leitki-ta-
luilla, ja tätä ihmiset tutsulvat joulun lviettämisttsi!!

Tailvaallinen Isä, anna heille anteeksi! He eiwät
tiedä, mitä tctewät.

He tultcwat tuin sokeat Sinun armosi äärettömän
walo-lneren läpi, he kulkemat tuin kuurot Sinnn arme-
liaisuutesi loppumattoman «irta-putoutstn «ierellä, he
tultelvat tuin mykät Sinun luomisesi ian-taittistn ilo-
laulun soidessa, he tultelvat tytyttäiväiscllä sydämellä,
lyhyellä hengityksellä läpi Sinun törkeän, taiwas-walolla
«alaistun maa-ilmasi.

Ia »yt minä täännäte» kauas pois niistä joulu-
pöydistä, joita »voittoa pyytälvä rakkaus asettelee, yh-
dellä ainoalla jonlunaatto-hettcllä ympäristöllensä para-
tatseen pitkän, katkeran «uodeu; — pois minä täännäten
siitä joulu-pöydästä, jossa sydämcn-toiuuus kultaisella
lahjallansa koettelee omillensa lullita kolo pitkän, myrlly-
haimajan «uoden; — pois minä täännäte» siitä, missä
itse-iatas olento tiijawilla lahjutsilla»sa koettelee lepy-
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telia polkemaansa sydäntä; — kauas minä täänuätcii
pois niistä joulu-pöydistä, joilla oikea rattans on ai-
noastaan näky-leipä, oikea «anhemman-raktaus ainoas-
taan lento-tuli.

Ulos minä menen ja katselen sisälle ja kuuntele»
köyhyyden pimeistä ikkunoista, joissa ei muuta loista
kuin lakkaus, joissa ei kaswa muuta puuta tuin puut-
teen ja ahkeran, lowan työn tniiva leipä-puu, joissa ci
pala muita lynttilöitä luin liilmvia, kuumia tyynäleitä.

Minä painan torwani löytölapsi-huoncittcn owillc,
joissa lapset oivat isättä ja äitittä, ilman kultaisitta lah-
joitta, jonlu-pnitta ja joulu-pöydittä, ilman kaikitta rakkau-
den ja hclleyden lahjoitta. Minä mcncn ulos kylmille ka-
duille, etsin niiden paleltuivaistt, «apistlvat lapsi-rau-
kat ja näen kuinka he itlelvillä silmillä tiirtistclcwat
niihin lämpiniihin, loistalviin huone>'hin, joissa onnen
lapset oivat «alosst ja riemussa ja iloitsemat joulu-
puun ympärillä ja hyppien riemusta ja tyytywäisyydestä
tapntteleivat käsiänsä täyteläisen joulu-pöydän ympärillä.

Minä etsin kaikki ne tuhannet, jotka tänä päiwänä,
tänä liituttalvaistna joulun-aattona, istuivat yksinänsä,
aiwan yksinänsä, hyljättyinä eikä tcneltään rakastettuina.
Etsin laitti ne, jotta rakkautta ja toilvoa täydellä sy-
dämellä kuitenkin olvat unhotetut, jotta tänä päiwänä
sillä pyhällä ehtoolla, cilvät saa pienintäkään rakkauden
merkkiä, ei mitataan. Etsin laitti ne, jotta istuivat
pimeydessä itku-silmin ja tallvettuneilla taswoilla. Et-
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sin laitti ne, joille onni ei ole antanut mitään, ja
joilla nyt tällä pyhällä hetkellä ei ole mitään antamista
iattailnmillceii, lapsillensa, iatastamillenst. Etsin laitti,
jotta kauas eioitettnina raltaimmistansa istuivat suruen
ja luiwettuen, tuin eiwät saata tällä pyhällä ehtoolla
sanoa niille yhtään rakkauden sanaa, eitä antaa yhtään
iattauden lahjaa, ci kultaistakaan, ci hicnointa papeii-
palaistataan, ei mitään. Etsin tailti nc, jotta ainoas-
taan kuolleille saattaivat sytyttää joulu-puunsa kynttilät,
nc, joilla tässä maa-ilmassa ei ole niitäkään.

Kaikki uämä minä etsin käsiini ja painan heitä sy-
däntäni «aste» ja sanon heillc:

»Tulkaa minun kanssani, minä oleu töyhä tuin te;
tuolla maan alla on minulla luin teilläkin kalliit aai-

tcet, ja täällä maan päällä aitvan «ähä; niinkuin te
olen minäkin syönyt leipäni lyynäleillä, ja lyynäleillä
stoittaiiut juomani; minä olen hyljätty niinkuin te, minä
kannan sydämessäni palaman, sammumattoman toilvon
niinkuin tekin, minä olen yksinäni ja kaikista eroitettu
niinkuin te; minä olen köyhä, hylvin töyhä, «aan en
kuitenkaan niin löyhä, ett' en saattaisi kutsua teitä tait-
lia pöytään, sydämeni pöytään, joka on rikas rakkau-
desta, rikas lämpymästä, elämästä, tehollisesta anneli-
aisliudestll."

»Näcitcntö tuolla taiwaalla tuon suuren, moni-haa-
raisen, tulta-lehtisen joulu-puun? Sen on ian-laillinen
Isämme panuut sinne meitä «asten, ainoastaan meitä
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«asten, jotka emme tänä iltana istu loistamien lynt-
tilä-kiuumijcn alla ja monen-laltaisesti koristeltujen ja
rastasteu pöytäin ääicssä, ivaan täniän, iaii-taikkiscn
Isämme tuhlliisittain leimahteleman joulu-puun alla."

»Näidcn tähti-ivalojen «alitse kääntää st taivaalli-
nen Isä lempeästi katsoen silmänsä alas lastensa päälle,
ja minulle ja monclle muulle on hän suonut silmän,
jolla nuen puoli-atvatut olvet parempaan elämään, ja
uäcn ja tuulen taiten sen ilon, jota sinne on luotu."

»Ia tämäu kiiltämän, loistawan, tähdistä tehdyn
joulu-puun on Jumala istuttanut tauvaalle ainoastaan
niitä »vcistcn, jolta yksinänsä ja hyljättyinä latsowat
tauvaalle päin, ja nämä tuhannet ja monin tuhansin
tuhannet tvalot leimuamat ja loistalvat ainoastaan niille,
joille muu elämän joulu-walo ei loista; ja minä Wien
teidät lähemmäksi näitä kynttilöitä ja sclitän niiden sä-
teet, ja osoitan teille, kuinka »c katsoivat sisälle elä-
määmme uiintuin autuuttawat henget, niinkuin rauhan
enkelit, niinkuu, tulewaisen ian-laillistn taiivas-riemun
loistawa takaus."



PohMN Eläimet.

Ketä halu »vetää luonnon muotoja tutkistelemaan,
st katsokoon kerran lehmän ja härän silmiin, ja katso-
koon, luinla uämä eläimet täyttämät itsensä. Ne näyttä-
wät min arwon-ansainneilta. Tuntuivat olewan ci iloi-
set, ei myöskään huolen-alaiset; harwoin lvihaistt, «aan
et leikkisättään. Ne pitäwät itsensä niin anvossa, ja
ältiä katsoen luulisit heidän aina olewan missä «ircin
toimituksessa. Heistä on talolle suuri hyöty, ja niin
todistaa ulkonainen muotonsakin hcidän olewan juuri
maallisen hyödyn, ja «aan paljaan hyödyn tähden luo-
tujen. Et suinkaan ole nätewä yhtään niin armollista,
niin «irtamiehen-luoittoista olentoa, tuin miltä härkä
näyttää taitessa olossansa, käynnissänsä, päänsä kääntä-
misessä, katsonnassansa. Joka luulee nämä sanat lei-
lin «uotsi sanotuiksi, st pettyy sangen paljon. En
tahdo niillä «iita-miehiä namaa, enkä sitä, jota maa-il-
massa »toimitukseksi" sanotaan, pilkaksi osotella. Kum-
paakin kunnioitan minä yhtä »vilpittömällä mielellä luin
muutkin. Ia ivailla silmäni halulliststi liikkuu luon-
non muodostamia katsomassa, niin ei mieleni kuitenkaan
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pyri yhdellenlään sen olennolle nauramaan. Seu siaan
katson härkää ja lehmää ainakin liikutetulla sydämellä.
Ia ainakin näen heissä kuivauksen siitä mitä on »toi-
mituksessansa liittmva", »päälle-pannun welwollisuutensa
täyttäwä", maallisessa merkityksessä »arwon ansaitsewa,
järestykstn alainen, »vataiva, päätösten jälkeen eläwä,
lesli-ikäincn" (s. o. ei nuorison kaltainen eitä »varsin
»vanhettunutkaan). Katjastahan esim. tuota härkää,
jota seisoo edessäsi ja märehtii, ja näyttää niin sano-
mattoman ajattelewaistlta; tarkemmin katsoen häntä sil-
miin etkö liene hawaitstwa, hänen ei mitään ajattelewan.
Katsasta taata »vata-mielistä, hywää hollannilaistaleh-
mää, jota lypsettäessä seisoo niin siiwosti ja katsoo
ylös ilmoihin niin — miettiwällä tawalla. Juuri näin
taiivaalle katseessansa tekee hän, yhtäkään jäsentänsä
liikuttamatta, taaksensa pienen kepposen; mutta telec
tämänkin tekonsa yhtä walawasti, yhtä toimellisesti,
tuin minkä muun nyty-aitaa ja tulewaisuutta hyödyttä-
män työn. Jos näistä olennoista siis yhdeltä puolen
outin suuri hyöty, niin ei niissä toiselta Puolen löydy
merkkiäkään notkeutta, ei merkkiäkään siewyyttä eitä sitä
clähtäwätä arastamista, jota ilmoittaisi sisällisen »virey-
den, sitä arkuutta, jota kalalla ja linnulla löytyy. Ur-
kenee eli pelästyy hiirtäkin ja lehmä toisinaan, mutta
läyttäywät silloin hätäisesti, hypyttämällä ja raskaasti.
Juuri samoin käyttää st ihminen itsensä, sola on pai-
nalvan ja toimellistn näköinen, ja hariva asia näyttää
niin surkealle, luin st milloin tämän-laltaisen ihmisen
täytyy yht'-ältiä luopua tästä luonnostansa. Hanvoin
näemme niin tuwaawata ja merkillistä tapausta, tuin
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sen, milloin lehmät maan-tiellä ollessansa pyrtiwät mat-
kustajan tieltä vois. Jos lehmä matta-miehen tullessa
on oikealla puolella tietä, niin nähdään hänen ensin
hämmästymän ja tuhtowan «älttää tulijata; yhdessä
kohden seisoen ei hän tarivitstisi munta tuin seisoa yh-
dessä kohden; kolo asia menisi niin helposti hänen ohitsensa.
Waan niin ylsin-lcrtaista asiata on hänen mahdotoin
ymmärtää; suorastaan patoon juokseminen, lammasten
tawalla, ei myöskään näytä soviwalta hänen anvollens»
ja uppi-nistaisuudellensa; hänen pitää saada olla paikal-
lansa. Suurella innolla lähtee siis tien toiselle puo-
lelle, ja tekee st» sillä taivalla, että jokaisen täytyy
sanoa hänessä »vireyttä ja siewyyttä ci olewan ensin-
kään. Mitä parempi tunva cli etu hänelle ou tie»
«astmasta tuin oikeasta puolesta, sitä ou «aitea ym-
märtää; se »vaan on »varmaa I:tsi että jokainen ticllä
lultciva on muta häncn «ihollistnsa, 2:tsi että jos hän
matkaajan tullessa on oitealla puolclla, niin pitää hä-
nen jos miteutiu pääscmän «astmalle ja takaperin —

