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EUNOJA
I





FRANZENILLE.

Eikö enää soiva Suomen mailla
rakas äänes^ois,
laulaja, mi läksit leivon lailla
syksyn säistä pois?

Maa, mi näki aamus kukkasulon,
päiväs kultasään,
ihanuutta kirkkaan iltas tulon
eikö näkiskään?

Svean kukkasiinko muistot nukkui
Suomen salojen,
virret rastahan jo raikuun hukkui
satakielien ?

Meiltä-menostas jo monet suli
talvet Suomen maan,
tuh kevät, laululinnut tuli,
tullut et sä vaan.
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Lehtos entiset yö yhtä lempein
verhoi unelmin,
kuulsi nurmen kukka helmin hempein,
kuni muinenkin,

kotivirtas vierihä kun vietit
auvon-aikojas,
yöhyt loisti, lauleloitas mietit,
poimit kukkias.

Kevät kultainen kun taasen siehä
kummut koristaa,
laulumaihas kyynelöidä vielä
oishan ihanaa.

Harjat Oulun vanhan hnnan vaikka
tasah' on jo maan,
surevina synnyinkot-is paikka
raunioina vaan;

armas oishan muinaist' asuinsijaa
käydä katseluun,
majaa muistella ja laulelijaa
päässä viiripuun.

Auran saleissa nyt tuulet tuiskii,
vaan käy sinnekin!
Monin siellä toki tuhkat kuiskii
muistoin tuttavin!



Maahan tullos, syliinsä mi sulkee
sun niin mielehään!
Tiesi täällä, kunne vain se kulkee,
kukkiin kylvetään.

Maja, maa sua koina kevään armaan
toivoo tulemaan,
kohtaa kaiut vuoren, vaaran harmaan
lapsuustuttunaan.

VANHUKSEN KOTIINTULO.

Kuin muuttolintu takaa talven päiväin palaa
taas pesärannaheen,
nyt lapses, synnyinlaakso, syliis rauhaan halaa
lapsuuden paenneen.

Sa armas ranta, taa mi vierit ventoin vetten,
taa vuotten vaisujen,
kun kuljin kuohumitse monen riemun metten
ja murheen kyynelten,

nyt palaan. — Taivas! Tuoss' on tupa, missä kiikuin
ma piennä kehdossain;
tuoss' selät, salmet, vaarat, lehdot, joissa liikuin,
mun muinais-maahmain.
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Kaikk' ennallaan: puut vielä yhtä vihannoivat
ja latvat tuuheat,
ja siinnoss' ilman, metsän shmehessä soivat
viel' laulut tuttavat.

Viel' yhtä vienoisena Ahdin ulpuparven
kanss' aalto ailakoi,
ja saarten tummain salanteista kaiun sarven
viel' iloäänet soi.

Kaikk' ennallaan on muu, mut enää mieli ei mun,
oi laakso riemujen!
Mult' ammoin into riutui kera silmän leimun,
sai vilu verehen.

Enp' enää kaikkea, mit' annat ihanaista,
ma arvaa arvoltaan.
Ah, kielt' er enää puros, kukkas kuiskivaista
tajuta taidakkaan.

Ei aalloilt' enää kannelhelke Ahtolaisten
mun korvahani käy,
ei karkeloita nurmen, kedon keijukaisten
mun silmähäni näy.

Sun jättäissäni toki toiveet rinnan täytti,
oi maja, rikkaat niin!
Tien tunteet, vaalimat sun pyhän varjos, näytti
päin päivän kultaisiin.
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Mua muisto saattoi kevättesi taikatarhain
sun rauhan-rannaltas,
ja herkkään mielelleni herännehet varhain
sun hyvät haltias.

Maailman rantain nyt mi antimena aavain?
vain hapsi hallainen,
vain sydän näännyttämä harhan, himon haavain
ja tuoni-toivoinen.

Kadonneit' auvojain en, emo armahainen,,
siis enää anokkaan.
Suo hauta lähtees murhesoittoon mulle vainen
ja haapas huminaan.

Niin uinumaan sun uskolliseen suojeluusi
viel' lapses käydä voi,
ja tomustani mulle kukkas-elo uusi,
viaton vihannoi.

JALOUDEN VOITTO.

Jalon valloille nyt suorin soiton, veljet.
Kuinka voittaa jalo, vaikk' on tiehä teljet,
kuinka pahan torjuu, masentaa se mahdit,
soi, pyhä lauluni, kansoille maan!
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Lohduks sortuvan, jonk' epätoivo voittaa,
orjan tallatun soi korvaan: vapaus koittaa,
mutta murhan laumat, väkivallan vahdit
tuomitse kostohon kohtoavaan!

Tähtikirja-vaipoin, katso, konna pöyhkein,
rosvotussa loistoss' astuu ryhdein röyhkein;
pelko lamaa lain, se vallan tahtoon taipuu,
maahan sen polkevi mahtaja tuo.

Mutta hyveen kirkas-otsaisen hän kohtaa,
häntä vastahan sen vakaa katse hohtaa,
ja hän voimatt' uhkaa, häpeäänsä vaipuu,
aristaneen alas katseen jo luo.

Vanha leijona, kas, seudun kaiken turma,
korven aavan herra, karjain kauhu, surma,
uhrejaan se tallaa, luottain uhmin kopein
voimansa tarmohon mitattomaan.

Mutta paimen apuun rientää altis, reima,
kasvoillansa loistaa korkeampi leima,
ja kas, saaliiltaan jo korska paoin nopein
piilevi metsien pimentolaan.

Mutta menehtyväin kesken miekan terin
valtikoi tiranni kruunattuna verin;
pimeys häh' on laki, kuolema ja kauhu
käskynsä airut ver'-askeltaen.
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Ihmis-aatehnsa orjat ylenantain
ryömh sortajalle suitsutusta kantain;
linnan ympär' raikuu palkkaparvein pauhu
jumalakseen hänet julistaen.

Rikos ruhtinoi, ja oikeus maahan lyödään,
totuus poljetaan, ja kunto kultaan myödään,
kitukasviks aate ylähäinen raukee,
kavaltajan käsi kaitsijanaan.

Luonnon temppeli kun huokaa saastutustaan,
pyhä valo sen kun uupuu yöhön mustaan,
kuss' on kosto, veljet, mistä apu aukee,
rauhan mi tuo yli raadellun maan?

Vammatta, kas, aha vainon kalpain, rautain
jalo tuo viel' uinuu kesken hurmeen, hautain,
suojass' enkeleiden jumal-lapsi juomaa
taivahan valon ja vapauden juo.

Lempikätten alla saa hän voiman, väen,
liekkiin leimahtavi aattehensa säen,
ja hän silmäns' avaa, ja hän teidät huomaa,
orjat, tirannit, työt turmion nuo!

Silloin vihan hehkuun herää uinailuista
sydän, veljistä se huutaa sorretuista,
ja hän kilpeen lyö ja vannoo viettää valon
voittoa kanss' elon vapahtaneen.
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Voimin, innoin sotaan itsensä hän sukee,
sädesopihin kuin päivän tähti pukee,
tähtää talviyöhön vasamainsa palon
tirannin valtikan tienohiseen.

Sihoin julmuri se kaatuu, yöst' on voitto,
yli maitten, vetten hohtaa huomenkoitto;
ja päin uuden päivän valkeutta sana
kaikuvi taas pyhän vapauden.

Mutta riemukisain yli kirkkahaksi
jalo tuo se kaartuu rauhan taivahaksi,
ja alt' ikeen, ruoskan, vainon vapahana
siunaava maa syliss' asuvi sen.

Kerran tuomion soi torvi, kerran taajat
kerää tähtilaumans' avaruudet laajat,
katoovaisuuteen ja kaaoksehen vajoo
nuo sini-ilmojen ihanat maat.

Vaan vaikk' auringotkin peniksiltään vaipuu,
ja vaikk' alta maa kuin huokaus tyhjiin haipuu,
tomut maailmain jo unohdettuni hajoo,
jalo, sa elät ja voiton sa saat.



11

LEIVO.

Varttui päivän valta,
viikon vilun alta

ilot, sulot ilmoille jo suli;
kevät kukkavauloin,
käki helkkykauloin,

pakinoineen pääsky tuttu tuli;
maassa, ilmass' innoin
lauloi hehkurinnoin

lintu pienin hellää lempeään.

Riemu kaikkialla,
armain päivän alla

tok' on, tunsin, leivon lentoretki,
hellin hehku lemmen;
herttaisimman hemmen

hälle entävä soi elon hetki.
Vieri virsi kirkkain
päältä pilven virkkain

joka sävelellä mulle näin:

Miekkonen se, kellä
siipi kiidätellä,

jot' ei siniteihä kahle paina;
jok' on lauluun luotu,
jonk' on nähdä suotu

luonto kevään, armaan hahmoss' aina!
Niinpä laulu soi sen;



12

tuhatkerroin toi sen
kaikkialta kaiku korvahain.

Kera päivän kiitää,
maat ja meret liitää,

etelät ja pohjat ilman paulaa,
maassa armasteha,
taivon tanterella

tunteen, luonnon lumousta laulaa
onnen kantamoinen,
ett' on riemu moinen,

leivo, leivo, rinta-pienossas!

KEVÄTLAULU.

Terve tienoillemme,
kevät kauno, taas!
Tuttu leikkiemme,
terve tulemaas!
Tunteen taivassoihdun
sytytät sä mieliin,
riemun, lemmen loihdun
maahan, ilman pieliin;
surut tieltäs lymyy,
itkust' ho hymyy,
huolten pilvist' armas aamun koi
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Jäihin kukan kalju
jääti, sorti syys;
kesän aave valju,
kuolla vain se pyys.
Teloittajan lailla
tienoot autioivan,
valtiaana mahla
kuolon mahtavoivan,
talvi hyisin kalvoin
haudah' istui valvoin,
kylmä, kolkko kuin se, saahstaan.

Pohjolaan ei luonut
sädett' aamun sää,
kastett' ilta tuonut,
kunnes kukkapää
tuh kevään tytti
joutsen-valjakoillaan,
päivän kultas, sytti
yönkin purppuroillaan,
taittoi talven vallan,
katkoi kahleet hallan,
kutsui Flooran kainon karkeloon

Nytpä kukat lehtoin
suhe kuvuistaan
kantaa aamuin, ehtoin
ho-uhrejaan;
khtostas soi pelkkää
tuulet tuoksuvaiset,
kunniaas vain helkkää
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purot hopeaiset;
linnut riemumielin
laulaa kiitoskielin
kuin me: terve, kevät kauno, taas!

MUUTTOLINNUT.

Te, rientävät linnut, oi milloinka saa
taas vartoa teitä tää syntymämaa?
Kun virtojen juoksu
pois kahlehet luopi,
ja kukkien tuoksu
taas suloa suopi:
jo riemuin he lentää —

tien viittaa ei he —

vaan kohti he entää,
kylT löytyvi tie,
mi kotihin vie.

Niin tietty se tie sulo-Suomeen on päin,
kun vartovi kevät taas herkuin ja hain;
siell' lähtenet kirkkain
ne aaltosin läikkyy,
ja riemuja virkkain
siell' lehvät ne väikkyy;
yöauringon hempeen
he uinahtavat



15

ja leikkihin, lempeen
sieh' unohtavat
tiet uuvuttavat.

Niin rauhassa, ratossa miekkoset-"nuo
ne metsolan piilohon pesänsä luo;
ja myrsky ei musta,
ei murehet rinnan,
ne uhkoa usta
siell' lehväisen linnan,
koin kultainen soihtu
miss' iloa suo

ja yön rusoloihtu,
mi unihin luo
taas pienoiset nuo.

Sa, rientävä henki, oi milloinka taas
sa löytänet vihdoin sun syntymämaas ?

Kun kypsyvät taaton
jo palmut, on hetkes,
jo päin kotimaat' on
sun riemuinen retkes;
kuin lintu sa lennät
tien viittaa ei lie —

vaan kohti sa ennät,
kyh' löytyvi tie,
mi kotihin vie.
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PAIMENPOIKA.

Taas taivahahe helon
koi kulta loi,
majoille, maihe elon
ja toivon toi.
Täynn' ilo-liverrystä
on lehdot, haat,
ja luojan yhstystä
soi ilmat, maat.

Ja pilvein sinipihat
käy purppuraan,
siell' yhtyy ilmain ihat
ja maireet maan.
Vaan alla lähde läilyy
niin puhtoinen,
ja taivaan taiat päilyy'
povella sen. —

Taas, haka vehryt, vilpee,
vieraakses saan,
miss' soljuin puros hhpee
luo polviaan.
Mahlaisen rungon luona
mättääni on;
ja täällä vuohi, vuona
syö huoleton.
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Ah' lehväin armas täähä
on nähdä nhn,
kun kaste aamusäähä
käy kukkasiin;
ja täynnä lauleloita
on täähä tie,
laaksosta laaksoon joita
tuul' lauha vie.

Tääh' istun armastani
tähyämään;
tääh' lauloi rinnallani
hän lempeään.
Karitsat, eikö ääni
jo armas soi?
Taas kohta ystävääni
syleilen, oi!

Kun päivyt päältä hohtaa
taas tunturin,
jo kunnahaha kohtaa
mua kultakin,
tuo muhe kiehkuraista
jo tuoksuvaa,
min rannan aphaista
soreimman saa.

Kuin suvin vastahansa
het' ennätän,
ja tänne karitsansa
jo johtaa hän;
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Suojassa turvepenkin
me suudehaan,
ja metsän kyyhkyjenkin
on kade vaan.

Hän laulaa luonnon taikaa;
ja riemuaan
mun kaislani myös kaikaa
taa haan ja maan.
Ja lahden läikkyharjat
ne viihtyvät,
ja vierahatkin karjat
luo viehtyvät.

Kuin rikas paimenella,
kuin viaton
tääh' laakson laitehella
tok' elo on!
Se kätkee rauhan kirkkaan
ja riemuisan,
ja karja, kukat virkkaa
sen kukkuran.

Syys vaikka kukan surmaa
ja myrskyn säät,
eip' iloheni turmaa
tee tuulispäät.
Majaani talven alta
käyn matalaan,
ja levon, lemmen vaha
siell' asuu vaan.
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Siell' lieden ääress' ilo
on illan työ;
seimellä karja silo
se heinää syö.
Ja lauluun kukkasvirren
miel' laikahtuu,
vaikk' kesä ali' on kirren

ja kukkain kuu.

Näät syys kyh' laaksot, vuoret

voi jäädyttää,
vaan laulut, riemut nuoret
ne rintaan jää.
Kun tuntureilla tuulen
käy tuiskinat,
kotona rauhan kuulen
vain kuiskinat.

Ja kevät talven teissä
taas kirkas saa,
ja vuokko kyyneleissä
se kimaltaa;
saan käyttää laitumella
taas laumoain,
ja vaarat vastaella
saa laulujain.

Taas, haka vehryt, vilpee,
vieraakses saan,
miss' soljuin puros hilpee
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luo polviaan.
Mahlaisen rungon luona
mättääni on;
ja täähä, vuohi, vuona
syö huoleton.

MUN PÄIVÄNI.

Povella laakson, missä leivot laulaa,
kanss' armaan istun iloin ihanaisin
ja katselen, kun kukkasia kaulaa
puronen lainein tuulen tuutimaisin.
Ikinä tieheni ei panneet paulaa
suot surun usmin uuvuttelevaisin;
lemp', ystävyys ja riemut maljan raikkaan,
ne vain mun päiväini käy kätköpaikkaan.

Hymymme tieltä, unelmaini kulta,
pois kaikki vaivain valhevarjot säikkyy;
soi lauluks multa nimesi, mun suita,
ja lehvät vavahtaa, ja laine läikkyy,
ja perhot, tullen ruusun suutelulta,
yi' onnemme kuin kukkataivas väikkyy.
Maailma kaunis! Aina soinnun antaa
noin luonto riemulle, min rinta kantaa.
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Sisäisin soraäänin sointu-taikaa
miks sortaa kaikkeuden, min sois se voiton?
Vain puhtain sävelin sen kannel kaikaa,
myös puhdas olkoon kaiku poven soiton!
Kun kuulet, armas, sointumme yhfaikaa,
iloni sihoin jaat sa ihan-loiton,
ja hellemmin sun syliin suljen, hento,
ja suudelmaamme herkee hetkein lento.

LINTUSELLE.

Oi lausu, lintu pieno,
sa peippo pihlajan,
kuink' aina voit sa laulaa,
Iloita ainian?
Sun laulus aamust' iltaan
ma kuulen kultaisen,
ja ain' on kirkas äänes
ja rikas riemu sen.

Niin elantos on niukka,
niin ahdas asuntos,
mut majas maireutta
vain soi sun laulelos.
Et kylvä etkä niitä,
et korjaa latohon,
vaan huoh huomisesta
se sulle outo on.
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Kuin moni maailmassa
sai kultaa, kunniaa
ja loistolinnoiss' asuu,
maat, vallat omistaa,
mut huoleen hänet huomen
ja kyyneliin se koi
vain nostaa, jolle juuri
sun yhstykses soi!

Kuin mitätön sun osas
inehmost' oisikaan,
omaansa, kiittämätön,
ei toki tyydy vaan.
Voi hennon henkes murtaa
hän milloin haluaa;
mut onneas sa kiität,
ja hänpä kiroaa.

Miks ylös nurkusilmän
niin kylmän vain hän luo?
Hän mitä vaatii, kaikki
kun luoja lahjaks suo?
Edessä jalkojensa
kun kaikk' on riemut maan,
miks alempaansa tallaa
ja lisää huokaa vaan?

Ei, laula, lintu pieno,
vaan auvost' ainiaan,
en valitusta virtees
sekoita konsanaan.
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Tee aina kesän tullen
pihaani pesäses,
opeta aamuin, illoin
ilohos, onnehes.

KEVÄT-AAMU.

Kas, kuin koi jo armas tultaan
yli idän aaltoin hohtaa,
pukee purppuraan ja kultaan
maan, mi hymyin koita kohtaa.
Usmat uupuu, kirret raukee,
luonnon unteluus jo laukee.

Kiuru kevytsiipi tuolla,
tullut äsken etelästä,
laulaa pilvein yläpuolia
toivosta ja kevähästä;
joutsenparvi joikuin ohjaa
lentonsa jo kohti Pohjaa.

Rannan raitain aha laine
virmaan käy jo karkeloonsa;
kapsahtavi Oravainen
sammalkatto-kammioonsa;
salon loiton liepehellä
kujertavi kyyhky hellä.
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Huomentuuli tuutii vieno
vihannoivaa pehon sarkaa;
päähä talviturkki hieno
jänis poikki laihon karkaa;
kyttä piilopensaikostaan
pyssyn poskeheen jo nostaa.

Lehdon pimennossa säilyy
haamottava hangen tähde;
valkokoivuin alla päilyy
kevätvuokkoin kesken lähde;
purolta jo kuulet Ahdin
hopeaisen soiton tahdin.

Kevät kaunis, kauan kierii
vaunus suven valkamia,
kunnes vihdoin taas ne vierii
Pohjan polon kunnahia;
vaan niin kiitollist' et mieltä,
kuin on meidän, kohtaa sieltä.

Kuules, mitä helisevät,
soivat laulut, soitot sulle:
kaikille saat meille, kevät,
Niinkuin vapaus vangitulle;
Pohjan jäittenkin on päällä
sydämiä syttää täällä!

Joudu, uudet juhlaverhot
kudo yh vetten, vuorten;
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pitkäst' yöstään nosta perhot
kisaan kukka-kultain nuorten;
sydäntenkin sopukoista
talven kolkot muistot poista.

KUKKASELLE.

Vast' eloon elvyit; -- katsehes kahleeton
viel' hoin armain käy sinitaivohon,
miss' auerkumpu ja aamun rusko kulkee,
maan, morsionsa, purppurasyliin sulkee.

Viel' ympärilläs vieno on rauhan sää,
luo tuhen hukkuu hurmahan tuulispää,
ja kultasiipein verhossa vilppi lymyy —

kuin, kukka, sulle maailma hohtaa, hymyy!

Viel' aavista et leikissä leyhkäsen,
kuiskeessa perhon, suukoissa kastellen,
kuin lietoin ystäväin pian hellyys herkee,
kuin poskehes moni murheen kyynel kerkee.

Miks suonut Kaikkivallan ei »tulkohon!»
ett' ois sun kevääs kirkkaus illaton?
Miks sulopettymyksin et sydänpäivää
sa samoin nää kuin kultaisen koiton häivää?
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Hymyillös vielä, vieno sa, viaton!
Näät kohta kuinka pettävä kevät on,
ja muistat onnes kotvoa kaihomieliä,
kun unta kultaist' umppuna uinuit vielä.

LINNUNPESÄ MAANTIEN VARRELLA.

Miksi kaiken kansan käytäviin,
meluun valtatien teit pesäs, pieno?
Metsän siimes eikö mielu niin,
vihannuus sen koivujen niin vieno?
Yhtä armas eikö aamun koi
siehä puita, maita purppuroi?

Puron läikkylaine solisten
vieri kautta kaukosalojensa;
täällä turhuus kulkee kolisten
raskahine rautasaleinensa.
Siellä rauhan saari Salassaan,
lintu parka, täällä pelko vaan.

Lehdon lemut miksi vaihdoit pois
kuluneen tienvieren pölyphveen?
Tomu tallattuko sulomp' ois,
kuin on kukkaloisto lehdon viiveen?
Nähdäkses vain sotaa maailman
hylkäsitkö soppes suojaisan?
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Pitkätpä nyt päiväs olla voi,
vieraakses yö kunnes vihdoin viihtyy;
usein rintas kauhu kammitsoi,
jyrinä kun kohti kiitää, kiihtyy;
usein kyllä nostat peloissas,
siiven, jolla peität pienojas.

Kaukolehdoss' asuisitpa vaan!
Huoli ange ahdistais ei siehä,
eip' ois pelko pienoisillakaan,
milloin viipyisitkin lentotiellä;
siehä niinkuin kevyt siipyeis
luonnon rauha niitä suojeleis.

Lintu, hntu, konsa pienos nuo
lentimensä levittää jo kohta,
tienohihe, minne tiet' ei tuo
ainoaa, ne joutuisasti johda.
Rauhass' siellä rakentelemaan
ohjaa kukin pikku kotiaan.

KESÄYÖ.

Iltaa, retkeä oi ihanaa!
Katsos saarta, pikku kukkalaa!
Naana kulta, illan taikaa
siehä lehdon rastas raikaa.
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Laske airos, kohti rantaa
keinutaan.
Päivyt maihe paistaa vielä,
sinne lahden läikkytiehä
ihan kare meidät kantaa
valkamaan.
Lehdot kuin lempeät hymäjävät,
heinikot hempeät hymyävät!
Riemuitkaamme! Koht' on sulku
oveh' onnen, nautinnon;
Naana, lyhyt suvi on,
lyhyt lemmen kukkaskulku.

Lehvistä jo torppa pilkoittaa.
Tuulet, joutuin sinne johtakaa!
Kas, jo ulos uksen takaa
astuu torpan vaari vakaa,
tyttö tuoha huiviansa
huiskuttaa,
ropehineen rannan tiellä
rientää vastaan riemumieliä,
Naanahe kun mansikkansa
antaa saa.
Kyynellyt! kuin pyhä, korkea, oi,
palkka on lemmen, mi lahjansa toi!
Jo tääh' enkeliksi luotu,
kuink' on osas verraton.
Sydän, luonto vain keh' on
kaikkenaan, mik' onni suotu!

Mit' ei loistohnnat luoda voi:
elon riemu, toivon kultakoi,
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täällä täyttää vapaat majat,
keväin, syksyin, kaiket ajat
kasvaa, kukkii, kypsyy aivan
itsestään.

Katsos, tuolla poikans' arka
kaishkkoon vie sorsa-parka,
auvokas, vaikk' alla vaivan,
vaaran sään.

Suojaton ainutt' ei poikasta pois
antais, vaikk' aarteita, kruunuja sois;
kullan kukkuroihin vaihtaa,
loistoon linnain tuhanten
vois ei armautt' aaltosen,
pesyttään, min kaislat kaihtaa.

Luo'os, kaino lemmentähtönen,
maihin tuha tuike leppyinen!
Lauluun, linnut, kielin kirkkain!
Vihkivirttä hellää virkkain
sydäntä kaks sointuun lemmen
solmitkaa!
Päivyt vaarain taa jo vaipuu,
hämyyn lännen loisto haipuu,
mutta heleämmän hemmen
poskes saa.
Myöhäänpä palaushetkemme lyö,
kultihin koin kun jo vaihtuvi yö,
Helppo heittää syliss' armaan
koti, ystävät on nhn.
Uinukaamme unelmiin
suojaan laakson kukkaparmaan.
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JOUTSEN.

Kesäisen ihan kuhasta
tuo joutsen laskihen,
ja hki virran kallasta
se jolui joikuen.

Suloa Suomen laulu soi,
sen ilmain ilontaa,
yökaudet kuinka päivän koi
unensa unhottaa.

Kuin varjot siell' on runsahat
ali' leppäin, koivujen;
kuin salmet kuhan-soiluvat,
ja vesi vilpoinen.

Siell' ystäväinen kellä on,
kuink' iki-ihanaa;
kuink' ompi unhottumaton
se uskollisten maa.

Noin vieri vettä, rantoa
ylistys koruton;
ja joutsen vasten rintoa
jo joikui puohson:
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Vaikk' eipä elos unelma
käy vuosisatain taa,
sait laulaa Suomen suvessa,
sen aahoill' armastaa.

TORPAN TYTTÖ.

Neittä Kannan, lehdot, kaikerrelkaa,
kukka-vienoanne kujerrelkaa,
kotvan joka leikki huomenkoissa.
Surkaa, suvhehdot! Hän on poissa.

Eikö armahtaa voi tuoni musta?
Sovittaakseen luonnon lankeemusta
täytyykö, min kaheint' elo kantaa,
yön ja turman saalihiks sen antaa?

Alle tuonelankin turvekaton
hempi, hellyys toisko riemun, raton,
niinkuin Vanhaisten ja Lantaan alhot
lempis häntä kalman majat kaihot?

Impi itketty sa, ihanainen!
eipä enää riennä nuorukainen
sinilähtehelles juomaan — sieltä
huokuu muisto sun vain muremieltä.
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Konsa kuljit lähteehäs, sen partaat
harvoin istujat ne jätti hartaat!
Usein paimen tarhaan toivomiehä
haaveilla voi päivän pitkän siehä.

Tunsi kaihon, huolen huokaelun
reunat sen ja riemun remahtelun;
kunis kulki laine hopeainen,
laulun, huhun helke kuului vainen.

Turhaan vuotat, Lantaan tumma vuori,
paimeneen ei palaa neito nuori;
suotta suree kaikus mykiks saaneet
lauluja, jotk' ainiaaks on laanneet.

Riemuton nyt Vanhaisten on rinne,
laitumehe käy ei karjat "sinne;
ruikuttain vain rientää lintu raukka
puusta puuhun, kimpuss' ahne haukka.

Poika Vanhaisten, sa ystäv' yhn
muinen neitosen niin lämminsyhn,
ah, niin kylmenneen nyt, kussa kuumin
yksinäs sa kuljet tuskan tuumin?

Metsäss' enää kirvehes ei raiu,
hakatielt' eip' ääni tuttu kaiu,
nhnkuin tuonoin, kesken työn kun merkin
huhuit, kuulosteht korvin herkin.
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Rannan kuivaha nyt viruu venos,
kuin kaikk' unohtanut miehmenos
iäks oisit, verkkojas et veteen
enää veisi aallon karjan eteen.

Haudan huohhaapain alla, keito,
istut, missä nukkuu nuori neito,
ja kun päivä sammuu ja taas palaa,
hautaa yhä itkus vaisu valaa.

Neittä Kannan, lehdot, kaikerrelkaa,
kukka-vienoanne kujerrelkaa,
kotvan joka leikki huomenkoissa.
Surkaa, suvhehdot! Hän on poissa.

SYYS-ILTA.

Miks, sydän koito, useasti
niin huokaat, oi?
Kun tähdet yöllä tuikkaa tuttavasti,
halk' usmain tyynten miksi kamalasti
niin kaikerrukses soi?

Pakoko päiväin elon vuoha
on itkunas?
Kevättä mennyttäkö huokaat huolla,
tomunko laki, kukkia ja kuolla,
pelottaa laupias?
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Kons' itkun ääntä ilman pielen
luo kiuru vei?
Soi laakson puissa laulu satakielen;
nuo soinnut onko tuomat tuskamielen,
ett' entää hetki? — Ei!

Kukissa leikki perho hento
koin-tuokion,
vaan eipä nurkunut, kun loppui lento,
kun illalla jo herpos siipi rento,
lakia kohtalon.

Paas' särkyy, taittuu tammi taaja
ah' ajan sään —

sua, houru, eikö iskis tuonen vaaja?
Maailmain, aikain hauta allas' laaja,
kirootko päiväs pään?

Ken säälimään sai kohtaloitas,
ken katkomaan
katoovaisuuden, kuolon kammitsoitas ?

Syys, sydän pettynyt, sun kuiskinoitas
kuin kukan kuulee vaan!

Pois poimi hetken riemun manna
tiell' erämaan,
käy eespäin, seesnä katsehesi kanna.
Ties, tiedä, ennen pysähtää ei anna
kuin Kaanaan valkamaan!
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Taa tähtein täält' on, matkalainen,
sun määränpääs.
Oi, iloitse, kaikk' ett' on elos mainen
sylissä ikuisuuden unta vainen
sun hetken näkemääs.

Pois kauhut tuonen tumman kalvan
siis torju nuot.
Ei lyö se vankia, vain särkee salvan;
kirkastuneena puoleen haudan halvan
maast' aamun katseen luot.

LOHDUTUS.

Yh alhoni yön,
syvän, aution, näin
tulet tähtien vyön,
miten auvoin ne käy
valon mailla, miss' ei
iki-siinnossa näy
sumut maan hämäräin;
ja se rauhani vei,
ja ma aattehn näin:

Jumal', ääretön, oi,
väki, voima on sun!
Sanas käsky jos soi,
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kätes viittasi vaan,
avaruuksien loi
iki-tähdeks se mun —

ja nyt oon mato maan!

Ja sun valtasi jää
lait ainahiset;
näe päivää sä et,
jona kruunuas pää
tukis harmajahaps;
olet vapaa kuin tie
valos taivahisen,
majas maailma on,
sinä mahtumaton
mataluutehen sen —

ja tok' orja ma, laps!

Vähät suhe se kai,
että ei valon säät,
vahan valtikat lie,
kullan kukkurapäät
osa onnensa, vaan
sora, synkeys, yö,
suru, tuska, mi syö,
peru ainut, min sai
isänkartanostaan —

ja sen loppumaton
toki rikkaus on!

lät viljas on uus,
jota tyhjästä loit
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yli mitattomain
elon tanterien.
lät versovi puus,
jolle juuren sa soit
soran kaaoksehen —

puku vaihtuvi vain.
Ja ei maailmas tää,
armas, autuas, nää
rajan määriä ei,
ajan ääriä ei,
iät ihaton sen
sadepäivän on sää —

mutta varjo ma vain!

Kyvyn valtoas sain
ihaella, mut en,
mut en muuta ma saa,
sit' en tajuta voi.
Ja sa mieltäni taa

vedät taivahas laen,
ja ma katson ja haen
mut en tavata voi!

Siten miettiessäin
kukan luonani näin,
jolta hiutunehet
vilu veret jo hyys,
puri posken jo syys
punat riutunehet.

Mutta viidakostaan
vihur' ennähti luo,
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sipas siipyehään
kitu vaista se vaan,
ja se painoi jo pään
ja sen kalma jo kaas,
ja ma näin: hyvän työn
teki tuoni, vaikk' yön
shle pitkän se tuo,
ja ma aattelin taas:

Mikä soimoamaan
minä vääryyttä noin
lankaikkisen lain ?

Olen vieras ma vain
pantu sorassa maan
pakoss' orastamaan;
mut on pakkoni tuo
ani-armas, se kun
pian päästävi mun —

ja ma uskoa voin,
tuen toivoni suo.

LEMMEN SOKEUTUMINEN.

Hentona viel' Eeros poika
Emon hellän helmass' uinui,
niinkuin lähtehen sylissä
tähtyen sä ihoin näit.
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Eetterin hopeinen hohde
otsalle utuisna väikkyi,
ikuinen rusopa ruusun
poskipäitä purppuroi.
Nektarilemut Olympon
hymyn huulille hyväili,
joih' ilo viaton leikki
voittojen jo vuottavain.

Sihoin, sihnäss' onnenkyynel,
Paphos-saaren ruhtinatar
hymyten kuvaansa katsoi
peilisilmäss' Eeroksen.
»Sama saattakoon sua»> —huokas —

»kuva silmässä samassa,
muistona emosi riemun,
kautta kaiken maailman!»

Ihmekkö, jos sitten Eeros
väikkyvi vähänäkönä
seassamme, vaikk'ei silmä
sitehiss', ei varjoiss' yön;
erämaankin ohdakkeissa
näkevi saht Olympon,
syöjättärenkin syhssä
sulottaren kuvan vain!



40

TYTÖN VALITUS.

Käsikäärysnäin, sydän, kunpa oisit,
tuskitehessas, sydän sykkyräinen,
kohta rauhoittais sinut raukan sihoin

huoleni hehä.

Vaalisinpa kuin emo vauvoansa,
hiljaa ees-taas heijaten, hyssytehen,
vaikerrukses, vaivasi kunnes viihtyis

unehen vienoon.

Vaan nyt vankin' oot poven pohjukassa,
sulkehissa ystävän suosiolta,
auki hähe vain, joka armott' aina

rauhasi rikkoo.

LEVOTTOMUUDELLE.

Niin, lennä, lennä oi, sulo levottuus!
Ylimpään riemuun, nautinnon kukkuraan

sa vhhtymättä vielä puoleen
ilojen ain' ihanampain kaihoo!
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01' äsken toivees lempeä katsahdus
Vain silmäst' immen; — nouse, jo sen sa sait

edestä ensi suudelmansa
taistele, hiudu jo taivahaisen.

Ja konsa huulten purppurah' ainoaa
ei ruusua, min juonut et mettä jo,

uutt' entäös vain ikävöimään
aarretta paisuvan parmaan kätköin

Niin, suihka suonissain, sulo levottuus,
vain kasvain, kangastain joka voittohon,

jo saatuun, uusin uljahammin
seppehn kaukana viittaavaisin.

Sun veltto houru valjuhun vaihtakoon
pois aave-autuuteen, levon nimiseen,

madelkoon horroskuoressansa
raakkuna kohtalon rantain äärtä.

Sua lemmin! — Kenpä vei minut, ellet sä,
vei aukeoihe uljasten ulappain

kanss' aaltoin, myrskyin riemurinnoin
sieh' elon onnesta kalpasihe?

Mua saattaos, oi enkeli autuas,
mua hurmaa nauttimaan elonpäivästäin,

sen päättyessä horroksista
virvoita viel' ylös haudan yönkin.
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Mua saata auringon sekä tähtein taa —

ja tyhjäks autuuden jo kun sarven join,
mun taivaass' aavistaa viel' anna

ain' ihanampia maailmoita.

RAKASTAVA.

Hämäriin jo päivyt piilee,
kaste maille vihmoo viilee,
rusoshvin ehtoo entää
laaksoihinsa tuttaviin.
Lemmen ailut parmahassaan
Selma istuu ikkunassaan;
kaihoin katsehensa lentää
illan hämäriin.

Toivottunsa tulennasta,
jalan nopsan nousennasta
tutut eipä viestit vielä
neito kullan korvaan käy. —

Kuinka katse, hiutuin huoleen,
tähyy niityn, metsän puoleen
varjot sinne-tänne siellä
hähyy, muut' ei näy.

Sydän sykkää, suonet tykkää,
huokaa huulet huolta mykkää,
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shmähän jo kyynel käkee
kuuma katseen kaihtamaan.
Turhaan, — kaikki vaiti vain on;
hänen kaihojansa kainon
leyhkät yön ne yksin näkee
leikki-lennossaan.

Kiharissa tuulet kiikkuu,
vienot liekit poskill' liikkuu,
värjyy vilun vihman tiellä
valko-olka verhoton.
Nousee pilvi, myrsky, pauhu,
raukalla on kammo, kauhu.
Julma, missä viivyt vielä?
Vienos vilu on!

Joka hetki toivon hukkaa,
vilu, kuume vihloo rukkaa,
liekin tuiman tuopi tunne,
Mekin öinen viima vie.
Hartioit' ei huntu peitä,
vyöhyt enää vyötäreitä,
vahoillaan käy povi; — kunne
kulta jäänyt lie?

Jopa tulee — tuskas poista!
Esiin puiston pimennoista
pilkahtain kuin tähden palo
kohti käy sua, kukkastaan. -
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Onnen-ovelleen jo saapi;
hiljaa lukko raksahtaapi,
vaipuu uudin, sammuu valo,
lempi valvoo vaan.

VARPUSELLENI.

Niin mielelläin sua vaalin, varpus-kulta,
ma kyynel silmässäni
useinkin luen jyvät, jotka multa
sa nokit kädestäin.

Sua rakastan ma, vaikk'et viehätellä
sa voikkaan verhollas;
sun tunnen, vaikk'et ilmi viserrehä
voi sydänsointuas.

Kuin varjo yön on tumma ylläs verho,
on keito kieles vait.
Sävelet satakieli, loiston perho,
vain sydämen sa sait.

Sua rumaks soimataan ja ihmetehään,
kun sua suojelen;
vaan enkö tyytyis sydämees mä hellään ?

Enemmän soisko ken?
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Muut pukuas kun parjaa, katseen suita
niin uskollisen saan;
ja höyhentäs ei sais mua helmet, kulta
pois ainoist' antamaan.

He kertun kieltä kiittää, heille helkkää
kanaarit häkissään —

ma olentoa, sydänt' etsin pelkkää
poveni lämpimään.

Ei kiehdo lempeä vain kiilto pinnan,
siit' ei se elää voi;
sen riemuna on riemu toisen rinnan,
on onni, min se loi.

Kun istut hiljaa, rinnass' ilo vieno,
noin kättäin nokkien,
mua etkö kyllin palkitse, sa pieno,
tuoss' etkö kaunoinen ?

Koen tutuin turvin kevennehä huolet
kevääsi hetkisen;
ja haudahes, kun muha pois jo kuolet,
luon kukan, kyynelen.
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HAUTAUS.

Tornin kehot kolkot soi, sen usta
kohti liikkui saatto murhemusta,
sulhon nuoren kevähästään kantain
rauhaan tuonen rantain.

Suotiin viime velka vainajalle,
luotiin murehdittu muhan ahe,
pantiin päälle tuvan turvekaton
risti vaatimaton.

Hiljaa surrun kummun syli sulki,
hhjaa takaisin taas saatto"kulki,
vasten jalavaa vain yksi siellä
viipyi neito vielä.

Viimein, kun oi' ypö-yksin, palas
haudahe, mi häitä kaikki salas;
valkohljan valju käsi kantoi,
muhan uhriks antoi.

Siinä istui, itku viljoin vieri;
vaaran taa kun päivän kehrä kieri,
valju tähti yön jo ylleen ehti,
yhä kyynelehti.
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Sieltä tavattiin, kun koitti huomen;
ehtyneet jo veet oi' alta luomen,
rinta kylmä ristin vartta vastaan
laannut vihlonnastaan.

FRIGGALLE.

Aartees houkuta ei, Afrikan kultavuo,
päärlys, valtamer', ei, pähyvä, mieltä mun!

Houkuttaa sydän Friggan,
pähyin päärlyissä kyynelten.

Oi, ei vastata vois maailma ääretön,
kulta-auringot sen, tuikkivat timantit,

maailmaa, jota riemuin
Friggan rinnoiha syleilen!

Lainaa maan mi häh' on, taivon mi lahjaa taas

selvemminkö sen nään, kuin suvipilvestä,
min vain riutuva ilta

tai min ruusuinen kuvaa koi?

Silmää, sielua mun katseensa pyörryttää,
niinkuin pohjattomiin silmäisin syvyyksiin,

kunnes huumehest' elvyn
huulten purppurasuuteloon.
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Kussa kasvoit sa, oi hymyvä enkeh,
ennenkuin majas, maan laaksohon laskeutuin,

Friggan loit sulohahmoon
maisen matkani kauneheks?

Tie jos pilveytyy, pistävi ohdake,
henki huokaelee raskahass' ikeessään,

oi, kuink' autuast' entää
sihoin armahan syleilyyn!

Jalkaa mairivi maa kuin kevättuulonen,
kultakuplanen vain kaikk' elon kuorina on;

suonet paisuvat sielun
lepoon tuutivat jumalain.

NUORUUS.

Mahdit maan ne hiekkaa on, mi hajoo,
kuolon valtikka se vain ei vajoo,
Tuoni torjumaton kaikkeen kajoo,
tylsy tyly kalpans' ei.

Poikanen, jos säikyt turman terää,
ennä viettämään sä hetken erää!
Tiedä: hetkest' ainoasta herää
ikuisuudet elämää.
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Hetki maan ja taivaan omaks antaa,
riemut taivaan, maan se kaikki kantaa;
suurna, rikasna, vaill' äärtä, rantaa,
mentyäänkin muistoon jää.

Vaan ei aatos, lait min kammitsoipi,
tunne yksin hetken aateloipi,
tunne tuokiossa niittää voipi
kylvöt tuhatvuosien.

Riemuitse! Viel' elää taivontaikas,
kukkii suonissas sun suviaikas;
vielä palaa tunteen tuli raikas
pyhäköissä sydämes.

Vaan ne rientää, hetket herkkälennot,
herpoo onnes hengettäret hennot;
kevään lahjoist' ota vaari — rennot
koht' on riemukukat sen.

Nauti, kons' on kevätsääs! Ei säästä
kukkaa tuima syys, ei enää päästä
pimeän se pitkän yöstä, jäästä
päivytt' iloks ilmojen.

Veiskö touhu turhain huolten tarun

hon-kultas muutamankin murun,
intos nuori sattuman ja surun
tuulia vain tottelis?
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Lemmen ääntä kuullos kutsuvaista,
vienoa, vaan kaikki voittavaista!
Syleihessäs immytt' ihanaista
maailmoita syleilet.

Viittaa viiniterttu purppurainen,
ilo vaiheilla sen viihtyy vainen;
kerjääjänkin riemu ruhtinainen
varjossa sen seppelöi.

Lemmi — poves jäähtyy, poika kulta;
juo — pois rypäleet syys ryöstää suita;
elä, nauti, leiki, lieki tulta;
sitten harmaa haha käy.

ODOTTAVA.

Kuin pitkä kullan tie? — Lyhyt tyynen mielen,
vaan pitkä riutuvan vuottaa rinnan, pitkä.
Hän konsa saapuu, syliini riemuin konsa

vaipuvi uhkuvahan?

Täst' ilmestyy hän, jos jalan hennon aha
saa metsätien tutun hiekka helkkää, tästä
jos venhoin viiltämään pelotonna viehtyi

aaltoa vipajavaa.
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Täält' alta niemen kalliomännyn käyrän
luon katseen tähyävän ma vuorotehen
päin polkua ja päin kuvatyynin väylin

salmea kimaltavaa.

Ma tässä varron — vaiti te metsän latvain
livertäjättäret; teit' en kuulla kaihoo,
vain airon loiskeen hiljaisen kaukaa taikka

askelet armastetun.

Vaan turhaan! — Armaast' ainoakaan ei viesti
mun viihdä korvaani; peipon helkyt herpoo
vain rannan rauhaan, kaikuihin kaihomielet

käkösen kukahtelut.

Päin metsää katson — vain tomun tuoksinassa
siell' arka palajamass' on lammaskatras;
yi' aallon katson — kajavaparvi illan

helossa välkkyvi vain.

Sa, jonka katseen kirkkaus kaiken kiehtoo,
samoovat tähdet, atoomit untelotkin,
oi lausu, ennen laskuas, lännen päivyt,

kussa mun kultani on?

Et vastaa — valtias sinikorkeutten,
vain kylvät lahjojas, lasten äänt' et kuule;
suit' armahasta viestiä yhtä kerjään —

kultia tulvana saan!
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Ken viestin virkkaa? — Leivoko riemurinta,
mi taivahilt' alas suppusiivin sinkoo?
Vai haukka, korkeata erämieskö ilmain

lentimin levitetyin?

Jok' isku suonen kaihoa, tuskaa kiihtää;
virittää pettävät aistit toivon virvaa,
ja toivo tulta taas petoshuulin lemmen

hetehen hetsoelee.

Ei ihan usma, kalvosta lahden noussut,
ei kasteen vilvoita vihma kaipaustain,
yön tuuli, suortuviin humusormin käyvä,

kallion kaltahah' ei.

Käy lepoon luonto, yön mykät varjot peittää
maat, mantereet hämyvaipahaan; -häävuode
jok' ainoassa kukass' on onnen-tyyni,

yksin ma hiukean vain.

MATKA TURUSTA.

Jo purje hehuu, kuutto jo kuluss' on.
Käs' ohjaimeen käy poikasen jäntevä,

ja purppuroissa poski kaunis
airoille saariston impi istuu.
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Jo poiss' on kuorma kuplivan purtosen,
hedelmät, maidot; tyhjinä tiimit on,

tavarat, juhlavaatteet taiten
omenavasuhun talteen pannut.

Mut illan vilvas tuulonen elpyy taas,
ja Auran viirit aavalle viittailee,

ja purje paisuu, purtoshle
rannalla jäähyväis-liinat liehuu.

Nyt kauaks aikaa, kaupunki, hyvästi!
Koht' en nää enää loistoas korskeaa,

en kuule vaunun-jyrinäisi
ukkosta torien tungoksessa.

Mua ylhä ympäröi lepo luonnon vain,
sen ihmiskätten käymätön ihanuus,

sen kielet riemukerrot: helkkeet
lintujen, kaiun ja lähteen kirkkaan

Jo väylä väljenee, jopa Ruissalon
nään rannan kaukaa, miss' sinipiikaset

ah' aarnitammien Chorseus-
laulajan lähdettä kaihoin kaitsee.

Tomulles rauha, laulaja, Suomen laps!
Useinpa sunkin Auraha purtes ui,

useinpa ikävöit sa laaksos
vihannan vartion suojaan tänne.
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Mut itään suunta käy; — meri soiluvi
mun edessäin kuin suunnaton kuvastin,

ja valkojoutsenina purjeet
ui lukemattomat siintoselkää.

Vaan päivyt laskee, tuuloset tyynnähtää,
viserrys lintuin lehdossa lepoon käy;

vain sieltä-täältä laulu sointuu
soutaja-neitosen naurusuisen.

Mut luonnon lapsen huoleton haaveilu
ja rinnan kainon kaiho ja riutumus

ja toivon riemu, muiston autuus
sointuina salmea, selkää soutaa.

Ei pimenny, ei valkene — hopeissaan
yö väikkyy, päivän päättäjä kultaisen,

vain yllämme, kun venho selkää
leikkoamaa Lemun niemen liukuu.

Suruisin riemuin nään sijat nyt ma nuo,
miss' seppelees, nuor' urho, sa surtu, sait,

sa missä, Ramsay, miehes huusit
luo lipun suojatun taistoon taasen.

Suruisna mietin: nuorna sa nukuit niin
mailt' arinaan toivon, tielt' urostekojes;

mut riemuin myös: sa sankarina
soit veres eest' isänmaan ja maineen
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Viel' ihmetyttäin haamusi ilmestyy
öin sankein silmiin saariston poikasen,

humussa rannan kuusten hälle
korkea soi sotakäskys vielä.

Noin tyynten muistoin viittoma matka käy,
on tultu laaja Vapparin selkä jo,

jo kaukaa salmi kirkkokahas
kutsuvi kaitahan kainaloonsa.

Jo tuolta kummun kukkeat koivut nään;
te terve, mykät onneni näkijät,

majanen rantaan rakennettu,
lyhyen suveni suoja, terve!

Mua ota helmaas, suo sulo-unelmin
siin' uinahtaa mun entävä hetkinen;

ens' aamusateen säihkyessä
kummulla jo mua Frigga kohtaa.

MUA ONNELLISTA!

Mua onnehista! — Elon aamusäähä
ma toivon hohtomerta mennä saan,
kuin soutumies, mi sinivetten päällä
suvisin päivin soljuu venhossaan;
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hän kunne katsoo, kukkaranta kohtaa,
vihanta taulu silmään vipajaa,
ja päilyin taivas päänsä päähä hohtaa
ja päilyin alta aallon aukeaa.

Mua onnellista! — Maita, maailmoita
rajaton eikö rata edessäin!
Mull' eikö aarteina, aarnioita:
soi laulu, helkkyy kannel kädessäin!
Osuva sydämeen mull' eikö kieli,
jos vihi verhoton mua kuulkohon:
on otsa sees, on nuori, raikas mieli
ja lemmen-kirkas katse kahleeton!

Mua onnehista! — Tiehäin karkeloipi
ihanne kaunis, tuhatmuoto tuo,
ja seppeltään tien päässä palmikoipi
hymyten kunnia ja kutsuu luo. "

Aurinko kuolottuuden tyynnä kultaan
mun intoni luo maalin ihanan,
eik' epäilykset kehnot murra multaan
poveni uhmaa nuoren, uijahan.

Mua onnehista! — Karissa immen armaan
kaikk' ilot hellät, muistot, toivot jaan.
Mit' uupuis onnestain, sen hennon parmaan
sulosta jo ma sadoin verroin saan.
Sätehet hänen kainon katsantonsa
ihanan kevään tunteilleni toi,
ja suviperhosina suutelonsa
sen auvotarhoissa ne ailakoi.
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Mua onnellista! — Jättäiss' aamusääni
jää toki vieno kannel kaihohein.
Mua onnellista! — Murtuu senkin ääni,
mut maine ehkä loistaa lohduksein.
Vaan unhon varjoon niineni jos vaipuu,
viel' oma armas muh' on auvonain;
ja hänkin, haave kaheliin, jos haipuu,
jää toki muisto olleest' onnestain.

KOHTAUS.

Hän pensas-aidan aukkohon,
mun armaimpani, asteh;
ja silmä, ennen vallaton,
nyt kaihoin maata katseh,
mätästä, missä eilen niin
ihana ilta istuttiin.

Ja kukkaa, multa muistoa,
hän kantoi, kastoi kyynelin;
olevan luuli kaukana,
vaan niinpä lähell' olinkin;
ma takaa pensaan tähyin vain
ja tähyin, kyynel kulmassain.

Sieh' iki-koivu kohosi,
vapaana kasvoi, vihannoi;
nimeä mun ja neitoni
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sen valkokuori vartioi;
ne kirjat kerran siihen tein
ma ihan kaihoss' itseksein.

01' ilo arinaan nähdä nuo
ain' ennallaan, mut huoaten
käs-alaan tuttuun silmän luo
hän nyt ja piirtää alle sen
jäähyväis-säkeen suruisan
suust' Ingeborgin ihanan.

Mut piilohoni vain ma jäin
ja neidon tuskass' olla soin;
niin mielimiettehin mä näin,
kun tähteni hän kärsi noin;
siks' ohn kiittämätön vaan,
en tullut esiin tuiskunaan.

Vaan perho lensi kukan luo,
ja kukka nuori suukon soi;
ja rastas lauloi, laulu tuo
se luoksi kohta kullan toi:
jo armaan niinen äännähdin
ja syhinsä ma riennähdin.
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TYTÖLLE.

Tyttönen, mi tenho ainiaan
ajaa syliis, sydämehes mua?
Eloni miks siellä, siellä vaan
iäti mun miel' ois uneksua?

Miksi koht' on kolkko, iloton
minusta tuo templi kaunis, missä
luonto luojan papitarna on,
ehen nää sua vain sen ihmehissä?

Kuin ma itse tomun vanki vain,
laine turvaton sa tuulten heittää —

ääretön tok' olet maahmain,
vaikka pienin pensas vois sun peittää.

Armas, ennenkuin sun näin, ma jo
lemmen sain ja annoin auvon lassa;
ammoin jo muh' armas puoliso
tähtikodoss' oli korkeassa.

Suukkons' oh sulompi kuin sun,
autuaampi rinta lepäehä,
syli taivaan-avara, ja mun
taivasta ei ahdas sepäehä.

Useinpa nyt, usein tapailen
muistoss' ihanuutta isäntalon;
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kalhs viel' on alla kahlehen
se mi maassa vapauden, valon.

Ruusut ei sun rusoposkies,
ei sun olentosi hento hempi
valta se, mi vaatii povehes,
suuren, kauniin kaiken on se lempi.

Maan ja taivaan sylis suo, ne voin
sylehyssäs syleillä ma vainen;
kummako, jos kallis olet noin,
maan- ja taivaan-kallis, armahainen!

TAUDISTA TOIPUVALLE.

Suo, vuotees ääress' ääneti näin ma katson,
kuin kevät hiljaa tainehist' elpyy talven,
ja seppelpäin ja purppuraposkin muhe

taas ilon päiviä tuo.

Täss', armas, taannoin, katselin kamppaustas
oi' ihos taudin kalvama, silmäs loiste
sumennut, kasvot kalpeus kuolon peitti

kuin kinos kaamea jo.

Nyt talvi taittui. Taas kevät-aurinkoisna
säteilee mulle katsehes kaino riemu,
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ja poskipäittes lempeä lämpö uhkuu
ruusuja, liljoja taas.

Ja hymyt, kaikki nuo ilokeijut hennot,
pois jotka hyistä kaikkosi kättä kalman,
taas otsahes saa kisahan kirkkahahe,

saa suloseutuhun suus.

Ma karkeloita kaunojen kotvan katson,
kuin laiha perhoin jok' ihakukkaa uutta
ne hempii, kunnes itsekin perhos-innoin

käyn ilokarkelohon.

Min kysyi talves, kultani, kyyneleitä,
sen kevääs sihoin kukkasin korvaelkoon;
min huokailuja kalpeat huules, senpä

suukkosin rusova suus.

TUUTULAULU SYDÄMELLENI

Tuuti, tuskainen sydän, jo,
riisu murehet, riemut maan;
älkööt toivot turhat rauhaas,
unet häiritkö untas.

Antimissako päivän on
vielä aattehes, angervon?
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Haavoihesko palvot siltä
kukkaa parantavaista?

Silmäs, orpo, jo ummista,
päivän ruusuja kyllin koit;
unen ututarhoiss' yksin
yrtti etsimäs itää.

Tuuti kukkana nukkumaan,
viiman viemänä syksyisen,
riutumaan, kuin veriin kauris
nuolet rinnassa riutuu.

Miksi itkeä entuuttas,
muistaa ohutta onneas?
Kerran kevään kukka kuihtuu,
kerran riemusi, rinta! -

Ollut suliakin suves on;
tyydy siis, suven pää on syys!
Varjoist' enää sen äl' etsi
kevään hehkua hellää.

Aikaa muistatko auvon, oi?
Tuoksui tuomi ja leivot soi,
lemmenlinnas taivaskatto
oli kukkiva kunnas.

Sylin muistatko, sydämen,
halailun sua hakevan,
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suukkoin sulohurmiohon
huulten vaipuvat valat?

Silloin, katse kun katseesen,
tunne kun suli tunteesen,
silloin valvonnan oi' aika,
nytpä unisen unhon.

Tuuti, tuskainen sydän, jo,
riisu murehet, riemut maan;
älkööt toivot turhat rauhaas,
unet häiritkö untas.

LAPSUUDEN MUISTOJA.

Ma ajan muistan, muistan aina sen,
kons' elon huomen hohti poskipäissä,
ja poveen hentoon puhkes ruusunen,
mi viel' ei runneltunut myrskyn säissä.

Kuink' armas aikani se viaton,
kuin tuulosen, mi lehdoss' aamuin telmi;
oi' ilo sees kuin silmä auringon,
ja kevyt huolikin kuin kasteen helmi.

Säteili onnea jok' olento,
kuin helmass' enkelien hymyi maa, ja
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ja luonto kaikk' oi' lapsikisa laaja.

Mut pian jätit, kevät kirkas, oi,
et sydämehein enää konsaan loista.
Vuos vuodelt' yhä lehto vihannoi,
mut kerran elon kukka vain, ei toista.

Kun riutuu rusot shtä, turhaan saa
sen juurta kyyneltulvin kastaa kaipuu;
vain hautaa lehdet valjut halajaa,
emonsa kylmään helmaan varsi vaipuu.

Ah, nopeaan nuo hetket pakohon,
työn, toivon hehkuhetket, meiltä hiipii!
Kun lyhyt nhn on aika inehmon,
miks ilon kerkät kesken syys jo riipii?

Kuin merimieskin rantaa kotimaan
sua kaipaan, elon aamu kultakunnas;
se aamu auvot, riemut antoi vaan,
mut taisto, kieltäymys on päivän lunnas,

Tuo maailma, mi aukee toivohein,
tuo palmu uljahinten unelmaini,
mi verrah' on se kasvinmajasein
ja muinahisten kevätkiehkuraini ?

Mut nurku pois! — Ei rantaan riemun sen
sydämen kyyhkysviesti enää tulle;
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vain muisto vieno päiväin muinaisten
vakaaksi oppahaks oi, jääös mulle!

Tien pääss' ehk' armahtava apumies
on kulkijalla, joka kuormaa kantaa;
viel' lapsuuteni rauhan kukaties,
sen aamuhaaveet vanhuus jälleen antaa.

Varassa sauvan vapisevan noin
kun nään tuon huolten hoivasijan silloin,
halulla kohti hautaa haparoin
kuin muinen kehdolleni monin illoin.

YSTÄVÄN KUOLTUA.

Siis uni vain oli onni tuo,
mi hymyi,
vain tuulonen, joka leyhyi luo
ja lymyi.
Oi, unelmaani,
sit' ihanaani,
en luullut, ett' ilon unta vaani

jo hauta.

Kuin hellään nyt sua nimeän,
et havaa,
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et usta pirttisi pimeän
sa avaa;
suott' itku haikein,
valitus vaikein,
ei palaa, min salas salvoin taikein

jo hauta.

Vaan, kalhs, vaikk' alle kohtalon
nyt vaivun,
ma siunaten toki tahtohon
sen taivun;
on voitto sulia,
sun rauhaan tulla
suurempaan kuin suru, murhe mulla

soi hauta.

Laps onnen, joit' okasauva maan
jo murtui!
Tääll' onnekas sydän on se vaan,
mi turtui:
pois tuskan ota,
pois myrsky, sota,
oi, syvä, runsas on rauha, jota

suo hauta!

Henk' autuas, ohi taistos on,
jää rauhaan,
kuin kaste laaksossa lepohon
käy lauhaan;
jää, kunnes koittoon
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ja aamun voittoon
ja suureen heräävä huomensoittoon

on hauta.

Se elon aihe, jonk' ihmiseen
loi valo,
pimeyteen peity ei iäiseen
sen palo.
Min tuoni tuhoo,
taas eloon uhoo,
ja umppu vain, josta kukka kohoo,

on hauta.

NUKKUVAN LAPSEN KEHDOLLA,

Kuin onnellisna uinut kehdossas,
kuin koskematta turhuuden ja harhain!
Sun emo hellä vaalii lepoas
ja siskoseura takaa tähtitarhain.

Levoss' on elos laine viaton
kuin tyyness' aamun lähteen sinisyli;
ei vielä käynyt viima kohtalon,
ei elon myrskyt entäneet sen yli.

Hymyilet — näkisinpä kerrankaan
nuo kuvat luontes lukittujen alta!
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Sua vielä viehätä ei maireet maan,
vaan kotimuistot tuolta korkealta.

Oi, nuku, hento, onnekas, jolT oh
ali' umpun unten sydän-elo syvä!
Uinailu luomillas vain olkohon,
povessas unen enkeli vain hyvä.

LAPSEN HAUDALLA.

Niin pian, pienoinen, ken sääs
sun lepoon painamaan jo pääs
maan riemun, murheen tieltä?
Sait nähdä vain sen keväimen,
jo kyynelissä kylpien;
ja tuntein tuskamieltä;
nyt olet päässyt lepohon,
niin syvä, hyvä unes on,
kuin kukan kankahalla
on valkolumen alla.

Oi, voitto suuri, suloinen,
kun päiväpalkkaan täytehen
jo pääsee aamuss' aivan.
Ah, moni murheen laaksossa
tääh" alkoi tiensä tuskalla
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ja päätti alla vaivan;
mut saastatta noin sielultaan,
kun Herra kutsui, kuitenkaan
ei voinut hellesäästä
luo voitonpalmun päästä.

ELO JA KUOLO.

Luojan kädell' istui elon enkeli,
alla maa viel' aamun-ihanuudessaan;
vaan siell' itävän jo harmein havaitsi
ensi synnin Korkein korkeudestaan.

Lennä — käskyns' enkelille silloin soi —

rangaisten maan laaksoon, synnin asuntoon.
Riutukoon jok'ainoa sen riemun koi,
katoovaisuus luodut kaikki kahlitkoon.

Synnin maahan Herran käskyn käymähän
enkel' lähti; viikatteen kun viuhuvan
tomun poikanen tuon näki, kauhuin hän
Kuoloks enkelin jo kutsui valoisan.

Eikä säästä elomies tuo taivainen,
murtuu heinän hentous, tammen tarmokkuus;
hirmu köyhän, rikkaan, halvan, ylhäisen,
orjan, herran on sen valta, vakavuus.
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Mutta kaikesta, min uhrikseen hän kaas,
jalokullan kätketyn hän kokoo vaan
ja maan saastat poistain kantaa kaiken taas
sovitettuna luo luojan, taattolaan.

VANHUKSELLE.

Aikaa muinahista muremiellä
ikävöitkö iän syksytiellä,
vanhus jalo, vaiti vaeltain?
Surren muisteletko sulo aikaa,
rintas kevään taivahista taikaa,
jolloin sykki suoni nuori, lämmin
onnen, tuskan tulta vuoroittani?

Riemun ruusuihin ei puhkee sauvas;
lemmen, maineen liekkiviiri kauas
äärelt' aution jo polkus jää;
nautintojen vienot tuoksutuulet,
mehut maljan, neidon ruusuhuulet
elpymään saa orjan, saapi sairaan
ah, ei voi sua enää elvyttää.

Taistos, vaivas palkkanako nämät
jäsenesi iän jäykistämät,
kaihos määrihinsä saamaton?
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Vaiko majan raihnaan kätköss' oisi
aarre salainen, mi auvon soisi
sijaan ilon sen, mi kera kevään
tuh, lähti ilkkuin tuokion.

Niin, ain' ilot syttyi ihanammat,
poves pohjaan toiveet puhtahammat
joka halulta, jonk' aika vei.
Ah, vain ulkohahmon havaitsemme,
otsas vaot vain, ei silmällemme
rauhan enkeli näy sydämesi,
eedeni sen sinne luoma ei.

Kas, kun päivä purppurassaan hohtaa,
moni kultakangastuspa kohtaa,
kiehtoo hempi hentoin kukkasten;
vasta kun sen vieno valo vaipuu,
mullan lumehilta loisto haipuu,
ikuisessa kauneudessa silloin
tuikkaa korkeus tuhattähtinen.

Noin, kun iltaan iän päivä päätyy,
sielusta pois mullan murheet häätyy,
ja sen taivas aukee loistohon.
Raskas onko ero päiväst' elon,
tahtoisitko takaisin sen helon,
kun on iltas sees kuin tähtitaivas,
kun on toivos kuin se loputon?

Kaikki aattees armahimmat luomat,
työsi voitot, onnen sulo-suomat
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tyhjä edessäs on varjo vain,
kuin on kulkijalle alppein laella
tuoksut, perhot, riemut laakson mailla,
korkeuden kun vapaass' eetterissä
seisoo otsaansa hän vilvoittain.

Mik' on pyydelty tuo onnen perho?
Aave, kummitus vain kukkaverho,
yöstään kuvailus miii ilmi loi.
Kaihoin kaikkein syli sille aukee,
riemuin kaikki rinnoille sen raukee,
virvapa se, vilu-usmaks sammuin,
uhrins' ympärillä ilkamoi.

Miekkonen, sua enää maan ei harhat
eksytä, sen valhekevät-tarhat
turhiks opit ne jo tuntemaan.
Enää vaihetten et häily vaassa,
mitä toivot, omistat, se maassa
katoovaisuuden ei kasva eikä
kuihdu, konsa kuihtuu kukat maan.

Harhoista ja himoist' ikivoitto,
muisto suloinen kuin harpun soitto,
hauta, joka viittaa hymyten,
ääni, joka haastaa haudan takaa,
kutsu, kehoitus ja lohtu vakaa,
se on onni, johon pyrit, jonka
vanhuuden suo rata rauhainen.
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Terve! Korkeana, voitokasna
ikivalkamoille valkohasna
aavalt' ajan myrskyin vaellat;
suvantoon jo soljuessa haahden
näät vain kaukaa valtameren vaahden,
isänmaas kun rantaa kohti ilon
valkoviiriä jo vilkutat.

LAULAJA.

Kuin lähde kuulas kotilaaksossaan
häh" oli lauhat lapsen leikkipäivät,
niin toivon, riemun runsaat tullessaan,
niin murheettomat muistot niistä jäivät.

Hän itse viel' ei kuvitellutkaan,
muut arvanneet ei hänen elontyötään
Mut suurta piili pieneen maailmaan,
suloa sinnekin toi kevät myötään.

Siell' yksin, outona hän unelmoi,
mut tuttuinansa luonnon valtataulut;
hänehVvoiman kieltä koski soi,
hän laakson puroilt' oppi kaihon laulut

Kuvana urhon uljas tunturi
se tyynnä seisoi myrskyin uhkaa kohti,
maat kukkasiin siell' lempi kuvasi,
sinessä taivaan naisen sielu hohti.
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Niist' imi innon suureen, ihanaan,
poveensa ilon, huolen soinnut sulki;
majasta maammon silloin maailmaan
hän kannel-aarre kainalossa kulki.

Ja joka linna, tölli aukesi,
tie toivottu miss' soinnuntuojan eestyi,
hän lauloi — orjan kahle laukesi,
kuningas-otsat kuunnellessa seestyi.

Salissa linnan ylhänä kun noin
hän seisoi mainetöistä virsin virkkain,
kiils' silmä valtiaan kuin tähti koin,
ritarikilvet kalskui kaiuin kirkkain.

Ja silmät kohti seuraa uljasta
innostuneena kuuntel' impi-armas,
ja poski paloi, tunnettavasta
niin oudosta häh" uhkui hento parmas,

Noin sävelissä elon kevätsään,
noin sulot suvihetket sen hän eli,
syys kunnes poimi kukat poskipään,
hopeita hapsiin talvi sirotteli.

