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Impiimlttui- :



Säkenet.
Syksyn kolkko, synkkä ilta

Kattaa kaupungin ja maan,
Raskahasti rannan aalto
Wastaa kuusten huminaan.

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

Säkenet ne säihlyellen
Tuulen kanssa tanssimat,
Heloittamat hetken aian,
Tuikahtamat, — sammumat.

Lämmintä ei niistä lähde,
Waltene ei walju 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 fankeaan,
Kylän lapset feisottumat
Noita tuossa katsomaan.

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

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

Ehkä saisit laulun innon
Uutta tulta leimuumaan
Sydämissä Suomalaisten
Mi kaiten Suomenmaan.

Marraskuussa w. 1860.
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Sawolaiseu laulu.
Mun muistuu mielehetii nyt

Suloinen Sawon-maa,
Sen kansa taitti kärsinyt,
Ja onnehensa tyytynyt,
Tää armas, kallis ma»!

Kuin korkeat sen kukkulat,
Kuin waarar loistoistt!
Ja laaksot kuinka rauhaisat,
Ia lehdot tuittkll wilppahat,
Kuin tummat simehet!

Sen salot kuin siniset on,
Puut kuinka tuheat,
Ia kuin humina hongikon,
Syin' on ja jylhä, ponneton,
Ia tuulet lauhkeat!

Ia kussa tähdet tuikkawat
Kotvalla talwella,
Ia kussa Pohjan walkeat
Suloisentmasti suihkawat
Kuin Sawon taiwaalla?
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Tok yhtä wielä muistelen,
Sen suihke armaampi,
Se silmä on Sawottaren,
Johonka taiwas loistehen
Ia sinetts' yhdisti.

Me emme liioin kerskuko,
Sanomme kumminkin:
Muu Suomi ellys ilkkuko,
Jos meill' on hoikka kukkaro,
Jos köyhiks' keksittiin.

Useinpa pelto kultainen
Se sulla tellerti,
Kuin meidän waiwan, wiljehen
Kumohon löi ivihollitten
Ia poltti tuhkaksi.

Ia monta terttaa sattui niin
Kuin meitä ivllinot löit,
Kuin waintot, lapset kaadettiin
Ia miehet sortui sotihin,
Sa rauhan leipää söit.

Jos kielin ivoisi kertoa
Näkönsä ivanhat puut,
Ia meidän lvaarat lvirkkoa,
Ia meidän laaksot lausua,
Sanella salmen-suut;
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Niin mistäpä useampi
Hyw' ois todistamaan:
»Tass' Saivon joukko tappeli
Ia joka kynsi kylmeni
Edestä suomen-maan!"

Siis maat en muuta tietää woi
Sawoa kalliimpaa,
Ia mulle ei mikään niin soi
Kaikesta minkä Luoja loi,
Kuin: »armas Sawon-ma» !"

Suomalainen sonetti.
Ei tainnut wanha Wäinämöinen luulla,

Ett oisi kenkään laulajoista meillä
Soiveltu» sonnettien siteillä
Runon tekoon Kalewalaisten kuulla.

Ei istutaan käkömme mandel-puulla,
Ei Laurat meitä kohtaa kirkko-teillä;
Ei ihme siis, jos Pohjolan rämeillä
Ei soi sonetti Arno la i sen suulla.

Suloinen luulla kuitenkin tuo oisi,
Ia siitä Suomalainen toiwojensa
Tulelle uutta tiihoitusta toisi,
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Jos tatitta näiden laulu-kahlettensa
Sen kieli, halivaksi hawaittu ivoisi
Siteistä muista päästä irrallenfa.

Suomen walta.

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

Suomalaisen kuolla, aura
Kyntäneet on Suomen-maan;
Kasivoi wehttii taikka kaura,
Maa on meidän perkamaa.
Kelläs tiiss' ois äänen rouoro
Meidän maata johdattaa?
Nouse siis sä, Suomen kieli,
Korkealle kaikumaan!

Suomalainen yksin testi
Ruton, näljän aikana,
Yksin miekallansa esti
Vihollisen maastansa;
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Suomalain siis yksin käyköön
Käsin ohjiin onnensa.
Nouse, nouse, Suomen kieli,
Korkealle kaikumaan!

Niittis-jiiiwi, Pohjan-lahti,
Auran-rannat, Ruijan-suu,
Siin on, Suomalainen, mahti,
lot' ei oo kenenkään muun,
Sillä maalla sie oot ivahti;
Älä ääntäs' halweksu!
Nouse, riennä, Suomen kieli,
Korkealle kaikumaan!

Silloin saisi Tuoni tulla.

Milloin saisi Tuoni tulla,
Mua kuolema lohata?

Silloin satsi Tuoni tulla,
Sulo kuolema lohata,
Kuin tuo tyttö suuta soisi.

Ia silloin saisi Tuoni tulla,
Koina kuolema lohata,
Kuin loppuisi laulaminen,
Wäsähtäisi wirren wirta.



6

I» silloin saisi Tuoni tulla,
Armas kuolema lohata,
Kuin näkisin ttiiiimiyksistä
Suomen-maani sttortawan,
Kuin kuulisin Suomen kielen
Suomen kaiken kansan suusta.

Tuopa tuopi tuiman tunnon.

Nurmell' on jo nukka päällä,
Päällä kaunis peittehensä,
Peittehellit päiwän immet,
Aurinkoisen armahaiset,
Kukat kaikilla keoilla,
Lehti täysi jo tehoissa.

Jopa lammin lämmin laine
Litistiiivi rcmtoansa,
Ilta-inirttä weisoawi,
Kullallensa kttiskuttaivt,
Kunne kult» nukkmtewi,
Kaunis maa makaelewi,
Kunne itsekin ihana
Armas aaltonen nukahti,
Kullan ivierehen iviisiihti.

Jopa linnut lauleleivllt,
Käköset kukahtelelvllt;
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Mitä linnun laulaminen,
Mitä täellii tutuitta?
— Toiwon tult on rinta täysi,
Lemmen liekkiä polvensa,
Toiwo kultansa tuloa,
Arinahan alenemista,
Mieli muiskujctt mehua,
Suloisuutta suuta-saannin

Kaikki on riemu, kaikki rakkaus,
Kaikki kultien kujerrus,
Kaikki autuas ilonen,
Taiwahan tulen palauta;
Missä toiwo, siinä täyttö,
Missä laulu, siinä ivastaus.

Tuota kuuntelin ja katsoin,
Katsoin kurja kaiken yötä,
Iloni alas aleni,
Aleni kuin allin mieli
Uiessa wiltia wettä,
Toiwoiti tuli tukehtui,
Sammttiwat suloiset suottttat,
Mieleni matala mustui,
Sydämeni surtastihen,
Silmästä roetottett wieri,
Kyynel kulti kasinoilleni.

Mikä toi sen tuiman tunnon,
Mitä mustan miel'-alaiti ?
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Tuopa tuopi tuiman tunnon,
Tuo ainakin mustan mielen:
Milloinhan sulatot' Suomi,
Milloin Suomessa syiimtnet,
Kousahan kewiit t'alewi,
Konsa hanget liihtenewi
Suomen pottien poinista,
Werestii ivilttisen kansan!

Miksikä aina suret?
Immyt ainoseni, jota toiwoni tähtenä tuikat,

Suomeni, miksikä niin suret ain', mitä silmäsi aina
Kylpewi kyynelien, wirtaita wuotawi waan?
Miksikä mustin httntttisin sinä poskesi peität,
Silmäsi myös sulon et loistaa ilmahan suo?
Miksit» kuitenkin piltteiilliikin Yöllä mä »in»
Kllipaus-ivirsiii sun kuulen soittawasi?
-— Surkea kohtalonen omp' armahasellcni luotu,
Riemu sen riutunut on, toiwo on waipunut myös.
Voipas tuink' usehin kowan ankarat kuormat Luoja,
Lllpfilleis latelet, wienot he pois menehtyy!
Vienot he pois menehtyy, waan waipmnkin kätösensä
Nostawat taiwohon päin, sielt' apuaan anoen. —

Jos rakkauteni kyllä waan ois, niin kohtapa kaihot
Piikani, poskiltais pilininii pois pakeneis;
Jos waan toiwot nuo toteneisiwat lämpimät, armaat,
Kohtapa kmiltawa ois fullekin aurintonen;
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Ei suinkaan idän ankarat tuulet Pääsisi sulta
Kukkia kaatelemaan, ruusuja ryöstelemään,
Ei suinkaan suru-ivirtesi silloin särkisi syöntiiitt,
Lounas lauhkea-suu laulast lempeä waan. -

— Turhaan taidan toiivoa, tyhjäpä tuskani lienee,
Uskoni piliveett liiy, sammuu rakkauskin.
Koitar oi, joka oot tttlewaisien aikojen neito,
Wirtko'os wienollen, lausuos lempeä nyt:
Onkopll sun sen »riitahan aamun postia käsky
Kullin kultailla, käsky rusoin pmtllt»,
Aamun sen, jona sais tuhat-wuotisen huolien itkun
Suomeni sammuttaa, uutt eliimist »lottaa,
Päiwän sen, jona tyttöni tuskia-huokuiva rinta
Pääsisi kerrankaan riemua laulelemaan?
Jos piiiivyt tämä walketiew' ois, niin kylläpä silloin
Maaliman hämmästäis Suomeni suur' sulosuus,
Hämmästäis ihanuus, ja se kullaistain kumarrellen
Painiisi polwilleen, fammust sen fiitehiin.
Mies Pölönen minäkin, jopa «armaan saattasi silloin
Riemuksi muttttauta mieleni murheet kai,
Pannen Pois suru-soittoni woisin ma huoleta huutaa
»Laske, Luojani, nyt lapsesi pois lepohon!"

Uunnll muonnll 1853.

Voi kuinka usutat raskaat, summat
Nyt kaiken ilman tiiyttiiwiit!
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Woi luink' on taiwaan tähdet tummat,
Ia Pilwet päiwän peittiiwiit!

Näin Maa salaisten huoliensa
Sumuja huokuu yksinään,
Ia Paljoutta waiwojensa
Välistä ratkee itkemään.

luur' tällä lailla ihmisyyden
Nyt surun sumut peittelee.
Ken näiden arwannee sywyyden,
Luwutt ja määrän laskenee!

Pimeyden Walt on joulkoinensa
Lihan ja muodon ottanut,
Pahuuden herra istuimensa
Isosti ilmi nostanut.

Sen istuimen alaisimeksi
Hän ihmisyyden kahlitsee,
Ia jalkojensa llstuimeksi
Valosi, Herra, ivaitgitsee.

Kuitenkin tiedän tarkoillehen
Ia toiwon turwllllisesti:
Et unhota uttohdutsehen
Ikuiseen ihmisyyttäsi.

Sä muistat kaikki kyyneleemme,
Kuin koston Päiwä wallenee,
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Ia juotat ne wiholliseentme,
Ken niille nyt myhiihtelee.

Ja muistat, kuinka montll kertaa
Hän meihin miekan syösnyt on,
Ja waitt' ei aina näykään werta,
Sydän se tyhjäks' juosnut on.

Kuin liian juuren huolten Painon
Sä päällemme näät karttuivat!,
Ia kuin ivihollistemme waitton
Näät meitä liioin sortainan;

luur' silloin, silloin, Herra, Sulta
Jo loppuu pitkii-mielisyys ;

Kowasti silloin isket tulta,
Ei kestä lounain ilkeys.

Kumohon silloin kaikki kaatuu
Valois pyhän wiholliset,
Ia niiden neuwot maaksi maatuu,
Jos olkoot kuinka loistoistt.

Tät' aitaa meidän ootellessa
Sä meihin nöyrä mieli luo!
Ia maalla myrskyin raiwotessa
Sä rauha Suomellesi suo!
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M. A. Castrenin haudalla, 12:nä pmii touko-
kuuta w. 1852.

Yli-oppilaisten puolesta^).

Tähdetön yö hiilwetii alkoi hiljaa,
Aamu-ruston altoiwat postet koittaa,
Loistamahan jo Pohjattti maita nousi

Aurinko tiedon.

Niin se aurittgoinetipa armahitmnan
Loi ja kirkkaimman siiiehensä kohden
Suomen synkän muistoja, mumais-teitii,

Kieliä kohden.
Tuonpa tumman Tuonelan impi ketsi,

Päästi kaulaltaan suru-humtitu mustan,
Kohta hunnullaan siitehett sen tempais,

Vei Manan maahan.
Kyynel-silmin httoliwa Suomi seisoo,

Pojan parhaimtitansa nyt peitti hautaan,
Miehen parhaan, tietäjän taaitawintman,

Ystiiwiitt uljaan.

') Runo-mitta tässä laulussa on latinaisen laulun: Inte-
l^or vitl«.



13

Veljet! pois on johtaja meiltä mennyt,
Pois, jot' oksat karsi ja tiemme neuivoi,
lonk' ois tttrwin rientomme riemu ollut,

Voittomme ivarnta.

Hälle Patsaan nostamme, tuin lupaamme:
Miehuudella lempiä synnyin-maata,
Helleydelliipii hoitaa iiitin-kieltii,

Kuin teki Castren.

Piialle-kirjoitus Pyhän Henrikin muisto-patsaalle
Kokemäellä.

Tässä saarnasi Sanoa,
Lunastusta lausui terran
Pyhä hurskas Henrikkimme,
Suomen Piispa ensimiiinen.
Sana tuotti siunauksen,
Kantoi kaunihin hedelmän,
lost on Herralle ylistys,
Henrikille muisto-patsas.
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Kreikkalaisen wala.
Menneestä »vuosi-sadasta ').

Kuin kauan, Palikarit, kuin kauan aiomme
Kuin karhut yksin käydä me rotkoiss' »nuortemme?
Kuin kauan metsiss' olla ja piillä aina näin?
Ia waithentpamme jättää ja lapset, synnyin-maan,
Myös hellät mielen-liitot ja tunnot unhottaa?
Yks' hetki kallihimpi on olla tvalloillaan,
Kuin wuotta wiisi-kyittmeitt on orjan kahleissaan;
Elo kurja se, kuin täytyy waan aina peljätä,
Ett eitö Piiätiiin voitti jo kohta lyötetä!
Siis yhtytiimme kaikki! Jo aika tullut on!
Ia ristin Päällä liitto lyökäämme lvilpitön.
Niin nostakaamme kättä me kaikki ivattnomaan
Nyt Luojan tvahivait kautta ja kaikki-ivaltijaatt :

»Sen wllttnon sulle, Herra: ei hirmu-haltija
Mun niskoaiti koskaan woi maahan kuonnuttaa,
Mua palko ei, ei pyyntö saa häntä kuulemaan,

') Tämä» laulun teliä oli mainio runoilija Rhigas,
jota sekä laululla että työllä neiollisesti olti osaa Kreikkalaisten
lvapautus-yritykffssä menneen ivuosi-sadan lopulla, »vaan Itä-w»l->
lan hallituksen lawalundesta wiimein joutui Turkkilaisten käsiin ja
eläwältä sahattiin neljään kappaleesen. Palikariksi kutsuttiin
niitä Kreikan.maan asujia, jotka syystä eli toisesta pakosalla oles-
kellen sen »vuoristoissa elättiwät henkeänsä Turkkilaisia ryöstämällä
ja oliwat niiden katkerimmat »viholliset.
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Ei uhkaus eikä tulta, jos kaiken maa-ilman.
Niin kauan luin ma liikun ja allani on maa,
On mtilla yksi toiwo: tuo Turkki turmella.
Ma orjan-luonnon murran ja kahleet synnyin-maan'
Ia tappelussa seison ain' läsnä johtajan'.
Jos ritlosin tään liiton, mua taiwas rankase,
Ia luhdo luuni tuhkals' ja tuuleen wiskele!"

Wirolaism walitus.

Enpä tuohon tuskastuisi,
Pahastuisi pakko-työhön
Entä kaskea tajoisi,
Palon polttoa pakene.
Waan ma tuskastun talohon,
Pahastun hoivin pahoihin,
Kajoan kowan kuria,
Kowan ilkeän isännän,
Suuta suuren Saksalaisen,
Kättä korkean komamtott. —

Woi sinua wnolainen,
Virolainen waiwalainen!
Punaiset on herran portit,
Herran ukset hurmchiset
Verestä Viron urosten,
Viron poikien punasta.
Miehet raiteissa rujuivat,
Virot wertensii ivilusfa,
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Pojat pauloissa pahoissa,
Toiset tyrmien tuhossa.
Immet itkien tnatawat,
Valittaen wanhat waintot
Armoa anelemahan,
Huojennusta huutamahan
Herralta kowan kotvalta,
Isännältä ilkeiiltii.
Isäntä ulos ajawi,
Herra heitti huonehesta,
Rengillänsä rttostittawt,
Passarillansa panetti
Armojen anelijoita,
Hakijoita huojennuksen

Min kana munlltt muniivi,
Se on syöä Saksalaisen;
Minkä lammas lapsen saapi,
Se on paistiksi pahalle;
Lehmä wasikan walutti,
Herttaisen härän Heltma,
Ottipa, osasi senkin,
Riisti raukalta Virolta;
Tamma ivarsansa tetasi,
Orihin olille saatti,
Ori Saksan reen etehen,
Saksan suitsiteltainatsi;
Äiti poian tuuitteli,
Turinaksensa toiwotteli,
Sinnepä setin sekatttui,
Orja- ottosi pojiksi;
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Päiwät wiettiiwi pelossa
Rukoellen ruoskijoita,
Yöt unettomat wesissa
Rukoellen Luojoansa,
Luojalta lohutustansa,
Kullan kuoleman tuloa.

Paha on Päähän pääseminen,
Tuima aitahan tuteitta;
Tulta tuoahan hoivissa
Howitt leipänä etehen,
Itkua oluet siellä,
Viinansa halu-wesiii,
Kipunoit on kakkaransa,
Witsoja wero-palans».

Jos ma pääsisin pahasta,
Pahan pauloista pahoista;
Pääsen tuimasta tulesta,
Hukan hirweiin kiasta,
Pääsen karhun kainalosta,
Hauin suuren hampahista.
Jos ma pääsisin hoivista,
Herran linnan liepeheltii,
Et sinä enämpi milma
Koira kirjaiva purifi,
Etkä Päälleni enämpi
Kawahtaisi koira musta.
Tehlös liitto koiraseni,
Luja liitto laatilamme,
Ett etten enämpi hauku,
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Pitrisi kowan kowasti,
Niin minä lihoa toisin,
Kakut kantaisin eteenne,
Kainalossani Kokille,
Huiwillani Hinttastlle,
Simolle hihan sisässä,
Pennulle poweni päällä.
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II

Marian murhe.
Murehella hailealla

Seisoi äiti ristin alla,
Johon poika naulitaan.
Sydän sykli surkeasti,
Kyyneleitä katkerasti
Silmä wuosi tulwanaan.

Woi sen tuskaa werratointa
Waiwattaissa wiatointa
Ainokaista poikaansa!
Wcipa määrää huokausten,
Kuin hän seisoi rinnatusten
Ristin kanssa rakkaansa!

Ken ei itkun pisaroita
Vuodattaisi katkeroita
Tätä huolta nähdessään!
Kuinpa iiititt neidellisen
Poika hurskas, taiwaallineit
Kiiytetiihiin kärsimään!

lesust äiti pilkattawan
Näki, ynnä liusattawan
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Synnin tähden maa-ilman;
Kuuli hänen ristin alla
Riutuentin siunaamalla
Kiusaajansa kostawan.

Woi sit' intin kärsimystä!
Hänen kanssllns' yhdistystä
Etsiä minun pitää:
Palaivlllla sydämellä
Kyyneleillä lylivetellii
Herran ruumista pyhää.

Poivehent, äiti, paina
Haawat wuotamahan aina,
Joita wuosi poikasi,
Wuosi ruoskin suomittaissa
Sekä ristin-naulittaissa
Tähden suurten syntini!

Häntä tahdon katsastella
Hartahasti huokaella
Paiwient päätteefen.
Kyyneltesi lumppalilsi
Ia surusi toweriksi
Jään mä ristin juurehen

Mua ellys eroittako,
Luotasi pois luoivuttalo,
Pyhä, puhdas tmpyinen.
Weisata walitus-wirtta
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Tahdon, ja syleillä hirttä,
Joll' on poikas' ainoinett.

Mua hänen hllllwoissansa
Hautele ja waiwallansa
Poies päästä synnistä,
Häntä luulemaan keholta,
Taiwahan taloon osoita
Viimeisenä Päiwänä!

Ristinsä tukeni olkoon,
Kuolostansa mulle tulkoon
Turwa wahwa Tuonelaan,
Että Luoja armahtaisi,
Sielu kurja onnen saisi,
Käydessäni kuolemaan!

Koston päimä.

Koston piiiw' on julma, suuri,
Silloin murtuu luonnon muuri,
Tietäjät näin lausui jmtr.

Silloin kaikki hiimmiistywi,
Luodut kaikki peljiistywi,
Tuomari kuin liihestyivi.
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Enkelit ne torwillansa
Kutsuu kuolleet haudoistansa
Saamaan paltan Luojaltansa.

Luonto, kuolo katthistuini,
Syntis-parka surkastuin!,
Tuomari kuin julmistumi.

Luku silloin lasketahan,
Teot tarkoin tutkitahan,
Kaikki kyllin kostetahan.

Ia kuin Päätös amtetahan,
Pahat silloin rangmstahati,
Hurstahat ne -armaitahan.

Kuinkas, kurjat, wastannemme
Kuinka puoltamme pidämme,
Ken on puollus-mieheniimnte?

Herra suuri, Voimallinen,
Ole mulle armollinen,
Tuomarini turwallinen!

Jesu armias, tuskallasi
Ostit mun ja waiwallasi,
Ota siis nyt kansahasi!

Verta tähteni httoistt,
lumaluudestas' erosit,
Kuoleman wäen kirosit.



23

Waikk' on taitti kirjassasi,
Kuitenkin sä armostasi
Armahtele lapsiasi!

Sydäntäni synnin waiwa
Niinkuin Tuonen tuulta kaimaa
Parane ei tunnon haaiva.

Keksithän Marian huolen,
Muistit ryöwiirittkin puoleen,
Muista muatin, luin kuolen!

Ansiot ei ole mulla,
Waan on armoa Sinulla,
Anna mun tykööst tulla!

El' erolta karjastasi,
Laske lammas-laumllhllsi
Oitillll» puolellasi!

Ilkeät ulos sä heitä,
Katttivia, Herra, meitä
Kurjia polveesi peitä!

Wiimetsi rukoilemalla
Pyydän, että hurskahalla
Suot mun kuolla kuolemalla.
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Kuolin wirsi.
Jo loppui elämäni,

Lähelle kuolon rantaa
Mun joudutti elon joli,
Ia Luojan luokse kantaa.
110 elon on arwoton,
Ei onnea woi antaa.

Sun, aurinko, mua ivalo
Jo tyllin loisti aiwan;
Sä maa-ilmaan sädehti waan,
Mä päätän taiten waiwan,
Ia päätän työn, lainoitan yön,
Ia maalle lasken laiwan.

Ia taiwahan, sen luultawan,
Te tähdet tuikkawaiset,
Ia tirtkahat ja kiiluivat
Te pallot kulkeivaiset,
Nyt Mliitte hywästi te,
Alati loistalvaiset!

Ia sadottain, tuhansittain
Hywästi laakso huolen!
Sä marras maa ja maa-ilma,
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Kernaasti teistä kuolen,
Te pettäen jo atmnuittett
Minuhun synnin nuolen.

Te kuuluisat ja hohtaivat
Holvit ja herras-huoneet,
Ei tultanne, ei hohtonne
Iloa mulle tuoneet,
Ne kuoloa ja hautoa
Paremmiksi ei luoneet.

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

Niin piiätäti nyt tanssisi
Ia hullu hetkumllsi,
Kuin kuoleman saat sanoman,
Pitää sun kaatumasi;
Hän julma on ja armoton,
Ei anna arwellasi.

Et herkuista suloisista
Minulle liene este,
Nyt kartoittaa ei kuolemaa
Woi wiina-marjan neste,
Ia soittoja paraimpia
On kuulla arkun weste.



26

Pois tuoksuiset haju-wedet,
Ei niistä luolewille!
Ne hekluntat waan ttostawat
Himoja ihniisille.
Mun ruumiini se herkuksi
Jää Tuonen touktasille.

Ia arwoisuus- ja kuuluisuus
Ne turhilta nyt näyttää,
Kuin arpansa lyö kuolema,
Ken niille maksun täyttää?
Ia ansiot ja palkinnot
Maan hulluja waan täyttää.

Ia ystiituät te ylpeät,
Towerit mull' iloissa,
Pois aikamme menetimme
Me maa-ilman menoissa;
Vaan kauhea on tuoleitta
Elettyä himoissa.