ja 3:tsi että hän nain patoon pyrtiessänsä juuri joutuu
siihen «aaraan, jota tahtoo karttaa, ja tulee matlusta-
jan aisalla eli rattahalta surlvatutsi, jola ei olisi tapah-
tunut, jos hänellä olisi ollut älyä Pysyä paikallansa.
Tälle bänen tuhmuudellensa naurctaan talualliststi, ja
sitä kutsutaan lciman-snkkcluudetsi. Härkä älyssänsä ei
ole aiwan näin tuhma, »vaan jos hantin milloin peläs-
tyy, niin ivälttämättömästi läytätscn hänkin tömpelästi;
ja minä uskallan jos waitta «edon lyödä, että hän
hätään jouduttuansa «alitsee jos ei pahimmantaan, kui-
tenkin pahimman-nälöisen leinon pelastantuakstnsa. Näitä
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kertomaan lviilvähdyin sentähden, että ne olvat tulvia
luonnosta, joissa Jumala salaisesti, »vaan sangen sel-
«ästi sille, jolla on halua niitä katsella, on ilmoittanut
suurimpia salaisuutsiansa. Ne olvat itästuin tuwia
siitä, mitä maa-ilmassa talvalliststi pidetään arlvosst,
katsotaan »hywätsi", »siilvotsi", »järelliselsi". Se, josta
lärestälninen ainoastaan on pää-asia, Pysyy pystyssä
»iin kauan, tuin «oipi laitti tapaukset lärestytsestänsä
selittää ja näkee siinä itsensäkin; «aan jos itse eli muu
sclitettäivänsä »vierähtää »vähänkään puolelle cli toiselle,
»vierähtää järestytsen rajoista ulos, niin on hän onne-
loin. Se, jossa ulkonainen järcstys on paras tarloi-
tettawa, Pysyy hywässä «oimassa uiin kauan tuin tämä
järcstys on rittomatoinna; «aan «älttämätöin sisällinen
halu «etää ja saaivuttaa sen selantumaan muihin wic-
laihin aineihin, ja syyttä pelkäämään lailtca mattaa
tctelvätä, ctcen-päin tultclvaa, ja juuri tässä joutuu sc
«aaioin, jotta ilman eiwät olisi tapahtuneet; ja ei kos-
kaan ole se niin onneloin, tuin missä itsensä pelasta-
minen tulee tysymytstcn. Se, jota aina on tottunut
«iiivulia eli linialia myöten wiiwoja tekemään, häm-
mästyy enemmän luin jolu toinen, jos hänct yht'-äkkiä
pannaan «iilvuntta suona wiiivoja wetämään; ja se,
jonka «irla juun on aina olla «älpasna eikä kos-
laan unohduksissa, se sattuu toisinaan hämmästymään
ja tvpeltymään enemmän tui» muut.

Aiwan toistn-laistt oivat muut i! mistä pohjaan seu-
ranncct eläimet: helvonen, toira, kissa, sika. Näitä ct

snintaan saata, niinkuin lehmää ja bärtää, syyttää pai-
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naivan ja toimitulsissa-olcwan näköisiksi. Katso esim.
hewoista, — ei silloin, tuin hän on suuressa huolessa
ja kurjuudessa towan ajajan alla, «aan taivallisissa ti-
loissa, — outo st erittäin paljon toimituksen-alaisen
eli «iita-miehen, näköinen? Tosin on hywästi opetettu
hewonen sangen siuvo ja nöyrä aisoissa; waan sckci
taulau itsc-mieliststä nottumisesta että lautaisten liitun-
»ostll ja olletikin wallattomasta etu-jaltojen »vistelemi-
ststä näct, että hän tvähän luin leilittelelstn toimituk-
sessansa. Mäkeen tultuansa panee kyllä taiten woi-
mansa liitteelle saadakseen isäntänsä mäen päälle; mutta
eikö hän tässäkin liitu niin kauniisti ja miehuullisesti?
citö hän näytä pyrtiwän mäen päälle enemmän kun-
niansa tuin plllwelutsen wuotsi? Jos häntä lyödään,
niin ei hän tatso lyömistä welwollisuuden muistutuksi,
«aa» suuttuu, sillä hänen luontonsa ei suatst koske-
mista eitä häpeätä. Hän on iloinen, että häntä haas-
tatellaan, ylpeytyy saaduista koristuksista, tekee paljon
ulto-näön lvuotsi, ja toimittaa toimitcttalvansa, milloin
»vaan saapi, iloiten ja leikiten. Hcivonen on ta«allisesti
hylvin ratas ihmisten. Häntä silmiin katseessasi ct niissä
taitanc nähdä paljon syivä-miclifyyttä, »vaan niistä loistaa
itästuin pieni herruus, ja hän pitää sinua tumppali-
«ansa. kääntää kauniin päänsä sinuun luin »vertaisten,
ja näyttää sanowan olewansa walmis sinua kolo elin-ai-
tansa seuraamaan, jos ivaan sinä puolestasi otat hä-
nelle ollaksesi rehellinen ja ystäwä. Hewonen ci näytä
tostaan, niinkuin härkä wilosohwilta; waan hänen sil-
miensä pohjalta kuultaa, jos ei ajattclewaisuus, niin
»vielä sitä parempi. Hän yltyy helposti sankari-töihin,
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ja nero ja «äli hänessä o«at hädän enetessä «aan
kiihtymässä: hän ei huoli, «ailla päänsä menettäköön
aiivan tyhjän edestä, mutta tuhmuulsiansa ei hän tee

tuhmuudesta »vaan eteenpäin-pyilimisestä. Kuitenkin
on hawaittu, hänen «islaawan jalkansa niin notkeasti,
siewästi ja »varowasti, että hanvoin, hyivintin to»vasti
juosten, potkisi jonkun tiellä olewan paremman olen-
non, esim. lapsen, päälle. Jokainen tuntee hewosen
urhoollisen luonnon; urhoollisuus ei kuitenkaan estä
häntä toisinaan säilähtämstä, ja laitumella ollessaan ei
hänellä ole halua antautua liini, jos et lahjo leiwälla
ja hytvillä sanoilla. Hän kuuntelee pienintäkin hiista-
usta, ja on linnun luontoinen niin paljon luin neli-
jalkainen eläin olla taitaa. Maan härän tapaan ei
heivone» pelästy milloinkaan. Edestäsi hypähtaessänsä
ei hän juokse höllöttämällä ja hypyttäen niinkuin leh-
mä. Hän ci typerry ja hämmästy niinkuin häitä, «aan
säikähtää arkuudesta ja pakenee ei yhtyäkseen mihinkään
tostewaan. Pakeneminenkin syntyy häneltä niin tcweästi
ja kauniisti; jokainen näkee, että hän ei hämmästynyt,
eitä säitähtynyt pois tawallisesta luonnostansa. Sillä st
työ, jossa hän oli käsin, ei ollut hänellä pää-asiana
enemmän luin muutkaan työt: hän ei olc milloinkaan
asialla eli toimituksessa; hän tietää ja tuntee kaiten-muo-
toistt mutkat ja suunnat, niin suorat luin «äälättin, eikä
siis eksy itsestänsä, omasta oikeasta luonnostansa, hy-
pähtäköön tahi juosloon millä tawalla ja minne-päin
tahansa. Hewonen ei ole milloinkaan neuivotoin eikä
tuhma tolwanci. Ajettunakin ja suomittuna hän tosin
näyttää turjalta ja onnettomalta raukalta, on hermo-
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toin eitä ala enää hosumisestasi mitään pitää, hoippuu,
ja polwensa eiwät tahdo jaksaa kannattaa häntä itseänsä
citä sinua, ystäwäui, jota ajat hänen lviimeisillä ivoi-
millansa; maan jos lystin »vuoksi menet ja katsot hä-
nen jälkiänsä, niin et näe silloinkaan wielä hewosen
jalkojen niin hoippuroineen ja niin cpä-tastisia askeleita
ottaneen, tuin härän jälct näyttälvät scn tcbneen. Kuin
sitten mähän seisotat häntä ja menet luokse haastattele-
maan, niin josko ei ystämällisillä silmillä katsotaan si-
nuun niinkuin ennen, nostaa kuitenkin mielä niskaansa
ylpeästi, silmäii-nurlat omat punaiset surusta eli »vihasta,
ja lollvat luimusst. Mutta hywin »vähällä saat hä-
nen taas leppymään: taputat taulaa ja annat »vähän
leipää eli apetta. Kohta unhottaa hän julmuutesi,
mcnee sitten tunne taatun, ja joutuu »viimein lintujen
syötälvätsi.