Hän palas silloin, kehtosijallaan
viritti vielä kerran kantelonsa,
ja kuoli säveliin — ja korkeaan
kohosi henki sointukotohonsa.
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Jo hajoo patsas hänen haudaltaan,
vuossatoja jo tomu uinuu siellä;
mut laulu liitää yli meren, maan,
sydämet syttää jalon muisto vielä.

KAIPAUKSELLE.

Maan jumaloille uhriksi en hanki
ma kantamahan kannelsointujain,
ne kaipaus saa, vaiveroinen vanki,
poveni outo, ange asujain.

Siell' elon huolten kesken kituu jalo
hämärät muinaismuistot sielussaan;
sumentuu kyyneleihin silmäin valo,
ja tylijyytt' avoin syli tapaa vaan.

Oi, miks en auvoa voi hälle antaa,
povensa poltetta en jäähtää pois!
Mi siipi valon lähteelle mun kantaa
ja vieraan synnyinmaahan viedä vois?

Vain ikuisuuden aarteet ikitulta
taon tuskan ylvään riittäis poistamaan,
Kuin valtiaalle kruunun kylmän kulta
on enkelille halvat riemut maan.
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Siks aamua, mi idän punaan pukee,
ain' inhaa kyynelsilmin kohtaa hän,
siks surren sydämen hän lyönnit lukee
ja hetket mittaa, jotka hengitän.

Äl' uuvu vielä, vieras ylähäinen!
Koetus kova, vaan ei pitkä he;
yö saapuu, vahtis unin yltääväinen,
ja hiljaa kahle-kaarrostas sun vie.

Saat kohta kohottaa sa siipes vapaat,
kirkastaneena maasta kiidähtää,
sylissä synnyinmaan sa taivos tapaat,
ja tähdet, maailmat ne taakses jää.



IDYLLEJÄ JA EPIGRAMMEJA
i.

Luota kultansa tul' impi, tuli
käsin punoittavin. — Äiti kysyi
mistä punoittavat kätes, tyttö?
Tyttö vastas: ruususia poimin,
okapiikit pisti käteheni.
Tuli taasen kullan luota, tuh
huulin punoittavin. — Äiti kysyi:
mistä punoittavat huules, tyttö ?

Tyttö vastas: vaaramia poimin,
marjan puna puuttui huulihini.
Taaspa tuli kullan luota, tuh
kasvot kalpeoina. — Äiti kysyi:
mistä kalpeat on kasvos, tyttö?
Tyttö vastas: oi, tee hauta, äiti!
Sinne peitä, pane risti päälle,
mitä sanelen nyt, siihen piirrä:
Käsin punoittavin tuli kotiin,
punoittavin kullan kättelyistä.
Huulin punoittavin toiste tuh,
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punoittavin kullan suuteloista.
Viimeksipä tuli kalpein kasvoin,
kalpein kullan uskottuuden tähden.

2

Ensin puron ensi kuplat särkyy,
ensin kuihtuu kevään ensi kukat,
mutta ensi lempes, sydän nuori,
elää kauan kaikkein muiden jälkeen.

3.

Onnestansa puhui sulho: ensi
pyhänä jo kuulutus on kolmas,
ensi maanantaina vietän häät ja
torstaina tuon kuhan kotitupaan.
Tulee pyhä — kuulutus on kolmas,
tulee maanantai — hän häänsä viettää,
tulee torstai — ovat tuliaiset,
mutta murhe-, kyyneltuliaiset,
tuonen tupahanpa toi hän kullan.

4.

Poika viidentoista vanhaks eli,
tiennyt lempeä ei olevankaan,
vuotta viis viel' eli, sittenkään ei
luullut lempeä hän olevaksi.
Kohtasipa silloin neidon kauniin,
jolta tuntiin, kahteen oppi, mit' ei
ennen kahteenkymmenehen vuoteen
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5.

Kauniin Lauran ikkunassa kasvaa
kaksi myrttiä; hän toista töikseen
kastelee, mut toinen kuivuu, kuihtuu.
Miksi toista hoitaa, toisen heittää?
Eipä samalt' olekkaan ne saadut,
toisen nuori armastettu antoi,
toisen ikäpuoli puolisonsa.

6.

Vuokkoineen kun kerkee kevät kaunis,
neidot kutrisensa kukitellen
toukoriuvun ympärille rientää
iloisina kaikki karkeloimaan.
Iloissaan se, kellä solki sorja,
iloissaan se, kellä sievä seppel,
sekä kellä poski punervainen.
Kenpä iloisin on iloisista ?

Oman kullan tanhussa ken kohtaa.

7.

Kaksi haapaa haastelevi päällä
uskollisen nuorukaisen haudan,
muinoin morsiamen istuttamat.
Katveessa nyt leikkii lapset, lahja
aviosta kanssa toisen, pyytää
perhoja ja kukkasia poimii.
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8.

Keskell' lehdon tuoksu-kukkasien
kulki tyttö armas ypö-yksin,
poimi ruusun puhjenneen ja virkkoi:
sulo kukka, oispa sulia siivet,
luoksi lemmityn sä lentää saisit;
viestin sitoisin ma siipehesi,
viestin siipehesi, toisen toiseen:
viestin, että sua suuteleisi,
toisen, että takaisin sun laittais.

9.

Sulhosensa syliss' impi itki,
kujerteli kovaa onneansa:
mennä yönä tyttö-tyhjältäsi
paloi koti, paloi karjat, kaikki,
kaikki, mit' oi' omaa ilman alla.
Tuosta poika ilomielin mietti:
armaalta jos koti paloi, kahta
hälle kotini nyt kultaisempi;
karjat kaunoiset jos paloi, kahta
kauniimmat mun karjani nyt hälle;
kaiken muun jos kadotti, ma hälle
lienen kahta, kahta kallihimpi.

10.

Teki lehtoon pesän peippo-pari.
Kevään koiras lakkaamatta lauloi,
kesemmällä aleni jo ääni,
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syksylläpä laulu lakkas aivan.
Miksi? — Kevätkauden kaiken, näätkös,
mieless' asui armas vaan ja lempi;
mutta suven kanssa surut karttui,
huoli pesästä ja pienoisista;
sitten syksy synkät päivät toi ja
ikävän jo muuttaa muille maille.

11.

Kukkaset, perhot te,
keijuset keväimen,
vihannat pensaat, puut,
kuolkaa jo, kuihtukaa!
Kuvat te nuoruuden,
kuvat te rakkauden,
kuolkaa jo, kuihtukaa!
Kaupattu kainaloon
hallaisen harmaapään,
lempiä teit' en saa.

12.
e. Kiiru kevään riento,
kesän kiiruhumpi,
syksy viikon viipyy,
viikommanpa talvi.
Kohta puna-poski,
kohta kuihdut etkä
kuki enää konsaan.»
Puhui poika vastaan:
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syksy-myöhälläkin
kirkas muisto kevään,
talven varrellekin
suven riista riittää.
Rientäköhön kevät,
poski kuihtukohon,
nytp' on aika lemmen,
aika suukon-annin.

13.

Niitetyn niittyhaan
aitahan nojasi
poikanen armaineen :

>;Mennyt jo kesä on,
kukkaset kuihtuneet;
poskesi ruusut vain,
lempeät liljat sen
ain' ovat ennallaan.»
Taas kevät mailla on,
yksin hän siin' on nyt:
poissa on neito — maan
kohdussa kukkanen;
vihreä niitty taas
hymyvi kukassaan.

14.

Lehdoss' unelmoinut
Minna itsekseen,
sorjan palmikoinut
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ruusu-seppeleen;
kastoi kyynelellä
sitten seppeltään,
antoi neito hellä
sille neuvon tään:
kauno, jos sun kulta

otsall' olla suo,
kevään, lemmen tulta
hälle tuoksuin tuo!
Vaan josp' ei sua kanna
keltakutreillaan,
Minnan kyynel anna
ilmi piilostaan!

15.

Millä niin, ah luonto kulta,
suututinkin sun?
Muut ne suloa sai suita,
ilman jätit mun.
Ohi onnelliset tuolla
kiitää kisassaan,
ruma yksin ulkopuolia
vain on omattaan.
Sydän mullakinhan sykkii,
polttaa povessain,
miksi kaikki taotaan lykkii,
vieroo mua vain ?
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16.

Kolmest' emo epäs tyttöänsä:
ettei huokais, eik' ois tyytymätön,
eikä koskaan poikaa suuteleisi. —

Emo, ellei tyttäresi riko,
riko viime kieltoasi vastaan,
ensimäiset molemmat hän rikkoo.

17.

Tyttö solmii yönä juhannuksen
salaa laihon tasa-taimisihin
silkkilankaa kaiken-karvallista;
aamun koitoss' astuu sinne sitten
tarkkaamaan, mit' ennustavat taimet.

Kuules, kuinka tuossa tyttö toimii:
Jos on musta, murheen korsi, korkein,
muille kertoo, suree kera muitten;
jos on punalanka, ilon laiho,
kertoo, kera muitten iloitsevi;
jospa viherjäinen, lemmen virpi,
vait on, riemuitsevi sydämessään.

18.

lähtehelle vihoin poika puhui:
lähde, niityn silmä, häijy lähde!
Tuhat kertaa on jo poves sineen
kultaseni kuvastellut, mutfet
sulo-kuvaa silti muista hoitaa,
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säilytä et aarrett' armaan kasvoin.
Kun hän poistuu, poiss' on kuva myöskin,
turhaan sitä siitä enää etsin.
Rankaisenko sua, häijy lähde,
kaivos sokaisen, sun kuiviin kaivan,
revin, poljen kukat reunaltasi?

Lähdepä se rukoellen lausui:
mikä syy sun rangaista mua, poika,
minut soaista ja kuiviin kaivaa,
kukat repiä mun reunaltani?
Veden vilpas lapsi vain ma olen,
mull' ei verta, suont' ei sykkiväistä,
lempeen syty en, en syttää saata.
Pahempi, ett' oma sydämesi,
oman poves lämmin lähde harvoin
neidon kuvaa kantaa kauemmin kuin
hemmessään hän silmäs eessä seisoo.

19.

Virkkoi tyttö äiti-vanhallensa:
eikö sais nyrt syksyll' olla hääni ?

Äiti sanoi: säästä kevähäksi;
kevät, laps, on paras häiden aika,
kevähähä lintunenkin pesii.
Tyttö tuohon: syy mi kevääks säästää,
miksi kevät paras häiden aika?
Vähätpä, jos lintu keväin pesii,
joka aik' on paras, äiti kulta,
sille, joka joka aika lempii.
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20.

Edvard puhui aamutähtyelle:
armas aamutähti, taivon tytti,
mi' Amandan askar, kun hän herää
sekä huntuun valko-olan varjoo?
Aamutähti vastasi ja sanoi:
poika kulta, Amanda kun herää
sekä huntuun valko-olan varjoo,
akkunaan käy, kyyneltyin mua katsoo,
länttä kohti sitten silmän luopi.
Edvard tuosta mietti mielituumin:
hyvä että aamutähteen katsoo,
puhtautta sydämen se tietää;
hyvä että katsoo kyyneltyen,
mielen hellyydenpä on se merkki;
paras että länttä kohti katsoo,
lännessäpä Edvardin on koti.

21.

Neidolle puheli poika:
ain' armas pakohon riennät,
kun sua sylihin pyydän;
vaan sanoppa, saitko suojan,
turvan kuunahan totisen,
ennenkuin syhini eksyit?
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22.

Sotavanhus talonpojan pirttiin
tuh, kompuroi puujalallansa.
Talonpoika hälle sarkan täytti,
tarjosi ja vanhukselle virkkoi:
taatto, miltä mielessäsi tuntui,
konsa vihollinen päälle täytti,
pyssyt paukkuivat ja luodit lensi?
Uros vanha sarkan otti, vastas:
miltä sinunkin, kun joskus syksyin
alla salamain ja rakeen rankan
kotoisilles vilja-kultaa korjaat.

23.

Neidon akkunan oi' alla poika
kolme pitkää iltaa perätyksin,
kolkutti ja pyysi, pyrki sisään.
Ensi iltan' ilkut, uhkaukset,
sanat, rukoukset sai jo toisna,
kolmannapa akkuna se aukes.

24.

Leikki poika rannan kuusten alla
kaartehessa Saimaan laulu-kuulun.
Vetehinen veestä hänet äkkäs,
ihastuen pojan ihanaisen,
mieh haltuhunsa houkutella.

Ukon hahmoss' ensin maalle nousi,
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mutta pakoon riensi vilkas poika;
nuorukaisna sitten maalle nousi,
mutt' ei viivy, viihdy poika vilkas;
varsanapa vallatonna viimein
nousi, vilkkui rannan viidakossa.
Silloin, vallattoman varsan nähden,
luoksi hiipi hiljaa houkutellen
poika, harjaan tarttui, hyppäs selkään,
halustansa hauskaan ajoon aikoi;
mutta samass' alle aallon vieri
Vetehinen kanssa kauniin saliin.
Tuh tuosta rantaan ange äiti,
etsi lastaan, huolin hukueli.
Vetehinen veestä hänet äkkäs,
ihastuen naisen ihanaisen,
mieli haltuhunsa houkutella.
Ukon hahmoss' ensin maalle nousi,
mutta pakoon riensi vaisu vaimo;
nuorukaisna sitten maalle nousi,
mutt'ei viivy, viihdy vaimo vaisu;
pojan vilkkaan muodossapa viimein
ilotehen aallon keinuss' istui.
Sihoin, pojan surrun näkevinään,
äiti aaltoon syöksyi hälle syliin;
mutta samass' alle aallon vieri
Vetehinen kanssa kauniin saahin.

25.

Saarijärven salomailla asui
tilaUansa hallaisella Paavo,
perkas, hoiti ahkerasti maataan;
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mutta Jumalalta kasvun toivoi.
Vaimoineen ja lapsineen hän siinä
niukkaa leipäänsä söi hiess' otsan,
ojat kaivoi, kynti, touon kylvi.
Tuh kevät, nietos suli mailta,
myötänsä vei puolet orahista;
tuh kesä, raekuuro kulki,
kaatoi maahan puolet tähkäpäistä;
tuh syksy, kaikki ryösti halla.
Tukkaa riistäin Paavon vaimo lausui:
Paavo parka, kovan onnen lapsi,
sauvaan tartu, Herra meidät hylkäs;
miero raskas, raskahampi nälkä.
Vaimon käteen tarttuin Paavo lausui:
vaikka koettaa, eipä hylkää Herra.
Pane leipään puolet petäjäistä,
kaksin verroin minä ojaa kaivan,
mutta Jumalalta kasvun toivon.
Pantiin leipään puolet petäjäistä,
kaksin verroin ojaa kaivoi Paavo,
lampaat myi ja siement' osti, kylvi,
Tuli kevät, nietos suli mailta,
mutt' ei orahia vesi vienyt;
tuh kesä, raekuuro kulki,
kaatoi maahan puolet tähkäpäistä;
tuli syksy, kaikki ryösti halla.
Rintoihinsa lyöden vaimo lausui:
Paavo parka, kovan onnen läpsi,
kuollaan pois, jo Herra meidät hylkäs
tuska kuolla, tuskempi tok' elää.
Vaimon käteen tarttuin Paavo lausui:
vaikka koettaa, eipä hylkää Herra.
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Pane toinen verta petäjäistä,
ojat kahta suuremmat ma kaivan,
mutta Jumalalta kasvun toivon.
Pantiin toinen verta petäjäistä,
kahta suuremmat loi ojat Paavo,
karjan myi ja siement' osti, kylvi.
Tuli kevät, nietos suli mailta,
mutt' ei orahia vesi vienyt;
tali kesä, raekuuro kulki,
mutt' ei kaatunutkaan kaunis olki;
tuli syksy, halla kultaviljan
koskematta korjaajalle säästi.
Silloin Paavo polvistuen lausui:
vaikka koettaa, eipä hylkää Herra.
Paavon vaimo polvistuen lausui:
vaikka koettaa, eipä hylkää Herra.
Mutta miehellensä virkkoi vainio:
Paavo, Paavo, riemull' ota sirppi;
nytpä meillä alkaa ilon päivät,
syrjähän nyt petäjäinen silkko,
rukihisen nyt ma leivän leivon.
Vaimon käteen tarttuin Paavo lausui
vainio, vainio, sit' ei kuri kaada,
veljeään ken hädässä ei hylkää.
Pane leipään puolet petäjäistä,
veihän naapurimme touon halla.

26.

Tytöll' oli äidiltänsä muisto,
kultasolki, timantein ja helmin
huoliteltu, kaunis, kallis ylen.
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Saipa hälle kosijata kaksi.
Rikas, mahtava ja ylväs toinen,
mutta soljen sulhasiksi tuli.
Toinen ujo, köyhä, mutta tuli
sulhasiksi tytön sydämelle.
Tytölle nyt äitipuoli puhui:
ota rikas, köyhä jätä, kulta
koreampi toki on kuin kurjuus.
Turhaan tyttö epäs, itki. Mutta
kuulutuksiinmeno-päivänäpä
löyttykään ei saleist' äitipuolen
häntä, pihalt' ei, ei puistikosta,
meren rantahan oi' orpo mennyt.
Sinne tuli äiti, tuli sulho,
suostutellen hälle haastelivat:
tule, joudu, ilopidot vartoo,
tänään sinut kuulutuksiin viedään.
Silloin tyttö soljen otti vyöstään,
valkokätöseensä otti, virkkoi:
Kellä vähän on, se vähään tyytyy,
kellä paljon, enemmän se vaatii.
Meri tuhat tuhatta jo vuotta
niellyt, aarteit' on ja kultaa koonnut,
kultasolkeni se vielä vaatii.
Lausui niin ja lainehille loitos
soljen singahutti neito. Silloin
rikas sulho suuttuneena poistui,
suuttuneena soimas äitipuoli:
mitä, mieletön, nyt teit? Et enää
ikinä saa suuruutta sa mitään,
kodissas ei koskaan kulta kiillä,
etkä solkeas nää enää kuunaan.
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Hymysuinpa vastas jalo tyttö:
mitä suuruus rinnall' elon onnen,
kulta, rikkaus rakkautta vastaan,
solki verraks armaan sydämelle?

27.

Suur' oi' Ojan Paavo, Hämeen poika,
suuri, jalo joukoss' Suomen sulhoin,
vankka niinkuin vaara kuusikutri,
uljas, nopsa, väkevä kuin myrsky.
Maasta männyn juurinensa nyhtäs,
sulin käsin kaatoi korven karhun,
emähevosen yi' aidan heitti,
korskailijan maalian löi kuin korren.

Noin hän seisoi, uljas Ojan Paavo,
käräjissä seisoi kartanolla
mahtavana kansan kesken niinkuin
honka ylväs yh viitametsän.
Seisoi noin ja puhumahan puhkes:
onko täällä ketään vaimon lasta,
ken mun paikaltani pääsemättä
pidättää voi pikku hetkisenkään,
heti taloni saa tavaroineen,
arkkujeni hopeat ja aarteet,
karjat, maat ja mannut, kaikki saakoon,
ruumiin, sieluin itse omans' olen.
Kansalle noin puhui Ojan Paavo.
Mutta peloissansa seudun sulhot
vaikenivat ylvään ympärillä,
eshn yksikään ei uskaltanut.
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Impyetpä taasen ihaellen,
ihmetellen katsoi urhoon nuoreen,
sihä uljas Ojan Paavo seisoi
nhnkuin honka yh viitametsän,
nhnkuin taivaan tähti silmä säihkyi,
nhnkuin päivä otsa kirkas hohti,
keltakutrit aaltos olalleen kuin
kevätkoissa tulva tunturilta.

Mutta naisten parvest' Anna astui,
ihanaisin seudun impysistä,
armas niinkuin aamunkoite, astui
empimättä eteen Ojan Paavon.
Käsivarsin hennoin kaulan kietoi,
poven poveen, posken poskeen nojas
impi nuori, ihanainen, niinpä
poikasen pyys irti pyrkimähän.

Mutta voitettuna voimallinen
liikahtamaan paikalta ei päässyt,
lannistuen tytölle vain lausui:
Anna, Anna, sinä vedon voitit,
heti taloni saat tavaroineen,
arkkujeni hopeat ja aarteet,
karjat, maat ja mannut, kaikki saat sa,
ruumiin, sieluin itse omas olen.



MUSTASUKKAISUUDEN YÖT.

ENSIMÄINEN YÖ.

Sa, sanatonna, salamielisnä
pihoilta pilvein saaja mustin siivin,
valitus kurjan kuullos, lauha yö,
oi, kuullos onnen-orvon epätoivo! —

Kelt' ääni tuo, mi vuoren yinkaloista
kuin virran pauhu, meren huokaus kohtaa
tuloas tyyntä, kaihon-tunnotonta?
Kelt' ääni, huuhkajan mi huutoin kera
käy sopusointuun sekasortoiseen
sävelin särkynein sun naurain rauhaas
ja hiljaisuuttas, valmuntuoksujas?
Se valitus on kurjan, lauha yö,
oi, onnen-orvon on se epätoivo.

01' aatos kerran hetken paremman:
puhukoon järki rauhaa poven raivon
kapinalaumoille. Ja katso, järki
vavisten hiipi teitä autioita
kädessä palmun-oksa, kunnes osui
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luo tuskain umpilinnan, sydämen,
ja linnan usta kolkutti ja sanoi:
te, intohimot riehuvat, miks sodin
ja hävityksin paikat täyttää, joissa
mun rauhaani te ennen palvelitte?
Palatkaa valtikkani varjoon vielä,
siell' levätkää kuin lapset viattomat,
ja kuuliaisuus levon tuopi jälleen,
ja lepoa vain hyvät henget seuraa. —

Miks sodittekin, miksi riehutte?
Tuon naisen rikkaat kukkatarhat perhon
hunajahurmana on toisen; — suodut
ei teille kukkain terät kukkuraiset;
mut yhtä ylettää miks yhä mieli?
Mit' epää yksi, senpä toinen suo,
ja samaa mett' on mesi samain kukkain.
Niin puhui järki linnan portilla.

Mut linnass' unteloine poikineenpa
vihan ja lemmen tytär, Sukkamieli,
levotont' uinui horros-unta, kalvain
ravinnon niukan omast' ytimestään,
raollaan silmän terä päivän-arka
ja korva unessakin kurollaan.
Niin portilta hän järjen puheen kuuli,
ja heti herehille levoltaan
hypähti raivotar ja vastauksen
viinestä tuskan veti myrkky-vään;
vaan nuolet kielen kaarelta ne kaikki
vääristyneihin huuliin murtui, kunnes
jo raivo, poveen pakahtunut, tulvi
ilmoille ivanaurun viljoin virroin.
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Nyt siskos-joukko heräs horroksista:
tuo kalvas kipu, tuska kamala
ja kaipaus, jot' ikinälkä kalvaa,
kateus ruttohenkinen ja viha,
mi veritikaristaan riemuitsee,
ne kaikki heräs, emon kinterissä
se joukko uljas hurjin riemuhuudoin
jo syöksyi taistoon, tappohon. —

Ja nyt, sa vieno säen, luojan laina,
valoisa enkeli, sa päivänpaiste
eloni kevään, järki, mik' on osas?
Kitua orjuudessa öisten peikkoin,
rotkoissa sydämeni tuskan syömän,
nukahtaa pyövelies räyhätessä,
ja havahtaa taas kahlees kalinaan.

Ma virkoin: päivän virvoitettavaksi
ma uskon sydämeni erämaan.
Se Jumala, ken ruusun limpustaan
ja sorast' yletä suo yrtin hennon,
se ylhä, säteilevä, joka luontoon
elonsa, auvonsa luo kuolleesen
ja tomun myriaadit riemusaattoon
tulisen voitontiensä pakottaa,
se vaalija mun lapsuuteni taimen
mua hylkää ei. Niin virkoin ma ja loin
päin itää katseen itkettynehen.

Ja itä valostui ja päivyt nousi,
kuin kypsä rypäle vuos purppuraisen
mehunsa yli taivaan, meren, maan.
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Sit' ilma joi — ja säihkyi iloaan,
ja aalto joi — ja varis ihastustaan,
joi maa — ja kummut, laaksot hehkui juopuin
verestä rypäleen ja herehille
(uhannet lapsensa toi nauttimaan
kyllyyttä elämän ja aamun juhlan.

Soi riemusuulla metsän kaiut, karjat
kedolla leikki, lintu ilmaan vei
virtensä ilouhrin, inehmo,
muit' autuaampi, ylevänä astui
ja kädet risti täynnä hartautta
Jumalan eteen vaivuttavaa. Silloin
poveeni silmäsin, vain huokausta
hain luonnon iloon liittääksein ja löysin
sydämen tyhjemmän kuin kuolonkaan.
Ja kauhistuen, katsein murtunein
pois riensin rotkoilleni taas kuin yö,
mi päivän syliin eksyi, pilven varjo,
mi vierii vieromana veen ja maan,
koditta korkeudessa, syvyydessä.

Ken mua kuulee, huutoni ken huomaa?
Kenelle kohtaloni haastan, keito?
Kipuni kaihon ei koske kiveen,
ei kieltäni yön korva ymmärrä.
Ma pyhiin vaellan, miss' ennen rikkaan
kevääni kultapäivät unelmoin.
Mit' enää noissa paikoiss' omaa mulla?
Kuin haamu käyn ma täällä kesken hautain
ja elämäni onnen haamujen. —

Majanen tuoli' on toki halavoineen
KiinelM?]-g. — V.
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ja tuuhevine nuokkukoivuiueen;
ei ollut muinen vieras se kuin nyt.
Tuoli' usein kukkamättääll' istuin Minnan
vierellä, hälle tulevaisuuttamme
kuvailin valon, lemmen kultaamaa.
Nojaten olkahani silloin katsoi
hän lapsen iloin kaunokuvaa tuota;
ja huolta, epäilyst' ei ohut, joskus
jos olikin, niin helposti ne haihtui,
sill' aina käki kukkui: sulhon, sulhon,
ain' onnea ties ahon apilaat;
ja Minna tyyntyi taas; ken sulho tuo,
mik' onni oli tuo, hän hyvin arvas.
Oi, Minna, metsän onnenmerkit petti,
mut totta kohtalon oi' ennustukset. —

On tuossa haapa; tokko vehryt kuori
niinemme vielä kantaa vierekkäin?
On poppelimme; toisiaan ne kietoo
viel' oksin tuuhein niinkuin ennenkin.
Mua merkitsevinään on toinen muka,
ja toinen Minnaa — valhe hornanmusta!

Vaan edemmäs ma tahdon käydä, nähdä
jäähyväis-paikan, mistä Minna kerran

kotia kulki, neitsytkammiossaan
mua kaukoteistä kaikerrellakseen,
ja maailmaan täynn' intoa ma ensin
povessa liekehtivä lemmen riemu
ja autuus aavistetun mainetyön.
Tääll' läikkylähteen partaalla me seistiin,
ja kullassaan nous aamun aurinko. —

Käy, kuin se valoisana, voitollisna,
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iloisna läpi maailman — hän lausui —

ja palaa tyynnä, lämpöisnä kuin se
taas' laaksoihimme, Minnas luoksi taas.
Vain suuteloni vastas, vaan se sanoi,
mit' eivät sanat, valat ei.

Ja nyt,
on tässä sija, siimes pihlajain ja
syreenein; tapaava täss' olin hänet.
Tass' istuin palanneena, suonta poltti
odotus, toivo. Monen vaaran saaliit
ja voiton maineet, mutta parahimman,
uskollisuuden koetellun kullan,
toin morsiolleni tuliaisiksi.
Täss' istuin, katsoin kaiholl' yli niityn,
ja katsoin taas ja taas — ja Minna tuli,
mut toisen kainalossa. Turhaan, yö,
levität maille peittos; pimeytt' ei
sinulla kyllin; hirmunäyn vielä
ma näen, näen heidän tulevan
tuo toinen jäykän tyynnä, tyytyväisnä,
ja Minna sivulT itkettynein silmin
ja kasvoin valjuin, kyynelvakoisin;
nään Minnan horjuin rinnall' oudon käyvän
kuin kauris, veriinsä jo nääntyvä,
mi juurell' alttarin luo vaisun katseen
aseesen uhripapin, surmaa anoin.
Jumala! Eikö ihmissydämellä
lempensä, taivaansa kuin suliakin ?

Niin halpako se, kostott' että käsi,
mi tomust' on, sen pyhäköt saa ryöstää?
Mut huutohoni todet totiset ne
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vain vastaa hyisen: niin, ja sadoin kaiuin
omasta povestain soi sama: niin.

Ei, tääll' en enää viipyä ma tahdo.
Taas kallioitteni luo palaan, kovain
kuin kohtaloni; säikytä ei siellä
elävää voihkinani ainoaa,
vuot kyynelteni taint' ei tapa yhtään,
siell' elää vain mun mureneni muistot.
Parissa niiden vuosia jo vietin,
ja sydän uskotultaan kaipaa taas.

Sinis on tultu siis! Oi, ennen kevään
ja lemmen, Minnan sylissä ken luuli,
ett' onkalot ois korven kerran mulle
tyyssija toivottu? Ei seutuvillani
sydäntä levollisna sykkivää."
Väsynyt matkamies, kun minut kohtaa,
unohtain helteen, taakan, pakenee
kuin siivin näköäni; itse ilo,
niin muuten äänekäs, se rukouksiin
kuiskaaviin hiljentyy, mua läheten;
ja vasta loitoll', ohi mentyään,
saa laulelonsa, naurelonsa jälleen.

Kaikk' ennen kuinka toisin! Iloisena
kuin kevään päivä kaivattu ma silloin
sain viattuuden, riemun karkeloihin;
kuss' astuin Minnan kanssa käsikkäin,
valossa kumpuin, lehtoin pimennoissa,
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niin lempeämme kylän lasten liuta
viaton riemukisoin piiritti
ja onnehemme oman ujon liitti
he onnensa. Tuon olleen eikö enää
todellisuuden varjokuvaakaan
suo elo nähdä mun ? Vai pimeäkö
on retki, kunne saakka kulkekoonkin ?

Noin kysyn toivolta, mi yöhön, myrskyyn
niin usein siipensä jo uuvutti,
palaten, niinkuin lähti, lohdutonna.

Oi, Kaikkivalta, rikkonut on lapses;
inehmoon iske kostos vaajat, hän
maan lahjain vuoksi rikkoi; vie, mit' antoi maa,

vie vallan, rikkauden, maineen aarteet,
suo hänen alla vaivain vaikeroida,
kivestä leipänsä suo kiistää itkull' irti,
terveyden tenho suonist' ota, kurjan
matona kivuissaan suo kiemurtaa;
mut ainoaa, mi jaloa jäi hälle
hukatust' aatelistaan, tunnetta,
sylissä jonka korkeana seisoo
kuin tarhass' eedenin hän edessäs,
puhtaana kuin sen huomenhohtehessa;
äl' ota, luoja, lempeään äF ota!
Mit' enää häh' on, jos se hukkuu? —

Vaan
mit' auttaa rukoilla mun, ruikuttaa mun?
Mun tuomioni kulumattomasti
jo vaskitauluss' eikö kohtalon?
Mit' etsin, mitä toivon, mitä pyydän,
mit' enää voittaa, menettää ma voin?
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Ei, korppikotkaa syöttää sydämeUäin
saan kuin Prometeus kautta iäisyytten.
Tuhotta, toipumatta olentoni
ain' omaa kehrää kipulankaansa,
ja, niinkuin ihmissuvust' ilkkuvirsi,
ma hylky päivän koin, yön tähtikatseen oon

Vaan kas, täss' olen kotonani taas!
Täss' onkaloni kolkko; oi, ei ollut
se konsaan mulle kallis niinkuin nyt.
Siell' levähtää saa raajat, väsymykseen
ja taistoon raukeevat. Sen paasiparmas
mun kenties kätkettynä maailmalta,
jonk' ihanuus mun inhoin, kauhuin täyttää,
unien rauhaan tuokioksi tuutii,
mun hetkeks itseni suo unhottaa.

Vaan valveilla jos vuoteen untuvill' on
tuo vieras Minnan viereUinen vielä,
pois, uni, silloin silmäst' itkeneestä!
Sen hetket pitkät piinavuotehelta
suo tuijotella rotkon pimeään,
mut häitä tukahduta tunteen kuohut,
pakoita hänet taivaans' unohtamaan!
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TOINEN YÖ.

Harhaili hyljättynä, petettynä,
levotta matkamies kautt' erämaitten
ja vuodet ikipitkät ikävöi.
Ei illoin suonut syli uskollinen
samontaan väsyvälle satamaa,
ei käsi hellä vettä virvoittavaa
suun ojentanut polttohon, eik' ohut
kaht' otsan kaaritaivaan tähdykäistä
sydämen synkän yölle lempeää.
Kun aamu, ilomielen armas, huuhtoi
aalloissa idän ruso-ihoaan,
hän nousi mielin mustin, kyynelkatsein
päin päivää ihalaa; kun ilta, rintain
vaimentajatar vaivattujen, hymyi
taas lännen kulta-uksill' unelmissa,
unettomalle vuotehelle voipui
hän kyynelkatsein yöhön autioon.

Niin meren äärell' äänetönnä seisoi
hän kerran illalla ja ikävöiden
loi katsettensa siivet lentoon kohti
kotoa päivän laskun kultaamaa;
vaan uupuneina lintuina ne uppos
kaikk' aallon hautaan avaraan, ja niilli
viritti kuolinvirren huokaus,
min uskolliseks saivat saattajakseen.
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Kas, silloin nuoraa joutsenuisna nousi
idästä purje lumiloistehinen,
ja hetken muutamaisen päästä laski
luo niemen laiva viirein viittovin.
01' lauta rannalla — hän ahtolaisten
apua rukoillen sen rinnoilleen
kuin armaan lemmen hurmiossa painoi
ja syöksyi pelvott' aaltoon, synnyinmaataan
ja autuasta kohti toivoaan. —

.ia jalo käsi laivast' ojentui
avuksi uupuvan. ■ Ja immet yön,
utuiset unettaret, kärsimyksen
tuon pitkän pian rauhaan peittivät.

Ja koi kun ruusuhuuli viestin antoi
tulosta luonnon ihastuksen, päivän,
loi silmäns' auki matkamies ja katsoi —

ja näki synnyinrannan kauan surrun,
sen lehtokunnaat näki vihannat,
sen purot kukkareunahiset. Tuttu
majanen rannall' oli, tuttu kaikui
siell' lintuin aamuvirsi. — Päihtyin riemun
ylitsevuotavaisen kalkista
hän houreess' autuaassa maahan lankes
elämää siunaten, jot' äsken kiros,
ja maata siunaten, jonk' äsken kutsui
kuiluksi tuskan. — Päättyi rukous,
ja lehdon varjost' ensi häntä vastaan
lapsuuden tuttu, immyt uskollinen,
ja vaipui syliin sulhonsa ja poskein
paloa hellää jälleennäkemisen
ja ilon kastoi itkull' ihanalla.



105

Vaan, surun sulho, miksi mieles viipyy
kuvissa riemun? — Ihmis-onnesta
miks äänes haastaa nyt, jok' ennen taisi
valittaa, tuomita vain itsekseen?

Haa! hetken mullakin oi' autuus, — hetken
jost' on vuostuhat tuskaa halpa hinta!
Haa, hetki autuutta! — Kas, aurinko
yön varjot karkoitti jo kaukomaille,
eik' enää kasteen helmet kukan hervaan
janohon vihmo. Valoss' aamuisessa
maa vipajaa ja yölle, virvoille
ja valhe-aavehille hymyilee;
vaan silmissäin yön unelma viel' elää
niin ihanana, loihtuisana, voittani
todellisuuden säteet kirkkaudellaan
kuin tähtein välkkehen kuun kumotus.

Oi unelma, sa taivaan-ihana!
sun kerron kuulla kaljuin kallioiden,
kaikunsa kunnes sorasoinnun tuttu
mun suuni tuskanhuudot unhottaa
ja itsestänsä sopertamaan pelkkää
iloa kummaks oppii kulkijain. —

Siis hiljaa, metsä, vieno humus, hiljaa
hetkeksi, puro, juoksus hilpeä!
Ja, louhet, kohottakaa päänne harmaat!
Ja seudun kaikki henget, kuulkaa — kuulkaa!

01' ilta, suvi-ilta pohjolan,
oi' ilta, jolloin päivyt ei käy lepoon
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maan povelle, vaan sitä suutelee
ja taasen rientää korkeuden riemuun;
oi' ilta — laaja länsi läikehti
merenä sahramin ja sulan kullan,
yi' idän lehtokunnahien ui,
kuin ruusutarhat sinityvenessä,
heleäin rusohattaraisten parvet.
Yön kastehekkumahan untui luonto,
ja ma sen ihmehitten kesken kuljin
niin mykkänä kuin se. Pois surun tunne
mult' oli, mutta tajutonna sentään
salainen ailut sydän-alla asui,
kuin metsästäjän luoti kotkan kylkeen
pysähtyy puhkaistuun. Mut tunturilla
kun istuu kotka päivän sädetulvaan
sekoittain hurmeensa, se tuskan tuntee
povessaan, mutt' ei tiedä, mistä tuli
ja milloin päättyy se; niin tiedottomin
miel-apein, arvoitusna itsellein,
kukilla nurmen mietteissäni vaapuin;
äkisti hiljainen kun ääni kaukaa,
kuin kannelkielten kevyt kosketus,
sai korvanani, sopusointuun kuollen.
Ma kuuntelin. — Soi vielä sävel, huokaus
soi henkein, kantelohon kahlittuin;
ja sitten hiiskumaton hiljaisuus
kuin tyven ilta-aurinkoisten aavain,
kun viime leyhkän lento aalloill' untui
ja peiliks seestyy vipajavat veet. —

Ja kerrallaan mult' tuska tyyten tyyntyi,
keventyi mieli kuni kukkasen,
kons' ehtyy pilvein lähtehet ja taivas
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tuon kyynelsilmän yli loistaa taas,
mut tajuton oi' iloni kuin kukan.

Mua haikeudeton halu ohjas seutuun,
min helmast' ääni vieno vieri tuo.
Kuin siiven kantamana sinne riensin
ja kuuntelin ja yhä kuuntelin.

Niin tulin puistoon, mi, puu puussa, torjui
vihannoin kiivin valon vasamoita,
eik' yhtä tullut illan tuulahdusta
pyhäkön raikkaan hämyyn vilveään.
Ei ihmiskäsi ollut käynyt siinä,
raiskaajakäsi ei tuo julkea,
mi raunioille luonnon kukoistuksen
kohottaa taitehensa kylmiin kruunun.
Kukassaan nurmen jokainen oi' yrtti,
puut kaikki suviverhossaan; — vain ilman
asujamia siivekkäitä parvi
sieh" lehvistössä unimielin istui,
ja laulu uinui heidän kielillään.
Ma seisahdin, ei enää ollut mulla
himoa, ajatust' ei ainoaa;
oi' ollani kuin laivan ulapalla,
kons' enää ei sen laitaa hyöky huuhdo,
vihuri velttoon puhu purjeesen.

Mut nyt taas taivahinen sävel tuo,
ja äkisti kaikk' kielet kanteloisen
helähti sointuun juhlalliseen, jonka
nais-ääni kohta täytti soinnukas.
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Taas valvahti, mik' äsken uinui: linnut
avasi nokkansa taas lauleloon,
lehahti lehdet puissa, kastehelmi
herkähti joka kukasta. Ja minä
niin läheltäni äänen tuon ma kuulin
ja tunsin sen ---- se oli^Minnan ääni.

Seisoitko konsaan vaaran usmavaipan
kiireellä kevät-aamun syleilyssä
ja tuoksua joit ruusun, vaikk' et nähnyt
sa punamaljoja, joist' uhkui se,
ja lämmöss' aamun jäsenesi kylpi,
vaikk' katseheltas piili lämmön lähde;
ja silloin näit, kun aamutuulen puuska
vei harson utuisen, näit kummut, laaksot
tutusti hahmottuudest' esiin käyvän,
ja silmin riemukirkkain näit sä nuo
äskeisen auvos armaat antajat;
niin tiedät, mitä olin, miksi tulin
hetkellä, jolloin kuulin Minnan äänen.
Mit' ikään kärsin, vuotien pitkäin vierren
suloa nautin, armast' aattelin,
kirkastuneena sieluuni se siinsi,
ja päivänä pääll' asui kaiken lempi
Yks sydämeni kirkkaast' eedenistä
kirottu tok' oi' aatos —- aatos se:
ett' oli Minna, Minna, toisen oma.
Vain autuuteni tunsin, tiesin vain,
me kaks ett' oltiin maailmass' — ei muuta,
ja riemun hurmiossa rientäen
tien lyhyen, meit' erottavan vielä,
ma hänen jalkoihinsa polvistuin.
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Vaan säikkymättä, ilman hämmästystä,
niin hehän tutuin hymyin katseli
mua hän, kuin kauan öisin ollut luonaan;
hän katseli kuin lapsi enkeliinsä,
kun emon pöyhimässä tuuduss' uni
taluttaa heti luo tuon tuttavaisen.

Jäi kannel vait. Ei sanaa katkonaista
vaihdettu, siivekäs!' ei huokausta;
vaan säde-siltaa, jonka katsehemme
loi väliin sjrdäntemnie taivasten,
tuhansin muodoin lempi liihoitteli
ja vaihtoi auvoa ja asuntoa.

Jo kunnes syhtyksin, suutatuksin
lepäsin hänen povellaan ja tunsin
sen kuohunnan ja suuteloillani
join kyyneleisen posken kastehelmet
ja hormin hehkumaan — ja heräsin.

Vaan valhe autuuden, ah iät kaiket
mun olla suo sun sulokahlees vanki!
Todellisuuden armolta en kerjää
ma riemua, mi saajan käsiin lahoo.
Haaveilun varjokuviin tyydyn, kunhan
niiss' iät hetki vain se näkyy, hetki
mun autuuteni, vaikka petetyn.

Silloinpa vielä, kons' on Minnan kevät
jo mennyt, poissa posken ruusut, hänet
nään nuoraa, autuasna sylissäni.
Silloinpa, kun jo päivä multa päättyy,
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vihanta kumpu tomuni kun kätkee,
vaan tähtivalkamoill' on vapaa henki,
silloinpa ikivalon, luojan luota
ja enkeleiden, taivaan tarhoist' ennän
viel' unen siivin Minnan huulten hurmaan

KOLMAS YÖ.

Idästä nousee pilvet pimeät,
yöt' ennustaen pitkää, myrskyisää.
Taa saarten, salmein kauas länteen laski
väsynyt päivä äsken aaltoili helmaan
tyvennä sammuttaen soihtunsa.
Kuin kaikk' on vaihtuvaa! Jo kuihtui päivä
mi äsken kukoistuksin kukkuroi
maat tuhannet, ja tummat varjot kalvaa
nyt lehtein vaisun viime purppuran.
Se tyvenyys, mi väikkysiivin verhoi
maat, vedet hymyilevät, pakoon myrskyn
käy kotkalentoa, mi kaukaa uhkaa,
eik' ole mitään enää, mit' oi' äsken. -

On kuva luonnon suurest' elämästä
elämä ihmisrinnan; yksi laki,
iäinen, korkea, on kummankin:
sen kirjain niuuttumus, elo sen henki.
Tok' onnenautuas se sydän, jonka
ei päivä yöksi muutu myrskyisäksi,
vaan yöksi raskaan, hyisen horrosrauhan;
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se turtuneena tuhoaan ei tunne,
ja huomen uus sen herättää, mut enää

ei päivään katoovaan.

01' äsken rauha
taivainen riutuneessa rinnassain,
ja ilo valoaan loi vielä sinne,
syys-aurinko kuin myöhä kotvaseksi
välisti kultaa ahot autiot;
vaan kasvit, ah, jo ammoin kuihtuneet,
taas kohti kevään kangastusta katseen
luo viekoitellun, kunnes kohta pilvi
pois toivon peittää, päälle hentoin kuuron
viluja kuolemia raehtii.
Niin, tunteet vienot, kituva joist' oras
taas iti poveen tuskantaakkaiseen,
koht' elonne on vaisu kukistuva.
Kas, kolkko aavistus jo harsohonsa
luo taivaanne -- ah, kukaties on kohta
taas kaikki synkeää kuin ennenkin!

Vait! Laulua! — Ken ihmis-olento
mun laihain viihtyy korven komeroissa?
Iloinen laulu! Eksyneenkö, joka
taas kotipolkuun pohjastui ja riemuin
luo vaimon, lasten rientää vartovain.
Mies miekkonen! Jo viluisesti vihmoo,
ja kylmää henkii yö; mut ah, kuin helppo
tien pitkän vaivat, vaarat unohtaa
on lepovuoteell' lemmityisen sylin.
Kas, tuoko ilolaulajatar! — Ah,
mi epäsointu olennon ja laulun!
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Kuin puro iloisin soi solinoin
lomitse louhten runneltuna vierren;
viel' onnesta, vaikk' elon riemu petti,
hän laulaa myös, miel' öisnä, murtuneena.
Kas, ruususeppel kuihtunut, mi kutrit
sekaiset sitoo — joka tuulonen
vie siitä lehden vaalenneen, kuin riistää
vihaisen onnen viimat lennähtäissään
pois toivehia rinnan rikkuneen.
Kas, kasvot nuo — kuin lähde syksyinen
murissa myrskyin, peittyneenä tuhkiin
tuhotun kukkasmaailman; mut viel' ei

kateissa toki taivas kalvostaan.
Niin kasvonpiirteetkin nuo kadonkäymät
viel' leiman kansaa, jok' on muhe tuttu,
jot' olen muinahin ma lempinyt. —

Lähesty, hurja neito! Minnan lempi
kautt' itkettyneen silmäs katsoo vielä;
vilahdus vielä Minnan poskipäitten
on ruusutarhoista sun poskillas,
ne vaikka vaipass' on jo surun talven;
ylevä otsas kaari on kuin Minnan,
suli' ääni Minnan, Minnan povi on;
tule, mun tuta suo, se sykähtääkö
kuin hänen korkeasti, palavasti
Oi tule!

Taivaan armo! se on hän!
Nyt suoni, merta myrskyvämmin kuohu,
ett' aaltojas ei kauhu jääksi jäätäis! '

Niin, hän se on! Jo sammu, järjen soihtu,
sa hornaa valaiset — tuo varjos, yö,
maailman puolen pimittävä; vuori,
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päällemme lankee, meidät ahes hautaa!
Sa mielipuoli! Näillä kauhun mailla,
hetkellä tällä hämärän ja levon,
kun murhe nukkuu, riemu uneksii,
ket' etsit?

NAINEN

Haa, niin, ketä etsinkään?
Täält' etsin armasta, ja hän mun vastaa
lauluuni joka harmaan louhen takaa.
Tuoli' ääni — kuuletko? — ja tuolla, tuolla,
etäällä viimeinen, niin etääh" etten
sielt' enää paennutta saavuta.
Vait, kuule! Lähellä taas —- loitompana
taas tuoli' on nyt — nyt tuskin enää kuuluu.
Voi! Miksi jätät? Mik' on rikokseni?
Jos rikoin, tahdon kaikki sovittaa.

MIES.

Itket, äl' itke, vaimo! Turhaan kyynel
vain valuu kohtalosi jalkoihin;
se korkeuksistaan sua katsoo vaan kuin
aurinko liljaa, mi sen liekkiin nääntyy.
Iloitse, niin sun armaas palajaa;
nyt ei hän tahdo tulla, kun sa itket.

NAINEN.

Siis ilosihnin käyn mä, lauleskellen,
kuin äskenkin, kun hän niin lähell' oli.
Hän vastasi tään paaden luota. Miss' on hän?
Sun tapasin ma vain — mut näitkö hänet?
Ja eikö tervehdystäkään häh' ollut
minulle jättää jälleen paetessaan?
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MIES.

Hän koitoss' ensi aamun lupasi
luon' olla uskollisen armahansä
eik' enää erota.

NAINEN.

Sa kukka rukka, jonka
hänt' ilahduttaakseni taitoin, ah!
et aamuun enää elä, siksi täytyy
sun kuihtua; on liian pitkä yö.
Vaan, hyvä vieras, ota hento kukka tää;
hänt' etsimään käyn, en voi viipyä.
Jos hän mua karttaa, ja ma kaukan' olen,
kun tääll' on hän, niin hälle kukka anna
ja sano, ett' yön alla kuin se kuihtuu,
minäkin kuihtunen koin koittamaan;
ja sano, ettei sais hän paeta,
ja etten muista, kauanko jo turhaan
harhailin hänen järjissään, ah turhaan.
Mun polttaa kieltäni, käy veriin jalat,
menehdyn usein, kun hän luon' on aivan,
ja hourailen, ett' okaita mun täynnään
on rinta, sydäntäin ne repii joka
sykähtämällä. — Unta on se.

MIES.

Lakkaa!

NAINEN.

Se virvoittaa mua kuitenkin, ja kohta
jo loppuu horros.
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MIES.

Lakkaa! Sanas nuo

saleista taivahankin rauhan tappais.
Mun älä särje sydäntäni; sairas
se on kuin sun.

NAINEN.

Kuin mun? Oi loihtu siis
on tarpeen, vaan mist' otan lohdun, virka?
Ma sitä hain kuin pilvi harhaileva
tyyssijaa hakee, sotka poikiaan
katveesta kaislikon, kun verisinä
ne vei jo ampuja. Oi, lohdutusta
mull' ei, sa kurja vertaiseni! Sitä
ei suoneet ihmiset, ei maa, ei taivas.
Tarina mull' on - tahdotko sen kuulla?
niin kummallinen ja niin toki tosi; itse
sen näin. Sit' ensin itket, sitten naurat,
ja jos sa naurat, nauran minäkin.
Sanoivat mulle, ettei lempi luotu
maat' ollut varten, ett' on väärin muka
valittaa, kun sen taimi täällä kuihtuu.
Mut sydän toivon-tulvaisena lähdin
ma onnellisen lemmen etsintään,
näkemään, eikö paikkaa oisi, missä
kaks uskollista onness' olla sais;
ja ensi lehdossa jo kyyhkysparin
ma keksin. Nokka nokassa ne istui
lakassa lehvättömän lahopuun,
ylt' ympär' aamun rauha. Pysähdyin;
mun oli nähdäni tuo näky niin
ihanan ihana. Mun ilon kyynel
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nous silmääni, mut tuskin vierrä ehti,
kun haukka iski ilmasta ja toisen
vei kyyhkyn; — surkein valituksin toinen
katosi puitten piiloon vavisten.
Ma haikein mielin katsoin haukan jälkeen —

se toiseen puuhun lensi saaliineen.
Sieh" istui naaras, kyyhkyn kahden söi ne,
ja kyllin syötyään ne toisiaan
hyväilivät; ja lohdun sain ma taas,
sill' lempeä näin olevan ja kaikki
sen ympär' rauhaisaa. Niin laukaus
pamahti silloin — toisen niistä tappoi,
vavisten metsään lensi toinen haukka.
Loin vihass' alas katsehen ja mietin:
tääh" lempi murhataan, mut tok' on paikka,
hyviä vain miss' sydämiä sykkii,
sieh' löydän mitä etsin, vainottu
sieh' lempi ei, vaan suojan saa ja hymyy.
Niin mietin ma ja jalan kohotin
pois kulkeakseni — kas, jalan ali' on
tallattu perho, kiinni kuollessaankin
se kukass' on, jot' eläessään lempi.
Ma olin tallannut sen jalallani,
kuink' omituista, ma jok' ostanut
sen hengen hengelläni öisin — naura
et naurakkaan — ma lemmen tallasin
etkä sä naura —

MIES.

Oi, vain epätoivo
sun laihas nauraa, vaimo, toivo vielä!
Tuo perhos kuolo lemmen voittoriemu
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se oli; kanssa armaansa se kuoli,
sun tähtes, joka sille hyvää soit.
Kas, enkeli käy elon erämaita,
hän lempii rakkautta ■ kuin sinäkin.
Useinpa hänkin armaalt' armaan tempaa,
ei saaliinhimoh' ampujan, ei haukan,
ei, kuin he, sokein haluin; hellän katseen
luo toiseen hän, kun toisen vie. Hän miettii
viel' itkettyäs kotvan korjaan sunkin,
sa kaihoon jäänyt, kyynel-laaksostas,
kuss' yksin kuljet. — Tokko enkelin
sa tunnet tuon? Se Kuolo on, hän tekee
min teit sä, sillä hyv' on hän kuin sinäkin.

NAINEN.

Oi, itse liet se enkel' armas, tullut,
et lohdutusta pyytämään, vaan tuomaan!
Tuo kaunis kuolon tarus kerro vielä,
kuin lempii hellästi ja vapahtaa
hän kaikki! Vielä kerro se, niin tahdon
pään raukean ma painaa polvehes
ja kuunnella. Ja kuunneltuani
kun silmän' ummistuu, niin piilotettu
sa pidä valmihina viikattees,
ja valju lilja vieös luojan luo.

MIES.

läti kukkimaan ja lempimään.

NAINEN.

läisen jalkain juuress' itkemään,
Hän kunnes, kyyneliini heltyin, käskee
sun noutamaan sen, joka nyt mua karttaa.



118

MIES.

Oi, sataman kun saat sa, saa hän myös!
Kai itse hyvää enkeliä etsii
hän tuota luokses-tuojaa. Unohda,
min rikkoi maa, min täällä kärsit, siksi.
Unehen tuudi tuskas, surun tytär!
Ja unta nää, kuin haudan partaalt' onni
viel' armaint' anoo aarretta, mit' ei
sen rikkaall' antisarvell' antaa: rauhaa.

NAINEN.

Ja kuinka Kuolo tarttuu onnen käteen
ja sokean kuin ystäv' uskollinen
vie jälleen kautta maailman, kautt' ajan,
ja puutteen täyttää, mi sen lahjoiss' on,
ja virheille sen suopi sovinnon.
Niin uneksin ma polvellas, sa hyvä,
sa ainut, heikon herjasta ken- säästit,
ken suojan, lohdun suomatta et syössyt
pois turvan-anojata, hyljättyä.
Niin, polvellas ma uneksia tahdon
niin tyynenä kuin tähti suvitaivaan,
kuin sydän lapsuusmaailmansa mailla.
On palkkas valmis: Kuolon enkeli
sa olethan, sun aarteita on tarvis
maan lasten lemmen voittaakses; kaikk' ota
sa kyyneleeni, huokaukseni,
kas, timantteina, helminä ne kiiluu
nyt tielläs, kunne kuljetkin. Vaan missä

valittaa leski turvaton, ja turhaan
häh' itkee leipää valjut pienoiset,
ja paarten ääress' asuu karvas hätä,
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ne sinne sirota, ja siunaten
saleista taivallan ma näen sen.
Vaan lempi lohduton miss' autuuttansa
mennyttä vaatii maalta, taivahalta,
siell' älä kylvä kultaa, helmiä,
vaan nosta viikatteesi, niitä!

MIES.

Uni,
sydämen sairaan kukan vilvas kaste,
sa vieno, joka utusiivilläs
viet vankilastaan hengen vaivatun
ja hetken aikaa suot sen hengittää
vapaana iäisyyden kuulast' ilmaa!
Oi, lasken luo viattuuden, vaikka
sen vuode vuoren kylmä sammal on,

vaikk' kallistaa se päänsä vasten rintaa,
miss' elon kaikki murhemyrskyt riehuu!

Hän nukkuu — rukoukseni on kuultu. —

Hän nukkuu jo, on päivän vaivat päässään,
ja tuskat, vuosikautten kasaamat,
kaikk' unhoon ainut tuokio ne tuuti.
Niin tyyni hyvän uni on — kuin ilta,
väsyissä päivän myrskyin, kirkastuu
nuo kasvot surun-kalvaat uness' yhä;
ja merkit nuo, joill' orjiensa otsaan
luo herruutensa leiman kohtalo,
tasaantuu pois, ja uinujaltaressa
vapautus perikuvassaan jo asuu.
Niin, onnekas sa, unen helmahinen
ja unhon; maailman ei kolkot kuvat
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nyt katseittes käy umpi-usten taaksi,
ja elon syvän kuilun peittää yö.

Hän paljon taisteli ja kärsi paljon,
povensa haavoiss', ehdyksiss' on suonet,
ja viel' on vainottu hän. Karkulainen
on aatoksensa, vailla suuntaa, suojaa;
ja murheen laumat tok' on kintereillään,
kuss' ikään harhailee se turvaa häkein,
hävitetyss' ei linnassasikaan,
oi mielipuolisuus, saa ange suojaa.
Vain uni ystävä on hyljätyn.

Sa kallis olento! En vaikeroi,
ett' aistimellisuuden lamppu, järki,
vain häälyin, puolisammuksissa, liekkii
sun majassas, maanmultahisessa;
vaan että, kunne vaisu pilke käy sen,
ain' itku kohtaa, kurjuus vallitsee —

se kiduttaa. Kyh" ilmankin on köyhä
sielumme jumal-liekin makso mainen
uhreista, jotka vie se rauhaltamme.
ShT osamme mit' on, tuo kaksinainen,
pimeyttä maista, taivaan valoa?
Yö synkkä tähden 3rmpär' ainokaisen.
Sen valju tuike turhaan puhki pilvein
ja usmain hunnun pyrkii; avaruutten
maat' ainoaa ei valista, ei soihduin
käy sädehtivin varjon kartanoitse;
ja myrskyn voittoriehu kuitenkin
yön halki hallitsija-äänin ärjyy,
ja rannoih" autioilla aallot huokaa.
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Vaan silmä toisinaan tok' unhottaa
yön hämärän ja kauhut, taistot, tähteen
vain lapsen ihastuksin tähyää;
ja hetket nuo ne nimee heikkous
kirkkaiksi hetkikseen ja niitä lempii
keveinä elon riemutuokioina;
vaan voima, sydän väkevä, se kiroo
ne kiusaajina hornankitaisina,
poloisen toivon turmaan kiehtojina,
vain näyttääkseen, kuin siltä siipi herpoo,
valon ja rauhan valhe-airuina
tiell' aatoksen, mi harhan koipiin käy.

Siis levähtäös huomispäivän vaivaan,
sa ristinkantajatar kohtalon,
unohtaos, viel' unohtaa kun voit!
Yöh" unta minulle ei ole antaa,
leponi taintumist' on kärsimyksen
vain taakkahan, mi kantaakseni karttuu.
Mut vielä viivähtää ma tahdon, rauhaas
viel' iloin vienon-haikein katsella,
kuin murhe haudah' istuu rakkaan vainaan
ja kukast' iloitsee, mi sille kohoo.

NELJÄS YÖ.

Hän poiss' on, niin, hän poiss' on, kadonnut!
Ja muisto ainoa, mi mulle jäi,
on jälki heinän kastehelmikössä,
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ja oksat vielä väräjävät, mistä
hän hiljaa poistui puitten varjohon.
Niin, hän on mennyt; niinkuin illan rusko
taa puitten, kallioitten katosi,
ja yksin jäljell' oon ma — synkkä yö.

Mua onnellista toki! Vienoiseni
syhini suljin ma ja yksin kärsin,
ja huoleti kuin lapsi nukkui hän.
Loi parvi muinaispäiväin muisteloita
lavansa ympär' uinujattaren,
ja hämyn harvan harson läpi leikki
ne edessäni haamuin vaihtuvin.
Näin siinä teidät, lapsuuteni päivät,
te kirkas-aurinkoiset, rauhansäiset,
kun aatos viel' ei tiennyt itsestänsä,
viel' entänyt ei turhaan etsimään
kuin Noan kyyhky rantaa yiherjöivää,
vaan arkiss' unten turvaisessa tuuti
yi' elon aavan, pohjattoman aallon.
Sun, lehto, näin, miss' ilmaisin ma kerran
poveni polton Minnalle, ja missä
keveäsiipisnä, kuin pääsky siukoo
rusosta salmen aaltoin kevään helmaan,
tunnustus lensi hänen huuliltaan,
ja helmet toivojeni voitonkruunuun
ne hänen katsehensa kyynelehti.
Ja näin sun, onnen pohjattuus, sa hetki
ja ikuisuus yht' aikaa, vilveess' illan,
humussa lehtoin, lintuin laulelossa
kun sulovuotehehe huulten noitten
mun ensi suudelmani nukahti.
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Ja teidät näin, oi valat, vannotut
tuhannen tuhannesti, ei kuin muhien
keveinä, toivehikkaina, vaan synkin,
totisin muodoin, sormi viittaavana
päin ajan siipiä ja kohtalon
tuon kolkon rautakouraa, katkotuilla
mi kahlehilla raskahana virui. —

Täynn' iloa ja haikeutta vuoroin
näin haamut himmeät nuo muinaisriemuin,
rukoillen milloin, että rientäis yö,
ja milloin, ettei konsaan päivyt koittais.

Vaan lännen vaarain kiireet kirkastuivat,
ja laaksoon vieri virroin verkkaisin
jo valo kunnahilta kullatuilta,
ja päivä nousi, ja sen sattui säteet
jo Minnan kasvoin kalpeuteen.
Hän silloin silmäns' avasi ja katsoi
mua, ei kuin äsken tylsin katsein, vaan
terävin, vasamina lävistävin:

Sa olet se, ma löysin sun; nyt ohi
on uni vaikea» — niin virkkoi, nousi
äkisti, salakyynel kulmassaan,
käteeni tarttui, lausui taivaan-tyynnä :

Nyt vaivan tutkain taittui, verho vaipui
mun silmiltäni; olen löytänyt
mit' etsinkin, ei muuta sydän vaadi.
Mit' omistavi maa, sen riemut, tuskat,
ne maljoin kukkuraisin join, eik' ole
sen ahtaass' aartehistoss' enempää.
Nyt menen, minne seurata et saa;
vaan kohta lähden kauemmas, ja silloin
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perästä tervetullut!
Saat laillani ehk' uneksua kauan,
tääll' että turhaan etsit onneas,
mun laillani myös olet kerran, sydän
tyventyneenä, valoisana sielu,
sen helmaan ihmetellen heräävä;
hyvästi siksi jää!» — Hän kättäni
pusersi, kääntyi kaitaa polkuansa
pois käymään hiljaa, hitain askelein.
01' auki sylini, ja sanat, katseet
ne kilvan palvoi häntä palaamana;
ei nähnyt kyyneltäni hän, ja pyyntö
sydämen usta turhaan kolkutti.
Vakaana, kylmänä hän kulki tietään
kuin kuuhut kalvas talven taivahalla.
Ma riensin hänen jäljissään, ma tahdoin
viel' epäjumalan tuon syliin painaa,
jot' iät syleilee mun sydämeni.
Ma lähestyin ■— hän silloin katsoi taakseen
ja viittas uhkaavasti varottain;
tuon käskyn jäätämänä seisotuin kuin
veretön kuva, kiveen veistetty,
kuin Pluton kaameassa kartanossa
oi' laulaja, joit' Eurydiken riisti
yö kade jälleen. Liikahtanut maasta
ei jalka mun, ei rinta huokausta,
äänt' antanut, ma kunnes näin jo, kuinka
katosi metsän syvyyteen tuo kallis;
silloin sain äänen valittaa ma jälleen
ja huusin hurjin epätoivoin: Minna!
Mut vuorten vaisuist' onkaloista kaiku
vain pitkin huokauksin toisti: Minna.
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Hän lähtee. — Kysytkö, oi sydän, minne?
Luo puolisonsa, kotiin, minne muunne?
Miel' ylevä näät pakkons' aina kantaa,
ja velvoituksen vaskikahleet takoo
se lujiksi. Niin, niin, luo omiensa
hän kulkee, tunne järjen kammitsoissa,
ei muistaa saa, ei tahdo hän mua muistaa.
Ja tottumus, mi raskaan keventää,
vihatun rakkaaks, suloiseksi muuttaa,
sen lempikäsi kohta verhoo kukkiin
hält' okaat onnettoman liittonsa.
Kun silloin, rauhan sarastaissa sieluun,
myös posket valjut uuden ruson saa,
ken onnekas se silloin suuteloillaan
saa juoda niiden aamupurppuran?
Ja parmaan kukkean kun aartehilta
hän hunnun riisuin astuu kammioon,
miss' uhkuu juhlavuode houkutellen
valossa lamppusen tai tähden vain,
ken riemun-hourehisna seuraa, hiutuin
siivekkään sekunninkin hitauteen? —

Haa! Eipä se, ken harhailee tääll' yksin
ja juo yön hyistä kastetta ja etsii
vuodetta sammalpaaden -— tyytyen,
jos siinä hetkeksi saa unhottaa,
mit' on hän ollut, mit' on, miksi tulee.

Taas mitä korvahani kuiskailette,
pimeyden peikot, aaveet päivän-arat?
Mies Minnan mitä rikkoi? — Vaan tok' ois
ihanaa nähdä veitseen hyytyvän
tuon veren, Minnan vierellä mi hehkui
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jo liioin! Luovu, hornan aatos! Aarteen

sa sielult' ainoanko vietteleisit,
sen enkelin, mi yksin hyljätystä
eronnut ei, mi joskus tarinoi
maan toisen rantamista, missä kohtaa
mua Minnan lempi? Ei, hän eläköön,
tuhansin vaikka aistein ahmiella
vois onneaan, ja tuhkast' autuuteni jää
minulle toki Minnan lemmen toivo.

Puhuvat, kuink' on syvä kuolon rauha,
kuin kahleet kirpoo hengen rasitetun,
kun viime lyöntinsä on lyönyt sydän
eik' enää mittaa aikaa vankeuden.
Ja tosiaan ei myrskytuulet tupaa
tuiverra alla nurmen nukkujan,
povess' ei siinä enää tuska herää,
mi hiljaa lahoo sammalpeitossaan.
Mut henki, onko vapaa se? —- Ei, ei!
Ei valomeriss' eetterin se vapaa,
välillä tähtein siivin väikkyessään,
ei iäisyytten sylissä se vapaa,
saleissa taivaan viel' on orja se;
se kantaa kahleen itsessänsä, kunis
se lempens' ajallisen muiston kantaa.
Ja lempi se ei niin vain varisekkaan,
kuin kätkee tomun hauraat kahlehet.
Kas, tuolla vuoren törmä pilviin täyttää;
sen nousta huipulle ja syöstä alas,
mi helppo hinta autuuden ja rauhan,
jos ostettaviss' ois ne sillä vain!
Tuhansin hahmoin kuolo kutsuu, viittaa,
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niin lauhana, niin kammotonna kukin;
sen avosyliin syöksyä ma voisin
iloisna niinkuin joutsen päilysalmeen,
ja viivyn tok' — oi, miksi viivynkään?
Haa, vapahtaisko kuolo hengen, saastat
kaikk' irroittaisi maisten muistojen,
ei huokausta, valitust' ei sihoin
mun nousis huuliltain. Ei, kukkasin
ma seppelöisin kulmani ja riemuin
ma vuoren kukkulalle kulkisin,
ja ilolaulu huulillani voittain
syvyyden kaaokseen ma syöksyisin;
vaan nyt, mi voitto kuolost' oisi ? Elo,
syvemmin tuskansa vain tajuava.