Ia ruumis sä, hywästi jää,
Sä maahan wiet nyt maamme!
Mut puolella taas toisella
Me yhdistyä saamme,
Ia riemumme tai tuskamme
Me keskenämme jaamme.
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Kaste.

Arapian erä-maan rajalla
Vuoren rotkossa asuskel' aikaan
Entiseen erokas Eukaristo.
Kaikille hän lauha olj ja tyyni,
Tutuille ja tuntemattomille,
Myöskin paljon kärsinyt ja nähnyt,
Ia fentähden nöyrä nuhteissansa,
Lempeäinen lohdutuksissanfa ;

Iost» taus» häntä kuulemassa
Läheltä kiiivi usein, kenenkä
Mieltä murhe liion ahdisteli.

Tulipa hänen tytöönsä terran
Vaimo ivasta-sytttynnyttä lasta
Kiisiwarrellaitfa tantawaiiteit;
Kalweat olj taswot kantajalla,
Kahta kaliveamp' olj kannettawa.
»Isäni," hän itku-silmin lausui,
»Mistähän nyt löydän lohdutuksen?
Tämä lapsi kurja kuoli multa
Kastehen ivedessii täyttämättä,
Eikä taida tulla tuomiolla
Ikuisen ilon perilliseksi."
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Silloin lausui nuhdellen erotas:
»Mintiitähdett, waimo, lapsen lastit
Kuolemaan pyhättä tastehetta,
Hiitä-tastehettaliit, poloinen?"

Valittaen waimo-parla wirlloi
~Erä°maass', isäni, aukeassa,
loss' ei wettä ollut kasteheksi,
Tuli mulle synnytyksen tunti.
Päiwä poltti päätäni tulinen,
Hieta poltti jalto-pohjani,
Muut ei mulla ollut kastetta kun
Huokauksia ja kyyneleitä."

Tämä liikutti uton sydäntä,
Ia hän arlveli asian juonta,
Hetken mielessänsä mietiskellen,
Ia hänessä wahwistui wa'atsi
Ia lujaksi päätös, jonka hän nyt
Lauhasti ja lempeästi lausui:
»Vesi ei sitä tee itsestänsä,
Mutta sen tetetvi Herran henki,
Jota on weden tanss' yhdistetty.
Ole waimo wahwllssa warassa,
Ett' on lapsesi lunastettuna!
Hieta kantaan tuumalla kedolla
Herran henki on sen tastanunna
Huokauksillais ja itkullasi."
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Kuolettaminen ja elawälsi-teko.
»Kuolettaa tuon willihärjän ivoin m»

Yhden waan sanan suhahtamalla
Sille korinahan." Näin lausui kerskuin
Taikur' lambres tuomarin edessä;
»Todistukseksi se tuomarille
Olkoon oikeasta uskostani
Tätä iviiäriiii iviettelystii ivastaan!"

Sanoi näin ja faunista talutti
Hiirjiin, sinne tänne töytiiilewiin,
Tuomarin etehen. Hiljallehen
Sille sitte torinahan suhahti;
Ia mölähtiiin härkä maahan taatut.

Kristittypä, jota taitur' tahtoi
Kiini kiehtoa, nyt lausui hiljaa:
»Kuolettaa woit tylla myrkky-hengin,
Mutta ivotttos terran luolenutta
Eliiwiitsi tehdä uudellensa?
Sillä siitä, jonka mull' on usko,
Kirjoitettu on: »Mä kuolettaa ja
Eläwäksi jälleen taidan tehdä;"
Vieläpä enemmänkin: hän tvoipi
Villin luonnon lempeäksi saada."

Ia hän pailtoihen nyt polwillensa
Ia rukoili rinnasta pyhästä:
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»Ihmeit' en, Isäni, tahdo tehdä,
Eila uskosi edistykseksi
Taikurin tekoja tarwitakaatt;
Sitä waan, Isä, jos sallit, Sulta
Sisiillistii merkkiä anoisin,
Missä ja mitenkä uskosi on
Tehollinen totta puoltamahan;
Sitä merkkiä anon rukoillen,
Anna armollisesti se mulle!"

Näin rutoiltuaan ylös hän nousi
Ilolla ja mielellä hyiviillii.
Ia kowasti lausui kaikkein kuulla
Uskonsa pyhimmän nimen nyt hän
Hiirjiitt tuollehen ylitse. Ia st
Liikahti. Ia liuklahasti lensi
Elämän kipuna uudellensa
Lihan, suonien ja luun liipitse.
Härkä hallita kamala ennen,
Kesynä kohosi ylös maasta,
Nöyrin silmin katsoin ylitpäriitsii
Sitten läheni se lempeästi
Kristittyä ja keralla kulki,
Ikiiskitin isäntänsä keralla.

Kukistaa ei, eikä kuolettoa
Pidä uskon oikean, sen Pitää
Kuolluista herättää ja kesyksi
Raju-luontoisia lemmitellii.
Tämä on sen taiwaallisen juuren
Ainoa, totinen tunnus-merkki.
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lodokon leipä.

Paliveljansa mieltä loitellalseen
Tuli Herra kerran kerjäläisen
Halwassa ja huonossa asussa
lodokon luo, almua anoen.

»Anna köyhälle palanen!" lausui
lodoko talouden-wartijalle.

»Isä," wastais wartija sanoen,
»Meill' ei uo enää kuin yksi leipä;
Jos nyt siitin wielä antanemme,
Niin ei jää palaista suuhun panna
Sulle, mulle eikä koirallemme."

»Anna waan!" apotti häntä käski,
»Kyllä Herra meille toista tuottaa."

Niin taloudett-ivartijll se otti
Veitsensä, ivisusti sillä wiilsi
Neljähän osahan leiwän yhden,
Ia osan osottawi ukolle,
Vielä wirklaen wähän wihassa:
»Tuossa on nyt sulle leiwän lohko,
Apotin osaksi jiiiipi toinen,
Kolmas mun ja neljäs koirallemme.
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Ia apotti naurahtaa myhiihti,
Kerjäläinen lätsi kulkemahan.

Eipä aikaakaan, — kuin toisen terran
Vielä waiwaisempana jo Herra
Tulla horjut almua anoen.

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

Eipä aikaakaan, — jo kolmannesti
Kahta kurjemman tiiiköisitä Herra
Tulla horjui almua anoen.

»Anna hälle!" niin apotti lausui,
»Anna hälle nyt oma osasi!
Kyllä Herra meille toista tuottaa."
Ia talouden-wartija se antoi,
Kerjäläinen lätsi kulkemahan.

Eipä aitaakaan, — alastomana,
Sokeana sekä sautvatoittna,
Heikkona, wiihissii hengin Herra
Tulla horjui almua anoen.

»Anna hälle," niin apotti lausui,
»Anna hälle koiramme palanen!
Kyllä herra meille toista tuottaa.."
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Ja talouden-wartija se antoi,
Kerjäläinen lätsi kulkemahan.
Mutta silloin luului heille ääni:
„Wahwll on ja suuri sulla usko,
Niintuins uskot, niin tapahtuloottlin !"

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

Tuo talouden-martijapa lohta
Rientää rantahan hymillä mielin.
Laima-miehiä hän>i hamaitse.
Mutta rannan hietikolla heiluu
Tuulessa nyt roalteainen maate,
Johon kullalla on kirjoitettu:

»Se, jota se laarttehetlitt ruokkii.
Apotille neljä laiwaa laittaa,
Ihden laiman itselleen hänelle,
Toisenpa talouden-wartijalle,
Laiwan kolmannen on koirallenne,
Mutta neljännen jaettatvatsi
Lähettäjän löyhälle sttwulle."

Hewosen tentä.
Tällä maalla wielä ollessansa,

Ullo-arwoltansa alhaisena,
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Herramme Wapahtaja ratastt
Autuudesta kansansa terällä
Teillä ja torilla tutkistella,
Sillä taiwahan awaratt alla
Wäljä on ja kaunis keskustella.
Näissä hän pyhiltä huuliltansa
Wuodatti suloisia sanoja,
Nuhdellen ja nettVoeti, ja näin hän
Tett temppelin jota torista.
Waan opetus-lapsistai olj monta,
Jotta ei alussa Voineet aina
Tajuta sanojen tarkoitusta;
Tällöin hän opetti oswiitoilla,
Esimerkillä ja mertcmtsilla.

Näin waeltllissansll heidän kanssa
Kerran pientä kaupunkia tohti
Wilahti hänelle tieltä silmään
Poltti katkennut hewosen kenkä.
Ia hän sanoi siinä Pietarille:
»Ota ylös, Pietar, tuo rauta."

Pietari ajatuksissaan astuin
Maallisesta Vallan mottatmasta,
Halwalsi hewosen kengän katsot,
Ia luin s' ei kuninkaan kruunu ollut
Eitä Voiman Valtitta, niin et hän
Ruumistaan ruVemtut tuuristamaan,
Astut waan eteenpäin, eitä ollut
Käskemistä kuulewinansataan.
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Pittä-mielisyydessään hättehen
Herra ei Vihastunut, waan itse
Ulos kengän kappaleen kohotti
Että sen enempätä sanonut.
Sitten taupuntihin tultuansa
Poikkesi hän seppien pajahan
Ia sepille sinne möi sen raudan
Kolmesta kupari-penningistä.
SiVu kauppiasten kulteissansa
Osti sitt' omenan kauppiaalta
Kirsikoita kypsiä sen Verran,
Minkä kolmella rahalla saapi,
Ia heti hihansa pohjukkahan
Ne tapaansa myöten tarkoin lätki.

Siitä pois nyt toisen portin lautta
Lätsi hän opetus-lapsinensa
Talotointa tietä kankahalla
Aukealla astumahan, joss' ei
Pientäkään pimento-puuta ollut.
Päiwä-paiste liihtyi heltehelst,
Ia janossaan oisi paljonkin nyt
Maksanut wedestä matkalainen.

Toisia edellä astuissansa
Herra heittämi salaa hihastaan
Tällä tiellä tirsi-marjan maahan.
Pietaripa, marjan nähtyänsä,
Nöyrästi kumartui, ilottasi sen
Suuhunsa nyt aiwan sukkelasti.
Wähän mattan päässä lasti Herra
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Toisen kirsikan kädestään maahan,
Jonka taas lttmartuin Pietar' otti.

Hywän aitaa näin nyt häntä Herra
Kumarrutti tirsi-marjan tähden,
111 myhähtämällä wtimeitt wirlloi:
»Aloissa jos oisit walpas ollut,
Waiwalla wähemmäll' oisit päässyt;
Ken wähää hywää wähätsynewi,
Wähemmästä waiwaa nähdä saapi."

Huokaus työtä aljettaissa.

Herra, Luoja taitvasten,
Isä armas ihmisen,
Tukemme ja turwamme,
Edessäis nyt nöyrrymme.

Taiwahan Sä tähtineen,
Maan ja ilman täytchen
Ihmehiä laitti loit,
Kaikki lahjat meille soit.

Sttlt' on Päiwän kirkkaus,
Kultasenkin lamteus,
Sulta ihmis-järti myös,
Kaikki, Herra, on Sun työs'.
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Suo siis, etta woisimnte
Hywin täyttää tuntomme,
Työllemme suo siunaus,
Toiwollemme tointumus!

Tunnon rauha.
Ah, lellii Puhdas tunto on

Ia lalwcmtllton mieli,
lottt' ain' on retki polweton
Ia laittamaton kieli,
lot' oiteast' ei luowuttaa,
Ei wäärän puoleen horjuttaa
Woi wtlpin wiehätylset;

Sen silmä aina kirkas on
Ia otsa puhdas hohtaa,
Powess' on sydän pelwoton,
Jos lunta tumman kohtaa.
Hän on luin nuori neitonen,
Jokaisen mieli-tehtoinen,
Wailt' olkoon watthus harmaa

Kuin yöksi maata painalsett
Ia luojllhansll luottaa,
Hän kummitusten, peittojen
Nätöj' ei säiky suotta,
Waan yön untttoman lepää
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Ia riemullisesti herää
Hywien töiden toimeen.

Jos torwen-syöntä yksinään
Hän kolkkoakin tullee,
Tai meren aallot myrskyillään
Hätään jos häntä sulkee,
Hän hämmästy ei silloinkaan,
Hättell' on rauha rinnassaan
Ia turwa tunnossansa.

Hän tamtis on luin tukkainen
Raitis tuin tewät-aamu,
Waan omatttumtott-waiwaineit
Se hoippuu niintnin haamu,
Ia päiwät setä pitlät yöt
Sen entiset pahuuden työt
Hänt' aina ahdistawat.

Köyhän wirsi.
Mull' ei oo maita, mantuja,

Et rahan rikkautta,
Waan onpa turma taimaassa,
Joll' ompi rakkautta,
Sen armo kyllä auttaa woi
Jokaista, jonka tänne loi;
Sen lahjoja en puutu,
Jos mult' ei mieli muutu.
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Sä, Luoja, laupein armo-töin
Maa-ilman taiten täytät,
Ia aina päiwin setä öin
Ihmeitä meille näytät;
Runsaasti raamaat ramitset,
Kedolla merhoot kukkaiset
Kuin morsiamen yltä;
Et tmtalaan Sä hylkää.

Työn tointa ahkeruutta suo,
Ett' aina rientää moisin,
Ia uutta moimaa, Luoja luo,
Jos heitto milloin öisin!
Keli' ompi työssä hartaus,
Sill' on myös Sulta siunaus,
Ia ken Sinuhtitt luottaa,
Ei toimo koskaan suotta.

Waan Voimiani loitella
Jos tahdot, niin sen tiedän:
Et päälleni luo painoa
Isompata luin siedän;
Ah, monta tertaa puutteen tie
Pahoille töille köyhän mie;
Mut jos ma marras horjun,
Pahasta, Herra, torju.

Et aina toitteltnustataatt
Sanaasi myöten kestä,
Ia huolet toiwon taiwahan
Ilolla saawain pestä.
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Siis hiljaa tyytywaisesti
Koin päättää maalla mattani,
Sils' että panna faumatt
Saan partahalle haudan.

Rittliastll miehestä ja löyhästä. Lut. Is.
(Runebergin mirsi-kirjasta n:° 204.)

Pois hehtuttesi, maa-ilma,
Kut sielun rauhan raataa!
Pois ritlaus ja lunnia,
Kut monen miehen kaataa!
Pois herltu-ruola, hettumat,
Ne tuottamat maan huolta,
Meist' armeuden poistamat,
Ia wiewät Luojan puolta!

O tunika monta täällä on
Himoissa wallatointa,
loill' elo ompi ohjaton
Ia ilman työtä, tointa;
He syöden, juoden tuhlajaa,
Mint' antoi Herra heille,
Ia pauhaa tuin se pohatta,
lot' on luwattu meille.

Jos kerjäläinen waiwainen,
lolt' aiwan laitti puuttuu,
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Lähetä heitä rohkenee,
He siitä lohta suuttuu;
He istuu herkku-pöydässä
Ia Luojan Miljaa syytää,
Waan töyhä heiltä nälkäänsä
Muruja turhaan pyytää.

Waan annas rientää hetkinen,
Pian on kello lyönyt —

Rikas on yhden-armoinen
Kuin toisen leipää syönyt:
Kuin tuollon maille joudutaan
Ia tielsi täypi hauta,
Niin purppurakin riisutaan
Ia kaatuu kerjuu-sauwa.

Kuin tähtään täältä toisaalle»
Ia haut' on mullitettu,
Niin lellii silloin sielulleen
Waroj' on malmistettu,
Se ainoastaan rikas on
Ia ylsin onnellinen,
Muu onni ompi turwatott
Ia warsin waarallinen.

Woi riemua tään-ntaallista
Jon saat furulla ostaa,
Sen riemun meille tuonela
Kyll' kyyneleillä kostaa!
Woi hehkua ja rikkautta —

Kuin tuolo meihin puuttuu
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lot' ei moi suuta sammuttaa,
Kuin kieli tultluun juuttuu!

Ei, Jesu, mulle ennen luo
Kow' onni tässä maassa,
Waan hautani talana suo
Osanen taiwahassa;
Waan jos hywyyttii täällä saan,
Suo sydän hellä, nöyrä,
Ett' öisin lernas auttamaan
Waiwaista ynnä löyhää!

Jumalan sanan armo.
(Runebergin wirji-kirjasta n.o 224.)

Tawara tallis-arwoisa
On meille täällä suotu,
lot' ei hopeella, kullalla,
Oo werratamme luotu;
Tawara maan ja taiwahan
Parahin se ja soma
On Pyhä sana Jumalan,
lot' ompi laittein oma.

Kuin taiten, minkä säästää moi
Ihminen tällä maalla,
On syönyt aita ynnä toi
Tai tuli polttamalla,
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Kuin ihmis-työt ne lattteaa
Ia owat huttununna.
Niin Herran Sana wahwatta
Pysyy ja aina nunna.

Se hämmenny ei aitahan,
Ei wanhutts häntä paina,
Se tultec yhtä tultuaan
Polwesta polween aina,
Se seisoo wielä wanttana
Muun kaaduttua kaikkiin,
Sen loppu ompi Jumala,
lol' ompi altiinsakitt.

Tään Sanan arwon unhottaa
Ihminen monta kertaa;
Waan onko ihmts-Miisautta,
lot' ois sen lanssa mertaa?
Ia onko turmaa semmoista
Niin mahmaa mistään muusta,
Kuin turma ompi Sanasta,
Käyneestä Luojan suusta?

Jos tuskassa ja waiwassa,
Kuin aallot lyöwät hahtces,
Maa-ilman myrskyn pauhusta
Pakenet siihen lahteen;
Niin tiedät tyyneen joutunees,
loss' oot hywissä turwin,
Ia tunnet rauhan löytättees,
lot' eiwät surut surtvi.
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Kuin lammin lirltaan laineeseen
Suteltllll sorsa umpeen,
Näin fiiwiltiittfä suistaatseen
Jos ruuhkan lailla lumpeen,
Niin sielui itfens' puhdistaa
Sanassa kirllahassa,
Ia tuntee siinä liikkumaan
Olossaan oikeassa.

Siunattu ottoon nimesi,
Sä Herra laupias Luoja,
Ett' annoit meille Sanasi,
Jok' ompi laittein suoja!
Ken rikas on, ken löyhä nyt,
Kuin meille Satmis sallit?
Jokaisellahan on se nyt
Tää aarre kaiken talliin.

Herran Temppeli.
(Runebergin wnsi-kirjasta mo 226.)

Ah armas Herran temppeli,
loss' istuu Herran kansa,
Ia laulu soi ja lausuupi
Sanoa palmeljattfa!
Siell' ilo-juhlaa riemuitaan,
Ei mittaan juhlat maa-ilman
Woi werrattaa sen kanssa.



45

Suloisen rauhan löydämme
Me huonehessa Luojan,
Ia tuskissa sydämemme
Me saamme siellä suojan;
Maa-ilman pauhun helteestä
Siell' Herran henki jäähdyttää,
Se toiwon, turman tuoja.

Sä huolen alla huotaawa
Sen warmaan kyllä tiennet,
Kuss' lohdutus on saatawa,
Kuhuntas huoleis wienet;
Maa-ilman hyljiiiit myrskyilleen,
Käyt Herran tyyneen huoneeseen,
Siell' löytiiwä sen lienet.

Jos rastas ollee mielesi,
Sen Herra siellä poistaa,
Jos tumma, synkkä tuntosi,
Valollaan hän sen loistaa;
Jos toiwosi on sammunut,
Jos woimasi on uupunut,
Hän siellä antaa toista.

Sä armas Herran temppeli,
lost' uskon walletts tulkoon,
Awoittttll aina Portiisi
Se syntisille olkoon!
Kuin oli aina meilleittitt,
Niin lapfett-lapsillenmtelitt
Pyhänä piiris' olkoon!
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Walmistus kuolemaan.
(Runebergin »virsi-kirjasti n-o 379.)

Mä outo muukalainen waan
Oon tässä maa-ilmassa,
Ia Vankiin «ertauta saan,
lot' istuu ahtahassa:
Pinteessä täällä muistelen,
Kuin kirkas on ja kaunoinen
Kotoni taiwahassa.

Kyll' tännekin aurinko luo
loss'°tussa tottettanfa,
Ia nurmen tuuli joss-tttss' tuo
Sen tuoksun tullessansa;
Waan päiwä se ja nurminen
On taiwaan maahan werraten
Kuin yö on kuolon kanssa.

Mu' ei maan kauneus miellytä,
Se jos mun missä kohtaa;
Kuin päiwä paistaa piltvestii
Ia lämmin maata pohtaa,
Mä silloin mietin: kuinkahan
Tatwaassa nyttin ollahan,
loss' Isäin poslet hohtaa?
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O kotoni, sinuhun päin
Mun silmäin aina walwoo;
Ei kauan huolla täällä näin,
Waan mieltä murhe halwaa,
Kuin sielu parta tuskissaan
Pois itäwöip' Isän majaan
Kahleista, jotta lalwaa.

Se hetki joudu, rientele,
Eroni hetki täältä,
Ia kuolo astu, aulase
Elohon portti mulle;
Ia Jesu armas, lempeä
Isää rukoile, että mä
Kotihin saisin tulla!
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111.

Pyydetty pyytäjä.
Mitä lie minulle tullut,

Kumma lurjoa lohannut?
Kowan on iliiwii eloni,
Toimehen tulo tukala;
En tunne omia maita,
En omoa itseäni,
Entä mieleni menoa,
Arwelttjetti ajoa.
110 on entinen eronnut,
Lepo luopunut minusta,
Syiin on saanut syttämähän,
Rintani rajuamahan,
Tulena Powi palawi,
Weri wierren walteana.

Mitä lie minulle tullut,
Kumma turjoa lohannut?
Työn' mtehtuwi usein,
Askareet alinomoa,
KiiVes liiaksi lepiiiiwi,
Halko haihtuwi ajusta,
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Wälehen käsi wäsywi,
Sormet suoniset sujuwat.
Minne on wiiteni mennyt,
Minne muinainen neroni,
Kunne toimi tultenunna,
Kunne kuntoni laonnut?
Kuin ennen saloa hithin,
Asettelin ansojani,
Pyysin pyyn, tapasin teiren,
Osaisin oratvan saaha.
Suotta nyt suorin santojani,
Suotta rihmoja ripustan,
Ei puutu piitöistälänä,
Käy ei luntahan to'oista;
Omanahan, onnenahan
Susi syöpi syötteheni;
Huwitsehett, hyödylsehen
Jänö juoksi lattgoitsetti.

Jo taisin poloinen poila,
Pyytäjä polon-alainen
Itse ansahan osata,
Itse tarttua toenti,
Taisin pauloihin paneta,
Saaha sankojen sisähän!

Oli pantuna pahasti
Sint-silmät syöttlsent,
Sangoiksipa suoritettu
Sylet surkean-suloiset,
Rakennettu rthmaiselsi



50

Kätöset lowcm leweiit;
Paulat olj punomat Lemmen,
Sukka-inielyen stttiittat;
Pyytäjä on piika Pieni,
Saaja suu sula-simainen,
Tytti taiwon tuuittanta,
Tähtien emittelemii;
Tuollap' on joen takana,

Kosken tuohuwan lylellä,
Ahon armahan ohessa,
Lehto-waaran liepehellii.

Etelälle.
Tuuli, joka kohti luljet

Sulosata Sawoa,
Jota jot' aholla muistat
Suudella sen tullia!

Sinulle mii Viestin Viedä
Annan armahallent,
Wiesttn wiedä, toisen tuoda
Sieltä liellttessasi.

Jos sen siellä, jossa ennen,
Liihteheellamme tapaat,
Niin hänelle hellintntiisti
Suuta annella sä saat.
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Kosken lutmahall' omani
Astuis astelin aroin,
Waro siinä wienoistam,
Waro luin minä waroitt!

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

Waan astuislo wastahasi,
Niinkuin aina astui mun,
Sylit hälle fuortttllllst
Nastahan pitäisi sun.

Waan jos hänt' et lohtaella
Paikoilla tutuilla Vois,
Jos jo tttrwe tyynelläni
Peittehenii päällä ois;

Heitä kukka kmtnahalle,
Hiljaa luistaa hautahan:
»Tttlemass' on lultasikin
lälestiisi Tuonelaan!

Tarlt-ampujan hyräily yö-wahdissa, 1854.

Kest'-yöllii ypö-ytstnäin
Kuin astuu wahti' ees ja taas,
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Niin muistelen mä mielelliiin
Erottaessa rattattttas.

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

Mu' itku-suin sä suutelit,
Puristit helliist kättäni,
Ia fultlu-nauhan solmitsit
Rintaani lemmen muistoksi.

Siis luule en uttohtanees'
Lupattlsiamme wieliiläiitt,
Ia enkä usko mieltynees'
Sun wielä toiseen ystiiwiiiiti.