Jos nyt panet laitti hewosen omaisuudet yhteen,
niin olet kohta nätcwä, että jos hän ei sta wetää kuor-
maansa iloisesti ja itästuiu lystiu wuotsi, niin hän
suuttuu ja ottaa wctämiseu waiwatsi. Tästä näh-
dään, cttä hewonen ei pidä työtänsä wirtana. »Mi-
ran toimitus" on nimittäin semmoinen, jota ei tehdä
lystin ja leikin wuotsi, eitä myöskään pidetä waiwaua
ja kuorman». Se on oikea wirta-miehcn luonto, jota
ci kysy: onko tämä lvailea cli lcwyt, waan tekee laitti,
mitä hänen pitää tebdä, mitä on mclmollinen tele-
inään. Waan semmoinen ci ole niiden luonto, jotta
omat hcmosen kaltaiset, cli joiden liimaaja hemonen on
luonnossa. Nc cimät siis ole niin hyödyttömät, niin



121

mähän aitaan saamat luin tawallisesti luullaan; nc
telelvät yhtä paljon ja enemmänkin tuin muut, «aitta
niillä on st tapa, ett' cilvät tahdo toimittaa lvätistn,
patoitettuina ja »vitan puolesta, minkä muuten «apa-
tahtoisesti tcteivät ilolla latsin-telloin. Ia sinäkin, ys-
täwäni, olet stn-taltaincn, että sangen »vähän ihastut
palkollisesi cli mmm wclwolliscsi tekemistä töistä. Mitä
on härticsi »viimeinen osa? Sc että, et koskaan heitä
rakastettuasi, «iimcin syöt hcidät. Jospa ct helvosel-
lcntaan toiuin paljoa paremmin tce, niin aina kuitenkin
pidät siitä olennosta enemmän, jota sinua »vapa-ebtoi-
sesti pallvelee, tuin siitä, jota wclwollisuudesta ja or-
jana asioitasi toimittaa, ja oikeinpa hywillä mielin olct,
cttä st, jolla olisi tuntoa ja neroa olla käskyillesi tot-
telematointin ja tehdä «asta-rintaa, kuitenkin on nöyrä
ja kuuliainen. Tosin kyllä on se sinulle sangen mie-
leistä että sinulla on tottclewaisia alamaisia, joita »voit
»vaikka tulehen käskeä; »vaan mintä-laincn olet niille?
Et rasti heidän antaa nautita sitä hylvää ja niitä hu-
»vitutsia, joita itsc naulitset. Urhoollista ja »vapa-mic-
listä, jonka et ole saanut uskomaan että työsi olisi hä-
nen toimitcttmvansll ja welwollisuutensa, sitä taputat
lautaisille ja silität taulaa: häntä »voit rakastaakin, että
toti edes syö häntä, niinkuin toisia. Jos muissa maan-
osissa, niin ei Europassa kuitenkaan wielä useasti syödä
he«osia. Waan jääköön tämä ainc nyt.

Koira jos siis häncstä nyt rnpcammc puhu-
maan — ci ole härkä eitä hclvoncn. Koira ci tcc
työtänsä «iran puolesta citä härän talvalla, «aan ci
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myöskään hewosen tawalla; sillä häu ei tee juuri pal-
jon mitään. Hän rakastaa olla seurassasi, on sano-

mattoman sultcla juoksentelemaan ympärilläsi tuhansin
polmcktein ja mutkin, eitä mattaa koskaan suoraan, ja
yhtä sukkelasti ja loppumattomasti tekee hän jota pen-
saalle tunnian-osoitntstnsa "). Hän tietää kuitenkin tehdä
taiten tämän niin sicmästi, niin taitamasti, ctt' ei ku-
kaan suutu häncen; ja maitta kanssasi kulkiessansa tekee
.»iin monta mutkaa ja polmea, on häu sinulle kuitenkin
kaikista uskollisin. Hän ei liilu niin kauniisti eitä niin
»vapaasti tuin hcmoncn; kuitenkaan ci hän koskaan tulc
härän taivalla. Hän täypi kanssasi metsällä oman hu-
ivituksensa »vuoksi, ajaa otusta enemmän luin lmilisit-
laan oman lystinsä tähden, ja puree jänistä useasti,
milloin maan luulee sinun silmäsi mälttämänsä; lvicraita
ainoasti haukkuu hän sinun tähtesi. Sillä josko »vi-
haakin jota-luta ainoata, joka on hänelle mitä pahaa
tehnyt eli joka on illeä-luontoinen, niin ci hänestä lui-
tcnkaan moi sanoa muuta, tuin että hän rakastaa kaik-
kia ihmisiä, ja että hän ei »vihaa micraita, joita hauk-
kuu, enemmän kuin itseäsikään, joka nähdään siitä, cttä
hän haukkumansa »vieraan koirana haukkuu sinua yhtä
paljon, tuin sinun paltvelutstssasi ollessaan haukkui
häntä. Haukkuminen on hänen pää-asiansa, ja useasti
onkin hauttucssansa uppi-nistaistmpi, tuin tarlvitseisitaan
olla; »vaau harlvoin tarkoittaa hän mitään haukkumisel-
lansa, ja herteää monesti haukkumasta yhtä älliä ja

'! Katso LiiMtzn B^Bt. >3t. lujia Oniz kluniligriz
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yhtä syyttä, tuin rupcsitin. Koiran ääni ei ole niin
nottca ja clähtämä tuin hewoscn hilunminen; waan
kuitenkin paljoa kauniimpi tnnlla, tnin hälän möläjä-
minen. Ison taljan ammuminen kyllä kuuluu, kauem-
paa tuimnellcn, sangen hywällc, olletikin ilta-päilvällä
ja lailmvissa tienoissa; »vaan ei mitään ole niin ilkeä
ja tuhmempi tuulla, tuin hätä» möläjäminen lähellä
ja yht"-ättiä, sillä st kuuluu semmoisen ääneltä, jota ei
luule muita löytymäntään eitä suatse muiden hiistah-
tamantaan niissä, missä itse on päättänyt astua. Hä-
län setä lehmän rinta-äännännöt kuitenkin miclä jak-
saa tuulla, »vaan ne pyrtimät aina kultullansa ääntä-
mään, ja silloin ei ole äänensä yhtään kauniimpi sian
ääntä.

Ia tässäpä »voin nyt »vähän siastakin puhua.
Siitä olisi paljonkin sanomista, se on äkäinen, tora-
hainpahallinen ja kaikista eläimistämme sikamaisin; kui-
tenkin sangen toimccn-tulcttclema. Sika ci etsi ihmistä,
j» ihmisen seurasta ei näy oleman hänclle sitä iloa,
luin koiralle. Se kaivelee paraasta päästä itsclscnsä,
ja öhtää ja tutajaa sangen pahalta kuulumalla äänellä,
maan st ääni ei kuulu ynseältä eitä ansainneen ääneltä.
Sian clämä-laadusta ja kolo luonnosta näemme, että
hän on sen maallisen toimeen-tulou kumaus, joka nau-
titsee yksinänsä, salassa ja luonto-kappaleen tamalla, ja
jota lila ja siiwottomuus ei isosti haittaa; koira taas
kumajaa parempaa ja puhtaampaa toimcen-tnlcmista, jolla
on ilonsa ihmisten seurassa, siisteydessä ja raittiudessa.
Härkä oli sen maallisen hyödyn ja j.ircstytscn tnlvaaja,
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jota elää itsessänsä ja itsensä tähden; waan hewonen
on totteamman ja iloisemman huwitutsen tulva, jota
hyödyttää Yhtä paljon, ci hyödyn wuotsi, lvaau maal-
lisen elon kaunistukseksi.



Satu.

Kansa-tieteellinen unelmu, kirjoitettu w. 1847.

Minä tulin mmianna iltana elo-tuun lopulla, lot-
mastn hämärässä Koitereen tyyntä mettä soudettuani,
Lumme-saaiecn. Aiman lanta äyräällä on talo pienen
lahden pohjassa, ja siinä talossa tahtoisin minä ikäni
elää. »Koitetc? mikä se on?" — Woi meiktoneu, tuin
sinulla on miclä paljo kaunista näkemättä, luin et sitä
lampia ole nähnyt! Tollo tietänet, missä st onkaan?
Sin' et »vastaa. Hywä! Kuin menet Ilomantsin lau-
tu-littllille tienoille, niin tystlc, jos et muun edes tämän
sieltä saadun satuni tähden, Koidetta, kyllä st sinulle
siellä ncmvotaan.

Wenheeltä menimme taloon. Rahmas oli jo nuk-
kunut, mut ciivät sentähdcit suuttuneet, tysyimät »vaan
hylvän-tahtoiststi knin muulloinkin »kuulumiset." Talon-
tytäl, Liisa, lewitti keweällä kädellä heiniä lattialle, ja
lohta olikin tumppalini unen sylissä. Minä »vaan en
nukkunut. Mieleeni juohtui, mitä tullessani olin nähnyt,
länteen nukkuma aurinko, järmcn rasma-tyyni pinta,
«aat ja iäti wiheriöitstwät "petäjät, atmaat toltknwat
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koimut, jotta saalissa Mastaamme tultimat; mieleeni
juohtui taiwaan sininen kansi ja kilkkaat tähdet, jotta
tänä iltana tuntuilvat minusta tanniimmille tuin mil-
loinkaan muulloin. Waan miksi, ajatukseni, et kauem-
min näitä muistellesstsi »viipynyt? miksikä niin »valeen
näistä toisiin rumiin maihin astuit? Näille kysymyksille
en ole kuullut »vastinetta, maan kysy siltä, ken sen »vpipi
selittää; mut aimooni tuli Helsinki, sotawäen kasarmit,
tykkiä, tappeluita ja meitä, ja niistä nousi huolen tum-
mat hattarat mieleeni. Et pahaksi panne, että uskalsin
sanoa:- »olisitko, Jumala, Suomen aina itkemään salli-
nut, ja aina huolta huotaelemaan, Suomen, jolle kum-
minkin annoit niin kuulakan taiwaan ja niin tyynet
rannat?"

Muuan mies oli saanut tilansa minun wiereni.
Tämän silmät tähystilvät minuun, nähtyään, minun-
kaan ei wielä nukkuneen. Se oli Manha, noin seitse-
män kymmenen paikoissa olema mies, talon ruoti-ullo,
maan st ei ollut tawallisia ruoti-ukkoja, sen olet seuraa-
mastakin näkemä. Paitst sitä on hänestä itsestäänkin
tarina, jonka ehkä »vasta puheeksi otamme. Häu kat-
seli minua ikäänkuin kysyäkseen: Semmoinenko st nyt
ruiton ja tarinan kerääjä on?