Oi, taivast' ei, min ihanuus sun, henki,
maan mataroista houkuttais, niin kauan
kuin Minnan sydän siellä sykkäilee!
Sa häneen vapautes kahlehtisit
tuhoosi välttymättä vaipuen,
kuin lintu lumomana käärmeen katseen
sen tuhkitaan avosilmin lentää.
Sa Minnan helmaan rientäisit ja siellä
aistillisuuden voiton näkisit,
kun laiha sadun Menaadin hän päihtyin
hekuman myrkyst' itsens' unhottaa
ja riemuiten yön hetkell' lemmen uhrin
vihatuh' alttarilla virittää!
Ei, parempi, jos poveen kallion
ikuinen vankiluolas valmistettais,
maan virvakuvat miss' ei vilahtaiskaan,
vait ainiaaks ois toivon aulis valhe.
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Siis suliakaan, sa viime lohtu, riemu
maan kaiken, hurmehtivan haavoissaan,
sa suoja, jonka portill' orjan taakka
pois vaipuu, vaipuu kruunu valtiaan,
sa rauhantempli maailman, sa ranta,
jot' elon purjeet uupuneet kaikk' etsii,
siis suliakaan ei lääkityst', oi hauta,
poveni pololle! No, niinpä tahdon
kipuni kaksin kerroin kiihtää, koota
kaikk' ehdoin-tahdoin tuskan tutkaimet
ja poveeni niit' upottaa niin taajaan,
sateena että sattuu haavat eikä
mun tuskaa toisen tuokiotakaan
suo tuta, ennenkuin jo iskee toinen.
Niin häätyy horros tuo, mi valtaa joskus,
kuin äänettyys, jok' ukkosjylinäin
välillä värjyy, sieluni ja hirmun
vain suuremman suo vaivan vaajoille.
Niin polon ponnettuuteen polo kuolkoon,
ja hornan tikarit nuo toki viimein
jo tylsyy vihlontaansa viikkoiseen.

Nous', silmä, lennä, aatos, kohtaloni
kykyä puuttuvaa sa auta luomaan
kuvia kauhun lemmen-kankaalleni,
jo nähtyjäkin julmempia. Tee
se taulu valmiiksi, miss' aamun kirkkaan
säteihin Minna heräjää ja hiljaa
syliinsä kehdon vuoteelt' ottaa lapsen,
mi hymyy unissaan. Sa heleähä
siveltimehä silmät loihdi nuo,
kuin kaksoistaivaat, tyynet, siniseijaat,
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yi' lapsen, täynnä hehyytt' ääretöntä.
Ja kasvot nuo ne puohn päivän heloon
ja puolin äidinriemuun kirkasta,
ja kukkuraiselt' että onni näyttäis,
sä siihen vielä vihmo kyynel, kaks.
Vaan piirrett' älä hentoon enkeliin
mun muotoistani tee. Ei! Toisen suoma
on Minnan sulo aarre, toist' on siinä
hän lempivä, hän toisehen sen kautta
on sidottu, enk' ainoata saa
ma henkäystä hänen hellyydestään.
Kas, siin' on ensi taulu valmis. Nyt,
käy toiseen, tuuhea luo siimespuisto
sa Minnan kodin ympäri, ja puistoon
luo hänet, pienokainen povelleen
ihanast' elonlähtehestään juomaan.
Ja ääreen kuvaa mies, jok' yh ryhmän
kumartuneena sitä katselee.
Suo ilme Minnahe, kuin lehdon lehväin
tuhannet kielet, tuulen leyhkäset,
sätehet päivän kaikki hälle kuiskais:
sa olet äiti. Miehen otsalta
sulata jää, suo isäntuntehia
kajastaa kasvojensa marmorin,
ja katsehensa ilmaista, ett' arvaa
hän varastetun autuutensa arvon.
Mun siveltimes tuonne viskatkoon
taustan jylhän kallioille kauas.
Vieritse virta johda, jonka pauhu
vie tuskanhuutoni, ja tuulen puuska,
mi riistää poskeltani kyyneleet,
ett' yksikään ei arvaa, mitä kärsin.
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Niin toinen taulu kaunis on. — Ja nyt!
Tummemmat ota värit, kuvaa yö,
pimeä, kolkko, myrskykohtuinen.
Yölamppu himmeä vie Minnan suojaan,
miss' uni viittoo, patjat paisuvat,
ja — ei, seis, hornan aatos, seis, ei, saata
yön tähteä kaks yhteen törmäämään
ja pirstoin radoiltansa suistumaan, ja
maailman vankka perus pettäköön, ja
maa, taivas huokaukseen hukkukoon.

VIIDES YÖ.

Sees ehtoo, rauhaa! Rauhaa, taivas, maa!
Kuin elinkautis-vanki, armon saanut
ja tornin yöstä, kahleraudoistaan
taas päivän suureen tullut temppeliin,
miss' säihkyi aurinko, soi ilmat, keto
taas silmää kohtas lehdin, kukkasin,
ja rajaton oi' eessä joka rata
ja joka autuus avoin niinkuin taivas,
kuin hän, vain autuaampana, ma seison
jaloissa intohimon kahlepirstat.
Merellä rauhan kuvakuulahaha
sois sydän värähdehä, ah, eik' osaa!
Räpyttää aatos siipiään ja empii
eik' uskois vapauttaan, vaikka vie
jo päälle pilvein joka siiven-isku.
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Kuin kaunis elon ilma hengittääni,
kuink' ilta ihanasti silmään loistaa —

ja paremman tok' aamun toivo tietää.
On lemmenvuode vehryt vaippa maan,
tok' armaampi sen alla uni. Kuinka
kaikk' autuasta! — Minnan haudalla
ma seison, Minnan haudalla! Oi, armas
on aatella: hän rauhass' siellä lepää,
ja kohta lepään rauhass' itsekin.

Sa nukut, Minna? Ei, et nukukkaan! -

Sydämes nukkuu, mutta henkes valvoo,
sun hahmoshan se lempisilmin katsoo
teristä kukkain kastehelmisten;
sulaen linnunlauluun puista soivaan
sun äänes sointu korvahani käy;
tuo joka tuulen henki kuiskaukses,
ja viestis joka pilvi kiitävä;
ja viittaukses nään ja sitä seuraan.

Oi, mit' on murhe, jolle alttar-uhrit
me tuomme, astujat maan alhoin yössä?
Ja vaivojen ja huolten laaja lauma
ja tuskat, kauhut mieltä kalvavat,
mit' on ne? — Varjo-aavehia parvi,
todelhsia silmiss' ajatuksen,
se kunis vanki pimeän on mahla,
vaan tyhjiä, vaih' olemusta, voimaa,
päin valoa se konsa kohouu.
Ylemmäs multaa kohtalon ei mahti;
ja inehmo, mi maassa maata on,
on heti taivasta tuoli' ylähällä.
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Kuin teitä säälillä nyt katselenkin,
te unta vailla valvomani yöt,
te päivät itkujeni, ikäväini!
Nyt tuskin käsitän nuo pikku huolet,
niin suuren-suuret silloin silmissäin.
Näät rikkahassa lemmenpyhäkössäin
kuin halpa olikaan tok' aarre tuo,
min kädet vihkimättömät ne ryösti!
Mitä ei mulle Minnah' ollut vielä?
Tuo sielu, silmist' iäisnä mi siinsi,
tuo kauneus, mi joka hiukkees' eli,
mi syttyi ajassa, mut iäisyyteen,
se oh mulle; hänen puolisolleen
tuo tomu vain, miss' ahne toukka juhlii
nyt tajutonna, niinkuin ennen hän.

Kuin virkkoi viimeisekseen mulle Minna?
»Saat laillani ehk' uneksua kauan,
tääh' että turhaan etsit onneas,
mun laillani myös olet kerran, sydän
tyventyneenä, valoisana sielu,
sen helmaan ihmetellen heräävä.»
Oi, nyt tuo lause muhe selkenee!
01' unta vaivani, — mi todellista,
ei kera hetkein synny, vaihdu ei.
Yks oli totta toki: lempeni;
sen helmass' uneksin — nyt valveih' olen.
Näin uniss' aaveita, yön hirmuja;
nyt Minnan nään ja taivaat, Jumalan.
Oi rakkaus, kuink' ihanuutes voittaa
tuon myrkkynuoli-Amorin, tuon, jota
ihannoi runo, intohimo uskoo!
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Nyt kirkastettuna sun hahmos nään:
nään joutses tähtäävän, mut sylis on
se avara, mi aukee maailmalle;
ja nuoles tunnen — taotut ne on
valosta, viattuudest', autuudesta.
01' yksi hetki, johoin saman hahmon
näin suha, minkä nyt — kun ensi kerran
näin Minnan katseessa sun ilmestykses,
ja hänen kanssaan syhini sun suljin;
mut hetken vain sun näin, en sitten enää.
Valoni sammui, varjot sielun täytti,
ja himojen soi viekas kehtovirsi
unissa-kävijälle elon yön.
Oi, kaksi karkaavaa vain tuokioista,
vain kaksi pitkäss' elämässä valveih'
inehmo mullan horrost' on ja katseen
saa luoda riemuun henkimaailman;
ja toisen ensi lempi tuo ja toisen
tuo viime hetkensä. — Kuin syliss' emon
laps umpisilmin uinailee, niin uinuu
sylissä iäisyyden ihminen.
Emonsa suuteloon laps avaa kerran
silmänsä, hymyilee ja nukkuu taas;
ja kuva se on kuva ensi lemmen.
Vaan unet hiipii pienokaisen mieleen,
kavalat, ahdistavat, julmat, jotka
sokaisee suonten juoksun, rinnan rauhan;
ja lapsi uness' uikuttaa, ja kyynel
alt' ahtaan kohoo ripsi-ristikon,
ja likemmäs ja likemmäs hänt' emo
pusertaa poveheen, hän kunnes herää
ja katsoo kummastuin ja tuntee kohta
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tuon armahan ja hymyy taas ja riemuin
ojentaa häntä kohti kädet hennot;
ja viime hetkemme on kuva se.
Vaan ain' ei ahdista tok' uinujaa
näyt tuskan nuo; on tuokioita, jolloin
hymyten maisin hahmoin korkeampi
elonsa hälle ilmestyy, vaikk' on
se kuva haihtuva kuin unikin.
Mit' oli suudelma, tuo sammumaton,
mi hehkui Minnan ruusuhuulosilla ?

Mit' autuus se, mi suonissani aaltos,
kun hänet povelleni painalsin?
Mi valo tuo, jok' ihanammin silloin
läikehti päivän kultalähtehestä ?

Tuo kauneus, joll' luonnon antisarvi
mun silloin kukkuroitsi sieluni?
Mit' oh ne? Vain unta — ah, mut unta,
min utupiirteiss' ystävällinen
vilahdus hohti taivast', iäisyyttä

Ma seison Minnan haudah' ajatellen
viel' aikaa onnen oheen. Miksi pois
ajaisin teidät, riemujeni muistot?
Ilolle eikö parahalle elon
niin tuttu kuolon tyyni koti tää?
Te, kuvat nuoruuteni, tervetulleet,
te hahmot tuttavat, vaill' elon huolta
ja sotaa, sydän hetken antimia
vain täynnä, -silmät tähymättä, mit' on
varaava vastaisuus! Niin, tervetulleet!
Vierellä haudan viattuuden paikka
on untaan uinua, mi petä ei;
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ja huolettuutta päivästä, mi koittaa,
sen vaiheet tääh' ei kohluin kostaa saa.
Tääh' oikea on kotonne, tääh' armas
taas nähdä teidät. Muhan helmast' esiin
ma huudan mykän uinujan ja vielä,
te kanssani ja hän, käyn kerran kautta
vihannan, rikkaan lapsuuslaaksoni.

Mut aika rientää, ehtii eron hetki,
sen eron, mist' ei paluuta, mut miss' ei
jää lohduttomaks sydänt' yhtäkään.
Nyt maasta pakenen, miss' olin vieras,
päin kotimaata kaunist' ohjaan tieni.
Tää ranta muhe monet riemut velkaa
jäi, riemut luvatut, mut pisart' ah
ei koetusten myrkyn, murheen sapen.
Vaan kostein silmin toki vielä viivyn
ma koleikolla ohdakkeisen rannan.
Kaikk' eron hetki kalliiks aateloi,
ja hellin, sovitetuin katsein heitän
mä hyvästi, mist' iäks eroon nyt.
Oi, helppo vääryydet on unohtaa,
kun taaksi jäi jo kärsimys ja murhe!
Eik' aatos katkera saa tuha myötä
valoisiin juhliin rakkauden ja rauhan.
Sa ylhä valtias, jok' ikinuorna
maili' avaruuden tuhvaunuin matkaat,
hyvästi jää, sa armas aurinko!
Oi, joka katseesta, min voittoretkees
loin riemuin, hehkusäteissäs mi luuli
valoa synnyinmaan jo heijastuvan,
jok' ilosta, mi versoi suojassas,
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ja tunteesta, min kypsytti sun hekkis,
valon ja elon parhaist' antimista
sa ota kiitos, harras kiitos! —. Koht' en
nää enää koitett' aamuruskos, kuule
sävelt' en hymnein tietäs saattavain;
vaan halki maailman sa valjakkoas
nuort' ohjaat, vanhenematt', uupumatta,
vuossatain mittaajana sammuvain,
ja suvut uudet tomust' unhotettuin
sa tyynnä kutsut jälleen kukkimaan,
sinäkin kunnes, vuotten-kyhähisnä,
jo riisut kultavarsas valjaistaan,
ja rikkaan lainas lasket Luojan eteen. —

Hyvästi siks! — Ja laakso kaunis, joka
mun kukkasyliis suljit, konsa maille
oudoille vieraaks sain; sa, jonka lehtoin
humussa, lähtehien sohnassa
niin usein kotimaani unta näin,
hyvästi, hyvästi! Ei enää muhe
sun kevääs koita, kuki kukkases;
mut ota toinen sijaani, jok' on
kuin minä eksyksissä tomun maassa,
tee hänet helmalapsekses kuin minut,
ain' uusin keväin hälle kirjaehos
sa kukkakirjas maista paremmista.
Ja te, oi miljoonat te sydämet,
jotk' ilohon ja tuskaan tänne jäätte,
jäähyväiset ma hehät teille huokaan!
Koetus teilt' ei vielä päättynyt,
vaan kestämätt' on moni taisto tuima.
Oi, älkää surko, vaikk'ei joka siemen,
min rohkeasti lavaan kohtalon
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sirottaa toivo, nouse vehrein virvin
ja onnen taivahista terää tee!
Siks ajan aurinko on liian kylmä.
Vaan kyynelkasteesta jos surun karvaan
orastaa vihdoin teille mainen onni,
ja senkin hyiset myrskyt vie, niin älkää
sihoinkaan nurkuko; sill' auvoineen
ja vaivoineen vain unelma on elo! —

Ja n}7t, ei mitään jäljell' enää! Sylis
avaja, Minna, missä ilokatsein
kanss' enkelein mun muutuntani näät;
avaja syhs — hetkess' entävässä
jo luonas olen, helmassasi lepään.





HIRVENHIIHTÄJÄT

YHDEKSÄN LAULUA





ENSIMÄINEN LAULU.
Iltaisellahan äskettäin väki torpan on ohut.
Vieläki raivaamatta on pirtin pintava pöytä:
kaljaa kiuluss' on, läpileipää siehä ja täällä,
maaperunoita ja muikkuja myös on puuvatiloissaan
Lämpöä on tupa tulvillaan; yhä räiskyvä hiilus
huokuelee sulokuumuuttaan arinalta ja peittää
kattoa sauhuillaan, jott' tuskin reen sekä pärheet
ortten päältä sä näet, kuss' ompi ne kuivelemassa.
Sauhupa synkkä se ylhäähen vaan jää, ja sen alla
pärheet leimuavat, väen ehtootoimia näyttäin:
Anna nyt, uuttera muor', on vuodettaan tekemässä
itsellensä ja mieheheen; liki muuria tyttö
miehssään runolaulujahan hyräjääpi ja huuhtoo
mustaa kattilataan; ovipuohapa hilpeä poika,
reipas mies parivarsoiheen tömisyttelevihe
altahasen hyväliittehiseen apesilppuja kaataa.

Penkilt' itse jo nous mies torpan, mielevä Pekka,
istuilt' uinelemasta, ja haukoiteltua pitkään
tuuhean suorteli pois tukan otsaltaan sekä viimein,
oikoen kattoon päin käsiänsä, puuhkasi verkkaan
ruumiist' uupunehest' unitorkan raukasevaisen.
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Kernaast' untunut ois, koko päivän käytyä työssä
kahloen lunta ja kartanohon hirs'kuormia vieden,
jollei torpparejaan komisarjus käskenyt oisi
aamulT aikasin yhtymähän hänen ympäri kaikin
hirvien vuoks, joit' äskettäin lähimaih' oli nähty.
Nyt kun jahtihin aiottuun oli tehtävä lähtö,
uuvuksissaki siis piti karkottaa uni armas.
Tyhjänä viel' evähistä ja täyttöä vaill' oli kontti;
pyssykin oiva, mi harvoin vain oli pettänyt ennen,
laueta viimein tahtonut ei, kun pii oh tylsä.
Vaarnastaan alas ottaa sen varovasti hän ensin,
riisuen huotran hylkehisen, joka kosteudelta
lukkoa suojustaa sekä puppua; sittepä riemuin
katsoo kiiltoa puun, tuon mustaks maalatun äsken,
sen peräkaalost' ottaissaan terävämpätä piitä.
Virkkipä vaimolleen, sitä tehden, mielevä Pekka:
Anni, sa konttini täyttää saat tänä iltana vielä,
kyhiten urhollen, joka päiväks metsähän ulkoo.
Aamull' että et häiriytyis, tee nyt jo se valmiiks;
tehtävä täyttämätöin yökumppani rauhaton ain' on.

Mutta jo nyrpeissään noin vastasi toimekas Anna:
tokkopa milloinkaan raju metsän-kiihkosi loppuu?
Karhuko mieleltäis oot, mielevä Pekka, kun aina
anteja metsien ahnehdit sekä jahtia toivot?
Rauhasa lattia jalkaas kai tuhhiihnä polttaa,
koska sa pirtiss' et, hyvä järkevä ystävä, viihdy,
vaan yhä turhaan toimielet salomailla ja soiha.
Nyt toki mielestäs sun täytyy jahtisi jättää.
Jos vehmieheni, näet, jota vartoelimme jo kauan,
vierailuun, kuten aikonut on, nyt saapuvi meihe,
irtautuin kotoansa ja lasten luot' emotonten,
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käypikö, että mä vain kotiherrana kiekuva kukko
istun tässä ja koen sulovierastain huvitella?
Saisit siis kotosalla nyt olla ja vastahan ottaa
häntä ja tuttuna haastattaa kuin lankoa lanko.

Ei, älä haastele niin, nyt vastasi mielevä Pekka,
eukkoni taitavasuu, älä niin; mitä herrani käski,
tehtävä on, vaikk' ei, kuin jahti, se mielusa oiskaan
Poissa jos ohessain tulis urhea lankoni Matti,
kestitä veijoas siis suhn antimin, ett' tytyväisnä
pirtiss' istuvi hän, siks kunnes taas palaunnun.

Annapa taitavasuu taas vastaan lausuvi hähe:
jos sun vaivasi suur' toki kerran voittoa toisi,
en panis ihmeeksein näin uupumatuuttasi silloin;
mutta kun aamust' ast' apumiehenä herrasi ollen
hirvet kaatanut oot use'immat, muit' upeammat,
niin kotiunnut riemuten yöks, jos taljasen yhden
sait yli sen min muut, kun herrasi vei enäpuolen.

Hohhoh, taitava muor'! hymysuin taas vastasi Pekka,
herrahan yksistään eesvastuusen rupeaapi,
vallesmanni jos oikeuteen manauttavi meidät.
Muistaos, eukko, se myös: laki määrää hirviä säästää
riistaks ruhtinahan, kun joskus käy tämä maassa.

Annapa taitavasuu ei malttanut ääneti oha,
vaan tasotehessaan yhä sänkyä, virkki ja nauroi:
huokea sakko se on, jota konsaan ei kysytäkkään;
koskahan oikeuteen näit herroja haastetun ennen?
Viet kalakimpun voutilahan tahi hntuja riipin:
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ei sua sihoin haastata hän. Hyvä naapuri, terve!
huutaa rouva jo portailtaan etähähä ja vie sun
herran kammarihin sekä kuiskaa hähe, ja kohta
lauhkana antaa kättä ja virkkaa tää: mitä kuuluu?
Vaikea itsesikään ei vastata ois, joka metsiin
ansoja ahtelet, ammut myös tuon-tuostaki teiren.
Mutta se sikseen jää; mies köyhä on renkinä rikkaan,

Tuskin lausuneheks sai tuon, lähitieltä kun ääni
kuului kulkusien. Heti kuunneltiin sekä noustiin,
akkunus aukaistiin, sekä vilkaistiin pihamaalle,
jonne jo seisahtui mies outo ja korskuva sälkö.
Kohtapa vieras tunnetahan: Kurun urhea Matti,
Annan veikko se armahin on, jota vartosivatkin.

Pirttiin höyryävään kuin pörheä karhu hän astui,
nyökkäsi uksen luon' ilosesti ja huiskasi reuhkoin
lammasnahkasiansa ja kurpposiaan lumiloista.
Häntäpä torpan mies sekä vainio ja poika ja tyttö
kaikki jo tervehtää halaellen, kattelemalla;
lapsoset uunilt' tirkistää nokipäisnä, ja maahan
kiljuen kiipeävät kuki saadakseen tulijaiset:
juustoa pehmeän viipalehen sekä rinkelin yhden.

Tervehdittyä siis, velimiestään pyytävi Anna
istumahan heti kohta ja kunniapaikkahan ohjaa
pöydän pitkän taa perälautsojen yhtämäkulmaan.
Istuen siinä ja vaskitetun viritettyä piipun,
polttaa tää kotikasvusiansa ja kertovi paljon,
vastaten Annalien, niin lapsistaan rehevistä,
kuin myös kontuahan kuvaellen tuotteliasta.
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Pekkapa mielevä käy pihamaalle ja riisuvi varsan,
siinä kuu ohjistaan kiinn' pantuna polki se maata;
länget, kulkuisvyön käsivarteens' otti ja luokin,
sittepä pirttiin toi hevon urhakkaan jyminällä.

Kauaa viipynyt ei saneluissaan taidokas Anna,
vaan pakinoimaan vuorottain nyt jättäen miehet,
iltaist' antamahan kävi veljelleen maukasta.
Arkkuns' aukasi raudotetun, sopukassa mi kiilsi
purppurapintoineen, jota tummat varjosi ruusut;
puhon toi puukantasine' lasinensa ja kattoi
pöydän, vartaastaan mure'imman taitteh leivän,
lohkoja järjestäin; mut lihaa, voita ja kaljaa
neitonen aitast' toi sulokestikkeeks enoselle.
Iltanen äkkiä joutui siis, kun taitava vaimo
kaikki jo hankkinut ennaltaan oli veljeä varten,
hänt' ilahuttaaksensa ja näyttääkseen tavaroitaan.
Ryyppäsi sarkan tää sekä ruokia söi tytyväisnä.

Annapa taitava muor' unohuttanut ei toki jälleen
jatkaa haasteillaan, kuhun äsken keskeytyi se,
vaan Kurun urhoa taas puhutellen, kohta jo lausui:
kylläpä yksinähän he miehen vaikea hoitaa
niin kotiaskarehet kuin ulkona vainiotyötkin,
hioin jos, kuin suha, on kartano laaja ja vauras.
Montaki kertaa näet, miten uupuu vankkaki juhta
rinteest' yksinähän kun kuormaa suurta se kiskoo.
Mutta kun aisast' auttavi mies sekä lausehin armain
kulkua jouduttaa, niin pääsee kumpikin eespäin
helpommin; niin myös vajauttaa huolia miehen
lempeä vaimo, mi vaivoiss' on suloseurana hällä.
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Tuostapa hallen vastasi taas Kurun urhea Matti:
kummako siis, jos saan kyläellä ja matkata harvoin.
Niin minun on, ja ma konnussain olen ain' yhä kiinni,
niinkuin haukeakin komeroinen sulkevi katsi:
pyrki se pois jos mistäki päin, sopukasta ja toiseen,
haittoja vastass' on, ja se aaltoa halkovi turhaan.
Maita ja metsää hoitanut oon kuten ainaki maamies,
mutta nyt äitinäkin perehessäin ollani täytyy.
Viel ei täys ole vuos, kun vaimoni ehtosa kuoli,
mutta se yksipä kaikkia muit' tukalampi on ohut.
Jos käyn kyntämähän tahi tarkkaan kylvöhön ohrain,
taikka kun aikain vaihdellessa on lähteä pakko
heinäni voimaa korjaamaan tahi ruisteni kultaa,
lapset, palvelijat jää pirttiin holhoamatta.
Jos vähän aikaa pirtiss' oon, heti heittävi työnsä
sirppi ja viikate myös: kädet yhteen pantuna renki
istuu huoleti huoahtain, hoputustani vailla.
Pääsuru lapsist' on, näet vanhemp' äitiä huutaa,
pienipä itkee ain' imiessään rintoja vieraan.

Mielin liikutetuin taas vastasi taidokas Anna:
mieletön oot, jos noin ikävissäs vuotesi parhaat
vietät, vaikka sa voit iloeha ja nauttia vielä.
Joutuun siis ota mielevä vaimo, mi hoitavi huonees
uskollisna ja päivin, öin sopuseuranas ompi,
kauan löytymätöin ei, luulteni, neito se liekkään.

Vaan yhä syödessään noin vastasi urhea Matti:
niin olen arvellut, mut naisist' empien, huolin
etsinyt oon, enk' oikeatain ole vielä mä löynnyt.
Naidako nuor' vai vanhemp' ? aattelen ain': ikäpuoli
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kai vakavampikin ois, kun mielen, näet, tuhsuutta
kahlehtii joka vierevä vuos, kuten uuttera lukki
kärpäsen ympäri kampeavaa myös kietovi lankaa;
mutt' en häitä mä sais, mitä nuoremmah' olis antaa,
riemua rakkauden, punaposkia, jotk' ovat immen
parhaat myötäiset, mitä voimasa mies haluaapi.
Taas varon, että jos yksistään oman onneni vuoksi
nuoren nain, niin huimana hän lyö lapseni laimin,
taikka kun itselleen saa pulskia poikia, ehk' on
ristinä toisten, joit' ei kantanut oo sydän-ahaan.
Siis yhä vartoelen sekä pelvoin vaaha lykkään.

Voi toki miehiä! virkahtaa heti taidokas Anna,
jos mikä tehtävä lie, yhä täytyy tuumia ensin,
myötä ja vastoin ain' ajatehahan aattelemistaan;
kuhnaihaan useastiki noin, tekovaaroja karttain,
kunnes luistanut on läpi kätten hyötysä hetki.
Ei ole huimaa kaikki, jot' ei vakauttanut aika,
ei vakavaakaan kaikk', oloansa mi nautti jo kauan.
Luonnon rikkaan kappalehiss' on laatua monta,
mont' on laatua myös sävyt, aattehet inhimisillä.
Näet, keväkukka, mi puhkesi juur', on rauhasa, tyyni,
juurin kiintynyt äyrääsen; satavuosipa virta
hurjana käy ohi sen, kohinallaan täyttäen tienoot.
Nai veli, neito se nai, jota neuvon suhe, ja kohta!
Jos haet nuorta, no niin, hän on yhdeksännellätoista;
jos punaposkien haet suloutta ja pyöreän varren,
kauan kaiketi saat upeampata etsiä neittä;
luonnonlaatua taas jos katsot, taipusa on hän,
säysy ja hiljainen, näet laps-ajan ankeudess' on
oppinut arvaamaan hyvän arvon kiittehäsnä.
Nyt hän kartanon uhkeudess' ilopäiviä viettää
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piikana piikain kanss', etevinnäpä kaikkien eessä.
Hälle se uskotahan korukankahien koko hoito,
ruokia puuhaa hän, hän kellarit, aittaset aukoo,
jotta jo luuhs kasvatetun kuin last' ominaista.

Mutta jo kesken virkahtaa mies mielevä, Pekka,
tahtoen täydentää, mitä alkoi taidokas Anna:
Helviä tarkoitat, Sakariiaan tyttöä, varmaan;
kiitoksestasi tuon hyvin ansaitusta jo tunnen.
Hän näet kasvanut on läpi lapsuuden murehitten,
niinkuin laihaki maa kehityttää siemenen oivan,
jotta se vaurastuu hyvätoivehiseks orahaksi.
Kenkään ei sovi veljelles kuin Helvi, ja varmaan
ryhtyis urhea mies, kun vain sais tyttöä nähdä,
sormust' aattelemaan sekä rientäis kihlojen ostoon.
Viehtona hän tosiansa on miesten vilhuvasirmäin,
niinkuin rastaillen punapihlaja marjavaterttu.
Huimina liitelevät nämä siivihään keveöillä,
kunnes vauhdissaan puun äkkäävät puneroivan:
riemuissaan heti raksahtaa koko parvi ja rientää
persona kilpaillen ryväs-aarteillen reheville,
joita ne hellitä ei, jos ken, joka marjoja tahtois,
niit' ajeleisiki pois jyminällä ja karttuja heittäin.
Ken hyvän ansaitsee, heti pyrkiköhön tämän immen
suosiohon, jott' ei hänen eellehen ennätä toiset;
herraskartanohon siis rientäös, arvosa lanko.

Hallen vastasi taas Kurun urhea Matti ja lausui:
impeä kuulua ois tosiaankin rattosa nähdä,
käyntiin rohkeahan tekosyyn jos keksiä voisin;
sulhoks en näet suinkaan sois mua luultavan oitis.
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Mut makeasti jo naurahtaa mies mielevä Pekka,
tuuman tuumatun oivuudest' ilomieliä, ja lausuu:
helppo on keinon keksiminen; nykykantahan aikees
luontuu tottaki niin, kuin kaavahan uurtosa juusto.
Varhain aamuh' ampumahan minä hirviä lähden,
herrani käsky se on; sinä pyssyni saat, kera mun käyt
vankkaan kartanohon, pian ollaan kumpiki siellä.
Siinä kun istut sitte, ja miehet muut kokountuu,
ääneti katseihas haet Helviä järkevämieltä.
Tään pian ilmaisee punaposki ja muhkea varsi
joukost' impysien, vaikk' ympäri ois sata piikaa.
Jos hän mielehes on — ja ma sen toteuntuvan arvaan —

tuttuna haastele neidon kanssa ja leikkiä laske.
Sitte kun ampumaretkeh' oot, saat miettiä tarkoin,
kuink' oh mielees hän, sekä suotko sa hänt' aviokses,
viimein taas puhemieheks käyn, jos mielesi tehnee.

Neuvon kelvoksuin pois nousi jo Matti, ja kyllin
nauttia saatuahan hyvän atrian anteja, kiitti
nhn sisar-armastaan kuin lankoakin halaehen.
Kyhäpä Annaki mielistyi, kun huomasi miesten
neuvoon ystävämielisehen noin suostuvan aivan,
eikä nyt aikaillut varatessaan heit' evähihä.
Mut kun ruokia voimakkait' oli täytenä kontti,
vahvaan häkkyrähän sen taas pani taidokas Anna,
vuoteen laittelohon velimiehehensä jo mennen.
Sängyss' oljet pöyhitähän tilavassa, ja niihe
raiti ja pään-ala höyheninen levitehähän ylle;
sihäpä aikaa pirttiin tuo tytär uhkea peitteeks
vaipan loisteliaan, joka vanhempain vakavaisten
morsiovuotehesen kudotettiin aikoja sitten.
Siit' tosin, arvokas Anna, sa paljon muuttunut ootkin,
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kun sinä vaippoas uudistit sekä riemuja hääyön:
poski on ryppysä, täyteliäämpi on vartesi norja;
yhtäpä sorjana vielä on villava vaippa, ja yhtä
sorjana kuos' sinivalkoinen, puneroiva ja musta.
Tuo velimiehelläs nyt peittona on komeaisna.

Kunp' on tehtynä tuo sekä rauhaan kaikki jo pyrkii,
pärheenleimut sammutetaan, ja jo yön unihelmaan
ruumiit raukeat uskotahan taas voimia saamaan.

TOINEN LAULU.

Muurillaan nokisella jo vaieta sirkkaset alkaa,
hiilus sammuelee, yöpuullaan, karsinapuoha
laulaen aamua ennustaa yöt valvova kukko.
Pietari sitteki kait yhä eelleen nukkunut oisi,
päivien äskeisten rasituksist' uupunut ollen,
muurin päällä jos ei olis alkanut ankara riita,
yön pimeässä mi kiihtelihen ryminällä ja ryskein.
Näet, liki muuria kehettäin makas arvokas Aaro
kerjuri, höyryävää sulolämpöä nauttien yksin,
jostapa toinen mies, kuvekumppani, Paavali loinen,
lämpimä-kultaa ei muka kyllin tuntea saanut.

Tää nyt naapuriaan väkivalloin tahtoen häätää
pois, nopeaisena pyörähtää yli arvosan Aaron,
nalkkina tunkeillen; vihapäissäpä Aaro jo nousee,
hahmuelee, käy kiinni ja Paavon sätkeleväisen
ruumensäkkinä vaan sivahuttaa siltahan oitis.



151

Pietari säikähtäin heti valveutuu ryminästä;
Paavopa voivottaapi ja virkkaa: Pietari kuule,
kas, mitä mieron mies etevämmälleen teki tässä,
heitti mun uunin päält' yliniskoin, pöyhkänä äissään,
kuin mikä ruhtinas ois, eik' armonlahjoja sois vain.

Kerjuri, vilpitön Aaropa noin heti vastasi hälle:
kun mua työnsit pois, etk' äijän lämmitä suonut
uunin luona, mi kaikihen sois lämpöä kyllin,
itseäs syyttää saat, jos niskaki taittunut oisi!

Pietari mielevä, kuultuahan mikä riitana miesten,
naurahtaa makeasti ja Paavoa noin nimeääpi:
Paavali veikko, mi oikeus on, sitä muilt' älä kiellä;
köyhäkin uunin päällä on Luojan suojelemaisna.
Virkki, mut ääneti puikahtaa lois-Paavali uuniin,
sen kivivuoteehen heti uinahtaa sulosesti
lämpöön höyryävään, siin' unhottain putouksen.

Pekka, kun uudeheen ei uinahtaa ajatellut,
nousi ja lankoahan havauttaakseen meni kohta.
Tultua sängyn luo, Matin olkaan koskevi hiljaa,
sittepä hallen noin, kehotuttain, kuiskuvi korvaan
aamu jo alkavi, nouse' pois, älä uinoa, Matti,
joudu jo kartanohon, jos mielit nyt kuten eilen
jahtihin yhtyä toivoisaan sekä Helviä nähdä!
Mattipa urhea säpsähtää unosesta ja istuu
suorana sängyssään; mut Pietari mielevä lähtee
tulta jo hankkimahan sekä liedest' etsivi kauan,
kunnnes pohjimmalt' tulihiilen löytävi viimein.
Taiten nostavi tuon, hhTpihtinä kaks päretynkää,
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huulillensa, ja kiihdyttää sitä puheroposkin:
kasvojen ympäri nous tukehuttava sauhu, ja vuoroin
ilmi ne välkähtää, taas mustaan peittyen yöhön.

Kohtapa leimahtaa pärehyisiin valkea hekki,
pirtti jo valjentuu, kanaperheen poistuvi torkka,
jäykkänä oikoeleikse ja päätään puistavi taajaan
kissaki pankohaan, kani-pelkuri puikkivi piiloon.
Pietari mielevä suoriumaan nyt riensi ja riemuin
vahvat, harmajasarkaiset veti vaattehet ylleen,
joiss' ei pakkassää tukevaisia raajoja purrut;
sukkiin, mustiin, lämpimihin sovitettua sääret,
kenkihe kohta ja nous sekä seinält' otti jo turkin,
siihen kääriytyi komeaksi ja vyöttihe vyöhään
nahkaisella, mi kiils hakavaskinehen koreasti.
Vankkaan kartanohon niin matkaamaan oh valmis.
Mattiki nurkastaan, varaeltuna jahtia varten,
astui, täystamineisena mies; vain muhkea turkki,
tuuheavihainen, sälön uljaan maksava, jossa
taiten peittomataan kakstoist' oli lampaannahkaa,
vyöttämätönnä ja väljänä viel' oli ympäri varren.

Suoriunut kun siis oli kumpiki, Pekka jo kontin
nostavi harteihensa ja pyssyn niskahan ottaa,
lauhkana langolleen tuhluikun koetetun antaa,
ruotsikon ammoisen, sekä lausuu: seh, kalu kallis!
Silmän riemuna vain nokiseinällään se on ollut,
jonne se jäi isävainaahain; sit' en itse mä käyttää
hennonut 00, vaan vaarnastaan sen suhe nyt annan.
Lausui, Mattipa tuon hymysuisena ottaen, hihnan
heittävi niskoillensa ja reuhkan painavi päähän,
hirvien ammuntaan halukasna ja etsohon immen.
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Huomenryyppyä ei toki unhota mielevä Pekka
tuomata langoheen eik' itse' juomata, vaan he
riemuin ryyppäsivät, erätieheen lämpöä ottain.

Tullessaan pihamaalle ja suksiahan sileöitä
ottain, huomasivat, kuin tähtiä kaikk' oh täynnä
taivaan selkeä kans, lumi välkkyvä jalkojen aha
narski, ja pakkassää pamahutteh nurkkia pirtin.
Silloin Pietari riemastui sydämestä ja lausui:
hei veli, markkoja maksava on tämä tämmönen aamu
Enpä mä uskonut ois itätuulen kostean voivan
kääntyä äkkiä näin, kun nous suvisäähä se eilen.
Helppoa jahti nyt on; kuin luistimet iljamajäähä
sukset hukuelee, mut hirviä estävi hanki;
tehdään joutua siis, tie suorin on alhoja pitkin.
Virkki ja matkaan läks sekä rinteen niskahan ehti,
läävän luota mi laskeutui päin niittyä jyrkkään;
seurasi Matti, ja niin sujahuttivat ahtehen ahe
kuin kuvajaiset hattarojen, joit' tuul' ajeleepi.

Alhoon tultua siis hitahammin kumpiki hiihti,
aitojen estämätä', oli hankea näet yli harjain;
arvelevaisnapa virkahtaa pian urhea Matti:
mielehäin minä kanssasi käyn, kun hirviä hiihtää
hauskuudekseni saan sekä Helviä kuulua nähdä;
mut kysyäkseni ensin suo, veli mielevä Pekka:
ettekö pelkää hirvestää lain kieltoa vastaan?
Ehk' en herrasi mielehen 00, jos torpparejansa
käyttävi ennemmin, kuin vieraan myötähän ottaa?

Suorapa Pietari torpanmies noin vastasi naurain:
hei! tänä päivänä ei ens-hirvet kaatune täällä;
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huolt' ei, vaikkapa sois lakikartanon jTnpäri luodit.
Tuot' älä pelkää myös, etfei sua herrani suosis;
vaikkapa kahdeksan, näet, torpparimiestä on meitä,
vaivana joilla on raataminen hänen oivia maitaan,
kaht' useampata ei ole maineess' ampujan aimon:
Pietari Metsolan yks, Sakariias Pyysalo toinen.
Pietari kuulump' on, Sakar' ukko se näet kipunoina
leimuvi pyssyyn tarttuissansa ja laskisi luodin
vaikkapa pilviin päin, jos niiks tuli, kiivaudessaan.
Siis useampiki tarvitahan, joka pyssyä käyttää,
jott' eri haaraltaan kuki hirviä vastata luodein
vois, kun huutain niit' ajomiehet häätävät eespäin.
Herrani mieleen siis tulos on, ole varmana siitä,
koska sa lankoni oot, mies taattu ja ampuja tarkka.

Virkkoi, Mattipa jälleen nyt tytyväisenä jatkaa:
näet, mies tuntematoin on silmänmääränä kaikkein.
Ihmisen on tapa tuo: erehystä ja heikkoa puolta
vieraast' etsitähän sekä pilkkaillaan salasesti.
Jos joku hairaus sattuukin kotosalla, sit' ei niin
tarkata, tietään, ett' osuvampi on toimeni toiste;
täälläpä ens-esiyntymisein koko arvoni määrää.
Siis sano, käypikö tarkkaankin tämä pyssysi vanha?
Pelkään, hikoja luottain näet etähältä jos ammun,
syrjään laukasevain sekä nauruks saavani toisten.

Tuostapa kauempaa ei vait' ole mielevä Pekka,
vaan kehuaksehen äännähtää sekä noin saneleepi:
hirveen luotisi käy, veli, kunnes silmäsi siintää.
Pyssy jos ennallaan, niin maassa on riista, kun ammuit;
sillä on tehtynä, näet, moni kuuluisampiki laukaus.
Niin sodan aikoihin setä vainaa, kaprali Jussi,
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valtian eestä ja maan sitä kantain, kertaki kulki
turvana kalliin kuormaston, sata urhoa kanssaan.
Mut lähimaillapa parvittain vihamiehiä liikkui;
tie oli vaaroja täysi, ja katteinin, jalosynnyn,
ain' oli kulkeminen varovasti ja uskaliaasti.
Huoahdettua nyt kyläsessä, he taas joka miesi
matkaan suorisivat; liki kuormaans' asteli maanmies
pelvoissaan; alapäisenä vain kukin ohjia huiski,
jouduttain hepoansa, mi vaivoin junnasi kuormaa.
Hiljaksensa he noin tuli hongikkoon ikivanhaan.
Siinäpä — sen näki katteinin sotataitosa silmä —

montaki väijyntää voi piilota honkien alla,
myhyiss' ohetikin, liki toisiahan raketuissa
rannoillen joen kuohuavan, joka virtasi siitä.
Karskina käski hän urhoin siis heti valmihit olla,
itsepä käyskeli tiehä ja tarkastain petäjöitä
katsomatorvehaan haki vainoajan vilahusta;
niinkuin ampujamies, kun soi koin aikana metso,
kuusia tirkistäin kons' astahtaa kavalasti
eespäin, kons' asemillahan on taas kuuntelemassa.
Niin jalo kattein' nyt, lähetessään varjoja metsän,
katseli oikeehen, vasemehe, ja seutua tutki.
Noin ohi urhakkaan setä-Jussin kertakin astui.
Tää tiheikköjä myös yhä tarkkasi, eikäpä turhaan,
kuuseen näet monioksaiseen, joka joen yli riippui,
viittasi kaprali kohta ja katteinillehen äänsi:
latvan tuon havukossa ma näen kuin kiiltoa kullan;
katsaiskaa, joku väijyjä siell' lymyääpi, ma luulen!
Kattein' katsomatorven kääns heti sinne ja katsoi
kuuseen päin, sekä noin kehotuttain lausuvi: oikein!
Vaattehet ilmasevat vihamiehen, mut pojat, eikö
ryypyst' ykskään teist' alas ampuis lintua tuota?
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Kaikkipa hämmästyin, imehissään kuunteli häntä,
maahan katselivat sekä hampaissaan jupinoivat;
noin myös muutama mies toverilleen kuiskasi korvaan
kuutaki tahtoisin minä otsahan ampua ennen;
vaikk' etähämpänä on, sitä ainaki tähdätä saattaa.
Jussipa kaprah vaan hanan arvelevaisena nosti,
viiksiähän jämeöitä ja kulmiahan veti ryppyyn:
varmana taidostaan, kiväristään, harjauneesta
silmästään, näet yksin hän sitä rohkeni koettaa;
viittasi kohta ja katteinin pyys käymähän eespäin
häiriymätt', ett' ei salakatsoja näe väjytystä,
itsepä kyykistyin tykö aidan hiipivi tieltä.
Eehehen asteh joukko, ja siin' ei löytynyt yhtään
miestä, mi toisappäin kuin naapuri katsonut oisi:
niinkuin maahan viljavahan kaikk' katsovi tähdet,
niin näet kuuseen tähtäsi vain joka ainoa silmä.
Vartomus, epäilys, hymy huuliin purtu ja toivo
kasvoiss' ilmautuu joka miehen t suustapa suuhun
kuiskutus yltyvä käy suhaehen, siksi kun iskee
pyssy jo tulta ja paukahtaa, sekä väijyjä viekas
lokkina loiskahtaa joen aaltoon kuohuja luovaan.
Laukaus parhain tuo koko armeijass' oli kauan
kuulu, ja kuulusa myös oh pyssyki tää lavealta.
Tuohon kertomisen tosinaisen päättiki Pekka.

Mutt' yhä kuuntelemaan sekä tietelemään halukasna
lankoon käänsihe Matti ja lausui kohtehaasti:
hausk' oh juttusi tuo; älä päätä' viel', ikävöisin
tietää, kuin kävi väijynnän, kuin suoriutuivat
hongistosta, ja varsinkin miten arvosa pyssy
suojana oltua synnyinmaan tykö sun tuli jääneeks.
Näet, urotöist' isiemme ja maineikkaast' elämästä
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aina on mielusa kuulla, ja hioin suust' älymiehen,
jolle ne tuttuja on ja jok' arvoa antavi niihe.
Joudu' veikkoni siis; läpi metsistön lumipäisen
tänne jo tuikkelevat pärehekit kartanopirtin.

Kertomahan kävi mielellään taas mielevä Pekka:
Kun vihamiehiä metsäss' siis oli nähtynä varmaan,
johtaja seisahtui puhuakseen pontevin äänin
miehiä muistuttain, ett' ei kahakassa he väistyis.
Sitte he tunkihe metsistöön pelotonna, ja kohta
luodit, miekat välkkelevät heit' ottavi vastaan.
Kenkään väistynyt ei; sotamies kävi tyynenä eehä,
maanmies seurasi, huusi ja vastaan löi vihasesti.
Nhnpä he vihdoinkin läpi ryntäsivät sekä paikkaan
pääsivät aiottuun; mut surmanhaavoja saaden
montaki jäi, moni saatettiin viotettuna myötä.
Niin setä-kaprah urhea myös: tämä kahdeksasti
pyssyn täytti ja kahdeksan sotaurhoa kaasi;
sittepä sääreen luodin sai myös itse ja kaatui,
jost' eräs ystävä rattaillen hänet autti ja korjas.
Siinäpä tuskissans' unohuttanut ei asekultaa,
vaan sitä kourassaan piti päämaja-paikkahan asti,
yhtään itkemätä' tahi vaivoja vaitelematta.
Vaan kun käskyn sai tamineensa jo riisua poies,
tyynenä hän sapelinsa ja taskun, pistimen antoi,
pyssyä vain piti hetken vielä ja kylträsi hiljaa,
sitte sen antoi pois sekä kasvons' ääneti kätki,
fiuhjeten itkemähän; jalo kattein' tuon toki huomas,
Heltyin tää tykö kenraalin meni kohta ja häitä
kaprah Jussillen pyys palkaks pyssyä vanhaa;
myönnön saatuahan tuli jälleen, pyssyä tuoden,
urhoa olkaan löi sekä virkkoi: kumppani uljas,
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saattaisinko ma sääresi niin kuin pyssysi oivan
hankkia ennalleen! Kas tässä se on, pidä muistoks
maan sekä valliahan, jota vilpitä palvelit aina!
Kuin isä vanha, mi lieden luon' odotellut on ammon,
hellänä poikaa tervehtää, joka markkinatiellä
kauan viipynyt on keliriitteen vuoksi ja puuhain,
niin setä mielistyi kiväristä, sen ottaen vastaan
arvoisalt' esimieheltään; ja hän ain' yhä sitten
vei sitä kanssaan rampanakin, kuten ehjänä ennen,
kunnes kuol' tupanamme, ja niin isäukkoni sai sen;
hältäpä mulle se jäi, elämästä kun erkani hänkin.

Tuttuna langosten pakinoiden, joutuvi matka,
jotta he kohtaki saapuivat tykö kartanon uhkeen.
Portin suussapa heit' oli vastaamassa jo koirat,
rohkea Lippo ja Tuon', opetettuna vahtina käymään
aitan luona ja haukkumahan myös riistoja metsän.
Kohta ne haukahtain vihasesti- ja uskahaina
Mattiin syöks, puremaisillaan pian outoa miestä.
Pekkapa niihen huus heti kohta ja uhkasi sauvoin;
äänen kuultuahan sekä porkan nostoa nähden,
vaiti ja häntää häilyttäin ne jo nöyrinä hiipi
miehen polvien luo hyvätäkseen tuttua vanhaa.

Kuulipa melskeen tuon komisarjus huonehesensa,
siinä kun istui hän kera pyssyin, ampumaneuvoin;
porstuahan tuli siis heti nähdäkseen, mikä siellä,
koiria huusi ja portaihen meni tuosta ja huomas
ampujat yön pimeässä ja ääns: ketä ootte ja mistä?
Kohta se ilmaiskaa, jott' tietää saan, joko liette
kartanolaisia vai muit' outoja vaeltelijoita.
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Pietari mielevä mies lakin ottaa päästä ja lausuu:
Pietari oon, hyvä herra; ma saavun käskyä myöten
hirvien ammuntaan; kurulainen, lankoni Matti
kanssani on, hän pyssyn tuo ja on ampuja tarkka.

MiePhyvin äännähtää komisarjus: noh, hyvä juttu,
veikkonen, että sä saapunut oot sekä lankosi myös toit;
kyll' useampiki tarvitahan, joka pyssyä käyttää.
Pirttihin astelkaa, odotelkaa, kohta ma joudun.
Virkki ja kääntyi pois sekä jälleen läks salihinsa.

KOLMAS LAULU.
Siis hyväsalvoisen, väkirikkaan väentuvan ääreen,
käskyä noudattain, nyt lähtivät ampujat urheet.
Kumpikin ensittäin lumihankeen survasi sauvan,
vasten seinää seisomahan myös pystysi sukset,
sitten porstuahan lumitierat pois kopisutti,
viimein pirttihin astelivat kautt' ulvovan uksen.
Siinä he riemukseen päreloistees' ympäri pöydän
torpanmiestä jo seitsemisen näki täystamineista;
mutt' eri nurkissaan hyräytteli rukkeja piiat
laulaen hiljaksensa ja langoin rullia täyttäin.

Kunp' oli tervehditty ja kumpikin istaununna,
ääneti, niin kuin muut, pian alkoi urhea Matti
ympäri silmätä tarkalleen, sekä Helviä etsi.
Tään pian iimasikin punaposki ja muhkea varsi
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joukost' impysien, kuten arvasi mielevä Pekka;
miePhyvin, ihmeissään siis tyttöä katseh Matti.

Viimein keskeyttää toki vait'-olon arvosa vanhus
Pyysalo harmajapää, siin' istuissaan hki pöytää,
lausuu: nyt koetettava on, hyvät, arvosat urhot,
ken, Matin urhean ollen tääh', lie ampuja parhain:
herrako arvosa voiton saa, vai mielevä Pekka,
vaiko ma voittava lien kurulaisen, vierahan aimon;
toistapa mieltä se on, joka tietää, että on oiva
ampujamies joka mies, min hntusa kappeli kantoi.

Mattipa urhea taas noin vastasi: noh, Sakariias,
pois puhe tuo, älä puoleen mun vedä silmiä kaikkein;
josp' en kaataneheks saa yhtä mä hirveä sitten.
Lintusa kappeh kyll' erämiehiä — sen sanot oikein —

oivia kasvattaa, mut niitäkö lien minä myöskin,
työ sen näyttäköhön tosinaiseks taikkapa tyhjäks.
Virkki, ja onnea koettelemaan joka mies oh kärkäs.

Siinäpä oikein pääh', liki mustaa muuria maaten,
ääneti, huomaamatt' oh partasa kumppaniparvi
kulkurikauppeja Vienanmaan, tuon rihkamarikkaan,
jotk' yhä voittaakseen rahakultaa vietteleväistä,
vaivautuin, hikipäisinä astelevat kyläteitä,
hartein laukunraukasemin korurihkoja kantain,
moista mi mieluist' on maarahvaahen hupaselle.
Nyt väsyneinä he laukkuineen liki muuria loikoi,
tänne he näet Kurun äärilt' ast' oli tuhehet eilen,
vierain' oltuahan Matin urheen taas, kuten ennen,

tää kun julki nyt ääns tupasessa, he tunsivat äänen
koht' unen-uinuksissa ja hyppäsivät venymästä,
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riemuten oudoiss' ystävätään tavatessahan oivaa.
Telmein nyt tuli nää, ja he Mattia kätteli kaikki,
haastellen joka mies, jott' tuskin töin sata korvaa
ääniä oivaltaa katovaisia saattanut oisi:
niin huuPpartojen alta ne hyppeli, kuin kipinöitä
räiskyvi kissastai lukematta ja taukoamatta,
ämmä kun armastain sitä helmassaan siveleepi.

Taisipa muutama lausua noin: hei, hauskapa nähdä
Mattia tääh'! Ei oivempaa toki kohtelu kehään.
Milloin vaan väsyneenä sä pirttiins' astunet, aina
allesi olkia, näet, kupo kannetahan, jopa joskus
puuroa tarjotahan tukevaa vati höyryäväinen,
kons' Oravaisia häitä ja näädännahkoja ostit.
Kohtelu tuommoinen joka miehen mielehen ompi,
saalipa vaeltajan uupunehen. Sydän-ystävä meille,
suora ja vilpitön ain' asioissa hän on, kuten eilen,
kontiontalja me häitä kun ostettiin; heti kohta
täähä se kaupaks taas meni meiltä, ja voittoki saatiin.
Nahka se ei ole näet koin kalvama, eik' ole karva
painama-mustaa myös, joka haalistuu ajan ollen.
Siihen syystäki siis oh mieltynyt arvosa herra.

Noita he haastelivat sekä muuta, mi sauhuna haihtui
korvaa löytämätä' halukasta ja kuuntelevaista;
siksi kun asteli päällysmies, rusopartanen Ontro
laukun luokse ja aukasi sen sekä siit' ilomuodoin,
jott' ehovalkoiset läpi viiksein kiilteli hampaat,
tarkkaan tulpitetun hymysuisena otti jo pullon,
jossa hän oivaa matkoillaan piti rommia aina;
joi sekä Mattia myös makujuomaa viittasi juomaan.
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Laukun suustapa nyt kun kirkkaat kiilteli silkit
silmiin neitien kehrääväin, kukin uuteliasna
karkasi nurkastaan, rukit unhottain sekä rullat.
Haukkaa liitelevää kuin kiertää tirskuen pääskyt,
niin nämät Ontronkin rusopartasen ympäri hyöri,
loistoa saadakseen korurihkain katsoa kyllin.
Hintoja tietelevät halumiehä ja huokaelekset,
kuultuahan kuin hintava on joka loistava huivi;
Helvipä mielevä, nuor' nyt lausuu: kah, mitä varten
tässä me viipyen toivotahan, mikä mahdoton ompi,
kuinka me palvelijat periköyhät silkkiä pyytää
voimmekkaan, jota vain talolainen nuor' ani harvoin
ostavi kullalleen, ilomieliks miekkosen immen?
Jos koteloisen vain tahi kirjan neuloja mulle
lahjoittais joku tuttava mies tahi outoki tässä,
vastahan ottaisin tytyväisenä, kiitteleväisnä.
Virkki, ja silmäns' suur' miesjoukkoon kiintihe tuossa.

Mattipa eistihe nyt hymysuisna ja lompakon otti
pois povikätköstään, setelöisen sieppasi siitä,
neulat kärkeväpäät, karamellit keltaset osti,
kumpiakin joka phallen jakel' anteliaasti,
vieläpä Helvihen toi kamman kiilteleväisen.

Hiljaa kiittäen tuost' ilomielin niiasi neidet;
torpparimiehet taas kera ruskeapartasen Ontron
nauraa riehasivat, Matin urhean työt' ivaehen.

Nokkelasuisnapa virkkavi noin useampiki heistä:
kah, kuin Helvi se juonillaan heti sai vapahaisen
vieraan kietoneheks, joka moist' ei peljätä tiennyt!
Niinpä se pihlajahan punarintanen istuvi rastas
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huoleti, huomaa ei, kun viekas pyytäjäpoika
pistävi lehdistöön kepin ansahisen varovasti,
siksi kun äkkää kaulassaan olevaksi jo permen,
turhaan siipiä lyöpi ja jälleen pyrkivi poies.
Niin Kurun urhea Matti se myös on joutunut ansaan,

Mielevä vanhus Pietarikin hymysuisena virkkoi:
kummako tuo, jos lankoni myös sulo-Helvi jo voittaa,
niinkuin voittanut on vereväisiä nuoria muita;
vaikea näet ois vastustaa tätä neitoa miehen,
enkä mä tiedäkkään mihin impeä verrata sorjaa,
kun kera poikain vuorottain puheleepi ja vait' on:
kuin, keväpilven loistokkaan yli kunnahan ollen,
pensaat riemuelee, imehissähän ääneti koivut
aamun katselevat komeutta ja ruskoa pilven,
kunnes päästävi tuulen tää: hekumasta jo värjyy
hiirenkorvaiset, sekä hennot huojuvat oksat;
niin myös Helviä kuullessaan värisyttävi poikaa.

Lausein nuhtelevin noin vastasi urhea Matti:
vieläkö lienet mies, vai nulkkiko huima ja hepsu,
Pietari mielevä, oot, kun noin sinä suutasi tahraat,
liehien aattelematta, ja kiusaat siivoa neittä?

Virkki ja vaikeni taas; puna kaino jo jättävi neidon
posket hohtelevat, kuin ruusun kirjava perho;
itsepä Mattihin urheahan luo ystäväkatseen,
uudeheen rukin ääreen käypi ja käämiä alkaa.

Siinä he viipyiheet olis aamun koittohon asti
katsoen miePtavaroit', yhä naurehen, pilaehen,
mutt' oven ulvahuvan jo nyt aukaisee komisarjus,
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arvosa herra, ja häiritsee niin riemua seuran.
Äänin kaikahuvin noin virkahtaa kehotellen:
pois pian miehet, valmisn' oon, ei viipyä kelpaa,
hälvetä alkaa yö, ja jo tähtein himmeni tuike!
Päiväpä lyhkönen on, hyvä aikasin ehtiä metsään.

Noin hän suust' oven äänsi, ja käskyn kuuli he kaikki
innoissaan, kuten äänt' esimiehen kuultava onkin.
Puolueton toki toist' ei kiittää saattanut oisi
pyssyyn tarttumahan nopeammaks, tai kehuella
lähtöhön alttiimmaks, kuin Pekkaa järkevämieltä.
Mut lähimäisenä Pekkaa läks Kurun urhea Matti,
kolmas mies oli taas Sakariias, Pyysalon ukko.
Herraans' arvoisaa, hänen astuissaan tupasesta,
pyssyin seurasi nää, muut jälkeen riens asehitta.
Vaan pihamaahen tultuahan kukin arvelematta
nous silosuksillensa ja matkaan läks ilomielin.

Lennon vaivoja kuin vajauttavi hanhien parvet
vuoroin laulelemalla ja toinen huutaen toistaan,
siivin siukoavin paetessaan talvea Pohjan,
niin erämiehet hilkuissaan lumikenttiä myöten
jutteli toisilleen mikä milloinkin lyhyesti
toimia mielukkait' omiansa ja kuulemiansa.

Ääneti kuitenkin Kurun urhea hiihteli Matti
eik' ajatellut siin' urotöit' omiansa ja muiden,
vaan enin yhtymätään kera kartanon arvosan immen.
Vieläki silmiss' sorjana tään näki niin, kuten äsken
rukkiahan hyrisytti ja loistoa katseli rihkain.
Helviä mielikseen noin ääneti muisteli Matti.
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Häntäpä olkaan pyöreähän jo nyt arvosa herra
hiljaa löi sekä noin, kysytehen, lauhkana lausui:
eikös, vieras, sullaki myös ole juttua hauskaa?
Noin älä ääneti käy, vaikk' kunnon miehenä kartat
kerrontaa urotyös, tekos oivan laittelemista;
että sä uunill' et, näet, päiviäs oo kulutellut,
näyttää ryhtisi miehevä tuo sekä syntymäpaikkas.
Kuulu on miehistään Kuru lintusa uskaliaista,
tarkoist' ampumahan, jotk' innokkait' ovat aina
tappoon raatelevain petoloiden, mut parahittain
talvisen otson kiertämiseen toki harjauneita.
Sielt' oli, juttelivat, sekin eilinen uhkea talja,
jonka ma ryssilt' ostaa sain; niin suurta ja laajaa
ei ole maassa; se hirveä on nyt vieläki nähdä.
Tokko sä, ystävä, nähnyt liet pelotonta, mi karhun
surmasi keinollaan? Tämä keihäin näet oli kaattu.

Katsahtain ylähäksi jo vastasi urhea Matti:
karhua voittelemass' oli kaks, hyvä arvosa herra,
meit' oh kaksi: mä yksi, ja toisena kumppali taattu;
ilman vaarata ei, sih' ehkä jo montaki pistin,
toista en niin väkevää, niin tuimaa viel' ole nähnyt.

Arvosa lausui taas koniisarjus kohteliaasti:
kas, kuin toivoni mun heti arvaamatta jo täyttyi!
Kohta kun eilen, näet, nahan ankaran ostoa tehden
kourahan' ihmeissäin otin yhden tuon käpälistä,
kynsiä katsellen sekä jäykkiä jänteinänsä,
karhun karskia surmaajaa teki mieleni nähdä.
Juttele seikkasi siis; sitä hauska on taas tarinoida
mieliks ystävien, kun reell' ajelemme, ja talja
hampain kiiltelevin perälautaa lyö ajaessa.
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Virkki, ja toiset kuuntelemaan heti hiihtivät ääreen,
mutta jo mielissään miesjoukoss' alkavi Matti:
tuo, pesän etsiminen syyspuolia ja kiertämys otson,
kaiketi tiettynä teillen lie; sen niin meki teimme,
kuin esivanhemmat teki ammoin, meitä jo ennen.
Mut kun loppuhun ast' oli mennyt joulu, ja metsiin
nietteet karttunehet, jopa hangen saanehet ylleen,
mentiin kontiolaan kera keihästen sekä pyssyin.
Kohta se löyttiin, paikallaan lumen ah' oli karhu;
turvahisna se piilossaan talviuntahan otti,
kattona korkea kuus, risuröykkiö suur' majanansa.
Sihoin mull' oli tuumaa kaks: joko laukasen oitis,
koettaen ampua niin läpi pyylyn, vai joko huudan,
jotta ma piilostaan väkiriistan karkotan ensin?
Ensiajatukseni parhaaks näin: jos on onni, mä kohta
kontion kaataa voin, ja ma saan koko kunnian yksin.
Musketin oikasin aimon siis sekä pyylyhyn ammuin.
Mut murinallapa seisomahan nous suuttunut otso,
nietteen puisteh pyylyltään, teki tien käpälällään,
julmana ilmautuin, säkenöivin katsehin, aukkoon,
kumppali siimalleen heti pyssyn nosti ja tähtäs
kiirein, kiihkopa nuoruuden veti luotia syrjään,
sillä se hiukan raapasi vain pedon ankaran otsaa.
Myrskyn pauhuna tää ulos ammahtaapi ja syöksyy
ukkosnuolena tai sadekuurona kumppalin ylle,
kohtaki voiton saapi ja maahan lyö vihamiehen.
Kilvan tähtäsi kauhukseni kita julma ja kynnet
nuorehen ystävähän, tään raajoja raatelemallaan,
siksi kun auttamahan kera keihään oietun ehdin;
mutta kun otson kurkkuun tuon pelotonna ma työnsin,
käänsi se puoleen mun suun hurmehisen sekä vimman.
Värjyen, ärjyihen peto tunkihe keihoa vasten,
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kynsin, silmin, suin mua kerrallaan tavotehen;
suottapa raivosi tuo: mink' eistihe, sen minä väistyin
taammas vain, yhä kierrellen terotettua rautaa,
kunnes hankea hurmeehaan punehutti jo karhu,
raukeni jalkani luokse ja hengeti jäi körinähä.

Riemukseen joka mies kuuP urhokkaan kurulaisen
kertovan uljaan työnsä, ja nopsaan luistivat eeheen.

NELJÄS LAULU.

Koittipa ilman koilla jo talvinen aamu, ja uuraat
ampujat ehti jo saarehen, joka jääst' yli lunten
kuusinehen viheröivine nous, pakopaikkana hirvein.
Hiihtehjää heti kuus asetettiin jahtia käymään,
väijyksiin vahtuihin taas kävi ampujamiehet.
LuihkelemalP ajo aljettiin. Pelätettynä puissa
lenteli teiret, pyyt, tahi koppelokin kohaehen;
paukkehet yhtyi huutoihin, jymy täytteh tienoon.

Ontropa ruskeaparta se riemuihen tilavassa
pirtiss' istuvi ennallaan kera kumppahensa.
Piiat rukkinehen sekä myös rujo, rampa Rebekka
heili' on seurana vain, kun rengit lähti jo metsään.
Siin' iloveikokset nyt pintavan ympäri pöydän
kuohua olven joi, sitä höystellen paloviinoin;
kuin kevähähäki puut jokitulvan kastelemaiset
lehtiä saavat kaunistuin ihanoiksi ja vihreiks
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huoleti, vaivattaan, niin nää oh ympäri pöydän.
Veljeksistäpä nuorin vain, Topi pulskea poika,
hääri ja puuhasi siell', ett' ei ois tyhjänä kannu.
Toimissaan kuta taajemmin tämä siis kamarissa
käy sulo-Helvin luona ja hullautuin humalasta
katsoo neittä, sit' innommin sydän yltyvi lempeen.
Viel' ei Vienan kassavapäät, ei Karjalan immet
lietoa poikaa kietonehet, vaan kahlehitonna
niin sydämensä se sykkielee kuin läikkyvä lähde.
Nyt, kun pyörteli pään olut oiva ja kukkea neito,
hyppi ja tanssi hän, itki ja vuoroin naureli, kunnes
äkkiä niinkuin tuulispää repun otti jo raskaan
niskoillensa ja karkasi pois. Olut-astian Ontro,
kaupantietäjä, kourastaan pois päästävi kauhuin,
lentävi penkiltään, pakolaisen jälkiä seuraa,
saapuu porstuahan, pihamaalle jo saapuvi siitä;
kammarihinkin kiitänyt ois sitä lyytähän, ehei
rohkea Lippo ja Tuoni jo portaill' eess' olis olleet,
jonne ne ulvomiseh' oh vainonneet pakolaista.
Hänpä, kun äkkäsi, kuin oven eessä ne haukkuvat äissään,
pelkäsi, seisahtui, hymysuisena viehteli, viljui,
lyöden polviahan nimin äänteli koiria turhaan,
kunnes huomasi taskustaan helorinkelin ottaa.
Sen pani kahtia nyt, palat oiennettuna kantoi,
siirsihe portaihen, nous rappuja hiipien hiljaa,
viehti ja viskasi kappalehet. Murinalla ne haukkas
kumpiki koira, ja kammarihin pääs vammata Ontro.