Ia senpä tähden mieleni
On luin kewiiinen lämpimyys,
Keweesti käy sydämeni,
Wllikl' ympiiriit' on yö ja syys.

Sä näillä aioin astelet
Tumassais tyynin astelin,
Ia herran puoleen huokailet
Edest' etäisen kullankin.

Waan se jos mielees' lennähtiiis
Mun miekan alle joulumain,
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Jos kyynel silmiiis wieriihtiiis,
El' ole lapsein milläislaän!

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

Waan wiimeinkin jo kello lyö,
Ia täys' on wahtiwuoroni:
Lepää lewossa armas yö,
Ia muista mu' unissasi!

Ruotulaisen morsian'), 1854.

Iksittiiin olen heitetty kuin tulla ahon laitaan,
Itiiwiini minä tiittettelen oman kullan paitaan.

Kulta läksi Kuopioon ja meni Sawon Väkeen;
Milloinkahan maa-ilmassa häntä Vielä näkee!

Kirjan sieltä kirjoitti ja tiesi joutuwansa,
loutuwansa joululle ja häitä hanlliwattsa.

Mökin maat on annettuna, pienoiset ja puhtaat:
loli-wartta waaran alta, lehtoa ja luhtaa.

') tmen »värsy on laulannon kanssa saatu j» kuuluu unoh-
tuueesen kansan-lauluun. Katse Walituita Suomalaisia
ssansun-lauluja, 3:s wihto.
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PiiiVii silloin paistaisi ja linnut lauleleisi,
Koska kultain koijassansa minut sinne Veisi!

Rannalla-istuja neito *).

Ylsin istun ja lauleskelen,
Ailan' on niin itiiwii;
Wesi seisoo ja linnut laulaa,
Eikä tuulikaan Vedätä.

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

Sitten kutoa helskyttäisin
Paptn-paita-langasta :

Kihla-sormus se liilteleisi, —

Woi mua, hullua neitoa!

Turha odotus.
Odottain alla akkunan

Mä seisoin tunnin, kaksi,
s) Imen lvärsy kansan-laulua.
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Ia aina toiwoin Atmetatt
Sanassaan seisowalst.

Jos lehti lenti sieltä päin
Ia päitsein maahan rauteis,
Mä luulin, että Aunin näin,
Ett' akkuna jo auleis.

Jos yöktö eetsetn huislahti,
Jos huotaeli tuuli,
Het' Aunin huiskutukselsi
Ia ääneksi ne luulin.

Mut häntä waan ei kuulunut,
Mä kolkon illan wietin,
Jo toiwokin ois sammunut,
Waan toisekseen näin mietin:

»Jos tiihtii taiwahallataan
Nyt tuskin yhtä tuikkaa,
Jos pilwi wettiiii »vihmallaan
Sun märemmäksi luikkaa;

Niin tyttö silmin tuitkawin,
Sinulle käypä ivastaan,
Sun kuiwaa sylin lämpösi»,
Wailt' yö nyt kuinka lastaa!"

Näin öisin tainnut pitkentiiii
Kok' yöksi turhan piinan,
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Kuin rankka nauru tyrskähtää
Takana warjos-liinan.

Mi lie sen päähän astunut,
Mit' immen wtisaan houkkais,
Ett' ei sisään nyt laskenut,
Waan lempeni näin loukkais!

Waan wuota, wuota, Vallaton,
Sä tyynemmatsi taiwut,
Ia niinkuin hirwi hermoton
Syliini wielii waiwut!

Mut silloin pientä pettäjään'
En lasketaan, -— se muista!
En suultani, en wterestiiitt,
Jos waitta kuinka puista.

Runon-leriiäjä.

Mä läksin kauas Karjalaan
Teloa laulun oppimaan;
Samosin metsiä ja soita,
Sain lauluja ja laulannoita.

Mut turha olj se mattani,
Kuin tointunut ei taitoni,
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Kuin, wllitl' olj lanttu Virttä täynnä,
Ei laulu itseltäni täynnä.

Niin seitsentoista-wuotitten
Tulj wastahatti neitonen;
Se naurahtelj niin lempeästi,
Ia posket hohti hempeästi.

En haastatella taitanut,
Ei hänkään mitään Virkkanut,
Mut latfehensa mustan-tummat
Poweeni loiwat tunteet kummat.

Ne tunteet olj niin karwahat,
Ne tunteet olj niin armahat,
Ia jäät ne läksi luonnostani,
Ia tulwat nousi tunnossani.

En lähde koslaan Karjalaan
Runoja enää oppimaan,
Kuin mieleni runoja täynnä,
On siitä Päiwin wirsin täynnä.

Kehen neito lasumnut.
Neito nuori, kaunis kukkaiseni,

Kehenkä sä katsoit kaswaissasi?
Lienet loimun hoikkuutta katsellut,
Tahi luusen korkean kettotttta,
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Naiko weljyeni wartaloa, .

Kuin noin suoratt-hoikklliselfi taswoit?

»Poika pulska, armas aurinkoni!
Enpä koiwun hoikkuutta katsellut,
Entä tuusen lorlean lenoutta,
Enkä weljyesi wartaloa!
Sinuhunpa loin waan silmäin aina."

Kukalle.

Kukkaseni, kaunoiseni,
Punaiseni pienoiseni,
Nasta piiiwille puhemtttt,
Elosalle ennättänyt!
Kellenlä sinun nyt lannan,
Kelle lannan, lellen annan?
Annan äitille hywälle,
Emolleni armahalle.
— Aittn' on tuwassa Tuonen,
Manalan koti-majoissa.

Kultaiseni, kaunoiseni,
Lintuseni, lietoiseni,
Kellentii sinun nyt kannan,
Kelle tamtlln, kelle» annan?
Antanen sisarelleni,
Sissoselleni sulolle.
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— Sisar on kultansa koissa,
Mihensii tnaja-htzwllttii.

Kultaseni, kaunoiseni,
Ainoiseni, armahani,
Kellenlä sinun nyt lannan,
Kelle lannan, kellen annan?
Antanen weli°wesalle,
Weilolle hopealleni.
— Weli on weri-soissa,
Miesten tappo-tanterilla.

Kukkaseni, kaunoiseni,
Punaiseni, pienoiseni,
Kellenlä sinun nyt lannan.
Kelle lannan, kellen annan?
— Annan armahaiselleni,
Kullalleni, kuululleni,
Pojalle puna-pos'elle,
Sima-Huuli sulholleni.
— Ei kulta kukan otossa,
Lempeni lehoilla näillä;
Kullan on kaukana kotinsa,
Kolmen kosken tuolla puolen,
Nilan wiiemten takana,
Kylän kymmenennen päässä.
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Tuomio.
Kolme kaunokaista impi-lasta

Kylwi lullasta lutmahalle.
Jo tulewi siihen poika huima,
Kukkia keriiitwi kourallisen.
Niin tytöt salaa Viritti ansan,
Johon poikanen Poloinen puuttui.
Ylsi näin: »tulehen työntäkiitmtte !"

Toinen näin: »ajakantme kylästä!"
Kolmas näin: »se hirtteii pitiiwi!"
Poika siihen ivastahan sanowi:
»En ole kulta työtttääntte tulehen,
En pahan-tekijä maast' ajaanne,
Poit' olen, poloinen, hirtettäwä
Hirmu-hirtehen — lun neidon taulaan!"

Toiwomat.
Niilo nurmella lepäsi,

Koiwun katmosen kylessä,
Tuli siihen kolme neittä,
Kolme kaunoista kattoa;
Tttllessahan tumnoaVat,
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Astuessaan arwelewat,
Kut' ois kullettkitt komeinta,
Mitäpä ntillentin sominta.

Niinpä wirtti manhin impi,
Lausui tällä lausehella:
»Sormus ois somin tttinuöta,
Kulllltt-tiilttwa komein,
Jok' ois sulhon suorittama,
Menon merkli miehelähän."

Siitä wirtti toinen tyttö,
Lausui tällä lausehella:
„Wyö oisi somin minusta,
Wyöpä taiten tamtolainen,
Jok' ois kullan tirjaeltu,
Ia hopein huoliteltu;
Wyölle potkaiset pälywät,
Silmän luowat sulhais-miehet.

Siitä wirtti nuorin neiti,
Tyttö taitaen sanowi:
»Niilop' ois somin minusta,
Metsän-pyytäjä parahin ;

Sormus sormessa tttluwi,
Tuli tullan tmttmettewi,
Wyöstii tirjaiset latoowat
Hiilwenee helo hopean;
Kulu ei Niilon kaunis kaula,
Tummene tuli silmästä,
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Ei latoa tylli liintntin,
Huulten hiilwene hunaja."

Kirous.
Kukkia keräsi tyttö,

Uupui sitt' uneen.
Tulipa poikanen pahainen,
Hatvahutti näin:
»Nouse, nouse, armas impi,
Nyt elä lepää enää!
Kutka-kullat rinnoillasi
Kai jo kuihtuivat,
Se, kenelle ne keräsit,
Toista lemmitsee."

»Lempensä mä atttehetsi
Annan, kuitenkin
Koston nuoli, Luoja, laske
Kohti lurjoa!"

Rakkaiden hauta.
Oli talsi kaunokaista,

Kaksi kultaista kiilöii,
Ne tetiwiit lemmen liiton,
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Laatiwat lujan lupansa;
Kumpikin käkö kulahti
Yhden kuusosen tulilla,
Kumpikin käkö pesihen
Yhessii joen weessii,
Yhen wirran pyörtehellä,
Yhen Pyhkinten waralla.

Kului kuuta wiisi, kuusi,
Kuluipa kolo kesäkin,
Eikä tiennyt yksikänä,
Arwlltittut aittoakattll.
Kuluipa kesotten toinen,
Wierähti Jumalan wuosi,
Jo tiesi koko kyliijiis,
Akat arwast lylinset,
Tiesi miehet, tiesi waintot,
Iso tiesi, tiesi äiti.
Tuostapa emo tytärtä
Wanhin wirlkaen waroitti:
»Paha on hukan keralla,
Paha on karhun kainalossa
Pahempi pojan parissa,
Suora-wllftlllon sylissä;
Sill' on suu suloa woita,
Hmtajata huulet lailli:
Myrkkyä hänellä mieli,
Sisu mustia mujuja;
Ellys menkö, lapsuent,
Noien poikien parihin,
Niien kaunisten kisoihin."
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Poika wuotti, wiiton wuotti
Tulewata tyttöänsä,
Kiiköii kätiiewiitä;
Eipä tyttö tullutkana,
Eila kuulunut kiiloista;
Siitä wuottawll Valitti,
Haitiansa huotaeli
Tuitkawalle tähtyelle,
Lemmen luvulle lohulle,
Tilhen kiiskewi sanoa,
Wiestin Viemähän tytölle:
»Kuole kultani ehtoolla,
Aatto-iltana nulaha,
Niin minä Pyhänä päätyn,
Waletessa aamun waiwtttt."
Kultansa ehtoolla tuoli,
Impi illalla nukahti,
Poikapa pyhänä päättyi,
Waletessa aamun maipui.

Siitä hauta kaimettihin,
Omi Tuonen auastihin,
Siihen kätkettiin käköset,
Lemmen lapset laskettihi»,
Kylti kyljen lämpimähän,
Rinta rintoa lähelle,
Käsi kättöhön kätösen,
Huuli huulen hohtehesen.
Kului kuuta miisi, luusi,
Wieri Miikkoja Jumalan,
Jopa poian pää-laelta
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Nousi kuusi kutka-latwa;
Kului wielä kuuta luusi,
Wieri aikoa wähaifen,
Jo nousi noro-pajuja,
Kyynel-päitä lullasin
Sylistä ihanan immen,
Tuonelan tytin tilalta,
Nousi taimelle tasalle,
Warsin warrelle hywiille;
Ne warret wenyttelihen,
Kukkansa kohotteliwat,
Kukat kuusen ympärille,
Kuusen kaulan tierriintiihätt;
Impeä itlewiit siinä,
Vienoista ValitteleVat,
Nuorra mennyttä Manalle,
Tyttinä tupahan Tuonen.

lultllsematon rakkaus.

Oi sinua, autio ahonen,
Kuin minulle muistutat mureita!
Tass' erosi ystiiwii minusta,
Eit' erotessaan sanonuttana:
Herran halttuhun ma sun nyt heitän
Piiiihätts' painoi waan kypäreiinsä,
Maahan mustat silntänsä alensi,
Ia kätensä, oikean kätensä
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Polveansa Vasten paittallutti. -

Kypäränsä piiähäiin painamalla
Armas aitoi lausua minulle:
»Herran halttuhun ma sun nyt heitän!"
Silmänsä alentamalla maahan:
»Kaiken kallihin oot lultuent!"
Polveansa painalluttamalla,
Sillapa sanoaksensa mietti:
»Mielestäin et milloinkaan murene!"

Kuinka rattans tulee ilmi.
Min wttolsi kultani en sais ma sulle suuta antaa!

Yö synkkä on, niin eihän ken Moi siitä Päiille-kantaa. —

»Sen kuulee yö ja illan kuu ja kuulee tähdet taiwaan,
Ia tähti jiirween tuikahtaa ja kieli lainehille,
Ia teula kuulee laineilta ja lausuu laiwurille,
Ia laiwa-mies jo aamulla sen lullallensa laulaa."

Angelika. I.

Tuohtuwa tuulonen hoi, joka riemuten lehtoja lennät,
Näitkö sä armahani, näittöpä nurmi-kukan?
Kirtas-ioyö puronen, joka tammi-pimentoja pullat,
Tokko taloistani näit' tokkopa lintuani?
Taimaan-larwa kukat, kut lempeni jalkoja saitte
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Suudella sulo-suin, luolkoten autuahllt!
Pilwi, jok' ilta-ruson sylihin nttkahat, sinä taisit
Taiwahan ranteellen temmata Angelikan? —

Suotta surussani soitan, ei kenkään soittoa kuule,
Rintani huolaantaa ci kenkään käsitä;
Ei arwaa yks'tään mikä hirmusa huolien tuska
Mielessiiin meluaa, poltto powessatti on.
Kuitenkin lulap' on, joka aitt' eläen ilo-mielin
Mustien murhetten pilwiit piilewii ois?
Ihmis-parka, o surkea oot tosiaan, kutti taiwon
Hellää kättä arot, jolta sä moimia saat!
Mllllllisihi» ilohin sitä itkua enpä mä waihda,
Jossa mä toisinahan »luistojen oillani uin;
Muistojen öillä usein, kuni taiwaan tähtiä katson,
Jossa mun armahani, jossa Angeelila on.
Kuitenkin, woi kuinka usein olen katketa kurja,
Kuin muistoin fulosuus Painawa mieltäni on!
Sill' oli lempi-lewiit mullai, oli mullai lutka,
Myrsky hiiwitti tewiiiin, kuolema kultani wei.

Antun kihlaus.
Me malat wahwat wanttoimme

Ia sorniutsia »vaihdoimme,
Kuin läksin Helsinkiin;
Ia Ulla tyrski uskossaan
Luj' ollaksensa ainiaan,
Ia lensi pyörytsiitt.
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Tuon toiwon kanssani nyt wei»,
Ia yöt ja Päiwät työtä tein,
Ia aina armelitt:
Jos muodet Voisin ratkaista,
Ia leiViitt kantaa katkaista,
Niin uskon kostaisin.

Mä luottawasti tuumin näin,
Ia miel' olj aina sintte-päin,
Ett' Ullan wielä nain.
»Omalta Ullaseltant"
Nimellä: »armas Anttuni!"
Usein sanomat sain.

Mut Vasten tuuli Vistasiin,
Ia lemmen laiman luotoihin
Minulta myrsky mei:
Jos kuinka öisin nuhdellut,
Ett' oli mun unohtanut,
Hän Vastannunna ei.

Naan uusiin tuumiin antoihen,
Ia otti toisen sulhaisen —

En tuota luullut ois!
Mut siitä wiisi wirttaisin,
Wiihätipii muusta huolisin:
Kuin saisin kihlat pois!
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IV.

Laulu kellosta.
Luettu ensi kerran Tchiller'in-juhlana, 1l):nä p. Marrast. 1859,

Helsingin Dli-opisto» juhla-salissa.

Maahan wattNaan wahwistettu
Kaawa seisoo kuopassa,
Walo on kellon walmistettu.
Työhön, Poiat, joutukaa!
Hien otsalta
Täytyy tippua.
Työmme meillen arwon tuopi,
Siunauksen Herra suopi.

Kailt' alku arwollista työtä
On tuuma lausein arwoisin;
Kuin kelpo lause työss' on myötä,
Niin juoksee työmme helpommin.
Siis tässä tarkoin tutkitamme,
Min heikko woima aikaan saa,
Ia sitä miestä moittikamnte,
Ken työnsä suotta alottaa.
Se onkin lahja ihmisellä
Ett' etisin miettii mielessään
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Ia mittaa järjen mittehellä,
Mint' aikoo tehdä työllähän.

Tuokaa puuta, luusi-puuta,
Kuitvllll, jotll lietti sois!
Lähemmäksi haudan suuta!
Että helteen horniin lois.
Wasti jo pehmeni.
Tuokaa tinati!
Että syntyis kellon aine
Sitkeä ja kaikuwaincn.

Se, jonka taito maassa alla
Nyt wallealla »valmistaa,
Se kirkon yllä korkealla
On »teitä liittinn kaikuma^
Se polwien tvast' ilinattivaisten
Käy monta korwan kosteinaan,
Käy huolta soimaan huoliwaisten
Ia hurskaat templiin huutamaan.
Ia maassa täällä ihmis-parlaa
Jos mitkä wlliheet saawuttall,
Sen laidasta siell' ääni karkaa
Ia kansalle ne ilmoittaa.

Walloisia wastestamnie
Kuplia jo kumpuaa,
Lipeällä ainettamme
On nyt aika luikentaa.
Puhdas waahdostaan
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Myös se ollahan,
Että soinnon selwiitt antais
Ynnä kaiun kauas kantais.

Sill' riemuisella soitollansa
Se lapsi-kultaa termehtäii,
Jok' "altaa maalla mattoansa,
Lemille» unta lempeää;
Tään osat mattan kohtalossa
On mielä onnen kainalossa;
Nyt äitin-rinttlltt hellä lempi
On heiton armas aamu-hempi
Waan mttodet joutuin mierähtaä.
Ia mistatett pois tyttöin mauman
Jo poika syöksee maa-ilmaan,
Ia lähtee kanssa ntatka-sauwan
Nyt maata merta tuntemaan. —

Hän taas tuin synnyin-maansa kohtaa,
Niin niinkuin tähti taiwahan
Siell' impi ruusu-poslin hohtaa
Ujoinen hälle wastahan.
Niin toiwo, tuska maihetellen
Nyt hiillä mieltä ahdistaa,
Ia yksinänsä käyskennellen
Hän kyyneleitä muodattaa.
Ia milloin neittä seuraellen
Hän hiiltä silmän-luonnin saa,
Niin silloin mieli leimahdellen
Jo kohta aaltoo onnea.
Oi armaita ja autuaita
Ens'°lenwten kulta-aikoja,
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Kuin film' ei nää kuin taimaan-ntaita,
Ia sydän juo waan hekkumaa;
Oi jospa aina kestää taitais,
Ens'°lempi, armas riemu-ailais !

Kas kuin Piippu ruskettuwi!
Pistän puikon taikinaan,
Jos se siitä lasittuwi,
Saamme käydä walamaan.
Poiat, koetelkaa
Walin-amettll,
Tollo hauras norjan kanssa
Ottaa yhteen puuttuattsa.

Sill' missä wahwa wienoon ryhtyy,
Miss' ankaruus ja lempeys yhtyy,
Niin siinä syntyy sointoisuus.
Siis tuttikaan, ten liittoon lähtee,
Jos taltun luonto luontoon yhteen,
Niin ett'ei tulis katumus.
Hempeä on morsiamella
Päässä kukka-seppele,
Koska kellon soimisella
Häntä wicdiiän wihkille.
Naan tää elon-juhla päättää
Elon lutka-aianki,
Lakki ynnä huntu säätää
Neidon nuoren waimolsi.
Kuin himo on Pois,
On rakkaus jiiiiwii;
Ia kukkanen on
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Nyt heelmiin tuowa.
Ia mies elämään
Nyt wieraasen lähtee,
Hän liikkuu ja hankkii,
Ia liehuu ja riehuu,
Hän riistää ja raastaa,
Hän uhkaa ja ptthtaa,
Kuin onnea etsii.
Näin laswawi lahjoja, karttuen hiljaa,
Ia aitat ne tiiytywiit runsasta wiljaa,
Niin perhe tarttuu luin kartano myös;
Tuo kelpo waimo
Ia lapsien äiti
Siell' toimella holhoo
Ia lemmellänsä
Hän perhettänsä,
Ia tyttöjä tteuwoo
Ia poikia ohjaa,
Ia piiiwällä, yöllä
Hän aina on työllä,
Ia woittoa waan
Hän järjellä saa,
Ia tuoksttwin aartehin tiiyttiiwi aitan,
Ia hyrräten rukkia kehrätä taitaa,
Ia arkkunsa ahtawi kiiltelewiiii
Hän willaa ja waatetta wälkkyäwää,
Ia hyödylle kiillon ja kirkkauden lainaa
Ia liikkuu aina.

Isä kartano-portaaltaan
110-mielellä ympäri katsoo
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Sekä lastewi onneaan,
Nähden niityt ja notkuwat pellot,
Kuullen taukoa karjansa kellot,
Nähden aittoja, lakkoja monta,
Täynnä tviljoa laskematonta,
Kerskuen naurahtaa:
Wahwa kun wattkka maa
On minun onneni,
Huoneeni, woimani!
Waan ei liioin kiittämistä
Ole onnen kestämistä.

Nyt on walmis ainehentttte,
Wlllamaan jo käydä saa,
Nyt luin torwen aukasemme,
Herran puoleen huoatkaa:
Kaitse huonetta!
Tappi auaiskaa!
Sawutett ja kuumin lainein
Hyökiiii kaawaan kellon-aine.

Kuinl' arwoinen on walkea,
Jok' ihmisen on wallassa!
Hänt' aina töissään, taidoissaan
Täin' autttaa lahja taiwahan.
Waan hirmuinen on walkea,
Kun kahleistansa karloaa,
Ia entisille juonilleen
Kun joutuu luonnon neitonen.
Päästyänsä walloillensa
Katutöissä kaidoissa,
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Lyö se kaikki leimujensa
Wintntlltttlla Voimalla.
Sillä työtä ihmis-kiitten

Luonnon woimat wainoowatten.
Pilwi antaa
Sateen, kasteen,
Maalle nesteen,
Pilwest' ukko myös
Nuolen lyö.
Kuulkaa, waikl'ei tulta näy'
Kellot käy!
Taiwaslin
Ruskottawi,
Päiwän rant' ei hohda niin,

Kansa kiljuu:
Auli tie!
Wettä wie!
Tuli patsain läikkyy, liekkuu,
Paikoin wiihtyy, toisin kiihtyy.
Piiput horjuu, hirret jyskää,
Maahan sortuin pylwaiit ryskää,
Pyllväät ryskää, räystäät särlyy,
Äitit tystäii, lapset parkuu,
Karja wintuu,
Hyppii, siltkttti:
Kaikki liehuu, laahaa, liikkuu,
Kantamusten alla kiikkuu,
Kätten kautta kiitiiwillii
Ämpärillä
Wettä saadaan ruiskun juoda,
Kaarin kortein liekkiin luoda.
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Ulwoin joutuu myrsky siihen
Tulen woitnaa auttamaan,
Lietti lentää aittahan,
Tarttuu siellä kuiwiin orsiin
Seinä-Hirsiin, paksuin parsiin,
Kiitää, telmitä sillä pohdin,
Että luulis wtewiin maan
Watllwilta juuriltaan,
Töytiiii taiwaan-kantta kohdin,
Wallatoin.
Toiwotoinn'
Ihminen ei luonnon kanssa
Tohdi koettaa woimiattfa,
Paeten hän ahkeran
Näkee työnsä huklttwatt.

Tyhjät on
Jääneet seinät,
Ikkunoista tyhjät reiät,
Josta tuulet kaikki liiywiit;
Suoraan aiwan
Piltistiiwiit pilwet taiwaan
Huoneesen.

Ihminen tuo
Hukkuneelle
Otmellehen
Silmän kerran wielä luo —

Sitt' tyyttest' ottaa tnatla-sauwan:
Muu kailt' on mennyt mennä saa,
Waan kalliint' et tol liekki tiennyt,
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Ei lapsia, ei waitnoo wienyt,
On perhe laitti tallella.