Hän. Niinkö sie oikein täydellä todella «irsiä etsit?

Minä katsahdin häneen, ja hän näkyikin ymmäl-
tämän, mitä aioin sanoa.
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Hän. Kämellcssäsi lienet tuullut tarinan »viidestä
tytöstä, jotta tullimat maata maa-ilmaa?

Miuä. En; haasta, hywä ukko, se iltamme hu-
»vilkeclsi, lyll' on »vielä yötä maatalsemmelin!

Hän katseli mielä kerran silmiini, ja silloin tuntui
tuin silmä-teränsä olisimat sydämmeheni menneet. Waan
nähtyänsä, ett' ei silmäni rämähtäneet, alkoi hän, mi-
nun tulen otettua j» pöydän ääreen kynä kädessä <s-
tuutnani, miimein hiljaa ja pitkällä äänellä.

»Sä tiedät missä Altain lvuoret olvat? nc, joiden
kukkuloilla on raitis ja lirkas olla, joiden lalsoisst lou-
nat-tuulet kultasia tuudittelemat, ja joiden seuduilla on
siimcttä? Kosta tiedät, niin niiden kunnasten lotmassa
oli järlvi jossa lumme-tukat hyöstyimät, jonka pinnasta
kummuilla oli humitus lumastellata. Sen järmen ran-
nalla eli eräs äiti lapsinensa, joita oli monta poikaa
ja miisi tytärtä. Pojat ei kuulu tähän tarinaan, »vaan
tytäiten nimet oliwat: Tja, Erma, Unus, Kri,
Uometar. Nämä lapset riemuitsiwat ialtaudcssa ja
lemmessä, ja eliwät niin, joten ei kukaan heimo enää
elä. Lammin wedet oliwat useammin tyynet, »vaan jos
jok» tuulen puustaus milloin tuli häntä termehtimään,
niin myhähteli st» muoto »vähän, ja hienoja minä mieti
pinnalla. Silloin istuutuiwat sisaielset aina ivenheestn,
pieneen solallaan lunheen, ja souteliwat lammille, josta
tuuli sitten hiljaa liekutti heidät rantaan. Näissä hu-
mitulsissa oli heillä lumppalina eräs nuorukainen, hei-
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dän «eliensa metsä-toweri. Mistä tämä oli kotoisin, ei
tentää» tiennyt, tuin ei yläisistä taiwosista liene tullut,
joten muutamat stnoiwattin; se «aan on «arma ja
tosi, että st oli hoikka nuorukainen, jonka suonet juotsi-
»vat raitista «eitä, jonka läsi-lvarret, chl' ei paksut, kui-
tenkin oliwat sangen jäylät, ja että sen silmä säihkysi
tulta, ilään-luin rewon-tulten kauniimmat läivähdytstt.
Näiden tyttöjen äiti pui tätä nuorta tuin omana poi-
tanaan, ja hellemmintin, ja tytöt puoleltansa ratasti-
wat häntä luin «eljcänsä. Nämä lapset «iettiivät
päiwä-laudet metsässä, ei ranteilla, niinkuin nykyiset ih-
miset telewät, sillä silloin ei tarlvinnut kaskea polttaa,
mutta muuten «aan, marjassa ja kukkasilla olemassa,
ja sentähden, että ratastiivat puiden hnminata. Ker-
ran tapasi koillinen ruskotin heidät jo eräällä tunna-
hulla istumassa, ja useasti sanoimat he nousemalle päi-
mälle: »terme kulta tultuasi!" Kerran wiiwähtyiwät niin
kauan iltaa tukka-kumnulillansa, että äitin täytyi heitä
huhuellen kotihin etsiä, ja sitte kysyttyään, missä niin
myöhään oliwat, sai hän »vastineeksi : »tuo täti lauloi
tutahteli tauniinta ivirtiänsä, ja siitä emme ennemmin
palata moineet." Näissä kaikissa oli, niinkuin jo sa-
noin, mainittu nuorukainen heidän kerallansa.

Maan kantelen kielet eilvät moi helähdellä niin hel-
lästi, luin heidän olisi wawistawa siitä laulaessansa, mitä
nyt tulee. Muuanna aamuna sisarekset oliwat taas
iloittelemaansa lähtemässä, tuin hawaitsiwat, että nuo-
rukainen, heidän towerinst, oli poissa. He etsiwät, he
huhueliwat; turhaan, hän oli poissa, eikä tullut kolo
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päimänä eitä kolo luulla, ei milloinkaan! Silloin nousi
tyttöjen kirkkaalle taiwaalle uusi pilwi, jonka nimi on
murhe, ja siitä ajasta lähtien se Pilwi ci ole sulanut.
Kumminkin sataa st aina, ja sitä sadetta sanotaan toi-
sella nimellä tyynälcitsi. Moninaisia uusia mieli-aloja
nousi tyttöjen aiwoon. Päiwän säteet oliwat heistä
tuumat, ja siimchen ivarjo kylmä. Lampi oli heistä
kolkko, ja ruuheansa eimät kärsineet nähdä. Poissa,
poissa oli se, jonka sydäntä masten laittein sydän sy-
kähteli. Niin silloin sanoi Uometar: »moi sislot, kul-
lat, eltäämmc itkekö näin! — mitä me sillä lvoitam-
me? — tälläämme ystämätamme etsimään, kenties
tuolla lännen saloilla .

.
."

»Lätkäämme, lätkäämme!" sanoilvat laitti, ja he
lälsimät, ja lcmloilvat wirren Hitillensä, jota, kotiin
jääden ja silmät Mettä kiehuen, kauan katsoi heidän jä-
lestänsä, tunne »viimein totonaan katosimat. Siitä
samosiwat hc yhdessä monta saloa, monta kangasta,
ja näin kului paljon aitaa, mut ystäwä jäi tumminkin
löytymättä. Kerran oliwat hywin »väsyksissä ja Muu-
ttuivat laitti kilven ympärille, ja jalkojansa katsellessaan
oli niissä punaisia naarmoja, itään-tuin merta olisimat
tihunneet. Siinä sanoi Tja: »eikö olisi parempi, sisa-
ret, että eroaisimme kulin haarallensa, ja niin hakien
etsisimme ystämätämme, kenties hänet täältä lännestä
miimcintin löytäisimme, tätä tienotta rakasti se enem-
män tuin muita?" Ia tuin toiset sisaret sanoimat sii-
hen suostumansa, niin «irtti hän taas: »ivaan ennen
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erottuamme ottakaamme mertti, josta ystälvämme iäti
juohtuisi miclcemmc, ja . ."

»Minkä lllemme siksi merkitsi ottamat, eihän meillä
ole mitään, jota siksi kämisi?"

»Muistattcnto hänen nimensä?"

„Aina, ailia!"

»No niin häiien muistotseen, ja että tctlan taas
yhdyttyämme toiscmmetin paremmin tuntisilnme, otta-
kaamme, jakakaamme st nimi .

.
. Maan minun »van-

himman pitää tcihin nähden saada puolta cnemmäu,
eikö niin?"

Tllnnoija taukosi tähän, antaakseen minulle aitaa
kirjoittaa, mitä oli haastanut. Sittc alkoi taas:

»Niin päätettyänsä erosi sisarctset, ehkä kyllä oli
ivailea lunkin itsekseen lähteä. Mutta nyt heillä ei
enää ollut samoja nimiä luin ennen, nyt kutsuttiin heitä,
milloin nämä sisaret lätsimät puheeksi, nimillä: WAtja,
Perma, Aunus, Utti, Suometar. Mikä tuotti tämän
muutotsen? Olisiko se ollut nuorukaisen, heidän kadon-
neen ystälvänsä nimi, jota näin teki? Sitä en tiedä.
Mutta lukin astui en-teitään, omalle haaleillensa, toisis-
taan mitään tietämättä. Niin Suomctaitiu. Sc kulti
monta saloa, monta snota poikki; nousi kallioille, ja
laskeutui niittäkin; niin ahtelasti etsi ystämätänsä, cttä
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hieno wllllea hamehenfa paljon raislautui, luin ei malt-
tanut oksiakaan edestänsä »väistää. Matta edistyi pal-
jon, »vaan paljon meni aitaakin.

Niin tuli miimein etäälle niemelle, ja stn-taltaista
nientä ei mielä ollut nähnyt. Se kasmot' kuusia, jotta
tohisimat niin somasti, japetäjöitä, joiden humina oli Ma-
han jouhi-kantelen laatuun; ja loimut myhähtelimät ja
nyyläyttimät päitään, itään-tuin olisimat heille sanoneet:
«oi tuin on laulunne suloinen! Tämän niemen laina-
loon, tyynen poukaman lannalle seisahtui Suometal ja
sanoi itselleen: „Kuinka kilkkaat näiden kuusien lehwät
oivat, ja näiden niinien oksat tuuheat! Tämän hongan
ystäwälsi tahdon luweta, ja majani sen lupecsen tehdä."
Ia ivailla suru wielä painoi hänen mieltänsä, niin oli
toisinaan iloinenkin, ja toiwoi wielä leuan etsittäwänsä
löytälvään. Siitä kului aikaa. Mutta taas tuli uusia
tapauksia.

Muuanna aamuna, mentyään ulos majastansa,
Suometal lelsi «cnheen lahdella lantaa tohti soutaman.
Menhcen maalle päästyä nousi siitä kestin-keltainen
»vaimo, joka ei «iclä «anhalta näyttänyt. Suometat
katsoi «aan ja hämmästyi tulijata. — Litemmätsi tul-
tuansa tämä ei telwehtinyt, niinkuin Suometar oli ko-
tonansa nähnyt tehtälvän, otti «aan ison hopeaisen ris-
tin kaulastaan, suuteli sitä, milloin tätä ristiä milloin
taiwasta sormellansa osotellen. Kummako st oli, jos
toinen näitä «iittaulsia ei ymmärtänyt, niistä enemmän
»vaan hämmentyen? Mut tulija «aimo ei miettinyt
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niin. Hän haastoi kielellään, jota Suometar ei tajun-
nut, maan sitte näytti mihastutvan, ja silmänsä säihkysi
itään-tnin olisi sanonut: elä huoli, mielä sinä opit!