Siinä jo polvillaan Topi laukustans' avatusta
kiskoo rihkamiaan: lasihelmiä, huivia silkin,
myssysvaattehiaan, yönuttuja mättävi maahan,
niinkuin tulta ne täynnähän ois. Kätösestäpä Helvin
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sukkula kirposi pois ja hän ihmein herkesi työstään.
Mut vesisilmin hähe jo huus Topi pulskea poika:
kaikk' ota, kultani, kaikk', kun vaan saan suikata suuta!
Virkki ja Helviä suutelemaan heti töytäsi eespäin.

Uksen suustapa lauseet kuuP rusopartanen Ontro
tuiskuna tuhen kammarihin; kuin kiitävä kotka,
veljyen niskaan lensi ja kiljasi, Helviä kieltäin:
ällös neit', älä koettelekaan, älä kuuntele häntä!
Ei ole laukun russakat ees sen houkkioraiskan,
saatipa silkki ja muut. — Kas kankaat, karttunit oivat,
viidenkymmenen arvohiset, vetelehtävi maassa. —

Voi Topi lurjus sie! Noin huus, käden iskien toisen
tukkaan tuuheahan velimieheheen tenivähe,
toisehansapa korjasi pois koko rihkamaröykön,
nopsana kyykistyin, sekä laukkuun pisti ne jälleen.
Kaikkipa koottua helmetkin repun otti jo raskaan,
uksen survasi auki ja koirain ryntäytessä
veljeä hiuksistaan veti niinkuin sälköä pirttiin.

Rihkat saatua korjuusen ei mielevä Ontro
toimia rakkauden toki kesken hennoa heittää.
Ensin ryyppäsi olven pois, joka viel' oli jäänyt
kannuun keikkuvahan, sekä parran pyyhkäsi kuivaks,
sitten suorisi pois puhemieheks veljyen armaan.

Helvi! hän oijeti huusi, kun askarekammarin aukas,
mainio, mainio mies on Karjalan uhkea poika;
suostu' pois, ota miehekses Topi pulskea, kaunis!
Näit, kuin paksu hän on, punahuul', puna-puheaposki;
näit tasatukkaa myös, joka näädännahkana kultain
riippuvi otsahensa ja niskaa, poskia peittää.
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Leuass' sankan näit utuparran: rintahan asti
kuin revon uljas häntä se taajana kohtaki roikkuu.
Mainio, mainio mies on Karjalan uhkea poika;
suostu' pois, ota miehekses Topi pulskea kaunis!
Josp' on tanssiminen joko varpaillaan tai kannoin,
ei Topin arvoist' 00, jos rinkelirentona tullee
painua lattiahan tahi nuolena kimmota jälleen.
Tanssi se verraton on, kun viskoo kättä ja säärtä,
laulaa, potkivi, näppiä lyö, hymyääpi ja viljuu.
Mainio, mainio mies on Karjalan uhkea poika;
suostu' pois, ota miehekses Topi pulskea, kaunis!
Siitäpä viis, jos juopi ja päissään kaatuvi maahan;
kesseli painaa, näet, sekä talvi on kylmä ja kolkko.
Emmekä ain' yhä juo: ani harvoin juomme me oltta,
milloin ystävihin, pois outoin luota me päästään,
juomata oltua siell', ett' ei veis rihkoja rosvot.
Mainio, mainio mies on Karjalan uhkea poika;
suostu' pois, ota miehekses Topi pulskea, kaunis!
Vienaan tulkosi pois, ihanaiseen rihkamamaahan:
siellä sä sulkkua vaatteeks saat sekä ruplia ruoaks.
Suomi se köyhää on, saloloita ja vuoria täynnä.
Tulkosi Vienaan siis, tule kaunoks Karjalan armaan!
Mull' on tenkoja, näet, on tenkoja myös Topisella,
mainio, mainio mies on Karjalan uhkea poika;
suostu jo pois, ota miehekses Topi pulskea, kaunis!

Virkki, ja lompakkons' setelikkään, kookkahan ottain,
viskasi kattoon päin. Setelöiset kaikk' keveöinä,
kuin kesäperhot vaan puna-, valkea- tai sinisiivet,
ympäri sinkosivat; tuhat-arvoja ainaki viisi
liiteli lattiahan, sekä ruplien alla ja päällä
ylvänä innoissaan tuhkatsein karkeli Ontro.
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Helvipä jättäin nyt puhemiehen räyhyäväisen,
lähtevi rouvan luo, joka pestäviään salipuoha
laskee uutterahan sekä kirjoittaa pesuhstaan.
Tallen jutteli hän kosimista ja hyppyä Ontron,
joitapa nauraen rouva jo hämmentyi lukemasta.

Mut heti kohta kun yksin jäi rusopartanen Ontro,
häitä jo rakkaus unhottui sekä hyppely herkes.
Hartain hyppysin etsii taas seteleitä, ja innoin
kaikkia muiskaelee, satasesti jo muiskimiansa,
pistävi kirjaan nuo, sulo-irvein pistävi kirjan
paksuna taas povehensa ja pirttiin lähtevi jälleen.

Lemmen tuskia tanssii pois Topi pulskea siehä,
tuskin päästen keikkumahan kera pyörtyvän aivon.
Itku ja nauru ja voi! sekä hei! oli nuottina hähä
koikkia koettaissaan yhä säärin notkahuvaisin,
siks kuin pettävi jalka ja pää, ja hän uupuvi maahan,
vammauneen sydämens' unoselle jo lääkitä jättäin.

Siinä nyt uinasi tuo, kun ruskeapartanen Ontro
kosjomaretkeltään tuh pirttiin taas hyräehen.
Toimia saapunehelP oli kaks. Hän riens tykö pöydän,
katsoen huolissaan olut-astiahan typö tyhjään,
tuotapa täyttämähän pani parrakkaan pyhäveljen.
Sitten katselihen, kuhun uupunehen toverinsa
korjata vois, ett' ei tämä permannoh' levätessään
tiellä ja toisten tanssintaa ohs estelemässä.
Muurin luonapa siis näki parhaaks nukkunehehe
ruovonpäisen pään-alusen sekä olkia lyhteen,
joille jo uupuen vaivoistaan oli vanha Rebekka
rauhaan laskeunut kera kissan täpläväkarvan.
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Sinne nyt olven-raukaseman veti veljyen Ontro,
naureli riemuissaan, kun niin sulosesti hän uinas,
lankesi polviheen, nykäs olkaa ämmäsen, ääntäin:
siirtäy, siirtäy hiukan vaan, sinä vanha Rebekka,
siirtäy pätsiin päin, aja pois kasi kurnuavainen,
jotta sa vierees saat prihan uhkean tuon asemehe!

Hyi sinä! kiljasi säpsähtäin rujo, rampa Rebekka,
hiis sua hihitköön, rivosuu, sen partava peikko!
Ei edes uinuakaan mun suonut hyppysi rietas,
enkä mä rauhaa koskaan saa, vaikk' yöt sekä päivät
tässä mä loikoa koettelisin. Voi voi toki sentään,
että mä sun näkemäänkään jäin, jumalattoman, ilkeen
inhona Suomen käyskelevän! Noin virkki ja kissan
naamahan Ontrollen heti heitältää hötelöipi.
Kissapa sylkevi säikähtäin, hapenistohon iskee,
kasvoja kynsäisee sekä muurillen pakeneepi,
sitten marraihen kilosilmänä sen pimeässä;
tyynnäpä vuoteehen taas laskihe vanha Rebekka.
Ontro se seisovi paikoihansa ja pyyhkivi leukaa,
noitua murmattain tahi naurain taas imehissään,
siksi kun olven vuoks, joka pirttiin kohta jo tuodaan,
vaurion unhottaa; lepovuoteelt' turmahiselta
laahasi veljen pois sekä lautsallen sijotutti,
johe hän itsekin istautui olut-astian ääreen.
Kehräämästä jo herjenneet oli piikaset ammoin,
nauraen tirskuttain kimakasti ja herkeämättä;
nousipa jähehen istuilleen rujo, rampa Rebekka,
kissan viehteli vierehensä ja taas pani maata.
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VIIDES LAULU.

Kartanon uhkeudess' ilopäivää noin piti ryssät,
juomia maistellen, väliaioin taas kosioiden.
Saartapa metsäisää kävi riemukseen erämiehet,
hirviä kaikottain sekä pyssyjä paukahutehen.
Mutta kun iltautui ja jo läntehen upposi päivyt,
yhtään kaatumatont' ei saareen hirveä jäänyt.
Hiihtelijää nyt kuus lumihankeen piirihin istui
riistoja vahtimahan, ja he ruokaa nautti ja viinaa;
arviokas komisarjus taas kera Pietarin oivan
kierää kiiltelevää tuli verkkaan päin kotirantaa.
Heist' etähämpänä niin, ett' yltäis lentävä luoti,
vaikkapa sattuis pilkkahan ei, taas Pyysalo vanha
hiihtävi huohottain, Matin urheen jättäen taakseen.
Kuin kuvajaiset hattarojen, joit' tuul' ajeleepi,
niin silosuksihaan nämä jään yli kiiteli kilpaa,
kumpiki hiihtoon harjaunut sekä kuulusa siitä.
Veikkana heili' oli tää: kuka saahin noutoa varten
kartanon arvoisan hevot ennen hankkia ehtii,
ryypyn saapi se toiseltaan sekä olvea tuopin.
Kestänyt ei susi kilvass' ois kera Pyysalon äijän,
niin tämä eespäin lens; häpe'issähän urhea Matti
seurasi jälkiä tuon sekä hankea pisteli sauvoin.
Mut kun kartanon ahteen luo hän pääsevi viimein,
ukko jo pöyhkänä vastass' on; esireellä hän itse
seisovi, irrallaan kaks seuraa sälköä häntä.
Käytjrä vastakkain, ilomielin virkkavi vanhus:
nyt pidä, veikkoni, huolt', ett' olven saan ma ja ryypyn,
kun tänä iltana hirvet tuon ja on lämpöä tarvis.
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Virkki ja sälköä löi. Mut Helviä muistaen Matti
kiinn' kävi ohjakseen eik' ennen päästänyt irti,
kuin isävanhukselt' aviokseen aiheli häntä:
oltta ja viinaa saat tänä iltana, vaan lupoappas
ennen lähdentääs joku vastine myös, Sakariias,
myöntäös, että mä saan aviokseni tyttösi Helvin!

Vilpitön ukkopa nauraen ääns: mua et toki pyynne
vuotees laittelijaks, hapelohkosi keittelijäksi;
en minä estele, ellei hän, kysy hält', älä multa;
huonommalle ja huonompiin vois kylläki mennä.
Virkki ja karjasi juhdalleen sekä pois karautti.
Mattipa urhea mies päin pirttiin läks ilomielin.

Ei sulo-Helviä löynnytkään, jota sieltä hän etsi:
tää näet askarekammarisess' oh toimia täynnä,
jotta jo kangas raitava tuo pian ehtisi valmiiks;
ryssät sieh' oli kumminkin sekä rampa Rebekka.
Ämmä se ääneti kyyryllään liki muuria istui;
veikot partavasuut eri paikoill', ei valituilla,
vaan tilapäisill' loikoivat, ken minneki kaatui.
Eivät valvonehet: sulo-päihtymän unta he nautti
huumauneina ja muistamata' tukaluuksia matkain.
Kannun luonapa istui vain rusopartanen Ontro,
päissähän onnehisna, ja katseli veljien unta.

Mutta kun uksest' hinautui Kurun urhea Matti,
penkiltään tämä riemuin lensi ja tanssia alkoi,
lauleli hoilaihen sekä pitkin pirttiä koikki,
jotta jo säikähdyksissään tuo vanha Rebekka
nurkkaan kaikkosi pois, kädet yhteen pantuna sitten
siunaten itseähän, hänen ilveliiään manaehen.



175

Katseli tanssia mielikseen Kurun urhea Matti,
mut sulo-Helviä mieluummin toki katsonut oisi;
kesken vauhtia Ontron siis pysähytti ja virkkoi:
hei vaan! Vaivati noin jos, tanssintaitaja veikkko,
jalkasi nousevi nyt, kun tahtia noudatat yksin,
tuskin karkelu tuo tupakankaan mahtua taitais,
jos suloneidon kanssa sa polskaa pyöriä saisit.
Missäpä mahtanevat kaikk' kauniit piikaset olla?

Ontro se vastasi taas: miss' ulkona juosnevi toiset,
ken sitä huomata huolisikaan; sulo-Helviä yksin,
häntä, mi kammarisess' on kangastaan kutomassa,
riemuin haen, hän näet jalon olven keitti ja myöpi.
Kohta hän uudestaan tuo kiulun vaahtoavaisen.
Vartoamaan ilomielin siis kävi urhea Matti.

Suuss' oven ilmenikin punaposki jo kaivatun immen,
hän kun käämimähän tuli lankoja painamiansa.
Kiuluki häh' oh kourassaan olovaahtohisessa,
tuossa kun asteli pöydän luokse ja tähtenä aamun
Mattihin urheahan sulokatseen loi hymyhuulin,
virkkain: riitani nyt heti ratkase, arvosa vieras,
riitani, jossa ma oon kera toisen tään talon immen:
häitäkö mä, vai multako hän saa neuloja kirjan.
Suita jos ampuminen kävi parhain, vien minä voiton;
Pekka jos ampui parhain taas, niin voittavi toinen.
Virkki ja solmesi langan pään sekä käämiä alkoi.

Matti nyt istautuu liki neitoa, pistävi piippuun,
pärheest' ottavi tuha ja lausuu: neit', älä toiste
veikkaa neulojakaan, noin luottaen onnehen oudon.
Metsästys kävi näin: on hirviä kaattuna neljä,
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niistä mä ammuin kaks, komisarjus herrasi yhden,
Pekkakin yhden vain; mut häh' oh laukaus parhain.
Kun lopetimme jo jahdin muut sekä lähtöä teimme,
Pyysalo laukasi, näet, liki rantaa seisoen yksin,
laukasi, pauhuvin äänin huus, kuin ukkosen ilma:
joutuin tänne, ohoi, ladatuita jo pyssyjä tuokaa!
Siinäpä kenkään ei, jolPei jänö juokseva karkuun,
kilpaa kiidehyt kera kunnon Pietarin oisi;
niin tuli rientäin hän, heti raikkaan kuultua huudon.
Rantaan sain minä myöski ja näin hänen ampumisensa,
näin kuin kaukana hirv' vapahaisna ja vammaumatta
pois yli jään lumipeittehisen pakosalle jo laukkas.
Nauruun hihiymättömähän minä puhjeten äänsin:
miss' on järkesi, mielevä mies, tositointako ammut?
Pilvehen ennen käy kuin hirveen näin etähältä.
Ääneti, äissään tuo ikäpyssyn tempasi multa,
nosti jo silmällensä ja laukasi sen heti kohta:
kaikkipa ihmeissään sen paukahdettua huusi,
sillä jo seisahtui tuo kaukana juokseva hirvi,
suorana pystyyn nousi ja hankeen syöks verihinsä.
Moist' ei laukasemaa miesmuistiin tääh' ole nähty.
Mut miks jahtia kerronkaan. Sinä toist' ajatellen
kaiketi, lankoja käämielet; joko morsiolahjaks,
ehkäpä liiviks miehellen, joka lempesi voitti?

Ohhoh! huokasi nyt rujo, rampa Rebekka, jok' istui
käyränä mietteissään liki hettä, ja nyökkyen hiljaa
leukaa ryppyisää tuki kumpaankin kätehensä:
vielä jos öisin niin, kuin laamanninkäräjissä
muinoin piikana ohessain, vereväisenä, nuoraa:
terve ja hilpeä, posket kuin punahehkuva hiilus,
käytätä tietäisin, kuten impyen on sopivampi.
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KylP isosempiki mies, joka vaan hki tunkihe liiaks,
vasten silmiä rääsyn sai tahi vettäki kousan.
Tuttuna istunut en kera kaikkein kulkurimiesten
haastellen, kuin nyt kera vierahan istuvi Helvi
hepsake täss' eik' kääminnäst' tänä iltana lakkaa.

Mielehen immehen kävi moitteet nuo kipeästi,
koppans' otti ja läks puneroivana pois tupasesta.

Mut kuten ehtoisin, kalamies kun laskevi nuotan,
järvi on ensin tyyn', väre tuskin käy koholoista,
siks kuin siulojen ummistuin kalat ahtaudestaan
ilmaan hyppelevät sekä kuohuin nousevat aahot,
niin kuta suppeemmaks veti lausettansa Rebekka,
vaihteli vieraan muotoki tyyn' yhä suuttunehemmaks.
Äissähän istuiltaan hän nousi ja tuimana lausui:
ämmä, jos uuniltas torakoita ja sirkkoja poies
ääneti häätelisit, kun kiimoillansa ne juoksee,
etk' olis ihmisien pakinoimist' estelemässä,
rauhas päivisin ei, unes öin ei häiriytyisi;
mut täysjärkisen ei, vaan houkkion on tapa sulia.

Vieras nuhteli noin. Rujo, rampa Rebekkapa vastaan
hiiskunut ei, vaan hiljakseen yhä ohki ja nyökkyi.

Mut pihamaalta jo näyttäytyi läpi akkunus-aukon
Pietari mielevä mies sekä arviokas komisarjus.
Harmin pirttihin unhottain meni Mattiki sinne.

Tuhen saapunehitten luo heti noin saneleepi:
Pietari, viimein myös oht onneksein puhemiesnäin,
olkosi vielä ja käy, jos sahii arvosa herra,
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Helviä puolestain kosioimaan: häntä mä tahdon
Min lupasimme jo vainaahen, lupaelkosi hähe.

Myöntyen nyökkäsi kohta ja lausui lauhkana herra:
käy vain, vaikkapa palvelijan menetämmeki parhaan,
emmekä piikaa vain, vaan lapsenvertasen armaan;
jospa hän empimätä', kuten arvaan, suostuvi kauppaan,
tanssia, kestiä pirtist' ei tänä iltana puutu.

Heili, en näin mene vain, taas virkkaa mielevä Pekka,
kerjääjän puhemiesnä, mi tuskin saa tupakaista
itsellensä ja narrina vain on morsion eessä;
ensiks suun-avausta ma tahdon haarikon oltta,
sitte sä lahjan myös saat hankkia morsiamelle.

Huonehesen hymysuin Pekan oivan pyys komisarjus,
olvea tuotti, ja mielissään joi torppari tuopin;
Mattipa urhea mies meni pirttiin taas pihamaalta.

Ontro! hän innoissaan heti pirttiin tultua huusi,
näytäs silkkisi nyt, niin kaupat tehdähän oitis!
Välkähtää ho silmistäs, tuon kuultuas, Ontro,
kuin tuli pitkäisen kesäpilven halkeamasta.
Kauan kauppoja hierota ei, ei tingitä paljon,
puolet vain heti tingitähän, ja jo urhea Matti
rientävi langon luokse ja ostetun antavi huivin.

Olven juotua tää sekä lahjan saatua kouraan,
askarekanimarihin meni ylvänä, juhlahisna
kaunihin immen luo, joka sieh' oli kankahinensa;
tultua istautuu liki roihua, pistävi piippuun,
sormin sieteliäin tulihiilosen ottavi sytteeks,
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verkalleen tupakoipi ja vait' on. Helvipä kaunis
polkein suksiahan sujahutteli syöstävätänsä.
Hetkisen oltuahan jo nyt eistihe mielevä Pekka,
huivin loistelevan pani kankaan päälle ja lausui:
tään hyvän on hyvä antajakin, Kurun urhea Matti;
lahjaa moist' ei tarjona oo monen impyen köyhän,
vaikkapa kaikiten arvoss' ois, kuin sä, sekä kaunis.
Virkki ja istui, poltti ja jatkoi: eikä hän yksin
huivia annakkaan, vaan itseki tarjoutuupi.
Vaan jott' empien et kosijaasi sa luuhsi köyhäks,
kerron kiinteät, irtaimet, mitä kaikkea häh' on,
tärkeimmät toki vain, en halvempiin kajoakkaan,
yhtenä iltana, näet, en niitä mä sais luetelluks,
vaikkapa kieleni ois läpäkömpiki lehteä haavan.
Kartano kunnaan pääll' liki kuusta, mi viiriä kantaa,
on hyväsalvoinen, kalamiehen riemuna, kun hän
soutain lampea ruuhessaan sitä katsovi kaukaa.
Alhaah' ympäri tuon on maat, hyvin aidatut aivan,
pellot tuotteliaat, kesämaana ja laihona vuoroin,
joiss' savipohjall' on väkimuhan paakkuja paljo.
Maininnen sitä pait talon oivia kaskia, joissa
voimaa kylvöllen poro metsän poltetun antaa,
niin kytömaitaki myös, jotk' keskell' liejua soiden,
pitkine sarkoineen, yhä märkine viemärinensä
kuhan-saarina kiiltelevät, kun kypsyvi vilja.
Peltoja viis vetäjää silokarvaa vaivati kyntää.
Niityt raivatut alhoiss' on sekä maali' ylävällä,
ympäri kuntaa kuuluisat; kevähähä ne kaikki
kukkia täynnään kasvelevat, hein'-aikahan asti.
Kaikk' ovat aidoissaan, ei ruohon kasvua niistä
ykskään sortele kyns, sen sortaa viikate yksin.
Raavahat uhkeet, näet, heti lunten mentyä maasta



180

kytkyist' irrotetaan sekä syötinmaalle jo viedään,
missä ne yllin kyllin saa noronurmea nuorta.
Noin kesäpäivät käypi ne, ruokana herkkusa ruoho,
juomana puuttumaton purovetten vierivä laine,
mut kotiuntuvat öiks, ilahuttain haltiatansa.
Ehkäpä tietää tahdot myös, mitä muutaki hähä
karjaa kaunist' on suvis-aioin saaria pitkin?
Villan-tuojia lampainaan on puoP satakuntaa,
kaksipa kymmenkuntaa taas isosarvea vuohta.
Rauhoin viihtyvi nuo yhä kartuttain sikiöitään;
ei susi hulmiva koskaan, näet, hätäyttele niitä,
urhea Matti kun on pedon-ampuja pelvoton, uuras.
Huolt' ei talvisin ees ole lampaist' tuottelevista,
sihoin näet navetass' ovat aina ja kerpoja syövät.
Vuohia ruokkia taas vois vaikkapa kerjuri kehnoin,
niin nämä näppärät ain' ovat etsintään elatuksen.
Jos pihamaallen purtomahan jäi kulkija vieras,
kuorman luo heti rientää nuo, rehusäkkiä ryöstäin,
siksi kun äissään hän hosumalla jo häätävi pois ne.
Noh, nyt kartanon oon sekä oivat maat kuvaehut
yhtään hikoja laskemata', niin kaikk' elukatkin
pait kanajoukkoa vain sekä kukkoa valvelevaista,
joih' elo mielusa on kera ihmisien, tupasessa.
Moisien haltia onnekas on Kurun urhea Matti,
vieläpä konnullaan on torppia voipia kolme,
joiden miehiä käskee hän, kuin herrana oisi.
Moista nyt urhoa, näet, tavaroineen, aartehinensa,
joit' ikävöinynn' on moni rikkaammaksiki hoettu,
onnesi suhen tarjoelee omataksesi yksin.
Tään vakauttavi sulien, näet, Kurun urhea Matti,
kumppaninaan tasaeha jos uskolhsna sa tahdot
päivän työt, levot yön kuten ainaki puohso armas:
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perheen äitinä kaikess' oot, ja sa palvelijoita,
lapsia käskeä saat, mut miestäsi neuvoa vainen.
Suli' on hallitus avainten; mitä lukkoja tahdot,
aukase huoleti vain; niitä löynnetkään tavaroita,
riemuin katsoa saat omasuudekses katehetta.
Sulia jos ehdotus on, joka ei sovi miehesi mieleen,
säysynä väistyä täytyy sun, jos tuumasi koskee
viljelylaatua maan tahi hoidantaa rahaseikkain,
mut jos siistejä vaatteit' taas tahi ruokia, juomaa,
silloin myöntyvi mies sekä taipuu tahtosi alle.
Sinne ja tänne sä siis älä mieti, mielevä Helvi,
niinkuin mielen vaihtelevan moni viettelemäisnä
hylkii entisiään, etevämpää toivoen uutta.
Laps! Niin kukkia täys kesähelteeh' ei ole nurmi,
kuin täys riemua tie, jota hautaa kohti me käymme,
jos kavatamme me vain, ett' ei petä petturi toivo;
sillä jos onnea nauttimahan jäit jonneki hetkeks,
eemmäks toivo jo riens, etevämpätä onnea näyttäin;
onnest' onnelien innoissaan sitä houkkio seuraa,
tyytymätönn' yhä siks, kuin kuoloon huoaten uupuu

Pääs puhumasta, ja nyt tytyväisenä nostavi katseen,
tuhkaa turpounutt' etusormin painaen piippuun
suitsuavaan. Punaseksipa lens nuor', mielevä Helvi,
katseli maahan päin sekä huivia sormi ja vastas:
en sitä kiehäkkään, hyvä mielevä Pietari, suita,
että mä riemuksein Matin urheen pyyntöä kuulen;
kyllä sä tiedät tuon, mihin ain' ikävöivänä immen
köyhän kääntyvi katsahdus sekä hartahin aate.
Palvelu raskast' on, jos palvelisit parahintai,
palkan maksaja, näet, saa vaivaas vaatia siitä;
raskaamp' antia armon viel' ikäloppuna syödä.
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Siksipä neitosen on sulosimpana toivona päästä
perheen äitinä toimeamaan sekä säysyä miestään
palvelemaan, pakotettuna ei, vaan rakkaudesta.
Suksia polkien yksin täälP useasti ma mietin:
koskahan itsehes sun piukkaa pirtasi, Helvi?
Kättäni vastaavaa useastiki syöstävä karttoi,
raitaisellepa kankaallen vesikarpalo vieri.
Nyt jos taattoni suo, halusasti ma Mattia seuraan.

Virkkoi noin, ilon itki, ja Pietarin ottaen kättä
puisteli tuota, ja riemuissaan myös ukkokin itki.

Mut lopetettuahan koko toimens' onneliaasti
Pietari pirttiin läks, Matin urheen kohtasi siellä,
paiskasi kättä ja riemuin huus: on kauppasi tehty,
joudu jo kammarihin, kera tyttösi leiki ja liehaa!
Itse mä hiihdän Metsolahan, tuon joukkoni tänne.
Langon jätti ja läks, nous suksilleen sileöille,
rientäin pois kotitorppaan päin, sydän auvoa täynnä

KUUDES LAULU.

Metsän suojelemassapa pirtissään oli Anna,
mielevä muor', sulorauhassaan laps-armahinensa.-
Viikon työt oh päättynehet, pois pantuna rukki,
ääneti kangaspuut, ei kellään toimia ohut.
Kaikki jo penkeillään, kädet yhteen pantuna, istui
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huoleti, joutessansa, ja arvosa kerjuri Aaro
kaikkein riemuna harpullaan surisutteh polskaa.

Soittoa taidokkaan halusasti he vieläki kuuhs,
kuhan-kielenä, näet, yhä helkkyy suupelirauta;
mutta jo taukoo mielevä mies sekä nauraen ääntää:
tässä mä soittelisin, kuni suittaa suutani, jos vain
mekkoni tietäisin sill' aikaa saavani pestyks.
Virkki ja riisui tuon, sekä yskän kaikki jo ymmärs;
immyt kukkea nous, pani pönttöön vettä ja huuhtoi
vaatteen valkoiseksi ja kantoi kuivamahan sen.

Tuostapa haastelemaan kävi mielevä Metsolan Anna:
oikein siinä sä teet, kun noin, hyvä ystävä Aaro,
vaikk' avutonna ja vanhana oot, viel' itsesi ruokkoot
etk' yhä kiukahien nokiloissa sa tuhria tahdo.
Siis kätes, otsasi pestäkses pesetintä mä annan;
täss' on veitsiki: karvele pois tuo partasi harmaa,
sillä se törröttää, niin että jo poskesi musta,
huuli ja leukakin on kuin syksyin sänkevä sarka.

Arvosa kerjuri Aaropa noin heti vastasi hälle:
Anna, sä mielevä muor', jos missä mä vieraelenkin,
saunaa muheki tarjotahan, kun muille se lämpii.
Vaattehen alt' on nahkani siis kuin valkea hanki,
musta on muotoni vain: sitä tahrii käs' nokeunnut,
tahrii hieste ja pöhy, ja parta se ain' yhä kasvaa.
Siis peseyntäkin yksistään hyvä lienevi joskus.

Siivoumaan kävi nyt. Takin otti ja viskasi syrjään,
soppeen läksi, ja siin' näkymättä ja kuulumatakkin
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parran karveli pois, kädet, otsukset pesi puhtaaks;
pellavaharjan hyllyltään sai sitte ja suori
suortuvat, että ne harteihen noreaisina notkui.
noinpa jo viimein taas näkyviin tuh, kaikkien ihmeeks,
haamua kerjääjän, näet, ei nyt nähtynä hällä,
vaan talolaisen tai rusthollarin arvosa ryhti.

Mielevä Metsolan Annapa noin heti virkkavi hähe:
moisna kun ilmaut nyt päretulten loistohon, Aaro,
kurjaks kenkään ei sua kutsuis, vaikka sa köyh' oot,
vartalo muhkea, näet, on niinkuin kaheliin aarre;
mut moni kummaksuis, ett' tarmon sait sinä moisen
mieron kiukahien nokiloissa ja seurana sirkkain,
ettei suh' ole maat', ei karjaa, kasvua pellon.

Ryhtyen vastaamaan, povikätköstänsä nyt Aaro
piipun nahkaisvartehisen, savikoppasen otti,
vaivoin tultaki sai perävarsiin räiskeliäihin,
sauhun anteleviin toki palkaks suun imeväisen,
sitte hän istautui, kävi haastelemaan sekä virkkoi:
saattais lausua myös moni tuttava tai sukulainen,
Soinin syrjähisen salomailta jos ois joku täällä,
nähtyähän mun näin päreloisteess' ilmauvaksi,
lausua saattais: kas, tämä, mielevä Anna, on Aaro!
Moisna hän ollunn' ei, iän, puutteen painama muinoin,
Soiniss' aikanahan, kun vielä hän alt' oman orren
viljeli kontuahan, kuin valtia vaan tytyväisnä,
vankkana vuosiltaan sekä kaikiten arvollisna.
Noin hän lausua vois, jota kuuntehsin vesisilmin,
riemun päiviä muistellen keveämpien aikain.
Virkki, ja vahvempaan imi piippua räiskeleväistä
nostain päänsä, ja poskelleen vesikarpalo vieri.



185

Mielin liikutetuin noin vastasi taitava vaimo:
kurjaa kerjätä ois kapalosta ja hautahan asti,
vanhana kerjätä kurjempaa, jos vauras oi' alku,
kurjimpaa toki ois omavuolema kerjurisauva.

Kerjuri, vilpitön Aaropa taas tyvenempänä virkkoi:
Luoja sen yksin lausua voi, ett' itse mä syynä
onnettuuteni oon; ei muut sitä lausua saata,
eikä se mieltäni painakkaan yhä herkeämättä.
Joskus kastuvi vain hiha silmää pyyhkivä, karhee,
milloin miettinyt oon salomaista ma Soinia kauan
tai kotikartanoain, satojansa mi muille nyt antaa.
Mut jos tietää kohtaloain, hyvä Anna, sa tahdot,
kaikki ma kerron siis: on Soiniss' uhkea kontu —

Kankaaks mainitahan — talon neljän vertanen ainai,
metsäsä, vainokas, vesirannat ruohoa täynnä.
Tuon peri taattoni mun, joka nai talon ehtosan immen,
siinäpä vanhenikin, kuten iltaantuu kesäpäivä.
Häitä se mullen jäi. Jopa hiljaa harmenin itse
kontua tuottelevaa kuin valtia vankkana hoitain.
Renkejä voimakkait' oh auran töissä ja kirveen,
piikoja pirtissäin; ja mun ympäri, taimien lailla,
lapset toivona vanhuutein, emon onnena kasvoi.
Niin elelin; vero rentonahan tuli maksuhun aina,
kiittelivät mua kaikki, ja myös kademiest' oh monta,
mut tuli viimeinkin kova onni ja riemuni ruhjoi:
laihon turmeli pakkais-yö, peto kaateh karjaa.
Vaivoin niin meni talvi, ja lainaks sain minä ruista,
aioin maksaa sen taas syksyn tultua; syyspä
viljaa antanut ei, jääpuikkoja tuotti se tähkiin.
Lähtee palvelijat; vero rästiin jää; elämist' ei
ilman leivätä 00, mut pettuja vain pesä täynn' on.
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Pettuki kuitenkin meni ruokana vielä sen aikaa,
kuin oli särpimenään, min karjani säästynyt antoi.
Jos hivuneinaki siis, toki päästiin viel' yli joulun.
Kertapa metsästäin palatessani, pettuja tuoden,
outoa kaks oli uksessain. Veli, virkkavi toinen,
velkasi maksaos pois, jos mielit ryöstöä välttää!
Vastasin ällistyin: odotelkaa, arvosa herra,
kunnes Luojani kautt' taas maksamahan kykeneisin;
pettua syömme me nyt. Mut pirttihin ääneti kääntyin
seinilt' työkapineet vähän-arvoset otti he maahan,
jääneet vaattehet otti he myös, rekehensä ne kantain.
Vuotehen oljilP istuihaan hyvä vaimoni itki,
katsehen tätä vaiti, ja viihdyttää koki rinnoin
lastaan väitelevää, yön vanhaa vast', avutonta.
Kun meni viimeiset, mitä pantata kelpasi, läksin
itseki pirtistäin, miel' turtana kuin petäjähä,
kirveet kun tyvipuolta sen on kumahuttelemassa.
Ulkona saalihit arvattiin; ei rästiä puolta
vielä ne vastanneet. Vähä tää on, vouti nyt äänsi,
tottapa läävässäs, veli, lypsinlehmiä lienee?
Virkki ja läksi ja pahnoistaan löys lehmäni kohta,
missä ne seisoivat sekä ruokaa kaivaten ammoi.
Irti ne päästettiin, ulos yksittäin taluteltiin,
vauhkona vastustain, surumielin jättäen pahnat.
Reen tykö vietiin kuus, yks lehmäpä laiha ja heikko
hikkunut ei, siis mulle se jäi; niin läksi ne kaikin.
Pirttihin ääneti käännyin taas sekä aukasin uksen.
Lausui vaimoni sängystään: voi, Aarosen' armas,
katsos, jotta ma saan jotakin, joka nälkäni häätää;
rintani tyhjänä on; vähä maitoa mielehen oisi.
Musteni silmissäin, jopa tuskin töin minä pahnaan
paasinkaan. Alapäisenä siin' oli olkia syöden
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lehmäni murheissaan. Utaroisten tyhjiä päitä
koetan, värjyvi käs', välin yhtä ja toista ma painan;
turhapa vaivani tuo: pisaraakaan ei heru niistä.
Vahvempaan epätoivossain herutella ma koetan:
vert' ulos uhkuu vain puneroittain kiuluni pohjaa.
Raivoten otsona, joit' erämies poven aukasi keihäin,
pirttiin käyn, kakun orrest' tuon, hamaralla sen isken
pirstaks, pettupa mustana vain lens halkeamista.
Vaimollein vein kappalehet: syö, lastasi ruoki!
Muut' ei säästynyt 00. Palan otti hän ääneti kouraan,
käänteli katsellen, sekä pienoistaan povehensa
painaltain, kuposehen taas meni taintiomaksi.
Hiihtimet ottain nyt, lähinaapurihin heti läksin,
jonne, jos oikein riens, oli piipun polttamamatka;
sinne kun ehdin siis sekä pyysin hält' apuansa,
kohtaki veljenä tää avun antoi säästelemistään:
maitoa hinkkiin saan, kera sen kotipuolehen ennän,
käyn pihamaalle ja uksen luo. Valitantapa kuuluu
surkea sielt'; oven aukoen näen ikäsempätä lastain
kaks, jotk' itkien äänekkääst' emon ympäri seisoo:
toinen puistavi kättä, ja toinen pään kiharoita.
Hänp' ei liikkunut, ääntänyt ei, lumihanki jo kuolon
poskea peitteh kankenevaa, yö silmiä verhos.
Kaikk' oh mennyt siis, häviöllä jo kaunosa Kangas.
Taivaasen kädet oiensin, sekä sauvani ottain
harmajapäisenä kerjäämään kotosalta ma läksin,
lapsia kuljettain rekosellani kuntia pitkin.
Aikapa murheen liens, ja jo vierahien taloloissa
armaat lapseni hyöstyy taas; tytyväisnäpä itse
harppua soittain mieroa käyn, kuten istuvi sirkka
päivänä pilvisenäi kulokorren päässä ja laulaa.
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Vilpitön Aaro se vauriotaan noin jutteli siinä,
häntäpä kuunteh kyyneltyin hyvä mielevä Anna.
Vaan kun vaikeni hän, tämä poskea pyyhki ja silmää,
puisteli päätään, nyyhki ja niistihe, rientäen aittaan,
hhaa, muikkuja, voita ja kaljaa toi, sekä pöydän
täytteli ruo'illaan; mut niskast' Aaroa vanhaa,
vaikk' oli kyllänen ennestään, taas työnteli syömään.

Aaro se arvosan anteja söi; mut Pekka jo saapui,
asteli porstuahan, pian aukasi ulvovan uksen,
tierat kannoistaan kapisutti, ja arvollisna
istui pöydän taa perälautsojen yhtymäkulmaan.
Tultapa piippuun saatuahan lakin otti jo päästään,
poltteh vahvempaan makusuulla ja nauraen virkkoi:
veljesi Helvistään hevin ei nyt heltiä, Anni;
kiinni on urhea mies, kuin koukuss' sätkivä hauki.
Mut jos tehnevi miel', niin kihlaisiin koko joukko
lähtään riemuin kartanohon tänä iltana vielä.

Virkki, ja lauseen kuuli he kaikk' ilomieliä ja ihmein.
Anna jo selkeni kasvoiltansa ja läks tykö arkun
suoriumaan; yht' aikaa myös puki neitokin ylleen.
Poikapa Kaarle se liivit vain punahohtavat otti,
jakkuns' sääteli kiinni ja korkeemmaks veti housut,
vyön pani uumillensa ja lähtöön niin oli valmis.

Kerjuri, vilpitön Aaropa nyt meni valkean ääreen,
mekkoon kääriytyi, joka höyrysi vielä, ja virkkoi:
aika jo kiittään' ompi ja kartanohon käperöitä,
kestinäs oltuan' yön sekä päivän, mielevä Pekka.
Mont' ilon, antien tarjoajaa, suulaistasi miestä
voipaa, vaikka ma nähnenkin tänä iltana siellä,
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yhtään en toki näe, joka Annasi vertanen oisi,
hän näet kyhäsen ennestään mun taas pani syömään.
Lausui, sauvans' otti ja aikoi kartanohon päin.

Häntäpä seisattaa heti Pietari suora ja lausuu :

seitsenkymmeniään, pimeällä sun ei sovi mennä
luotani jalkaisin, kun vielä on sälköjä mulla.
Sulle se raskast' ois, häpy mulle se ois pitäjässä.
Reess' aja vaan sinä siis, mut poikani notkeajalka
suksia ohjaillen sujauttaa hankea myöten.
Virkki, ja riemuin jäi takan äärehen ukko ja vartos.

Mut jopa ilmautuu kuin kesk'-kesä, pulskana Anna,
yhään nyt hame villanen on punavihreäjuova,
kaulaa kaunistaa moniruususa karttunihuivi.
Matkaan säätty hän on, ja on impiki kukkea valmis.
Kiplon valjahisin heti pistää varteva Kaarle,
korjaan vähyjä kannellaan, ulos astuvi kaikki,
riemua, tanssia toivoihen; lois-Paavopa yksin
loikovi muurillaan nokiseha ja sääriä oikoo;
matkaan kylmään, työlähäsen ei lähteä viitsi,
ennenp' on kotimiesnä ja mielehisempi on hälle
rauha ja sauhu ja lämpö ja lapsien seura ja sirkkain

SEITSEMÄS LAULU.
Pietari tyttärineen sekä Anna ja kerjuri Aaro
matkata hiljahan alkoivat, kimo kestävä eessä.
Pekkapa ohjia huiskaten ääns: hepo vaikka on oiva,
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en sitä juoksuttaa toki tahtois, ystävä Aaro,
kuorma on painava näet; mut kylmä jos iskevi mekkoos,
niin sano pois, ja ma lyön, eik' kauaa viivytä tiellä.

Mielin liikutetuin noin vastasi vilpitön Aaro:
Pietari, huoleti oo! Vaikk' öisin vaattehitonna,
kulkua moittisi en, kera sun, kera vaimosi kulkein.
Kukkurapöytä se mielusa on, kun nääntävi nälkä,
vuode, kun uupunut on, vilun ahdistaissapa turkki;
halpoja nää toki kaikk' ovat ihmislempeä vastaan.
Niinkuin vanhempaanne te hehinehet mua ootte,
mekkoni pestynä on, kuin runvpu on vatsani pinkko,
vieläpä luotasi nyt mukavasti ja hoittuna kuljen.
Koettanut oon toki toistaki, niinkuin kerta, kun aioin
kerjätä kaupungissa, ja käänsin kulkuni sinne.
Maass' oli näet katovuos, oli leivättyys pitäjissä,
maanmies söi petäjäistä, ja mieronmies näki nälkää.
Kaupungissapa lie väki rikkaamp', maat väkevämmät,
noin minä tuumailin, sekä kammin kerjäten eespäin.
Jalkani vanha se vaivoin nousi, ja pussini painoi
tyhjänäkin. Väsyneenä ja nälkäyneenä mä viimein
saavuin kaupunkiin sekä näin, hyvät ystävät, ihmeen
ihmeimmän, näkemättömän ennen: näin taloloita,
mut talon ympäri peltoja ei, ei niittyjä ollut,
nurkiss' ei tupakaist', ei piipun täytehiseksi.
Kartanot ylväät vain, monikarvat, maalatut, uhkeet,
ikkunarikkaat näin; rivilöinä ne pitkinä seisoi,
joiden keskite tiet kävi risteihen satamäärin.
Teilläpä soi jyry kuin ukon-ilma ja pauhina myrskyin,
vankkurit entelivät hopeoitut, kartanomaiset,
sälköin kapsasivat kaviot, rytäytteli rattaat,
ruoskat roiski, ja kuskit huus^jymis ilma ja mantu,
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ruudut helkki ja seinät kaikk' ylt' ympäri kaikui.
Mut joka vankkurisess', ilopäiviä huoleti viettäin,
kuhan kiilteliäit' yliherroja, rouvia istui,
niinkuin kukkien päiss' asuloissaan kiiltelevissä
perhot nyökkyelee, kun lämpösä käy suvituuli.
Ihmein syrjäydyin mä ja seiniin mekkoa hieroin,
lakkini kourassain yhä tervehtäin pysäynnyin,
mut mua nähnehet ei, vaan kaikki he kiitivät eespäin.
Noin näkemättä mä kulkeusin tasaseen, kivitettyyn
paikkahan aukeempaan, jota saarteli kartanot uhkeet.
Huoleti, mielissäin, kädet yhteen laskien ihmein
sinne mä seisahduin. Etevinnäpä loisteli huoneus
harjun korkuhinen, kyläryhmän laajuhinenkin.
Kyhin katsoa en tätä jättien työtä mä voinut,
moisia ei näet ihmiskäs' toki sais raketuksi.
Siinäpä vieressäin mies uuttera raittia laasten
lykkeli luudallaan likatukkuja suuria yhteen;
hälle mä viimeinkin, kysyäkseni kaikkea, virkoin:
lausuos, ystävä, kirkkoko tuo, vai valtiahihe
aihehclittuna lie; imehissään mieleni kaikk' on.
Hän puri huult', oli vaiti ja nauraen vain kavalasti
temppua mielessään häpeällist' aatteli mulle.
Kun näet katselemaan, ihatakseni taas minä käännyin,
tunkiohon tämä luudan laski ja löi mua selkään:
ilkeä jäi likapilkku ja tahrasi mekkoni pestyn.
Riitoja turhia vähtääksein surumieliä mä poistuin,
niinkuin tunkion vieraan päällä on kukkokin arka;
riitapa tuimemp' eess' oli: lyönnin tuon näki poika
ryysysä, musta ja nälkähinen; tämä löi kädet yhteen,
hyppeli korkeellen, hohotellen, sinne ja tänne
vilhui, veikkoja huus. Heti käy rähy tuolta ja täältä,
lanta se roiskuelee, avojalkoja nulkkeja laukkaa
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huutaen meihin päin, mua nähdessään ilakoivat
nostaen jalkojahan, ja mun yhtyvät ympäri kaikki.
Luokseni rohkeemmin tuh yksi ja mekkoa nytkäs,
toinen potkaten uhkasi vain kuin varsa, ja kolmas
polviins' iski ja huus, mua nokkelasuisena ilkkuin;
parvipa liikkuva kasvoi vain sekä uskaliaammin
luo tuh, paeten taas. Minä vimmassain, häpe'issäin
milloin minneki päin yhä ryntäelin kiroellen.
Viekkaudellapa yhden sain toki kiinni ja heitin
pallona parveen tuon sekä toisen keilana kaasin;
kohtapa tartuin taas yhfaikaa kumpasehenkin
kiinni, ja kumpiki sai kovakouraisen kurituksen.
Siinä he sätki ja huus, laveallepa kaikkosi toiset.
Kohta jo kansaki parveutui, sapeP-urhoa kaksi
kiinni mun otti ja vei läpi räyhäävän väkijoukon
pitkin tietä, ja vankeuteen mun pistivät oitis.
Vaan kun taakseni sulkeuvan näin vankilan uksen,
murhe jo mieleni murs, ja ma vaivuin heltyen itkuun,
muistaen, kuinka ma ain' elin ennen kunniakasna,
muistaen, kuin piti nyt, päin harmennein kera vankein
vankina oha, ja valkeudest' en riemuta saisi.
Haikeest' itkiehn, mut vieressäin lavitsaha
nilkoin kahletetuin oli veikkoa kaks älykästä,
jotk' urotöit' omiansa ja muiden haasteli riemuin.
Suuttuen itkustain he jo tiuskasi kumpiki noituin,
toinen heistäpä huus äreästi: sä ryöstäjä kirkkoin,
säästele ääntäsi nyt, jott' taas sulosesti se soisi,
kun nehkymmenisen pariraipan tahtia selkääs
veisuumestari lyö, ja sa vanhaa nuottia vangut!
Toinen myös heti noin puhelee: sinä harmajaparta,
täällä jos et sinä viihtyä voi, niin ken sua kutsui?
Hitto, kun ahtautuu joka mieronkiertäjä viimein
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jokaisen suoraan tunnustaa, että taiteilija on tyydyttänyt tilitä korkeimmat
vaatimukset. Hän on näet alusta loppuun saakka verrattomalla hartau-
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gessä, niin että se Jäydellä sopusoinnulla liittyy niihin. Jos kysytään mikä
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tännekin, ett' ei saa kotonaankaan rauhoa toinen!
Moisia haastelivat sekä yhdenlaisia paljon,
pitkin päivää niin mua ilkkuen herkeämättä;
päiväpä ristikot ikkunien kun jätti jo läskein
saapui vartia huoneesemme ja katkasi riidan.
Toi hän ruokiakin: pani kulhon lientä ja myöskin
leipää penkihen, sekä sitten löi vasarallaan
rautoja, koettaakseen, ett' onko ne viel' eheöinä.
Kaiken tehtyähän siis sääheen, tuimana poistui,
kaskipa lähteissään mua syömään: syö, mörökölli,
suolau nyt, kukaties täss' sitten viikkoa neljä
vettä ja leipää syödä sä saat, janosuuttasi jäähtäin.
Virkki, ja sulkihen uks. Minä säikyksissäni kohta
syömään töytäysin, varatakseni vatsani paastoon;
hiukkapa mullen jäi: kuin ahmat, karkasi toiset
sinne, ja kohdakkoin näkyviin tuli pohja jo kulhon.
Syötyähänpä, ja yksin mun kalutessani luita,
kuiski he keskenähän vähän aikaa, suuria aikoin,
siksi kun äkkiä karkasivat mun päälleni kahden,
veitsiä välkyttäin hiotuita ja tuimina lausuin:
lyömme, jos äännähdät; jos kuoha et tahtone, vanno
luojasi kautta, et ilmasevas pakoamme tän' yönä!
Riemua, toivoa täynnä mä vastasin: ystävä-hullut,
piippuakaan tupakaista en aivoistanne nyt antais:
veitsin, vannomisin pakotatte te ves'kopin äijää
ihmisruokahan, irraheen! Toki vannoa tahdon
luojani kautt', ett' en teit' ilmase, vaan koen auttaa.
Kumpiki siis mun jätti ja kätköstään veti viilan,
istautui sekä hankaamaan kävi kahlehiansa.
Verkkahan eistyy työ, hiki miesten tippuvi päästä,
rautapa kestää vaan, vaikk' ennestään hivutettu.



194

Vuoroten autoin heitä ja vaivaa näin ilomiehn,
pois ikävöitsin näet. Sydän-yöksipä raukeni raudat,
nilkat pääsivät irti, ja naurain hyppeli miehet.
Mutta jo ennaltaan nämä hirrenpään asemhtaan
irt' oh leikanneet sekä vuoteen pöyhein oljin
peittänehet vakojalta; jo seinäst' otti he sen nyt
pois, ja me vankeudest' ilomielin tunkeusimme,
päähän kaupungin pian hiipivin askelin ehtein.
Siinäpä seisahtuu pikapäätä ja virkkavi toinen:
hei pojat, ei sovi näin jänöjussina puikkia metsään
arkana, tyhjillään; paras ois toki tutkia ensin
aittoja porvarien sekä matkan tarpehet ottaa.
Toinen mies heti myöns. Minä tahdoin moittehetonna
käydä ja jäähyväset tein herttaiset tovereille.
Kyynelin erkausin ma ja kerkein askelin astuin,
toiset varkahisin meni huoneihin lähimäisiin. —

Niin kävi matkani kaupunkiin; en toist' omin ehdoin
sinne mä tee; en pakkoakaan toki pantavan arvaa,
ei näet — vaikkapa on mua tarkoin kuulututeltu,
vaikk' kehoteltukin ottamahan mua kiinni ja viemään
vankina kaupunkiin — ei hennota Aaroa vanhaa
vaivata, vaan hupasempihan on huuPharppua kuuha,
konsa ma polskaa miehssäin näpähyttelen illoin,
kuin valitustani, itkentään' ois kuuha ja nähdä.

Mielevä Aaro se jutteh noin, mut muut halumiehä
ukkoa kuuntelivat. Kimo virkkupa hölkkäsi eespäin,
kunnes huomaamatta jo kohtasi kartanon ahde.
Siinäpä noustua pois reen vieress' asteli Pekka,
kuormaa työnsi ja lautasihin löi kiploa ohjin.
Joutuin mäehe se nous, reki pirtin luon' oh kohta.
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Riemuin huomasivat kemut alkaneheksi jo siellä:
päivänä valkeus kuuls läpi huurust' akkunus-aukkoin
uks oli seljallaan, jopa polskan telmävän äänet
myrskyn pauhuna täyttelivät koko porstuan aavan.

Pirttiin tyttärineen meni mielevä Anna, ja sinne
Aaroki kerjuri läks; hevosensapa Pietari suora
kiinn' pani kaplaasen, sen piehtarehittua ensin.
Ylvänä hirnuen tuo hepojoukoss' söi tytyväisnä
reestä, ja naapuriaan kaviollaan rankasi aina,
kons' ylen uskaliaasti se haisteli heiniä reessä;
Pekkapa haltia tuon pihamaalta jo pirttihin astui.

KAHDEKSAS LAULU.

Lauluni, kaiuta nyt, mitä kaikkea mielevä Pekka,
pirttihin astuissaan, näki ällistyin ovipuoleen.
Polskaa näet, kuve toisessaan, parikuntia siinä
ympäri permannon kakstoist' oli karkelemassa :

naiset silmiä mulkoillen sekä askelin ylpein,
miehet, päät kumarassa ja katseet nöyränä maassa.
Tanssin toimia hoiteli nää, etumaisnapa Matti
Annia arvoisaa sekä Helviä kierteli riemuin,
kun lähipenkih' taiturien hivutelmina kaikui
jouhisviulua kaks huuPharppuin kanss' sopusoinnuin.
Ylvänä, yksinähän sekä ryntäihään käsivarret,
niinkuin valtia vaan, liki pöytää Pyysalo istui,
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tanssia katseli, haarikkoon myös katsoa muisti.
Häntäpä vastaan kerjuri Aaro ja vanha Rebekka
lieden luo lekotellakseen oli siirtäynynnä;
harppua säänteh ukko, ja hiljaa nyökkyen ämmä
kissaa täpläisää piti polvillaan, silitellen.
Mut venäläinen, mielevä mies, rusopartanen Ontro
huus vilinässä ja karkottaa koki hyppelijöitä;
rauhaan kaks oh kumppaniaan rahin alle jo saanut,
kolmattai koki nyt pois kantaa työllä ja vaivoin.
Tanssia ei tämä jättänyt ois, vaan sätki ja potki,
vaikkapa säärill' uupunehill' ei seisoa voinut;
tuostapa viimeinkin, sysäeltynä sieltä ja täältä,
lautsan laajan luo vetäneeksi jo sai hänet Ontro.
Moisia ihmeekseen näki mielevä Pekka, kun astui
pöydän luokse ja istumahan kävi arvolhsna.

Mut lekoteltuahan sekä harpun saatua kuntoon
Aaro jo siirsihe penkihen tykö soittelijoiden.
Siinäpä hähen virkahtaa heti vilpitön Antti,
viulua vinguttain, ikävissään, tanssia tahtoin:
jos niin viulua soittelisit, kuin harppua näppäät,
sais toki nuoremmat vähän aikaa tanssia tässä;
mut tuuPharppuna istut vain, etk' ohjata taitais
tahtiakaan, jos viulullain en nuottia johtais.

Kerjuri Aaropa suun veti nauruhun, arvelevaisna
kynsäsi korvan juurta ja lausui kainona puoleks:
jospa ma vanhoihain toki polskan muistanen ehkä,
vaikk' ei jous ole kourassani vuoskausihin ollut.
Virkki ja viuluun tarjottuun tekotuhmana tarttui.
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Ensin koetteli hiljalleen; pian ään' toki yltyi,
tahteja tulvasi vaan, pani notkuva jous nopeasti
kielet kirkumahan; tenor', altti ja baassi ja kvintti
kaikk' yht' aikaa soi: avosuisena kumppani herkes
soittelemasta, ja karkehjat raju valtasi into.
Hiess' oli kaikkein päät, meni pihdeistään pärehyiset,
istumet ympäri lens mikä minneki, kaatuvat oihki,
tahtia poljettiin, hohoteltiin, sauhua turprus
phvinä räyhinähän, sekä notkuin lattia ryski.

Vaikk' oh tunkeunut hki roihua, vanha Rebekka
sai sysäyksen myös, niin ett' oli kaatua maahan;
voihkien väistyi siitä ja istuutui ovipuoleen.

Mut kun tuoss' oh hän noin hylkäämäisenä kaikkein,
liikutetuksi jo mieleltään kävi Pietari suora;
ämmän luo meni siis puna-olven luota ja pöydän,
lausuin: hei, mitä auttaakaan täss' itku ja huoh?
Turviin kanssani pois tule pöydän pintavan ääreen.

Hähen vastaten ääntää taas rujo, rampa Rebekka:
ei, hyvä Pietari, nurkassain mun suo nuhaeha;
kurjahen sopivinta se on, lähimäisenä hautaa.
Tässä mä joukoss' oon elokasten hyppehjöiden,
kuin vesovassaki puuss' on vanha ja vaalea lehti.
Jospa jo multaan maan mun Luojani peittyä sallis!

Nyyhki ja täytyi itkemähän. Mut herra, mi pirttiin
riemua kansan katselemaan oh astunut äsken,
lauseet kuuli ja heltyen ääns: älä noin ajatonta
kuoloa aattelekaan, älä moisia toivo, Rebekka!
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Ken — kun hyörimises väenpirtissäin tilavassa
kerran päättynyt on — niin, ken havauttavi piiat
rukkein töille ja kankahien, ken hellivi kissaa,
ken kanakultia ruokkielee, munituttavi aina?
Nostaos silmäsi, kas, miten Aaroki kerjuri tuolla
viulua vinguttaa hikipäin, tytyväisenä tyynni;
niinpä hän istuu viel', iän, huolten voittamatonna,
niinkuin harppua soittaissaan käräjihäki viimein:
vahvana heiluu käs', nopeaisina notkuvi sormet,
silmä on tyyni ja sees, kuin taivaan tuikkiva tähti;
noin pelotonna sa myös polopäiviä kanna, Rebekka.
Virkki, ja pöydän luo hänet auttaa; siinäpä vanhus
ylvänä kunniastaan surun unhottaapi ja istuu
nyökkyen hiljakseen, sekä vanhoja, nuoria siunaa.

Mut kun päättihe polska, ja vaikeni harppu ja viulut,
Pietariaan nykäsee omasesti jo taidokas Anna,
nurkkaan viepi ja noin, salamyhkää kuiskuvi korvaan
etkö jo vaatia vois Sakar' ukkoa, Pyysalolaista
taattona neuvomahan tytär-armastaan, vävymiestään,
jotta he neuvoja noit' elinaikana muistavat aina,
kunnian antaen niille ja noudattain joka päivä.
Niin isät ennen: miehelähän ken tyttären antoi,
lausein kultasin ain' ilahutteli miestä ja naista;
eik' unohuttanehet nämä koskaan neuvojan ääntä,
vaan sepä seurasi heit' yhä muistona kihlaus-aian.
Nuorten vuoks puhe tarpehen ompi ja vierahienkin,
jott' tosi-juhlana kaikihen tämä kihlaus oisi.

Mielevä Pietari taas noin vastaelee sopotellen:
viel' ylen aikanen on suu toivontaas toteuttaa.



199

Tuo tapa Pyysalon on: hän tahtoo, juomisen aikain,
rauhass' olla, ja toiseheen ei vastata viitsi;
vaan kun hetkisen istunut ompi, ja lämpösä olvi
suun hält' aukonut on, sanat uhkuelee pidätellyt,
niinkuin kuohuva vuo vesikelloja luo ke vähällä.
Silloin läsn'olijat kaikk' kuuntelevat väkisinkin,
laskipa juttuja hän talli nuoria oikasi, neuvoi;
eik' ois vaihtoa, ei vähn-antoa vastahan ykskään,
jos vois viisauden, sulosuun niin hankkia häitä.
Malttele mieltäsi siis vähän aikaa; tahtosi kohta
täyttävi itsestään Sakariias, vilpitön ukko.
Näet, tytyväisnä jo suu, kuin sorsa, mi salmia kuplii,
nauravi juomallen, kuin vihman nuortama nurmi
pöydän päässä hän istuelee, ja jo loistavi otsa.
Tuotapa vartoissas, sinä haastehos hupasesti,
tai pane nuoriso alkamahan minuettia sievää;
mut minä antava oon Sakarihen kieltä ja ääntä.

Virkki, ja rauhotetuks siis jättäen arvosan Annan,
pöydält' ottavi tuopin nyt tytyväisenä kouraan,
Pyysalon ukkoa arvoisaa nimeääpi ja lausuu:
juodahan yhtenä nyt, Sakar' ystävä, taas ilomielin,
kuin murehessaki, reimana mieli, me juotihin ennen;
riemuta laatusin on maan-lapsen näet katovaisen,
huoleti kuin Oravainen vaan, joka kaarnanen allaan
aaltoja purjehtii, yhä rantaanpääsyä oottain.

Virkki ja joi, jopa myös Sakariias, nostaen kannun,
mieltähän elvyttää halujuomahaan, puna-olvin;
sittepä miePhyvin ystävätään älykästä jo vastaa:
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syytäki riemuta mun, sill' lapsen rakkahan onni
vanhemmahen on armas niin kuin silmä ja valkeus.

Noin kun haastelivat, viriteltiin kiehä viuluin
taas, sekä permannoh' alotettiin sievä minetti.
Tuonnepa pöydän luokse ja Pietari torpparin ääreen,
tanssin riemuja halveksuin, useampikin yhtyi,
etsien ennemmin puna-oltta ja haastelemista.
Joukoss' yks oh myös tavaroitten kiittäjä Ontro.

Häntäpä kiusaihen, heti lausui mielevä Pekka:
etkö sä hyppyyn käy, veh karkehas; joko pelkäät
naisten viekkahien sua hurmaavan sekä vievän
liinan lahjana laukustas, miel'karvaudeksi
vaimosi arvokkaan, joka Vienaan jäi tavaraiseen?

Virkki ja vaikeni taas; rusopartanen Ontropa viereen
Pietarin istautuu, kädet ottavi tään sekä vastaa:
tuota ma pelkää en, jopa mielehäin kera muiden
karkelisin, parahinta kun on, näet, laulu ja tanssi;
neittäpä vaikea löytää on, joka ei mua hylkäis.
Jos tulen ystävisin kätt' oikoin, juoksevi pois hän
partaa peljästyin, hymysuin, ja ne nauravi muutkin,
eikä he aattelekaan, ett' oudohai sydämensä
tuntosa on, jota muut voi riemuttaa, pahotuttaa.
Kuule ja täyttäös ees, hyvä ystävä sie, mitä pyydän:
näet, nimitelkösi nyt sekä säädyiltään selitehös
jotkut hyppehjät Matin urheen juhlana tässä:
ensiks arvosa, pulskea muori, mi tuoss' etumaisna
käy, kuin keinuva haaks satamassa ja tahtia polkee
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kantaen sormihaan punaraitaisaa hamoansa.
Oivana mallina vanhempain sekä nuorien on hän.

Hähepä miehssään noin vastasi mielevä Pekka:
arvokas eukkoni Anna se on, joka uskolhsna,
vuotta jo monta ja vaihtelevaa, talouttani hoiti,
poikia, tyttöjä synnyttäin punaposkia mulle.
Hälle ken arvon suopi, se muheki kunnian antaa.

Ontropa hähen lausuvi taas: veli, onneliasna
sun pidin ennenkin, kun noin yhä oot tytyväinen,
hauska ja karski ja arviokas joka ihmisen eessä;
kohnast' onneliaaks toki tahdon nyt sua kiittää,
koska sa vaimon semmosen oot avioksesi saanut;
taaton taivahisen näet antama on hyvä lahja.
Nyt sano myös, kuka on tuo varteva poika, mi juuri
Helviä pyörittää parahallaan, siivoa, nuorta.
Reimana, ylvänä tankissaan hän käy kuten orhi,
muiden kanssa mi nurmea syö sekä rakkaudesta
hirnuvi riemussansa ja harjaa puistavi taajaa.

Pietari mielevä mies noin vastasi taas: tämä Kaarle,
armas poikani on; miten eespäin luontua mahtaa,
tietää Antaja vain; Hän johtakohon parahaksi.

Tuostapa virkahtaa tavaroitten kiittäjä Ontro:
niinkuin kylväjä puun sitä hoitaa aina ja kastaa,
katsoen varren kasvantaa sekä riemua toivoin,
niin isä lastaan myös; tämä taas ajatelkohon aina
huolia vanhempansa ja olkoon riemuna hähä.
Kaksipa vielä sä mainitkos: tuo nuori ja karski
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poika ja kukkea neit', jota johtaa hän somasesti.
Impeä Helviin verrata xvois, jos on uhkea mieskin.

Pietari suorapa taas noin vastasi hälle ja lausui:
rengin siinä sä näet, vireäisen, ketterän Antin;
Pyysalolaisen poika hän on, tuon kuntosan äijän.
Reippaaks karkelijaks jos häntä jo nyt sinä kiität,
kahdest' intoahan toki kummaksuin kehuneisit,
nähtyä kuin hikipäisenä hän kotikorpia raataa,
kuusten juuria murrellen kuin voimakas otso.
Neitipä vanhin tyttöni taas on mun sekä Annan;
niinkuin tehtävä tyttärien, emoansa hän auttaa,
toimeliaast' taloutta ja pieniä siskoja hoitain.

Heltyin vastasi taas tavaroitten kiittäjä Ontro:
kolmast' autuas oot, joka istut kunniakasna
ystäväpiirissäis, etk' outoja seutuja astu!
Silmäsi rauhasan eess' on vilpitön eukko ja lapset
sievät, katsoa niin kuin virran kukkiva penger;
toinen taas kotimaasta ja heimostaan etähällä
kulkevi halveksittuna niin kuin arvotus outo.
Virkki, ja itkevi nyyhkyttäin: vesikarpalo kirkas
vierevi poskellensa ja partaa kastavi taajaa,
kaihopa maire se virtaelee kuin mes' läpi suonten;
muisteli näet kotiansa ja rantaa jäämeren aavaa,
muisteli Vienan vuota ja linnaa sen tavaraista;
aatteli myöskin vaimoahan, joka huokasi yksin
päivän töiss' useasti ja myös levätessähän öisin;
armast' aatteli poiuttaan, joka jäi etähälle
pienenä, sammaltain, Metelien »taattoa» riemuin.
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YHDEKSÄS LAULU.

Moisena kaihoelee tavaroitten kiittäjä Ontro,
muissaki nostattain sulokyynelien vileyttä.
Kosteiks sultaki silmät käy, mies mielevä, Pekka,
katsehessasi mielekkään, hyvän Annasi puoleen,
poikaas vartevahan, siveäiseen tyttäreheskin;
muistaen myös, kuin heili' elo rauhasa on, sopurunsas,
suojana Metsola kuin pesä linnun poikueheha.