Siell' on wllst' nyt ivallnis maassa,
Muottihinsll mahtunut;
Tottohan se lähtee maasta,
Onko työmme palkinnut?
Wlllo ehl'et luontunut?
Tai lie muotti haljennut?
Monta kertaa toiwostamme
Koman onnen ottaa saamme.

Mon' ihmis-lapsi mustan mullan
Maa-peittoon uskoo töitähän,
Maa-mieskin heittää siementään,
Ia toimoo siitä wilja-kullan,
Kuin aika joutuu, niittätviiän.
Ia tiedämm' itse joutumamme
Me kaikki mustaan peittoon maan,
Waan nousemamme arkuistamme
Ijiiiseen riemuun taiwahan.

Kirkon päältä
Harwahan
Kaikuu kellot
Hautahan.
Suru-kelloin ääni saattaa siellä
Matka-miestä tuiimeisellii tiellä.

Puolison, sen uskollisen,
Ah sen hellän lasten iiitin
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On nyt Tuoni temmannunna,
Omiltansa ottanunna
Mieheltä ja lapsiltai,
Joita hälle monta sai,
Joita itse kaswatti,
Hellästi myös hoiteli.
Nato on nyt perheen, huoneen
Ijäksensä sammunut,
Kuin on perheen äiti Tuoneen
Majansa nyt muuttanut;
Hänen kaipaa huoliansa
Lapsi-parwi iiititön,
Siassansa, toimissansa
Liikkuu wieras lemmetön.

Kunne kello jäiihtyttewi,
Työ on raskas seisokoon,
Niinkuin lintu laulelewi
Kukin jouten oltohon.
Kosta tirtkahat
Tähdet tuittawat
Ia tuin iltll-tellot foiwat,
Irti työst' on miehet oimat

Askelilla ahterilla
Metsä-miesi kiirchtiwi
Kodon kullan liinipimille.
Kotiin käywät niiiiityin lampaat,
Paksu-rintaa,
Puhdlls-karwaa raawas-karjaa
Ammuin astuu
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Nametoihin pitkä sarja;
Kulkee myös
Lyhde-kuorma,
Lyhtehill' on
Kirjamainen
Kiehkurainen
Kutkia;
Nuoret niitto-miehet liiywät
Tanssimaan.
Tiet ja raitit ratttenewat;
Tulen reititän ympärille
Talon rahwas tunkeilivat.
Portit hiljan sulkettwat.
Waippa tumma
Waipuu maalle;
Waan ei rauhan-miestii kumma
Haahnto yön
Hämäräinen hämmästytä:
Lain woima poistaa paha-työn.

Laki kallis, wiljawainett,
Luojan luoma taimahainen,
Side ytst ylhäisille,
Hywille ja haltvimmille;

Kansat, kanpungit sa pohjaat,
Willit ihmis-töille ohjaat,
Tamat raa'at taimuttelet,
Karut luonnot lauhduttelet,
Kansat siihen tuntoon saatat:
Tuntemahan synnyin-maata!
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Kaikki, toiwoin työstä riistan,
Auttaat toinen toisiaan,
Ko'etella kiltvan, kiistan,
Saawat kaikki woimiaan.
Isäntä ja Palwelija
Vapaudessa suojan saa,
Kaikilla on manna sija
Vastustella sortajaa.
Työ on »tiehen lunnia,
Wiljan wlliwan-tliihtlyt saa,
Ruhtinalle arwo antakaa,
Arwo meille työmme waiwasta

Rakas rauha,
Sulo sopu,
Olkaa, olkaa
Tässä meidän maassakin!
Elköön piiiwii moinen tulko,
Jolloin sodan julmat joukot
Tätä maata raatelewat,
Jolloin taiwas,
Jonka hellä illan rusko
Kaunistaa,
Kylien ja kaupunkien
Palostakin heijastaa!

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

Työn taitaa irti kuorestansa
Waan mestar' itse irtautta»;
Oi surkeutta, tun mirtanansa
Tuli-kuuma wasti Vallan saa!
Se seinät wahwat maahan lyöpi
Ia kiehuin, paukkui» mirtoaa,
Ia ahnain nieluin kaikki syöpi,
Tult', onnettuutta oksentaa.
Kuin raaka woim' on wallan saanut,
Niin järjestys on warsin laannut,
Kuin tyhmä kansa ohjiin käy,
Niin työss' ei järjen tointa näy.

Oi maata jossa Hiljallensa
On kertyn't palon-ainetta,
Ia lattsa katkoin lahlehensa
Se itse ottaa oikeutta!
Pahll-ilti kellon lieriin tarttuu
Se waitt' ois soipa sopua,
Ia Pauhu paisuu, kansa tarttuu,
Ia kello ulwoo kapinaa!

Wapaus, wertttus! ääni raikuu
Nyt rauhan-mies tiiy miekkahan.
Ia torit täytyy, kadut kaikuu,
Ia ryöstää, tappaa aljetaan,
Ia ilwehillä hirmuisilla
Myös mainiot leikkiä nyt lyö,
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Ia raatelijan hampahilla
He wastustajan syömen syö.
Ia Herran pelko aiwan tauloo,
Myös säiityisyys on Voimaton,
Ia konna lahlehensa laukoo,
Ia laitti hurjuus irti on.
Mä kyllä tiedän kyiden Vimman
Ia tunnen tiikrin hampahan,
Waan hirmuisinpa hirmuifimman
Tuo ihminen on Vimmassaan.
Woi niitä, jotka foke'ille
Tuon taiwaan-soihdun antawat!
He sill' ei nää, waan kaupungille
Ia maille palon kantawat.

Eheä ja wiilkkywäitten,
Niinkuin Päiwä muu,
Kello lirkas, heltkywiiinen
Kuorestansa paljastuu,
Aina kannasta
Asti laitahan
Tetijiitä liittää kirjat,
Laidan lehdet, lehwiit, marjat.

Tulkaa tänne
Nyt poiat kaikki! wihkikiimme
Ia uusi kello ristikiimme,
Concordta sillä nimi on,
Sill' yhteyteen se aina soikoon
Ia mielet yhteen saattaa woitoon
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Se olkoon sillä aina työ,
Nyt mestari sen siksi lyö.
Maast' ylhäällä se riippukohon
Ia ukon kanssa kaikutohon
Se läsnä tähti-inaailman;

Se sieltä ääni ihmisille,
Kut maassa täällä matawat,
Ia oppi olkoon syntisille,
Ett' luojoansa muistawat.
Tuo wataisia wirlkakohon
Ia pyhiä sen waski-suu,
Ia hetket lyöden lausukohon
Kuint', armon aita larloittuu.
Se onnen töitä seuratkohon,
Wailk' itse ompi tunnoton,
Ia kielellänsä kaikutohon
Maan-mllttaajitten kohtaloon.
Ia niinkuin ääni, torwaan käynyt,
Ia lohta taaskin hiljenee,
Se tteuwoo, ett'ei Pysywiiistii
Ole luotu mitään maailmaan.

Nuorin wahwoin nostatatte
Kellomme nyt kuopastaan,
Äänten uiaahan auttakatte,
Ylös taiwaan ilmahan.
Nosta, nosta, nostakaa!
Hiljalleen se kohoaa!
Riemun kaupungille kantaa,
Rauhasi' ensi äänen antaa.
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V.

Döbeln Juuttaassa.
Prowasti lausui: »Döbeln lohdutusta

Et huoli; jos nyt kuolee, hukkunee.
Mä nuhtelen ja tarjoon johdatusta,
Waan hän on ääneti ja kuuntelee;
Mut älliä hän hyppää istuillensa:
»Wie pappi pois!" jo huutaa rengillensä,
~Hänt' elä laske tänne konsanaan!"
Waan kiiylös nain puhua kuolewaifen?
Mut itse käyköön koston loslewaifen,
Mä tein, min woin, mi kuului wtrlahan."

Näin lausut pöydässänsä pulskeassa
Tuo pyhä Pappi huoaten, ja löi
Myös rintaansa ja leikkasi samassa
Palasen wielä paistia ja söi.
Mut Döbeln taudin tuskissa towissa
Nyt heittelihen, silmä olj tulisna,
Ia rinta kuohui, laswo olj kuumennut.
Sen wäki oli pohjaan Päin paennut,
Ei lahteen piiiwiiiiit yhtään hengähtänyt,
Hän itse Joensuuhun joutunut.
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Werensä liellisi, mut mielessänsä
Nyt tuli poltti kahta tuimempi;
Letvottommts sywempi silmästänsä,
Kuin paljas taudin hohde, säihkysi.
Hän hetket raskahat nyt näin odotti,
Ia kuunteli ja päätänsä kohotti,
Owea kohden luoden silmänsä.
Ow' aukesi, waroen Pitkin siltaa
Kenraalin luo käy nuorukainen hiljaa.
Ia Döbeln wirlkoi wierahallensa:

»Herr tohtori, ma taiaks' turhats' öisin
Ken-tiest taitonne jo tuominnut,
Jos luulemaan et ois mun saanut toisin
Haaw' otsassain ja ystiiwiiin Bjerken.
Mit' ootte käskenyt, mitäpä tiellyt,
Totellut oon fentiihden, kaikki niellyt,
Kuin lapsi, rohtonne ja jauhonne.
Te taidolla ne kyllä laittelette,
Naan niitä syömään jos mun wattginette,
Niin Viekää poies lääkityksenne."

»Mun täytyy päästä Vailla Tuonelasta,
En jouda kauemmin nyt potemaan,
Jo tykin-jyskeen kuulen luttahasta,
Siell' onni Suomalaisten rattaistaan.
Mun täytyy päästä miesteni sekahan,
Sill' Adlercreutzi muuten wangitahan,
Kuin läypi sitten, Suomi rientosi?
Ei, rohdot mulle antakaa wiikewiit,
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Kut huomenna »tu» heitommals' tekewiit,
Mut saattaat tänä-pänä jatkeelle."

Se mieluist' ei ole lause lääkärille;
Waan näkönsä jo Viimein selkeni,
Kätensä last' hän rohto-pöytiiselle
Jo rohto-pullot maahan pyyhkäsi:
»Nyt, kenraali, on esteheni-poissa!"
Punapa hohtut Döbelin kaswoissa,
Hän hyppäs' ylös woimlltomtakitt:
»No kiitos, kunnia nyt, ystäwänt,
Hywästi arwasitte mielialani,
Te ootte mies, jos mies oon itsekin."

Itmttaass' oli ampuminen waiettmtmta,
Ia kuolo kunnon saaliin korjannut,
Ia Suomen joukon Voima rattennutma,
Se hasallansa oli ja heikonnut;
Ei wihollinen paennut, waan peräytyi,
Luo Kosatskowslitt uudestaan keräytyi,
Ia uutta uhlas' Vainon kauhua.
luur' niinkuin pilwi pitkäisen, kun siirtyy
Taiwahan rannalle ja siihen Piirtyy,
Uutt' uhkaa tulta sekä pauhua.

Ken woi nyt meidän miestä kiihoitella,
Ken harwat joukot tappeluhun wei?
Uroutta, tuimaa intoa tapella
Oli kyllä, mutta järjestäjää ei.
Se mies, jol' oli yksin turwattamme,
Jok' oli wahwimmatkitt wainoojamme
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Palohon aina tainnut painaltaa,
Mut' ei nyt saanut miestensä terällä
Wlimestä kertaa kuolon kankahalla
Kowatorwan onnen kanssa taistella.

Se muistetaan, sin' et tok ollut poissa,
Urosten uros, Eeli, kuitenkaan,
Sä, jont' on kuulu muiston asunnoissa,
Mut osctttuttttas' aina itketään!
Waan sä ju muut urohot tamppaella
Paremmin taisitte kuin taiwutella,
Sen taisi waan tää sairas yksinään;
Maroissanne, mut waiti te olitte,
Grönhagen, Kothett, Schantz ja arwelitte,
Mut Konow waan se noitu miehiään.

Waan hiljaa! kuulkaa! tuolla httrratahan,
Ia ratsas-miesi lentää. Ken se on?
Se huuto on! Waan miks' nyt rieut utahan,
Ia mistä käy se hurra ponneton?
Ia hurraa, hurraa kaikuu kaikki waarat,
Se ääni paisuu, täyttää kaikki haarat,
Ia wiimein lasleutuwt laatfohon.
Hän tullut on, on joukkonsa seassa,
Se pieni mies, joll' on side otsassa,
Kenraali kiiwas, uljas, wilpitön.

Hiin iiiintäsee, ja kaikti waitenewat,
Hän katsahtaa, ja miehet karkonneet
Riwihitt wanktoihitt taas seisottuwat,
Ia komppattiiat on kotoutuneet.
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Tiheä wiiltkiiä sota-rint' aseissa,
Ia joutto kurja, musta Nepaleissa,
On järjestynyt taas ja hirmuinen;
Se kaatua ei aio, ei tapata,
Se arwelee jo piiällenkin karata,
Kun uusi into temmannut on sen.

Nyt nähtiin Döbeln pitkin ratsastawan
Tuon joukon tauomtehen rintoa,
Sen silmä tuntui tarkoin katsastaman
Jok' urhoon lmttoa ja intoa.
Sen kyllä Suomalainen, Ruotsalainen
Älysi, että tuuma oudonlainen
Nyt hänen liikutteli luontoaan.
Hän lauhemp' oli kuitenkin kuin ennen,
Ia suunsa nauraht', kun hän keksi kemien
Iylseitä, arpi-piiitii tuttujaan.

luur' niitä oli harinaa-päii Pistuoli,
Kapraali ensi tomppaniiassa.
Jalassa toisess' oli lentää puoli,
Ia toinen paistoi aiwan paljasna.
Läheten häntä Döbeln seisahtawi
Ia tuimin silmin mieheen tatsahtawi,
Hän hämmästyy ja ompi ensin wait.
»Olithatt," lausui wiimein hän sanoen,
»Lapuan leilissä ja Kauhajoen,
Tiimiinkö palkan woitostasi sait?"

»Herr kenraali," niin lausui wastaan utlo,
»Tass' antamanne pyssy wielä on.
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Sen piippu on eheä, ja sen lukko
Lyö tulta Vielä. Siinä kyllä on.
Ei kenkiäni kenkään soihmaelle,
Jos kenkiä ei mieheks' arwattane;
Ei waatteus miestä paljon eistytä.
Oli kengässä tai ei, luku' ei tuosta,
Kun saapi seisoa, ei täydy juosta,
Niin jalka seisowi myös kengättä!"

Jet Döbeln waiti wanhuksen tuon eessä
Nyt nosti lakkiaan tään kuultuaan.
Hän sitten lätsi Brakelitt luo; wiiessii
Luutnantin seisoi rumpali Platan.
Hän oli jo ollut Armfelt'!» parissa;
Palikat wanhukselt' enää tahissa
Ei nousseet, löihiin mieli-miiärittiiiit,
Ia wirwelistii nyt hän wiisi tiesi,
Mut tappelussa aina löi luin »tiesi;
Nyt tälle lausuwi kenraali näin:

„Etk' ole jo rmnpuhufi kyllästynyt,
Eik' ole nuorempaa nyt lyömähän?
Tass' olet sä kaiken piiiwiiii töykistynyt,
Et rumpua nyt saane jyskämään."
Se lause wanhalle ei mieleen ollut:
»Tosin kyll' olen wanhaksi jo tullut,
Mut wielä teen mä tottumani työn;
Kaks' ompi mulla wielä kättä jäykkää,
Kun huudatte kuin Armfelt: päälle käykää
Mii harwaiseen, mut hartahasti lyön."
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Lapuan sankar' silloin kättä antoi
Armfelt'in aikuiselle miehelle.
Sitt' orhi hänet siitä eelleett kantoi,
Wei Gyllenbögel'in luo rannalle.
Niin wastll maalta tuotu nuorukainen
Siin istui, laswo kalwas, waaleaitten;
Kenraali keksi sen ja liljasi:
»Ken oot sä, piillö, ja mikä hätänä,
Kun kastoosi on warsin waaleana,
Sa kuoloako kartat, Petturi?"

Kenraalin luokse astui nuorukainen,
Awafi nulkll-wieru» nuttunsa,
Rinnastaan paistoi haawa awonainen,
Ia hurme huppelehti haawasta.
»Tuon sain ma taannoisessa tappelussa
Ia tutkintaan en joittan't ottelussa,
Se wuott kaswon kalwaksi näin.
Mut wiel' on mulla Voimaa Voittamahan,
Jos wielä kerran käymme koittamahan,
Mä toinnuin uudestaan, kun teidät näin."

Weet kiehahtiwat silmään Döbelille:
»Niin käykääm', uros-joukko werraton,
Nyt wihollisten kanssa woittoisille!
Tiiii päiwä kaunis, päiwä woiton on.
Upsierit joukkojanne johtatate,
Ia laitin puolin Päälle leitattate,
Jo saalihimme seisoo walmisna.
Se turhaa oisi wielä nyt epäillä,



91

Ett' ei saa woittoo urohilla näillä,
Nää möisi maailmankin wallata."

Ia silloin pitkin linjaa riemu raikui:
»Nyt käykää päälle, lyökää, nylkekää!"
Pistuolin ääni kauheasti kaikui,
Platan se rumpuansa jyskyttää,
Ia poika, joll' on reikä rinnassansa
Kiiwaasti astuu hantin toisten kanssa,
Ia Döbeln miekka kiidess' ensinnä.
Ia piiiwii-kult' oli wielä taiwahalla,
Kun Weitiiläinen jo oli pakosalla
Ia Adlercreutz'in tie oli awattu.

Ia sota-joukot pois oli poikettnehet.
Tienoihin toisiin tuimin kuoloilleen.
Niin maalla, jolla he oli pauhannehet,
On illan suussa miesi itsekseen.
Sen ratsu Puuss' on kiini laitehella,
Hän seisoo maalla, jont' on hurmehella
Nyt waitto peittänyt ja kuolleilla.
Ia tuuli kaukaa woitto-huudon tuopi,
Hän silmänsä päin taiwahasen luopi,
Ia lause silloin kiiypi huulilta:

»Työ tehty on, mä pääsen woittajaksi,
Naan toinenkin on wielä tehtiiwii.
Mua mainitllhan epii-uskojatsi,
Mä epiiellen totta etsiskitt;
Mut kuhun aineesett ajuni ryhtyi,
Sinua etsi se ja Suhun yhtyi,
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Sä, jonka tahdon jälkeen kaikki käy;
Siis Sinulle nyt liitokseni annan
Ia tässä kuolon kankahalla kannan,
loss' ei se kellettkänii muille näy."

»Sä synnyin-maani mulle annoit jälleen,
Waitt' oli jo sammumassa toitvoni;
Sä kaikki näät, niin tutki, laitatienkö
Mä arwata sen armolahjasi!
Jumalalaan Voip' orja kumarrella,
Mä kerjätä en woi, en imarrella,
En etsi surkua, en palkkoa.
Riemuiten saan Vaan etehesi tulla,
Ia kaiken mit' on ilo-mieltä mulla
Tänä hetkenä, sen Sulle ilmoittaa."

Sä mulle annoit innon liihotella
Tuon wihoillisen päälle joukkoni;
Mä wasta wieritt sairas-wuotehella,
Mit' oisi oma Voinut Voimani?
Waan Voitto meidän on, tie suljelsittu
Nyt suomalaisten taas on Puhdistettu,
Ia toiwo uusi, sytyttämä mun.
Mut Sä, Sä yksin, meille woiton soit,
Sä Luojani, päin meihin silmiis' loit,
Sä woiton annoit, kummia on sun."

Näin lausui mies, sen ääni waikenewi,
Hän silmänsä nyt alas wiimein loi
Ia Päiwä maillensa jo poikkenewi,
Yö surman saalthille Peiton toi.
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Ken, kallis kansa nähnee onneasi,
Iloko wai on murhe majassasi
Ajan Vasta tiiywiitt päälle asuwa?
Waan riemttiunetto tahi surret silloin,
Niin kunma-päitviniiis sen päiwän, milloin
Sai woiton Döbeln, ollet muistawa.
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IV.

Kosken-laskijan morsiamet.
„El', armas Annani, waalene,

Jos Pyörtäjä-koski Pauhaa.
Sen woimaa en tosin wallitse,
Ei löydä se koskaan rauhaa.
Mut kellä sen kalliot tiedoss' on,
Niin sille se nöyr' on ja woimatott."

Näin Virkkoi Wilhelmi Annalleen
Ia itsekin puurteen astuu,
Ia päästi purtensa »valloilleen,
Sen koskessa laidat kastuu,
Ia Pyörtäjätt luontoa katsomaan
Nyt Wikhelmi wei tätä morsiantaan.

»Woi, kuinka kirkas on illan kuu
Ia VälNywä wirran talwo!
Ei linnut liiku, ei ols', ei puu,
Ei muut tuni tähdet walwo;
Woi kuinka nyt kuolema kaunis ois,
Kuin tultansa tatissa nyt tuolla wois!"
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Näin Anna iiiinteli hiljalleen,
Sen silmähän kyynel entää;
Mut koski tiihtywi eellehen,
Sen woimassll wenhe lentää;
Waan Wilho on oppinut laskemaan
Tää kulku se on hauen rieitmjaan.

Jo laski poikana purressaan
Hän Lyy-joen kaikki kosket,
Useinpa Pyörtiijii kuohuillaan
Se kasteli hiiltä posket;
Ei paatoa löytynyt yhtäkään,
lot' ei olis tottunut malttamaan.

Mut kosken kuumassa kuohussa,
luur' jossa sen suotsu suorin,
On, päällä maahtiuen maippattfa,
Yks' Ahtolan neito nuorin;
Se Wellamon karjoja paimentaa,
Ia kostien kuohua katsastaa.

Sydän on Wellamon neidolla!
Sen waahtisen tvaipan alla,
Ia lemmen liekki se aallossai
Woi syttyä niinkuin maalla:
Ia Wilhoa neitonen Wellamon
Se katsellut kauan ja liion on.

Ia tuostapa neitosen rintahan
On syttynyt outo mieli,
Powensa ktwlewi huotaaivan,
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Mut kertoa ei woi kieli;
Hän kuohujen keskehett istuiksen,
Siin' ainakin Wilhoa wuotellen.

Niin Wilhon wenhe nyt kiiruhtall
Kuin Pohjolan wanlin myrsky,
Se kons' on aaltojen harjalla,
Kons' yllätin liiypi hyrsty;
Mut itse perässä hän pelwott' on,
Naan Annasen posti on ruusuton.

Ilolla Wellamon neitonen
Sen wllstahan uida täyttää:
»Se Wilho tuo on! Mut toinen ken,
Jok' immeltä silmään' näyttää?
— Woi, woi mua, Wellamoit neitonen
Sill' ontpi jo kultana ihminen!"

Jo päättää Wellamon neitonen
Nyt toiwonsa turhan kostaa,
Ia kosken pohjasta paatosen
Hän äkkiä pintaan nostaa,
Johon wene Wilhelmi» loukahtaa,
Ia hän kera kultansa kuolon saa.

Waan suussa Pyörtiijiin wieliikin
On Wellamon neidon-paasi,
Se paasi, jolla hän Wilhelmin
Weneett sekä onnen kaasi;
Mut neitosen itsensä kerrotaan
Meressä murehtiwan rakkauttaan.
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Lähteelle ladussa.
Ken kehno luonnon tyttö

Sun Paikkahan pahaan
Kuletti kaupunkihin
Kadusta juoksemaan?
Olos' on aiwan outo
Ia ratki riemuton,
Kuin liiittys', lähde-parka,
Luwaton täällä on.

Kadull' on katsojansa
Ia tarkat korjaajat,
Kilvillä peittämällä
Sinun ne surmaawat,
Tai täytesi la'aisteit
Rupllll ja ruuhkia,
Sun eitviit, kehnot, salli
Kuwastaa taiwasta.

Ta! ohjaawat wäkisen,
Ojittamalla maan,
Sun mustijen murien
Setahan juoksemaan.
Ei siellä päiwät paista,
Ei luo hopeeta kuut.
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Et hohda lukta-parwet,
Hohaja honka-puut.

Jos kirkkaan silntiis' oisit
Hämeessä attaissut,
Niin hietll-lankahalla
Tien-käyjä uupunut
Se päiwän paahtaessa
Sinusta woimaa jois,
Ia reuttallas' lewiihtiiin
Matkaansa aprikois.

Jos oisit syntynynnä
Sawoon tai Karjalaan.
Niin oisi kuuset nousseet
Norossas' huojumaan,
Niin oisi kuuset nousseet
Ia tuomet tuoksumaan,
Ia niiden siintehessii
Käköset kukkumaan.

Siell' oisi poppa-miehet
Ia rammat maimaiset
Hopeeta ynnä kultaa
Weteesi wttollehet;
Ois tyttäret tytöösi
Kes'-öillii kulkeneet,
Ia lempeä sinussa
Salassa kylpeneet.
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Ia itse Viimein oisit
Liikkeelle lähtenyt,
Wiilitse kussa-kumpuin
Ia waarain wierellyt,
Sitt' äitisi sylihin
Lopulla pauhamtll
Imeisten ihmetellä
Imatran koskena.