Ia opettamaan rupesitin nyt täydellä toimella.
Suomettaren pienessä majassa oli ennen laitti niin so-
massa jälestylsessä, ehkä huone-kaluja oli mähä, eikä
nekään niin »siistiä" laatua luin nykyisten aikaan.
Waan tullut maimo, jota näyttikin tässä emäntänä ru-
pealvan elämään, muutteli laitti toisin. Rahit ei olleet
hänestä hymät; niiden siaan asetteli »penkit;" piltiksi
ei suwllinnnt Suomettalen majaa tntsuwan: »tupa"
oli muta paljoa siistimpi. Aittaa sanoi »puodiksi," su-
kaa »tammaksi." Ristinsä, jolla tullessaan Suometta-
telle kuivaili, asetti pen-uulltaan, ja käski hänen sitä
monin teltoin päimässä lumaltelemaan. Suometar
kyllä mastusteli, eitä olisi näihin hänen mielestään sou-
tamiin puuhiin rumennilt, maan mitäs se oli täytymi-
nen? Toinen pakotti, hänen täytyi totella.

Kuin nyt oli lailli oman pää-pasinsa jälleen asetel-
lut, alkoi maimo Suomettatelle opetella lailen-laisiauusia
asioita, joihin tämä wälehen oppikin, ehkä kyllä monesti
tankealta tuntui, tuin piti päimä-laudet akan ääressä is-
tua ja hänen nuhteitaan kuunnella. Silloin ilahdutti
aina Suometarta, luin pääsi ulkona aslaroitstmaan, ja
se tapahtui monesti, sillä eullo itse oli tumassa maan,
lailli raskaammat työt tytölle jättäen. Tosin limisti
hänen hartioitansa illan tultua, mutta silloin katsahti
aina taiivaalle, ja limistys lakastui; tosi», lanleililin
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puu-talan alle toisinaan, sillä heillä ei ollut heivoista, puut
oliwat Suomettaren tannettawat; waan siitä ei mitään pi-
tänyt, hänellä oli metsässä ainoa huwitutsensa. Hän
meni siellä täydessänsä aina lähteelle, jonla ympärillä
oli sankka metsä, istuihen kilvelle ja ajatteli siskojansa
ja sanoi itselleen: »missähän licnct tänäkin iltana, jota
etsimään läksimme, löytänentö sinua koskaan?" Ia sil-
loin puhtesiwat silmänsä wcttä »vieremään, ja tyynäleet
juotsimat kasmoillcnsa, mut muuttuimat maahan pääs-
tyänsä simpsutoitsi. Waan mielensä teweni, ja teiveäm-
mältä tuntui takkakin hänen kotiin mennessänsä. Sillä
terralla sattui sc maimo, emäntä, porstuan portahilla
seisomaan, ja näki tytön itkeneet silmät. »Missä olct
näin kauan tviipynyt, mitä sinull' on siellä metsässä
ittettälvä, tuin aina tulet »vesissä silmin kotiin? Sc ei
käy laatunn, ja »varotin, ett' en täst' edes lomemmin
ftn-laltaistll nppi-nislaisuutta rankaise! Mene sukkelasti
tupaan!" Tyttö meni, »vaan lyynäl »vierähti nytkin
taslvoilleen, ja latosi simpsullana ruuhkiin. —

„Mut joudu, joudu, telto»va kieli, suihta silmäni
sukkelahan! Eltätc miittoa »viipykö siinä, mitä onncn
tummista maista nyt tulee! Onniko liet sinä, tullut
kohtaus, onniko liet, »vai onnettomuus? Riemuko jalkasi
askeleista Suomettarelle, wailo tyynälcitä tylwellet
waan?"

Näin äänteli talinoijani tässä kohden, ja ääntcle-
misestänsä tunsin, että hänen teki mieli laulamaan, sillä
st ci ollut niintuin tawaUinett puhe, jota hänen suus-
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sansa juolst selwästi ja kirkkaalla äänellä, mutta hymiuä,
hyrähtelemincn ja ilään-l»in runo-mittaan pyrkiminen.
Tästä päätin, että ne tapaukset, joista tuli kertomaan,
oliwat hänen mieltäusä liikuttaneet, ja toimoinlin hänen
oikein suorastaan laulamaan rupeaman. Waan sitä ei
tehnyt, lieneekö pelännyt talon rähmästä unesta he-
rättämänsä. Wähän aikaa mietteissänsä istuttuaan huo-
kasi raskaasti, ja alkoi uudelleen.

Näin Suometar tämän lännestä tulleen »vaimon
kanssa eli, ehkä monestilin kesä tuntui marimmallc,
maikeammallc, ja talmi kylmemmälle, kolkommalle, ehkä
kadonnut ystäwänsä juohtui hänclle mieleen useammin
luin ennen itsekseen eläessään. Gräsnä talmisena aamu-
na istuimat kumminkin molemmat tumassa, sangen mie-
rettäin, sillä manhempi maimo opetti Suometarta hel-
miä rihmalle pujottelemaan. Tähdet oliwat sammumai-
sillaan, taiwas ruskotti kauniisti, mintuin talwisella
aamu-taiwaalla toisinaan on tapana, ja rustosta näytti
jo eräitä säteitäkin sinistä tantta kohden säihkyämän.
Kuta ei tiedä, cttä tirtas tulija on silloin läsnä? Tu-
man uunissa roihusi elelewä tuli, ja samu nousi lntei-
ststa jollotti taiivaalle, niinkuin lalehen pyrkimä patsas
korkeassa liitossa.

Silloin aukesi tuman uksi, huurun perästä tuli mai-
moinen ihminen sisään. Sillä oli harmaa hame päällä,
päässä pitkä, punainen »vaipan tattaincu huilvi, jota
peitti ylä-puolcn totonansa, mnuta ci aimonaisctsi jät-
täen, luin näön ja mähän laulaa, josta teltaincn hcl-
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mi-iihma tiilahti. Waimon muoto oli mustan-puhuma,
taita ja laiha, nenä näytti terämältä. Näistä meikistä
olisi joku meikäläinen ihminen sanonut: st on musta-
lais-atta! Waan Suomettaren emäntä sitä ci sanonut,
katsahti »vaan titlijala, ehkä näkönsä nähtämästi »val-
keni, niin että Suometar luuli hänen hämmästyneen.
Näin emäntänsä mieli-alaa tummetsiessaan, jämähti ty-
tön itsensäkin sydä». Tullutta tunnusteli jo ennenkin
nähneensä, mutta missä? Wiimcin juohtui hänelle mie-
leen, että tämä oli sama ihminen, jonka niin useasti
oli lähde-matkoillansa, joista edellä lausuin, nähnyt ym-
pärillä olcmassa metsässä puiden takaa luiliötelcmau.
Silloin ei st tuminiiltaan ollut ynttänyttään lähem-
mäksi. Waan mitä kumma hänen nyt tännc toi?

Meillä luin kysytään tulleelta mieiaalta: mitä tuu-
tuu? niin »vastaa sc aina: eipä imutta tuin tauhaa!
Mut emännän samalla kysymyksellä tätä musta-muotoista
maimoa kohdattua, se ci mastannut mitään, eitä istu-
nuttaan, maitta käskettiin. Tämä tuntui tummalta.
»Ei suintaan st oitcalla asialla nyt ole," sanoi man-
hempi tuman asujoista, ja nyt muistui mieleensä, että
tämä alla oli jo ennenkin hänelle mastaan tullut, että
siitä yhdynnästä oli paljo onnettomuutta seurannut,
että ....ja nyt alkoi päimä mustua silmissänsä.
Kuitenkin oli hänellä mielä siksi neroa, että kysyi hä-
neltä, mitä asioitsi.

..Tytärtäni lätsin käymään," »vastasi tysytty ilkeästi
nauraen.
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Tytäitcisitö? tuta sinun tyttäresi on? huusi setä
maimo että Suometar yhden ajoin.

»Sinä!" ivastasi hän, Suomettareen katsoen, ja
silmänsä niin lempeiksi pakottaen, luin ikään moi.

Minä? Et sinä minun äitini ole, minulla ou äitini
kotona.

»Missäs se lotisi on?"

Se on täältä kaulana, sinä et moi ymmärtäälää»,
kuinka kaulana st on.

»Oliko se lammin lahdessa, lahden kummun tes-
lessä?"

Oli, oli.

»Oliko siinä pieni puro, joka juosta lirisi tmvat-
stnne, jonka lirllaassa »vedessä te monesti jalkojanne
huuhdoitte, jonka . .

.
?"

Oli, oli, ja sen puron reunoilla lasmoi pieniä lul-
lia, ja sen ympärillä oli suuri, sankka metsä josta muo-
het aina tulimat pinosta juomaan; ja me hymäilimme
niitä, ja juoksimme . . moi, moi sitä iiemua! Oletko
käynyt meillä, sieltäkö nyt tulet, kosla lailli niin tai-
toin tiedät, elääkö äitini mielä? — sano, sano!



137

»Käynyt olen ja en ole käynyt, sen saat ymmärtää,
kummin tahdot. Maan montako sisarta teitä oli?"

Miisi.

„Ne sisaresi elämät nyt minun kodissani, taikka omat
itään-tuin töitä auttamassa, maan ei niillä elämä «ai-
tca ole: riihen puintaa, lasken polttamista ja muita
semmoisia lewyempiä töitä, mitä talossa löytyy —"

Mitkä työt ne sitten owat raskaimpia, losla näitä
meidänkin emännän «aitcimpia askareita lemyitsi sanoo!
ajatteli Suometar itselleen, mailta ei mitään mirttanut.