Riemuja, murheitaan siin' itki he kumpiki vuoroin
olvea juodessaan; joh' aikaa pitkä minetti
päättehhen, ja jo vaikenivat huuPharppu ja viulut.

Mutt' yleväisnä jo nous Sakariias Pyysalon ukko,
siirsihe paikaltaan perälautsan päästä ja kulki
askelin urhokkain vakavaisena permannolle.
Kaikkipa ukkoa kummastui; hän, näet, oli näöltään
pilvenä pitkäisen, joka taivaan kulkevi kantta
ruskottain komeaisna ja päivää jäähtäen kuumaa;
uhkaa täynnä se seisattuu; tuli, vankina ollut,
jyrskehin irtautuu, läpi kuuron kuultaen rankan;
maanmies hämmästyypi ja riemuitsee havatessaan
viljan virkouneen ukon-ilmast' uhkahisesta.
Noin Sakar' aatteissaan tykö lautsan kulkevi laajan,
jolla nyt istuelee likitysten hittäyneinä,
lausehin armain haastellen, vävymies kera Helvin.
Joutuin kumpiki nous, heti nähdessään tulevaisen
vanhuksen, sekä kuuntelivat, mitä käskisi ehkä.
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Huultapa vanhuksen puhe mietiskelty jo kolkki,
pyrkien ilmoillen; hän siis Matin otti jo kättä,
ottipa Helvin myös, pyys äänettyyttä ja lausui:
hyppykin aiahaan hyvä lie, en hyppyä moiti,
en leletystä ja leikintää siveäistä mä laita;
mutt' elämämmepä vaihdehess' ei ain' yhä kuulla
polskaan huutavien huuPharppujen ääntä ja viuluin;
riemuakaan niin runsaast' ei maa viljava kanna,
että se ihmislapsien mielt' elähyttävin annein
ain' ilahuttaa vois tahi taivuttaa sitä leikkiin.
Alallaan totisuuttaki siis on hyötysä muistaa.
Hoippuva lapsikin ymmärtää, jopa neuvomatakkin,
nauttia onneahan sekä viihtyä, leikkiä riemuin;
vaan ajan ankeemman, tukalampain tultua tointen,
pelvota toimien arvaamaan, mikä väärä, mi oikee,
siihen harjaannuttavi vain monen aatkelan aian
vaihtelemus, tahi ohjaelee kokeneempi ken ompi.
Vanhempain varotuksia siis on hyötysä kuuha.
Matti, sa muistehos, mitä mielees nyt minä painan,
kuule sa kohne'kymmeniäs kuuskymmeniästä:
Kaikkea uskallust' älä kontuus juurtele yksin;
jos mikä hukkuu suit', älä suuremmin sitä kaipaa,
kuin sinä riemuelit sen saavuttaissasi ensin;
vaimoas arvostelkosi niin, kuin silmäsi ois hän.
Yksinkertaset on nämä taattoin lausehet aimot,
polvest' toiseen säilynehet; koti-onnipa niistä
kasvaa niin, kuni kukkia luo povi ruohosa niityn.
Kaikkea, näet, mitä vaan kädet ihmisen on kokoeheet,
myös omasuuttasi sun, vihamiehenä väijyvi turma:
laihosi halla ja raesade vie, peto karjasi kaataa.
Onnesi vaihtuvi niin, kuin haihtuvi pälvivä hanki,
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johei sih' ole pohjana muu kuin maalliset aarteet.
Vaan kun vaurio käy, pane vaakaan kaihoa vastaan

riemu se, aikanahan min tuottanut on kadotettu,
niin sinä kaiketi et sure harmaaks päätäsi silloin.
Kuin, näet, varpuki väljentää joka vuos peseänsä,
niin talouttaan kartuttais myös ihminen aina,
halpoen entisiään, sih' »armaamp' uusi on aina».
Vaimohespa sa lempeä 00, väkevämpänä ollen,
muista, mi hyötyki heikost' on, jos suopeudella
saat hänet ohjaihuks työst' etsimähän huviansa.
Sillä mä väitän sen: perehellen on ahkera vaimo
niinkuin vanteenkaari, mi vyöttää tuoppia suurta;
heikko se on näköjänsä ja hento, ja hyötysä tuskin,
mut koe särkeä tuo: rako toisens' äärehen aukee,
uurteest' uurtehut irtautuu, olut uhkuvi maahan.
Vaimoas arvostelkosi shs, kuin silmäsi ois hän.
Suhepa, mielevä Helvi, mä taas niin lausua tahdon,
kuin yhä kylvänyt oon vakavaisia neuvoja mielees,
siitä kun äitisi sun varotukset vaikeni hehät,
kun lapsjoukkoa hoitelemaan minä jäin ypö yksin.
Toisia tottelemaan on luotuna hintelä nainen,
siksipä nöyränä taittumahan hänen oppia täytyy ;

mut hän pakkoa huomaa ei, kun väistyvi hiljaa,
hän sen tuntevi vain, kun vastustaa vihamiehä.
Kas, mitä virkan nyt, sen varmaan näet toteunneen,
Mattia puolisonaan kun seuraat viel' elämässä:
vaimo se ainoa on, joka rauhan saa raketuksi.
Suuttuvi joskus säysyki mies sekä kostavi hälle
naapurin ilkuntaa tahi palvelijan vetelyyttä;
vaimopa kiukkua tuon lepytelköön tyynenä silloin,
ääneti nurkua kärsien siks kuin tyyntyvi kiihko,
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niinkuin notkuu koivuki nuor' vihurille ja tyynnä
iltaa vartovi, jolloin tuul' taas pyrkivi rauhaan.
Kohtaki mies, katuvaisena siitä, min äissähän äyhki,
— joll' ei vastaus pisteliäs hänen ärtele mieltään —

ei sulosempata sois kuin lempeä palkita lemmin.
Rauha ja suosio varttuu noin, surutonnapa vaimo
luottavi vahvempaan, joka turvaa häntä ja suojaa.
Mies, ilo jonka hän on, hänen eestähän antavi hengen,
jos niin vaaditahan; kuin hukkaa uhmiva koira
hampahikas käy karjans' eessä ja polkevi maata,
valmis on ottelemaan eik' kammoo kuoleman uhkaa.
Mutt' etupäässä mik' onnistaa tääll' ihmenolapsen,
puolisot yhtää, lohtua tuo sekä riemua, rauhaa,
Herran pelko se on, hyvän, oikeen eistäjä harras.
Tuot' yhä talletkaa, eläötte ja olkote siinä.
Hurskas turvasa on kuin kankaan vänkeä honka:
ei sitä milloinkaan voi turjuttaa rajutuuli;
jos sitä kaatamahan moni mieskin liittyvi yhteen,
ei suju: harjauneet käsivarret, miehevät iskut,
aikaa paljoki tarvitahan sekä kirvehet oivat.
Noin puhe päättehhen Sakariiaan Pyysalolaisen.

Mut kun taukosi nyt puhe kaikuva, kohta jo kaikkein
aukeni suut sitä kiittelemään, vait' oltua kauan.
Toisehensapa noin moni kuiskaisee salasesti:
vaikk' koko päivän jois Sakariias, kyhäpä häntä
kestitsis kuka järkevä on sekä järkeä suosii.
Noin kun kuiskaillaan sekä neuvoja noin kehuellaan,
vanhus taas palajaapi ja kunnian-arvollisna
istuvi pöydän taa perälautsojen yhtymäkulmaan.
Sinnepä tultuahan juo tuopin pohjahan asti
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onneks armahiens' olevaksi, ja haastavi sitten
vuorottain älytöit' omiansa ja toimia muiden,
kuin eläessään paljokin on kokenunna ja nähnyt.

Viulun pantua taas rahisehen, vilpitön Aaro
istuu huoleti siinä ja otsaa pyyhkivi hiestä.
Herrapa, arviokas komisarjus, hänt' yhä katsoo;
niin hän mieltynyt on näet äijähän, että jo sallis
parhaan palvelijan pois muihin lähteä ennen,
kuin ukon antais kulkea pois. Kätehensä jo viimein
kiulun vaahtosan otti ja toi sen hähe ja lausui:
juo tämä virvokkeeks, kuten ansaitsit, veli Aaro,
polskahas, joka soi kuin pohjan tuul' petäjässä;
sitte sä roihuun leimuavaan saat sauvasi heittää.
Tääh' elä vanhoihas hoputonna ja huoleti, veikko,
ongi' syöttöjä koukuihein sekä pois pelotehos
possuja pehostain, kanaräiviä istukemaista.
Tuon kesätyöksesi teet, mut tuiman tultua talven
pirtiss' oha sa saat, saat istua, suussasi piippu,
nuottaa paikkaihen tahi verkkoja, mertoja tehden.

Aaropa mielevä mies olut-astian ottavi heltyin,
katseen nostavi korkeellen, jott' uhkuva kyynel
sitmäst' tuskin kieritä voi, sekä lausuvi riemuin:
kiitos, kunnia Luojahen, joka teille mun ohjas!
Monta ma koettanut oon, kamalintapa harmajapäälle
ain' yhä kulkea on kuin taivaan liitävä pilvi,
konsaan löytämätä' lepopaikkaa kaihomatansa.
Mieroa käydessäin minä tuskaa täynn' useasti
katsoin tieltäni kalmistoon sekä aattelin: Aaro,
kas, katalimmahai kyläkunnan tään asujalla
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suojasan aidan tuon sisäpuolia on lohtu ja linna;
suitapa tietymätöin, mihin uupuin painuvi pääsi,
kalman maassaki vieraaks jäät, kuten oot elämässä.
Noin minä miettiehn, hyvä herra, ja rientelin eespäin.
Nytpä mä onnekas oon, koti muh' eläessäni on nyt,
on koti kuoltuakin, min luo pysäyntyen ehkä
lausuu ystävä noin: kas hautaa kartanon Aaron;
lammelP aamusin ei nyt laulele hän, tupasessa
harppukin ääneti on; sulosestipa maatkohon ukko!
Virkki ja riemust' itki ja pois joi vaahtosan olven.

Niin nämä haastelivat, vaan kuuhen vartosi toiset.
Sitte he riemuin taas remutanssin touhua hauskaa
hoiti, ja mielissään oh köyhäki kuin väki vauras.
Sih' iso pirtti se täynn' oli viulujen ääntä ja harppuin,
juttua, kestintää, minuetteja, polskia täynnä,
kun läpi yön sopusasti he miesten viettivät oivaa
hirvestystä ja lempivien käden-antoa nopsaa.



RUNOJA
II





HAUTA PERHOSSA.

i

Miss' on hauta, kohta vuosisadan
Perhon salomailla sammaltunut,
peitoss' unhon, unhon ansiotta?
Miss' on hauta? Suotta kysyt, vieras!
Kussa pitkä salolampi kaartuu
kapeinnaan mäntynummen notkoon,
sun' on paikka. Päällä taajalatvat
koivut nousevat jo nuokkuehen.
Mihin, niiden juurten alle, kerran
hauta luotu he, ei tiedä kenkään.

Runotar, sa Suomen sulo neito,
muistavampi ihmislasta, lausu:
kuninkaanko kuulun hauta kätkee,
kuninkaanko kätkee vertahisen? —

Eipä kuningast', ei vertahista;
vanhan Haanen, talonpojan, kätkee,
ynnä Haanen kuusi aimo poikaa.
Istahtaos rannan kaltahahe;
heidän kauniin kohtalonsa kerron,



212

kanervan kun kaste vielä kiiluu,
vilkkuu päivyt harjun honkain takaa.

Haane, suvultansa suomalainen,
seitsenkymmentalvias jo oli
taatto perityssä talossansa;
itse vanha, mutta pojat nuoret
nousi, kasvoi kolmet kaksoispojat,
kevättä viistoista pari nuorin,
vanhin kahta vuotta vaurahampi.
Sorjia ja voimakkaita kaikki
niinkuin virrat kevättulvan kiehuin;
vaan jos kuka joukost' oli juolein,
veipä varmaan voiton Tuomas poika,
esikoinen parin keskimmäisen.
Loisti, vaikka ryysyvaatteissaankin,
niinkuin tähti pilven repaleista,
ja mit' ikinä hän tehnyt oiskin,
hänt' ei vihata ois voinut kenkään.
Vihaavanpa toki isä näytti,
hänt' ei yksin, mutta veljiäkin.
Heit' ei kohdellut kuin isä lastaan,
turvaa vanhan päivän, vaan kuin orjaa,
tylymmin kuin orjaa, olentoina,
joill' ei sielua, ei vapautta.

Niin oi' eläneet he lapsest' asti,
päässehet niin päivään, jona täytti
pari nuorin viisitoista vuottaan.
Kirkas aamu koitti metsän takaa,
pilven pilkkua ei taivahaha.
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Orjiltansa nousi veljesparvi
iloisna kuin päivä odoteltu.
Mutta pelvolla he tupaan astui,
yksinään miss' isä värjötteli.
Nuorimmat ne nöyrin' astui esiin,
käsiin taaton tarttuin alkoi: »Taatto,
tämä päivä, tämä ainokainen,
iloita suo meidän veljinemme
viidentoista vuoden täytännästä!»

Kolkkona kuin talvi kuunteP ukko,
ryppyyn veti kulmat valkokarvat,
lausui: Min lyöt tänään laimin, siitä
laiminlyöminen jää huomiseenkin.
Kyntämätt' on pelto, kyntöön käykää.
Vaiti vainiolle kaikki käyvät,
veräjähe tullen Tuomas virkkoi:
»Nyt, jos totta tiesi taaton katse,
kultaa veljet miehen käsi maksaa;
hikipisara!!' ei havupiikin
hintaa tänään. Ponnistaa nyt käskee,
ehtooll' edessä on tiukka tili.»

Tuota Tuomaan kehotusta kuullen
kukin sahran painoi pellon sarkaan.
Päivän noususta ja hamaan laskuun
syömättä ja lepäämättä astui,
ajoi kukin omaa vakoansa.
Vaan kun vainion jo varjos ilta,
kyntämätt' on vielä viime sarka.
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Sinne vanhuskin nyt tuli, huusi
koohe poikansa ja alkoi: »Tosin
työt' on tuhut, mutta parempata
paremp' ahkeruus ois aikaan saanut.
Kaikkia en rangaista ma saata,
yhden syypä tässä suurin onkin,
hänet omalt' osaltaan ja muiden
rangaistakoon. Kuopass' ahtahassa,
pirtin paksuin siltapalkkein alla,
istua saa salvattuna syypää.
Kolmen yön ja päivän vaihetusta
älköön pimeä sen silmä nähkö,
kolmen yön ja päivän ravinnosta
älköön kostuko sen kuiva kieli.»
Lausui niin ja lähti, vihaa täynnä
sanat, silmäykset, mutt' ei sydän,
pisarat jos pettäneet ei suuret,
jotka, pois kun kääntyi, posken kastoi.

Helmass' yönpä maa jo hiljaa makaa.
Tuvassansa Haane ukko nukkuu,
veljet pirtiss' olkivuotehellaan
näyttää nukkuvan, ei nuku kukaan;
toisiaan vain nukkuvaksi vartoo.
Vihdoin, muut jo nukkuneiksi luuhen,
nuorin, Jaakko, nousi vuoteheltaan,
tupaan taaton luokse lähti: »Taatto,
syy on minun; synnyinpäivänäni
ilotehen jouten juoksentehn,
auran unhottaen. Minut yksin
rankaise, mun syy on, eikä muiden.
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Vanha taatto vastas: »Syytä myöten
huomenn' olet saava rangaistuksen.»
Vuotehelle Jaakko jäheen lähti.

Taaspa, muut jo nukkuneiksi luullen,
Jaakon kaksoisveli Kustaa nousi,
tupaan taaton luokse lähti: »Taatto,
rangaistus mua yksin kohdatkohon,
niinkuin yksin sen ma ansaitsenkin.
Pientareilta synnyinpäivänäni
veljilleni vaaramia poimin.
Minuss' yksin syy on, eikä muissa.'
Vanha taatto vastas: »Syytä myöten
huomenn' olet saava rangaistuksen.»
Vuotehelle Kustaa jälleen lähti.

Taaspa, muut jo nukkuneiksi luuhen,
vuoteelt' Eero, kolmas veli, nousi,
tupaan taaton luokse lähti: »Taatto,
rangaista jos ketä aiot, nhn on
vika mun, ei muiden. Lammen rantaa
jouten juoksentelin, kaishkoista
sorsanpoikasia kivitehen;
minunpa on sarka kyntämätön.»
Vanha taatto vastas: »Syytä myöten
huomenn' olet saava rangaistuksen.»
Vuotehehe Eero jäheen lähti.

Järjestään näin taaton luona kukin
käy ja palaa saman vastuun saaden.
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Tuomas yksin käymättä on enää.
Hänpä veljien kun käynnit keksi,
heti heidän aikehensa arvas.
Malttoihen, muut kaikki kunnes nukkui,
sitten tupaan taaton luokse lähti:
»Taatto, kuules kumma seikka totta!
Kun tuoli' äsken nukkuvani näytin,
muutpa nousi vuoteell' istualleen
ja mun yksin jäädess' orjilleni
hiljaa kuiskailivat keskenänsä:
Veljet, rangaistus, mi uhkaa, Tuomaan
syy on yksinään, sen kukin tietää,
niinkuin sen, ettei hän syytään kiehä.
Vaan niin usein tähtemme hän kärsi,
meidänkin ett' tulis hänen syystään
kerran kärsiä. — Kun sitten kaikki
nukkuvan taas näytti, milloin minkin
hiipivän näin pois ja palajavan.
Arvasinko heidän asiansa?
Veljensydän keksi, min he kertoi,
sihä vikapää ma olen totta.»
Särjetyllä äänell' isä vastas:
»Mene, huomenna saat rangaistukses.»

Aallost' aamun koi jo kuhasiivin
metsän lehville oi' levahtanut,
poikiaan kun huus hän; korkeana,
ankarana valkohapsi vanhus
pyhävaatteis' istui pöydän päässä;
sinitakin rintapieluksessa
raha riippui, lahja synnyinmaansa.
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»Kuka teistä», vakaana hän kysyi,
»seisoo tässä rikos hartioillaan?»
»Minä», kuului joka veljen suusta.

Sihoin murtui sulku kyynelvirran
seitsemäntoist' ajastaikaa piilleen
lasten silmiltä; hän itki, kädet
ristiin liittäin: »Kiitos suuren luojan,
täyttyi lupaus, mult' isänsydän
murtunut ei lasten veljesvihaan.
Pojat, orjan-oloiset ei enää,
mutta lapset, armaat lapset, kuulkaa,
mitä teille vanha isä haastaa:
Lähikylässä mun ennen nuoraa
palvellessani sieh' eli miesi,
kahdeksan joh' oli pulskaa poikaa.
Vaan niin vihamies ei ole karsas
vihamiehelleen, kuin oli heistä
veli veljellensä; toisen toista
kohdatessa oli puukko puhe,
sivu kulkiessa kivi kieli.
Silloin mietin: paremp' oha ilman
suloisuutta armaan avion kuin
vuosi vuodelt' elää peloss' että
maata moisin villipedoin täyttäis.
Aatoksesta päätös tuli. Taakkaa
viidenkymmenen jo talven kannoin,
vuotten, sodan vaivain vielä voimaa
terveen ruumihini runtomatta.
Noinpa kerran sysihaudalP istuin
yöllä, kun yhfäkkiä sen luona
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mies on, puhuu tulen kaamehessa
Tässä häijyin veljesten on isä;
älä säästä jäsentesi jänttä
ravinnoksi haudan matosille.
Ota vaimo, shtä pojat maahes;
hädäst' oppikoot he yhteisestä,
omani mit' eivät onnestansa.
Lausui. Tuuh tulta nosti, tiessään
oli miesi, mennyt niinkuin tuhut.
Hän se neuvoi, luoja luonnistutti.
Vannokaa nyt kautta saman luojan,
pojat: että niinkuin tähän saakka
yhtä piditte, myös vast' ei mikään
turva, vaara, vaihe riemun, murheen
toisen ole olematta toisen,
elon ikää jos vaan teille suodaan;
niin ei tylyyteni, mulle raskain,
turhana mua haudassani ilku.»

Sihoin Tuomas Haane esiin astui:
»Isä, ihanaa niin toist' ei valaa
eikä helppoa niin täyttää. Katso,
orjan olossa, ei omain poikain,
talosta me pois miks emme menneet
muitten tykö työn ja onnen hakuun?
Siksi, että erota ei voitu.
Kukaan tahtonut ei jättää toistaan.
Mekö maailmalle hajoisimme
niinkuin teerenpojat metsikössä,
joille metsästäjä murhaa miettii?
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Hädän päivinä näin haastelimme,
niinpä teemme onnen hetkelläkin.»

Kautta luojan kaikki veljet vannoi:
että kuin oi' yhtä tähän saakka
pitäneet he, vastakaan ei mikään
turva, vaara, vaihe riemun, murheen
toisen ohs olematta toisen,
elon ikää jos vain heille suotais.
Niin he vannoi, mutta valan kätki
ilolP isä vanha sydämeensä.

11.

Mennyt oh maasta rakas rauha,
murha, ryöstö täytti Suomen niemen,
miehet kaatui, pakenivat naiset.
Lintulahden, Saarijärven puolta
vieri viestit, tuhoviestit Perhoon,
Lapuan ja Kyrön lakeoilta
kuulumiset kulki yhtä kolkot.

Tuvassansa päässä pitkän pöydän
Haane harmaa istui poikinensa
lounahalla, konsa pakolainen
kahdentoista vanha poika, tupaan
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hengästyksiss' ehti, ovelt' äänsi:
»Herra varjelkoon teit', isä Haane,
kaksikymment' yöllä ratsumiestä,
pitkä-peistä, poltti kartanomme,
parasfaikaa kirkonkyläss' ovat,
ennen iltaa tänne ennättävät.»

Vihass' ukko Haane nousi, virkkoi
»Poikaa kuusi luoja kyllä antoi,
hartevaa ja vahvaa poikaa, mulle,
mutta vaikk' ois kaksitoista, tokko
ilolla vaan kukaan kuoloon lähtis
eestä kotinsa ja synnyinmaansa?»
Lausui näin ja vaarnalt' alas otti
tyynnä tuhluikun ruostunehen.

Tuomas, huulill' ylväs hymy, nousi:
»Vanhahe ei sovi sota-aseet

enemmän kuin pelko nuorten poviin;
pane pyssy paikoillensa, taatto,
anna mun ja veljieni koittaa.»

Tuomast' ilostuen kuuli ukko.
Veljeksetpä oitis uhkamielin
tarkat, nahkahuotrat luodikkonsa
heitti olalleen ja käteen koppoi
karhukeihäät vankat, lyhytvarret.
Näissä aseiss' astui kaikki matkaan,
ääneti, mutt' aikoin mielessänsä,
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niissä ikään vainolaiset nähtäis,
surmaan syöstä ne tai itse kuoha.

Olivat niin puoli neljännestä
kapeaa maantietä ehkä käyneet,
veljilleen kun Tuomas virkkoi: »Menkää
tästä, veljet, tietä tuonne asti,
missä lampi kaartuu laakson notkoon;
männikössä, nummen nurkanteeha,
siinä vainolaista vartokaamme.
Ehtine ei tänne ennen iltaa,
tieltänsä jos talot ryöstää aikoo;
sillä välin hetkeksi käyn tuonne
tupaseen tiensyrjä-torpan harmaan,
missä mielitiettyni jo vartoo.»
Lausui niin ja poikkes torpan puoleen.

Veljet verkahensa astuin ehti
määräpaikkaan, lammen laitaan, missä
mäntynummi notkon tiestä nousee,
siinä, metsän viidan peittoon pihien,
kukin pitkin tietä tähysteli.

Tuskin, minkä kuusisuojuksessaan
metsämies koin kajanteessa vartoo
teeren kevätsoitimeha, kun jo
kukertaja maahan laskee, täyttää
lammen rannat sotahuudoin uljain,
vartoi veljetkään, kun kaukaa äkin
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vihohisten tuima joukko näkyi,
pystypeitsin tuh tuimaa laukkaa.

Aatupa ne ennen muita keksi,
Tuomas Haanen kallis kaksoisveli:
»Nyt», hän sanoi, »veljet koittaa saamme;
pyssyt verhoist' esiin viipymättä;
paikalla kun vihollinen pääsee
ahtehehe laakson tuoha puolen,
laukaiskaa, keh' luoti hilkussansa.»

Lausui; samass' ahteelle jo vinhat
viholliset ajaa karahutti.
Ensi laukalP alamäkeen veljet
laukaisivat. Neljään otsaan luodit

jähtyi, kaksi samaan, neljä laukkas
hevost' ohjatonna, kuuttatoista
pidätteli miehet hämmästyneet.

»Ladatkaatte, veljet», Aatu huusi,
korkeana, uhman katseeh' astui
piilost' eshn. Sen kuin sanat kuului,
vihurina vihohisten parvi
tuima päin jo täytti. Veljeksistä
vikkelin se tuskin ruudin pyssyyn,
saati luodin perään työntää ehti:
viholliset törmälle jo töytäs,
maassa harppauksell' ainoaha,
peitsin ojennetuin kimppuun syöksyi;
keihojaanpa lujin käsin käyttäin
kävi veljet vankkumatta vastaan.
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Taisto, temmehys ja huudot alkoi,
väistynyt ei, eestynyt ei kenkään.
Ensiks Eeron surman luoti kaasi,
ampujanpa Kustaan karhukeihäs.
Taisto yltyi, pisto piston kosti,
kuusi vihamiest' on kuoliaana,
joka veljeskin jo verta vuotaa.
Viimein jäljell' on vain Aatu yksin
Haava jalassa ja hartiossa,
miekoin ryöstetyin löi ympärilleen,
kunnes, surman peitsi sydämessä,
kaatui, kaatuissaankin haavoittaen.
Hänen päänsä ruumiist' irti iski
joukon päämies, pisti peitsen kärkeen,
huohottain taas tielle joukkoinensa
lähti; kahdestapa kymmenestä
kuusi lähti, yksi haavaa kantain.

Mutta sankan metsän polkutietä
tuh kaatuneiden vanha taatto.
Poikain mentyä ei tuvass' enää
tuhut aikaan; asehetta tuh
tuomaan tarkat neuvot taistelossa.
Tuli, näki ratsasmiesten menon,
kaukana kun pois jo kannustivat,
peitsen kärjess' Aatun pään hän näki,

Vavisutti jäseniä vanhan,
polkua hän riensi kiiruhusti,
ehti paikkaan, missä poikiensa
kaunis sarja kaatuneena lepäs
kesken kaadettujen vainolaisten.
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Harmajista ripsistään hän riisti
kyyneleen ja silmäyksin ylpein
luki lyödyt, omaiset ja oudot.
Kaikki pojat löysi, Tuomast' eipä.
»Miss' on Tuomas? Elossako yksin,
eikä täähä, veljiensä luona?»

Nhn hän lausui. Torpass' etähähä
istui neidon luona jalo Tuomas.
Vaan nyt juuri kätensä hän riisti
neidon kädestä. »Mi kumma!» virkkoi,
»silmäni vai selkänikö näkee?
Sinähän vain mulla silmän eessä,
selän takana vain musta seinä.
Mikä aistin muhe kummittelee:
veljet verissään ja surmattuina,
Aatu veljen pääkö peitsen päässä?»
Virkkoi niin ja pyssyn, keihään koppoi,
uksest' ulos riensi. Pitkin tietä
veripilkut paistoi. Määräpaikkaan
päästyään hän veljiensä ruumiit
keksi puitten aha, taaton vanhan
niiden ääressä. Ei askeltakaan
metsää kohti mennä uskaltanut,
mykkänä hän seisoi, katsoi, kuuh,
kuuli, kuinka vanha isä huusi:
»Voi mun harmajia hapsiani!
Miss' on Tuomas, Tuomas? Paennutko?
Hänkö, pojistani muhe muinoin
rakkahin, hän paennutko yksin,
pettäin veljensä? Voi petturia,
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petturia, pelkuria kurjaa!
Metsiss' arkana kuin Kain hän pihköön,
säikkyin haavan lehden hähähdystä,
pyrähdystä pyyn, mi metsätieltä
pauhusiivin häntä pakoon lähtee.
Jumala vanhurskas korkeudessa,
vihaa häntä, niinkuin rakastin ma.
Kussa ikään herää kuolemassaan,
synnyinmaaton, suvuton hän olkoon! >

Kauhuun kangistuen sanat kuuli
Tuomas, katse isää nähdä karttoi.
Niinkuin vainukoira kontiota
kiukull' ajaa korven jylhiköitse,
vait hän astui verten viittotietä,
vaiti, mutta murhaa sydän huusi.
Kotitalon kohdahe kun ehti,
katosta jo tuh, sauhu tuprus;
mutt' ei nää, ei kuule hän, päin tietä
silmä siirtymättä tähyävi.

Mennyt metsän taa jo oli päivä,
kylään ihmisettömään kun ehti.
Liki tietä, pellon kuhilaasta
poika pilkisti ja varovasti
kädellänsä viittoi, hiljaa huusi:
«Käänny pois, sieh' olet surman oma!
Viholliset tuonne taloon jäivät,
heit' on kuusi pitkäpeitsi-miestä,
julmin joukosta ja suurin kantoi
peitsessänsä verist' ihmispäätä.»
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Tuimemmin vain Tuomas kohti täytti.
Ensi tuvan ovehenpa näki
veljen rakkaan pään hän naulattuna.
Karjailtani hän heitti pyssyn pois ja
karkas sisään; kuka ensin kohtas,
rintaansa sai keihään ristiin saakka.
Sitten vimmass' aseit', astaloita
kysymättä syöksyi päin kuin kotka,
sulin käsin surmaa, kauhistusta
kylvi tunnott' iskun tuimimmankaan.
Toisen toisen jälkeen vastustajat
kurkuin raadehuin hän maahan ruhtoi,

Jäljell' oli enää parven päämies.
Hänet vyötäisiltä koppoi Tuomas,
rouhas selän sekä rinnan, jotta
kaksin kerroin paikalle hän painui.
Sitten kaatuneelta pään hän katkas,
veljen pään myös surren ovelt' otti,
voipuneena, verissään, mut mielin
kevennehin vihdoin kotiin kääntyi.

Sydänyö jo verhos maita, konsa
verin ehtyvin hän kotiin ehti.
Tuhkaa suitsevaa vain näki siellä;
lato pihall' yks on palamatta,
sinne leposuojaa saamaan lähti.

Tuossa oven suulle tultuansa
ladosta hän kuuli isän äänen:
»Kuka takaa, tokko Tuomas petti?
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Ehkä, ehkä ei hän pettänytkään.
Salli, Herra hänen syytön olla!
Saata tänne, kanssaan pää sen miehen,
peitsessään jok' Aatun päätä kantoi,
edessäin ett' uskollinen ois hän.
Ja sun kostos, jota hälle huusin,
vanhan pääni kohdatkoon, ja päältä
kartanoni tuhkain, kaatuneitten
poikieni ruumihiltakin ma
sua ylistän, ett' elän vielä!»

Ovesta sen kuuhen Tuomas astui:
»Rauha harmaan pääsi, taatto! Konsa
tässä edessäsi seison, enää
hengitä ei poikais murhamiehet.»
Lausui niin ja taaton jalkain eteen

vihollisen tuiman pään hän viskas.

Ylös maasta vanhus kavahtihe
pojan syleilyynsä sulkein — vaanpa
kuohaana lattiaan jo poika
vaipui, isä myötä myöskin vaipui.
Haavoihinsa kuoli Tuomas Haane,
isä vanha ilohonsa kuoli.
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MUSTALAINEN.
(Kansantarinan mukaan.)

Suurin, rohkein tummaa sukuansa
Suomess' oh Aatu mustalainen.
Kasvanut ei Hämeen kankahiha
salpaa häntä saartavaista; tyrmät
oh mennessään kuin metsän viita,
miehet niinkuin paakut äkeen alla.
Laiha korven kontion hän eli,
otti, väkevä, mit' oh tarvis,
mit' ei tarvinnut, sen antoi olla.

Nytpä käräjistä rangaistuna,
raudoissa ja haavojansa potein,
häntä Kangasalan harjun kautta
jäheen tuotiin. Keskitaipaleeha,
missä harju kapeinnaan kohoo
kahden selän kannaksena, nosti
silmänsä hän, katsoi ympäriheen,
katsoi, virkkoi hiljaa vartiaheen:
»Suomell' onpa, jumahste, järvet,
vuoret, metsät, lehdot, niityt, jotka
luokseen lumota voi mustalaisen.
Jos tuon pitkän harjusihan päässä,
tuoha, missä tummain kuusten kesken
rannan harvat keltakoivut nuokkuu,
vaimoni jos tuoha tuhs vastaan,
virkkaisinpa hälle: Vaimo! viivy,
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saalahas täälP ilmoille sa saata,
synnyinbetkelP että lapsein näkis,
kuink' on iloinen ja ihanainen
luojan maailma, vaikk' ompi meille
viipyminen raskas kuni kuolo.»
Niin hän puhui. Siihen puuttumatta
viejä rauhass' ajoi rattahihaan.

Verkkaan vierren rattaat rantaan ehti;
vähän matkaa edempänä tiellä
vaimo yksinäinen hiljaa kulki,
raitaiselle hamehelle valui
vaalahtava huivi hartioilta,
tummin kiemuroin sen päähe tukka
Kuljettaja kohdalle jo ehti.

Kädehäänpä vaimo rintalapseen,
jota toinen parmahihe painoi,
viittas, vanginviejähe näin virkkoi:
»Laske kuormahes mua kotvaseksi;
kainaloinen kääryni mua painaa.»
Pyrkijän mies otti kuormalleen, ja
vaimo istui taakse, vangin viereen.

Säikkyneen pyyn pyrähtämää tuskin,
oksatoverin joit' otti luoti,
vanginviejä ajoi huoletonna,
huivin poimusta kun salaa puukon
veti tumma nainen naurusuin ja
mieheen kallistuen hiljaa kuiskas:
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«Pidä varas', kun ma isken, sysää
heti vanginviejä rattailt' alas.»
Virkkoi niin ja kaikin voimin iski
veitsen vihamiehen hartiohon.

Läpi sarkatakin isku tunki
olkaluun ja niskan väliin, heltis
vanginviejän kädest' ohjat, ruoska.
Aatu sysäs olahaan, ja oitis
tainnuksiin hän putos alle pyöräin.

Iloitenpa vaimo maahan astui,
iskun saaneelt' otti avaimet ja
päästi herransa ja miehens' irti.
Vyö- ja käsiraudat kyllä kirpos;
jalat vain ei vapahiksi päässeet.
Viiden-leiviskäiset, lukpttomat
pultit, pajass' umpeen vasaroidut,
painoi, avaimin ei auennehet.

Iloissaanpa Aatu mustalainen
maassa sentään seisoi sekä mietti,
kunne kulkunsa hän kääntäis, kun jo
kuljettaja kuolon horroksista
silmäns' avaa, rosvon silmän kohtaa.
Karkas heti kohti vihamiestä
Aatu puukko pystyssä ja puhui:
»Etpä enää kiehmään sä käyne,

kunne mustalaisen vaimo, kunne
itse Aatu mustalainen läksi.»
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Lausui; mutta toinen maassa maaten
pyysi: »Ällös lyökö, henki säästä;
kuuna päivänä en enää palaa
tuonne tyhmyydestäin piestäväksi,
häväistynä tyrmään pantavaksi.
Ennen vankan taloni ma jätän,
korpiin kanssanne käyn kiertelemään,
jos suo Herra siihen vielä voimaa.»

Näin hän rukoili, ja mustalainen
taipui, iskenyt ei, hengen säästi:
»Kautta luojan lujasti jos lupaat
niinkuin veli uskollinen olla,
hiuskarvan hiutukaan ei päästäs
kätkee, kunis Aatu rosvo elää
ja sun näkee näillä silmillänsä.»

Näin hän virkkoi: ruoskan iskull' lähti
hepo vilkaisemaan virstaa pitkää;
Aatu itse tieltä metsään erkes,
kantoi, sairas, sairast' ystäväänsä,
puolisonsa kolmantena kulki.

Kaks oi' alennut jo aurinkoista,
kahdest' yöstä ylennyt jo aamu
pakolaisten metsään-painunnasta;
kolmannenpa päivän päättyessä
lepopaikakseen he ladon katsoi
etähähä ihmis-asunnoista.
Sinne heinille kun heittäytyivät,
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puheen alkoi Aatu mustalainen:
»Totta toisenkin jo kovan päivän
olen nähnyt, kuhat ystäväiset,
viikkoista näin tok' en vielä nälkää.
Oispa jalkani vain valloillansa,
ammoin täähä ruokaa atrioitais.
Korpea nyt kierrelty on, kiittäin,
veden tipan, marjasen jos maasta
pahimman sai janon, nälän silmään.
Vaan enp', armas, kallis vaimo, sure,
jumaliste, omaa surkeuttamme
niinkuin sairaan kelpo veikkosemme!

Näin hän puhui, mutta vaimo vastas:
»Suuri sydämes tuot' älköön surko;
herrani, jos tähän yövyt, annan
rintaani ma sairaan veljen juoda.»
Virkkoi näin ja suostumuksen saaden
nälkään nääntyvälle sairahahe
tarjos äidin tavoin tummaa rintaa.

Ja kun kulunut oP yöhyt taaskin,
ja syys-aamu ensi ruskoansa
metsäin, vaarain tutkaimille valoi,
ruoast', unest' elpyneenä heräs
vanginviejä heiniltään ja lausui:
»Aatu, ystäväni, veliseni,
ihmisten nyt asunnoille lähden
ruokaa meihe noutamaan, jos jaksan.
Polkua kun kuljen poikki korven,
puolipäivään tavannen kai talon,
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illaks eväineni ehdin jälleen.
Vanginviejä Antolt' apuaan ei
kukaan kiellä, ken mun täällä näkee.

Antoii tuumaa kiittäin Aatu vastas:
Mielelläin niin kauas sua kannan

pitkin polkua, kuin voimat sallii,
sitten käy, ja luoja taas sun tuokoon!»

Molemmat niin matkalle he lähti,
toinen käyden, toinen kannettuna,
kunnes tielle paremmalle päästen
veljessovussa he erosivat,
ladolleen taas Aatu, vanginviejä,
vaikka heikko, ruoan hakuun lähti.
Vuoroin käyden, vuoroin levähdellen
puolipäivään hän jo taloon pääsi,
astui pirttiin, penkin päähän istui.
Heti tunsi isäntä ja virkkoi:
»Mitk* on, vanha naapuri, nyt kummat,
mistä jalan noin ja kalpeana?»

Vanginviejä, seinän nojass' istuin,
syvään huoahteli voipumustaan:
Kummapa on, naapur', ollut matka,

kummasti sun tulen taloos, yksin
jalan näin ja kalpeana. Vaan mun
salli jano, nälkä näännyttävä
ensin sammuttaa ja sitten kuule,
mit' on tehty, mikä tehtävänä.»
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Niin hän virkkoi, mielessään jo punoin
ansaa, johon mustalaisen saattais,
Aatu mustalaisen vaimoinensa.

Heti tuotiin pöytään ruoat, juomat,
haarikossa kaljaa kuohuvaista,
kalaa, lihaa, leipää, voita, viinaa.
Mieluhusti miesi ruokiin ryhtyi.
Janon, nälän sammutettuaanpa
penkille hän lepoon ojensihe,
isännälle viitaten näin alkoi:
»Sana voudille nyt heti saata,
että mies- ja asevoimin tulkoon
Aatu mustalaista kiinni saamaan.
Katso, olkaluun ja niskan vähin
hänen vaimonsa mua puukoh' iski.
Sitten täytyi henki-kuhan tähden
korpiin kaaloa mun heidän kanssaan.
Kolme vuorokautta metsäss' elin,
neljäntenä vihdoin tänne pääsin.
Vaan nyt yöllä, kuu kun laskee, tuonne
hiipikäätte, niissä pikku lato
piilee vuorten lomaan, Mättäkosken
kaarteess' ennen lampeen laskuansa;
siell' on rosvon pesä, siehä lepää
vaimoineen hän tänä yönä, siellä
myös mä olen, valmihina apuun.»

Tuohon vastas isäntä: »Et toki,
vanha naapur', enää sinne menne;
kotiin jää, työ tervellille jätä.»
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Hähe vastas Antto vanginviejä:
»Ehen heihe leipää vie ja viinaa,
ellen palaa, kuten lupasinkin,
turhaan ladost' etsiä saa heitä.
Suo mun mennä; muusta murhe pidä.
Virkkoi niin ja ruokaa pussiin sulloi,
tielle lähti, vaikka heikoin voimin.

SamalP aikaa ladon harvan heinilP
istui Aatu rosvo vaimoinensa.
Pienokaista povelP lepäävätä
levotonna vainion silmä seuras,
polulle mies taukoomatta tähyi
tulevaksi vartoin veikkoansa.
Virketty ei sanaa; heiniss' äänsi
sirkka vain ja sorsa lammeha ja
emon parmahilla vähin lapsi.

Niinpä vihdoin vitkaan päivä päättyi,
vaan kun vaarain taa sen kehrä vaipui,
sijallaan viel' istui mustalainen,
mutt' ei viilall' enää rautaa vihloin,
vaan tien päähän pälyin luopumatta.
Vihdoin viejän tulevan hän keksi.

Ylös hypähti, ja suuret huuhtoi
kyynelkarpaloiset poskipäitä
ahavoituneita; mutta riemuun
ratketen hän huudahti: Ei hätää,
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eipä hätää, lapsi, vaimo armas,
sihä, katso, vilpitön on veikko.»
Heti tuhjaa hän riensi vastaan,
pääsi luo ja vahvoill' olkapäihään
ladolle taas väsynehen kantoi.

Vaan kun Antto eväät esiin otti,
itku tuh tumman naisen silmään,
musta Aatu istualtaan virkkoi:
»Syökää nyt, ma rautojani vihaan,
sitten syön mä, mitä teiltä jääpi.
Nälän sammutettuaanpa kaikki
heiniin kalhstuivat levon helmaan.

Tumma oli yö jo tullut hiljaa,
hitahasti tietään hiihätehen;
toki valvoi Aatu mustalainen,
valvoi vaimo uskollinen, vaiti
kumpainenkin, kunnes vaimo virkkoi:
»Mitä kummaa tekeillä nyt liekkään,
kosk' ei sirkka laulamasta lakkaa?»

Hähepä taas mustalainen vastas:
»Sirkkaa heinän tuoksu ilahuttaa,
ilahuttaa täyden ladon lämpö
sekä ihmisien hyvä seura;
mua vapaus jälleen voitettu, mut
yli muunpa veikko uskollinen.»
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Taasen vastaa vaimo mustalaisen:
»Rukoile, ettei käy tähti pilveen,

vapaus ei kahlehiksi vaihdu,
vilpiksi ei veljen uskohisuus».

Tuskin vaiettua viime sanan
äkki-häly harvan ladon saarsi,
oven pimeästä ääni huusi:
»Onko täähä olijoita keitä?
Vastatkaa!» — Ei sanaa — sama ääni
huusi: »Tuleen lato, toverit, se
mustalaisten kuninkaan on linna!»

Silloin puukko pystyss' Aatu rosvo
ryntäs ladon ovelle ja huusi:
»Täss' on mies; ei tunkeu vaimon tuoma
kostamatta linnaan, pääsyvalaa
ensin vannomattaan. Turva, hoito
Antto viejähe te vannokaa, niin
vangiks antaun lapsin, vaimoineni.»

Ovestapa ulos hiipineenä,
miesten keskeltä jo viejä virkkoi:
»Hoida itses, mustalainen, enää
apuas ei Antto viejän tarvis. »

Vihdoin viekkauden oivaltaen,
silmin säkenöivin yössä, huulet
vaahdoss' Aatu huusi: »Jumal'auta,
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näin jo ryöväreitä, jotka ryösti
veljensäkin, murhaajia, jotka
rhsti rintalasten sydämetkin;
Anton työtä tok' ei tehnyt kukaan
Virkkoi niin, ja viejän sydämehen
kera sanain kiiti kirkas puukko.

JOULU-AATTO.

Kuu kalvas kankaan hopeoi;
ulvonta korven sutten soi,
ja hahein haukku taloista;
mies samoo tietä saloista,
korvess' on maja -malkion,
yö joulun kolkko ovelP on.

Hän kulkuansa kiiruhtaa,
vaikk' umpipolku uuvuttaa,
vartoovan vaimon, lasten luo;
hän heille joululeivän tuo,
hovista tuolta sen hän pyys;
heili' oli surveeh' oltu syys.

Hämärtyy hämärtymistään —

kas, poikanen tuoli' yksinään
ken reunah' istuu kinoksen
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käteensä kylmään huokuen?
Jäykettymäisihään jo hän
on yhättäiss' yön hämärän.

»Mihinkä, lapsi parka, ties?
Käy meille, meill' on lämmin lies!»
Mies virkkoi, tarttui viluiseen,
talutti hänet torpalleen,
ja leivän sekä pienoisen
vei vierahansa juhlaan sen.

Siell' armas vainio nuorinta
imetti isän iloa:
»Niin kauan olet viipynyt,
käy tänne hki liettä nyt,
ja sinäkin!» — Hän takan luo
niin lempeästi pojan tuo.

Ja kun hän vaali valkeaa,
se kultaisemmin kumottaa.
Ei puutetta hän muistakkaan,
hän leivän tuodun iloissaan
ja maitokipon maistuvaks
asettaa ehtoo-atriaks.

Jo pehkusilta permannon
luo köyhän joulupöydän on
lapsliuta juossut leikistään -
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jäi vieras soppeen yksinään,
mut viereen lasten omien
jo vaimo johti poloisen.

Rukous harras luettiin,
hän leivän tasan taittoi niin,

«Siunattu lahja laupiaan»,
niin lausui vieras sijaltaan,
ja kyynelsilmin hymyi, kun
osansa otti tarjotun.

Ait' aikoi jatkaa jakoaan,
täys onkin leipä pivossaan.
Hän katseen hämmästynehen
loi puoleen pojan hentoisen,
hän katsoo, katsoo ihmeissään
ei vieras enää ennehään.

Kuin tähti silmän palo on,
niin otsalP outo valo on,
olalta vaate valahtaa,
kuin aamuss' usmat aaltoaa,
ja taivaan-kaunis äkkiään
heili' enkeli on edessään.

Se autuaamman valon loi,
sydämiin toivon, riemun toi;
se ilta ikimuistoinen
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majass' on hyväin ihmisten,
se juhla juhlist' ihanin,
kun vieraaks saivat enkelin.

Siit' talvi moni mennyt on;
ma kerran joulun viettohon
sain noiden hyväin majalle.
Jo pojanpojall' oli se;
siell' istui harmaapäänä hän
iloiseen iltais-pöytähän.

Valaisi pöytää kirkas hes,
siin' istui rinnan vaimo, mies
ja lapset sorjat hhjaa, kuin
juur' rukoiltu ois yksin suin,
kuin majansa he tuntis sen
olevan Herran huonehen.

Mut pöydän päässä ylinnä
on ainut joulukynttilä
ja kakut, maidot pantu luo,
mut kukaan niit' ei syö, ei juo.
Kenen se paikka? kysäisin;
sanottiin: »hyvän enkelin».
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PALVELUSTYTTÖ

Oi, jos jo pyhäkellot sois,
ja juhlapuku yhäin ois,
ja yöt ja usmat hajottain
sais aamu armas sunnuntain!

Työt viikon silloin ohi on,
saan käydä aamukirkkohon
ja siellä kohdata sen saan,
ken viikon toivoi tuttuaan.

Kas, kuinka rientää rekoset,
tulijat saapuu tuhannet!
Hän kirkkotörmäll' eeltäpäin
jo vartoo jäälle tähystäiu.

Ja mua hakee katse tuo,
ja joukko kasvaa, joutuu luo,
ja jopa joukossa ma näyn
ja riemuin kättelylle käyn.

Nyt sirkka virttäs sirkuta,
ja päre karttas kartuta,
jo että pääsen lepäämään
ja ystävästä unta nään.
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Täss' istun, poljen rukkiain,
ei kulu kuontaloni vain.
Ties Herra, koska loppuu työ,
ja pitkän illan päättää yö.

MÖKIN POIKA.

Jo olen hetken heilunut
ma kirves kädessäin,
mut voimani on vaipunut
ei horju honka näin.

Jäi ennen jälki, kun ma löin;
nyt käs' on tarmotoin,
kun talven pettua ma söin
ja vettä päälle join.

Jos muille työhön muuttaisin,
ehk' etu eessä ois,
isännän ehkä löytäisin,
ken selvän leivän sois.

Kai kaupungissa palkan tois
työ, toimi totinen. —

Niin tuumin, mutta tuonne pois
en toki toivo, en.
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Niin kuvastuisko kukkulat
siell' lahtiin siintäviin,
ois päivän koitot korkeat
ja laskut lauhat niin?

Niin humisisko honkapuu,
lois tuomi tuoksuaan,
ja laaksoss' impi laulusuu
mua konsa kohtaiskaan?

Vain lelu tuulten lennättää
on pilvi turvaton. —

Kodotta, vaiha ystävää
mit' ihmis-elo on?

Ehk' kuulee Herra ääntä maan
ja avun antaakin;
parempi vuosi parempaan
jo leipään auttaakin.

SOUTAJA.

Hei, poika polo, hei,
mi virren suita vei?
Hei, laula, että eestyy tie
ja sujuu soutu, veto vie!
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Jo aalto uinunut,
jo päivä painunut
on kauas lännen laaksohon,
niin tumma aallon taivas on.

Hoi, poika polo, hoi,
mi vesille sun toi,
mi levon vievä veikantyö,
kun uinahtaa jo itse yö?

Sa allin ajeloon
vai sorsan souteloon
noin riennät saarten, salmein taa,
tavoitat liutaa liikkuvaa?

Tuot' illat kymmenet
jok' yhä kyselet
mua saaret, rannat saattaen,
nyt, kaiku, kuulet kumman sen:

En sorsan souteloon
enk' allin ajeloon
ma riennä saarten, salmein taa,
tavoita liutaa liikkuvaa;

ajelen aatostain :

jok' airon-iskullain,
kuin heikko lie se, hiljainen,
ma aatostani lähenen.
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Miss' sauhu siintävän
käy alta töyrähän,
perälle järven pirttiseen
se tuonne piih pienoiseen.

Sielt' eellä koittehen
taas tavoitan jo sen,
kun vierii venho valkamaan,
ja kuhan sylihin ma saan.

LAULURASTAS.

Niin helppo, vilpas hengittää on jo;
pään päälP ei jyrkäss' enää aurinko!
Nyt suvipäiväst' enää jäljell' on
vain lännen loiste läpi lehdikon
ja tuulonen, mi uupuin leikistään
jo laakson kukkasiin käy lepäämään.

Sun intos, illan kirkkaan ystävyt,
vain, laulurastas, viel' ei viihtynyt.
Sun päiväs palo, sulous sun yös
suo tenhon soinnuille sun virrentyös,
mi kuolotonna kuvaa lempes häät,
nuo pitkät niinkuin kevään sädesäät.
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Suli' ystäv' on kuin mulla murheitas
ja vienon rinnan virkkaa riemujas,
kuin sun mun onko ääni sointuva,
niin hellä kieli, helppo tajuta?
Mull' onko lemmehein sun sävelees,
niin hellin hehkuin lemminkö mä ees?

Laps onnen, luonnon parmahilta ken
saa lemmen, saapi sanat, soinnut sen,
eik' äidinkieltään vaihda vaiheissaan,
hän uneksii vain, virkkaa uniaan,
ei harkitse, ei kaavoin kammitsoi,
mut virttä virkkaa, viisautt' unelmoi.

Sua, lehdon lauluniekka, kuuntelen,
pois kunnes kuolee rusko viimeinen
ja syttyvi yön kalvas sainio;
mua majah' armas silloin vartoo jo,
ja laulus mieltä hähe lausuissain
en suulla puhu, suuteloilla vain.

LINNUSTAJA-POIKA.

Viel' linnut maassa liikkuu vaan,
ja kaihtaa lehdikko;
ei vielä laukaustakaan,
ja ilta joutuu jo.
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Kun talvi kerran kerkeäis
ja lumet maille lois,
niin riekon teille jälki jäis,
ja teeri puussa ois.

Kun saapuis sää jo viileä,
puut lehden pudottais,
ehk' ensi lehdon liepeellä
pyyparven nähdä sais.

Pianpa pyylt' on suoja pois,
ja riekon jäljet nään,
mut se, ken pyhin pyyni ois,
sit' en nää sittenkään.

Mä tähyn täällä — tuolla hän,
ain' eres eksyen. .

Edellä katseen entävän
vaikk' öisin, keksis en!

VälilP on vuoret, vennot veet,
on korvet kontion,
on aamun, ihan autereet,
ja ehkä yökin on.
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AAMU.

Idän pilvet pirotteli
koi jo kultapisarin;
lehdet, silmut sirotteh
kaste päärlyin pähyvin.

Kautta metsän käet kukkuu,
puissa rastaat raksuttaa,
tuhat riemun ääntä hukkuu,
tuhat uutta raikahtaa.

Piirtyy kare järven pintaan,
tuuli lehtoon lennähtää,
joka henkäys tuo rintaan
tuoksua ja elämää.

Koite, enkel' ylähäinen,
ystävä jok' olennon,
konsa katse hämäräinen
kohdannut sua, kirkast', on?

Häädät murheen mustan häivän,
seestät synkät miettehet;
tuntemia nuoren päivän
nuoret vain on tuntehet.
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Tuskat, kaihot kaikki raukee
toivoon, rauhaan riemuiseen.
Luonnon aamun kerah' aukee
aamu joka sydämeen.

SUUTELO.

Sua kyltymättä suutelen,
ja kyltyisinkö konsaan ? — En!
Vaan sanos, kulta, kuulla mun,
mik' on tuo onni suutelun?

Ne molemmist' on sulot niin,
vaan miks on mieles suukkosiin?
Ma kysyn kymmenesti noin,
sa vastaat sadoin suuteloin.

Mun hunajaa jos huulill' ois,
sulommin suukkost' etpä sois;
jos sappehen ne kostuttais,

ne yhtä hehän suukon sais.

Vaan minpä syyksi keksitkään,
jos kursailutta kysymään
ken käy nyt suita: selko suo,
min vuoksi suukonsuike tuo?
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Ja kansa ain' on armoton;
min saakaan siis jo tuomion,
ken suutelee vain yhtenään
eik' itse tiedä syytäkään.

Tuot' itse turhaan tutkelmoin,
mi suukoss' oivaa oisi noin;
mut kuolisin, jos oltav' ois
mun hetki punasuultas pois.

KATUVA.

Oi kätke, poppel-lehvä, lempisiimein,
mit' allas poika armas virkkoi viimein!
Tuo pyyntö tulinen, tuo harmi, hätä
vain mun ja mykän ihan muistoks jätä.

Sih' aurinkoinen läntehen jo lähti,
ja vilkkunut ei vielä illan tähti,
ja tuulonen jo nukkui helmaan viidan,
kun erosuukosta hän sytti riidan.

Vain suhe uskon, mieleeni kuin koski
tuo poika huokaileva, kyynelposki,
kuin sadat suukkoset jo saanut oisi,
jos ujo tyttö tohtis vain ja voisi.
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Jos joskus vielä varjohos hän palaa,
vilveessäs hetken haaveksia halaa,
sa hälle kerro, jos on sulia kieli,
nyt mitä sanoiks saapi arka mieli:

Äl', armas poika, sure, suutu syyttä!
tuo kylmä kuor' ei sydämettömyyttä.
Tytöhes tylyys luultu anna anteeks,
ujoja oikkujaan äl' laske kanteeks.

MUINEN.

Pauhuin käy samein
aalto päin parrastaan,
hallaisin hamein
koivu on kummullaan,
lumi jo hyytää maan.

Kevääni kukka,
keiju, mi kiidit pois,
kyynele rukka
kotvaks sun luo jos tois,
mieleni virkkaa ois:

»Vieläkö tienon
tuntenet, tyttönen?
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Vihannan vienon

muistatko muinaisen?
Muup' on nyt muoto sen!

Noin sulosuinen
virkkais, jo karkoten
»Näin kukat muinen
myös pojan poskien,
muinen — niin, muistan sen!

MERIMIEHEN MORSIAN
Nousi tuuli nopeaan
purjeet pulhstuttamaan,
laiva käy päin kaukorantaa
palaa, konsa Herra antaa.

Vielä, viety ystäväin,
tähynnetkö tänne päin?
Oi, sun näkisin mä varmaan,
kaihtamatta itkun harmaan.

Jospa siivet saisin vain,
siivet selän kaj avain,
seuraisin sua riemumieliä
tietämättömällä tiehä.



254

Minne kunne kulkus ois,
sinne siipeni mun tois,
ilohehuss' hmat liitäis —

jälkeen katsehesi kiitäis.

Mutta, tyttö parka, saan
hinaa hehuteha vaan,
itkun viljoin vierrä annan,
siipirikko sirkku rannan.

Vai ma kanssa, katala!
Pakko kotiin palata,
ennenkuin jo ilta kerkee,
purje puuntamasta herkee;

pakko poistaa kaipaus,
huolen ainut huojennus,
poistaa posken kyynelnorut,
ettei tulis emon torut.

TERVEHDYS.

Synkkä kuuro pakohon jo painuu,
palaa hlan armas aurinko,
maininkien kehtoon uupuu, uinuu
ulapaha päivän myrsky jo.
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Vhkonpa jo kalhs kaihoehee
turhaan venostani viipyvää,
rannall' yksin koito kujerrellee,
kyynelsilmin tänne tähyää.

Vaan jo purjeess' ihan tuuh tyyntyy,
ja niin vitkaan auttais airosein,
ja niin kauas selän taakse siintyy
niemi neitoni, maa marjuein.

Sisko sirosiipi, pääsky pieno,
helläks sinne siuvo viestiksein,
olkapäälle istu, virka, vieno,
korvahan näin kuiskaa kullahein:

Ystävääs jos kaipaat, impi, sulien
sydämensä tervehdys on tää:
aamulla hän heti tuulen tullen
venhoineen jo luokses viilettää.

Tie on pitkä, hähe saatoksensa
tuult' on tarvis selän, salmen taa;
vaan kuin tyynt' on, tykös aatoksensa
mua herkemminpä heilahtaa.

Linnun liverrys vain lehdon puussa,
kuiske rannan läikkylähtehen,
sääsken surinakin ihan suussa
luokses salamana saa jo sen.
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VARO, VAANII JUMALAINEN

Tyttö herja, hempulainen,
annas kevään, toisen mennä,
noinp' et enää vilku vainen,
vahatonna leiju, lennä.

Leikit neljäntoista vuoden
viides-, kuudestoista viekin,
tulee Lempi leimun tuoden
silloin tosi toinen liekin.

Mieltäs tuhansin jo tuskin
kipuna sen pienin hiiltää,
kaaren vienoin viuhauskin
veriin raikkaan rinnan viiltää.

Rikkuu rauha, riemut pettää,
iloss' itkua on puoli,
toivon, hymyn kesken vettää
silmän hiipivä jo huoli.

Tyttö, varahaist' on vielä
väistää nuolta nopsaterää;
vast' on Amor vainotiellä,
aavistus kun rinnan herää.





# ® <B Uusi kuvitettu maailmanhistoria. # <®

Tohtori K. O. LINDEQVIST

YLEINEN HISTORIA
Ilmestyy kahden vuoden kuluessa noin 45 vihossa ä 55 p.

Mikäpä tiede siinä määrässä kuin historia olisi omiansa
leviämään kansan keskuuteen. Korkeampaa kansansivistystä
varten yleinen historia on runsain opinlähde, samoin kuin
se ihmistoiminnan ja ihmishengen kaikenpuolista kehitystä
esittävänä kertomuksena on viehättävintä ja kehittävintä
lukemista kaikille sivistyskerroksille.

Tohtori K. O. Lindeqvist on nyt kirjoittanut uuden Ylei-
sen historian. Siinä hän on yleistajuisessa muodossa esit-
tänyt tieteen uudemman käsityksen historian kulusta, pitäen
silmällä ainoastaan historian tärkeimpiä tapahtumia ja henkisiä
virtauksia. Hänen kirjoitustapansa on juuri sellainen kuin näin
yleissivistystä varten aiottu teos vaatii, selvä, tarkka ja mieltä-
kiinnittävä.

Yleinen historia tulee noin 1,500 sivun laajuiseksi ja sii-
hen hankitaan yli 500 kuvaa. Näillä kuvilla, joita ei ennen ole
suomalaisissa teoksissa julaistu, on se erityinen ansio, että ne
melkein järjestään ovat tehdyt muinaisjäännösten ja kunkin-
aikaisten taideteosten mukaan.

Teos julaistaan arvion mukaan 45:ssä 55 pennin hintai-
sessa vihossa. Sen koko hinta on siis vaan noin 25 mk, joka
tulee jakautumaan kahdelle vuodelle — teos valmistuu nimit-
täin vuonna 1903 — joten se ei kenenkään varoissa voi tun-
tua rasittavalta.

IME" Ensi vihon saavat ilmaiseksi ne, jotka teoksen tänä
vuonna tilaavat.

Porvoossa, huhtikuulla 1902.

Werner Söderström
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Vaan kun raukee rauhas milloin,
syttyy kaiho kalvavainen,
varo, valvoo, vaanii silloin
jousiniekka jumalainen.

SERENAADI.

Ei armaan akkunassa enää tulta,
vain välkkyy ruuduilla kuun valju kulta,
eik' enää kuulla kautta uutimen
tuo kuva kaunoinen.

Jo leposijah' on hän turvatulla;
nyt kaino Kuutar oppaan' ollos mulla;
vain mun ja yöhyen sa tuta suo
näkemäs armaat nuo.

Jos kädet ristii hän, jos kyynel loistaa
katseessa, joka taivahia toistaa,
niin huokaa, enkehen kuullen vaan,
hän ehtoorukoustaan.

Vaan jospa värjyy povi valkoverho,
ja huulten ruusuill' entää hymyn perho,
ja poski hiljaa hehkuu, sihoin oi,
hän minust' unelmoi.
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TEESKENTELY.

Riemun, tuskan tutut kaikk' on,
vaikk'ei kaikki ilmi päästä;
tult' on tyttöin sydän, vaikk' on
ollaksensa järin jäästä.

Sydämestään jumal-huumat
kuka kuolevainen sulkis?
Suukkosiss' on tytön tuumat,
kuinka suppusuuna kulkis.

Lemmi, poika, lieki, pala,
palos jäähä palkitahan;
kylmäpä vain askel ala,
saapi hempus saman pahan.

Turhaan tuskiaan hän salaa,
katse, ääni, kaikki kiehi:
»Sydän povess' immen palaa,

pakkasta vaikk' olla mielii.»

Pyydä tuhat suudelmata —

vikisten hän suo ne viedä;
Älä lainkaan — ainoata
antamatt' ei olla siedä.
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Kyyneleet jo kertoo kuumat,
huokaukset hiljaa hokee:
»Suukkosiss' on tytön tuumat,
suppusuu kuink' olla kokee.»

PERHO JA RUUSU.

Muhan helmahan jo murtuu
ruusu vaaleten;
perho tuulten ahe turtuu,
vihmain vilujen.
Konsa jäheen saa se, konsa
kaunoisensa, karkelonsa ?

Konsa aukee
ruusun raukee
katse kalman-horrostaan ?

Iloss', onness' elää sai he,
suven lapset nuo;
hiipinyt ei vaara, vaihe
riemujensa luo.
Suukon-anti auvonansa,
rauha puhdas povessansa,
poissa joka
huolen oka
säästyneet ei kuitenkaan.
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Kuinka nyt he vartoo, vuottaa,
ei voi elämää
konsaan heille enää tuottaa
kevään, lemmen sää;
vaan kuss' uinuu kummun omat,
kohoo uudet ruusut somat,
uudet lemut,
perhos-kemut
uudet heidän haudoillaan.

ANSOILLA-KÄVIJÄ.

Ma salon halki samoan
ja kuusta, honkaa kurkistan;
nään lintuja, mut ainoaa
en maahan mahtuvaa.

Kuin pakohon ne painuu vain
jok' ainut ansapaikkojain,
ja palata, kuin tulinkin,
saan tyhjin tuomisin.

Sais harmittaa ja hävettää
jo mua tyhjän juoksu tää,
mut mäntyyn päin se menköön vaan,
en suutu suottakaan.
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Mull' ansa viel' on viimeinen,
on anti-paula ainainen,
on saaliille ja saajahe
yht' armas ansa se.

Kun illalP ehdin kotihin,
on koettu se kohtakin,
on kädet neidon kaulassa,
on lintu paulassa.

ILTATÄHDELLE.

Ihan tyyni tyttönen,
virka, tähti vienoinen,
ilonko vai surun säät
suuremmiks sa maassa näät?

Myrskysäässä merimies
kuilust' aallon kukaties,
pelko, toivo povessaan,
tähyy johtoos tuttavaan.

Lohtua ehk' etsein nyt
katsoo sydän särkynyt,
hyljättynä huolehen,
lempisilmäs puolehen.
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Ehkä nuoren neitosen
lemmenkatse kaihoinen
tutkii, tuikkeess' eikö sun
kohtaa katse kaihotun. —

Harhassa jos haaksi lie,
ohjaa oikeaan sen tie;
huolen hyljätynpä luo
tuikkavainen lohtus tuo!

Mutta neitoni jos näät,
lennähytä lemmekkäät
sätees sanan saatteloon:
kauan jo ma kaihoss' oon.

KUOLEVA.

Yö pitkä pianhan jo loppuun käy:
koi kultainen jo ilmoill' eikö näy,
ja järven aavall' aamun kajastus?
Juur' eikö soinut teeren kukerrus?

Kun heleästi kohta hehkuu koi,
ja pirtin räystähät jo pisaroi,
ja luukust' avoimesta lumen, jään
heruvan helmi helmeltä mä nään,
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ja vait on pirtin sirkka, varpunen
virittää virren pihall' iloisen,
uus sija silloin muhe muuttakaa
ja portahihe sairas saattakaa.

Siin' oljill' leväten ma haluan
viel' luonnon nähdä ilon-ihanan,
sen järvet, rannat nähdä riemahtain,
ja kuoha keväimeen, kuss' elää sain.

NUORUKAINEN.

Tuuli, sa vallaton, vilpas,
kunne sun kiiru on kilpas?
Hellit ja heität jo taas,
kussapa lie lepomaas?

Aalto, jos aironi noutais

johtoas, venhoni soutais
vain kuhun kuphnet pois,
kunneppa kulkuni ois?