Waan kehno luonnon tyttö
Sun paikkahan Pahaan
Kuletti taupuntihin
Kadusta juoksemaan.
Olos' on aiwan outo
Ia ratki riemuton,
Kuin liiiltys', lähde-parka,
Luwaton täällä on.

Kerjiiliiis-tyttö.

Ikiiwii toen tulewi,
Tukala tulettelewi,
Koto kuin on kulkusallll,
Maja paikassa monessa,
Turwa toisien tuwassa,
Wara wieras wartahana.
Kylät kaittt tiiyii saapi,
Kaikki kaupungit katella,
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Käyä kymmenin kyliä,
Hiihteii tuhat howta;
Saapi samota satehet,
Tuulen juoksut tunnustella,
Olla weljettii wilulla,
Sisarena myrsky-siiillä,
Hywä tuttu tuiskttloillll
Käly kinosten keralla.

Usein utuinen lapsi,
Usein tätä iteä,
Halaelen haawan juurta,
Litistän lepän wesoja,
Terwatsta terwehtelen,
Huomenutan honta-puita.

Usein utuinen lapsi,
Usein tätä iteä,
Käyn on kuusen kammarissa,
Pioissa petäjän pitkän.
Usein utuinen lapsi,
Usein tätä ikeä,
Nutun nurmen nuttitloille,
Käännyn kantahan tylelle,
Wäsyn Vieno warwitkohon,
Wietän yötä wiialossa,
Sammal on siskona sylissä,
Wilu weilko wierelläni;
Tuuli tuuitti unehen,
Hongan lattva lapsen lauloi,
Lauloi laatuisna entona,
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Kaunoisena kantajana,
Peitteli petäjän päillii,
Käpy kiitkyehen kätki. -—

Olisin itse emäntä,
Talon leiwän tallettaja,
Orwot ottaisin kotiini,
Kereiiisin kerjäläiset ;

Leiwän leikkaisin leweän,
Kakut katkoisin kätehen,
Silakan sipulteleisin,
Wielä woita wuolaiseisin;
Tilan taljalle tekisin,
Wuotehet wälehen saisin,
Johon lapsia latoisin,
Orpoja asetteleisitt;
Itse riisusin rumintmat,
Itse pienet peitteleisin ;

Eitviit itkisi emoa,
Walittaisi wanhemmaista.

Syys.
Kukkien aita kaonnut jo on, jopa heltewä Päiwä

Aina koleep' etelään rienteä pohjasta pois.
Kauemmin tiihtyetlin walaseewat nyt Lisiä maita;
Wiimaset tuulet jo tai tulewaksi ne talwen sanoowat,
Pihlaja murheessaan huoliwi tukkansa pois,
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Laaksosta sammunut on kulo-rastahan lempeä ääni,
Eikä nyt metsissäkään hiemua tuoksut enää.
Woi kuni muuttunut oot sinä, Luonto, mun lempeni

armas !

Tähkät ja tuheat puut päältäsi pois owat kai,
Ei mua wirwota nyt sinun lämmin ja tuoksuwa hett-

keis,
Etkä nyt jalkan' eteen kylwele kukkasiais.
Kalwas ja karwaton oot tulewikst lepääwa kewäikst;
Maastapa tyhjästä pois nottsctvi silmän' ylös.
Kirkkaamminpa kuin ennen kesäisinä taiwahan öinä
Kuu helosaa waloaan taiwahan ympäri luo.
Tähdet tuillawat myös tiheämmässä oowat kun ennen,
Lempeempäänpä kotiin kutsuivat maan mua Pois. —

Koskahan tuiimeinkin nämä maiset siteeni herennee?
Koskahan henkeni mun kerran tvapaampatta woi
Kuitltawit! siiwin kiiteii tuonne ylös kotihinsa,
Taiwahan laulua waan riemuten kuuntelemaan?
Mult' on loppunut lämpö, ja mieleni kultaset ruusut
Eiwiit nekään nyt enää nouse kun ennen eloon.
Armahat aatvehet ei nyt tuisku metästii minulle,
Lintujen laulustakaan eiwiit enää ne nyt soi,
Eilvätkä kuohu ne nyt edes aaltojenkaan tohinasta. -—
Syömeni surkea sie, heitä tok itkusi pois!
Wielähiitt autuahan minun toituoni tuikkawa tähti
Loistawi kirkkauttaan onneni yöhön alas.
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Laulu Anlllreonin tapaan.
Naittitse, poika!

Nuorra kun wielä
Riehtewä riemu,
Soitot ja tanssit
Tarjona on.

Nuoruuden tarha
Marjoja tviittan,
Kutkia ruusun
Täyttänsä on.

Niitä sä katto,
Solmitfe sitten
Palmitko kaunis
Tuoksuman tuktas'
Kiehkuroihin.

Runsahan riemun
Löydät sä kyllä
Kukkasen kauniin
Hiemu-hajuista,
Waahdosta Viinan,
Soiton sulosta,
Neitosen nuoren
Nännistäkin.
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Kaitti on täällä
Riemuksi luotu,
Kaikkipa käskee
Naulitsemaan.

Katsopas, kuinka
Pelmuten perho
Siitvillii suihkaa
Kukkasten lesken,
Huoleton Vaan!

Niin sinä neidon,
Nauratvll-suisen,
Hekkuma-huulen,
Seudussa suihka,
Suihka ja tuisku,
Kuinka ne kauniit,
Paistamat postet,
Riehteiviit rinnat
Kiihtowllt on!

Katsopas, kuinka
Tuo kimalainen
Hyppien huiskaa
Metsillä, mailla,
Heinästen helläin
Kansilla liekkuu,
Nestehen niistä
Innolla juo!

Niin sinä riennä
Riemusta riemuun,
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Nautinnon neste
Juo sinä niin!

Aikasi aina
Mentöhön mielin,
Kuin wesi weuto
luokseivi joissa
Puistojen Poikki,
Siimehen suojin,
Matkalla kiertää
Montati mutkaa,
Kullia rannan
Muistuelee ja
Pois-patettee.

Susi ja Lammas.
Kesän kuuman heltehellii

Joen kylmällä Vedellä
Janoansa sammuttaa
Rannikolla nuori lammas.

Susi julma, harwa hammas,
Siihen tulla hurtatta-»;
Sillä riippui pitkä kieli,
Lammasta alkoi tehdä mieli
Panna puolis-paistitseen.
~Woi sinua, Pöllö-rutka,"
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HLntäfee towasti hutta
Riidan syytä saadakseen,
»Mittkiitiihden pohjaa potkit,
Ia minulta, konna, sotkit
Hywän juoman kaikki näin?"

Pllkohon ois lammas-parka,
Joll' on luonto heikko, arka,
Juossut warwikkohon päin;
Waan wawisten peltas' sutta,
Rupesipa oikeutta
Tuolta wielä toiwomaan.
»Armon herra," niin hän äänsi,
»Mikäs masten mirtaa käänsi
Wedett mankan juoksemaan?
Alempana kappaletta
Kuin se, missä te otetta,
Minä raukka mettä join;
Kuinkas, maikka potkimalla,
Sotkea ma mirran alla
Teiltä, herra, juoman moin?"

»Vieläkö sä suurentelet
Ia minulle mastaelet,
Muuan tuhma, pöllö-piiii!
Kyllä koht» suusi suistan,
Niin — ja nytpä senkin muistan,"
Susi julma ärjiihtiiii,
»Sanoneesi mennä muonita
Että mut' olisin juonna
Minä merta uudeltaan,"
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»Tyhj' on teille juoru tuotu,
Kost' en mennä muotitta luotu
Minä mielä olluttaan."

»Sen sanoja jotttpi kumpi
Sinä taikka iveljes' ompi,
Siit' et pääse minnekään.

»Velje' ei oo mulla ollut."

»Waan sinulle nyt on tullut
Kosto siitä, että teidän
Paimenet ja koirat meidän
Sukuamme surmaawat;
Ia sowilito-uhriksensa
Nuoren lampaan raswoittettsa
Jumalatkin waatiwat,"
Pilkaten sanowi hukka,
Päälle käy, ja lammas-rutka,
Waikk' on fyytöin, kuolla saa.

Kettu ja Korppi.

Namusessa alkoi olla päiwä,
Aholla tuin juoksi kettu-riiiwä,
Joka etsi aamu-suurustansa,
Sillä nälkä kurni suoliansa,
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Kuin ei eileis-piiiwiin syömisistä
Ollut paljon yhtään Virkkamista.

Titossapa nyt keksi korpin Puussa,
Joll' olj aika juusto-kyörii suussa;
Wesi kiehahtawi kielellensä,
Ia hänelle iski mielehensä:
»Milläs keinoin juuston tuolta saisin
Jospa häntä hiukan narrajaisitt !"

Ei oo millänsäkään, eikä juokse,
Hiljalleen waan astuu korpin luokse,
Ia sanoo lähelle tultuansa,
Hunaja ja nöyryys huulillansa:
»Hywä huomenta, Herr Korppeliini!
Woi, kuin teidän paitanne on wiini!
Meillä mttill' on päällä nahka-takki,
Mutta teill' on kiilto-musta rakki,
Teill' on myös jalassa saappahaiset,
loiss' on alla aika anturaiset,
Sormukset soreat sormissanne,
Rengas kumpaisessai korivassatme;
Miestä kauniimpaa ja pulskeampata
Ilman alt' ei taideta tawata;
Ia tuin ain' isommissa sutvuissa
Laps' on harjoitettu lauleluissa,
Niin ajattelee typerä pääni,
Että teilläkin on kaunis ääni,
Käen setä leiwon woittasitte,
Jos waan laulamahan antauisittc."
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Korppitos hywätsyi kiitostansa,
Laulajai mut' oli luulossansa,
Rytiisi — ja äänen raikahutti,
Että kangas toisen kaikahutti;
Juustopa pudota puttahtaivi,
Ketun suuhun suoraan sutlahtaivi,
Ia kuin korppi kaikkein ihmehetsi
Luuli laulaneensa niin hän keksi,
Ett' olj suurus suustansa pudottua,
Keksi, kuinka kettu, Lemmon konna,
Pojes juosta Pötki juuston kanssa,
Ia hänelle nauroi jnostessansa.

Mattaaminen.
Käeltä leitvonen kysäsi kerran:

»Mist', ystiiiviini, mahtaa tulla se,
Ett' allit, ivailla matkanneet niin paljon,
Ei ole yhtään tviifaammat kuin me?"

Ne oivat pantu meille näyttämähän,"
Käkönen ivastasi ja naurahti,
»Ett' ei se paljo matkustaminenkaan
Voi tuhmaa tehdä wiisahammaksi."
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Rompia.

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

Poiat ne miehiä on, miehet on akkoja nyt.

Kelwotoin lahja.

Jaa' mitä tietänet mulle, j» siitä mä tiittiiivii öisin,
Itsesi annat sie, en sitä otto» woi!

Wiisas Päätös.
Laiskuri Jussi, se mies unissaan oli juolsewinansa,

Siitäpä päättää hän maata ei kousanahan.

Toinen.

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

Herrojen herlnt.
Paawo.

Maast' et, etkä merestä tapaa mitä herrat ei söisi,
Kuin pesä linnunkin heille ruokana tiiy!
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Pekka.
Ellys, meissoseni, sitä kummaksi niin toki luulko,

Ihmeemp' ompi: »Patruun" syö toko kontujakin!

Mits' ei?

Kaunistaa tämä kansa ja maalata kaikkea tahtoo,
Kartanot kellasta-», porttien puut punoaa.
Eikä se suinkaan tyytyä siihenkään toki malta,
Penkkiä, pöytiä myös, laitti» nyt punataan;
Maalattiinhan tuo punaiseksi jo läiimiiki meillä,
— Miks' ei Mamsell sais postusiaan punata?

Hauta-lirjoitus.
Lepiiiimii Malmöistään

On tässä Matti Nuoli,
Hän syntyi maa-ilmaan,
Söi, joi, makais ja tuoli,

Toinen.
Tass' haudassa lepää Grels Patrik Moilonett,

Jonka ilman ei mitään sanota tehnehen;
Ia marinaan käännäksen hän mielä haudassaan,
Kuin tässä ristiäiin nyt ilman katsellaan.

Owi-lirjoitus.
»Elkööt täst' sisähän kamaluus, male, miekaus käykö!"

Pietari kirjoittaa porttinsa kamanaan.
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Tuon näki nauraja muu, towerilleett kohta se lausui:
»Mistäs lautta se mies Piiiisemi itse sisään?"

Hetan tulta.
Kuin tumma parjaus Hetasta nostettiin,

Hiuksensa hänen hoettiin mustanneen!
Se aiwan walhe on, mä tiedän tarkoillchen:
Sen tutka musta olj jo, kuin se ostettiin.

Eräälle rikkaalle.
Rupilais-pussia oot leräellyt arkkusi täyteen,

Kuolla sinunli pitää: minnepä itse sowit?

Eräälle parrakkaalle.
Viisauden, miehuuden merkkinä partasi kaswaa:

Vitsaspa ois sekä mies pukkiki partansa wuoks'.

Eräälle runoilijalle.

Väinämö oisit sie, erotus toden ei iso oolaan:
Kuin ukon liel' sull' ois, mielesi myös hänen miel.

Eräästä laulajasta.
Kuoloa ennustaa yö-huuhkajan hirweii laulu,

Vaan Sipi tuin laulaa, kuolewi huuhkajakin.
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Luonnon wiittllUs.
Kuuntelemaan enemmän sinä luin puhumaan olet luotu

Koslahan yhden suun, lorwia kaksi sä sait.

Kertulle.
Peilisi, Kerttuni, ei puhu totta; jos totta se laufuis,

Et sinä milloinkaan katsosi sen kuivahan.

Naiminen.

»Naiminen meillen on, keiviihiillii lun merta taloille,"
Huoaten nainut mies kerran lausui näin,
»Siitä ken ulkona on, sisähän sen mieli jo hetkuu,
Ken sisiiss' on, sepä taas toiwosi päästänsä puis."

Elämä.
Niinkuin laiwan on aaltoili', on ihmisen retki täällä,

Tuiskut ja tuulispäät kaikki se kärsiä saa;
Onni se on peri-miesnit j» sattuma sill' apulaisna,
Yhden yhdiimte luo, toisia toi sanne wie;
Yksiä lauhkea tuuli ja myrskyt toisia kohtaa,
Yhteen waan satamaan kaikki he Viinten tiiy!
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VII.

Joulun-aatto.
Tiima on kaunis, liikuttaiva, pyhä ehtoo!
Ihmiset wiettiiwiit rakkauden juhlaa! Tänä Päiwänä

sitoivat ihmiset toisillensa yhteisen ilon, he ilahuttawat toi-
siansa riemulla, helleydellä, rakkauden-, ystäwyyden» ja uskol-
lisuuden-lahjoilla

Se hywä Isä tuolla ylhäällä on ihmisille antanut koko
maa-ilman yhdeksi ainoaksi elämäkerran-pituiseksi joulmtaatto-
lahjlltsi! Hän on antanut ihmisille elämän, joka on yhtä rikas
luin täyteläisin joulu-pöytä, ja täyttänyt sen hyivillii lahjoilla.
Hän on taiwaan kumuun sytyttänyt äärettömän joulu-puun,
joss» on lukemattomia joulu-kynttilöitä, ja tästä säihkyämiistii
puusta »las-leimahtelee kaikki elämän armo-lahjat: Rakkaus,
Usko, Toimo. Hän on lahjoittanut ihmisille kokonaisen joulu-
pöydän, täynnänfä ihanoita, monen-kaltaisia lahjoja: aamu-
ja ilta-ruskon, kemäiilt, kesän, linnut, kumaukset, kyyniileet,
rakkauden, ystäwyyden tiedon, hyivän-tekoisuudeit, uskon-opin
j» tuhansia muit» kappaleita, jotka saattamat tehdä meidät
onnelliseksi. Wielä on hän lahjoittanut ihmisille kauniin astian
töhniinsä kaiken-laisi» leikki-kaluja, wiilkkywiii kullasta j» ku-
lumia talleista tiivistä, ja sen nimi on tn toastin, ja siinä
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on ilahuttawi» unia ja suloisia toitvctutsia. — Sanalla sa-
nottu: tämän isättömän j» äidittömän lapsi-huoneen ian-
kaikkinen Isä on tahtonut tehdä koko ihmisen-elämän yhdeksi
ainoaksi loppumattomaksi, kummalliseksi hiimiirii-hetkeksi, tämän
elämän auringon »las-menemisen ja tulewaisett elämän au-
ringon ylösnousemisen Malilla.

Waan ihminempii on, niinkuin pienet lapset, katkoinut
ja monituisiin pieniin, mitattuihin ja luettuihin juhlapiiilviin
jaellut tämän elämän suuren joululahjan. Hän on jaellut
sen loppumattoman, ian-kaittisen, elon-pituisen rakkauden lah-
jan pieniin, aiwan pieniin osiin, j» tviettäii nyt joka wuosi
kylmän rakkautensa joulukuu-yötä, ja päättää silloin aiwan
kiiruusti laitti rakkautensa asiat kanssa-ihmistensä, ystiiivieusä,
lastensa, sydämensä ja laittein ontain, Hellempien tunnettensa
tanssa, ja oleskelee heidän kanssansa tällä ainoalla, pienellä,
-lyhykäisellä, määrätyllä rakkaudeit--hetkellii.

I» näiden muutamien, rakkauden pyhässä maassa sei-
sowllitt wiittojen wiilille, näille pitkille autioille taipaleille
kylwäwät ihmiset toto tvuoden kuluessa wihan neuloj», lem-
mettömyyden sappea, kateuden wiholaisia ja tuhansia muita
myrkyllisiä kllswuja, jotka katkeroittawat, häwittäwät ja tu-
kehduttawat kanssa-ihmisten onnen!

Ia sitten, täytettyänsä nämä wiili-paikat wihall», w»i-
nolla, lemmettömyydellä, kateudella, eri-puraisuudella, waelta-
mat he joka wuosi kerran sen wanhan, ikuisen ian°kaikcn sei-
soman ratkauden-tiemiitan tykö, ja ripustamat siihen lamp-
punsa kaiken sen teko-kynttilöiden kanssa, ja koristelemat sen
kauniilla ja monen-laisilla leiiti-kaluill», ja tätä ihmiset kut-
suwat joulun wiettämiseksi!!

Taimaallincn Isä, anna heille anteeksi! He eitviit tiedä
mitä tekewiit.
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He kultewat luin sokeat Sinun armosi äärettömän
malo-ntercn läpi, he kulkemat luin kuurot Sinun armeliaisuu-
tesi loppumattoman wirtaputoutsen wierellii, he lulkewat kuin
mykät Sinun luomisesi iatt-laillisen ilolaulun soidessa, he
lulkewat tykyttiiwäisellii sydämellä, lyhyellä hengityksellä läpi
Sinun korkean, taiwas-walolla walaistun maa-ilmasi.

Ia nyt millä läännäten kauas pois niistä joulupöydistä,
joit» woittoa pyytäwii rakkaus asettelee, yhdellä ainoalla joit»
ltmaatto-hetkellii ympäristöllensä paratakseen pitkän, katkeran
tuuodeit; — pois minä taännäten siitä joulu-pöydästä, jossa
sydämett-koivuus kultaisella lahjallansa koettelee omillensa kul-
lit-» kolo pitkän, myrtkyhllrmajatt »vuoden; — pois minä
läännäten siitä missä itse-rakas olento kirjaivilla lahjuksillattsa
koettelee lepytellä polkemaansa sydäntä; — kauas minä
läännäten pois niistä juhla-pöydistä, joilla oikea rakkaus on
ainoastaan näky-leipä, oikean wanhemman-raklaus ainoas-
taan lento-tuli.

Ulos minä menen ja katselen sisälle ja kuuntelen köy-
hyyden Pimeistä ikkunoista, joissa ei muuta loista kuin rak-
kaus, Ajoissa ei kaswa muuta puuta luin puutteen jaahkeran,
kowan työn luiwa leipä-puu, joissa ei Pala muita kynttilöitä
luin liiluivia, kuumia kyytliileitii.

Minä painan lormani löytölapsi-huoneitten omille,
joissa lapset oivat isättä ja iiitittii, ilman kultasitta lahjoitta,
joulu-puitta ja joulu-pöydittä, ilman kaikitta rakkauden ja
helleydeu lahjoitta. Minä menen ulos. kylmille kaduille, etsin
niiden paleltuwaiset, wapisewat lapsi-raukat ja näen kuinka he
itketvillii silmillä kurlisteletvat niihin lämpimihin, loistamin
huoneihin, joissa onnen lapset owat walossa ja riemussa ja
iloitseivat joulupuun ympärillä ja hyppien riemusta ja tyy-
tyiväisyydestii taputteleivat käsiänsä täyteläisen joulu-Pöydän
ympärillä.
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Minä etsin kaikki ne tuhannet, jotka tänä päiwänä,
tänä liikuttllwllisetta joulun-aattona, istumat yksinänsä, aiwan
yksinänsä, hyljättyinä eikä ketieltitiin rakastettuina. Etsin
kaikki ne, jotka rakkautta ja toiwon täydellä sydämellä kui-
tenkin owat unhotetut, jotka tänä päiwänä sillä pyhällä eh-
toolla, eitviit saa pienintäkään rakkauden merkkiä, ei mitiikäiin.
Etsin kaikki ne, jotka istumat pimeydessä itku-silmin ja tai-
mettuneilla tasmoilla. Etsin kaikki ne, joille onni ei ole an-
tanut mitään, ja joilla nyt tällä pyhällä hetkellä ei ole mi-
tään antamista raktaimmilleen, lapsillensa, rakastamillensa.
Etsin kaikki, jotta kauas eroitettuina rakkaimmistansa istumat
suruen ja kuiwettuen, tuin eiwiit saat» tällä pyhällä ehtoolla
sano» niille yhtään rakkauden sana», eikä antaa yhtään rak-
kauden lahjaa, ei kukkaistakaan, ei hienointa paperipalaista-
kaan, ei mitään. Etsin kaikki ne, jotta ainoastaan kuolleille
saattaivat sytyttää joulu-puunsa kynttilät, ne, joilla tässä
maa-ilmassa ei ole mitiikiiän.

Kaikki nämä minä etsin käsiini ja Painan heitä sydän-
täni wasten ja sanon heille:

»Tullaa minun kanssani, minä olen köyhä kuin te;
tuolla maan alla on minulla kuin teilläkin kalliit aarteet, ja
täällä maan Päällä aiwan iviihii; niinkuin te olen minäkin
syönyt leipäni kyyneleillä, ja lyynäleillä seoittanut juomani;
minä olen hyljätty niinkuin te, minä kannan sydämessäni pa-
lawatt, sammumattoman toiwon niinkuin tekin, minä olen yksi-
näni ja kaikista eroitettu niinkuin te; minä olen köyhä, hywin
köyhä, maan en kuitenkaan niin köyhä, ett' en saattasi kutsua
teitä kaikkia pöytään, sydämeni pöytään, joka on rikas rakkaudes-
ta, rikas liimpytnästii, eliiwiistä, tehollisesta armeliaisuudesta."

»Näettenkö tuolla taiwaalla tuon suuren, moni-haarai-sen, kulta-lehtisen joulu-puun? Sen on iatt-kaikkinen Isämme
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pannut sinne meitä ivasten, ainoastaan meitä ivasten, jotka
emme tänä iltana istu loist»wien kynttilä-kruunujen »ll» ja
monen-kaltaisesti koristeltujen ja rakasten pöytäin ääressä,
waan tämän, ian-kaitliseit Isämme tuhansittain leimahtele-
man joulu-puun alla."

»Näiden tähti-malojen mälitse kääntää se taiwaalliiteit
Isä lempeästi katsoen silmänsä alas lastensa päälle, ja mi-
nulle ja monelle muulle on hän suonut silmän, jolla näen
puoli-amatut omet parempaan elämään, ja näen ja kuulen
kaiken sen ilon, joka sinne on luotu."

»Ia tämän kiiltämän, loistaman, tähdistä tehdyn joulu-
puun on Jumala istuttanut taiivaalle ainoastaan niitä ivas-
ten, jotta yksinänsä j» hyljättyinä katsoivat taiivaalle päin,
ja näinä tuhannet ja monin tuhansin tuhannet ivalot lei-
muamat ja loistamat ainoastaan niille, joille muu elämän
joulu-malo ei loista; ja minä Wien teidät lähemmäksi näitä
kynttilöitä ja selitän niiden sateet, ja osoitan teille, kuink»
ne katsomat sisälle elämäämme niinkuin rauhan enkelit, niin-
kuin tulemaisen ian-kailtisen taiwas-riemun loistawa takaus."