»Äitisi lähetti minun sinua hakemaan, ja sentähden
sanoin iistänitin äititsesi, josta et pahastune. Se al-
koi manhcta, talon toimet juotsimat hitaasti; jonka täh-
den hän »viimein köyhlyikin ja hämisi kolonansa, ja an-
toi talonsa minulle, itse ruotihin meille rumeten. Ia
luin nyt lapsensa lailli tapasi meillä, niin eli tyyty-
«äisesti, mutta mielensä alkoi sinuakin tehdä. Sentäh-
den sanoikin eräsnä päiwänä minulle: minusta tuntuu,
ctt'en enää lanan elä, jos siis, hy«ä emäntä, luulus-
taisitte, missä nuotin lapseni Suometar on, st, jota mi-
nulle niin rakas oli, niin minä haluaisin häntä »vielä
kerran halata; paljo, sangen paljo on jo aikaa kulu-
uut siitä, luin oli sisaristansa, jotka tässä teidän armois-
sanne elälvät, eronnut, ja sitten envät hckään ole hä-
nestä mitään luulleet. Niin sanoi äitisi minulle. Läh-
dctlö? Elä usko, että armoissa tulet elämään, joten
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minä tahdoin «aan hänen sanansa uskollisesti kertoa!
Ei, meillä on toistn-lainen elämä."

Suometar ajatteli itsellensä: sisareni ja äiti tämän
tykönä! jonka joukkoon minä en lälsisi, »vailla henleni-
li» otettakoon! Tämän luona! Mikä onnettomuus niille
raukoille olisi tullut? Joko siskoni olisimat yhteisen et-

sittämämme unhottaneet?

Entä Wap . . . ? lysyi hän, mutta sanat sammni-
Mllt huulillensa, luin katsahti »vainion päälle. Tämän
muoto oli mielä ciiemmäu mustennut, silmät tiilahteli-
mat niin enn-omaiststi, ja mnltent hampaat paistoiwat
sen suusta niin sanomattomasti, että Suometat säikähti
ja katsoi anomilla silmillä emäntäänsä, jota taiten aitaa
oli äänettä ollut. Tämä ytltti jotain sanoa, «aan toi-
nen jota näki Suometaita ei hywällä saamansa, töy-
täsi emännän päälle, ja ... .

Siitä on sitten suini tora ja tamppaus noussut,
jossa ne taksi mökissä eläwää yhtä puolta pitimät, ja

se musta, idästä tullut näitä tahta yksinänsä hakkasi.
Wiimein täwi niin, että st lvauhempi, tytön emäutä,
pääsi owen puolelle ja pakeni siitä, pateni lantaa»,
pääsi wenhecllensä, työnti sen lahden aalloille ja —

meni iäksi mattaansa. Kiiteessään ei muistanut tawa-
roitaantaan, ne jäilvät kaikki mottiin.

Mutta itseksensä jäänyt tyttö-rntta näki nyt sangen
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hywästi omin woiminensa ei mitään »voimansa, olleti-
kin tuin toisella paitse talvallista luonnollista moimaa,
oli »vielä selin, että myöllänsä olemasta kukkarosta aina
otti »vähän mäliä hienoja jauhoja, murahti niihin, sa-
moin luin tietäjät meillä suoloihin lukemat, »viskasi sit-
ten ilmaan, ja katso! jot' ainoasta jauhon tipenestä
syntyi yht'-ättiä isoja pyöreitä perhoja, joiden siiivet ja
lunto liiltilvat nielleen samalla tawalla luin meidän
hopea-iuplaistt. Niistä perhoista täytyi ilma niin mah-
dottomasti, että hengittäminen oli äkkinäiselle mailea, ja
tytön täytyi pihalle paeta. Täällä istuihen kannolle,
za ajatteli eloansa. Tulleen naisen ensimäistt sanat
olimat, tvanhemman mainion paettua, hänelle makuut-
taneet, että tulija ei ollut säästälvä, sillä se oli sanonut
Suomettaren jättämänsä tähän entisten mökkiinsä asu-
maan (Min ja siltojen luokse mencntälin oli siis hä-
nen omia malheitansa), »vaan itse jota päimä liimannut
käydä häntä katsomassa, ja sitä paitse alituisen »vartijan
totoansa uhannut lähettää, jonka heti piti Suometarta
lomilla aseilla killittämän, ell'ei totteleisi, ja katsoman,
ett'ei päimälliststä työstä mitään tekemättä jäänyt. Sel-
mästi näki poloinen, että jos ennen, toisen mallassa,
oli »vaikea ollnt kadonnutta ystämätänsä etsiskelemässä
käydä, niin muuttui se nyt aiwan mahdottomaksi, ja
mahdotointa oli, häntä edes ajatellakaan. Kuta enem-
min tulclvata aitaansa ajatteli, sitä raskaammalta tun-
tui st maan, pimeyttä ja huolta edessä, talaita, moleni-
malla puolellansa, niin että miimein ei enää jaksanutkaan
pitäytyä, lyynältm salpuut oliivnt heikot, ja medet al-
toimat hiljaa, maan kuumasti lähteistään kiehua, norah-
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telimat immen poskille, joilta tilttaina helminä maahan
tipahtelimat. Silloin alkoi kuulua hiljainen, ihana tan-
tclon soitto, niinkuin kaukaa metsässä olisi hellästi he-
lissyt, ja ääniä joiden suloisuutta Suomettaten tonvat
eimät mielä olleet tuullunna. Ne lauloimat:

Elä itke, armas impi,
Elä waimainen walita;
Mi apu itkusta sulle,
Mikä lyynälten lylystä!
Silmäsi kowin snlawi,
Kerät kultaiset kuluwat,
Sammumi säteihen säihkyt,
Tähti-tuitut tummenemat,
Siitä tulwien tulosta,
Siitä murehen menosta!
Rintasip' on rautenewi,
Syän sultca sujulvi,
Polvesi patllhtunemi,
Ia mieli menehtynemi,
Niistä piimistä polojen,
Niistä huolen hattaroista!
Paljon lestit, paljon kärsit,
Kärsit paljoa poloa,
Paljon kestit, kestä mielä,
Kestä kylmiä lylyjä,
Kestä kuormasi kommitta,
Kanna laihoa katala,
Sieä suuren surtvimista,
Suure» »isla» nalteloa,
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Sieä syytönkin sysintä,
Lyltelö loman lomakin. -

Näetkö, tuten tulewi,
Kuteilta tohottcletstn
Kultaisen ruson kipunat,
Säihkyivät säe-säiämät,
Nep' e'cllä ääntelelvät,
Gelläpä helähtelemät
Tietä liittahan tulijan,
Mattoa ison jumalan;
Se sun auttami akasta,
Päästämi pahan parista;
Sill' on ankarat aseensa,
Wätewät «aiustimenst,
Tappara tuli-teräinen,
Kalpa taiten tunnollinen,
Se on toiwoa tukiwa,
Taiw osista tänne tullut,
Sc on Luojan lähettämä,
Malon wal»vo«a isäntä,
Kahlcihen kolistelija,
Koston kultainen kuningas!
Siitäp' on apu sinulle,
Turlva kaiketi tulelva.

Elä itke armas impi,
Elä lvailvainen malita,
Mi lepo itkusta sulle,
Mikä lyynälten lylystä!
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Tämä laulu »vaikutti Suomettaressa kummallisesti,
ja lohdutuksen tvinvoittawan nesteen tunsi siitä sydäm-
mehensä malulvan. Kyynäleet pyihläsi pois las»voil-
tansa, silmänsä paloimat kirkkaammin, postct helottiwat
Hellemmällä rustolla, toto luontonsa oli luulalampi;
ja niinhän tuota sanotaankin, että tyynälten sydämmessä-
liehilnta on yhtä katkera mielelle, tui» ukon rastaat
pillvet olvat ilman iloa tympeyttälvät, ja että mieli,
niiden tnlmciltna, lemenec ja kirkastuu samoin tuin ukon
sadettua leilvo taas kewyillä soutimilla päiwän aalloilla
luikertelee. Yksi ainoa asia wielä huolestutti Suome-
tarta. Laulu ja soittelo oliwat hänestä niin tntut, ne
äänet, joiden hyminä nyt oli metsästä kuulunut, oli jo
ennenkin luullut, mannaan luullut, niin päätti hän,
mutta missä, milloin, unessako, ilmisissääntö, sitä ci muis-
tanut, jos ci totonsa taksoissa ennen lasna ollessansa
olisi .

.
? Kmtenkin meni sangen toimolvalla mielcllä

takaisin tupaan, päättäen kaikkia nykyisen emäntänsä mie-
liä Palmella, kunne toimottunsa, kunne itämöitynsä tulisi.

Päiwä oli eräsnä kctvät-lesän iltana lännen syliin
»vaipumaisillaan. Rannan aallot oliwat tyynet, ja metsän
hongat oliwat hohistnnan hetkeksi unhottaneet. Muuta
ääntä ei kuulunut luin kätösen tulahteleminen tuolta
lahden toiselta rannalta. Silloin oli Suometar läh-
teellensä menemässä, sillä siellä mietti ainakin illan su-
loisuuden, siellä iloitsi ja siellä itlilin. Tänä iltana oli
hän erin-omattain kelvyt mielessään, wiimeincn päätök-
sensä ja sammumatoin toilvonsa antoilvat hänelle ne-
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mna. Lähemmäksi tultuansa ketsi puiden kestitse mie-
lllan lähteellä istuman. Se oli hoikka nuolulainen.
Snometalta hämmästytti mähän, ja hän sanoi itsellensä:
kukahan st kuitenkin lienee tuo nuori mies, sen olen
nähnyt niin usein näillä seuduin astuelewan? Voisiko-
han tämäkin emäntäni lähettiläistä olla, niitä, joita niin
uhkasi tänne metsiin laittaa? Wäjyisilö hän minua, lo-
nehtisilo hän lukkiani anastaaksensa? Waan — sen silmä
loistaa niin lämpimästi, niin uskollisesti, ja häntä en-
nenkin nähdessäni on mielestäni tuntunut, ikäänkuin jos
st minulle hywää toilvoisi, lvaitt' ei loskaan ole pu-
heille antautunut — minä menen luin menenkin, eihän
tuo mikään peto olle. Kiireesti astui nyt lopun matkaa,
ja tuli lähteelle. Wieras ei paennut, nousi maan sei-
salleen ja termehti, ja lohta alloiwatlin hywin hywät
ystäwät olla, sillä sturaawa puhe nousi heidän mä-
sillänsä.

Nuoi u lainen. Kuinka kirkas tämä lähde on, ja
nämä liilat kuinka kauniit. Onlo nämä sinun?

Suometar. Minä olen tottunut tässä käymään,
lähteen lumaste on minusta niin suloinen, ja kultia
olen aina lempinyt, ne omat parhaat ystäwäni.