Aattehet ainaiset, kunne
määrä on matkaelunne?
Lapset te auringon maan,
leikinkö lennätte vaan?
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RUUSULLE.

Uinujatar kätköss' umppukuoren,
suloks synnyinlaaksos havaja,
silmäs suuteloihin perhon nuoren,
aamun helmivihmaan avaja.

Riennä, kukka! Hetken kestää vainen
hetken lahjat lakastumattaan.
Riennä! 110 ompi elon lainen,
elo kiitävä on kevät vaan.

Lemmi, lieki, nauti kevääs taikaa,
sulo kukka, yhä sorjeten;
tulkoon enkel' ennen syksyn aikaa,
taivaan tarhoihin sun taittaen.

KAUNOTAR.

Hyvää kaikki, mitä mielin,
mitä käsken, kaikki saan;
kauniiksi mua kilpakielin
kaikki kehuu vaan.
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Kuka silmän tulta, kuka
vartta, valkohipiää; —

sitä oma silmä muka
peilist' eihän nää!

Enemmän kuin pitkin illoin
parvet ihastelijain
nään tok' itse, siihen milloin
pilkistän ma vain.

Eihän kiitos kirvelyttäis,
vaikk' on tuulta tyhjempää,
sydänt' ehei syrjähyttäis
sorja poskipää.

Sitäpä vain mielitehään,
sille lempi leimuaa;
sydän-paralle ei kehään
sanaa tuttavaa.

LÄHDE.

Sua, lähde kaunis, katselen,
kuin pilvein varjot käy
ali' aaltos, kättä seuraten,
mi silmähe ei näy.
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Tuoss' yksi hohti, hymyili
kuin nuori ruusunen.
Hyvästi! Pois jo pakeni,
iäksi eroten.

Vaan tuossa toinen kirkas on,
niin päivän-päilyvä!
Jo sammui, saman tuokion
vain oli säilyvä.

Taas yksi! — Sep' ei pakene,
se verkkaan vyöryää;
mut pimeä on pilvi se,
se peihs pimentää.

Näin nähdessäin sun aattelen
ma omaa mieltäni:
kuin moni pilvi kultainen
pakeni sieltäki,

kuin moni musta, kolkko loi
yön synkän sydämeen,
niin tuli vinhasti, mut oi,
niin väistyi vitkalleen!

Vaan kuin ne tuuli toi ja vei,
ne tuiki tuta sain:
poveni peiliss' ollut ei
kuin tyhjät varjot vain.
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Ja peilin toki pilvet nuo
valaisee, tummentaa! —

Kons' uupuu, lähde, leikkis tuo,
kons' aaltos rauhan saa?

SEITSENTOISTA-VUOTIAS TYTTÖ
En tiedä, mitä toivon,
ja silti toivon vaan;
sydämein on niin tyhjä,
ja toki tulvihaan.
Mit' on tää kaiho, kaipuu,
mi shlä määränään?
Ma mitä toivon, tahdon
ja mitä mietinkään?

Kuin orja päivät istun
ma ääress' ompelun;
kylP uutteralta näytän,
mut muiss' on mieli mun.
Unohtuu neula usein,
pää kättä vasten jään.
Ma mitä toivon, tahdon
ja mitä mietinkään?

Kun kevät tulee, tuumin,
ja kukkii kumpu, maa,
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myös mieli musta muuttuu
ja kaiho katoaa.
Ja kevät sai ja kesä,
mut miel' on ennellään.
Ma mitä toivon, tahdon
ja mitä mietinkään?

Suloja synnyinseudun
ma enää lemmi en,
min luojan päivyt loistaa,
sen itse synkkenen.
Oi, miss' on hoiva huoleen
ja ilo ikävään?
Ma mitä toivon, tahdon
ja mitä mietinkään?

Ah, joka alle nurmen
jo saiskin nukahtaa!
SMP yksin, kenpä tiesi,
vain rinta rauhan saa.
Mut elost', ystävistään
jo yönkö pimeään!
Ma mitä toivon, tahdon
ja mitä mietinkään?
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KOSTO.

Vilkkuehen virran juoksu
hohtaa kultaa, hopeaa;
rannan ruusustosta tuoksu
hehe-hervas tuulahtaa.

Luokseen virran vilvas laine
kylän neidot koonnut on;
piihyt poika-veitikainen
taa on taajan pensaston.

Silmistä se vaaran varjoo,
kammitsatta kielet käy;
tuhannet he naurut tarjoo
naurajahe, jot' ei näy.

»Aatteles, jos kuullut ehk' on
melumme ken huiman vaan!» —

»Kukas takaa korvat pehkon,»
ilkkuu poika piilostaan.

»Kiiruun, siskot, kiinni konna!» —

Hänt' ei pakoon päästetä.
»Kosto hälle armotonna!» —

Kostetaan, ei säästetä.
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Arvaas, mist' on kahle saatu?
Kukkasist' on kahle tuo.
Mikä kovan koston laatu?
Joka tyttö suukon suo.

KUKAN KOHTALO.

Ma ruusun ensi hemmen hetkessään
keskehä kesäpäivän lasten näin;
vain rauhaa puhdast' umppukätkössään
uneksi punervin se poskipäin.

»Avaja silmäs, armas kukkanen,
ja oivalla, mik' elon onni on!»
niin kuiskui, kukkasissa liehuen,
jo perho kuhanhohto, huoleton.

»Niin synkkä suli' on, ahdas asunto,
nhn outo rikkaus rinnan nautintoin;
tääh' ilo elää, loistaa aurinko,
odottaa lempi onnen-suuteloin.»

Tuo kukkasehen tenhoo syvästi,
jo suukkonsa se mairijahe suo;
sen perho sieppaa, kuiskaa: hyvästi!
ja liitelee jo uutten umppuin luo.
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KEN TÄNNE TIESI TOI?
Välillä väljät veet
ja tuimat tunturit
sieh' aamus auenneet,
sieh' yksin ylenit.

Sua ikävöinyt en,
en teitäs etsinyt;
ei aatos ainoinen
sua kohti eksynyt.

OP outo isosi
ja emos mulle myös
ja elos, olosi
ja tyyten ties ja työs.

Kuin virta tunturin
ja lähde laaksomaan —

sen verran kumpikin
vain tunsi tuttuaan.

Kuin kukka kukahe
on toisen kunnahan,
kuin lintu linnulle
on viidan vierahan.

Laps seutuin outojen,
miks sieltä siirryit, oi?
Sa kauko-hntunen,
ken tänne tiesi toi?



272

Sydämen hekkiväks
sä kylmän kuinka loit? —

Ylimmäks ystäväks
kuink', outo, tuha voit?

MORSIAN.

Josp', oi jospa jo sun purtes suuntais
tuolta takaa koivuniemen pään;
ensin purje vilkkuis, jopa puuntais
tuttu punahina viirinään!

Toisit myötäs siskos tervehdyksen,
mulle riemurivin muutaman,
toisit myötäs taattos. myöntymyksen,
äidiltäsi äidinsuudelman!

Miksi onneamme viivytellä?
Kyhä vuodet kultaa kokoaa.
Lempi on kuin kukka — keväimellä
kultaisella vain se kukoistaa.

Riennä! Kutsuu laakso, kumpu koinen
laiha ilman lintuin ilohon.
Vaikka kulokoivun konkeloinen
kanssas mulle onnen oksa on.
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KAIPAUS.

Jo puist' on lehti pudonnut
ja kuoheet kukat maan,
jo suvi kauan kadonnut
ja talvi täähä vaan.

Niin, talvi luonnon täyttää vain
ja sydämenikin,
ja täyttää, vaikka maahmain
ma ääreen menisin.

Jos lehtis lehdot, lämmittäis
maan armas aurinko,
mun routa rinnan ahe jäis
vain yhtä autio.

Kevääni, riemuni, ah en
sua enää konsaan nää;
sun, aurinkoni ainoinen,
jo kätki kalman jää.

Sun sielun' oli, sydämein,
sun elin elostas.
Jäi kaipaus vain kaikeksein,
muun veit sä mukanas.
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Nyt muinaisien muistelo
mull' ainut ratto on,
kun päättyy illan askar jo
hiipyissä hiilikon.

KEVÄTLAULU.

Jo entää, jo ehtii
tien siintävän siukojat nuo;
jo lehdot ne lehtii,
luo jäänsä jo järvi ja vuo.

Soi vienot jo virret,
miss' ärjyivät myrskyjen säät;
miss' asuivat kirret,
nyt armauden, auvon on häät,

Vain lempehen talttuu
laps ilmojen laidattomain,
ja taivaiset mahtuu
maan hymyvän vieraaksi viin

Mun lempeni lehtii,
luo jäänsä mun tunteeni vuo;
viel' ehkäpä ehtii
pois mennehet enkeht luo.



IDYLLEJÄ JA EPIGRAMMEJA
KAHLEISSA.

Pohjalta punaisen virran
simpsukoita poika pyysi,
niin saipa heleän helmen,
tapasi taivahan-sinisen,
taivon tähden pyöreyisen.
Helmessäp' on neito nuori,
näin anovi, näin sanovi:
»Heitä helmes, poika kulta,
tee vapaaksi vanki parka,
siitä katse kiitollinen
kiitokseni on oleva.»

•En ikinä, tyttö kulta,
helmi on kalhs heitettävä,
kärsi tyrmäs tyynnä vainen,
monelP on pahempi paljon.»
Helmen neitopa hajotti,
niinkuin koite kukkeana
pojan rinnalle kohosi,
kultakutrit kulmasilla,
poskilla punerrus ruusun. —
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Seisoi vaiti, vangittuna
poikanen sulositeissä
kolme kotvoa kovoa.
Kolmannen kuluttuapa
näin aneh, saneh hhjaa:
»Heitä hempes, tyttö kulta,

tee vapaaksi vanki parka,
shtä kyynel kiitollinen
kiitokseni on oleva.»

»En ikinä, poika kulta,
hempi on kalhs heitettävä,
kärsi tyrmäs tyynnä vainen,
monelP on pahempi paljon.»

VARHAINEN SURU.

Siskohes sa ruusun taitoit, itse
valmun valitsit.
Ruusu elon, lemmen, valmu kuolon,
unhon kukka on.
Rinnan autuutt' etkö aavista — vai,
valju enkeli,
viisitoistiasta koskenutko
ois jo kohtalo?
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TYTÖN VUODENAJAT.
TalviaamulP astui tyttö
lehdon huuraisen polulla,
ruusunpa havaitsi siellä
hahan viemän, sille virkkoi:
»Ällös surko, kukka rukka,
ett' ohi on armas aikas!
Sullap' on ilosi ohut,
elosi kevät ihana,
ennenkuin tapasi talvi.
Kovempi mun koidon kohta,
sydän-parkani pahempi,
kevät, talvi sill' on kiistan,
kevät sen on kullan silmä,
talvi maammon tarkka silmä.»

YHTÄLÄISYYTTÄ.
Kuin monta aaltoa ulapalla,
kuin monta mietettä mielessäni?
Ne kauas käyvät — ja jäävät sentään,
ne kuolee pois — ja ne virkoo jälleen,
niin erillään — toki aina yhtä,
nhn monta — nhn toki aina samaa!
Samahan mereen samat tuulet
ne nostaa kaikki,
samahan poveen nostaa kaikki
ne sama lempi.
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LINTU.

Kuhan akkuna avoinna;
olisinpa outo lintu,
heti lentäisin sisälle.
Hän mun häkkihin panisi,
laittaisi lasihin vettä,
siemeniä sinne toisi.
Haastaisinpa ma hänelle:
»Pois vedet ja viljat, tyttö!
Ei sun lintusi iloinen
juo kuin lemmen kyyneliä,
elä kuin suukoilla sulilla.»

ENSI SUUTELO.
OP istahtanut impi hämylehtoon;
hopeapilvelP loisti tähti ehtoon:
»Mit' taivaass' aatellaan, oi tähti, konsa
saa armaalt' armas ensi suutelonsa?» —

Näin vastas kaino tytti taivaan talon:
»Iloiten katsoo enkel-lapset valon
heiss' oman autuutensa heijastusta, —

pois kääntyy kyyneltyin vain kuolo musta.»
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ÄLÄ KARTA

Kuuleppas, kujehtijatar,
kuinka syksyllä ratosti
rastahien pyynti käypi?
Kas minäpä lintumiesi,
sin' ota rastas ollaksesi.
Kuules, pyytäjä puhuvi:
»Älä karta, kaunis rastas,
terttuselta pois pyrähdä,
ei paula pahaksi suhe,
vain on kaune kaulallesi.» —

Haa, joko kiinnyit, kiusalintu;
suoppa suukko, niin sun päästän.

SUUTELON TOIVO.
Haaveillessa laitehella lähteen
suutelon ma huulillani kuulin
hiljaa kuiskivan näin kumppalilleen:
»Kas, jo tänne käy tuo kaino tyttö,
tänne käy, ja tuossa tuokiossa
siirryn hänen ruusuhuulosiheen;
sitten kantaa hän mua kaiken päivää,
yhtä mansikkaist' ei henno maistaa,
ettei sekoittais mua marjan mehuun,
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lähtehestä kirkkahast' ei juoda,
ettei musertais mua lasin laitaan,
lemmestä ei hiiskahtaakkaan, ettei
huokuis pois mua punahuuloselta.»

LEMPI.

Tytärtänsä torui äiti, sanoi:
»Lemmest' oon sua varoitehut, tyttö,
hukkaan näkyy varoitukset menneen.»
Tyttö virkkoi: »Äiti, älä soimaa,
lukon taakkin lemmeltä jos piilen,
joka säteen kanssa luo se lentää;
kauas metsähänkin jos ma karkaan,
huminassa joka puun se huokaa;
silmät, korvat jos ma suljen, suoraan
sydämeen se ilakoiden hyppää.»

EROTUS.

Allapäin kun istuin, haudoin huolta,
varpunen sen äkkäs ulkopuolta,
nokki iloisesti ikkunaan:
»Poika, surut pois, pää pystyyn vaan!
Sieltä täältä siemen sirahtanut,
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pisar kinoksesta pirahtanut,
lemmen sävel kuhaltani vain,
ja mull' on kuin juhla jumalain!» -

Varpus-rukka, sainkos siivet lentää,
maasta taivoseen sun laillas entää,
sainkos lemmen lauluks sointumaan,
kurjimmainen, sainkos kullankaan?

UNELMA.
Väsyneenä vuotehehe vaivuin
huolet, kaihot uneen upottaaksein;
unonenpa hiljaa pielukselle
pujahti ja korvahani kuiski:
»Nouse, hän on tullut, tyttö kaunis;
silmäs avaa, saatpa suukon häitä!»

Iloisena silmäni ma avaan:
Missä uni? Niinkuin usva haihtui.
Tyttö? Tuolla puolla merten, maitten
Suutelo? Ah, kaihossani vainen.
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HALVEKSITTU.
Pelto täynnä tähkäpäitä,
tähkäset jyviä täynnä;
niin joka sattuma-sanasi
kasvavi katoamatta
sydämessäni syvällä.
Muut vievät latohon viljan,
sinä julma, kiittämätön,
sinä kylvät vain ja kylvös
heität säitten saalihiksi,
ilman lintujen iloiksi.

KUKKASKAUPPIAS.

Rannall' istui poika pieni
ison siskonsa keralla,
laivan kaarnasta kaversi,
kuormasi kukilla laivan,
muurahaiset mättähältä
siihen värväsi väeksi,
pani yhden päälliköksi,
päällikölle näin pakisi:
»Merimies merelle uljas,
mene ja tule takaisin.
Myöppä lasti muille maille,
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tavarat meren taaksi,
kukat kultihin koreihin,
hempuihin hehsevihin.»

Huoaten silitti sisko
kiharpäätä veijon, virkkoi:
»Nelivuotisna nyt kaupit
rannan kukka-raukkasia,
nelikolmattaisna kerran
sydämiä vielä myönet,
myönet kultihin koreihin,
hempuihin helisevihin.»

SURU JA ILO.

Suru, ilo kahden
sydämessäin asui,
suru kammiossaan,
toisessa taas ilo.
Vihass' erillänsä
toinen taikka toinen
vallass' oh vuoroin.
Sinne tultuaanpa
armas ainokainen
aukas ovet varmaan,
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sopuun sai ne, kosk' on
suloa nyt suru,
ilo surunsoipaa.

PERHOSVIESTI.
Istui tyttö ikkunassa
suvihuomenen sulossa.
Tulipa pihalta perho,
kultasiipi kukkasista,
istui immen suortuvalle.
Tienpä hän salpasi samassa,
sai perhon kätehen kiinni,
kestytteli keijustansa:
»Viihdy täällä, kaunis vieras,
sua suukoin" suosittelen,
hehittelen, hemmottelen,
kantelen kätösehäni.»
Eip' auta: alati pyrki
pakohon, jos irti pääsi.
Viimein sen hädästä heltyin
tyttö akkunan avasi:
»Kiidä sitten, kiittämätön,
vie se viesti veikoillesi:
joutavat pysyä poissa,
pysymään kun eivät jouda,
paremmin pakotta viihdy.»
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TYTÖN MIELT' ÄLÄ SAMENNA.

Lähtehehä istui tyttö,
veessä jalkoa virutti.
Pään päältä hversi hntu:
»Älä lähdettä samenna,
siin' ei sitten siinnä taivas!»
Tyttö silmänsä kohotti,
kujerteli kyynelsilmin:
»Lähdettäsi suotta surret,
koht' on lähde kuulas taasen.
Näitpä mun poloisen kerran
tässä poikasen keralla,
hänehe sanoa saatit:
tytön mielt' älä samenna,
se ei ikinä seesty sitten,
kuunahan kuvaksi taivon.»

KESÄYÖ.
Lammen laineheha hhjaa
kesäyössä keinuehn,
vapaseha veden viljaa
venoseeni viekoittehn.
Mutta virttään raikuvinta
helkki rastas hehkurinta,
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kunnes virkoin vihass' asti:
»Paras, kun nyt koreasti
siipes ahe pääsi peität,
päiväksikin hiukan heität.»
Vaanpa rohkeasti rastas:
»Poika, pois nyt vapa!» vastas,
»vilkaisehan vettä, maata,
vait et itse olla saata.»
Ja ma katsoin: kaikkialla
kirkast' ympär', yhä, alla,
taivas, aalto, ranta hohti,
kuhan kuvan mieleen johti.
Toteen hnnun virsi veti,
laulun tään mä lauloin heti.

RAUHA.

Kuulen äidin sanovaksi:
»Laps, sait kaheutta kaksi,
ajan ahtahankin taitse
viattuus ja rauha kaitse.»
Mennyt on rauha mielestäni;
jotta palais päivinäni,
unhottaa älä, äiti kulta,
käske, ken sen kätki multa.
Hähe omaks ellen tulle,
turha on rauhan toivo mulle.
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MUUTTUNUT.

Ennen toruja sain kaiket päivät:
liinat, liepeet liehalleen ne jäivät,
tukka hulmuss' oli hurin-harin,
peiliin katsahdin vain syrjin-karin.
Nytp' on tuiki toisin. »Mik' on sulia,
kun et koskaan valmiiks ala tulla?
Siinä sievää tehdään! Herran nimeen,
koko päivän pälyy kuvastimeen!»
Tartuinko jo raukka aivan taikaan?
Mikä moisen muutteen saikin aikaan?
Ei, ei mikään, kuiskaa sydän oma,
ellei sulhonen ja sormus soma.

PITKÄ PÄIVÄ.

Lyhyt kanss' armahan
päiv' oh keväinen.
Yksin nyt ollen syys-
päiväkin päätön on.
»Päivä se kuluu niin!»
miekkoset virkkaa muut.
Minäpä: «Voi, kun on
hidas se kulumaan!
Eikö jo ehtoo saa
tule jo tyyni yö?
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SULOT.

Ma kaunoisten parvehen katson,
ma tähyän taukoamatta;
ma katsoisin parasta parven,
mut ylen on vaikea vaali.
Kas, tuonpa on sirkummat silmät,
ja tuon helakammat on posket,
ja tuon verevämmät on huulet,
ja tuon sydän hellemmin sykkii. —

Niin kaikiss' on kaunista jotain,
mi mieltäni kiehtoo ja kiintää.
En ketään mä hyljätä saata.
Ah, kaikkia suudella soisin.

AMOR,

Ampunut ei nuolta Amor
sydämeeni, eipä, niinkuin
kirjat kuohehet kuvaavat,
väijynyt vasamin, Joutsin.
Viattuus oP ansa ainut,
kauneus ase kavala.
»Sulo poika, sulle täällä
syli on auki, sydän lämmin,
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jos tahdot minulle tuha.»
Heti kutsun kuuli, — sitten
onni häh' on ollaksensa,
onni mun hänet omata.

HERKÄSTI TAIPUVA.

Lyhteiksi kun pellon kultaviljaa
sitelin, nuor' Aatu rinnahani
seisoi sirppi kädessä, ja pyssy
pyörtänöhä kannon nojass' oli,
mutta pehon alta sorsan ääni
kuului lammen rantakaishkosta.

Heti pyssyään tuo reipas poika
tavoitti, mut käteensä ma tartuin.
»Anna sorsa-raukan olla», sanoin,
»anna, kun ma pyydän, Aatu kulta.»
Paikalla hän pani pyssyn pois ja
iloisna taas sirppihinsä tarttui.

Tuosta usein mielessäni mietin:
Kumma toki on tuo sorja Aatu.
Sana hehä huuliltani, niin hän
halunsa jo hartahimman hylkää;
katse lämmin sihnistäin, niin iloin
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tekee, mit' ei ennen suurin surmin;
suukko hehä, lämmin sylin-anti
menemään sais varmaan vaikka tuleen

AINOA HETKI.

Mä yksin ohn,
hän yksin tuh;
mun tieni ohi
vei hänen tiensä.
Ei luokse jäänyt,
mut jäädä aikoi,
ei puhutehut,
mut silmä puhui.
Sa "outo ohut,
sa tuttu tuhut!
Pois päivä karkaa,
ja vuosi kuluu,
pois muisto toinen
jo toisen ajaa;
jäi lyhyt hetki
se muhe iäks,
se karvas hetki,
se armas hetki.
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ORJANTAPPURA.
Siskokukkani sijaton,
hyiss' olet talvin tahaeltu,
vihattu okainen virpi.
Vaan varros, kevät kun saapi,
lehdet, ruusut jo levität,
eik' ole kukkast' ilman alla
ihanuistas, armauistas.

Monip' on okainen oksa
alastonna alla tuulten,
vain ois lempeä vajaalla,
päivänpilkettä sydämen,
jotta jo ruusuihin rupeisi,
jott' ois kaune kaiken luonnon,
ihastus joka-ikisen.

KOLME JA KOLME
Merta tornista tähysti
neittä kolme korkeasta;
kolme purjetta näkyvi,
virkkoi silloin sisko vanhin:
»Siskot, tuoha taaton laivat
kaukomailta käy takaisin.
Meitä on sisarta kolme,
kolme on laivan laskijata.
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Satamaan ken ensin saapi,
saapi ruusukiehkurani,
jos se mielehen hänehe.»
Virkkoi siihen sisko toinen:
»Kenpä toisena tulevi,
saapi kukkakimppuseni,
jos se mielehen hänelle.»
Kohdaltansa kolmas virkkoi

Kenpä viimeisnä tulevi,
hilpeän syleilyn saapi,
jos se on sorea Uoti.»

POHJOLA.
Lehdet ne putoo,
jäätyvi järvet. —

Lähtevä joutsen,
lennä, oi lennä
pois polomiehn
rannoilta Pohjan,
kaukana köyhä
elantos etsi,
mielessä aina
Pohjolan aahot.
Palmujen alt' on
lausuva sihoin
laps suven sulle:
»Riutuva joutsen,
millainen tenho
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PohjolalP onkaan?
Ken eteläss' ei
viihdy, sen kaipaus
taivasta tahtoo.»

OUTO LINTU.

Illalla kun poika astui pirttiin,
toruin vastass' oh äiti vanha:
»Joka päivä pyydyksihäs juokset,
kotiin tulet aina tyhjän tuoden.
Hömmelökö het vai huolimaton?
Saahan muut, mut sinä vaan jäät ilman.»

Poika vahatonpa vastaeli:
»Ihmekkös, jos meill' on eri onni,

eri hntuja me pyydetäänkin!
Takalossa tuoha torpan mailla
olostavi, äiti, outo lintu.
Ajellut sit' olen syksyn ajan,
talveha nyt tapasin sen kiinni,
kevääksipä kotiin saalis saadaan.
Kummallinen siell' on hntu: sill' ei
siipiä, mut syh hellä sijaan,
höyhent' ei, mut hius silkkihieno,
nokkaa ei, mut kaksi punahuulta.»»
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OSAAS ETKÖ VAIHTAIS?

Kukka kuohuvaisen
virran vierellinen,
huuhtoma jok' aahon,
kuinka, kukka rukka,
ange elos onkaan!

Vastasipa kukka:
»Jos mun virta säästää,
tai mun virta ryöstää,
vain on kesä nopsa
ankeuden aikaa.
Osaas etkö vaihtais,
tyttö, vierelhnen
pojan sydämessä
vellovaisen virran?»

TULE, POHJATUULI!
Tule, pohjatuuli!
Joka kerta häitä
murheviestit virkat.
Tuulena kun tulet,
huokaukset tuot sa;
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tullet tuulispäänä,
vahtukset tuot sa;
myrskynä kun tullet,
tuot sa tuskan huudot:
»Voi minä, valapatto,
voi minä, yksin jäänyt!
PovelP ikäpuolen,
syksyn syleilystä
pojan lämminpoven,
ensi lemmen luokse
kuka vie mun jäheen!»

VUOKKO.

Vuokko, kevähän esikko,
taitanko sun, tarjoanko
lemmitylleni tylyhe?
Taittaisinko, tarjoisinkin,
tarjoisinko, niin sanoisin:
»Hangen kylmässä kylessä
kevähän esikko kasvoi.
Syrjässä sydämes jäisen
kukka lempeni kohosi,
värjyen vilussa talven,
vaan ei talven tappamana.»»
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KOHTAUS.

Kesä-ihalP istui tyttö,
lähteessä kuvastelihe:
»Taivas, kuink' olen korea!
Vaan mitäpä koreus koidon,
kun ei kallis katsomassa,
oma kulta kuulemassa!
Punaruusu vierehäni,
vieös kuulteni punerrus;
ruskopilvi pääni päällä,
vieös poskeni rusotus;
tähti valju taivahaha,
siinto kirkas silmieni;
vieös, hauta, viimeisetkin!

Piili poika pensahassa,
kujemieli, kuuli kaikki,
harppasi halatun luokse,
luokse haetun, luokse löytyn,
suuta suikkasi samassa:
»Punat huulen vei nyt ruusu!»
Posken poskehen nojasi:
»Rusot posken vei nyt pilvi!»
Silmähän syvälle katsoi:
»Nytpä tähti silmän siinnon!»
Sylihinsä neidon sulki:
»Hauta vei nyt viimeisetkin,
hauta, joka ei ikinä
saaliinsa karata salli.»
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HYMY.

Hymy se kotia
hakien harhaili,
korkean suuhe sai:
»Täällä on tilaa kai?»
»Tääh' on jo kopeus!»

Hym3r se kotia
hakien harhaili,
vasahan suulle sai:
»Täällä on tilaa kai?» —

»Tääh' on jo vakavuus!»

Hymy se kotia
hakien harhaili:
kultani suulle sai:
»Täähä on tilaa kai?»
»Lempi jo täähä on,
juur' tuh suutelo,
sua vain varrottiin.»

KYYNELEET.

Jo päältä metsän latvain päivyt tultaan
loi laakson kastehelmiin, missä neito
kultaansa kohtas, silmäss' onnen kyynel.
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Hymyihen katsoi poika neittä silmiin
ja lausui: »Itkit illalla, kun läksin,
nyt tullessain taas itket, armahani.
Nuo yksiäkö kyyneleit' on yhä?»
»Ei, ero niill' on», virkkoi neito hiljaa,
kuin ero illan kasteell' on ja aamun.
Kas, toisen pian päivän loiste kuivaa,
yön pitkän pysyy toisen pisaraiset.»

EROS-JUMALAN MUUTOS.

»Eros, paha poika», Pahas lausui,
»sydämien haavoittaja harras,
petolintu sinun olla pitäis,
korppikotka koukkukynsi, -siipi,
lintusia turhaan tavoittaakses.»
Hymysuinpa Eros virkkoi: »Koita!
Korppikotkaks Amor tee, niin kaikki
linnut revittäviks silloin rientää.»



HANNA
KOLME LAULUA





ENSI LEMMELLE.

Ens lemmeltäni kerran tiedustin:
eloni tähti, kuinka synnyitkään,
ja mistä lempeän sä loistos sait?

Ja tähti lausui: näitkö milloinkaan,
kuink' äkin pieni pilvi kaihtaa mun?

Ma lausuin: pilven milloin heleän
ja milloin synkän näin sun peittävän,
yht' olit kirkas taas, kun haihtui tuo.

Taas lausui tähti: näitkö, kuinka mun
pian himmentääpi päivä maallinen?

Ma lausuin: monen päivän loistossaan
näin nousevan ja valos voittavan,
se yhä laski, sin' et mhloinkaan.

Ja tähti taas: valooni luotatko,
elosi toivon siitä sytyttäin?

Ma lausuin: pilven takaa hymys näin
ja päivän loiston takaa tuikkehes,
viel' loistat tuolla puolen haudankin.

Nyt lausui tähti: tunnetko sa mun?
Ma oman rintas olen huokaus,
mi rauhan toivoss' etsi taivastaan,
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Ma oman henkes olen välkähdys,
mi säteihen lens synnyinmaahansa,
ma oman sielus päivänpaiste oon,
sä hehäss' elät hohtehessani.



ENSIMÄINEN LAULU.
Kuin virta tunturin
ja lähde laaksomaan
sen verran kumpikin
vain tunsi tuttuaan.

Tullut on riemuineen juhannuksen ilta jo. Länness'
aurinko kirkasna loisti ja loi valoaan ikivanhaan
pappilahan, joka tyynen lammen lahdessa päilyi.
Mut kamarinsapa ikkunass' arvosa pastori istui,
piippua poltti ja tiehen päin loi hartahan katseen,
joskus löyhäyttäin savupilven pois kädellänsä.
Miehssään Turust' ootti hän nyt tänä iltana poikaans
ainoista, armastaan, ikävöittyä ainakin vuoden.
»Jos hyvin käy sinun tutkintos ja jos saat hyvät lauseet,
tuo kesäseuraksi itsehes joku kumppani köyhä,
muuten sa nuorena tääh' ikävystynet vanhojen kesken.»
Kirjoittanut oli näin, tytyväisenä nyt tupakoiden
vartosi kumpaakin, etupäässä tok' armasta poikaa.

Vaan hänen ainoa tyttärens, seitsentoistias Hanna
kangaspuillahan viel' emännöitsijä-huonehess' istuu.
Terve hän on, punottaa kuin varjossa mansikkamarja,,
kun, puku notkea yllään, siin' ilo-tointahan hoitaa.
Rinta, miss' on sydän tahraton aha, se paulomatonna
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paisuen nousee, aaltoihen hänen henkäyksistään,
kun hän syöstävätään käsivarsin paljahin viskoo.
Silmäpä kirkas on niinkuin peili ja riemusta loistaa.

Vielä hän jatkanut ois, jos ei olis joutunut juhla,
nähden riemulla näin yhä raidan liittyvän raitaan;
vaan kun kehon helkynnän kamarista hän kuuli,
herkesi toimestaan hän, koppahan puolat ja langat
laski, ja otsaltaan hiussuortuvan kostean pyyhkäs.
Työtään silmäsi sitten miehssään hymyehen,
saksihin tarttui, katkaisten kudelankojen päitä,
ääneti vain, mut näin toki haasteh hän sydämessään:
»Tuskin on kangasta sievempää; puna tuo miten kauniist'
yhdistyy sinen kanssa, ja reunassa rihmanen keltaa!
Jospahan huomenna tuosta jo ois hame päähäni mulla!
Kerta kun, ylläni tuo, erilaisena hiukkasen kuin muut
maatytöt, kirkosta käyn ja kun portaihen pysäynnyn,
lämmöstä hehkuen, sievänä näin, koreampana muita,
ääneti kaikk' kadesilmin he sihoin vilkkuvat varmaan.
Vaan kun saapuu luo nimismies rikas, arvosa herra,
pöyhkänä, ylpeihen, ja kun muut hänt' arkoen väistää,
kättäni suutelemaan hän jää, niin vanha kuin onkin.»

Aatteh näin hymysuin, sydämessähän riemu, ja nousi,
akkunan aukaisi toisenkin, joi viileytt' illan;
mutta sireenin tuoksu ja tuomen puistosta sisään
virtasi tuulenhengen kanssa ja huonehen täytti.

Vaan samass' ilmestyi oven suuhun vanha Susanna,
tuo, joka häärinyt on monet vuodet tarkkana, uskoon
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kartanon työss', yhä kiistäen läiskäin piikojen kanssa.
Tuo nyt hengästyin tuli, haasteli kohta ja lausui:
»Joutuun, mamseli, hiuksihin kampa ja lenninki kiinni,
sormihin kuhan sormukset, heti kaulahan silkki,
paljo nyt tarjona on, niin, nyt se kartanoss' onni.
Kyökistä, nähkääs, kun ulos vilkasen, niin mitä näenkään,
tännehän saa nimismies ihan uutena; uudet on rattaat,
uus hepo myös, ei ennen nähty, se myrskynä lentää,
vaatteuskin se on hälP ihan uusi ja ihmehen kaunis.
Vaan kun rientäen portaihen tulen uuteliaana,
näen, miten kaikkia tervehtii pihall' arvosa herra,
vanhaa, nuorta, ja silmä on lempeä kuin valo päivän.
Ihmetys hurmasi mun, lähetessään niiasin syvään,
niin että tuskin vain polot jaksoi polveni nousta,
niin minä nöyränä niiasin, ett' olin uupua siihen.
Mut kopeasti ja vait, kuten ennen, ei ohi käy hän,
vaan sulo-katseen luo sekä haastaa; vanha Susanna,
lausuvi hän, nyt tarkata saat sekä valveheh' olla,
kohta ma näet tulen, pantiks vien talon aartehen parhaan.
Lausui näin hymysuin, mut tarkoitust' oli tuossa.
Tuo mitä merkinnee? Koin haastaa, mutta en voinut;
kielellein sanat juuttuivat sekä kyynele silmään
tunki, kun näin, miten niinkuin muut tuo mahtava herra
leikkiä laski ja ei, kuten ennen, hylkinyt halpaa.
Mielens' arvaan nyt toki: rattaat, vaattehet uudet
tietää, että hän nyt elämänsäkin aikovi muuttaa,
eik' yhä vanheta yksin noin sekä naimaton olla;
vaan kun halpana kaikkia tervehtäin tuh, sihä
tahtoi lausua: näin tulen vasfedes tuttuna tänne;
taas hymy lempeä tuo ja kun aarteen uhkasi viedä,
viittasi teihin, jonka hän nyt emännäksehen tahtoo.»
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Seitsentoistias tyttöpä vain sydämestähän nauroi,
kun puhett' aatteli vanhuksen, kuink' ois toki kummaa,
jos tulis vaimoksi hän tuon pyylevän, arvosan herran,
rouvana astua sais vakavaisna ja istua sohviin.
Hetkenpä naurettuaan sekä palmikon käärittyänsä,
peilihin tarttui hän, kiharaista nyt käänteli päätään,
täynn' ihanuutta, ja riemuin peilihin katsoen lausui:
»Luulettenko, Susanna, ett' tämmöisestä hän huolis,
ettekö näe vain, kuin typerältä ja nuorelta näytän?
Hyi, mua itseä säikäyttää tuo vallaton silmä!
Tämmöisestäkö huolisi, kun lähiseudulta varmaan
montakin vanhempaa, älykkäämpää tyttöä löytäis,
siivoja, jotk' ei lakkaamatt' ole nauruhun valmiit.
Eiköpä muistane hän, miten lasna ma peljästyneenä
kirkuen karkasin pois, kun tervehtää piti häntä,
kunnes kellolla hän sekä kullan vitjoilla vihdoin
silmäni käänsi ja niin sylihinsä mun vietteli hupsun.
Vaan mitä huhuja! viidenkymmenen vanhana hänkö
morsiant' etsisi, kosk' elänyt on nuorena yksin?»

Nauroi ja laittautui, hotelien kauneudessaan,
solmesi lenninkinsä ja sormukset pani sormiin,
äkkiä kun ovi aukeni, arvosa pastori kiirein
silmäsi huoneeseen ja nyt tyttöä kutsuen lausui:
»Hanna, mun lapseni, kun olet valmis, niin kamariini
joutuen käy, sanan saat tulevaisuudestasi kuuha.»

Lausui näin, oven sulki ja läks. Mut neitosen rinnan
valtasi hämmästys, miel' aavistuksihin vaipui.
Peili jo unhottui, kukat poskien, tummunut tukka,
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silmäys, nuoruuskaan ei joutunut mielehen hähe;
kaikki hän unhotti pois sekä vanhan kylkehen juoksi
turvaa etsimähän; mut säikähtyneenä hän lausui:
»Vanha Susanna, te nyt sanokaa, mitä tehdä? Jos täytyy
arvosan herran eessä mun seista ja hän mua pyytää,
niin veri poskeni halkaisee, sydän rinnasta karkaa;
naimist' en näin hirmuiseks minä konsana luullut.»

»Ho, hoo!» vastasi nauraen sukkela, vanha Susanna,
»nyt ei pelkurius eik' arkuus, mamseli, kelpaa.
Kas, pian muuttuvi kaikk'. Kun häät on ohehet, käskee
miesi, ja nöyrä on vaimo ja sois vaan mieliksi olla;
vaan sitä ennen taas se on hän, joka käskyjä antaa.

Muistanpa kuinka ma itseld, kun tuli hän, joka sitten
muhen miehenä uskohinen oli kuolemahansa —

kuink' ohn käskevä, korska ja kallis pyyteä, kunnes
mun kotihinsa hän vei, miss' sitten tottelin riemuin.
Käykää siis kuin ruhtinatar, ja kun astutte sisään,
tuskin vilkaisette te arvon herrahan, kunnes
nöyränä hän kumarrellen pyytää suosiotanne.
Vaan kun on haastanut, lausunut hän, mitä on sydämellään,
niin epäellen te katsotte vain halutonna ja aikaa
pyydätte mietintään, pois sitten pöyhkänä käytte.
Näin hän vanhuuttaan saa miettiä, toivon ja pelvon
vaiheilP olla ja suurempaa teiss' arvoa huomaa,
huomaa nöyrtyen myös, etfei niin suorahan juosta
vanhan helmahan, vaikkapa hän rikas, mahtava oiskin.
Mutta kun nurpeihaan tuo arvosa herra nyt vartoo,
luuhen teidän jo hylkäävän hänen tarjouksensa,
istutte täällä ja mielessä teili' ei kieltoa lainkaan,
katsotte vain ilomielin vastaisi' onnea kohti,
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kuin taloss' oivassa, miss' on taivahan kaunista kaikki,
rouvana hallitsette ja, nuorenakin, saman arvon
saatte ja kunnian myös, kuin herranne, tuo jalo vanhus.»

Lausui näin. Mut arkaillen oven aukasi tyttö,
porstuahan jäi vilvakkaan, veti henkeä kauan,
hiljaa koittaen hillitä sykkäävää sydäntänsä.
Vaan kun viileytt' on hän kyllin juonut, ja posken
hehku on hälvennyt sekä hiljenneet poven aallot,
koskevi lukkoon hän ja nyt huoneeseen isän astuu.

Punottaen seisoo siin' ihanaisena kainoudessaan;
kuin veden välkkyvä vyö, jota aamun koittaret kultaa,
kesken lehtojen varjoisten puneroivana hiipii,
yht' ihanaisena siin' oli vanhain keskellä tyttö.
Mut sydän hurmautui nyt rikkaan tuon nimismiehen,
lämmöstä nuortui mieli ja lemmen maireus yhtyi
kuin mesi vienoinen veren kanssa ja suonia kuihkoi.
Sieväst' oiti hän pois pani piipun ja, astuen vastaan
kenstinä käytökseltään, suuteli tyttösen kättä.
Haastelias alun ei tuo arvon herra tok' ohut,
suu vain heheehään hän liehäst' iskevi silmää.
Mut nojatuolistaan näin arvosa pastori haastoi:
»Hanna, mun lapseni, viel' elämää et tunne sa paljon,
ihmisen tiedät tok' katovaiseks syntyvän tänne,
niinkuin pilvenä nyt savu piipusta nousevi tuosta,
leijuen hetken, ja toisena pois jo sen henkäys kantaa.
Viisaahenpa se on varotukseks, että hän aikaans
arvais, katsois huonettaan, olis lähtöhön valmis.
Siksipä päivän töiss' olen, yön lepohetkinä usein
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tulevaisuuttasi aatellut sekä, mielessä tuska,
peljännyt sinun yksin turvatta jääväsi tänne.
Huoleni poissa tok' on, jos tahtoni teet, kätes annat
arvon herrallen, joka vierehäs nyt on tuossa.
Mennyt häitä jo on tosin kiihkon aika, mut vielä
terveytt' on, on hallintaan sekä toimihin voimaa;
sih' ei näytä se mies, jota painaa vaivat ja vanhuus.
Jos taas mietit kuink' ylellistä ja suurtakin hähä
koissahan on, miten kaikilta kunnian saa hän ja arvon,
näet lievin, ettei voi sitä onnea tarjota kaikki,
kuin voi hän, opit arvomahan hänen antimiansa.
Mieti ja päätä nyt siis, tuon ylvään tahdotko vaimoks
mennä ja riemukseen, osan, onnenkin jakajaksi.»

Seitsentoistias hän punan vallassa kuunteh tuota,
silmänsä maahan loi, oli hämmästyksestä vaiti.
Mut nimismies rikas riemastui, tuo järkevä herra,
toivoa täynnä ja naurussa suin käsiänsä hän hieroi,
lausuen: »Kunpahan uus rakennukseni valmis jo oisi,
voisin kerskata kai, etfei ole seudulla kenkään
moiseen suojahan nuorta ja pulskaa vaimoa vienyt,
niinpä se kaksine kertoineen mäell' uljasna seisoo.
Vaan sisälaitos tuo iankaiken kestävi, turhaan
miehiä kuin mehiläisiä palkkaan, joutua koitan;
ikkunat viel' on poissa ja kesken kaakeliuunit.
Vanhassa taas rakennuksessa kaikk' on kuntohon pantu,
huoneet tilkityt on, minun nähteni myös paperitkin —

tuskin rohkenenkaan minä niiden mainita hintaa —

pantuna on salin, kammarin, myös perähuonehen seiniin,
jottapa talvenkin voi kestää, kun vilu käskee
huoneeseen, pesävalkean luo, majan rattosan suojaan.
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Ilokseni tulkaa siis ja mun onneni kumppani olkaa,
tulkaa jo syksyks, kun puutarha on uhkeudessaan,
ruusut kukkivat vielä ja karvikkomarjaset kypsyy,
ehtii ehk' omenainenkin, kesä vain jos on kaunis.»
Lausuu, hierovi mielissään käsiänsä ja jatkaa:
»Ei tule peljätä, vaikk' iäkkäämpi ma lienen ja joskus
tuimakin, pakko kun on, kuten kirkolP ehkä mun näitte
äissäni moukillen välisf ärjyvän, keppiä nostain;
muusf ei piittaa nuo, ei tottele löylyttämättä.
Näin en kaikkia kohtele, näin tylysf en likimainkaan,
teitäpä maarin, teitä ma kantaisin kätösilläni.
Istuttaisin, laittaisin, rakentaisin ma teille
kaikkea mieltänne myöten vain, rahasf ei olis puute.
Voi, etfei suvis-aikaan myös joku kauppias kulje
kaupiten rihkamiaan! Hame silkkinen teillä, ma vannon,
ois kädessänne, jos vain sen kullalla hankkia voisi.»

Muut' ylistyksekseen ei lausunut arvosa herra,
vait oli, toivossa riemusi vain, kun aulisna mietti
mielessään, mitä kiinteäss', irtaimessa hän antais
morsiolleen; ei riemussaan ole saita nyt vanhus.

Tyttärehensäpä hehäsf arvosa pastori silmäs,
poltteli, naurussa suu, ja nyt puoleksi kiusaten lausui:
»Hanna, mun lapseni, ei sopivaista sun vastata oiti,
niinkuin ennalta aatellut kosijoita jo oisit;
arvon herralta taas pian vierii päivä ja toinen
vastausf ootellen, sinä kunnes mietit ja tyynnyt.»
Lausui näin hymysuin. Mut helpommin sydän immen
sykki, ja riemuissaan kamarista hän jähehen läksi,
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kuin siro pääsky, mi huoneisiin vahingossa on tullut,
tuokion tuskailee, oven aukon löytävi, karkaa.

Niin vapahdettuna tyttö nyt siihen jätti ne vanhat,
kummankin asemillaan, suuss' avoheiikinen piippu,
maistaan juttelemaan, rakennuksiin kaavoja luomaan;
itse hän porstuahan tuli, portaihen meni sieltä,
ystävän etsossa, jollen sais sydämensä hän purkaa.
Sen, jota etsi ja kaipasi, uskottunsa Johannan, —

tyttären vertaisen pikemmin kuin palvelusnaisen —

huomasi hän sekä, kättään nostaen, viittasi luokseen.
Merkin arvasi tuo, tuvan kaltevan porrasta herkes
lehdittämästä, ja luo hikipäisenä, hehkuen saapui.

Kenkään heitä ei huomannut, ja he ensinnä saliin
hiljaa hiipivät, syrjäiseen sivusuojahan sieltä;
huolissaanpa nyt lausui seitsentoistias tyttö:
»Kuuntele, jos mitä kuulisit, eihän vain joku saliin
hiipinyt he, mene hiljaa, katsele ikkunasf, ettei
tuoha sireeneissä vain ole kenkään kuuntelemassa!
Tiedäs kummaa, niin, perin kummaa — vaan älä naura —

tiedäs, vaikk' olen laps, on mulla jo tarjona sulho.»

»Sulhoko!» kaunis Johanna nyt säikkyen huus, kädet läskein
rennolleen, »nimismies tuo pöyhkä on kosjonut varmaan!
Kelpaishan iäkkäähen huonompikin, mukavampi
lämmittämään hänen kylmää rintaans yöt sekä päivät,
varjossa kuihtuen vanhuuden. Varokaattepa vainen,
etfei viettele kulta ja rikkaus, niin, varokaatte,
harmi ja huoli ne on viiskymmen-vuotisen lahjat.
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Entäpä, jos hänen sarkans suurempi on kuni muitten,
huoneens ilmahan jos monikertaisempana nousee,
onni se poissa tok' on: ei viihtyen valkene laihot,
riemuillen sulo rakkaus maalatuss' ei saliss' istu,
vain suru istuu siellä ja kiusoja suojissa väijyy.
Tuossapa ikkunan ah' ikä-tuomi se tuoksuen kukkii,
ylvänä, ett' ei tarhassa puut' ole toista sen laista;
äsken juur toki näin, miten pulskain lehtien aha
toukkia liikkui, tuskin vain kukan rohkenin taittaa.
Niin taloss' iäkkään myös, vaikk' uhkea, suuri se olkoon,
Ikävyys piileksii, valon arka, ja tuskat ja vaivat
väijyy loistehen aha ja saastuttaa elon onnen.
Varrotkaa siis, siks kuin tuo syh syksyttömämpi
kultia kenties ei, mut viljemmät ilonpäivät.»

Tuohonpa kummastuin nyt vastas lempeä Hanna:
»Missä on järkesi, mietitkös mitä haastelet, hupsu!
Miksi ei vanhaakin vois lempiä, hellien hcitaa
sen taloutta ja riemuha nauttia sen tavaroista?
Vaan et vanhaksikaan sinä moittisi häntä, jos oisit
nähnyt vain miten hän kevykäisenä riens mua vastaan,
hellänä naurussa suin sekä lempein loistavin silmin,
silt' ei näytä se mies, jota painaa vaivat ja vanhuus.
Jos taas mietit kuink' ylellistä ja suurtakin hähä
koissahan on, miten kaikilta kunnian saa hän ja arvon,
näet hevin, ettei voi sitä onnea tarjota kaikki,
kuin voi hän, opit arvoinahan hänen antimiansa.
Kun hänt' aattelenkin, noin yksikseen miten köyhä
rikkaudessaan on hän, ystävän kättäkin vailla,
raskaan mi huojentais sekä huokean taas sulostuttais,
hehynpä melkein, käyn totiseksi, ja mielisin varsin
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päiviä vanhan tuon vähemmänkin vuoks ilahuttaa.
Niin, näet, lemmitähän; se, se rakkautf on, sinä hupsu.
Nuoresta siis älä haastelekaan! Sytyttäisikö hänkään
muuta kuin lempeä, vaikka hän oiskin, kuin tämä vanhus,
voipa ja ylhäinen, ja mun viettelis onnensa ansaan?»

»Hoh, hoo!» kaunis Johanna nyt huokasi, »eip' ole turhaan
arvossa kulta, kun saa saman vertaisiksi se kaikki,
vanhan nuoreksi luo sekä nuoren luontavi vanhaan.
Tuuleen menköhön siis mitä lausuin, tuuli sen toikin,
vainioksi vanhahen shs käykää uskolliseksi,
riemuksi hähe, ja riemuitkaa hänen aartehistaankin.
Vaan varokaa, ett' ette te näe, mitä viel' ette nähneet,
nuorta, jok' on ijän, kohtain suhteen vertahisenne,
älkää hänt' unenpäinkään nähkö, ett' ei hänen silmäns
iskisi teihin, ja katse, jok' ei mene mielestä koskaan,
kuin oka jäis sydämeenne ja hiljalleen sitä kalvais. >

Lausui ja vaikeni nyt, sydämessään hellivä murhe.

Vaan siit' ikkunan luo läks seitsentoistias tyttö,
päätään nosti ja katseen loi yh loistavan seudun,
siin' näki lehdot ja vuoret ja tyynenä välkkyvät järvet
loistossa päivän himmenevän, näki paikkoja kauas
armaita, tuttuja vain, ilosf itkuhun heltyi ja lausui:
»Maassako seutua kalliimpaa kuin syntymäseutu,
miss' ajan helmasta kukkina lapsut-päiväni poimin,
nuo lukemattomat, armahat, vaan pian kuihtuvat myöskin!
Tuolla ma järven näen, selät, salmet, joih' useasti
keinuttiin, kuin sorsat soutaen saaresta saareen,
tuoli' ahot, joidenka siimeksess' useasti ma istuin,
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neulos helmassa, aatelien. — Mitä aattelinkaan ma!
Kaikki niin armast' on, joka kukkanen, tuttu kuin sisko,
taimii tietyllä paikallaan kevähällä, ja linnut
entiset taas pesihensä ja lauluilleen kotiuntuu.
Kultiin vaihtaisinko ma tuon, sekä onnehen muuhun
onneni, kun saan tääh' yhä tuttujen kanssa ma olla!
Lemmen tunnen ma nyt, miten lemmitähän kosijoita:
sentäänkin isä rakkaamp' on, kodin kukkivat niityt,
metsät tuoha ja tuoli' ulapoitten välkkyvä pinta.
Täytyvi tuon jalon herran siis nyt etsiä toinen,
tyttö, mi jälkeens ei jätä muistoja näin ihanoita,
arvoa suurempaa hänen aarteillensakin antaa;
tyttöset, joiden täytyis näin suur uhraus tehdä,
ehdolla ei mene miehelähän, jos ei aja pakko.»

Näin hän lausui, muut' ei ehtinytkään kuni päättää,
surra ei ehtinyt, ei edes miettiäkään, miten tohtis
ilmi sen tuoda ja arvon herraa näin murehuttaa;
tuoss' yht'äkkiä kun, tomupilviin peittyen, rattaat
pyörähtäin tuli tiellä, ja matkaajat ohimennen
lakkia nostivat tervehtäin nyt tyttöä tuossa.
Varrotun veljensä hän heti tunsi ja löi käsiänsä
yhtenen riemuissaan ja, jo unhottain murenensa,
riens ulos katsomahan sekä kohtaamaan tulijoita.
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TOINEN LAULU.
Laps seutuin outojen,
miks sieltä siirryit, oi!
Sa kauko-lintunen,
ken tänne tiesi toi ?

Tehty on tervehdys, ilomiehn yhtymisestä
vaihdettu on puhetf ystävälhstä, ja pastorin huoneess'
istuu nyt kesäkumppanineen rakas, lemmitty poika.
Kaukan' on matkalla taas nimismies rikas tuo, jokapuuhain
kaikehaisten ja häijyjen rästien vuoks pitäjällä
tuskin suullaankaan tuvat loistokkaat katon alle
sai sekä ikkunat paikoilleen, kun taas piti mennä.

Nuortapa vierastaan yhä vanhus katsoi ja katsoi,
herkeämättä hän tarkkasi vain tuon hehkuvan katseen
loistoa, tukkaakin kiharaista ja kirkasta otsaa,
kun näki kasvoihen punan lentävän kainon ja silmän
maahan vaipuvan. Nyt, hymy huulilla vieno, hän lausui:
»Huoleti, ystävä! Anteeks, ett' yhä teitä ma tarkkaan;
eihän tuo tapanain ole vierasta näin vakoella,
mut kuvan kasvoissanne ma näen sydämelleni kalliin,
unhottumattomat näen jalon miehen kasvojen piirteet,
vanhimman minun ystävistäni sekä hartahimmankin.
Poikana kun tulin kouluhun, näet, hän myös tuli kouluun,
lapsekas myöskin hän, ja me vierekkäin sijan saimme.
Rinnan siinä nyt istuttiin, tasan pantihin kaikki
kiitos ja nuhde ja läksyjen työ sekä leikkien riemu.
Kun kesän lehtivän kanss', sekä hangen kanssa ja joulun,
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sai vapaus, ja kun lähtö nyt kaivattuun tuli kotiin,
riemussa kaihoisaa oli toisesta luopua toisen;
koulu kun kutsui taas ja kun vanhempain syli hellä
kyynele-silmin heitettiin sekä siskojen parvi,
kaihossa riemuhisf oli toisen kohdata toista.
Onnen päivinä näin, kun luontohon hittyvi luonto
norjana kuin vesa kiertyen toisensa ympäri kasvaa,
kasvoimme yhtenä niin, oli tahtokin yks molemmissa.
Tahto oP yks, kun tieteitten esikartano kerran
temphhin vaihdettiin ja kun valkeuden pyhisf aarteisf
etsittiin muru auvoks itsellemme ja muille.
Yhtenä kuljimme kilvan näin; mikä riemuna toisen,
toisen riemuna myös oli tuntea, oppia, tietää.
Vaan kun otsalla laakeriseppel seistihin vihdoin,
yhdenlaisina vain, ja kun nuoruuden polun päästä
katsottiin tulevaisuuteen sekä toimihin miehen,
niin ei muistoa mulla, jof ei ohs hallakin ollut,
häh' ei toivoa myös, joka muhakin ei sama oisi. —

Kun eros sitten tiet — kuten tuo rakas laulaja laulaa —

sinne läks iäks hän, minä tänne. Huolia toivat
vuodet ja tehtävät, rakkauteen näin painaen kahleet.
Jylhällä luodolla tuoli' eteläisellä rannaha Suonien
toimi ja kuoP rakastettuna pappina hän; minä täällä
pohjassa, syrjäisen sisäjärven luon', olen harmaaks
käynyt, ja meif erotellut on maat sekä muutehut vuodet.
Sittekin, silmissänne kun näen tuon katsehen, hehkun
poskillanne ja kasvoiss' ystävän sielun ja muodon,
vuodet mennehet unhotan pois sekä kohtalon vaiheet,
unhotan raskaan vanhuuden, elon unhotan huolet
kaikki ja tuonenkin, joka on jo sen kaivatun vienyt;
unhotan kaikki ja muistossa taas hänen vierehens siirryn,
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nuorna kuin muinoinkin, povin paisuvin, hehkuvin mielin.»
Lausui näin sekä nuort' yhä vierastansa hän katsoi.
Tuopa nyt mielessään imehdellen arveli, mietti:
»Vanhus ehkäpä äskettäin ei nimeäni kuullut
riemussaan mua vierasf outoa tarkkailematta,
tai oli armaamp' ystävä muu kuin taattoni hällä.»
Näin hän mietti ja virkahti vihdoin: »Arvosa pastor',
polvenne turviss' äskettäin jos seisonut öisin,
olkaanne kallistuin, hivehyksenne tuntien hellän,
öisin taattoni, tuon ikävöidyn, ma haastavan luullut.
Noinpa se hänkin istui ja muisteli mennyttä aikaa,
muisteli kyynelsilmin myös eräsf ystävätänsä,
joka oli lasna ja poikanakin tasannut hänen kanssaan
riemun ja huolen, kumpaisessakin korvaamatonna.
Kun makas heikkona hän, ja kun vuoteen vieressä äiti
itki, ja kun minä, lapsista vanhin, kättelin häntä,
lausui raukeah' äänehä hän: Yks muhe on kallis
niin kuin äitisi, kuin sinä, kuin nuo pienoset tuossa.
Jos, niin kuin pesäsestään linnunpoikanen, joskus
kolkkohon maailmaan jäät turvatta, kulkusi johda
tuon jalon miehen luo sekä terveiset sano multa.
Kohtelun saat siell' armaamman kuin muualla, kuulet
tervehdyksen, lausutun ei vain, mut ajatellun,
silmän näet, joka riemulla katsellen kuvan huomaa
kasvoissas, ei nähtynä eik' unohdettuna vuosiin.
Arvosa pastori, näin hän lausui, mainiten teidät.»

Tuskinpa nuor' oli vieras loppuhun ehtinyt kun jo,
kirkas kyynele silmässään, nous tuolista vanhus:
»Poika sen armahan», lausui hiljaa hän, »kuva kallis
sen kuvan, jonk' yhä kaipaavaan sydämeeni ma kätkin,
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tullos, niin sydämeheni taas jalon vainajan painan.
Outona ähös outojen kesken, ja kuin kesäks vainen
kutsuttu vieras, tääh' elä keskellämme ja hiku;
tai vahan lahja sa oot, rakas kuin oma poika, ja vastaan
kiitohisna ma nyt otan sun iloks vanhojen päiväin.»

Lausui näin; ovi aukeentui, tytär riemuvin huolin
astui huoneeseen, käsivarrella välkkyvä tarjoin.
Hän kupit toi, aluset sekä kannun. Höyryvä teeves'
loi lemuaan, kun helpoin taakkoinensa hän siirtyi
pöydän luo, jossa viel' isän rinnoilla huomasi vieraan.

Karttaen, kummastuin sekä peljäten häiritä heitä,
alkoi tyttönen järjestää kupin toisensa viereen;
vaan näin lapseheen nyt arvosa pastori lausui:
»Heitä, tyttöni, hetkeks työs, suo suutelo siskon
nuorelle tälle, jok' äsken vieras viel' oli suhe.
Tästäpä puolin, näet, on" veljesi hän, isäs parhaan
ystävän poika, ja myös sinä hähen lempivä sisko.»

Näin hän haasteli; mut tytön kasvoihenpa nyt phvi
vienon leimuva lensi ja tuskasta puoleksi valju.
Vait oh hän sekä viipyi, arveli, vaan kuni tähden
kaihtiva tuike nyt vieraaseen kohos arkana silmä.
Tuo isän rinnoilta irtautui, tytön luo kävi, käteen
hhjaa tarttui ja kuumiin huulihin suutelon painoi,
kerkeän kuin kesätuul', ei tarjotun, ei paetunkaan.

Kaikk' oli vait. Epäröiden puoleks ja hellien, hiljaa
kättähän vieraasf irroittaa tuo kukkea impi,
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kiiruhtain kupit järjestää sekä tarjovi juoman.
Vaan kun huokean näin emännöitsijä-työns' oli tehnyt,
tarjoimen käsivarreheen taas otti ja läksi.

Tyhjä on porstua, tyhjä on myös emännöitsijä-huone;
laudalle kankahan luo hän istautui, käsivarttaan
siihen kallisti nyt, käsivarteen kiehkura-päätään.
Tunteif outoja, kuin sala-henkiä, hän sydämessään
kätkee, itkevi, naurahtaa, kuin arvotus itse,
kuin uni ilkkuva aatokselleen hurmauneehe.
Miksi, hän miettivi, aikailen, kuin tenhottu öisin,
vielähän paljon tointa on muha! Sireenit ja tuomet
kukkia, lehtiä suo; yhshuonepa kaunistamatta
vielä on tuheihen. Hyvin vierasta hurmata mahtaa
sammalseinät ja mustunehet nuo seinillä taulut!
Siltäkö näyttääkin, kuin oisi hän tottunut moiseen!
Tästä jos pääsisin vain ja jos työhön ryhtyä voisin,
helpompi olla mun ois, sekä tuskakin tuo perin outo
hälvenis mielestäin. Mitä huokailen ja mit' itken? —

Vaan jos ma hetkenkin totisempia seikkoja mietin,
liikaa onko se, niinkuin mull' ei miettimisf oisi?
Oi, kesä ehtii ja lähtee, syys pian saapuvi, yksin
kankaall' istun ja viskon syöstävätäin värähdellen,
kun rajutuulet ikkunahan jääkuuroja pieksee.
On talo tyhjä ja hiljainen. Veh poissa on, poissa
toinen on myös, isä nukkuu kirjan luo kamariinsa;
jylhää, kolkkoa kaikk' on; huonehet on kuni haudat.
Joskus kulkunen soi ehk' iltasin portahan luona,
joudutan tulta ja varron, niin nimismies juro saapuu,
hetken juttuelee, rakennustaan kiittää ja lähtee.
Onko se hauskaa tuo? Mitä muuta kuin itkeä voisin?
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Muuta kuin itkeä myös kesän tähden ? Varrottu vieras
tuskin näyttäytyy, kun kohta jo on kuni veikko,
antaa kättä ja suuta ja syvään luo sydämeeni
silmäns säihkyvät, ett' en saa edes pienintä peittää.
Kuinkapa päättyvi tää, jos kuukaudet tätä kestää.
Näin hän mietti, ei ääneen paljoakaan, osa suurin
lens kera huokausten kukantuoksuna pois sekä haihtui.

Vaan käsivarrellaan vasu, kieloja haan täpötäynnä,
nuoria, vast' ihan tuotuja pulppuavan puron luota,
pirtistä nyt tuli kaunis Johanna. Hän porstuan aikoi
lehvillä kaunistaa yhä kauniimmaks, lasit panna
kukkia täyteen suojia varten, ja myös yhshuoneen
peittää kukkien tuoksuun, ens' yö jott' ihanalta
tuntuisi tuheihen sekä hilpeemmin unet saapuis.
Vaan tavasf ensinnä hän emännöitsijä-huonetta silmää,
aukaisee oven, katsovi huoneeseen, emäntänsä
huomaa, kuin vesi silmissä tuo sekä hehkuvin poskin
nousevi kankaaltaan, hymyn teeskelemisf yritehen.

Kohta hän unhotti työnsä se palvelustyttö ja laski
varjohon tuuleen vilvakkaan vasun kukkasinensa;
itse hän kummastuin nyt luoteh impeä arkaa.
»Misf on», lausui, »kyynele tuo, joka silmänne kaihtaa?
Mitkäpä huolet teillä, kun nyt ilo valtavi kaikki,
eik' ole yhtä, jok' ei lyö leikkiä, laula ja naura?»
Lausuu näin, ilosesti hän naurahtain emäntäänsä
katsehen luo, kuin varrotun vastauksen jo hän tuntis.

Tuo tok' ei sietänyt nyt kyselyitä ja tiedusteluita,
pois vaan kääntyi nurpeissaan sekä haastoi ja lausui:





<&> c$ ®> J. V. SNELLMANIM # ®

VALITUT TEOKSET
ovat nyt lopullisesti ilmestyneet 5:ssä nidoksessa, joista
I sisältää kaunokirjallisia teoksia, II ja III sanomalehti-
kirjoituksia, IV jälkeenjääneitä kirjoituksia y. m. ja V
Valtio-opin.

Teosten valitsemisen on toimittanut niiden tarkka
tuntija maisteri E. Nervander. Suomennoksen ovat
tehneet Aatto S. ja Kaarlo Forsman.

Tämä julkaisu sisältää ne Snellmanin teokset,
joilla on tärkein sija hänen elämäntyössään tai jotka
vielä nytkin ovat tärkeän aineensa vuoksi ja tuon suu-
ren kaukonäkijän lausumina päivänkysymysten vertai-
sia. Sillä Snellman ei suinkaan vielä kuulu yksinomaan
historiaan; päinvastoin hänen tarkka silmänsä näki
esim. meidän valtiollisen asemamme niin selvästi, että
hänen lausuntoihinsa siitä aina tullaan vetoomaan.
Terveempää, kehittävämpää valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen älyn kasvattajaa suomalainen mies tuskin voi-
kaan saada kuin Snellmanin Valitut teokset. Mistä
kohdasta tahansa ne avaa, kaikkialta löytää loppumat-
toman runsaasti ajatuksia ja ajatusten virikettä.

Valitut teokset maksavat nidottuina 5 osaan 38 mk
ja komeissa'ja kestävissä kansissa 53 mk. Nidokset
ovat myytävinä myöskin erikseen; I nidos 9 mk, sid.
12 mk; II nidos 8 mk, sid. 11 mk; III nidos 8: 50, sid.
11: 50; IV nidos 6: 50, sid. 9: 50; V nidos 6 mk, sid. 9 mk.

Uuden Suomettaren »Matti» lausuu tästä julkai-
susta:

»Todellisella ilolla näkee, että näiliin meillä merkitykseltään
ainokaisiin kirjoituksiin pääsee vihdoinkin tutustumaan se kansa, jolle
ne juuri ovat hankkineet valtiollisen puhevallan, oikeuden käyttää äi-
dinkieltään, tilaisuuden kohoamaan itsetietoiseksi sivistyskansaksi. Har-
vinainen henkinen aarre tarjoutuu suomalaiselle kansalle näissä kirjoi-
tuksissa; nyt vasta se kokonaisuudessaan pääsee käsittämään tuon
Luojan lähettämän miehen jättiiäistyön sisällyksen ja merkityksen.
Täyttäkööt myöskin silloin Snellmannin ihanteet tämän kansan mielen,
tarttukoon se tukevasti siihen miekkaan, jonka hän sille takoi! Silloin
vasta saavuttaa Snellmannin elämäntyö täydellisyytensä, kun Suomen
kansa pohjakerroksiaan myöten sen ymmärryksellä omistaa.