Pohjan Eläimet.
Ketä halu metää luonnon muotoja tutkistelemaan, se

katsokoon kerran lehmän ja härän silmiin, j» katsokoon, kuinka
nämä eläimet käyttämät itsensä. Ne näyttämät ,

niin »rivon-

lliisainneiltll. Tuntumat oleman ei iloiset, ei myöskään huo-
len-alaiset; Harmoin mihaiset, maan ei leikkisätkään. Ne pi-
tämät itsensä niin armossa, ja äkkiä katsoen luulisit heidän
»in» oleman missä miran toimituksessa. Heistä on talolle
suuri hyöty, j» niin todistaa ulkonainen muotonsakin heidän
oleman juuri maallisen hyödyn, j» waan paljaan hyödyn
tähden luotujen. Et suinkaan ole näkemä yhtään niin ar-
mollista, niin mirkamiehen-luontoista olentoa, kuin miltä
härkä näyttää kaikessa olossansa, käynnissänsä, päänsä kään-
tämisessä, katfannassansa. Joka luulee nämä sanat leikin
Muokfi sanotuiksi, se pettyy sangen paljon. En tahdo niillä
Mtrta-miehiä nauraa, enkä sitä, jota maa-ilmassa »toimi-
tukseksi" sanotaan, pilkaksi osotella. Kumpaakin kunnioitan
minä yhtä milpittömällii mielellä luin muutkin. Ia maikka
silmäni halullisesti liikkuu luonnon muodostamia katsomassa,
niin et mieleni kuitenkaan pyri yhdelletitääu sen olennolle
nauramaan. Sen siaan katson härkää ja lehmää ainakin
liikutetulla sydämellä. I» ainakin näen heissä kumauksen
siitä mikä on »toimituksessansa liittuwa", »piialle-pannun
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welwollisutttetlsa täyttämä", maallisessa merkityksessä »arwon
ansaitsewa, järestytsen alainen, wakawa, päätösten jälkeen
eläivii, kesti-ikäinen" ss. o. ei nuorison kaltainen eikä warsin
wanhettunutkaan). Kaisastahan esim. tuota härkää, jota sei-
soo edessäsi ja märehtii, ja näyttää niin sanomattoman
ajattelewaiselta; tarkemmin katsoen häntä silmiin etkö liene
hawaitsewa, hänen ei mitään ajattelewan. Katsasta taata ivaka-
mielistä, hyiviiii hollannilaist» lehmää, joka lypsettäissii seisoo
niin siiwosti jakatsoo ylös ilmoihin niin — miettimällä tawalla.
Juuri näin tailvaalle katseessansa tekee hän yhtäkään jäsen-
tänsä liikuttamatta, taaksensa pienen kepposen; mutta tekee
tämänkin tekonsa yhtä wakawasti, yhtä toimellisesti, tuin
minkä muun nyky-aikaa ja tulewaisuutta hyödyttiiwiin työn.
Jos näistä oleunoista siis yhdeltä puolen onkin suuri hyöty,
niin ei niissä toiselta puolen löydy merkkiäkään notkeutta, ei
merkkiäkään siemyyttii eikä sitä eliihtiimätä arastamista, joka
ilmoittaisi sisällisen mireydeu, sitä arkuutta, joka kalalla ja
linnulla löytyy. Arkenee eli pelästyy hiiriäkin ja lehmä toi-
sinaan, mutta käyttäytyivät silloin hätäisesti, hypyttättiiillä ja
raskaasti. Juuri samoin käyttää se ihminen itsensä, joka on
painaman ja toimellisen näköinen, ja Harma asia näyttää niin
surkealle, kuin se milloin tiimiin-kaltaisen ihmisen täytyy yht-
äkkiä luopua tästä luonnostansa. Harmoin näemme niin
kuivaamata ja merkillistä tapausta, kuin sen, milloin lehmät
mallit-tiellä ollessansa pyrkimiit matkustajan tieltä pois. Jos
lehmä Mlltka-miehen tullessa on oikealla puolella tietä, näh-
dään hänen ensin hämmästymän ja tahtoman ivälttiiä tuli-
jata; yhdessä kohden seisoen et hän tarmitseist muuta kuin
seisoa yhdessä kohden; koko asia menisi niin helposti hänen
ohitsensa. Waan niin yksin-kertaista »siat» on hänen mah-
dotoin ymmärtää ; suorastaan pakoon juokseminen, lammas-
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ten tawalla, ei mhöskiiän näytä sopiwalta hänen «rivollensa
ja tippi-niskaisuudellensa ; hänen pitää saada olla paikallansa.
Suurella innolla lähtee siis tien toiselle puolelle, ja tekee sen
sillä tawalla, että jokaisen täytyy sanoa hänessä iuireyttä ja
fieivyyttii ei olewan ensinkään. Mikä parempi turwa eli etu

hänelle on tien »asemasta kuin oikeasta puolesta, sitä on
ivaikea ymmärtää; se maan on ivllrm» I:kst että jokainen
tiellä kulkema on muka hänen miholliseits», 2:ksi että jos hän
matkaajan tullessa on oikealla puolella, niin pitää hänen jos
mitenkin pääsemän masemalle ja takaperin — ja 3:lsi että
hän näin pakoon Pyrtiessättsä juuri joutuu siihen maaraan,
jota tahtoo karttaa, ja tulee matkustajan aisalta eli ratta-

halta surmatuksi, jota ei olisi tapahtunut, jos hänellä olisi
ollut älyä Pysyä paikallansa. Tälle hänen tuhmuudellensa
nauretaan tawallisesti, ja sitä kutsutaan lehmiin-sukkeluudeksi.
Härkä älyssänsä ei ole uiivatt näin tuhma, waan jos hantin
milloin pelästyy, niin wälttiimiittömästi täytiitsen hänkinköm-
peliisti; ja minä uskallan jos ivailla ivedott löydä, että hän
hätään jouduttuansa walitsee jos ei pahimmankaan, kuitenkin
pahimmlltt-näköisen keinon pelastautuaksensa. Näitä kertomaan
wiiwähdyin fetttiihdett, että ne owat kuivia luonnosta, joissa
Jumala salaisesti, waan fangen selwiisti sille, jolla on ha-
lua niitä katsella, on ilmoittanut suurimpia salaisuuksiansa.
Ne owat ikiiskuin tulvia siitä, mitä maa-ilmassa tawallisesti
pidetään arwossa, katsotaan »hyiviiksi", »siiivoksi", »järelli-
selsi". Se, josta lärestämitten ainoastaan on päii-asia,
pysyy pystyssä niin kauan, kuin ivoipi kaikki tapaukset lii-
restylsestänsii selittää j» näkee siinä itsensäkin; waan jos
itse eli muu selitettiiiviittsä wieriihtiiii mähäntiiän puolelle eli
toiselle, wieriihtiiii jiirestylsen rajoista ulos, niin on hän on-
neloin. Se, jossa ulkonainen jiirestys on paras tarkoitet-
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tam», Pysyy hymässii wointllssll niin kauan luin tämä järcs-
tys on rikkomatoiltna ; maan mälttämätöin sisällinen halu
metäii jasaamuttaa sen sekautumaanmuihin mieraihin aineihin,
ja syyttä pelkäämään kaikkea matka» tekemätä, eteen-piiin kul-

kemaa, ja juuri tässä joutuu se maaroin, jotka ilman eiwiit
olisi tapahtuneet; j» ei koskaan ole se niin onneloin, kuin
missä itsensä pelastaminen tulee kysymykseen. Se, joka aina
on tottunut miimurill eli linialia myöten miimoja tekemään,
hämmästyy enemmän kuin jokutoinen, jos hänet yht'-iikkiii pan-
naan miimuritta suoria miimoja metiimiiätt ; ja se, jonka mirka
juuri on aina olla malpasna eikä loskaan unohduksissa, se
sattuu toisinaan hämmästymään ja typertymään enemmän
tuin muut.

Aiwan toisen-laiset oivat, muut ihmistä pohjaan seu-
ranneet eläimet : hewonen, koira, kissa, sika. Näitä et suin-
kaan saata, niinkuin lehmää ja härkää, syyttää painaman ja
toimituksissa-oleman näköisiksi. Katso esim. Heinoista, — ei
silloin, kuin hän on suuressa huolessa ja kurjuudessa loman
ajajan alla, Maan tumallisissa tiloissa, — onko se erittäin
paljon toimituksen-alaisen eli mirka-miehett näköinen? Tosin
on hymästi opetettu hemonen sangen siimo ja nöyrä aisoissa;
maan sekä laulan itse-mielisestä notlumisesta että lautaisten
liikunnosta ja olletikin wallattomast» etu-jalkojen miskelemi-
sestii näet, että han wähän kuin leikitteleksen toimituksessansa.
Mäkeen tultuansa panee kyllä kaiken moimansa liikkeelle saa-
dakseen isäntänsä mäen päälle; mutta eikö hän tässäkin liiku
niin kauniisti ja miehuullisesti? eikö hän näytä pyrkimän
mäen Päälle enemmän lunniansa kuin palmeluksen muoksi?
Jos häntä lyödään, niin ei hän katso lyömistä welwollisim-
den muistutukseksi, maan suuttuu, sillä hänen luontonsa ei suatse
koskemista eilii häpeätä. Hän on iloinen, eltä häntä Hans-
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katellaan, hlpeytyy saaduista koristuksista, tekee paljon ulko-
näön muoksi, ja lomittaa toimitettamansa, milloin maan saapi,
iloiten ja leikiten. Hewonen on tawallisesti hymin rakas
ihmiseen. Häntä silmiin katsoessast et niissä taitatte nähdä
paljon symii-mielisyyttii, maan niistä loista» itiiskuin pieni
herruus, j» hän pitää sinua kumppalinansa : kääntää kauniin
päänsä sinuun kuin »vertaiseen, j» näyttää sanowan olewans»
walmis sinua koko elin-aikansa seuraamaan, jos waan sin»
puolestasi otat hänelle ollaksesi rehellinen ja ystiiwii. Hemo-
nen ei näytä koskaan, niinkuin härkä milosohmilta; maan
hänen silmiensä pohjalta kuultaa, jos ci ajattelemaisuus, niin
mielä sitä parempi. Hän yltyy helposti sankari-töihin, ja
nero ja Mäki hänessä omat hädän enetessä maan kiihtymässä :

hän ei huoli, mailta päänsä menettäköön aiwan tyhjän edestä,
mutta tuhmuuksianfa ei hän tee tuhmuudesta maan eteen-
päin-pyrkimisestä. Kuitenkin on hamaittu, hänen miskaaman
jalkansa niin notkeasti, siemästi ja maromasti, että Harmoin,
hyminkilt komasti juosten, polkist jonkun tiellä oleman pa-
remman olennon, esim. lapsen, päälle. Jokainen tuntee he-wosen urhoollisen luonnon; urhoollisuus ei kuitenkaan estä
häntä toisinaan säikähtämästä, ja laitumella ollessaan ei hä-
nellä ole halua antautua kiini, jos et lahjo leiwiillii ja hy«
ivillä sanoilla. Hän kuuntelee pienintäkin hiiskaust», ja on
linnun luontoinen niin paljon luin nelijalkainen eläin olla
taitaa. Vaan härän tapaan ei hemonen pelästy milloin-
kaan. Edestäsi hypiihtäessänsä ei hän juokse hölköttämiillii
j» hypyttiien niinkuin lehmä. Hän ei typerry j» hämmästy
niinkuin härkä, Maan säikähtää arkuudesta ja pakenee ei yhtyäkseen
mihinkään koskemaan. Pakeneminenkin syntyy häneltä niin ki-
meästi ja kauniisti; jokainen näkee, että hän ei hämmästy-
nyt, eikä säikähtänyt pois tamallisesta luonnostansa. Sillä
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se työ, jossa hän oli käsin, ei ollut hänellä päii-asiana enem-
män tuin muutkaan työt: hän ei ole milloinkaan asialla eli
toimituksessa; hän tietää ja tuntee kaiken-muotoiset mutkat
ja suunnat, niin suorat kuin määrätkin, eikä siis eksy itses-
tänsä, omasta oikeasta luonnostansa, hypähtäköön tahi juos-
koon millä tawalla ja minne-päiit tahansa. Hewonen ei ole
milloinkaan neuwotoin eikä tuhma tolwatta. Ajettunakin ja
suomittuna hän tosin näyttää kurjalta ja onnettomalta rau-
kalta, on hermotoitt eikä ala enää hosumisestasi mitään pi-
tää, hoippuu, j» polweiis» eiwiit tahdo jaksa»kannatta» häntä
itseänsä eitä sinua, ystiimiini, jota ajat hänen wiititeisillii«olmil-
lansa; waan jos lystin wuoksi menet jakatsot hänen jälkiänsä,
niin et näe silloinkaan mielä hemosen jalkojen niin hoippuroineen
ja niin epii-tasllisia askeleita ottaneen, kuin hiiriin jälet näyt-
tämät sen tehneen. Kuin sitten wähän seisotat häntä j»
menet luokse haastattelemaan, niin josko ei ystiimiillisillii sil-
millä katsokaan sinuun niinkuin ennen, nostaa kuitenkin mielä
niskaansa ylpeästi, silmän-nurkat omat punaiset surusta eli
wihasta, ja korwat luimussa. Mutta hywin mähiillii saat
hänen taas leppymään: taputat kaulaa ja annat miihiin lei-
pää eli apetta. Kohta unhottaa hän julmuutesi, menee sit-
ten kunne kaatuu, ja joutuu miimein lintujen syötiimiiksi.

Jos nyt panet kaikki hemosen omaisuudet yhteen, niin
olet lohta näkemä, että jos hän ei saa ivetiiii kuormaansa
iloisesti ja ikiiskuitt lystin ivurksi, niin hän suuttuu ja ot-
taa ivetiimisen waiwatsi. Tästä nähdään, että hemonen ei
pidä työtänsä mirtana. »Viran toimitus" on nimittäin
semmoinen, jota ei tehdä lystin ja leikin wuotsi, eitä myös-
kään Pidetä waiwana ja kuormana. Se on oikea mirta-mie-
hen luonto, joka ei kysy: onko tämä maitea eli ketvyt, maan
tetee taitti," mitä hänen pitää tehdä, mitä on welwollitten
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tekemään. Waan semmoinen ei ole niiden luonto, jotka
owat hewosen kaltaiset, eli joiden kuivaaja hemonen on luon-
nossa. Ne eiwiit siis ole niin hyödyttömät, niin wähän ai-
kaan saawat luin tawallisesti luullaan; ne tekewiit yhtä pal-
jon ja enemmänkin kuin muut, waitta niillä on se tapa,
ett' eiwiit tahdo toimittaa mäkisen, paloiteltuina ja Miran
puolesta, miniä muuten mapatahtoisesti tekemät ilolla kaksin-
kerroin. Ia sinäkin, ystämiini, olet sen-taltaitten, että san-
gen wähän ihastut palkollisesi eli muun welwollisesi tekemistä
töistä. Mikä on hiirkiesi miimeineit osa? Se että, et kos-
kaan heitä rakastettuasi, miimein syöt heidät. Jospa et he-
mosellenlaan komin paljoa paremmin tee, niin aina kuitenkin
pidät siitä olennosta enemmän, joka sinua mapa-ehtoisesti
palmelee, kuin siitä, jok» melmollisuudest» j» orjana asioi-
tasi toimittaa, ja oikeinpa hymillii mielin olet, että se, jolla
olisi kuntoa ja neroa olla käskyillesi tottelematoinkin jatehdä
ivasta-rintaa, kuitenkin on nöyr» j» kuuliainen. Tosin kyllä
on se sinulle sangen mieleistä että sinulla on tottelemaisia
alamaisia, joit» moit w»ikt» tulehen käskeä; m»»n minkä-
lainen olet niille? Et raski heidän antaa nautita sitä hy-
wiiii ja niitä huwitutsia, joita itse naulitset. Urhoollista ja
ivapa-mielistä, jonka et ole saanut uskomaan että työsi olisi
hänen toniitettaivllttsa ja melmollisuutensa, sitä taputat lau-
taisille ja silität kaulaa: häntä moit rakastaakin, etkä toki
edes syö häntä, niinkuin toista. Jos muissa maanosissa,
niin ei Europassa kuitenkaan wielä useasti syödä hewosia.
Waan jääköön tämä aine nyt.

Koira — jos siis hänestä nyt rupeamme puhumaan
.— ei ole härkä eikä hemonen. Koira ei tee työtänsä Miran
puolesta eikä härän tawalla, waan ei myöskään hewosen ta-
walla; sillä hän ei tee juuri paljon mitään. Hän rakastaa
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olla seurassasi, on sanomattoman sukkela juoksentelemaanym-
pärilläsi tuhansin polmetkein ja mutkin, eikä matkaa koskaan
suoraan, ja yhtä sukkelasti ja loppumattomasti tekee hän
joka pensaalle kunnian-osoituksensa^). Hän tietää kuitenkin
tehdä kaiken tämän niin siemiisti, niin taitamasti, ett' ei
littaan suutu häneen; ja maitta kanssasi kulkiessansa tekee
niin monta mutkaa ja polmea, on hän sinulle kuitenkin kai-
kista uskollisin. Hän ei liiku niin kauniisti eikä niin wa-
paasti kuin hemonen; kuitenkaan ei hän koskaan kule härän
tawalla. Hän kiiypi kanssasi metsällä oman humituksensa
ivuoksi, ajaa otusta enemmän luin luulifitkaan oman lys-
tinsii tähden, ja puree jänistä useasti, milloin waan luulee
sinun silmäsi mälttiimänsä; »vieraita ainoasti haukkuu hän
sinun tähtesi. Sillä josko ivihaatin jota-kuta ainoata, joka
on hänelle mitä pahaa tehnyt eli joka ou ilkeä-luontoinen,
niin ei hänestä kuitenkaan woi sanoa muuta, kuin että hän
rakastaa kaikkia ihmisiä, ja että hän ei wihaa »vieraita, joita
haukkuu, enemmän tuin itseäsikäiin, joka nähdään siitä, että
hän haukkumansa Mieraatt koirana haukkuu sinua yhtä pal-
jon, kuin sinun palmeluksessasi ollessaan haukkui häntä. Hauk-
kuminen on hänen päii-asiansa, j» useasti onkin hauttues-sans» uppi-ttiskaisempi, kuin tartuitseisikaan olla; Maan Har-
moin tarkoittaa hän mitään haukkumisellansa, ja herkeää mo-
nesti haukkumasta yhtä äkkiä ja yhtä syyttä, kuin rupesikin.
Koiran ääni ei ole niin notkea j» eliihtämii luin hemosen
hirnuminen; Maan kuitenkin paljo» kauniimpi kuulla, tuin
härän möläjämiiten. Ison karjan ammuminen kyllä kuuluu,
kauempaa kuunnellen, sangen hylvälle, olletikin ilta-päimällä
j» kaikumissa tienoissa; maan ei mikään ole niin ilkeä j»

') Katso Linnen B^Bt. iVat. lajia Oaniz I-^iiiiliaris.
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tuhmempi kuulla, kuin härän mölajiiininen lähellä ja yht-
äkkiä, sillä se kuuluu semmoisen ääneltä, joka ei luule muita
löytywiittkäiin eikä suatse muiden hiiskahtawankaan niissä,
missä itse on päättänyt astua. Härän sekä lehmän rinta-
äättitiiltnöt kuitenkin wielä jaksaa tuulla, waan ne pyrtiwitt
aina kulkullansa ääntämään, j» silloin ei ole äänensä yhtään
kauniimpi sian ääntä.

Ia tässäpä ivoin nyt miihän siastakin puhu». Siitä
olisi paljonkin sanomista, se on äkäinen, torahampahallinen
ja kaikista eläimistämme sikamaisin; kuitenkin sangen toimeen-

tulettelema. Sika ei etsi ihmistä, ja ihmisen seurasta ei
näy oleman hänelle sitä ilo», kuin koiralle. Se kaivelee pa-
raasta päästä itseksensä, ja öhkiiii ja turajaa sangen pahalta
kuulumalla äänellä, maan se ääni ei kuulu ynseiiltii eikä an-
sainneen ääneltä. Sian elämä-laadusta ja koko luonnosta
näemme, että hän on sen maallisen toimeen-tulon kumaus,
jok» nautitsee yksinänsä, salassa ja luonto-kappaleen tawalla,
ja jota lita ja siiivottomuus ei isosti haittaa; koira taas
luwajaa parempaa ja puhtaampaa toimeen-tulemista, jolla
on ilonsa ihmisten seurassa, siisteydessä ja raittiudessa.
Härkä oli sen maallisen hyödyn ja jiirestyksen kuivaaja,
joka elää itsessänsä ja itsensä tähden; waan hewonen on
korkeamman ja iloisemman huivitutseit kutva, joka hyödyttää
yhtä paljon, ei hyödyn wuolsi,waan maallisen elon kaunistukseksi.



Satu.

Kansa-tieteellinen unelma, kirjoiteltu lv. 1847.

Minä tulin muuantta iltana elo-kuun lopulla, kotwa-
fen hämärässä Koitereen tyyntä wettä soudettuani, Lumme-
saareen. Aiwan ranta äyräällä on talo pienen lahden poh-
jassa, ja siinä talossa tahtoisin minä ikäni elää. »Koitere?
mikä se on?" — Woi weikkonen, kuin sinulla on wielä paljo
kaunista näkemättä, kuin et sitä lampia ole nähnyt! Tokko
tietänet, missä se onkaan? Sin' et wastaa. Hywä! Kuin
menet Ilomantsin laulu-rikkaille tienoille, niin kysele, jos et
muun edes tämän sieltä saadun satuni tähden, Koiderta,
kyllä se sinulle siellä neuwotaan.

Wenheeltii menimme taloon. Rahwas oli jo nukku-
nut, mut eiwiit setttiihdett suuttuneet, kysyiwiit waan hytvän-
tahtoisesti tuin muulloinkin »kuulumiset." Talontytiir, i!iis»,
lewitti teweiillii kädellä heiniä lattialle, j» koht» olikin kump-
palitti unen sylissä. Minä maan en nukkunut. Mieleeni
juohtui, mitä tullessani olin nähnyt, länteen nuttum» au-
rinlo, jiirmen rasma-tyyni pint», w»»t j» iäti wiheriöitsewiit
petäjät, armaat torkkuivat koitvut, jotka saarissa lvastaamme
kttlliivllt; mielceni juohtui taiwaan sininen kansi ja kirkkaat
tähdet, jotka tänä iltana tmttuiwat minusta kauniimmille
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luin milloinkaan muulloin. Waan miksi, ajatukseni, et lattein»
min näitä muistellessasi miiftynyt? miksikä niin miileett näistä
toisiin rumiin maihin astuit ? Näille kysymyksille en ole kuul-
lut mastinetta, maan kysy siltä, ken sen moipi selittää; mut
aimooni tuli Helsinki, sotamiien kasarmit, tylliä, tappeluita
ja merta, ja niistä nousi huolen tummat hattarat mieleeni.
Et pahaksi panne, että uskalsin sanoa: »olisitko, Jumala,
Suomen aina itkemään sallinut, j» »in» huolta huokaele-
maatt, Suomen, jolle kumminkin annoit niin kuulakan tai-
waan ja niin tyynet rannat?"

Muuan mies oli saanut tilansa minun »viereeni. Tä-
män silmät tiihystiivät minuun, nähtyään minunkaan ei
wielä nukkuneen. Se oli wanha, noin seitsemän kymmenen
paikoissa oletva mies, talon ruoti-ukko, waan se ei ollut tu-
mallisia ruoti-ukkoja, sen olet seuraamastakin näkemä. Paitse
sitä on hänestä itsestäänkin tarina, jonka ehkä masta pu-
heeksi otamme. Hän katseli minua ikäänkuin kysyäkseen:
Semmoinenko se nyt runon ja tarinan kerääjä on?

Hän. Niinkö sie oikein täydellä todella mirsiii etsit?
Minä katsahdin häneen, ja hän näkyikin ymmärtä-

män, mitä aioin sanoa.
Hiin. Kiiivellessiisi lienet kuullut tarinan iviidestii

tytöstä, jotka kulkituat maat» maa-ilmaa?
Minä. En; haasta, hywä ukko, se iltamme htiwik-

teeksi, kyll' on mielä yötä maataksemmekin !