Nuor. Niinpä olen sinun näissä metsissä lämel-
lessäni monesti hawainnut tässä istutvan, ja toisinaan
näin ittelväsitin.

Suom. Mutta mitäs sinä niin alin-omaa täällä
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asioitset, tuin aina olen sumis- ja läusi-puolitse tämä»
paikkani nähnyt sinnn kaiveleman; useasti on mieleni
askeleistasi wawahtannt, tuin pelkäsin että olisit .

. .

Mutta nyt, nyt en enää pelkää sinua, Maan asiasi tum-
minkin tälteä lienee, tuin niin aina täällä oletsit, täällä
meidän totmissa, joita ei muut lakasta tuin . . .

?

Nuol. Niin »vaan minusta on toimen humina
hywä tuulla.

Suom. KolMcnlo humina? eikös teidän puolella
ole . . ?

Nuoi. Ia tonvm tutka taunis tatsoani.

Suom. Meidän kulista ei ole paljon latsottamaa,
nämä olvat waan sammal-tuttia laitti, liencehän noita
muualla paljon ihanampia. Muu syy sinulla on, mitä-
hän lieneekin, täällä käydä?

Nuor. Tämä lähde on minnsta niin lemmittäwä,
että sen kirkasta wettä juomaan olen tullut, ja sen reu-
nalla rastaan yö-wirsiä kuunnellut.

Suom. Silmistäsi näen, ettet talttoja tosia sano;
totta puhuessasi et aina noin myhähteleisi, tuin nyt
näen tetclväsi. Mut salkkusi, mitä siinä on?

Nuot. Tässäkö? Sun' o» monta kallista helmeä.
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Suom. Mistäs ne olet saanut?

Nuor. Täältä metsästä olen niitä leräellyt, »var-
sinkin tämän lähteen tutka-reunoilta, ja . . .

Suom. Kuka niitä on tänne saattanut, empähäu
minä ole yhtään nähnyt?

Nuot. Oluilta poskiltasi on jok' ainoa helmi hei-
nikon kätköön kadonnut, ja siitä kätköstä olen ne etsi-
nyt. Tahdotko nähdä, miltä ne näyttämät? (Aukaisee
salkkunsa.)

Suom. Woi kuinka kaunis »vyö, paljaista hel-
mistä ja simpsuloista kudottu! Mutta mitä sanoit —

nämä minun poskiltani . .
? Mahdotointahan se on;

minun poskiltani kyllä on toisinaan . . . lyynäl maa-
han herahtanut, »vaan helmiä, niistä en tiedä mitään!

Nuor. Ia ennenkuin liesittään, ne tyynälcet muut-
tuiwat näiksi kirkkaina loistalvitsi pisaroiksi.

Suom. Sitä en ymmärrä, mutta kaunis, sangen
kaunis on tämä wyö; tuta sen on tehnyt?

Nuor. Sen teentä ei isoa aikaa ottanut; helmien
yhteen kutominen on minun tekemäni.

Suom. Knlas on tulta, joilla sen olet lnjacllut,
ja helmet mälähtelemät niin kummalla säihkyllä. Kat-
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sos näitä sinisiä, jotta olet asetellut itään-lui» pohjaksi,
kuinka niiden loisto on armas! Ia noita malleoita,
jotka niiden leskestä niin luulalasti tilittäen paistamat,
ja noita tcllertämiä, jotta reunoilta säihtyämät! Tiedät-
kös, minä kutsuisin noita sinisiä taimaalsi, näitä »val-
keita tähdiksi, ja noita reunoilla olemia, leltaan mimah-
tamia, reivon-tulelsi; eikös se lämisi laatuun?

Nuor. Hymin kyllä; maan »vielä paremmin sopii
se, luin st Myö on itselläsi. Sinä hämmästyt. Waan
»vähemmin kummastunet, jos muistat, että niiden hel-
mien, joista se tehty on, sanoin sinun omiasi oleman.
Sitä epäilet, mutta katsahda minuun, moisinko leikkiä
niin makamassa asiassa puhua. Ota siis, kirkas-silmäi-
nen impi, tämä omaksesi, muuta palkintoa en sinulta
ansaitse, tuin sen, että omin käsin saan sen myötäisel-
lesi limittää. (Äänetöintä aikaa, jolla hän solmitsee
»vyön hämmästyneen ja silmänsä maahan luoneen nciden
ympärille, ja sitä tehdessään, nielleen tietämättänsä tyt-
töä hellästi halaa.)

Suom. (katsahtaa häneen ujostellen, maan tiit-
tämillä silmillä) Mutta mitäs se musta-postinen mainio
Mirkkaa, tuin näkee tämän wyölläni? Warmaan kiskaisee
heti sen minulta pois?

Nuor. Sitä et tarwitse pelätä, siitä »vyöstä on
sinulle waan suuri tinlva. Näetkö, st sinun emäntäsi
ci ole yhtä sukua, luin me. Luoja luin loi maa-ilmaa,
niin tuli paha mies (ymmärtänctlö, lula se on?) hänen
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eteensä, kumarsi ja sanoi: soisitko, herra, minulle pie-
nen, seipään mentämän kolon maata, niin saisin minä-
kin uuteen maa-ilmaasi eräitä elämiä tehdä! Ia luin sai
mastineelsi: moit saada! niin pisti hän tuuralla reiän
maahan, ja siitä alkoi tulla taitcn-laisia eläimiä, joiden
työ täällä ei ole muu, tuin ilkeyden matkaan saatanta;
»vihdoin wiimeiseksi mietti paha mies: annas minäkin ko-
ettelen ihmistä tiiwata, enkö saisi yhtä hymää, tuin
utto itiekin! ja katso, kolosta tuli mustan-puhuma, tuli-
silmäinen ihminen, ja sen sukua on sinunkin emäntäsi.
Maan estääkseen näiden pahan miehen luomien liian
suurta ilkeyttä antoi Luoja ihmiselle eräitä mäli-lappa-
leita, joita lähelle ne eiwät uskalla tulla, ja stn-kaltai-
sista on tämä uusi wyösilin tehty.

Suom. No eikö emäntä sitten saata enää kos-
kaan niin lähelle minua tulla, että lvoisi . . .

?

Nuor. Ei milloinkaan, niin kauan tuin st kalu
ympärilläsi on. Kuin sinä tulet tupaan, niin pakenee
hän peri-soppecn, lvaan luin perään menet, niin lymyää
hän owen suuhun.

Suom. Suuri ja sanomatoin on lvellani sinulle,
enkä annaa, millä konsanaan »voisin sinua kostaa, sinä
suihlu-silmäinen nuorukainen, maan . . .

Nuor. Niistä elä huoli huolimaan. Wielä tääll'
on laulussani enemmänkin helmiä, jotka tänä päänä
poimin. Niistä teen sinulle toisia kaluja, ja ne mal-
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miilsi saatuani, tapaamme taas toinen toisemme tässä läh-
teellä, näiden kulkien hiemu-hajuissa. Jää hymästi siksi!

Suom. Hymästi, hywästi!

(Kirkas lähde ja uskolliset kuuset, ellää, eltää il-
maisko sitä kaunista tulta, jonka näiden silmistä, toi-
sestansa erotessaan, näitte säihtyäwäu.)

Tässä taukosi taiinoijani. Haastaessaan oli aina
wähän mätiä äänettä ollut, jolla ajalla minä panin pa-
perille lettoinansa tapaukset, mutta paljoa lyhcmmästi,
tuin häu, sillä aiwan mahdotoin oli jota sanaa muistaa, ja
mielä mahdottomampi olisi ollut niitä yhtenä yönä liljaan
saada, n«» lamealta, niin taltoin teltoi jok' ainoan pieniin-
mäntin asian. Mutta minä päätin, itsensä sadun luonnon
lyhemmästäkin kirjoitus-laadusta ei halmeneman, ehkä sen
lyllä lnonani tunsin, että kielelle olisi iso moitto ollut, jos
se» hänen sanoillansa olisin sinullenlin »voinut kertoa.

Tään-laltaisen heugähdys-ajan luulin ukon nytkin it-
sellensä ottaneen, panin, miimeistt sanat kirjoitettuani,
kynän pöydälle ja odotin, odotin. Mikä kumma ukolle
on tullut, tuin ei Miika mitään! anvelin itselleni, ja
»viimei» jo lohkesi»» kysyäkin: näinkö poikkinainen tämä
onkin satusi, ivastahan minä luulin sen alulla oleman?
Utto ei »vastannut, ennenkuin »vähä» ajan perästä: »jo
se loppui; «oisi kyllä häneen lisätäkin, «aan taatto
«ainaajll ei sanonut enemmältä, entä min' ole häntä
muiltakaan tunllut tät' etemmä."
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No «aan eihän tässä «ielä ole muista luin Suo-
mettaresta puhuttu, eikä sitäkään kunnolla loppuun, ja
toisista sisarista emme tiedä mitään. Kumminkin sanoit
alusta tätä «iiden tytön tarinaksi? Sopiwampi
olisi ollnt: poikkinainen satu Suomettaresta.

»Ka pane nimi, miksi katsot, siitä «ähän huolta,
«aan enempätä min' en osaa sitä; ehta muilta sattuisit
lisän saamaan," «asiasi ukko ja panihen tilalleen. Kuin
kernaasti «ielä olisinkin kirjoittanut satua, niin ei st
kumminkaan käynyt laatuun, luin kirjoituksen aine lop-
pui. Minun täytyi siis häntä stuiata.

Päie oli jo, pala toisensa pelasta, pitkinä hiilen
luilaleina lattialle pudota risthdellut, ja «iitnein lyheni
niin, että tuli tuli lautaan asti, leimahti siinä «ielä
eräitä kertoja ja — sammui.