Porvoossa kesäkuulla 1902.
Werner Söderström.
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»Muitapa viisaammaks ain' itsesi luulet, Johanna,
luulet aukovas vain sekä sulkevas mun sydän-parkain,
niin kuin sun soker'astias tai sun neuhkkos ois se;
mut varo, ettei vain ota vihdoin sormehes pistä!
Mitkäkö muha on huolet? miks juur huolet, ja eikö
muut kuin huolet vaivata vois? Koe istua täähä
tuntikin vain palavassa ja tuomien tuoksussa, eikö
raskahaks painune pääsi, ja silmäs käy punasiksi!»
Kääntyi ylpeäsf ikkunahan, vapahasti nyt ihan
ilmaa henkiäkseen sekä harmia pienf unohtaakseen.

Vaan hänen viereheen toki astui kaunis Johanna,
ääneti, puolustuksekseen ei virkkanut sanaa,
vartosi vain ilosempaa katsetf, ett' ilosemmin
jättää nuoren vois emäntänsä ja työtähän jatkaa.

Eikäpä seitsentoistiaskaan noin jaksanut kauan
seutuja kylmänä katsoa vain sekä valjulta näyttää,
vaan pian mielessään katui, ett' oli niin tyly ollut.
Harmi se hellyyteen suli pois, ei silmähän enää
verkkaan kasvava kyynel kätkeynyt, ja hän hiljaa
immen olkahan nyt nojas kutrista päätähän, lausuin:
»Oi, vähemmän kuin tuuletkaan mua tunnet, Johanna,
tunnet ja ymmärrät, mihin tähtää mieleni haaveet.
Äsken kun mua vanhus pyys, ja kun, heltyen aivan,
mielisf öisin ma lohduksi hälle ja riemuksi mennyt,
lausuit pöyhkeillen, etfei voi lempiä vanhaa.
Nyt kun vieras taas on tuhut mailf. etähähä,
tuntematon kuin pilvi ja tuulen tuoma ja outo,
huolet on kielelläs ja mun lemmesf itkevän luulet.
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Peittelemättä ma kaikki nyt ilmaisen, älä itse
tunkeu vain sydämeeni, ett' ei sido kieltäni arkuus.
Näitkö sä, kun tuli vieras tuo, niin arkako on hän,
nurja ja ynseä niin kuin kirjankoit ovat? Eikös!
Hattupa käessähän vain sekä varrella suikea takki,
kärryiltä hyppäsi hän ja, kun tervehti, riemusta loisti.
Sitte — ja suorastaan minä tuhmistun lähetessään —

katseen niin tutun, rohkean luo hän, niin ylen hartaan,
niinkuin jo aikaa tuttavat oltais tai sisarukset.
Ihmekö siis, ett' itken, Johanna, ja jos minä itken,
ei mua rakkaus itketä, vaan viha, ainakin harmi,
että hän niin sydämellinen on, sopimattoman tuttu,
vaikka on halpa ja nuori ja vain ylioppilas köyhä.»
Lausui arkana, pelvoihaan tytön lempeän helman
turvihin painautui, ujot kasvonsa peittäen siihen.

Tuska se tuskin hälvetä ehti, ja poski se tuskin
jäähtyikään, kun kuuli hän veljen astuvan sisään.
Laulaen tuo tuh, riemuiten, kuten poikana, milloin
läksystä pääsi ja metsään virmana lens kuni tuuli.
Nytkin näin tuli hän, heti siskoa kutsui ja lausui:
»Hanna, jo vieras vartoilee, ota hattus ja riennä,
siksi kun iltanen valmistuu sekä vanha Susanna
juoksee, kuin tapa häh' on, maat, mäet, huutaen etsii,
ehdimme seutuja näyttää vieraallemme ja nähdä,
karkelolP onko jo kansa ja yöks ilokokkoja tehty.»
Lausui, katsahtaa vain huonetf ehti ja kuulla
kellon äänen, mi juur nyt löi, sekä riemulla nähdä,
kuin kodiss' armahass' ennellään oli, tuttua kaikki,
nähdä ei ehtinyt, kuink' ujostellen lempeä sisko
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kartteh häntä ja riens hatun varjosta verhoa saamaan.
Vaan kun valmihiks sai, ulos veljyt ja hän käsityksin
riensivät nyt ja jo portaiha vieraan kohtasivatkin.

KOLMAS LAULU.
Sydämen Hekkiväks
sä kylmän kuinka loit?
Ylimmäks ystäväks
kuink', outo, tulla voit?

Päivä jo mailleen käy pois länteen vuorien taakse;
lauha kuin morsian ilta tok' on. Rusopilviä ilmass'
ui sekä maahan luo valoansa, ja lauhkeat tuulet,
niityhf yhtyen, leikkiä lyö kukantuoksujen kanssa.

Kerkein, leijuvin askelin, kuin olis lentimet heillä,
kulkivat nuoret nuo kuvatyynen lammikon rantaan.
Vieraahensapa näytteli ystävä nyt kodin rakkaan
hempeät kauneudet, yhä muistellen sekä lausuin:
»Näetkö sä järven hohtavan tuon, kas! toista se on kuin
meri, joka huoaten sun kotis kalliorantoja pieksee!
Täällä on vihreytf, on heleyttä ja henkeä. Laineisf
Ääretön paljous saaria nousee ja nyökkyen tarjoo
varjoa lehtevät puut venemiehelle uuvahtaneehe.
Niemehen käy, joka maahan tuoha nyt yhtyvän näyttää,
sieltä sä seljan näet viel' aukeemman, kylät hauskat
rannoilta haamottaa, sekä kirkkokin loistavi kaukaa.
Toisella puolen taas, mitk' uhkeat vainiot siellä,
viljavat, laihokkaat, ylf ympäri metsät ja vaarat!
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Ennen lähtöä täältä ne tähkii, heitii ja keltyy,
kaunistuin yhä, kauneinnaan toki kaivatessamme.
Tuossapa, missä jo luo havupuut hämyn varjoa meihin,
Sirkkujen lehto on, sieh' esikoiset näet kevähähä,
oksilla armastain tahi latvass' ylvinä laulain,
kuin ohs niiden vuoks vain aamu ja aurinko luotu.
Sihoin luo minä hiivin ja paadelle paulani lasken,
riennän ja nuoran viereen kyyryhyn käyn. Häkiss' alkaa
lintunen nyt pyrähdehä, ja hurmaa, loihtivi, kutsuu.
Lempi jo vahan saa, kesyttyypi jo laulaja uljas,
tarkkailee, vähmittäin hyppii ja tirskuvi vastaan;
ennen kuin edes aavistaa, häkill' on se, ja verkko
lauahtaa, vapaus se on poissa, ja loppu on laulun.»

»August», lausuvi nuhdellen nyt lempeä sisko,
»julmako viel' olet niin kuin ennen ja moisehen miehyt?
Onko se hauskaa tuo, .vuoskaudeks sulkea häkkiin
vanki ja nähdä sen sun' ikävystyen istuvan yksin?
Sitten, kauan kaivattuaan tutun ääntä, se viedään
metsähän, kuulee vertaisen, ilon innossa vastaa,
pettyen viettelemään näin rakkaan ystävän ansaan.»

Vieraspa loi tytön silmihin katseen hellän ja lausui:
»Moinen se on tapa lemmen; noin virittääpi se ansan,
milloin verkon ja mihoin helman. Oi, halukkaasti
juostahan kumpaankin, jos vaan sydän lempivä kutsuu.»

Näin hän lausui. Tuon sananvaihdonpa ystävä tuskin
kuuli, hän seutuhun kiintyi vain, tuhannestikin ennen
kuljetut paikat nuo ajatuksiin muistoja toivat.
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Naurussa suinpa nyt vieras haasteli taas: »Sanotaanhan
julmiks meitä, jos vain olis niin! mut paljopa julmemp'
on joka tyttö, jos koht' on hehä ja säisy hän nähdä.
Tää esimerkiksi vain: Kotikartanon vieressä, kasvoi
koivisto vanha ja mieleinen sekä aitahan pantu.
Nyt kun hahoineen tuli syys, kun keltavat lehtens
alkoi heittää puut, ja kun urpuja vain piti oksat,
teiret ne joskus sai, kesynrohkeat, syömähän puihin.
Vaan kun aidan luo minä hiivin ja ampua aioin,
hiipi mun siskoni myös, vaikk' äissäni nyrkkiä puistin,
jäljissäin sekä pyys: älä koske, anna ne olla,
säälihän raukkoja, veljyt, oi, minun tähteni sääli!
Näin hän pyysi, ja kun näki etfei auttanut pyyntö,
huusi hän, läiskytti kämmeniään ja ne peljätti poies.
Nähkääs, kuin toki hellä hän on! Tulin kerran ma kotiin,
kohtasin tuttavan portaihamme ja tein hyvän päivän.
Vastannutpa ei tuo, syvemmähen vaan hatun otsaan
painoi, peittäen kyyneltään, sekä matkahan läksi.
Syyn hyvin ymmärsin; ja nyt siskoa kiusasin kahden:
sisko, ma sulhosi näin epätoivossa lähtevän täältä;
miks olet murtanut raukan ? Näinpä hän vastasi vainen:
liian vanhako lien valikoimaan, pakkoko ottaa
kiittäen ensimmäinen, vaikk' en lempisi lainkaan?
Nauraen lausui näin tuo hehä, mi lintuja sääh.
Sanokaa nyt, mikä julmempaa: noin ampua lintu,
vai sydän-parkaan ampua nuoh, ja hyljätä sitten?»

Lausui näin. Mut ystävä rannan kallistunutta
torppaa katsoi ja vanhaa muisteh nyt kalamiestä,
jonka jo lapsuudestaan siell' oli liikkuvan nähnyt.
Häntä hän muisteh nyt, sisareltaan tutkasi, lausui:
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«Vieläkö vanhus tuo eloss' on, venossaanko hän nähdään
lammeha viel' yhä aamusta varhain ja illalla myöhään?
Täält' useasti ma silmäilin hänen teitähän, juoksin
vastahan, katsoin saahstaan, luvut unhotin, leikit,
onginnasta kun hän, ulapasta ja tuulista kertoi.»

Hallen vastasi näin vesisilmin lempeä sisko:
»Pois iäks muuttanut on hän, päiviä, viikkoja sitten
rannaha tyhjä on mökki ja kaipaa haltiatansa. ■
Jos hänen lähdöstään sanan muutaman kertoa voisin!
Kuin mitä outoa aavistain, tupahamme hän usein
talveha istautui, takan ääressä poltti ja haastoi
mennehen vuoden saahistaan sekä ens' kevähästä.
Näihin asti, hän naureli, painaen peukalon piippuun,
onkehen oP enimmäkseen turvaunut kesäkaudet;
nyt tekis verkkoja hän, muka, tuottais siimat ja koukut
kaupungista ja alkaisi, oikein nyt kalastella.
Näin tuon vanhuksen tuvassamme ma haastavan kuulin.
Saa kevät, hank' alenee; purot metsässä pauhata alkaa,
karvaa muuttavi järven jää, jopa välkkyvin juovin
aukee salmien suut, vesihntujen ääniä kuuluu.
Oiti nyt nähdähän vanhuskin. Yhä kauemma saattaa
kulkea hän, joka kerta kun uudestaan hänet nähdään,
kunnes kaikki on esteet pois, ja hän taas keveästi
kiertävi ruuhellaan salot, niemet, taas vihannoivat.
Silloin — ilta on, yksin rantaa käyn, tavallista
loitommaks mua viehtää koivujen tuoksu ja kukkain —

arvaamatta ma saavun näin hänen mökkinsä luokse.
Vaan kun venheen siinä mä näin telapuiha ja verkot
puikoillaan, sekä arvelin ett' oli hän kotosalla,
tervehdykseksi tahdoin vain sanan lempeän hälle
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lausua, ennen kuin menin pois. — Näin mökkihin astuin.
Yksin sieh' oh hän, makas oljhlaan tyvenesti;
silmä on raukeamp' entistään, valevampi on poski,
kalman karva jo kylmä on kasvoillaan, kuten näytti.
Hiljaa vuoteeltaan toki, kun tuhn, nosti hän päätään,
tervehti murheisesti, nousi ja tilkkasen vettä
pyys janohonsa. Ma lähtehen luo heti kiidätin kiulun,
noudin vettä ja juodakseen ukon kuolevan annoin.
Kun oli juonut, ja huuliltaan vein astian hiljaa,
käteheni nyt käsin värjyvin tarttui hän sekä lausui:
auk' ovi pankaa lähteissänne, ett' illan ma ilmaa
henkiä saan, sekä kuohessain salon nähdä ja aallot.
Voinut en lähteä pois, en jättää hänt' avutonna
puutteeseen, vaikk' en tosin paljoa saattanut auttaa,
vaan oven aukaisin ma ja taas ukon vierehen astuin.
Ilma se virtasi huoneeseen, iloll' äänteh lokki
rannalla leijaillen, kuvatyyn' oli lahti ja renkaiks
rikkui vain, kun luodolla leikkiä löi kalaparvet.
Lie hymy ollut, mi kirkasti nyt nuo riutuvat kasvot,
riemun he säde ollut, tai vain näyttikö siltä,
koska jo hetken pääsf oli sammunut silmä ja rintaan
painunut pää, elo lähtenyt riemuineen, suruinensa.
Pois sydän kourassa lähdin ja jäljessäin oven suljin,
enkä ma ennen tohtinut kuin kodin kohdalla vasta
seisahtaa, rukoehen vainajan sieluhe rauhaa.
Kammona koommin mulle tok' ei ole kuoleva vanhus,
vaan kuin muisto, mi mieleen jää, kesä-iltasin kauan
järveä katseltuain, yön puoleen, tuuli kun tyyntyy,
aurinko sammuvi, aallot, riehuntaan väsyneinä,
hiljeten laskeuvat sekä viihtyvät peiliksi vihdoin.»
Näinpä hän vanhan tuon kalamiehen lähdöstä kertoi.
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Saavuttiin ilovalkea-kunnaahen, joka seudulP
on kesän suurena juhlana mielusa yhtymäpaikka
ohut jo vanhastaan; ilon sinne vallaton poika,
sinnepä nuor' mies ylpeihen sekä, rinnassa lempi,
tyttökin riensi, ja sinne se vanhuskin sopestansa
kaukaa laaksosta katsoo, kuin tulet syttyvät yössä,
riemusat niin kuin muistotkin oman yöllisen mielen.
Tyhjänä kunnas viel' oli, vain somerharjalta sieltä
ilmaan honkia nous hatalatvoja, kärvettyneitä;
sinnepä sittenkin nämä nuoret rientävät rinteen
mutkaista polkua myöten, ja kohf ovat huipulla harjun.

Vaihtelevampi ja laajempi on näkö sieltä: nyt silmään
loppumaton ala metsiä, järviä, peltoja aukee,
ihan himmeiseen ruso-hohteeseen puettuina.
Kulkija-parvia haamottaa. Välisf oksien joskus
kiiluu liina ja pois tytön rientävän kanss' eteneepi,
sen sijan kun värin muuttelevin taas täyttävi toinen.
Tyyntä on, henkäysf ei edes. Karjojen kelloja, hehää
lemmen laulelmaa, johon vastaus soi salotieltä,
kuuluu laaksosta vain, katovaisiin äänihin joskus
paimen helkyttää säveleen, min kerto vi kaiku.

Ystävähensäpä ihmeissään nyt lausuvi vieras:
»August, nyt tutump' oot sinä muhe kuin olit koskaan,
nyt sinut ymmärrän ma ja tunnen sun periluontees.
Tuossa sen kirjan näen, min kirkkailta lehdiltä varmaan
kaiken luit, mitä kerroit, kun hämärässä sa istuit
mun sekä siskoni kanssa, ja haaveiltiin läpi illat.
Ihmis-onnen sa tääh' opit, rakkauden, ilon, rauhan,
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tääh' unelmissasi näit nuo kirkkahat, lempeät henget,
suodut luomahan täällä jo maassakin taivahan meille.
Kuuntelehan, sävel laulujen, voipunut huokaus kaiun,
lintujen äänet ilmassa, metsissä, eikö se kaikki
enkelien ole laps'iän tuttujen vienoa kieltä?
Oi, ne nyt selvään näen! Rusopilvihä leijuvat illan,
säihkyvät auringon sätehessäkin, tuikkivat joskus
silmistä kukkain, järvellä päilyvät, ilmassa soivat;
näitähän tarkoitit sa ja nää teit rakkahiks meille?»

Näin hän hasteh. Mut tytön silmässä kyynele hiljaa
kasvoi ja poskehen kuin kastehelminen vieri.
Vaan sala-huokauksin kysäseepi hän: »Mointako haastaa,
muhien mointako hän, ei mulle hän ilmase mitään!
Ääneti täähä hän käy sekä jylhänä; jos mitä virkkaa,
pyssyisf aina hän vain sekä hnnunpyynnistä haastaa,
metsissä mieluummin toki yksin myrskynä riehuu.
Luuli mun lapsekkaaks ehk' ennen, arveli moisen
leikkiin luoduks ja nauruun vain; mut paljo jos nauran,
itken ma paljon myös, olen puuttehess' ainakin jonkun,
jonkun vain, johon vois vakavampana hetkenä luottaa.
Metsiss' yksin täälP useasti ma käyn, useasti
näen saman kuin näen nyt, vaan kuink' erilaisena aivan!
Kaunis ja suuri on maailma, vaan minusf on kuni kaipuu
luonnossa kaikkiall' ois, ja sen äänettömyyttä mä säikyn.
Nyt, te kun haastatte, tuntuu kuin sekin haastaen lausuis:
tyttöni, näin olin kaunis ja kirkas ma aina, mut tuot' et
uskoa tohtinut, vaikkapa joskus siit' unelmoitkin.
Jos tulis siskonne! Oi, jos vain kesän ainoan meillä
viipyis hän, miten hauskaa ois hänen kanss' ajatusta
joskus vaihtaa, mieli kun haaveisf on ylen täysi!
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Yks sana vain, nimi vain! Se jo mieleinen olis muhe;
sitten hänf ajateha ma koitan. Vaan sanokaatte,
onko hän teidän muotoa? kenties kuin sisar veljen?»

»Oi, hän ei yhdenkään ole muotoa», vastasi vieras,
»tuskinpa itsensä. Koissa hänf ennen »hehikki Maijuks»
mainittiin, nyt kuuluvi vain «imarreltu Marha.»
Hänf omat suosi ja vieraat myös, ja hän näin pian kasvoi
vaativaks, oikkuiseksi, mut ain' oli hän rakas meille.
Jos mitä tahtoi ja jos sitä pyysi hän lempein katsein,
voitu ei kieltää, eikäpä tahdottu, vaikk' olis voitu;
taas jos vaati hän korskaihen, toteltiinpa jo miltei,
vaikkapa joskus nurkuhtiin, ei tiettynä, miksi.
Syys oli, näin tuh kaupunkiin hän; kahvit ja tanssit
alkoi nyt. Maatyttö jo illassa muuttuvi daamiks.
Missä hän käy, on perhoja ympärhP aina, jos astuu
askelen hän, tähystehään, kuiskaillaan, myhäehään.
Onnistui, näki sen, ja hän onnistui monin verroin.
Nyt kävi kerrassaan ikäväksi hän. Tanssija kaunein
jos tuli, tai joku luutnantti nuori ja kiiltävä-kaulus,
noihinpa joskus saattoi hän helo-katsehen luoda.
Jos tuli toinen, jok' ei muka ohut mielehen hähe,
ei tämä, vaikk' olis koittanut kuin, sanan alkuhun päässyt,
kun nenäh' armon jo hän rypyn häivän hienosen hienon
huomas, ja nurpeissaan sai lähteä harmitteleimaan.
Nyt tuli veljenne myös, raju karhunpoikanen Pohjan,
vait oli päivän, ja niin sekä ei vaan toisena vastas;
viikon päästä jo meillä hän tuttuna istui ja kertoi,
kertoi teistä ja lapsuus-aioistaan, kodin seuduisf
armaista, kaikesta vain, mikä rakkainf on sydämelle.
Milloin pilkoittaa kevät kerronnasta ja milloin
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näet syys-illan ja lehdet harvenneet, sumut raskaat,
ilmassa tähdet valjut ja kummulla kuun veriruskeen.
Kaikki on niinkuin luonnossa on, heleämpätä vainen,
ihmettä täynnä ja niin kuin valveihas unelmoisit.
Näin hänen kertoissaan jopa korska Marhakin päätyi
kuuntelemaan, ja hän ensin hämmästyi imehdellen,
kuin olis silmissään ihan uuden maailman nähnyt.
Viel' isosesti hän naurahtaa toki, huoleti päätään
viskoen, ihan ja toisen, kun parissamme hän kauan
haaveiss' istunut on. Vaan turhaan! Toiseksi iltaa
hän tuh taas, ja nyt kauempaan, totisempana istui.
Vihdoin oikut ne lähtivät. Joskus jos ihastuikin
peittänyt ei ihastustaan hän, tuli korskahan silmään
vähin kyynelekin, hyvän yön kun lausui ja lähti.
Taas mikä muutos kerrassaan kuin loihtiman kautta!
Lempeäks hän tuh ko'issaan, nöyränä, vaatimatonna
tanssihin astui, tervehdyksihin säisynä vastas.
Suosittu ei ole kenkään, hyljeksitty ei kenkään,
kaikk' oli vertaiset, alimmankin kohteliaisuus
lempein katsehin palkittiin, katumoiksi ei tullut.
Hänf ilosemmin taas lähestyttiin, liehetys lakkas,
nyt rakastettiin hänf, eik' yksin vain ylistetty.
Tuon oli kaltainen, koetelkaa hänf ajatella
täynnään vaihtoja vain, nyt yhtenä, toisena toiste!
Ehkä hän jää nyt siks, mikä on, kun» Ystävä naurain
keskeyttää hänet: »Tulkaa,» lausuvi, »lähtehen tahdon
rannalla nähdä ja juoda taas, kuten ennenki, siitä.»

Lausuu näin, alas kummulta käy sekä näyttävi tietä.
Lähteehen pian saavutahan. Helotuksessa taivaan
täytenä siinä se uhkuu, kirkasna keskehä kukkain,
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niinkuin rauhaisa ihmissilmä, jot' ei riko myrskyt,
värjyy kirkkauttaan sekä huo'untaa elon suonen.

Vaiti sen partaallen he nyt istuvat kaikki ja juovat,
katsellen levätessään raukenevaa kesä-iltaa.
Sanoja ei löydetä, niif ei kaivatakaan, ajatuksin
nyt sydän liittyy vain sydämeen sekä auvosta täyttyy.
Mut kuva vieraan, kas, tytön silmähän lähtehess' astuu.
Luullen saavansa näin näkemättä sen muotoa kahisf,
armasta silmätä, katsoo hän yhä vain varomatta,
vierahan kun hymykatseen siin' yht'äkkiä kohtaa.
Kainoksi tyttönen käy, sydän, tyynenä sykkivä äsken,
säikkyen kouristuu, hän tuntevi kuin veri polttaa
poskillaan, ja hän pelvoha huomaa kasvonsa lähteess'
altthks vierahan katseehen. — Mut lempeä pilvi
purpuran-hohtoinen yh kiiltävän lainehen kiitää,
kirkkaus hittyvi kirkkauteen, puna haihtuvi punaan;
kohta et huomata voi, tytön poskiko, pilvikö hehkuu,
haihtuva häivepä vain nyt riemusta kiitollisesta
immen seitsentoistiaan kasvoill' ilmeni vielä.

Kukkain keskeltä nous veli armas nyt, sisartansa
kutsui hän sekä lausui nauraen, mut vakavasti:
»Hanna, ma hetken pääsf ehk' en sitä lausuisi, nyt sen
kerron ma kuuhakses, ett' auvostain osan saisit.
Mun jo Mariia on, ei tuo korskea, pöyhkä Mariia,
vaan hyvä, lempeä, kaunis, kaikittain sulosampi,
kuin mitä kertoi hän, paremp', armaisemp', ihanampi.
Nouse ja riennä ja veljehen kätes huoleti anna,
siskosta siskonen, niin sisar toivoo, niin veli myöskin
toivoo, kauan jo ennen toivoi kuin sinut tunsi!»
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Lausui, ja tuskin ehti hän loppuun. Rannalla äänsi
ruohossa sorsa, ja nyt, kivi kourassa, sinne hän hiipi
hiljaa lehdikon kautta ja on veden reunalla vihdoin.
Vaan kun kättähän nosti ja huudolla säikytti hnnun,
poikue kuhan-keltava päin kahihstoa kaikkos,
pelvosta piipattain, hajonneena ja turvatta aivan.
Säälien pois kiven laski hän, kun emän eessähän huomas
peljäten uivan ja rakkaudesf ylenkatsovan vaaraa,
kunnes kaukana järvellä tuo ajelehtiva parvi
suojan sai, ja jo huoleti taas emä lentohon lähti.
Tuon näki hän sekä ehdohaan meni hetkeksi rantaan,
linnun vuoksi ja etfei lähtehen luon' olijoita
häiritsis. Pian kääntyi hän toki, tarkkasi kaukaa,
tarkkasi, riemastui, sekä saavutti ystävät taasen.

Vierahan rinnoiha siin' ihanaisena rauetess' illan
seisoi tyttö ja olkaan tuon nojas kutrista päätään;
mut veli kun tuh luo, hymysuin hän kättähän hähe
tarjos ja silmästä auvoisesta nyt kyynelen pyyhkäs.
Tulleehen näin selvisi kaikk', ilossansa hän puisti
siskon kättä ja ystävän myös, mut leikillä lausui:
»Nyt mitä virkkaa taatto, kun näin pikasesti me käymme
kaikin kihloihin, hänelf ensinkään kysymättä?
Oi, varo, Hanna, etfei yhf äkkiä kihlaus lakkaa.»

Leikihä tuon hän lausui, mut levotonna sen impi
kuuh ja aatteli, kuink' oh pettelevää sydäntänsä
niin hevin noutanut, ett' isän armaan unhotti aivan,
toiveet unhotti kummankin kodiss' ainian oha,
unhotti kaiken muun sekä vierasf aatteh yksin.
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Kotiin vain haluaa, ei rauhotu, kunnes on kaikki
kertonut taatolleen, siten lieventäin sydäntänsä.
Seurassa armaitten näin läksi hän huolien matkaan.

Matkaa päästy ei puoliakaan, kun tieltä jo kuului
kutsuva ääni, ja huomattiin nyt vanha Susanna.
Suuttunehelta hän näytti ja tärkiltä, kun tähystehen
rientäen astui päin, esiliinasen hulpio käessä,
pyyhkien innoissaan hien otsastaan vähän päästä.
Vaan kun etsityt löysi ja kun näki kohdalla heidät,
astui syrjähän tiesf odotellen. Mut ohimennen
hälle nyt leppyisän sanan lausui lempeä tyttö:
»Miksikä, vanha Susanna, te itsenne niin väsytätte,
hääritte päivin näin, edes illoinkaan ette huokaa?
Ehdimmehän hakematta ja huutamattannekin kotiin.»

Näin hän haasteli, vaan ei vastausf antanut vanhus,
käellähän viittasi vain sekä luokseen tyttöä kutsui,
mut näin tulleehen hän syrjässä korvahan kuiskas:
»Jestas, mamseli, noin kun viivytte, vohvelit jäähtyy,
paistikin pannussa kärventyy, ja jo arvosa pastor'
istuvi näljissään sekä illallistahan vartoo.
Mut sanokaahan vain pikimältään, saammeko syksyks,
vai kesäll' ehkä jo häät; joko arvon herra on saanut
vastauksen, vai vieläkö hän pelon tuskassa värjyy?»

Hähepä hiljaa vastasi taas tuo lempeä tyttö:
»Älkää, vanha Susanna, mun häitäni vartoko, älkää;
niiden viettämiseen kesät ehtii mennä ja syksyt,
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ehkä ne vihdoin keskeyttää ikipäiviksi talvi.»
Lausui ja vanhan näin hän kummastuksihin jätti.

Itse riensi hän toisten luo, heit' ääneti seuras,
miettien, haaveillen, sulo-murheisiin vajonneena.
Vaan kun tultihin portaihen, hatun päästähän sievään
päästää, joutuen tuuheat järjestää kiharansa,
armastaan kädesf ottavi, pelvoissaan ihan hiljaa
aukaisten oven, astuu huoneeseen isän luokse.

Yksin valvomahan iän, vaivain painosta vanhus
uupunut on ja, nyt päätään kahistain nojatuolin
pielehen pehmoiseen, juur nukkunut. — Maass' edessänsä
piipusta viel' yhä nous savu puoleks sammunehesta.
Kaunis on siinä hän nukkuessaan, surutonna ja tyynnä,
kaunis niin kuin vanha on, kun lumi peittävi hapset,
huulilf on puna pois sekä kuihtuen kuivunut poski,
mut elo pitkän pitkä ja turvasa, lämmin ja kirkas
otsaan uurtehiseen kuin ehtoo luo kajastuksen.

Tyttären poskihen vedet virtasi, kun isän armaan
nukkuvan hän näki turvalhsna nyt hurskaudessaan,
kun siin' aatteli hän, oman maahisen onnensa tähden
vanhan untako häiritseis, kenties elon rauhan
riistäis häitä ja huoha vain tois harmajan päähän.
Lemmityn rinnalla siinä hän polvillaan isän eessä
viipyi ja vanhukseen loi silmäns itkevät hetken;
vihdoinpa kallistui sekä kosketti lämpimin huuhn
nukkuvan kättä. Mut kummastuin unen vienosta vanhus
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valveutui, kysyväisenä katsoi tyttärellensä,
katsoi ja synkistyi; tylyn, niinkuin ukkosen uhka,
silmäyksen loi vieraaseen. Tuon nähdessä lauhtui
leimaus, kyyneleheks suli pois. Syhn aukasi vanhus,
riemulla rinnoilleen näin sulkien rakkahat nuoret.
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JOULU-ILTA LUOTSIMAJASSA.
Liiaksi innokkaasti pitkitetty metsästys saaristossa

ja sen jälkeen syntynyt vastatuuli ja myrsky estivät meitä
suureksi harmiksemme ehtimästä kotiimme kaupunkiin
joulu-ihaksi, niinkuin oh ohut aikomuksemme. Sen sijaan
heittelehdimme me ulkona aavalla ulapalla koko illan ase-
massa, joka huonommalla purjevenheehä kuin meidän
olisi voinut olla vaarallinen ja käydä hyvinkin sietä-
mättömäksi, elPei yksi joukostamme olisi iloisuudellaan
ja hauskoilla jutuillaan saanut ikäväämme jotakuinkin
haihdutetuksi.

Tämä mies oli ulkomaalainen ja kuletti omaa lai-
vaansa, joka oli asettunut talvehtimaan satamassamme.
Hän ei ohut yhtä halukas kuin muut viettämään joulu-
iltaansa maissa, eikä hänellä ollut sukulaisia, jotka oli-
sivat odottaneet häntä puuron ja piiraiden ääreen. Sitä-
paitse oli hän siinäkin kohden paremmassa asemassa
kuin me, etfei hän vähääkään välittänyt tuulesta, kyl-
mästä ja märkyydestä, ja kun hän istui ohjaamassa
omaa venettään, ohsi hän tuskin huolinut niskaansa tai-
vuttaa, vaikka ohsikin joka laineen noustessa ollut vaa-
rassa iskeä otsansa kuuhun.

Purjehduksemme ei suinkaan ollut hauska. Me
luovailimme ja teimme kahden ja kolmen neljänneksen
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käänteitä, pääsemättä juuri sen siitään etenemään kor-
kean aahokon vuoksi, joka alinomaa teki tyhjäksi purjei-
den työn. Viimein me kokonaan luovuimme toivostamme
päästä mantereeseen ja päätimme pyrkiä Luotsisaareen,
joka oli karu, kuusia kasvava kallio ulkona meressä, ja
pyytää yösijaa siinä asuvien luotsien majassa. Näimme
jo kaukaa sieltä tulen tuikkavan, ja iloinen kapteeni an-
toi purtensa pyyhkiä sinne täyttä myötäistä.

»Kehumatta, hyvät herrat», puhkesi hän nyt puhu-
maan, otettuaan pitkän kulauksen kylmää punssia, »ke-
humatta saattaa sanoa, että meihä on nyt navakka tuuh.
Ja kuitenkin sain minä kokea yhtä hyvää, vieläpä paljoa
parempaakin tuulta, kun en vielä ollut neljää tai viittä
vuotta vanhempi, ja päälle päätteeksi vielä ohn yksin
merehä. En ole vielä sanonut, että laitani on päinvas-
tainen kuin tavahisten ihmislasten; niinä näet tiedän
paremmin minne matkani tässä maailmassa vie kuin
mistä se tuo. No niin: kun olin noin viisivuotias ja
siitä pitäisi oha nyt liki kolmekymmentä vuotta, niin-
kuin minulle on kerrottu, ohn eräänä yönä ulkona
aavalla merehä niinkuin nytkin, sillä erotuksella vaan,
että sihoin olin tuuliajolla, mutta että minulla nyt on
kaksi raivaamatonta purjetta levällään ja että minä sil-
loin ohn kylmästä kontistunut, kun minulla nyt on läm-
min aina pikkuvarpaaseen saakka. En muista paljoa siitä
mitä tapahtui tällä ensimmäisellä retkehäni; mutta sen
kuitenkin muistan, että minut jätettiin yksin karuhe kai-
holle kuohuvassa meressä ja että minä tahdoin seurata
niitä, jotka minut noin hylkäsivät. Oh pilkkopimeä niin-
kuin nytkin, ja kun minä koetin soutaa, löi ensimmäinen
aalto airot käsistäni. Kuinka kauvan minä ajelehdin tässä
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tilassa, en osaa sanoa, mutta varmaa on, että minä lo-
pulta jouduin hyväin ihmisten luo. Niinkuin herrat siis
näkevät, tiedän minä tuskin enemmän kuin Aatamikaan,
onko minulla ohut vanhempia tai ei. Ne, jotka sanoivat
minut löytäneensä ja herättäneensä minut henkiin, ohvat
salakulettajia, ja muuten varakkaita talonpoikia. Kasvoin
heidän keskuudessaan ja otin osaa heidän ammattiinsa
siksi, kunnes partani alkoi kasvaa, johoin menin kauppa-
laivaan ja rupesin rehehiseksi mieheksi. — Kas nhn,
keksi käteen, ota vastaan! — luulenpa, että itse paholai-
nen ohjaa minua näiden kivien lomitse.»

Pursi oh pujahtanut pitkien kallioiden väliseen pou-
kamaan ja seisoi shnä nyt lepattelevin purjein; aloimme
oikoa kangistuneita jäseniämme, haukottelimme ja kar-
juimme kylmää ruumiistamme. Kapteeni jäi kahden laiva-
pojan kanssa askaroimaan purteensa; me muut läh-
dimme hoiperrellen lämpimään tupaan.

Siehä oli joulu-ilo yhmmihään. Mahtava pystyvalkea
räiskyi avarassa takassa ja valasi huoneen, jossa sen
lisäksi paloi pöydällä iso haarakynttilä ja muutamia yksin-
kertaisia kynttilöitä. Seinät ohvat täynnä verkkoja ja
muita kalanpyydyksiä ja tuvan nurkissa välkkyi valkeita
vuohia ja vuonia, jotka olivat sinne painautuneet.

Ihmisiä oli tuvassa hyvin vanha mummo, joka is-
tui pöydän ääressä ja näytti veisaavan virsikirjastaan,
keski-ikäinen mies vaimoineen ja heidän viisi lastansa,
joista neljä piti kauheita soittajaisia savikukohla, samaha
kun viides ja vanhin säesti heitä rämisevällä puutorveha.

Kun me astuimme sisään, nousi isä ylös, poikasi
tuimasti jalkaa meluaville lapsilleen ja nyökäytti meille
ystävällisesti ja ujostelematta päätään.
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Vanha mummo laski kirjansa pöydähe, otti pois
lasishmät nenältään ja tarkasti meitä terävästi. »Mistäs
olette, hyvät vieraat», sanoi hän, »eikö teihä ole kotia joulu-
iltana, vai ovatko laivanne ja tavaranne meren pohjassa?
Mutta ettehän ole laukaisseet saadaksenne luotsia; ette
hitto vieköön olekaan laukaisseet.»

Näin sanottuaan sylkäsi hän ryppyisiin sormiinsa,
nhsti karstan kyntthästä, nousi ylös ja valaisi meitä kas-
voihin. »Ohoo, vai niin», jatkoi hän nyt, »mutta kyhä pitää
olla jäniksen viekoittavan valkosen, kun lähdeppäs aja-
maan häntä itsenään joulu-iltana. Saapas nähdä, mistä
teille kaikille saadaan ruokaa? Silakkaa täähä, jumalan
kiitos, kyllä on ja Anna saa koettaa Likistää vuohia
vielä vähän; mutta puuroa ei nyt kukaan voi ruveta
näin keskellä yötä keittämään.»

Vaan ei eukon eikä muidenkaan tarvinnut turhia
hätäillä. Me riisuimme turkkimme, lämmittelimme ja tar-
josimme tervetuliaisiksi kupin punssia, joka mielihyvällä
vastaan otetthn. Kohta olimme kuin kotonamme ja oli
meidän mainio olla lämpimässä tuvassa. Vanhus oli
juuri aikeessa ruveta laittamaan tiloja ja kiirehti vuohien
lypsämistä, kun eräs sattuma keskeytti hänen puuhansa
ja antoi aihetta tapauksiin, joita emme olleet voineet
aavistaakaan.

Kapteeni, joka oh jäänyt purteen, oli vihdoin saa-
nut sillä kaikki kuntoon, koonnut purjeet, kiinnittänyt ven-
heen, lähettänyt tavarat sisään ja oli nyt valmis viettä-
mään yötä maissa. Ennenkun hän kuitenkaan tuli läm-
pimään, muisti hän tehdä sen, mikä meiltä oli unohtunut,
laukaista pyssynsä. Tuo pamaus se oli, joka keskeytti
puuhat pirtissä.
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Vanhus kuuli sen ja heitti huolettomasti luotaan haah-
kan höyhenillä täytetyn tyynjm, jota juuri oh pitänyt kädes-
sään. »Kuulitteko», sanoi hän vapisevalla äänellä, »kuulit-
teko laukauksen? Varjelkoon Jumala Junoa, kun ei voinut
jäädä talveksi Norjaan, vaan tahtoi käydä salakareja koke-
maan tähän aikaan vuodesta. Työnnä vene vesille, poika, ja
souda luoteista kohti, että pysyt tuulen päällä, me kyllä
katsomme lapsia, elä niistä hätäile, joudu vaan.»

Nuorempain korvain oli helppo heti huomata eukon
erehdys. Tuo niin kutsuttu poika, nelikymmenvuotias mies,
keskeytti hymähtäen äitinsä puheet ja virkkoi puoleksi
hämiEään, puoleksi säälien: »Aina teidän korvissanne
vaan kummittelee, äiti kulta, ja laukauksia te tulette kuu-
lemaan vielä kuoltuannekin, vaiklfei olisikaan kuin kärpä-
nen, joka haudallanne tepastelee. ElPen erehdy, niin oli se
vaan jäniksen pelätin, jonka joku herroista antoi puhal-
taa panoksen suustaan, eikä mikään pamaus Junon kuu-
sinaulaisesta kanuunasta».

»Hohhoo», sanoi vanhus, »aina ne nuoret ovat vii-
saita olevinaan; mutta en minäkään ole huhu enkä ole
syntynyt hulluista vanhemmistakaan. Jumala minua aut-
takoon, mutta joulu-ilta, joka on muihe ilon ilta, on
minulle murheen ilta; enhän sihe mitään inahda, ja mi-
täpä minä, vaimoparka, olisinkaan voinut tehdä? Mutta
istukaahan tähän takan ääreen, hyvät vieraat, niin ker-
ron teille, mitä heikko nainen teki, ja minkä palkkion
hän siitä sai.»

Me noudatimme eukon pyyntöä, sillaikaa kun mie-
histömme ja nuori emäntä laittoivat meille illallista ja
lämmittivät mukana olevia kylmiä ruokiamme. Mutta
vanhus alkoi:
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»Shtä on nyt enempi aikaa kuin moni teistä, hyvät
ystävät, muistaneekaan, jos osannen oikein arvata ikänne
kasvoistanne. Ohn eräänä joulu-iltana yksin tässä tu-
vassa. Saatan sanoa yksin, sillä kaksi lastani, jotka
juoksentelivat ympärilläni, tarvitsivat itse apua enemmän
kuin voivat sitä minulle antaa. Meri oh auki niinkuin
nytkin, ja vaikka nytkin tuntuu vinkuvan ullakon luu-
kussa, on tämä tuuh kuitenkin kuin huoahtelemista sil-
loiseen myrskyyn verraten. Emme odottaneet mitään lai-
vaa kotiin ja mieheni oh tovereineen mennyt kaupunkiin
ollakseen kirkossa jouluaamuna ja ehkä myöskin viet-
tääkseen iloisempaa iltaa siehä kuin mitä täällä olisi-
vat voineet. Mutta siihen aikaan olivat poskeni puna-
kammat kuin nyt ja oli minulla sydän rinnassani, joka
oli hyvä kyllä naisten sydämmeksi. Istuin ja luin virsi-
kirjaa, niinkuin äsken teidän tänne tullessanne, ja lap-
set olivat juuri saaneet illallista ja leikittelivät pienten
joululahjainsa kanssa. . Vanhempi, joka silloin oli kym-
menvuotias, ja nyt on vanha ja viisas, purjehutteli kaar-
nalaivaansa tuvan lattialla; nuorempi oli saanut kalalau-
dan venheekseen ja ihasteli sekä sitä että mieheni mi-
nulle lahjoittamaa lasihelminauhaa, johon oli kiinnitetty
kultanen sydän ja jonka minä siksi illaksi olin ripus-
tanut pojan kaulaan. Niin siinä oltiin kun yhtäkkiä kuu-
lui laukaus mereltä. Jumala antakoon minulle anteeksi,
jos väärin tein; mutta en minä luullut väärin tekeväni.
Otin vanhemman mukaani hoitamaan kokkapurjeen nuo-
raa, päästin purren irti ja purjehdin ulos. Nuorempi
seurasi meitä rantaan, käskin hänen menemään takaisin
tupaan, mutta hän jäi seisomaan rannalle ja parkui jäl-
keeni, kunnes huuto kohta haihtui tuulen ja meren ko-
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hinaan. Kun tulin salakarien kohdalle, näin minä tulen
laivasta, joka pilkkopimeässä laski pohjoista kohti suo-
raan hyrskyjen keskeen, niinkuin ei ikipäivänä olisi ollut
satamassamme. Ehdin ajoissa luo ja sain peräsimen
käännetyksi, ja laiva puski vastatuuleen kuin lohi mata-
likkojen ja kuohujen ohitse, ja niin sain minä, vaikka olen-
kin vaan vaimoinen ihminen, ilokseni viedä vanhan herra
Aadolfin suuren laivan eheänä satamaan. Ja tätä iltaa muis-
teleisin minä ilolla niin kauvan kun elän, jos vaan asiat
kotona olisivat olleet niinkuin niiden olisi pitänyt. Kello
oli neljä aamulla, kun tulin tänne tupaani takaisin; toi-
voin saavani lepoa, mutta levosta tuli pahempi kuin
työstä äsken. Nuorempi poika oli kadonnut. Etsin häntä
lyhty kädessä näiltä kallioilta, etsin koko yön, huusin
hänen nimeään kovemmin kuin myrsky pauhasi; mutta
etsiminen ja huutaminen oh kuin olisi se meren pohjalla
tapahtunut. Päivän vaietessa näin minä tyhjän paalun
siinä, mihin toinen venheemme oli ollut sidottuna, enkä
ole sen jälkeen nähnyt poikaa enkä venhettä, ja venhe
oh kullan kallis, mutta poika oli minulle elämääni kal-
liimpi.»

Vanhus vaikeni näitä sanoessaan ja purskahti it-
kuun. Kapteeni oli tullut sisään hänen kertomuksensa
kestäessä; mutta hän näkyi tuskin sitä huomaavan. Sen
sijaan tarkasteli hän seiniä, kattoa, joka paikkaa tuvassa,
mutta varsinkin erästä vanhaa kalalautaa, joka riippui
uunin kupeella seinällä ja oli keskeä melkein poikki ku-
lunut, vaikkakin muutamat kirjaukset sen molemmissa
päissä olivat jotenkin hyvin säilyneet.

Kun vanhus oli lakannut puhumasta, nousi kap-
teeni ylös, meni hänen luokseen, repäsi auki takkinsa ja
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liivinsä ja veti esiin lasihelminauhan, jonka laski van-
huksen polvehe.

Tämä tutki sitä hetken aikaa, nosti sitten silmänsä
kapteenhn ja katseh häntä kummastellen. Kohta nousi
hän ylös, kietoi kätensä miehen kaulaan ja nyyhkytti
sanaakaan sanomatta. Kun hän sitten taas nosti kas-
vonsa, loisti ilo nhden syvimpäin ryppyjen pohjalta.

»Ja niin isäsi näköinen kuin jos hän olisi tässä
ilmielävänä!» alkoi hän nyt, »kauniimpi vaan, paljoa
kauniimpi. Jumala sinua varjelkoon, villikkoa, kuka
käski sinun lähteä yksinäsi vesille? Oliko se ilma sinun
soudehaksesi? Mutta minä olin lammas, kun en sitonut
sinua sängyn jalkaan, niin olisit kyllä saanut pysyä kotona.
Jumalan kiitos! nyt voin kuolla rauhassa, eikä kukaan
kysy haudallani, minne olen lapseni hukannut.»

Voi helposti arvata hämmästyksemme; mutta joulu-
illasta, joka uhkasi käydä meille niin ikäväksi, tuli haus-
kempi kuin moni muu.



SALAKULETTAJA.
Kohtaus merellä.

Valitettavasti emme voi niiden tapausten temmellys-
paikaksi, joista tässä kertomuksessa tulee puhe, esittää
sellaista mukavaa asumusta kuin se, missä hyvä luki-
jamme luultavasti oleskelee, vaan täytyy meidän vaivata
häntä lyhyelle retkelle autioon meriseutuun pohjolassa,
jonka yli lokakuun ilta juuri on vetänyt kylmän ja mus-
tan vaippansa, ja jonka hetkelliseen rauhaan ei ole ollen-
kaan luottamista siitä päättäen, että maininki yhä kasvaa
ja musta, yötäkin pimeämpi pilvi peittää taivaanrannan.

Ainoa kiinteä paikka, minkä silmä koko tässä ava-
rassa seudussa voipi keksiä, on pieni kanneton purje-
alus, jossa on kajuutta kokassa ja perässä ja joka nyt
kiristetyin puomipurjein pyrkii rantamalta ulapalle ja jo-
tenkin hyvin näyttää heikosta tuulesta huolimatta voitta-
van kokkaa vastaan takovat laineet. Sille, joka on tu-
tustunut vaan maa-elämään ja tottunut rakastamaan sen
moninaisia ylellisyystavaroita, jotka, kun niiden enemmän
tai vähemmän tarkoituksenmukainen kokoonpano ainoas-
taan harvoin joutuu ratkaisemaan ihmisten tärkeimpiä
elinehtoja, ovat tehdyt enemmän ulkonaista kauneutta kuin
sisäistä kuntoa silmähä pitäen, ei tämä pieni pursi voi
tarjota mitään viehätystä. Merimies sitä vastoin ottaisi
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kohta purteen astuessaan huomioon, mitä vaikeuksia vas-
taan sen on taisteleminen, ja tuntisi olevansa hyvässä
turvassa huomatessaan, kuinka tarkasti pursi nousee tuu-
leen ja kuinka keveää ja vakavaa sen kulku on. Hän
voisi hetikohta, jo ilman sen pienen lyhdynkään apua,
joka on kiinnitetty pumpputangon päähän, mennä takuu-
sen siitä että runko on sopusuhtainen, purjeet suuret,
mutta tarkoin niitatut, ja että ennen kaikkia se, joka
pitää perää, on siihen täysin tottunut.

Tämä taitava perämies on ainoa näkyvissä oleva hen-
kilö. Hän on lyhyt, mutta hartiakas karmaapää mies, jonka
tukevuutta lisää hänen paksu takkinsa ja jolla, lujapiir-
teisistä kasvoista päättäen on itsepäinen pää punasen
huopalakin sisässä. Muu miehistö, joita tavallisuuden
mukaan on kaksi apulaista purjeiden hoitamista varten,
nukkuu hyvässä rauhassa kokkakajutassa, ja sekä tämä
heidän virkalomansa että vanhuksen jo epämääräinen katse
näyttää osoittavan, että laiva ei kohta tule kääntymään.

Ja kun lukija nyt, paikan nähtyään, rientää taas
takaisin kotiinsa odottamaan selontekoa tapahtumista,
jotka siinä tulevat kehittymään, nhn sopinee toivoa, että
eräiden sivuseikkojen esittäminen, joilla itse pääasian
kanssa on jotenkin paljon yhteyttä, on tuottava jotain
hauskuutta paluumatkan yksitoikkoisuuteen.

Se satama, josta jahti viimeksi oli lähtenyt ja josta
se oli loittoutunut parin tunnin matkan, oli erään pienen
rannikkokaupungin satama. Kaupunki oh tunnettu vilk-
kaasta kaupastaan, vaikka sen kuuluisuus tässä kohden
oh enemmän muinaista mainetta kuin nykyistä todelli-
suutta. Oli ohut aika, johoin kaupunki varusti joukot-
tain suuria laivoja, jotka osaksi maan omia tuotteita,
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osaksi ulkomaista rahtia kulettaen kävivät kaikissa sata-
missa ja palasivat kotiin raskaan suolalastin kanssa Vä-
limereltä tai painolastin kanssa jostain lähempänä
olevasta satamasta, sittenkun olivat saaneet kaupaksi pit-
kiä matkoja kuletetun hyvän lastinsa. Näiden laivojen
sijasta vihsi satamassa nyt kuunareita ja pieniä prikejä,
jotka kevein purjein tekivät kesäretkiään ja useinkin
veivät muassaan assignatsioneja ja luottoa, suurempiin
summiin kuin mihin heidän lastinsa nousi, tuodakseen
taas maahan ulkomaan rihkamaa ja korutavaraa. Kun
tätä kauppaa näyttiin voitavan käydä yksityisten voitoksi
ja kun se sen hsäksi joutui riitaan lakien ja asetusten
kanssa, oli luonnollista, että siitä kehittyisi salakuletus-
järjestelmä ja että tämä yksityiskohdissaan tulisi yhä
täydellisemmäksi kuta enemmän sitä ulkoapäin vastus-
tettiin ja häirittiin. Niin ohvat esteiden lisääntyessä kei-
notkin hsääntyneet ja monistuneet, ja tuo yhä jatkuva
laiton liike näytti todistavan, että siitä, vaikka se tuot-
tikin tiheitä tappioita, kuitenkin oli kokonaisuudessaan
jotain voittoakin harjoittajilleen.

Lain kiertämiseksi ja sen valvojain pettämiseksi käy-
tettiin tavallisimmin sitä tapaa, että tavarat toimitettiin so-
piviin kätköihin saaristossa. Ampuma-aseilla varustetut pie-
net purjevenheet, joiden tehtävänä oli rannikon vartioimi-
nen, pysyttelivät päiväiseen aikaan enimmäkseen satamien
seutuvilla, menemättä kovin kauvas merehe, ja osa yöstä
vietettiin useinkin maissa, jonkun ahtaan lahden suojassa,
jonka rannaha olevassa torpassa tai talossa miehistö voi
nukkua turvallisemmin ja lämpimämmin kuin purressaan.

Kun sentähden joku laiva kiehetyine tavaroineen
läheni kotiseutua, pysyttehhe se kaiken päivää ulkona
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ulapalla; mutta kun ilta pimeni, levitettiin kaikki purjeet ja
lähestyttiin rannikkoa. Yökausi luovailtiin sitten sen lähei-
syydessä pitämähä tarkkaa vaaria pimeän ajasta, ja sil-
loin saapui tavallisesti joku salakulettaja, joka, vaihdet-
tuaan merkkejä laivan kanssa, laski sen kupeeseen ja otti
vastaan tuolta suuremmalta toveriltaan sen epäilyttävän
lastin, joka ei tämän omien laitojen sisässä ollut tarpeeksi
hyvässä turvassa.

Nämä salakulettajat ohvat suurimmaksi osaksi ulko-
saariston kallioilla asuvia kalastajia, rohkeata, yritteliästä
ja luotettavaa väkeä, jotka tunsivat meressä joka kiven,
tunkivat joka paikkaan ja olivat yhtä uupumattomia pii-
lottamaan ja vartioimaan heille uskottua tavaraa kuin oh-

vat rehellisiä toimittamaan sen takaisin omistajalleen, niin-
piankun aika ja tilaisuus sahivat sen kulettamista saa-
riston loukuista kauppiaan kaupunkimakasiinhn. Ja nyt
täytyy tunnustaa, että se henkilö, jonka tuttavuutta tässä on
lukijalle tungettu, oli kuin olikin tuollainen salakulettaja.

Musta pilvi oli melkoisesti kohonnut tuulen puolelta,
tuuli täytti yhä enemmän purjeita, pimeä paksuni ijaksu-
nemistaan ja kylmät, rakeiden sekaiset sadepisarat alkoi-
vat rapisten putoilla purteen. Vanha tuttavamme puristi
peräsintä tiukemmin kylkeään vasten, otti takkinsa tas-
kusta pienen pullon ja piti sitä jotenkin kauvan suunsa
edessä. Mutta tuskin oli hän saanut sen pistetyksi takai-
sin säiliöönsä, kun hän odottamattaan huomasi yhtyneensä
jotenkin vastenmieliseen seuraan. Iskukeksi putosi ras-
kaasti hänen viereensä, liukui raapien laitaa pitkin ja
tarttui kiinni. Samassa putosi toinen keksi kokempana,
jahti pysähtyi kovasti nytkähtäen, ja hulmuavien purjei-
den humina täytti ilman.
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Kuultuaan keksin kolahtavan oli vanhus heti arvan-
nut, ketä hänen oli kiittäminen tervehdyksestä. Välttääk-
seen turhaa viivytystä oli hän sekä peräsimen että käsi-
varren avulla ensin koettanut vapautua tungettelevasta
tulijasta. Mutta kun hän nyt huomasi pakenemisen mah-
dottomaksi, irroitti hän purjenuorat ja valmistautui tyy-
nesti tekemään selkoa matkansa tarkotuksesta.

»Mistä venhe ja mitä kulettaa?» huusi ääni tulli-
jahdista, sihä sitä laatua oli ahclistaja. — »Saaristosta,
herra luutnantti, ja vähän on tervavettä pohjassa», vas-
tasi peräsintä pitävä ukko äänellä, jossa oli puoleksi pi-
laa, puoleksi teeskenneltyä typeryyttä; »mutta nouskaa
kaikin mokomin ylemmä tuuleen, etf eivät laidat toisiaan
halkase, ja suoriukaamme sitten pian, sillä tuuli painaa
päällemme, ja minulla on vielä pitkä matka täifyönä
edessäni.»

»Sinun matkasi voi käydä sekä lyhyeksi että pit-
käksi, vanha veijari», virkkoi tulliherra suuttuneella ää-

nellä, samalla kun hän antoi eräälle miehistänsä merkin
astua purteen, »sillä minä arvaan, että se viepi lähimmän
luovailijan luo, saamaan muutamia tynnöriä rommia terva-
veden sekotteeksi; mutta minä lupaan lähettää raskaan
kuulan venheesi vesirajaan missä ikänä sinut tavannen-
kin, ja jos pääset ehyvin nahoin ruunun purtta pakoon,
sittenkun minä ensin olen päässyt vanaveteesi, niin saat

siitä pitäen vapaasti kulettaa minun piirissäni mitä tah-
dot, sekä sinä että sinun jälkeentulevaisesi.»

»En luule toki siihen tultavan, armollinen herra, ja
Jumala varjelkoon minusta tulemasta semmoista juoppoa
vanhoilla päivillä, että tahtoisin kuolla niinkuin se muuan
laivapoika pohjoisesta saaristosta. Pojalla oli, niin sanotaan,
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kaksi tynnöriä rommia venheessään, ja joutuiruunun jahdin
ajettavaksi. Ei hene tehnyt mielensä pysähtyä, koska
sai kuulan läpi venheen laidan ja läpi rommitynnörin,
nhn että hukkui englantilaiseen grogiin.»

Mielihyvän nauru räjähti tulhvenheen kaikista kol-
kista ja haihdutti hetkeksi sen totisuuden, joka oh tähän
saakka vallinnut.

»No», sanoi vanhus, kun tarkastaja työnsä tehtyään
hyppäsi omaan venheeseensä, ilmoittaen ei mitään löytä-
neensä, »no, herra luutnantti, me käymme oikeita asioita,
hakemaan jyviä, miesparat, itsellemme ja köyhille naapu-
reillemme eikä meihä ole mitään mukanamme, ei niin
tynnyrinaulan pätkää, joka hajahtaisi rommille tai kielle-
tyille tavaroille. Heittäkää meidät sentähden irti, ar-
mollinen herra, sihä me saamme kohta vinkuvan vi-
hurin molemmat ja tarvitsemme väljää vettä siitä selvi-
täksemme.»

»Ei minun pitäisi päästää sinua eikä ketään muu-
takaan teikäläistä, jonka laitaan kerran olen saanut rauta-
kynteni isketyksi», sanoi luutnantti, joka itsekin huomasi
pikaisen eron välttämättömäksi; »ja muista se, ett'et sinä
joka kerta tule pääsemään niin helpoha .kuin tällä ker-
taa; sihä ei varpunenkaan eläisi yhtä päivää niillä jy-
villä, joita sinä ja kaikki sinunlaisesi ovat noutavinaan.
Mutta sanohan ensin, hyvä mies, mitä varten on tuo
lyhty pumpputangossa? Ethän aikone tuulaastaa kes-
kellä merta, vai mitä?»

»Salhkaahan toki meidänkin pitää vireihä pientä tu-
pakkatulta sihnäimme iloksi», virkkoi vanhus yhä edelleen
tyhmäksi tekeytyen; »ei meihä ole kyökkiä eikä kellaria eikä
lämpimiä uuneja kajuutassa, niinkuin teillä, ja kuitenkin
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menemme me merelle pimeän yön selkään, kun te ajatte
maihin lepäämään.»

»Tupakkatulta silmäin iloksi, sinä vanha roisto!»
huusi luutnantti nauraen; »on siinä sinuhe tupakkatulta
parahiksi, kun laiva, joka tulee kotiin tupakkalastin
kanssa, näkee siitä, niissä olet ja saa tavaransa maihin,
ja on siitä sinulle silmäinkin iloa, jos saat nähdä sen
hulmuavan ruunun venheen maston huipussa, silPaikaa
kun miehistö nukkuu tai on maissa. Kyllä me tunnemme
teidät ...»

»Elkää toki, hyvä herra, panko kaikkea meidän
syyksemme, meidän köyhäin saariston kalhovuohien»,
keskeytti hänet vanhus. »Joskin teiltä paloi pursi mei-
dän seuduilla, niin luulen minä, että taivaan salama oli
vaanimassa salakulettajia ja iski erehdyksestä väärään
venheesen, mutta ei suinkaan kukaan meidän pojistamme
ole ollut osallisena niin pahaan tekoon.»

»Anna tuohe vanhalle veitikahe lasi kylmää puns-
sia», sanoi luutnantti miehelle, joka oli venettä tarkasta-
nut, »ja sitten kaikki selväksi, pojat, irtaumaan. Ja sinä,
ukkoseni, katso, ett'et satu eteeni, sihoinkun et uskalla
pysähtyä merkin annettua. Se voisi maksaa sinuhe sekä
henkesi että purtesi, sillä tänään annan minä sinulle
punssia, mutta huomenna ehkä pyöreän kuulan.»»

»Kiitän lupauksestanne, hyvä herra, ja vielä enem-
män siitä, mitä jo olen saanut; mutta kun ohjaatte ohi
Rönnskärin niemen, niin kiertäkää kauvaitse, sihä meri
on perhanan alhaaha ja kivet varmaankin kiikaroivat
siellä tähtiä tänä iltana.» Niinpiankun vanha perämies
oli sen sanonut, erosivat venheet toisistaan ja molemmat
jatkoivat matkaansa eri haaroille.
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Kohta kehittyi nyt rajuun ja hillittömään suuruu-
teensa yksi noita öitä, joita merimies pelkää ja rakastaa,
mutta joista maalla asuvalla tuskin voi olla aavistusta-
kaan. Nuo 'äsken vähä väliä puhaltaneet heikommat
puuskat yhtyivät nyt yhdeksi ainoaksi rajumyrskyksi,
eivätkä aallot enää kohoilleet merestä, vaan repeytyivät
siitä irti. Vaahdon hieno usma ja laineiden ikäänkuin
poislakaistut huiput iskeytyivät pilvistä alas syöksyvään
raekuuroon ja supistivat yhdessä pimeän yön kanssa
näköpiirin niin pieneksi, että tärkinkin silmä tuskin
näki kyynärääkään eteensä, Jahti oli reivannut pohjaa
myöten ison purjeensa ja ruuhi oli otettu venheesen.

Vanha ystävämme seisoi peräsimessä ja jauhoi tu-

pakkaa hampaittensa välissä niinkuin olisi hänen suunsa
ollut mylly ja ohut suoranaisessa suhteessa luonnonvoi-
mien riehuntaan. Hänen miehensä pitivät vaaria kukin
purjenuorastaan. Ei ollut aikaa enää nukkua. Pienen
laivan tuulen alla oleva laita oli aivan veden rajassa ja
jokainen tuulen päältä tuleva aalto hulahdutti sen yh
vettä kokasta perään; vanhus tarvitsi peräsintä hoitaes-
saan kaiken voimansa ja kaiken vaistomaisen tottumuk-
sensa voidakseen joka hetki asettaa purtensa tuulta
kohden niin, että se ei päässyt kaatumaan eikä myös-
kään kääntymään. Mutta kaiken tuon ihmeteltävän
varmuuden ohella, jolla hän hallitsi purtensa pienimpiä-
kin liikkeitä ja osasi ikäänkuin viedä voiman kahdelta
mahtavimmalla luonnonvoimalta, olivat hänen ajatuksensa
niin vähän kiintyneet tähän toimeen, että hän mitä täy-
dellisimmällä mielenmaltilla kävi juttelemaan sen kahdek-
santoista vuotiaan nuorukaisen kanssa, joka hänen vie-
ressään hoiti ison purjeen nuoraa ja reippaille luonteille
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vaaran uhatessa omituisella puheliaisuudella alotti kes-
kustelun.

»Ja elPei pikku Fröja nyt saa käpäliä aheen kotiin
tullakseen», alotti hän, »niin ei hän tule koko syksynä;
mutta lyönpä vetoa, että kun vaan tyyntyisi vähän, meillä
ohsi ennen aamun koittoa joku hänen pojistaan kintereil-
lämme; vai mitä isä arvelee?»

»ElPei vaan ole jo sitä ennen tänä yönä ajanut
Holmöhön tai johonkin muuhun kuivaan paikkaan»,
virkkoi vanhus.

»Vielä mitä!» sanoi poika; »sanovat sen kapteenin
vainuavan maata jo kolmen peninkulman päästä ja että
sen päätä rupeaa pakottamaan jo kahden peninkulman
päässä maista. Onhan hänellä aava meri edessään eikä
hän suinkaan aikone pyrkiä satamaan, ennenkun on ta-
vannut meidät tai jonkun muun tuttavan.»

»Halkasija takoo kuin tikka siellä kokassa; kiristä
paremmin!» huusi vanhus ja jatkoi sitten: »Mitä anta-
neellaan meille, sen antakoon pian, sillä elPemme joudu
ennen päivän koittoa sisäsaaristoon, niin ajetaan meitä
tiukasti takaa huomenna.»

»Ajetaan takaa!» huudahti poika. »Milloin on val-
tion venhe saanut meidän purtemme kiinni? Jos hän
kohtaa meidät, ennenkun Rönnskärin niemi on taka-
namme, niin käännämme me, puitamme pakoon ulkotietä,
ja minä luulen, että olemme purjehtineet nuo kaksi pe-
ninkulmaa Längön salmeen jo ennen kun hän on ehtinyt
Längön särkkäin kohdalle, missä ei matka olisi vielä
paljoa enemmässä kuin puolessa.»

»Mutta jos toinen tullipursi on meitä vastassa
Längön salmessa?»



356

»Sihoin ponnistamme ulos merehe. On ihmeellistä,
että vaikka niitä on niin monta, ja vaikka niitä olisi
kaksikymmentä eikä vaan kaksi, ne eivät kuitenkaan
koskaan saa muuta kuin juoda meidän vanavettämme,
jos se heitä haluttaisi.»

»Tässä, tällä samalla paikalla, missä nyt purjeh-
dimme, ammuttiin veljesi upoksiin», virkkoi vanhus ja
selvästi voi huomata, että hänen muutoin tyyni äänensä
vavahti. Syntyi pitkä äänettömyys.

»En tiedä», jatkoi nuorukainen taas, »mutta aina
ovat minua enemmän pelottaneet kaikki nuo kyselyt,
etsimiset ja muut rettelöt, joiha meitä poikia ahdistellaan
sen jälkeen, kun meillä on ollut joku kilpapurjehdus
valtion venheen kanssa, kuin hänen nikhakansa, vaikk'ei
kukaan voi sanoa muuta kuin että ne ampuvat aika hy-
vin, ainakin tyynehä säähä. — Nyt tuntuu minusta
kuin tuuli heikkenisi; luulen kohta kirkastuvankin.»