Hän katseli mielä kerran silmiini, ja silloin tuntui kuin
silmä-teränsä olisimat sydämmeheni menneet. Waan näh-
tyänsä, ett' ei silmäni rämähtäneet, alkoi hän, minun tulen
otettua ja pöydän ääreen kynä kädessä istuutua»!, miimein
hiljaa ja pitkällä äänellä.
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»Sä tiedät niissä Altain wuoret owat? ne, joiden
kukkuloilla on raitis ja kirkas olla, joiden taksoissa lounat-
tuulet kukkasia tuudittelemat, ja joideu seuduilla on siimettä?
Koska tiedät, niin niiden kunnasten lotinassa oli järivi jossa
lumme-kukat hyöstyimiit, jonka pinnasta kummuilla oli hu-
mitus kuivastcllata. Sen järweu rannalla eli eräs äiti lap-
sinensa, joita oli monta poikaa ja wiisi tytärtä. Pojat et
kuulu tähän tarinaan, waan tytärten nimet oliwat: Tja,
Erma, Unus, Kri, Uometar. Nämä lapset riemuitsi-
w»t rakkaudessa ja lemutessa, ja eliwiit niin, joten ei kukaan
heimo enää elä. Lammin wedet oliwat useammin tyynet,
waan jos joku tuulen puuskaus milloin tuli häntä terivehti-
miiiin, niin myhahteli sen muoto Vähän, ja hienoja Viriä
wieri pinnalla. Silloin istuutuimat sisarekset aina menhee-
sen, pieneen solakkaan ruuheen, ja soutelimat lammille, josta
tuuli sitten hiljaa liekutti heidät rantaan. Näissä humituk-
sissa oli heillä kumppalina eräs nuorukainen, heidän meliensii
metsii-tomeri. Mistä tämä oli kotoisin, ei kenkään tiennyt,
tuin ei yläisistä taiivosista liene tullut, joten muutamat sa»
noimatkin; se maan on marina ja tosi, että se oli hoikka
Nuorukainen, jonka suonet juoksimatraitista merta, jonka täsi»
marret, eht' ei paksut, kuitenkin olimat sangen jäykät, ja että
sen silmä säihkysi tulta, ikiiiin-kuin remon-tulten kauniim-
mat liimiihdykset. Näiden tyttöjen äiti piti tätä nuorta kuin
omana poikanaan, ja helleinmiittin, ja tytöt puoleltansa ra-
lastimat häntä kuin »veljeänsä. Nämä lapset wiettiwiit päimä-
kaudet metsässä, ei raateilla, niinkuin nykyiset ihmiset teke-
mät, sillä silloin ei tarminnut kaskea polttaa, mutta muuten
maan, marjassa ja kukkasilla olemassa, ja sentähden, että
ratastiivat puiden huminata. Kerran tapasi koillinen rusko-
kin heidät jo eräällä lunnhalla istumassa, ja useaasti sanoi-
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mat he nousemalle päimiille: »terme tulta tultuasi!" Kerran
miimähtyimät niin kauan ilta» kukka-kummuillansa, että äitin
täytyi heitä huhuellen kotihin etsiä, j» sitte kysyttyään, missä
niin myöhään olimat, sai hän «astimeksi: »tuo täki lauloi
liikahteli kauniinta mirttänsii, ja siitä emme ennemmin pa-
lata moitteet." Näissä kaikissa oli, niinkuin jo sanoin, mai-
nittu nuorukainen heidän kerallansa.

Waan kantelen kielet eiwiit moi helähdellä niin hel-
lästi, tuin heidän olisi mamistatva siitä lauluessutisu, mitä
nyt tulee. Muuunnu aamuna sisarekset olimat taas iloitte-
lemaansa lähtemässä, kuin hamaitsimat, että nuorukainen,
heidän tomerinsa, oli poissa. He etsimiit, he huhuelimat;
turhaan, hän oli poissa, eikä tullut koko päiwänä eikä kolo
kuulla, ei milloinkaan! Silloin nousi tyttöjen kirkkaalle tai-
tvaalle uusi pilwi, jonka nimi on murhe, ja siitä ajast»
lähtieu se pilwi ei ole sulanut. Kumminkin sata» se aina,
ja sitä sadetta sanotaan toisella nimellä kyy n aleiksi. Mo-
ninaisia uusia mieli-aloj» nousi tyttöjen aimoon. Päiwän
säteet olimat heistä kuumat, ja siimehen marjo kylmä. Lampi
oli heistä kolkko, ja ruuheuns» eitviit kärsineet nähdä. Poissa,
poissa oli se, jonka sydäntä masten kaikkein sydän sykähteli.
Niin silloin sanoi Uometur: „woi siskot, tullut, eltäämme
itkekö näin! -— mitä me sillä woitumme? -— lätkäämme
ystäiviitälnine etsimään, kenties tuollu lännen suloilla . .

."

»Lätkäämme, lätkäämme!" sanoimat kaikki, ja he läksi-
mät, ja lauloimut mirren iiitillensä, joku, kotiin jääden jasil-
mät wettä kiehuen, kauan katsoi heidän jälestäitsii, kunne
iviimen kokonaun katositvat. Siitä samosimat he yhdessä
monta saloa, monta kangasta, ja näin kului paljon aikaa,
mut ystiiivä jäi kumminkin löytymättä. Kerran olimat hy-
min milsyksissii ja istuuttiimat kaikki kilven ympärille, ja jal-
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tojansa katsellessaan oli niissä punaisia naarmoj», itään-kuin
meitä olisiivat tihuneet. Siinä sanoi Tja: ~eikö olisi pa-
rempi, sisaret, että eroaisimme kukin haarallensa, ja niin ha-
lien etsisimme ystämätamme, kenties hänet täältä lännestä
miimeintin löytäisimme, tätä tienotta rakasti se enemmän
kuin muita?" Ia kuin toiset sisaret sanoimat siihen suostu-
mansa, niin mirkki hän taus: »muun ennen erottuamme ottakaam-
me merkki, josta ystämiimme iäti juohtuisi mieleemme, ja .

."

»Minkä olemme siksi merkiksi ottamat, eihän meillä
ole mitään, joku siksi tiimtsi?"

»Muistattenko hänen nimensä?"
»Aina, aina!"
»No niin hänen nmistotseen, ja että terran taus yh-

dyttyämme toisemmekin paremmin tuntisimme, ottakaamme,
jakakaamme se nimi . . . Vaan minun manhititmun pitää
teihin nähden saada puolta enemmän, eikö niin?"

Tarittoija taukosi tähän, antaakseen minulle aikaa kir-
jttttaa, mitä oli haastanut. Sitte alkoi taas:

»Niin päätettyänsä erosi sisarekset, ehta kyllä oli ivlli-
tea tunkin itsekseen lähteä. Mutta nyt heillä ei enää ollut
samoja nimiä kuin ennen, nyt kutsuttiin heitä, milloin nämä
sisaret läksimiit puheeksi, nimillä: 2LAtja, Peruta, Aunus,
Utri, Suometar. Mikä tuotti tämän muutoksen? Olisiko
se ollut nuorukaisen, heidän kadonneen ystämiinsä nimi, joka
näin teki? Sitä en tiedä. Mutta kukin astui eri-teitiiiin,
omalle haarallensa toisistaan mitään tietämättä. Niin Suo-
metarkin. Se tulli monta saloa, monta suota poikki; nousi
kallioille, ja laskeutui niilläkin ; niin ahkerasti etsi ystiitvii-
tiinsii, että hieno walkea hamehensa paljon raiskautui, tuin ei
malttanut oksiakaan edestänsä wiiistiiii. Matt» edistyi pal-
jon, ivaan paljon meni aikaakin.
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Niin tuli miimein eräälle niemelle, ja sen-taltaista
nientä ei mielä ollut nähnyt. Se kasmoi kuusia, jotka tohi-
siwat niin somasti, ja petäjöitä, joiden humina oli wähän
jouhi kantelen laatuun; ja koiwut ntyhiihteliivät ja nyyläytti-
mät Päitään, ikäiin-kuin olisimat heille sanoneet: moi kuin
on laulunne suloinen! Tämän niemen kainaloon, tyynen pou-
kaman rannalle seisahtui Suometar ja sanoi itselleen : ~Kuinka
kirkkaat näiden kuusien lehmät omat, ja näiden niinien oksat
tuuheat ! Tämän hongan ystiiwäksi tuhdon rumeta, ja majani
sen kitpeesen tehdä." Ju Vaikku furu wielä painot hänen
mieltänsä, niin oli toisinaan iloinenkin, ja toiwoi wielä ker-
ran etsittäwiinsä löytiitviiii». Siitä kului aikaa. Mutta taas
tuli uusia tapauksia.

Muuanttll aamuna, mentyään ulos majastansa, Suo-
metar ketsi wenheen lahdella rantaa tohti soutawan. Wett-
heen maalle päästyä noust siitä keskinkertainen Vaimo, jota
ei Vielä Vanhalta näyttänyt. Suometar katsoi Vaan ja
hämmästyi tullata. -— Likemmätsi tultuansa tämä ei terlveh-
tinyt, niinkuin Suometar oli totonansa nähnyt tehtiiivutt,
otti waan ison hopeaisen ristin taulastaan, suuteli sitä, mil-
loin tätä ristiä milloin taiivastu sormellansa osotellen. Kum-
mako se oli, jos toinen näitä Viittauksia ei ymmärtänyt,
niistä enemmän waan hämmentyen? Mut tulija ivaitno et
miettinyt niin. Hän huustoi kielellään, jotu Suometar ei
tajunnut waan sitte näytti wihastuwan, ja silmänsä säihkysi
ikään kuin olisi sanonut: elä huoli, wielä sinä opit!

Ia opettamaan rupesitin nyt täydellä toimella. Suo-
mettaren pienessä majassa oli ennen kaikki niin somassa jii-
restyksessii, ehkä huone-kaluja oli miihii, eikä nekään niin
»siistiä" laatua kuin nykyiseen aikaan. Waan tullut maimo,
joka näyttikin tässä emäntänä rupeaman elämään, muutteli
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kaikki toisin. Rahit ei olleet hänestä hywiit; niiden siaan
asetteli »penkit;" pirtiksi ei suivaittnut Suomettaren majaa
kutsuttaman: »tupa" oli muka paljoa siistimpi. Aittaa sa-
noi »puodiksi," sulaa»kammaksi." Ristinsä, jolla tullessaan
Suomettarelle kuivaili, asetti peri-nurkkaan, ja käski hänen
sitä monin kerroin päimässii kumartelemaan. Suometar kyllä
»vastusteli, eikä olisi näihin hänen mielestään joutamiin puu-
hiin rumennut, maan mitäs se oli täytyminen? Toinen pa-
kotti, hänen täytyi totella.

Kuin nyt oli kaikki oman pää-pasinsa jälkeen asetel-
lut, alkoi maimo Suomettarelle opetella kaiken-laisia uusia
asioita, joihin tämä wälehen oppikin, ehkä kyllä monesti kan-
kealta tuntui, kuin piti päimä-taudet akun ääressä isluu ju
hänen nuhteitaan kuunnella. Silloin ilahdutti aina Suome-
tarta, kuin Pääsi ulkona askaroitsemaun, ju se tupuhtni mo-
nesti, sillä eukko itse oli tumassa muun, tuikki raskaammat työt
tytölle jättäen. Tosin timisti hänen hartioitansa illan tul-
tua, mutta silloin katsahti aina taimaalle, ja timistys la-
kastui; tosin lankeilikin puu-takan alle toisinaan, sillä heillä
ei ollut hewoista, puut oliwat Suomettaren k»nnett»wat ;

w»»n siitä ei mitään pitänyt, hänellä oli metsässä »itto»
huivitutsensa. Hän meni siellä täydessänsä aina lähteelle,
joitta ympärillä oli santta metsä, istuihen kilvelle j» ajatteli
siskojansa ja sanoi itselleen : »missähän lienet tänäkin iltana,
jota etsimään läksimme, löytänenkö sinua koskaan?" Ia sil-
loin puhkesiwat silmänsä wettä wiereiniiiin, j» kyyniileet juok-
siivllt kusmoillensu, nmt muuttuimut maahan päästyänsä sitttp-
sukoiksi. Vaan mielensä kemeni, j» kemeiimmältii tuntui tak-
kukin hänen kotiin mennessänsä. Sillä terralla sattui se
maimo, emäntä, porstuan portahilla seisomaan, ju itäli tytön
itkeneet silmät. »Missä olet näin kauan wiipynyt, mikä
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sinull' on siellä metsässä itkettämii, kuin aina tulet ivesissii
silmin kotiin? Se ei käy laatuun ja lvarokin, ett en täst
edes totvemmiit sen-kaltaista uppi-niskaisuutta rankaise! Mene
sukkelasti tupaan !" Tyttö meni, waan kyyniil wierähti nytkin
kaswoilleen, ja katosi simpsuttana ruuhkiin. —

~Mut joudu, joudu, kertowa kieli, suihka silmäni suk-
kelahan! Elkiite miissoa miipykö siinä, mitä onnen tummista
maista nyt tulee! Onniko liet sinä, tullut kohtuus, onniko
liet ivat" onnettomuus? Riemuko julkusi askeleista Suomet-
taralle, maito tyynäleitii kyltvellet tvuutt?"

Näin äänteli turinoijani tässä kohden, ja äiintelemi-
sestänsä tunsin, että hänen teli mieli laulamaan, sillä se ei
ollut niinkuin tamullinen puhe, jota hänen suussansa juoksi
selmiisti ja kirkkaalla äänellä, mutta hyminä, hyrähteleminen
ja ikiiiin-kitin runo-mittaan pyrkiminen. Tästä päätin, että
ne tapaukset, joista tuli kertomaan, olimat hänen mieltänsä
liikuttaneet, ju toimoinlin hänen oikeen suorastaan laulamaan
rupeaman. Vaan sitä ei tehnyt, lieneekö pelännyt talon räh-
mästä unesta herättiiwänsii. Wähän aikaa mietteissänsä is-
tuttuaan huokasi raskaasti, j» alkoi uudelleen.

Näin Suometar tämän lännestä tulleen ivaimon kanssa
eli, ehkä monestikin kesä tuntui marinmtalle, maikeammalle, ju
tulmi kylmemmälle, kolkommalle, ehkä kadonnut ystämänsä juoh-
tui hänelle mieleen useammin kuin ennen itsekseen eläessään.
Eiiisnä tulmifenu aamuna istuimat kumminkin molemmat
tumassa, sangen mierekkäin, sillä manhempi maimo opetti
Suometarta helmiä rihmalle pujottelemaan. Tähdet olimat
sammumaisillallli, taiwas ruskotti kauniisti, niinkuin talivi-
sell» »amu-taiivaalla toisinaan on tapana, ja ruskosta näytti
jo eräitä säteitäkin sinistä kantta kohden säihkyiiivän. Kuka
ci tiedä, että kirkas tulija on silloin läsnä? Tulvan uunissa
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roihusi elelewä tuli, ju suwu nousi luleisesta jollotti taiwaalle,
niinkuin llltehett pyrkimä patsas korkeassa kirkossa.

Silloin aukesi tulvan uksi, huurun perästä tuli wai-
moinen ihminen sisään. Sillä oli harmaa hame päällä, päässä
pitkä, punainen Vaipan kaltainen huilvi, joka peitti ylii-puo-
len kokonansa, muuta ei aiwonaisetst jättäen, tuin näön ja
wähän taulaa, josta keltainen helmi-rihma kulahti. Waimon
muoto oli mustlltt-puhuivll, kaita ja laiha, nenä näytti te-
riiwiiltii. Näistä merkistä olisi joku meikäläinen ihminen
sanonut: se on ntustalais-akka! W»»n Suomcttarctt emäntä
sitä ei sanonut, katsahti waan tulijata, ehkä näkönsä niihtä-
miisti ivalleni, niin että Suometar luuli hänen hämmästy-
neen. Näin emäntänsä mieli-alaa kummeksiessaan, sämiihti ty-
tön itsensäkin sydän. Tullutta tunnusteli jo ennenkin näh-
neensä, mutta missä? Wiimein juohtui hänelle mieleen, että
tämä oli sama ihminen, jonka niin useasti oli lähde-mat-
koillansa, joista edellä lausuin, nähnyt ympärillä olemassa
metsässä puiden takaa kurkisteleman. Silloin ei se kummin-
kaan ollut yrittänytkään lähemmäksi. Waan mikä kumma
hänen nyt tänne toi?

Meillä kuin kysytään tulleelta wieraalta: mitä kuuluu?
niin mastaa se aina: eipä muuta kuin rauhaa! Mut emän-
nän samalla kysymyksellä tätä musta-muotoista ivaimoa koh-
dattua, se ei ivastatmut mitään, eikä istunutkaan, maissa
käskettiin. Tämä tuntui kummalta. »Ei suinkaan se oikealla
asialla nyt ole," sanoi manhempi tuman asujoista, ja nyt
muistui mieleensä, että tämä akku oli jo ennenkin hänelle
mustaan tullut, että siitä yhdynnästä oli paljo onnettomuutta
seurannut, että ....ja nyt alkoi päiwä mustua silmis-
sänsä. Kuitenkin oli hänellä wielä siksi neroa, että kysyi hä-
neltä, mitä asioitsi.
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»Tytärtäni läksin käymään," mastasi kysytty ilkeästi
nauraen.

Tytärtäsikö? kuka sinun tyttäresi on? huusi sekä ivaitno
että Suometar yhden ajoin.

»Sinä !" wastast hän Suomettareen katsoen ja silmänsä
niin lempeiksi pakottaen, kuin ikään Voi.

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

»Missäs se kotisi on?"
Se on täältä taulana, sinä et woi ymmärtäiitäiin,

kuinka kaukana se on.
»Oliko se lammin lahdessa, kahden tummun keskessii?"
Oli, oli.
»Oliko siinä pieni puro, joka juosta lirisi ttiwatsenite,

jonka kirkkaassa wedessii te monesti jalkojanne huuhdoitte,
jonka . . .

?"

Oli, oli, ja sen puron reunoilla kasivoi pieniä kukkia,
ja sen ympärillä oli suuri, sankka metsä, josta Vuohet aina
tuliivat purosta juomaan; ja me hywäilimme niitä, ja juok-
simme . . moi, moi sitä rimua! Oletko käynyt meillä, siel-
täkö nyt tulet, kosla kaikki niin tarkoin tiedät, elääkö äitini
Vielä? — sano, sano!

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

Viisi.
»Ne sisaresi elälvät nyt minun kodissani, taikka owat

ikäiin-kuin töitä auttamassa, Vaan ei niillä elämä Vaikea
ole: riihen puintaa, kasken polttamista ja muita semmoisia
leyempiä töitä, mitä talossa löytyy —"

Mitkä työt ne sitten omat raskaimpia, koska näitä
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meidänkin emännän »vaikeimpia askareita lemyiksi sanoo!
ajatteli Suometar itselleen, maikka ei mitään mirssauut.

»Äitisi lähetti minun sinua hakemaan, ja sentiihden
sanoin itseänikin iiitiksesi, josta et pahastune. Se alkoi
ivatiheta, talon toimet juoksimat hitaasti; jonka tähden hän
miimein töyhtyitin ja hämisi kokonansa, ja antoi talonsa mi-
nulle, itse ruotihin meille rumeten. Ia tuin nyt lapsensa
kaikki tapasi meillä, niin eli tyytylviiisesti, mutta mielensä
alkoi sinuakin tehdä. Sentähden sanoitin eriisnä päiwänä
minulle: minusta tuntuu, etten enää kauan elä, jos siis,
hywä emäntä, kuulustaisitte, missä nuorin lapseni Suome-
tar on, se, jok» minulle niin rakas oli, niin minä haluaisin
häntä wielä kerran halata; Paljo, sangen paljo on jo aika»
kulunut siitä, kuin oli sisaristansa, jotka tässä teidän ar-
moissanne elämät, eronnut, ja sitten eiwiit hekään ole hä-
nestä mitään kuulleet. Niin sanoi äitisi minulle. Lähdetkö?
Elä usko, että arinoissa tulet elämään, joten äitisi, hori-
seiva eukon hattara, sisaristasi wirtti minulle, minä tahdoin
maan hänen sanansa uskollisesti kertoa! Ei, meillä on toi-
sett-lainett elämä."

Suometar ajatteli itsellensä: sisareni ja äiti tämän
tykönä! jonka joukkoon minä en liiksisi, maissa henkenikin
otettakoon! Tämän luona! Mikä onnettomuus niille raukoille
olisi tullut? Joko siskoni olisimat yhteisen etsittämiimme un-
hottaneet?

Entä Wap . .
. ? kysyi hän, mutta sanat sammui-

wat huulillensa, kuin katsahti maimon päälle. Tämän muoto
oli mielä enemmän mustennut, silmät kiilahtelimat niin erin-
omaisesti, ja ivlllleat hampaat paistoimat sen suusta niin
sanomattomasti, että Suometar säikähti ja katsoi anomilla
silmillä emäntäänsä, joka kaiten aikaa oli äänettä ollut.
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Tämä yritti jotain sanoa, waan toinen jota näki Suome-
tarta ei hywiillii saawansa, töytiisi emännän päälle, ja .

. .

Siitä on sitten suuri tora ja tamppaus noussut, jossa
ne talsi mökissä eläwiiii yhtä puolta pititvät, ja se musta,
idästä tullut näitä kahta yksinänsä hakkasi. Wiimein kiiwi
niin, että se ivanhempi, tytön emäntä, Pääsi oiveit puolelle
ja pakeni siitä, Pakeni rantaan, pääsi ivenheellettsii, työnti sen
lahden aalloille ja meni iäksi matkaansa. Kiireessään ei
muistanut tawuroitllllukuan, ne jiiiwiit luikki mökkiin.

Mutt» itseksensä jäänyt tyttö-rutta näki nyt sangen
hymästi omin moiminensa ei mitään moimuttsu, olletikin tuin
toisella paitse tawallista luonnollista Moimaa, oli Mielä se-
kin, että myölliiiisä olemasta kukkarosta aina otti wähän
wiiliä hienoja jauhoja, murahti niihin, samoin kuin tietäjät
meillä suoloihin lukewat, wiskast sitten ilmaan, ja katso! jot'
ainoasta jauhon tipenestä syntyi yht-ätkiii isoja pyöreitä per-
hoja, joiden siitvet ja runko kiiltiwiit mclkeen samalla ta-
walla luin mcidäit hopea-ruplaiset. Niistä perhoista täytyi
ilma niin mahdottomasti, että hengittäminen oli äkkinäiselle
watleu, ju tytön täytyi pihulle paeta. Täällä istuihen kan-
nolle, ja ajatteli eloansa. Tulleen naisen ensimiiiset sanat
oliwat, wllnhemman ivaimon paettua, hänelle wakuuttaneet,
että tulija ei ollut siiästäivii, sillä se oli sunonut Suomet-
taren jättätvänsii tähän entiseen mökkiinsä asumaan silitin ja
sillojen luokse menentätin oli siis hänen omia walheitansa),
ivaan itse joku päiwä luwunnut käydä häntä katsomassa, ja
sitä paitse alituisen »vartijan kotoansa uhannut lähettää,
jonka heti piti Suometarta kolvilla aseilla kurittaman, eltei
totteleisi^ ja katsoman, ettei päiwällisestii työstä mitään teke-
mättä jäänyt. Selwästi näki poloinen, että jos ennen, toi-
sen wallassa, oli maitea ollut kadomiuttll ystiitviitänsii etsis-
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telemassa tiiydä, niin muuttui se nyt aiivait mahdottomaksi,
ju tttllhdotoiiitu oli, häntä edes ajatellakaan. Kut» enem-
min tulewat» aikaansa ajatteli, sitä raskaammalta tuntui se
waan, pimeyttä ja huolta edessä, takana, molemmalla puo-
lellansa, niin että wiimein ei enää jaksanutkaan pitäytyä,
kyyniiltett salpuut oliwat heikot, ja wedet alkoiwat hiljaa,
waan kuumasti lähteistään kiehua, norahteliwat immen pos-
kille, joilta, kirkkaina helminä maahan tipahtelilvat. Silloin
alkoi kuulua hiljainen, ihana kantelon soitto, niinkuin kau-
kaa metsässä olisi hellästi helissyt, ja ääniä joiden suloi-
suutta Suomettaren korinat eitviit wielä olleet kuullumia.
Ne lauloiivat

Elä itke, armas impi,
Elä maimainen malit»;
Mi apu itkusta sulle,
Mikä kyynälten lylystä!
Silmäsi komin sulami,
Kerät kultaiset kulumat,
Sammuivi säteihen säihkyt,
Tähti-tuikut tummenemat,
Siitä tuimien tulosta,
Siitä murehen menosta!
Rintasip' on raukettemi,
Syän surkea sujumi,
Powesi pakahtunewi,
Ia mieli menehtynein!,
Niistä piltvistii Polojen,
Niistä huolen hattaroista!
Paljon kestit, paljon kärsit,
Kärsit Paljoa poloa,
Paljon testit, testa wielä,
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Kestä kylmiä lylyjä,
Kestä kuormasi kowuutta,
Kanna kaihoa katala,
Sieii suuren surwimista,
Suuren niskan ttasseloa,
Sieii syytönkin fysintii,
Lykkelö kowan lowakin. —

Näetkö, kuten tulewi,
Kuteilla kohotteleksen
Kultaisen ruson kipunat,
Säihkyivät siie-siiriimät,
Nep' e'ellä iiättteleivät,
Eelläpä helähtelewät
Tietä kirkkahan tulijan,
Mattoa ison jumalan;
Se sun auttaivi akasta,
Piiästitw i pahan parista;
Sill' on ankarat aseensa,
Wiikewiit warustimensa,
Tappara tuli-teräinen,
Kalpa kaiken kunnollinen,
Se on toiwoa tuliwa,
Taiwosista tänne tullut,
Se on Luojan lähettämä,
Walott «alwowa isäntä,
Kahleihen kolistelija,
Koston kultainen kuningas!
Siitiip' on apu sinulle,
Turwa kaiketi iukewa.