Waan minun ajatukseni ciwät sammuneet. Se
poikkinainen satu, jonka nyt olin tuullut, oli johdatta-
nut minut ennen tuntemattomiin ticnoihin. Mieleeni
astui sadun alussa mainittu tyttöjen koto, jonka ukko
paljon paremmin lmvaeli tuin tässä on «oituna sauoa,
ne »viisi sisarta ja niiden äiti. Siitä ajattelin sitä kum-
mallista nuorukaista, jota tytöt lälsilvät etsimään. Kunne
olisi tämä heidän rakkaansa saanut, tunne joutunut, tuin
eilvät sanaakaan enää olleet hänestä kuulleet? Olisiko
hän mihin lvailvaloistin eli onnettomiin kohtauksiin jou-
tunut, niissä iäti hukkunut? En tiedä, mitä siihen lienee
syynä ollut, »vaan tät' en »voinut uskoa. Tarinoija sa-
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noi häntä jaloksi nuorukaiseksi, uljaaksi sankariksi, sen-
tähden luulin hänen waaroistalin »voineen selwittäytä.
Waan jos nyt elossa olisi, oliko tyttölöille mahdollista
häntä koskaan tawata, ja milloin olisi se tapahtuma?
Jos mieleni silmät sitten Suomettareen ytsinäusä loin,
niin ei siitäkään tullut suutta lohdutusta. Hän oli näh-
nyt suuita tuijuiittll ensimäistn holhoajattarcnsa aitana,
ja nyt oli jäänyt toisen käsiin, mielä pahemman, pal-
joa loivemman, tuskin ihmiseksi mctlattaman noita-akan.
Kuinka olisi tästä päästmä, lula hänet siitä otjuudesta
pclastawa?

Tään-taltaisia kysymyksiä kotoutui mieleeni toinen
toisensa päälle, ja ne malmottimat minua, niin että le-
«otoinna heittelime tilallani. Wiimeintin lewähytti
terme-tullut Unonen tultenkin siipensä minunkin päälleni,
silmäni maipuimat tiini ja nutuin.

Waan ilmis-olou ja unen mälillä ei sanota sen suu-
rempaa croitusta oleman, tuin se, että edellisessä mai-
nitaan ruumiin oleman maltamamman, jälkimäisessä
mielen. Niin kaiketi st minusta näyttää, tuin jälestä
päin anvclen, mitä minulle sinä yönä tapahtui. Nu-
tuilta ci estänyt ajatuksiani samaa juonta juoksemasta,
jota mallvocssani oliMllt rakastuneet kulkemaan. Minä
olin Siiomettcilen nykyisessä kodissa oleminani. Sen
musta-muotoiscn alan, jonka satu sanoi Suomettarelta
kodin »vallannee», muistan »vielä ja ainakin hywin stl-
wcisti, minlä-lainen se oli. Pitlän-solalka ja lesli-itäi-
stn nätöinc», oli hänellä musta, lclveöillä punaisilla
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rannuilla juomitcltu hame päällä, ja tuli-punainen tor-
tea säpsä päässä. Waan taittein kummin oli st, että
milloin tyttöön taltta minuun katsahti, niin silloin löy-
hähti aina suusta ja sietämistä samu, jonta tuli-timclle
haisewa latlu oli niin katketa, että äkkinäinen oli pa-
kahtua. Ia tuon joukossa on Suometat lutan täy-
tynyt niin iso aita itäänsä »viettää, ajattelin minä it-
selleni ja luulen, että tyynäl herahti silmääni.

Itään olin jää-hymäiset ottaa, sillä jos tytön lila
tylla liikutti unellani, niin näin itsekseni attaa ivastaan
ci oleman yrittämistäkään, itään olin siis pois lähte-
mässä lumppalia amuksi etsiskelemään, tuin porstuasta
kuului iso hälinä ja jalan polku, ja tytön toto ruumis
täwi »vapisemaa». Tulijat ei ollcct siis hänelle toilvot-
tuja, tuin niin pelkäsi heitä, jonka tähden minäkin pää-
tin katsoa, mitä ne olisiwat.

Kuta »voi hämmästykseni selittää, tuin näin, tun-
ta-laisia tulijat oliwat? Pieniä, tuin tilloii-lväcn sano-
taan olewan, mustia, luin kattilan kylki, aseilla ja pie-
nellä pussilla »varustettuja »mesikö-, poitato-nalitoita tuli
tmvallinen. »No saittcnto jo sen nppi-nistaisen ivoite-
tutsi?" kysyi emäntä, jota hywin iloisilla silmillä tule-
min apulaisiansa katsoi. Kysymystä »vastaamaan tun-
keutui eräs «ähää pitempi, joka pää-micheltä näytti,
beidän joukostansa, ja sanoi: »näittä suoloittasi, joita
jota michcllä o» taulassa pussi, cn tiedä tuinla olisi
käynyt. Mc aloimme jo mäsyä, naiscn mäti alkoi olla
moiton päällä, silloin ärjäsin: »pussista, pojat, solttolvoita
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tuuleen!" Tuuli oli meidän puolella ja mei laite» tä-
män kirkkaan tuhkan toisten silmille, josta eimät tietä-
neet, mitä tetimät, altoimat «aan hutjentunciiin toisiansa
leikata. Siitä ei ollut meidän Maitea mennä heidän
silvutsensa tyttöä kohden ja nyt odottaa st tuolla ul-
kona sinun tuomiotasi, korkea ruhtinatar." »Hymä!
maau ennenkuin leivolle pääsette, «oitte tätäkin «ähäit
torjaella, sanoi hän ja katsoi Suomettareen, st on tai-
ten teidän poisolo-ajan niin tottelematoin ollut." Minä
mapisi», millä tawalla olisi tämä korjaus tapahtuma? —

Kuin joustlta ammuttu nuoli töytäsi nyt toto näiden
menninkäisten joukko, pää-michen «iitattua, tytön päälle,
eräs kapusi jo hänen olta-päilleen, eräät . .

.

Mut silloin kuului ulkoa hirmuinen pamahdus, ja
sen päälle jalo hohistnta, niinkuin suuri tuuli olisi nous-
sut, tupa oli samua täynnä, eitä luiskaustakaan kuulu-
nut, mailla noita-alan apulaiset ikään olimat semmoista
rähinää pitäneet. Minä kiirehdin ulos.

Nyt muuttui toto oloni yht'-ättiä. Minä olin ole-
minani suurella summattomalla aamalla latealla, jonka
kahden puolen oli isot synkät tammi-metsät. Koto lakea,
niin kauas luin silmä kantoi, oli rahivaalta peitetty,
niin että minusta tuntui taiten maa-ilman kansa tähän
kotoutuneen. Kaikki oliwat jnhla-putuinsa »vaatetetut,
miehet sinisillä kauhtanoilla, «aimot malteilla cst-liinoilla.
Ia «aitta puoli-päilvän säteet kuumasti paahtoiwat, niin ci
veitä kumminkaan näyttänyt wäsyttäivän, nätyiwät ikään-
kuin jotakin crcs-tummallista ja juhlallista odottaman.
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Mutta rahmas-jouton testessä oli ylsi lohta tyhjä.
Sille paikalle oli istuin »valkeasta kimestä rakennettu, ja
laitin puolin lullalla ja hopealla huoliteltu. Maan
itse istuiu oli lallis-armoistlla stmetti-peittecllä katettu,
ja sen sametin rcunat mälttämillä helmillä päärmctyt.
Istuin oli tyhjä, maan siihen sanottiin kohta istujia
tuleman, ja rahmaa» niitä odottaman. Sen juurella
istui neljä walkea-weristä, taiwaan-kauuista impeä, talsi
kummallakin puolen. Ne olimat lumi-ivalteoissa »vaat-
teissa, talleilla sinisillä »vöillä »vyötetyt. Heitä näkyi
sama odottama, sama toimoma mieli ilahduttaman tuin
rähmästäkin.

Yht'-ättiä nousi lahmaassa suuii hälinä, ja laitti
huusimat, itä-puolista metsää osottaen: tuolla! tuolla!
Minäkin kääntäydyin sinne päin, ja sanomatom on st
micli-ala, johon jouduin, kuin hamaitsin että sama noita,
jonka masta olin nähnyt Suometatta kiusaaman, met-

sän teunasta liikkui apulaisineen rähmästä kohden. Minä
ajattelin: sitäkö masten tämä lahmas on loloutunut,
sitäkö »vasten tässä nyt juhlaa pidetään? Waan lohta
luulin jyiähdylsen, ehkä taiwas oli aiwan selkeä, ja
nloii nuoli liisi alkaa kohden, läsähti, noita latosi —

mutta siltä paikalta alkoi pieni stmu öllytä, lahmas
siunasi: Jumalalle kiitos! ja nyt nrmasin, kuinka noi-
dan oli käynyt.

Nyt loi lahmas silmänsä toiselle puolelle. Hiljai-
nen soitto alkoi kuulua; lailli paljastilvat päänsä, ja
soittelou ääni »vaikutti niin jalosti, cttä tässä summat-
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tomnssn joukossa olisi fyynälcenli» tipnulscn tuullut,
niin hiljaa olimat laitti. Kuitenkin uskalsin eräältä mie-
ressäni seisomalta mieheltä kysyä: ketä tähän odotetaan?
Hän katsahti minuun kummeksien, luin sitä kysyin, jonka
kaikki maa-ilma tiesi. Kuitenkin suhahti törmääni:
»Tähän odotetaan Suometarta, nuo neljä omat sen sisa-
ret, mutta st tulee sen nuorulaistn, heidän lapsuutensa
ystämän kanssa, jonka hän on löytänyt, jota taitti toi-
moimat." Nyt stlmisi taitti minulle.

Kohta lchahtitin lirtus, säteiltä ympäröity »vaunu,
»vedetty neljältä mältca-siipistltä hemoiseltn, istuimen
eteen, ja siitä astui nuorukainen, jonka taswot paistoi
tuin aurinko. Se auttoi neitisen ivaunuistaan, jonka
ilolla tunsin Suomettareksi. Hän oli »vaatetettu aiman
samalla tamalla tuin odottamat sisarensa, sillä croitut-
sclla maan, että hänellä oli helmistä loistama »vyö
myöllää» ja kirkas seppele otsalla.

Molemmat nelistivät niitä neljää kohden, maan
soittelo muutti mähän luontoansa, se helisi niin, joten
licltcn ääntä ei ole liilaan tainnut luulla.

Sisarekset ja nuorukainen halasimat laitti toisiansa
itään-tuin yhdellä sylellä, ja symä, rajatein ilo leimah-
teli heidän silmistänsä.

Mutta rahlvas itki ilosta, minäkin tunsin tyynätten
lämpimän kasteen tasmoillani ja — hamaitsin.
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