Elä itke armas impi,
Elä waiwaitten walita,
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Mi lepo itkusta sulle,
Mikä tyynälten tylystä!

Tämä laulu maitutti Suomettaress» kummallisesti, j»
lohdutuksen wirwoittawlln nesteen tunsi siitä sydämmehensä
ivaluivlltt. Kyynäleet pyihläst pois taswoiltans», silmänsä
paloiwat kirkkaammin, posket helottiwat Hellemmällä ruskolla,
loko luontonsa oli kuulalampi ; j» niinhän tuot» sanotaankin,
että kyynälten sydiiinntessä kiehunta on yhtä katkera mielelle,
kuin ukon raskaat pilwet oivat ilman iloa tympeyttiituiit, ja
että mieli, niiden, tulweiltuu, kewenee ju kirkastuu samoin
kuin ukon sadettua leiwo taus lewyillii soutimilla päiwän
aalloilla luikertelee. Yksi ainoa asia wielä huolestutti Suo-
metarta. Laulu ja soittelo oliwat hänestä niin tutut, ne
äänet, joiden hyminä nyt oli metsästä kuulunut, oli jo en-
nenkin kuullut, «armaan kuullut, niin päätti hän, mutta
missä, milloin, unessako, ilmisissääntö, sitä e! muistanut,
jos ei totonsa taksoissa ennen lasn» ollessansa olisi . .

?

Kuitenkin meni sangen toituoivalla mielellä takaisin tupaan,
päättäen kaikkia nykyisen emäntänsä mieliä paltnell», kunne
toiwottuns», kunne ikäivöityttsä tulisi.

Päiwä oli eriistiii ketvät-kesiin iltana lännen syliin wai»
piimäisillään. Rannan aallot olimat tyynet, ja metsän hon-
gat olimat hohisemtatt hetkeksi unhottaneet. Muuta ääntä ei
kuulunut kuin käkösen liikahteleminen tuolta lahden toiselta
rannalta. Silloin oli Suometar lähteellensä menemässä, sillä
siellä mietti ainakin illan suloisuuden, siellä iloitsi j» siellä
itkikin. Tänä iltana oli hän eritt-omattain keivyt mielessään,
wiimeinen päätöksensä ja° sammuntatoitt toitvottsa untoiwat hii-
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nelle riemua. Lähemmäksi tultuans» keksi puiden kestitse wie-
r»»n lähteellä istuwan. Se oli hoikka nuorukainen. Suo-
metarta hämmästytti wähän, ja hän sanoi itsellensä : kukahan
se kuitenkin lienee tuo nuori mies, sen olen nähnyt niin usein
näillä seuduin astueleman? Voisikohan tämäkin emäntäni
lähettiläistä olla, niitä, joita niin uhkasi tänne metsiin lait-
taa? Wäjyisilö hän minua, konehtisiko hän kukkiani anas-
taaksensa? Waan -— sen silmä loistaa niin lämpimästi, niin
uskollisesti, j» häntä ennenkin nähdessäni on mielestäni tun-
tunut, ikäänkuin jos se minulle hymiiä toimoisi, maikt ei
koskaan ole puheille antautunut -— minä menen kuin me-
nenkin, eihän tuo mitään peto olle. Kiireesti astui nyt lo-
pun mattaa, ja tuli lähteelle. Wieras ei paennut, nousi
maan seisalleen ja termehti, ja koht» »lkoiwatkiit hywin hy-
tviit ystiitviit olla, sillä seuraan?» puhe nousi heidän ivälillättsä.

Nuorukainen. Kuinka kirkas tämä lähde on, ja
nämä kukat kuinka kauniit. Onko nämä sinun?

Suometar. Minä olen tottunut tässä käymään,
lähteen kutvaste on minusta niin suloinen, ja tutki» olen
aina lempinyt, ne omat parhaat ystälväni.

Nuor. Niinpä olen sinun näissä metsissä tiimelles-
siini monesti hatuainnut tässä istuman, ja toisinaan näin
itkemäsikin.

Suom. Mutta mitäs sinä niin alin-omaa täällä
afioitfet, kuin aina olen sutvis- ja liinsi-puolitse tämän paik-
kani nähnyt sinun kaivelemiin; useasti on mieleni askeleitasi
wawahtututt, luin pelkäsin ett» olisit . .

. Mutta nyt, nyt
en enää pelkää sinua, waan asiasi kumminkin tärkeä lienee,
kuin niin aina täällä olelsit, täällä meidän korioissa, joita
ei muut rakasta kuin. . . ?
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Nuor. Niin waan minusta on torwen humina hywä
tuulla.

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

Nuor. Ia torwen kussa kaunis katsoani.
Suom. Meidän kulista ei ole paljon latsottaivaa,

nämä owat waan sammal-tussia laitti, lieneehiittnoita muualla
paljon ihanampia. Muu syy sinulla on, mitähän lieneekin,
täällä käydä?

Nuor. Tämä lähde on minusta niin lemntittiiwii,
että sen kirkasta wettä juomaan olen tullut, ja sen reunalla
rastaan yö-wirsiii luunellut.

Suom. Silmistäsi näen, ettet tarkkoja tosia sano;
totta puhuessasi et aina noin myhiihteleist, kuin nyt näen te-
kewäsi. Mut salkkusi, mitä siinä on?

Nuor. Tiissiikö? Sun' on monta kallista helmeä.
Suom. Mistäs ne olet saanut?
Nuor. Täältä metsästä olen niitä leraellyt, Var-

sinkin tämän lähteen kutka-reunoilta, ja . . .

Suom. Kuka niitä on tänne saattanut, empähän
mitta ole yhtään nähnyt?

Nuor. Omilta postiltasi on jok' ainoa helmi Hei-
nikö» kätköön kadonnut, ja siitä tätköstä olen ne etsinyt.
Tahdotko nähdä, miltä ne näyttäivät? (Aukaisee salkkunsa.)

Suom. Voi kuinka kaunis Vyö, paljaista Helmista
ja simpsuloista kudottu! Mutta mitä sanoit -^nämäminu»
poskiltani .

.
? Mahdotointllhan se on; o-nttun poskil-

tani kyllä on toisinaan . . . kyyniil maahan herahtanut,
Vaan helmiä, niistä en tiedä mitään!

Nuor. Ia ennenkuin tiesitkäiin, ne lyyniileet mmtt-
tuitvat näiksi kirkkaina loistawilsi pisaroiksi.
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Suom. Sitä en ymmärrä, mutta kaunis, sangen
kaunis on tiima myö; lula sen on tehnyt?

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

Suom. Kirkas on kulta, joilla sen olet kirjaellut, ja
helmet Miilähteletviit niin tummalla säihkyllä. Katsos näitä
sinisiä, jotka olet asetellut itään-kuin Pohjaksi, kuinka niiden
loisto on armas! Ia noita malkeoita, jotka niiden leskestä
niin kuulakasti tuittaen paistamat, ja noita kellertiimiä, jotka
reunoilta säihkyiimiit! Tiedätkös, minä kutsuisin noita sinisiä
taimaakst, näitä muikeita tähdiksi, ja noita reunoilla olemia,
keltaan wiwahtuwi», remon-tulekst ; eikös se kämist luutuu»?

Nuor. Hymiu kyllä; muun wielä paremmin sopii se,
tuin se ivyö on itselläsi. Sinä hämmästyt. Vaan »vä-
hemmin kummastunet, jos muistat, että niiden helmien,
joista se tehty on, sanoin sinun omiasi oleman. Sitä epäi-
let, mutta katsahda'minuun, moisinko leikkiä niin ivakuivassa
asiassa puhua. Ota siis, kirkas-silmiiitten impi, tämä omak-
sesi, muuta palkintoa en sinulta ansaitse, kuin sen, että omin
käsin saan sen Vyötäisellesi kimittää. (Äänetöintii ai-
kaa, joll» hän folmitsee Vyön hämmästyneen ja silmänsä
maahan luoneen neiden ympärille, ja sitä tehdessään, melkeen
tietämiittänsä tyttöä hellästi halaa.)

Suom. (katsahtaa häneen ujostellen, waan kiittii-
ivill» silmillä) Mutta mitäs se ntttsta-poskinett waimo wirl-
k»», tuin näkee tämän Vyölläni? Varmaan kiskaisee heti
sen »imulta pois?

Nuor. Sitä et tarwitse pelätä, siitä Vyöstä on si-
nulle w»an suuri turwa. Näetkö, se sinun emäntäsi ei ole
yhtä sukua, luin me. Luoja kuin loi maa-ilmaa, niin tuli
pah» mies (ymmiirtiinetlö, kuka se on?) hänen eteensä, ku-
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m»rsi j» f»noi: soisitko, herra, minulle pienen, seipään men-
täwiin kolon maata, niin saisin minäkin uuteen maa-ilmaasi
eräitä elämiä tehdä! I» kuin sai »vastineeksi: moit s»»d»!
niin pisti hän tuuralla reiän maahan, ja siitä alkoi tulla
taiken-laisici eläimiä, joiden työ täällä ei ole muu, kuin il-
keyden matkaan saatanta; mihdoitt miimeiseksi »lietti paha
mies: annas minäkin koettelen ihmistä kumata, enkö saisi
yhtä hyymiiii, luin ukko itsekin! ja katso, kolosta tuli mus-
tan-puhuma, tulisilmiiinen ihminen, j» sen suku» on sinun-
kin emäntäsi. Vaan estääkseen näiden pahan miehen luo-
mien liian suurta ilkeyttä antoi Luoja ihmiselle eräitä iviili-
kappaleita, joit» lähelle ne eiwiit uskalla tull», j» sen-kaltai»
sist» on tämä uusi Myösikin tehty.

Suom. No eikö emäntä sitten saata enää koskaan
niin lähelle minua tulla, että möisi .

. .
?

Nuor. Ei milloinkaan, niin kauan kuin se talit ym-
pärilläsi on. Kuin sinä tulet tupaan, niin pakenee hän peri-
soppeen, maan kuin Perään menet, niin lymyää hän omen suuhun.

Suom. Suuri ja sanomatoin on meltani sinulle,
enkä artvaa, millä konsanaan moisin sinua kostaa, sinä suihku-
silmäinen nuorukainen, maan . . .

Nuor. Niistä elä huoli huolimaan. Wielä tiiäll' on
laukussani enemmänkin helmiä, jotka tänä päänä poimin.
Niistä teen sinulle toista kaluja, ja >tte iualtniiksi saatuani,
tapaamme taas toinen toisemme tässä lähteellä, näiden luk-
kien hiemu-hajuissll. Jää hymästi siksi!

Suom. Hymästi, hymästi!
(Kirkas lähde j» uskolliset kuuset, elkäii, elkiiii ilmaisko

sitä kaunista tulta, jonka näiden silmistä, toisestansa ero»
tessaan, näitte säihkyämän.)

Tässä taukosi tarinoijuni. Haastaessaau oli »in» Mä-
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hän Milliä äänettä ollut, jolla ajalla minä panin paperille
kertomansa tapaukset, mutta paljoa lyhemmiisti, kuin hän,
sillä äimän mahdotoin oli joka suttua muistaa, ja mielä mah-
dottomampi olisi ollut niitä yhtenä yönä kirjaan saada, niin
lamealta, niin tarkoin kertoi jotuinoan pietiimmiittkin asian.
Mutta minä päätin, itsensä sadun luonnon lyhemmästäkitt
kirjoitus-laadusta ei halmeneman, ehkä sen kyllä luonani
tunsin, että kielelle olisi iso moitto ollut, jos sen hänen sa-
noillansa olisin sinullenkiu moinut kertoa.

Tiiän-kaltaisen hengähdys-ajan luulin ukon nytkin it-
sellensä ottaneen, panin, Viimeiset sanat kirjoitettuani, kynän
Pöydälle ja odotin, odotin. Mikä kumma ukolle on tullut,
luin ei ivirl» mitään! arwelin itselleni, ja iviimein jo roh-
lesin kysyäkin: näinkö poikkinainen tämä onkin satusi, Vas-

tahan minä luulin sen alulla olewan? Ukko ei wastannut,
ennenkuin wähän ajan perästä: »jo se loppui; ivoisi kyllä
häneen lisätäkin, waan taatto mainaaja ei sanonut enem-
mältä, enkä min' ole häntä muiltakaan kuullut tät' etemmä."

No maan eihän tässä mielä ole muista kuin Suo-
mettaresta puhuttu, eikä sitäkään kunnolla loppuun, ja toi-
sista sisarista emme tiedä mitään. Kumminkin sanoit alusta
tätä wiiden tytön tarinaksi? Sopimampi olisi ollut:
poikkinainen satu Suomettaresta.

»Ka pane nimi, miksi katsot, siitä mähän huolta, maan
enempätä min' en osaa sitä; ehkä muilta sattuisit lisän saa-
maan," mastasi ukko ja panihen tilalleen. Kuin kernaasti
Vielä olisinkin kirjoittanut satua, niin ei se kumminkaan
käynyt laatuun, kuin kirjoituksen aine loppui. Minun täy-
tyi siis häntä seurata.

Päre oli jo, pala toisensa perästä, pillinä hiilen lut»
kareina lattialle pudota risahdellut, ja miimeitt lyheni niin,
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että tuli tuli rautaan asti, leimahti siinä wielä eräitä ker-
toja ja -— sammut.

Waan minun ajatukseni eiwiit sammuneet. Se poik-
kinainen satu, jonka nyt olin kuullut, oli johdattanut minut
ennen tuntemattomiin iienoihin. Mieleeni astut sadun
alussa mainittu tyttöjen toto, jonka utto paljon paremmin
luivaeli kuin tässä on »voituna sanoa, ne wiisi sisarta ja
niiden äiti. Siitä ajattelin sitä kummallista nuorukaista,
jota tytöt liiksitviit etsimään. Kunne olisi tämä heidän rak»
kaattsa saanut, tunne joutunut, tuin eiwiit sanaakaan enää
olleet hänestä kuulleet? Olisiko hän mihin waiwaloisiin eli
onnettomiin kohtauksiin joutunut, niissä iäti hukkunut? En
tiedä, mitä siihen lienee syynä ollut, waan tät en Voinut
uskoa. Tarinoija sanoi häntä jaloksi nuorukaiseksi, uljaaksi
sankariksi, seittiihdett luulin hänen Vaaroistakin Voineen sel»
wittiiytii. Waan jos nyt elossa olisi, oliko tyttölöille mah-
dollista häntä kostaa» tawata, ja milloin olisi se tapahtuVa?
Jos mieleni silmät sitten Suomettareen yksinänsä loin, niin
ei siitäkään tullut suurta lohdutusta. Hän oli nähnyt suurta
kurjuutta ensimäisen holhoajattareitsa aikana, ja nyt oli jää-
nyt toisen käsiin, wielä pahemman, paljoa kowemitta», tus-
kin ihmiseksi werrattawan noita-akan. Kuinka olisi tästä
Piiiisewii, kuka hänet siitä orjuudesta pelastaiva?

Täiiit-kllltaisia kysymyksiä kotoutui mieleeni toinen toi-
sensa päälle, j» ne w»lwottiw»t minua, niin että lewotoinna
heittelime tilallani. Wiimeinlin lewähytti terwe-tullnt Uno-
nen kuitenkin siipensä minunkin päälleni, silmäni waipuiwat
tiini ja nukuin.

Vaan ilmis-olon ja unen iviilillii ei sanota sen suu-
rempaa eroitusta olewan, kuin se, että edellisessä mainitaan
ruumiin olewan waltawamman, jälkimäisessä mielen. Niin
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kaiketi se minusta näyttää, tuin jälestä päin arivelen, mitä
minulle sinä yönä tapahtui. Nutuitta et estänyt ajatuksiani
samaa juonta juoksemasta, jota walwoessani oliwat rakastu-
neet kulkemaan. Minä olin Suomettaren nykyisessä kodissa
olewinani. Sen musta-muotoisen alan, jonka satu sanoi
Suomettarelta kodin wallantteen, muistan wielä ja ainakin
hywin selivästi, mittkii-lainett se oli. Pittiin-solatta ja testi-
itäisen näköinen, oli hänellä musta, leweöillii punaisilla ran-
nuilla juoiviteltu hame päällä, ja tuli-punainen korkea siipsii
Päässä. Waan kaikkein tummin oli se, että milloin tyttöön
taltta minuun katsahti, niin silloin löyhiihti aina suusta sie-
ramista saivu, jonka tuli-kiivelle haiseiua katku oli niin katkera,
että äkkinäinen oli pakahtua. Ia tuon joukossa on Suome-
tar rukan täytynyt niin iso aika itäänsä wiettiiii, ajattelin
minä itselleni ja luulen, että lyytiiil herahti silmääni.

Itään olin jiiii-hyiviiiset ottaa, sillä jos tytön tila
lyllä liikutti mieltäni, niin näin itsekseni akkaa ivastaan ei
olewan yrittämistäkään, ikään olin siis pois lähtemässä kumft-
palia aivuksi etsiskelemään, kuin porstuasta kuului iso hä-
linä ja jalan polku, ja tytön koto ruumis liitvi »vapisemaan.
Tulijat e! olleet siis hänelle toitvottuja, tuin niin pelkäsi
heitä, jonka tähden minäkin päätin katsoa, mitä ne olisiwat.

Kula woi hämmiistylsetti selittää, kuin näin, kunta-
laisia tulijat oliwat? Pieniä, tuin tirton-lväen sanotaan ole-
wan, mustia, tuin kattilan kylki, aseilla ja pienellä pussilla
ivarustettuja miesikö-, poitato-ttalitoita tuli tumallinen. »No
saitteitto jo sen uppi-tiistaisen woitetutsi?" kysyi emäntä, joka
hywin iloisilla silmillä tulewia apulaisiansa katsoi. Kysy-
mystä wastaamaan tunkeutui eräs iviihiiii pitempi, joka piiii-
mieheltii näytti, heidän joukostansa, ja sanoi: »niiittä suo-
loittasi, joits joka miehellä on kaulassa pussi, en tiedä kuinka
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olisi käynyt. Me aloimme jo miisyii, naisen mäki alkoi olla
woiton päällä, silloin ärjäsin: »pussista, pojat, solttowoita
tuuleen!" Tuuli oli meidän puolella ja mei kaiken tämän
kirkkaan tuhkan toisten silmille, josta eiwiit tietäneet, mitä
tetimiit, lllkoimut maan hurjentuneina toisiansa leikata. Siitä
ei ollut meidän muikea mennä heidän simutsensa tyttöä koh-
den ja nyt odottaa se tuolla ulkona sinun tuomiotasi, kor-
kea ruhtinatar." ~Hywä! waan ennenkuin leivolle pääsette,
tvoitte tätäkin wähän korjaella, sanoi hän ja katsoi Suomet-
tareen, se on kaiken teidän poisolo-ajan niin tottelemutoin
ollut." Minä mapisin, millä tumalla olisi tämä korjaus
tapahtuma?-— Kuin jousella ammuttu nuoli töytiisi nyt koko
näiden menninkäisten joukko, paä-miehen tuutattua, tytön
päälle, eräs kapusi jo hänen olka-päilleen, eräät . . ,

Mut silloin kuului ulkoa hirmuinen pamahdus, ja sen
päälle jalo hohisettta, niinkuin suuri tuuli olisi noussut, tupa
oli saivttu täynnä, eikä huokaustakaan kuulunut, waissa noita-
akan apulaiset itään oliwat semmoista rähinää pitäneet. Minä
kiirehdin ulos.

Nyt muuttui koko oloni yht-ässiii. Minä olin ole-
ivinani suurella summattomalla aawall» lakeall», jonka kah-
den puolen oli isot synkät tammi-metsät. Koko lakea, niin
kauas kuin silmä kantoi, oli ruhmuultu peitetty, niin että
minusta tuntui kaiken m»»-ilm»n taus» tähän kotoutuneen.
Kaikki olimat juhla-pukuins» maatetetut, miehet sinisilläkauh-
tanoilla, wllimot ivalkeillll esi-liinoilla. Ia ivaitta puoli-piii-
wi»n säteet kuumasti paahtoiivat, niin ei heitä kumminkaan
näyttänyt wäsyttiiwiiit, itiikyimiit ikäänkuin jotakin eres-kum-
mallista ja juhlallista odottaman.

Mutta rahmas-joukon keskessä oli yksi kohta tyhjä.
Sille paikalle oli istuin muikeasta limestä rakennettu, jakai-
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tiu puolin kullalla ja hopealla huoliteltu. Waan itse istuin
oli kallis-arivoisella sametti-peitteellä katettu, ja sen sametin
reunat mälttämillä helmillä päinmetyt. Istuin oli tyhjä,
maan siihen sanottiin kohta istujia tuleman, ja rahmaan
niitä odottaman. Sen juurella istui neljä malkea-meristä,
taimaan-kaunista impeä, kaksi kummallakin puolen. Ne oli-
mat lumi-malkeoissa maatteissa, kalleilla sinisillä möillii »vyö-
tetyt. Heitä näkyi sama odottama, sama toimoma mieli
ilahduttaman kuin rähmästäkin.

Yht-ässiii nousi ruhivuussa suuri hälinä, ju luikki
huustmnt, itä-puolista metsää osottaen: tuolla! tuolla! Mi-
näkin taiintäydyin sinne päin, ja sunomutoin on se mieli-ulu,
johon jouduin, tuin humaitsin että sama noita, joitta musta
olin nähnyt Suometarta kiusaaman, metsän reunasta liikkui
apulaisineen ruhmustu kohden. Minä ajattelin: sitäkö mas-
ten tälliä rahmas on kotoutunut, sitäkö masten tässä nyt
juhlaa pidetään? Waan kohta kuulin jyrähdyksen, ehkä tai-
was oli aiwan selkeä, ja ukon nuoli kiisi alkaa kohden rä-
sähti, noita katosi — mutta siltä Paikalta alkoi pieni sawu
öllytii, rahwas siunasi: Jumalalle kiitos! ja nyt artvasin,
kuinka noidan oli käynyt.

Nyt loi rahwas silmänsä toiselle puolelle. Hiljainen
soitto alkoi kuulua; kaikki puljastitvat päänsä, ja soittelon
ääni waikutti niin jalosti, että tässä fumniattoittass» jou-
kossa olisi kyytiäleenkin tipauksen kuullut, niin hiljaa oliwat
kaikki. Kuitenkin uskalsin eräältä wieressätti feisowalt» mie-
heltä kysyä: ketä tähän odotetaan? Hän katsahti minuun
kummeksien, kuin sitä kysyin, jonka kaikki maa-ilma tiesi.
Kuitenkin suhahti korwaani: »Tähän odotetaan Suometarta,
nuo neljä oivat sen sisaret, mutta se tulee sen nuorukaisen,
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heidän lapsuutensa ystiiwiin kanssa, jont» hän on löytänyt,
jota laitti toiwoiwat." Nyt sellvisi laitti minulle.

Kohta lehahtikin lirkas, säteiltä ympäröity mauntt, we«
detty neljältä waltea-siipiselt» hewoiselt», istuimen eteen, j»
siitä astui nuorukainen, jonka kasivot paistoi kuin aurinko.
Se auttoi neitisen mannuistaan, jonka ilolla tunsin Suo-
mettareksi. Hän oli waatetettu aiwan samalla tawalla luin
odottawat sisarensa, sillä eroitulsella waan, että hänellä oli
helmistä loistawa wyö wyölliiiin ja kirkas seppele otsalla.

Molemmat riensiwiit niitä neljää kohden, waan soit-
telo muutti wähän luontoansa se helisi niin, joten kielten
ääntä ei ole kukaan tainnut kuulla.

Sisarekset ja nuorukainen halasiivat kaikki toisiansa
ilään-kuin yhdellä sylellä, ja symä, rajatoin ilo leimahteli
heidän silmistänsä.

Mutta rahmas itki ilosta, minäkin tunsin kyynälten
lämpimän kasteen tasmoillani ja — hamaitsiit.
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