»Olen elänyt viisi seitsemättä vuotta ja kulen kuu-
detta seitsemättä», alkoi ukko, »mutta ei koskaan ole
sana tuomarin suusta hipaissut päätäni niin läheltä kuin
noiden tuhi-nikhakain raehauht ovat monta kertaa tehneet.
Kun kalalokki iskee apajaan, niin saakoon juuri sihoin
hauht siipeensä, jos on ammuttava, sillä jos kerran saa
nostetuksi sären vedestä ja lentää tiehensä, on turha etsiä
häntä niiden joukosta, jotka kallioilla istuvat tai lennehen
salmia kiertelevät. — Valmiina reiviä päästämään! Vihuri
vetää jo viimeisiä henkiään. Tuoha taisi pilkottaa tähti
tuulen päällä.» — —

Puhelu päättyi siihen ja nuori mies meni käskyä
täyttämään. Paksun pilven raskain puoli oh jo tuulen alla
ja mennessään oli se ikäänkuin temmannut mukaansa sen
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hienon sumun, joka äsken oli peittänyt taivaan. Valo toi-
sensa perästä syttyi taivaahe ja myrskyistä sadekuuroa
seurasi kylmä ja tyyni. Aalto vaan ei näkynyt tahtovan
tapojaan muuttaa; se kuohui yhä samaha raivolla ja sen
levottomat, uhkaavat huokaukset kuuluivat nyt kahta
selvemmin, kun ei myrskyn vinkuna purjeissa ja nuorissa
enää poistanut eikä hämmentänyt niiden ääntä. Vihdoin
haihtui tämäkin pysyväisin muisto myrskystä, meri rau-
hoittui taas, vaikkakin vaan vähitellen, niinkuin mieli,
joka on ohut kovasti kuohuksissaan ja kiehuu vielä kauvan
sittenkin, kun sen kuohunnan syyt jo ovat kadonneet.

Oh kulunut pari tuntia yh puohyön ja jahti kei-
nui nyt pitkässä mainingissa ja melkein täydellisessä ty-
venessä, samanlaisessa kuin ennen myrskyn tuloa, eikä
edennyt juuri sen enemmän kuin minkä taantuikaan.
Koko taivaan kansi oh täynnä tuikkavia tähtiä ja yö oh
nhn kirkas, että pienestä laivasta ohsi voinut nähdä jotenkin
kauvas ympäriheen, elPei lyhdyn valo ohsi silmää hui-
kaissut. Vanha ystävämme seisoi vielä peräsimessä. Hänen
kasvoillaan asui synkkyys, jota ohsi voinut sanoa miltei
levottomuudeksi, ja hän näkyi lukevan joka minuutin.
Sihoin tähöin peitti hän lyhdyn, hierasi silmiään ja kat-
seh ulos merehe.

Yhtäkkiä kirkastui hänen katseensa; hän kuulosti.
Keveätä airojen loisketta kuului jahdin kupeelta, ja sitten
huuto, jonka merkityksen ehkä vaan ukko täysin tajusi ja
johon hän vastasi samassa silmänräpäyksessä. Näytti
kuin ohsi lähestyvä ruuhi odottanut tätä merkkiä, ennen-
kun tuh luo, sillä nyt kävi soutu samaha voimakkaammaksi
eikä kestänyt kauvan, ennenkun reipas merimies hyppäsi
jahdin laidalle, sitoi khnni köyden ja tervehti vanhusta.
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»Piru teidät periköön ja tuhat terveistä Tyskan
maalta», alkoi hän, »mutta mitä koiran konstia se on,
että pusketaan vastatuuleen, niin että köyhän saatanan
täytyy soutaa ranteensa rikki? Meidän musta varsamme
tepastelee hankavastaisessa tuolla paljoa alempana ja
hkeltä piti, etfei olisi tavattukaan tän'yönä, sillä me et-
simme teitä alempaa emmekä olleet uskoa silmiämme, kun

näimme tulenne. Nun sprekken sie döjtsch, mein lieber
herr? — Huh, huh, onko teillä ryyppyä tarjota?»

Nämä sanat sanottuaan, joita seurasi viluinen pään
nykäys olkapäitten väliin, avasi hän lyhdyn ja puhalsi
sen sammuksiin, osoittaen siten, samalla kun teki kohteli-
aan palveluksen vanhukselle, myöskin tuntevansa salaku-
lettajain salaisuudet. Sen tehtyään hellitti hän ison pur-
jeen nuoraa, käänsi purren oikeaan suuntaan ja löi kätensä
ristiin rinnan päähe, odotellen rauhallisesti osaansa pul-
losta, jota näki ukon vetävän taskustaan ja suureha
mielihyvällä pitävän huulillaan.

Vanhus ojensi hänehe vihdoin puhon ja puhkesi
nyt vuorostaan puhumaan. »No, poika», alkoi hän, »sa-
noppas nyt, mitä Fröja tuopi mukanaan tänä syksynä.
Sain sanan satamaan, että lähtisin merelle tänään ja tiesin
tuskin mitä laivaa odotettiinkaan».

»Fröja on pukeutunut vihaan ja silkkiin», vastasi
toinen, »lauter woh unt sei — sei — mitä helkkaria
onkaan nyt silkki saksaksi? Tiedättekös, että kun minä
ohn Lyypekissä, nhn osasin minä puhua saksaa nhn että
koko kaupunki minua suu auki katseh.»

»Heitä nyt hiiteen tai laita Lyypekkiin se saksasi»,
virkkoi vanhus kärsimättömästi,» ja vastaa minun kysy-
mykseeni niin, että siitä jotain ymmärtää. Luuletkos,
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poika, että me puhumme täällä saksaa simppujen ja
kalalokkien kanssa ? Jos teillä on verkaa tai huiveja
mukananne, niin sanon heti, että tahdon nähdä nälkää
niinkuin luotsin lehmä, ennenkun otan vastaan ainoaakaan
pakkaa, joka ei ole vedenpitävään kuoreen kääritty; sillä
tästä nousee myrsky aamuksi ja syksy tulee sateinen,
eikä minulla ole halua joutua edesvastuusen pilaantu-
neesta tavarasta.»

»Ja olisimmeko me sitten suotta aikojamme saaneet
kolmena päivänä kääriä ja sitoa noita pirun vaatepak-
koja ja siihen tarpeesen vielä päähe päätteeksi rikkoa ja
repiä kaikki laivan presenningit!» huudahti merimies.
»Jos eivät nuo tavarakääröt pidä vettä paremmin kuin
teidän venheenne, niin tahdon minä elää kaiken ikäni kui-
valla maalla. — Luulen, että teidän täytyy laskea vähän
ylemmä tuuleen, minusta näyttää pieni hepomme häämöit-
tävän tuolla vasemman puolen vanttien kohdalla.»

Se tumma paikka, jonka tarkkanäköisen merimiehen
tottunut silmä oli erottanut vaaleampaa taivaanrantaa
vasten ja jonka vanhuksenkin jos mahdollista vieläkin
terävämpi silmä nyt keksi, ilmaisi hänelle nyt sen suun-
nan, johon purtta oli ohjaaminen. Jahti nousi pari as-
tetta ylemmä tuuleen ja kun oli purjehdittu vähän matkaa
tähän suuntaan ja etsittävän prikin hahmo alkoi yhä
enemmän selvitä pimeän peitosta, jätti reipas merimies
vanhan ystävänsä yksin perää pitämään ja meni kokkaan,
jossa hän sitten siellä olevalle kahdelle nuoremmalle miehelle
lateli merimies-sukkeluuksia matkastaan ja sekotti heikkoon
äidinkieleensä kuulijainsa hauskuudeksi ja ihmeeksi lop-
pumattoman määrän saksalaisia, englantilaisia ja tanska-
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laisia sananparsia. Tässä tilassa laski jahti hetken ku-
luttua pienen prikin kylkeen.

Yhtä huohssaan kuin vanha salakulettajamme oli
ohut pitkällisestä ja turhasta etsinnästä, yhtä kiihkeästi
olivat häntä odottaneet laivan kapteeni ja miehistö.
Heikko tuuh, joka sen lisäksi tuh kaikkein epäedul-
lisimmalta taholta, uhkasi tuottaa kaikehaisia vaike-
uksia, eikä kapteeni enää uskonut ennen päivän nousua
voivansa päästä nhn kauvas rannikolta, ett'eivät ruunun
purret häntä huomaisi. Hän oli sentähden johonkin mää-
rin levottomin mielin noussut kannelle tuhjoita vastaan
ja jättänyt kajuttaan höyryävän totilasinsa ja sikarinsa.

Ikävystyneenä odottamiseen tai tarkoituksessa kar-
koittaa päänkipua, joka häntä aina vaivasi maata vainu-
tessaan, oh hän yön kuluessa ahkerasti kallistellut lasiaan
ja saanut hyvää tuulta purjeihinsa, vaiklfei saattanutkaan
sanoa, että ne missään suhteessa olisivat olleet liika ko-
valle kiristetyt. Kun siis jahti oli kytketty prikin kylkeen ja
ukko miehineen hypännyt jälkimäisen kannelle, tervehti
kapteeni häntä kaikella sillä sydämmellisyydellä, joka oh
luonnohisena seurauksena hänen tärkeydestään tällä haa-
vaa, vanhasta tuttavuudesta ja kapteenin itsensä hyvästä
humalatuulesta. Perämies sai käskyn niin pian kuin suinkin
lastata tavarat jahtiin; määrättiin, mitkä pakat olivat sinne
pantavat, kaikki pitäisi käydä hiljaa, elköönkä kulfikään
uskaltako hiiskua halaistua sanaa asiasta maihin tultua.

Nämä määräykset annettuaan tarttui kapteeni vanhaa
ystäväämme käteen ja vei hänet alas kajuuttaan, jossa
kamiinissa palava tuli ja lämpimän totin höyryävä tuoksu
oh suloisena vastakohtana kannella vallitsevalle kylmyy-
delle ja pimeydelle.
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»Sen tulimmaisen tyyni sää ja sen lemmon lepattavat
purjeet!» alkoi hän nyt; »tässä minä seison kuin säkissä,
ja ennen aamun koittoa uiskentelevat kai ruunun ruuhet
ympärilläni niinkuin ankeriaat mädänkalan ympärillä. Mitä
minun on nyt tekeminen, en pääse paikaltani päkähtämään.»

»Ei hätää mitään, herra kapteeni», sanoi vanhus ja
pisti suonekkaat kätensä kamhniin, »kyhä siitä aamu
tuulta antaa ja ruunun ruuhet viettävät yönsä maissa.»

»Ja siitä sanasta olkoon sinuhe kiitos ja kunnia,
vanha toveri, ja hyvä lasi kaupan päälle, kuuletko. Jaakko,
katso, onko teepannussa vettä ja laita ukolle naula, joka
vetää. — Te arvelette siis, että alkaa tuuha aamun
koittaessa ? »

»Ja vieläpä aika navakasti, jos vaan eiliset merkit
pilvissä paikkansa pitävät», vastasi ukko, »tuuh tulee
kyhä vastainen; mutta sama se, kunhan vaan tuulee, kyhä
merimies aina pujottelekse.»

»Kunhan vaan tuulee, kyllä merimies pujottelekse,
eikä mikään valtion vikuroittelija saa Fröjan helmoista
kiinni. Mutta kuinka käyvät kaupat kaupungissamme,
sinä vanha perämies? Pääsikö Neptun kotiin ehyin
nahoin? Hän lähti Lyypekistä samana päivänä kuin
minä sinne tulin, ja hyvä oli sillä lasti.»

»Kahta rommitynnöriä vahle kaiken sai hän pelas-
tetuksi; mutta ne ammuttiin upoksiin ja vanhin poikani
meni mukana», vastasi ukko ja vajautti samalla lasiaan
kulauksella, joka synnytti siinä yhtä suuren luoteen kuin
siinä äsken oli ohut vuoksi.

»Ja sillä laiha te temmellätte», huudahti kapteeni,
joka ei ehtinyt ajateha muutakuin laivanisännistön vahinkoa
ja katkerimman vihamiehensä, tuhipurren, menestystä; »ja
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shlä laiha te pidätte huolta tavaroista ja venheistä. Sen
tuhmmaisen tyyni sää! Ja semmoisen saahin annoitte
mennä noiden haikalain kitaan! Piru eikä kukaan re-
hellinen laivanisäntä teihe uskokoon enää edes mätää
ruosterautaista ankkuripoijuakaan.»

»Nyt puhutte niin kuin ei kunnon merimiehen pitäisi
koskaan puhuman», sanoi vanhus, iskien tyhjentyneen
lasinsa pöytään niin että paukahti; »luuletteko, että poika
antoi ampua itsensä upoksiin saadakseen juoda suolaista
grogia, tai päästäkseen hikohemasta airojen ääressä, eikä vii-
meiseen henkeensä pelastaakseen teidän kurjaa rommianne,
joka, piru repiköön vanhaa partaani, ei ohut sen arvoinen
kuin yksi ainoa suoni hänen kädessään tai yksi ainoa
pisara verta hänen rehelhsessä sydämmessään.»

»Ja siilien sanon minä amen, kunhan vaan sa-
malla saan kirota tullihurttain hyvää saahsta sillä kertaa.
Pojan olisin ottanut mukaani mihä hetkellä hyvänsä, niin,
vaikkapa olisin ohut Itä-Intiaan menossa. Malja hänen
rehellisen kuolemansa muistoksi ja kaikkien hyväin ystä-
väin kunniaksi! Jaakko, täytä lasimme!»

Lasit täytettiin taas ja sen hiljaisuuden, joka oli
ikäänkuin pyhitetty niiden odottamiselle, keskeytti kap-
teeni kohta, kun oli ottanut maistiaiskulauksen ja uuden
sekotuksen hyväksi huomannut.

»No, ja mitä muuta kuuluu maihin, vanha ystäväni >,

alkoi hän nyt, »tietääkö isäntämme odottaa meitä vai
oletteko te muuten vaan omasta halustanne liikkeellä?»

»En ole astunut jalkaani maihin moneen vuorokau-
teen», vastasi vanhus. »Satamassa sain sanan, että teitä
odotetaan. Se oh eilen illalla ja nyt olen täähä.»
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»Vai niin, vai niin, vanha tuttu», huudahti kapteeni,
»sitten täytyy meidän sopia kuletuspalkasta, ennenkun
lähdette. Täytyy olla varuihansa teidän kanssanne siinä
asiassa ja vaatimuksenne kasvavat kuin laiho siellä
maissa. Kun lähdemme matkalle, on se tuskin korttelin
korkuinen, kun palaamme kotiin, on se jo päätämme
pitempi.»

»Kolme tynnöriä rukiita ja kolme tynnöriä suoloja
herra kapteeni, ei jyväistäkään siitä alle», virkkoi hyvin
varmasti vanhus.

»Sen tuhmmaisen tyyni sää ja sen lemmon lepat-
tavat purjeet!» huudahti kapteeni, »hölhtä köysiäsi, höhitä,
liitto vie! Luuletteko te, että ruis penikoipi kauppiaan
puodissa, ja että suola nousee kuin nietos talvella? Ei,
ei, kari keulan edessä, laske, laske, ukkoseni!»

»En niin rakehistakaan, ja ilman leikkiä, herra kap-
teeni : minulla on kuusi lasta, jotka tarvitsevat leipää, eivät
kasva ruista karut kahiomme ja tänä syksynä nuotalla saa-
mani silakat ovat pian syödyt. Minä olen menettänyt van-
huuteni ilon teidän tähtenne. Pistäkää kätenne tämän nutun
poveen ja tunnustakaa, onko vanhan ruumiini ympärillä
ainoatakaan kuivaa riepua, ja jos sen paljastan, nhn
saatte nähdä monta merkkiä, jotka olen saanut teidän ja
teikäläisten työssä ja monta arpea tämmöistä.» Tätä sa-
noessaan näytti hän niskaansa, johon irti ammuttu sirpale
oli jättänyt syvän, nyt jo arpeutuneen haavan.

»Lakkaa jo, lakkaa jo, vanha ystäväni, tai minä
paiskaan tervatukon suutasi vasten!» huusi kapteeni, joka
nykyisessä herkässä mielentilassaan joutui helposti liiku-
tuksen valtaan ja tapasi kaksi suurta kyyneltä poskeltaan,
ennenkun itsekään tiesi, »mittasi olet saava ja vieläpä
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kukkurana. Emme minä emmekä isäntäni salli ystävi-
emme nähdä nälkää. Pudista pohjaan lasisi, ukkoseni,
ei mitään hätää merellä. Kippis! Mutta minä seison tässä
kuin säkissä, ja herra tietäköön, kuinka minä tästä taas
merelle pääsen.» —

Puhelu, jonka ei ainakaan aineiden puutteessa ohsi
tarvinut keskeytyä, katkesi, kun perämies tuli kajuuttaan
ja ilmoitti, että määrätyt tavarakääröt jo ohvat lastatut
jahtiin. Aika oh kallis, ja kun kiireimmittäin oli sovittu
tavarain kätköpaikasta, niiden huolehisesta hoitamisesta ja
sen semmoisesta, erosivat kauppaystävät yhtä tuttavalli-
sesti kuin olivat yhtyneetkin.

Kapteeni käänsi heti laivansa ulos merehe, mutta
vanha ystävämme, jonka taas tapaamme oman purtensa
peräsimessä, pyrki rannikkoa kohti hänehe uskottujen
kallisarvoisten tavarain kanssa.

Ymmärtääksemme jossain määrin niitä syitä, jotka
määräsivät sen suunnan, minkä ukko valitsi purttansa
ohjatessaan, lienee paikallaan piirtää pieni kuva saarista
ja kareista siinä osassa merta, jossa pieni jahti nyt pur-
jehti. Lähin maa, minkä purjehtija määräämältämme
paikalta voi saavuttaa, oh kaksi suurta nimeltään luki-
jalle ennestään tuttua saarta nimittäin Rönnskär ja Längö,
jotka muodostivat runsaan kahden peninkulman pituisen,
näöltään katkeamattoman suoran ja karun kaistaleen
merta kohti. Ulkopuolella niitä oli meri saareton, lukuun-
ottamatta yhtä ainoata jotenkin pitkää kalliota, joka hyvän
matkaa viime mainitusta saaresta köyristi selkäänsä ve-
den pinnan yli ja etäämpää katsoen näytti sulautuvan
tuohon suureen maahan. Lähemmä tultaessa saattoi
huomata, että ranta muodosti tylsän kulman sisäänpäin
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ja että salmi, joka yhdisti lahden pohjukan sisempiin
selkiin, katkasi tuon näöltään yhden saaren kahdeksi.

Vaan vaikka tämä salmi olikin syvä ja sen vesi
selvä, oh kulku sen kautta meren ja sisäisten selkien
välillä sulettu, sen ulkopuolella kun oli useita satoja syliä
pitkä, toisen saaren rannasta toisen rantaan ulottuva
kivisärkkä, joka oli niin matala ja kivinen, että ainoastaan
pienet kalastajain venheet ja nekin vaan tyvenen aikaan
pääsivät pujotteleimaan teräväin ja lähekkäin olevain paa-
sien välitse.

Kun siis vanha ystävämme nyt tahtoi päästä sisäiseen
saaristoon, jossa oli lukemattomia piilopaikkoja ja jossa
ammattitoverit voivat tarjota hänelle apuansa, oli hän
pakotettu kiertämään jommankumman äärimmäisistä nie-
mekkeistä; ja hän valitsi Rönnskärin niemen, koska se
oh lähempänä, vaikka hän otaksui varmaksi, että hänen
leppymättömin vainoojansa oli sillä taholla mennyt maihin.

Kun hän varmuudella odotti navakkaa tuulta aamun
koittaessa, luuli hän ennättävänsä vaaralhsen paikan ohi,
ennenkun tuhipursi oh lähtenyt yöpaikastaan, tai jos
tämä nyt olisi liikkeellä aikaisemmin kuin tavalhsta, aina-
kin niin ajoissa, että sen pimeän takia olisi vaikea
häntä huomata. Jos hän taas olisi valinnut tien, joka
kulki Längön niemen ohitse, olisi hänen purjehduk-
sensa venynyt pitemmäksi ja ehkä kestänyt päivään
saakka avonaisessa meressä, johoin niillä vesillä luovai-
leva toinen tuhipursi jotenkin todennäköisesti olisi tullut
hänen tielleen. Vaan vaikka ukon valitsema suunta
näin ohkin kaikkia muita suuntia ehdottomasti edullisempi,
oh se kuitenkin sekin kyllin vaarahinen häntä suuresti
huolettaakseen, ja hän kuulosti, niinkuin linnunpyytäjä
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kuulostaa vastausta houkuttelijahnnun kutsuvaan ääneen,
ensimmäistä tuulahdusta, joka ennustaisi odotettua pelas-
tajaa, myrskyä.

Tyyntä kesti kuitenkin yhä ja vielä sittenkin, kun
jo heikko aamun sarastus oli alkanut avartaa näköpiiriä,
kohoili pitkä, mutta matala maininki melkein peilikirk-
kaana joka taholla. Vanhus alkoi jo epäihä, jatkaisiko
hän ollenkaan purjehdustaan maata kohti vai käyttäisikö
varmuudella odottamaansa aamutuulta hyväksensä loito-
taksensa ulos merelle ja tehdäksensä ensi yönä uuden
koetuksen paremmalla onnella. Tämä jälkimäinen tapaus
oli hänestä kuitenkin kauvan aikaa epäedullisempi ja kun
vireät vihurit alkoivat aamun vaietessa kähertää tyyntä
maininkia ja laivan kokkalaineen iloinen lorina ilmaisi,
että vauhti oli yhä lisääntymässä, haihtuivat vanhuksen
epäilykset sen toivon tieltä, että hän, tarkoituksensa saa-
vutettuaan, saisi lepuuttaa valvomisesta, vilusta ja mär-
kyydestä vaivaantunutta ruumistaan, ja rohkaistuin mielin
antoi hän purtensa pitää suuntaansa Rönnskärin etäältä
häämöittävää nientä kohti.

Keveitä hattarapilviä alkoi lentää leijailla taivaan-
rannasta keskitaivaalle, aaltojen pinnalla olevat tyynet
juovat katosivat pian kokonaan ja muutamat nopeasti
toisiaan seuraavat kiivaammat tuulenpuuskat painoivat
pienen purren laitaa sangen syvälle veteen. Hetken ku-
luttua kiisi kaunis laiva navakan ja tasasen tuulen pu-
haltaessa nuolen nopeudella rannikkoa kohti.

»Katsokaas», sanoi se kahdeksantoista vuotias poika,
johontuonnottain tutustuimme ja jokanytkin istui peränpuo-
lella isoa purjetta hoitamassa, »katsokaa, isä, kuinka idässä
helakasti ruskottaa; taitaa nousta myrsky aamun koitossa».
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»Saisi tulla jo ennen!» virkkoi vanhus.
»Siihen mennessä», jatkoi poika, »pitäisi meidän

jo oha ohi Rönnskärin niemestä: luulen jo erottavani
petäjänlatvat.»

»Hellittäkää nuoria, pojat, tuuli vetäytyy myötäi-
seksi», huusi ukko tavallisella komentoäänehään, vastaa-
matta poikansa puolinaiseen kysymykseen.

»Se on meille onneksi», jatkoi tämä käskyä täyttä-
essään; »minusta on aina näyttänyt siltä kuin jahtimme
purjehtisi parhaiten myötätuulessa.»

»Se on meille onnettomuudeksi», väitti vanhus vas-
taan; »sillä jos me kohtaamme tuhipurren, on meidän
sitä vaikeampi kääntyä Längön salmeen.»

»Mitä valkeaa vilkkuu siellä tuolla puitten välissä
niemen käressä?» huudahti poika nyt ja näytti unohtavan
kaiken muun teroittaessaan silmiään sinne päin.

»Se on se vanha koivu, joka kuumottaa petäjäin
välitse ja loistaa aamuruskoa vastaan; varo näkemästä
aaveita keskellä päivää», vastasi tyynehä, mutta melkein
moittivalla äänellä vanhus, joka ensin oli hänkin vähän
hätkähtänyt, kuultuaan pojan huudahduksen.

Liekö nyt isän antama pieni ojennus vaiko ratkai-
sevan hetken lähestyminen vaikuttanut poikaan; mutta
hän ei enää jatkanut puhelua ja vanhuskin oli niin vai-
punut laskuihinsa ja odotukseensa, etfei hänkään enää
tullut puuttuneeksi puheihin.

Kului muutamia hetkiä jännittävässä odotuksessa.
Tultiin niin lähellä niemen kärkeä, etfei rantakuohua
enää ainoastaan näkynyt, mutta kuului myöskin jo sen
kohina. Ei näkynyt purjetta missään ja ainoastaan ka-
lalokkien valkeita siipiä vaakkui aalloilla ja kaihoilla.
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Jahti kiisi kilpaa myrskyn kanssa. Vihdoinkin mennä
suhkasi se kuin salama ohi vaahtoavan niemen kären ja
kääntyi jo kuin voittajana sisäisiä selkiä kohti.

Sihoin näkyi liikkuvia vaaleita juovia erään läheisen
saaren puitten välissä ja kohta sen jälkeen hyppeli ly-
hemmän kuin puolen kanuunankuulan kantaman päässä
tuo pelätty tuhipursi piilostaan esiin ja sulki salmen.
Sieltä kuului iloista hälinää ja kiireisiä komentosanoja ja
merkkilippu leijaili ylös maston huippuun.

Vanha ystävämme oli samassa silmänräpäyksessä
kääntänyt purtensa ja pyrki jo puhistunein purjein nie-
men ohi takaisin ulapalle. Aurinko nousi merestä syk-
syisen ruskonsa koko komeudessa muodostaen rauhaa ja
kauneutta säteilevän taustan niille tapauksille, jotka olivat
kehittymässä.

Tuima tullipurresta tuleva laukaus, ja sitä seuraava
kuula, joka iski veteen muutamia syliä pienen jahdin
perästä, ilmaisi lipun merkityksen ja antoi tukea sen tar-
koitukselle sinä hetkenä, kun ukko taas oli päässyt kivi-
koisen niemen ohi ja laivat ohvat hetkeksi joutumassa
toisiltaan piiloon.

»Pidä silmällä tulhpurtta, poika!» huusi vanhus,
joka silmiänsä siitä hetkeäkään pois kääntämättä tuijotti
ennen mainitun hyvän matkaa maasta olevan korkean
kallion niemeen, jonka ulkopuohtse hän toivoi pääsevänsä.

»Silmällä tulhpurtta», vastasi poika; »se näkyy
jo, nyt pääsee se niemen ohi, sillä on puomipurje rei-
vattu, se kulkee hyvää vauhtia.»

»Kiinnitä hankoa!» komensi vanhus, »tuuli heikke-
nee minkä kerkiää. Kalhsteleeko tuhipursi?» kysyi hän
taas.
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»Se päästää reivinsä», vastasi poika, »se pitää puo-
liaan, emme taida paljoa voittaa».

»Pane poikki ruuhen nuora», käski ukko taas; »ei
ohsi pitänyt laskea ruuhta veteen, niin ohsi meillä ohut
sekin tallella. Miten se nyt on?»

»Sen puomipurje seisoo hyvin, mutta halkasija
alkaa lepattaa ennen kuin meidän», vastasi poika; »se ei
pääse kallion tuulen puolitse tuota menoaan mennen; saa
heittää meille hyvästinsä, me kohoomme helposti niemen
ohi, kun pääsimme ruuhesta. Me voitamme. — Mitä ? nyt
kääntää se suoraan meitä kohti, — sen molemmat pur-
jeet lepattavat.» —

Samassa pamahti tuhipurresta tuima laukaus ja
parvi raehaulia lensi vinkuen pienen jahdin ympäri. Sa-
moin kuin lennosta ammuttu lintu hervottomasti pudot-
taa siipensä, tuuhistui pakenevan venheen puomipurje
kokoon; joku rae oli sattunut sen hangon nenään ja kat-
kaissut nuoran, joka piti sitä ylhäällä.

Reipas nuorukainen päästi siinä silmänräpäyksessä
irti purjenuoran ja lensi nuolen nopeudella mastoon.

»Pistä lyijyä hylepyssyyni», sanoi ukko tyynesti
toisehe pojalle ja piti purttaan tuulta vasten niin paljon
kuin taisi, helpottaakseen pojan työtä maston nenässä.

Kun vanha ystävämme ja hänen laivansa olivat
tässä vaarahisessa asemassa, vahitsi tullipurressa yleinen
ho. Siellä oh heti huomattu ja arvattu, minkä suuren
edun tuo onnistunut laukaus oli heille suonut, kun ei
pakenija nyt enää pääsisikään niemen ohi; hänet voitaisiin
ehkä saavuttaa jo ennen kuin hän ehtisi saada kuntoon
vahingoittuneen hankonsa; ja ilo tästä ensimmäisestä voi-
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tosta oli niin suuri, että samassa kun purje putosi, puns-
sipuho ja lasi lähtivät kiertämään miehestä mieheen.

»Laukaukseni malja! Ja tulkoon enemmän tuulta
purjeihisi, veljeni!» huusi luutnantti, joka seisoi kokka-
kanuunan ääressä ja nyt vastaanotti täytetyn lasin, ystä-
välleen ja virkatoveriheen, joka hoiti peräsintä; »laske,
laske! me otamme kiinni sen veitikan, ennenkun se saa
mitään kuntoon; katso, kuinka sitä tuuh kantaa.»

»Tuo paholaisen poika tuoha maston latvassa», vastasi
toinen, »se korjaa sen tuossa tuokiossa. Nyt se tulee jo
alas. Vaan niemen ohi ne nyt eivät kuitenkaan nouse.»

»Piru periköön», huusi luutnantti, »taas seisoo puomi-
purje yhtä komeasti kuin ennen. Ohsipa vaan muutamia
minuutteja vielä pysynyt epäkunnossa. Mutta minä lyön
vetoa, että ammun heidät upoksiin, kun tulemme tyyneen
veteen molemmat, tuulen ahe kallion suojaan.»

»Olkoon menneeksi, maljakko lämmintä punssia, kun
maihin tullaan», virkkoi toinen, »lataa kuulalla jakoeta!»

Murhavarustuksiin ryhdyttiin kohta. Mutta sihä
välin kulkivat molemmat purret, sekä ahdistaja että ah-
distettu, kahiota kohti, eikä niiden välimatka näyttänyt
pitenevän, jos ei lyhenevänkään. Joka kerta kun sala-
kulettajan jahti kohosi aallon harjalle, näytti se olevan
nhn lähellä, että tuhipurressa ohjain olisi tehnyt mieh
milfei huutaa sinne. Luutnantti katseh äänetönnä näy-
telmää; vihdoin huudahti hän niinkuin unestaan heräten:
»Onko kauniimpaa näkyä luonnossa kuin jalo alus myrs-
kyssä, olkoon se sitten laiva, priki tai jahti? Katso tuota
pientä venettä, kuinka se keveästi kuin joutsen sukeltaa
laineen kuiluun ja nousee ylös taas eikä ole tarttunut
pisaraakaan vettä painamaan sen valkosia siipiä. Ja vi-
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huri vinkuu ja meren vaahto pyryää, ja se laskee kyl-
kensä alas, ikäänkuin luopuen vastarinnan toivosta ja
haluten vaihtaa elämän taistelut lepoon ja kuolemaan; ja
hetikohta seisoo se pystyssä taas ja kimmeltää auringon
valossa. Jalo alus, joka oman itsensä kautta on rauhoi-
tettu myrskyä ja merta vastaan, pitäisi olla rauhoitettu
kaikkia muitakin voimia vastaan, ja sen miehistölle olisi
annettava sama suoja ja rauha, mikä kirkossa annetaan.
Tahtoisin olla hänen luonaan tuolla toisessa venheessä,
saadakseni sieltä katsella tätä.» —■

»Et kai jo vetoasi katune?» virkkoi toveri koko-
naan toiseen tapaan.

»En kadu tätä vetoani enkä muitakaaD, joita olen
lyönyt», alkoi taas toinen; »mutta mieltäni kirvelevät nuo
ihmisparat, joita me ajamme takaa kuin petoja rannasta
rantaan, salmesta salmeen; ovathan he toki ihmisiä ja
uskaltavathan he henkensä ja verensä ja kärsivät kylmää
ja kosteaa hankkiakseen palan kovaa leipää itseheen ja
perheelleen. Kunpa saisin nyt istua tuon kahion suojassa
ahvenia onkimassa, niinkuin poikasena usein tein, enkä
tarvitseisi heittää tätä nikhakani harpunaa tuon kauniin
valaan selkään, joka uipi tuolla edessämme.»

»Ei tarvinnekaan sinun sitä tehdä», huomautti toi-
nen: »ei ole helppo häntä enää kuulalla tavata niinkuin
rakeilla äsken. — Nyt se on jo kallion alla; pidä vaari,
ja sano, kuinka minun on ohjattava!»

Kanuuna oh ladattu; luutnantti otti sytyttimen ja
asettui paikoilleen. Vaikkakin salakulettajan jahdin nopeus
tyynessä vedessä kallion suojassa pikemmin eneni kuin
väheni, näyttivät molemmat purret tulevan lähemmäksi
toisiaan sitä mukaa kuin niiden vähhä kuohuvain laineiden
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korkeus aleni, ja kohta voi kuka taliansa huomata, että
vedon epävarmuus kääntyi perämiehen puolelle.

Nyt saapui tuhipursikin tyyneen veteen. Odotettu
hetki oh tullut; muutamat nopeasti annetut ja nopeasti
täytetyt komentosanat määräsivät suunnan. Haudan hil-
jaisuus vallitsi miehistön kesken. Tuskin hengitettiinkään,
elonmerkkeinä olivat vaan levotonta odotusta ilmaisevat
katseet, jotka purjeiden, touvien ja mastojen vähtse, missä
vaan oh joku aukko, teroittuivat pakenevaan jahtiin. Nyt
täytyi laukauksen sattua. Luutnantti nosti sytyttimensä.
— Sihoin tupsahti hieno savupilvi salakulettajan venheen
ympärillä, kuului heikko pamaus, ja samassa tuokiossa
tuntui sen vaikutus tullipurressa; luutnantin käsi herposi,
pää painui alas ja hän hoipertui sen merimiehen syliin,
joka oh ladannut kanuunan. Hänen kasvonsa olivat verey-
tyneet, pieni pyssynluoti oli musertanut hänen otsansa.

Sen yleisen hämmästyksen kestäessä, jonka tämä
tapaus oli synnyttänyt, tullipurressa ja joka muutamiksi
minuuteiksi lamautti kaiken toiminnan, lensi salakulettajan
alus varmaa suuntaansa ulos aavalle merelle, leijaillen
niinkuin äskenkin vaahdon ja kuohujen ympäröimänä
korkeiden laineiden harjoilla. Vanhus seisoi yhtä kylmä-
verisenä ja vakavana kuin aina ennenkin peräsimessä.
Jo elettyjen tapahtumain omituisuus sekä pelko toisten,
jotka vielä uhkasivat, oh lähentänyt molemmat nuoran
hoitajat toisiinsa ja keskeyttänyt sen hiljaisuuden, joka
oh kauvan aikaa vallinnut.

»Palkkansa sai», alkoi nuorukainen, jonka jo tun-
nemme; »kuula oli veljeni valama, ja se tähdättiin hänen
silmällään tähä kertaa.»
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»Semmoinen laukaus ammutaan kerta miehen ijässä»,
sanoi toinen. »Sinä näit, että hän kaatui?«

»Kaatui, eikä hetkistäkään liika varhain. Sytytin
oli jo kanuunan päähä; me olisimme oheet kuoleman
omat, sihä ei olisi hän tyynessä ohi ampunut, jos ehti
sytyttää.»

»Näytti kuin olisivat alussa jättäneet aluksensa
tuulen ja veden viedä», alkoi toinen, »nyt ne taas oh-
jaavat meitä kohti. Eivät taida hevihä heittää.»

»Tehkööt mitä tahtovat», virkkoi nuorukainen; »jos
heitä haluttaa huviksensa purjehtia, onhan ulappa aukea
edessä. Meistä pysynevät erillään, kun kerran olemme vähä
pitentäneet ja päässeet vihaisemmille vesille, missä heidän
ammuntansa ei enää mitään auta. — Mutta mitä ihmettä
tämä on!»

»Nuoriin, pojat, valmiit kääntämään!» huusi vanhus.
Jo sitä ennen oh jahti pyöräytetty tuulta vasten ja alkoi
samassa koota tuulta kokkapurjeesensa. Se oh tämä
odottamaton käännös, joka ihmetytti nuorukaista ja sai
hänet hämmästyksestä huudahtamaan.

Niinpiankun hän oli täyttänyt käskyn ja vähän
tointunut ensi hämmästyksestään, katsahti hän ympärilleen
saadakseen selvihe syyn tähän kaikkeen. Ei kestänytkään
kauvan, ennenkun hän huomasi mitä oli tapahtunut; sillä
aivan lähellä Längön nientä näki hän toisen tuhipurren,
joka purjeet levällään lensi ulos merelle suotuisassa tuu-
lessa ja sulki tien hänen isältään.

Vanhuksen valpas silmä oh heti käsittänyt aseman,
ja sillä yrityksellä, jonka hän nyt teki saadakseen nopean
liikkeen avulla voiton ahdistavasta aluksesta ja siten pääs-
täkseen vaarallisesta tilastaan molempien välissä, oli niin
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vähän mahdollisuutta onnistuakseen, että sitä ohsi voinut
pitää epätoivoisen ponnistuksena, elPei olisi tiennyt, etfei
epätoivo voinut saada sijaa ukon rauhallisessa ja lujassa
mielessä, olipa vaara kuinka suuri tahansa. Hänen yri-
tyksensä onnistuminen ohsi riippunut purren perämiehen
täydellisestä taitamattomuudesta käyttää hyväksensä ase-
maansa, jota taas ei voinut missään tapauksessa edel-
lyttää. Kun vanhus sen vuoksi näki tullialuksen kään-
tyvän ja pyrkivän suuntaan, joka tulisi tekemään tyh-
jäksi hänen tarkoituksensa, pyöräytti hän samassa taas
aluksensa ympäri ja käänsi kokan suoraan maata kohti.

»Hän ajaa aluksen ja lastin Längöhön», kuiskasi
kokkamies kalpein huulin, »siellä käy kova kuohu ja
ranta on kiviä täynnä. Jos me tartumme liika varhain,
olemme kuoleman omat.»

»Siunaa sielusi», vastasi toinen; »hän ei tahdo
antaa heille lastia eikä alusta; hän laskee Längön kari-
kolle ja pyrkii salmeen.»

»Henkipatto on, jos sen tekee; pyydä, että hän las-
kee maihin ja antaa meidän ruveta ajamaan lastia mereen,
kun on siihen vielä aikaa.»

»Näetkö hänet?» sanoi poika.
»Vaiti, hän voi kuulla!» vastasi toinen, ja vaipui,

tuijottaen kuin lumottuna vanhusta silmiin, tylsään mie-
len tyyneyteen voimatta ajatella tai virkkaa mitään.

Vanhan salakulettajan kasvot olivat siitä hetkestä,
kun hän käänsi venheensä maata kohti, kirkastuneet, var-
mistuneet ja ikäänkuin jalostuneet. Siihen jäntevyyteen,
joka on elämälle omituista sen reippaimpina hetkinä, liit-

tyi niissä se omituinen kirkastus, joka lujissa luonteissa
heidän tästä maailmasta erotessaan samalla ennustaa ja
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tervehtää kuolemaa. On vaikeata sanoa, oliko siinä kat-
seessa, jonka hän verkalleen loi avaruuteen, vaaran vie-
hätystä vaiko viimeiset jäähyväiset hänen lapsuuden ys-
tävilleen, saarille, merehe ja myrskylle. Tuossa tuokiossa
oli kuitenkin pieninkin epämääräinen ilme kadonnut hänen
kasvoiltaan, ja jälellä oh vaan voima yksin, voima tyyni,
taisteluun ja toimeen valmis.

Juuri nyt, juuri sillä hetkellä, jolloin vanhuksen
katse, joka niinkuin petolinnun katse oli väikkynyt
yhdestä vaahtoavan karikon paadesta ja kuilusta toi-
seen, yhtäkkiä iski määrättyyn pisteesen kuin saaliin
kimppuun, ja jolloin jokainen sekä hänen että hänen
aluksensa hike, niinkuin olisivat ne muuttuneet yhdeksi
ainoaksi elimelliseksi kokonaisuudeksi, orjan tavoin tätä
katsetta tottelivat, juuri sihoin hän herätti molempain
nuorukaisten huomion ja itsekään sitä tietämättä kive-
tytti heidän keskustelunsa ja aikeensa.

Siitä hetkestä oh hiljaisuus aluksessa täydehinen.
Ratkaisevaa hetkeä odotettiin huoahtamatta, äännähtämättä.
Jahti, jonka täysiä purjeita myrsky pullisti, lensi keveästi
ja nöyrästi karikkoa kohti, ja keula kohosi jo sen aahon
harjalle, jonka mahtava voima seuraavassa silmänräpäyk-
sessä tulisi hienoksi vaahdoksi murtuneena hajoamaan ja
häviämään, niinkuin ei sitä koskaan olisi ollut olemassa-
kaan. Sen aha aukeni musta nielu ikäänkuin vastaan-
ottaakseen saalista, jonka kallioiden jättiläishampaat olivat

musertaneet. Nyt syöksyi pursi alas korkeudestaan. Kova
sysäys ja pitkä raapaisu laitaan pysähdytti vauhdin ja il-
maisi vaaran. Vaahdon peittämä jalo alus vapisi vihaisen
luonnonvoiman käsissä kuin ammuttu kauris ja runsas
vesisuihku purskahti sisään halkeamasta sen kokassa. Sit-
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ten puhistui taasen vavahteleva purje, taitava ja nuolen
nopea liike sai vältetyksi lähimmän paaden kulman, pieni
raapaisu vielä, ja seuraavan aallon päällä, joka tulvahti
aluksen alle, nousi se taas voittoisena ylös, karikko perän
takana ja kokka turvallisesti suunnattuna syvän, tyynen
salmen suuta kohti.



TULIPALO.
Koulujuttu.

I.

Tämä lyhyt juttu, jossa ei tule kerrottavaksi mer-
killisistä henkilöistä eikä tapahtumista, vaan ainoastaan
tavallisesta koulupoikain kujeesta, vaatii kuitenkin esipu-
heeksensa pienen poikkeuksen.

On nimittäin tärkeää huomauttaa, että se koulu,
josta me otamme sankarimme, ei ollut komeassa kaupun-
gissa eikä suuressa kaupungissa, jossa niin pieni tasavalta
kuin rehtori ja satakunta koulupoikaa tuskin olisi ollut
tunnettu edes maantieteelliseen asemaansakaan nähden;
vaan päin vastoin pikkukaupungissa, jossa sen väkiluku
ainakin korvin kuullen ja silmin nähden voi esiintyä
kymmenentenä osana kaupungin koko väkiluvusta, jossa
kouluhuone kohosi yli muiden niinkuin maisteri luokallaan
ja jossa tavallinen sekunda-poika, jos hän jonain kau-
niina kesäpäivänä sai selkäänsä, voi avonaisten ikkunain
kautta saada surunsa jokaisen neljän tulliportin kuulu-
ville yhtaikaa.

On luonnollista, että satakunta vallatonta poikaa,
jotka vetivät yhtä köyttä sekä myötä- että vastoinkäymi-
sessä, olivat saaneet suuren arvon ja merkityksen tällai-
sessa kaupungissa. He haarautuivat joka taloon, tiesivät
kaikki mitä tapahtui, ottivat osaa kaikkeen, koettivat



378

kaikkea. Tosin olivat opettajain laatikoissa olevat vitsat
ja rehtorin juhlaperuukki, jonka hän puki pääheen tus-
kin muulloin kuin vihastuessaan, auktoriteettejä, jotka
näyttäytyessään voivat saada veren hyytymään, mutta
tämä ei toki tapahtunut jokaisena päivän tuntina, eikä
edes jokaisena viikon päivänäkään. Nuo nopeat hetket
keho yhdestätoista kahteen, aika viidestä alkaen aina yö-
hön saakka ja sitten loppumattomiin ja vapaat keski-
viikko- ja lauantai-illat sekä sunnuntait, jolloin unohtuivat
sekä läksyt että selkäsaunat, kaikki nämä ohvat päivän
paistetta koulun taivaaha, haihtuvata, kalhsta ja sentäh-
den tarkoin vaarinotettua.

Hetkinä tähaisina, kun vitsat ohvat lukkojen taka-
na ja peruukki koristi hiljaisempaa arkitukkiansa rehto-
rin kirjahyhyhä, naurettiin kaikki nuo naurut, taisteltiin
kaikki nuo taistelut, kujeiltiin kaikki nuo kujeet, jotka
hurjuudellaan saivat nhn monen kunnon porvarin tyynet
veret kiehumaan ja jotka täyttivät niin monet ikkunat
milloin hymyilevillä, mhloin tuimiha kasvoilla.

Eihän voi kieltää, että leikki oh välistä vähän liika
totinen, totisuus liika uhkamiehnen, kuin myöskin että
kaikissa yrityksissä liika paljon katsottiin omaa iloa eikä
ollenkaan toisten rauhaa. Niinpä voi esim. sattua, että
kaupungin viskaah eräänä kauniina aamuna jonkun an-
karamman katurauhan häiritsemisestä tekemänsä S}'ytteen
jälkeen tapasi vanhan perhekuominsa sidottuna kunnia-
paaluun keskelle toria ikäänkuin osoitteeksi että hänen
mukavuudestaan pidettiin hyvää liuolta, tai että por-
mestari löysi raastuvan oveen naulattuna julistuksen,
jossa häntä ja maistraattia vastaan tehtiin kauhea syytös
ja heidät kuolemaan tuomittiin, ja että itse rehtori, joka
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illalla oli nähnyt vanhan hevosensa menevän talliin puh-
distettuna ja valkeana, seuraavana aamuna näki sen pu-
naseksi maalattuna rekensä edessä.

Mutta tällaiset tepposet, joskin ne antoivat aihetta
harmiin ja suuttumukseen, unohtuivat kuitenkin kohta
toisten tieltä, jotka herättivät vaan naurua; ja kun sitä-
paitse jokainen loukattu asianosainen milloin tahansa
kulkiessaan koulun ohi saattoi kuvaiha kuulevansa syy-
tetyn valitushuutoja ja siten saada hyvitystä, ei suuttu-
mus koskaan päässyt aivan syvälle ja laajalle juurtu-
maan. Päinvastoin oh koulu kaupungin lempilapsi, nhn,
oli sihe suorastaan välttämätön, samalla tavalla kuin per-
heen vanhuksille raju pojan- tai tyttären-poika, joka sata
kertaa suututtaa, sata kertaa saa toria, ja tuhat kertaa
ihailuja ja hyväilyjä. —

Oh ihana iltapäivä alkupuolella lokakuuta. Sää oli
kylmä, mutta aurinko paistoi kirkkaasti ja ilma oli tyven.
Oli ohut yksi lukuvuoden merkilhsimpiä päiviä. Päivällisen
aikaan, juuri kun rehtori oh noussut tuohltaan lopettaak-
seen tuntiaan, oli koko luokka puhaltautunut pystyyn ja
tavallisella jalkain raapinalla anonut lupaa sisä-ikkunain
panemista varten. Joka syksy oli tapana antaa pojille
puolen päivän vapaus tätä tarkoitusta varten; se oli an-
nettu nytkin kaikkine siihen kuuluvine kieltoineen ja
varotuksineen: etfei saisi rikkoa ruutuja, etfei saisi huu-
taa ja tömistää, ei pelottaa talonpoikain hevosia, ei hauk-
kua ihmisiä kadulla, — varotuksineen niin monine ja
pitkine, etfei rehtorin merenruokoinen keppi olisi ehti-
nyt puolessa päivässä takoa niitä kaikkia edes älyk-
käimpäänkään päähän.

Ikkunat olivat jo asetetut paikoilleen, aika oli pitkä
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iltaan, ja koko tuo joutilas lauma oli kokoontunut ulko-
puolelle tuhia eräälle laajalle niityhe, jossa ensimmäinen
osa tästä tosikertomuksesta tulee tapahtumaan.

Tällä kertaa leikkivät pojat sotamiehiä, harjoitteli-
vat, tekivät kunniaa, marssivat ja pyörähtelivät aivan niin
kuin olivat nähneet kaupunkiin sijoitettujen rekryyttien
tekevän edellisenä keväänä. Varmaankaan ei näitä hei-
dän harjoituksiaan olisi huomattu sen enemmän kuin
muitakaan samanlaisia sitä ennen, ainakaan ei niistä
tässä nyt kerrottaisi historiallisella tarkkuudella, elPei
kohtalo, jota usein huvittaa tehdä puu maahan heitetystä
siemenestä, olisi asettanut niin, että muuan koulun pie-
nimmistä peukaloista, eräs luvunlasku-luokkalainen, olisi
saanut päähänsä paeta lippunsa luota.

Niin vähäinen oli alku. Poika oli armeijan rum-
muttaja ja oli kuulu käsiensä vikkelyydestä. Tähän
saakka oli hän ohutkin virassaan moitteeton, mutta kun
nyt syyskylmä päiväpaisteesta huolimatta alkoi ahdistaa
käsiä, heitti hän »hiiteen koko palveluksen», niinkuin hän
kuiskasi erään toverinsa korvaan, käytti hyväksensä erästä
lepohetkeä, pujahti tiehensä ja piilottautui lähehä niittyä
olevaan metsämäkeen.

Ei kukaan huomannut sitä; levättiin hetkinen ja
sitten kuului taas komennus astumaan aseihin. Kenraali,
rintatähdellä koristettu rehtorinluokkalainen, komea kuin
soidinteiri, asettui verkaheen paikoihensa ja antoi jou-
kon astua ohitsensa. Kaarti, joka oh kokoonpantu rehtorin
ja konrehtorin luokkalaisista, koulun sankareista, ja jossa
tavallisella sotamiehehäkin oli kaksinkertainen arvo, mars-
si ohitse paraatimarssissa ja moitteettomassa järjestyk-
sessä, ja sai palkakseen hyväksyvän viittauksen kenraa-
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lin kädestä. Mutta nyt oli linjarykmentin vuoro astua
esiin. Pienet sotamiehet seisoivat odottaen ja puhalsivat
nhn paljon kuin uskalsivat paleltuneihin käsiinsä. Vih-
doin kuului komentohuuto: »eteenpäin mars!»

Rivejä oikaistiin, kasvoihin tuli urhokkaampi ilme,
jalat kohosivat, musiikki yhtyi soimaan; mutta — aino-
astaan pihi, sillä rumpu ja rumpah ohvat jumala ties
missä. Tuossa tuokiossa komennettiin seis, tuh tarkas-
tus, översti sai kovat nuhteet, komppaniian päällikkö van-
gittiin, ja kaartilaisia lähetettiin eri tahoille etsimään kar-
kuria, jonka joku luuli nähneensä menevän metsämäkeä.

Ei kestänytkään kauvan, ennenkun karkuri oli saatu
kiinni ja tuotu takaisin. Pidettiin sota-oikeus, syy oli
selvä, rikos ilmeinen ja rumpali tuomittiin kujanjuoksuun.

Ei koskaan ollut sellainen tuomio vielä kohdannut
ketään kylmemmän sään aikaan. Keväisin juostiin kujan-
juoksua, nuttu päällä, mutta nutut olivat sihoin ohuet ja
kesävaatteesta; nyt näki jokainen, että vaikka koivun
oksat keihäiksi terotettaishn, ne eivät voisi tunkea läpi
rumpalin sarkapanssarin. Reklementti ei määrännyt mi-
tään varmaa tämän tapauksen varalta; alettiin huutaa:
»takki pois!»

Mutta silloin oli väittely valmis. »En ota pois tak-
kiani!» huusi tuomittu ja sysäsi luotaan korpraalin, joka
aikoi häntä auttaa, »ei ole kukaan ennenkään juossut alasti.»

.»Mukiseeko hän?» kysyi kenraali käsi puuskassa.
»Antakaa hänen pitää takki päällään, kaartilaiset

ovat leikanneet liika paksuja vitsoja,» huusivat useat
jääkärit yhteen ääneen.

»Sinä olet karannut palveluksestasi, poikani», sanoi
kenraali ja tarttui syyhistä leukaan.
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»Niin, elkää päästäkö häntä, herra kenraali,» virkkoi
muuan kaartilainen, »jos eivät jääkärit saa selkäänsä, ei
heitä kukaan voi pitää lippujen alla.»

»Ohaan me miehiä mekin ja osataan me äkseerata
yhtä hyvin kuin kaartikin, eikä teidän tarvitse meitä
alinomaa ahdistella,» murisivat jääkärit kovasti vihoissaan.

»Kun en kelvanne heille takki päähä, niin se häntä
pankoon selkänahkansa heidän rummutettavakseen», sa-
noi ylenkatseellisesti hymyillen pieni rumpali, rohkaistuna
saamastaan kannatuksesta. Näin sanoen otti hän maasta
oikean rumpunsa ja aikoi lähteä.

Samassa oli kapina jääkärien kesken täydessä käyn-
nissä; kohotetut kepit heitettiin pois, rivit hajaantuivat
kokonaan ja suuttunutta murinaa kuului kaikkialta.

Kenraali oh mitä suurimmassa pulassa ja koko hä-
nen arvonsa alkoi oha mennyttä. Kaikkia ei hän voinut
rangaista ja mahdotonta oli myöskin antaa anteeksi. Hän
katsoi parhaaksi julistaa koko jääkärirykmentin hajoite-
tuksi ja — hän koetti saada äänensä niin ankaraksi kuin
suinkin -- »jokaisen sotamiehen petturiksi ja viholliseksi,
ilman lakia ja armoa.»

Näin sanoen astui hän esiin; otti rykmentin hpun
ahupseerin kädestä, komensi kaartin aseihin ja antoi sen
painetit ojoina karata hämmästyneiden poikasten kimp-
puun, jotka nyt, unohtaen koko sotilasarvonsa ja pika-
marssiu tavallisen tahdin, riensivät huutaen ja kirkuen
eri tahoille niittyä pitkin.

Näin oh sopu sotaväessä kadonnut. Vanhemmat jat-
koivat harjoitustaan, nuoremmat olivat paon jälkeen ko-
koontuneet nhtyn kaukaisimpaan nurkkaan ja näkyivät
neuvottelevan.
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Mutta varmaankin oli, niinkuin jo otaksuttiin, tämä
poikain hajaannus kohtalon sallima, joka tällä kertaa
tahtoi nostaa melua heidän ikkunanpanojuhlastaan ja liit-
tää heidän leikkinsä todellisuuteen, jopa hyvinkin totisella
tavaha. Sihä jos sekä vanhemmat että nuoremmat olisi-
vat yhä edelleen pitäneet yhteisiä harjoituksia eivätkä
pienet kapinoitsijat jääneet oman viisautensa ja kekseliäi-
syytensä varaan, niin ei koskaan olisi syntynyt sem-
moista leikkiä kuin se, mistä kohta käymme kertomaan,
leikkiä, joka ensiksi vei viattomalta elukalta hengen ja
sitten oh vähällä tappaa sappitautiin erään kunnon por-
varin ja lopuksi — mutta antakaamme tapausten itsensä
kiehä koulusta.

Jääkärit neuvottehvat, mutta mistä he neuvottehvat,
siitä eivät he pitkään aikaan oheet itsekään selvillä, vielä
vähemmin joku muu. Oh vaan kuin ohsi siellä puhissut
ampiaisparvi, jota oh härnätty ja joka nyt etsi jotain
johon pistää.

Kauvan kesti tätä surinaa, ja kun vihdoinkin sel-
vittiin sanoiksi ja alettiin ymmärtää toisiansa, oh neuvot-
telun tulos vielä kaukana. Niinkuin tällaisille neuvos-
herroille tavahisesti tapahtuu, tulivat he päätökseen, joka
oh kokonaan toisehainen kuin se, mihin neuvottelusta
päättäen olisi luuhut tultavan, ja kun suuttumus, ylpeys
ja kostonhimo juuri ohvat saamaisillaan äksiisin taas
alkamaan, tapahtui niin, että erään Musta-Kustaa nimi-
sen, paikkakunnaha yleisesti tunnetun, poikain ihaileman
sekä edelhsenä vuonna kaikkine apumiehineen vangitun
ryövärin muisto sai aikaan jotain kokonaan toista kuin
äkseerausta.
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»Jaa, jaa!» ja »ei, ei!» olivat ne ensimmäiset ym-
märrettävät sanat, jotka niinkuin maailmat kaoksesta
tai niinkuin kalliot kiehuvasta merestä kohosivat esiin
äänien alkuperäisestä sekasorrosta, ja niitä seurasi hetken
päästä sellaisella voimalla lausuttu yhteinen »hiljaa!»,
että myrsky masentui kuin kuoliniskun saatuaan.

Nyt vasta alkoi erottaa pitempiä maakaistaleita tyyn-
tyneestä merestä, tai puhuaksemme ilman vertauksia, nyt
vasta alkoi kuulua lauseita ja sanoja. »Ohoh!» huusi
pieni rumpah, joka kohta käytti äänettömyyttä hyväkseen
ja joka varmaankin ilman sitäkin olisi sanonut sanotta-
vansa, »minua ne eivät enää värvää. Tiedän kyllä, että
kaartilaiset kernaasti näkisivät, että pingottaisin oman
nahkani rumpuun; mutta tämä poika ei ole kenenkään
narri ja me osaamme leikkiä itseksemmekin.»

»Osaamme kyhä», virkkoi muuan sotavanhus; »meitä
on enemmän kuin kaartilaisia ja kenraalin me aina
saamme.»

»Osaan minä päristää yhtä pian kuin heidänkin
rumpalinsa, vaikka se onkin kersantti olevinaan», huusi
pieni tuttavamme ja oli veripunanen suuttumuksesta ja
innostuksesta.

»Ehei, pojat», huomautti muuan taitava valtiomies,
»me menemme pois koko niityltä ja annamme kaartilais-
ten jäädä; herra Oyhendeg kaipaa varmaankin rehtorille,
että me taas olemme tallanneet hänen niittynsä ja pelot-
taneet hänen lampaansa.»

»Mistäs se saisi sen tietää?» sanoa jurautti sota-
vanhus.

»Mistäkö tietää», virkkoi valtiomies, »pappilan vanha
paimenakka kulki vastikään ohitse ja heristi meille sau-
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VALITUT TEOKSET
ovat nyt lopullisesti ilmestyneet 5:ssä nidoksessa, joista
I sisältää kaunokirjallisia teoksia, II ja III sanomalehti-
kirjoituksia, IV jälkeenjääneitä kirjoituksia y. m. ja V
Valtio-opin.

Teosten valitsemisen on toimittanut niiden tarkka
tuntija maisteri E. Nervander. Suomennoksen ovat
tehneet Aatto S. ja Kaarlo Forsman.

Tämä julkaisu sisältää ne Snellmanin teokset,
joilla on tärkein sija hänen elämäntyössään tai jotka
vielä nytkin ovat tärkeän aineensa vuoksi ja tuon suu-
ren kaukonäkijän lausumina päivänkysymysten vertai-
sia. Sillä Snellman ei suinkaan vielä kuulu yksinomaan
historiaan; päinvastoin hänen tarkka silmänsä näki
esim. meidän valtiollisen asemamme niin selvästi, että
hänen lausuntoihinsa siitä aina tullaan vetoomaan.
Terveempää, kehittävämpää valtiollisen ja yhteiskun-
nallisen älyn kasvattajaa suomalainen mies tuskin voi-
kaan saada kuin Snellmanin Valitut teokset. Mistä
kohdasta tahansa ne ayaa, kaikkialta löytää loppumat-
toman runsaasti ajatuksia ja ajatusten virikettä.

Valitut teokset maksavat nidottuina 5 osaan 38 mk
ja komeissa ja kestävissä kansissa 53 mk. Nidokset
ovat myytävinä myöskin erikseen; I nidos 9 mk, sid.
12 mk; II nidos 8 mk, sid. 11 mk; III nidos 8: 50, sid.
11: 50; IV nidos 6: 50, sid. 9: 50; V nidos 6 mk, sid. 9 mk.

Uuden Suomettaren »Matti» lausuu tästä julkai-
susta:

»Todellisella ilolla näkee, että näihin meillä merkitykseltään
ainokaisiin kirjoituksiin pääsee vihdoinkin tutustumaan se kansa, jolle
ne juuri ovat hankkineet valtiollisen puhevallan, oikeuden käyttää äi-:
dinkieltään, tilaisuuden kohoamaan itsetietoiseksi sivistyskansaksi. Har-
vinainen henkinen aarre tarjoutuu suomalaiselle kansalle näissä kirjoi-
tuksissa; nyt vasta se kokonaisuudessaan pääsee käsittämään tuon
Luojan lähettämän miehen jättiläistyön sisällyksen ja merkityksen.
Täyttäkööt myöskin silloin -Snellmannin ihanteet tämän kansan mielen,
tarttukoon se tukevasti siihen miekkaan, jonka hän sille takoi! Silloin
vasta saavuttaa Snellmannin elämäntyö täydellisyytensä, kun Suomen
kansa pohjakerroksiaan myöten sen ymmärryksellä omistaa.

Porvoossa kesäkuulla 1902.
Werner Söderström.
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vaansa maantieltä; minä näin sen ja me saamme varoa
itseämme huomenna.»

»Se on sama, menemmekö tai jäämme»; sanoi sota-
vanhus, »me olemme kuitenkin olleet täällä.»

»Emmekä me ole huonompia kuin kaartilaisetkaan!»
huusi rumpali.

»Että vielä ehkä luulevat, että me heitä pelkääm-
me!» jatkoi muuan pieni pystynenä sotamies.

»Niin, valitkaamme upseerit», kuului useilta tahoilta;
»kuka kenraaliksi?»

Ennenkun tähän kysymykseen ehdittiin vastata,
tapahtui jotain, joka teki vastauksen tarpeettomaksi. Se
marssija-joukko, josta äsken vaan ohimennen mainittiin,
nimittäin meihe tuntemattoman herra Gyhendegin lammas-
katras, oli vetäytynyt jääkärien kauheata huutoa ja juok-
sua pakoon siihen osaan niittyä, johon kaartilaiset olivat
pysähtyneet ja jossa sillä näytti olevan rauhallisemmat
naapurit. Mutta nyt teki kaarti yhä äkseeratessaan äkki-
näisen liikkeen, jonka uhkaavaa lähenemistä tuo idyllinen
armeija ei katsonut hyväksi odottaa. Nopeimmasti peräy-
tyen syöksyi joukkue, päällikkönsä, suuren, mustan ja
miehekkään espanjalaisen johtamana, jääkärien puolehe.

Nähdessään nyt noin täydellisen jäljennöksen äsken
osoittamastaan urhoollisuudesta eivät jääkärit ensin huo-

manneet muuta kuin että siinä tapahtui pakoretki siinä-
kin; mutta tarkastaessaan lähemmältä pakenevien ken-
raalia ja keksiessään hänessä yhdennäköisyyden, joka
pian oli tuleva yleisesti tunnustetuksi, ojensi yksi heistä
kätensä, osoitti, nauroi ja huusi: »pojat, pojat, katsokaa,
se on Musta-Kustaa!»

»Ja koko hänen rosvojoukkonsa!» huusi toinen,
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sydämmensä pohjasta todistaen yhdennäköisyyden olemas-
saolon.

»Otetaan kiinni ne kanaljat ja pistetään putkaan!»
huudettiin joka taholta. Eikä muuta tarvittu.

Yhtäkkiä leimahtanut innostus — innostus saada
seudun rauha turvatuksi ja sen häiritsijät hävitetyiksi
— sai nämä uudet järjestyksen ylläpitäjät unohtamaan
kostonsa ja äksiisinsä ja rientämään rosvojoukon kimp-
puun, vangitakseen jokaisen, joka vaan eteen sattui.

Se ei kuitenkaan ollut läheskään niin helposti tehty
kuin oli aiottu, ja pian täytyi leikissä ottaa järki mu-
kaan. Punottiin sotajuoni; avattiin reikä aitaan, joka
erotti tämän niityn toisesta pienemmästä, ja rosvojoukko
saarrettiin ja ajettiin varovasti tuolle ahtaammalle niityhe,
jossa sitten kaikki pakenemisyritykset osottautuivat tur-
hiksi. Sihä tavoin joutui ennen pitkää toinen toisensa
perästä tuon takaa-ajetun ja hajaantuneen joukon jäse-
nistä vangiksi ja nuo-viattomat pahantekijät, jotka eivät
ikänään oheet ryöstäneet muita matkamiehiä kuin puroja
eivätkä anastaneet muiden kiinteää omaisuutta kuin mät-
täiden, kiskottiin nyt, vartijain toruessa ja uhitellessa,
kovaan vankeuteen.

Jo oli katras suurimmaksi osaksi sullottu latoon
siehä vartioitavaksi; ryövärit, joiden nimiä kuullessa koko
paikkakunta oli vuosikausia vavissut, oli nähty lauh-
keina kuin lampaat; mutta yksi oli vielä jälehä, joka
nelijaikaiseksi muuttuneena ja hurskaaseen valepukuun-
sa puettunakin uhkasi käydä puolustamaan entistä mai-
nettaan; se oh johtaja itse, tuo kauhea Musta-Kustaa.
Useita kertoja oh häntä koetettu saartaa; yhtä usein oli
rivi murrettu. Ei ohut yhtäkään vähänkään uljaampaa
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noista pienistä sbirreistä, joka ei olisi seisonut sekä ja-
loillaan että päähään tuon Mazarinon edessä; ohpa pieni
rumpahmmekin ohut esihä ja saanut pässin sarvista suu-
ren kuhmun messinkirumpuunsa ja happamen purteen
iloiseen naamaansa. Nyt ohvat hyökkäykset lakanneet
ja hyökkääjät hengähtivät ja katselivat toisiansa. Sbirrit
ohvat muodostaneet rivin niityn nurkkaan; Mazarino
seisoi sen sisässä valmiina puolustautumaan.

»Niin, siinä se nyt seisoo!» sanoi kyynärän pitui-
nen korpraali pienelle rumpalille ja osoitti kädellään pe-
lättyä vihollista.

»Niin, siinä se seisoo!» vastasi puhuteltu.
»Sinä olet raukka», virkkoi korpraali tyynesti.
»Itse olet raukka!» vastasi rumpali ja nosti virka-

keppinsä valmiina rummuttamaan toverin nahkaa.
»Miks'et pitänyt kiinni, kun se tuli, vaan käänsit

rumpusi kohti ja päästit menemään.»
»Miks'et? Siksi, että sinä olet tyhmä ja me kaikki

olemme tyhmiä, kun luulemme, että Mustan-Kustaan saa
kiinni sulin käsin kuin vuonan; olenhan sanonut, että se
on otettava silmukalla.» Suuttumus oli antanut hänehe
aatteen, jonka avulla hän tahtoi kostaa rosvolle ja sa-
maha tukkia suun korpraalilta. Hän riisui rummun kau-
lastaan, päästi irti nuoran, jossa hän sitä oh kantanut
ja teki silmukan.

Sen pitemmittä puheitta meni hän tukitun reiän luo
ja avasi sen taas. Siihen asetti hän nyt ansan niin kava-
lasti, että jos Musta-Kustaa aikoi päästä läpi, hänen vält-
tämättä täytyi joutua hirteen. Sen tehtyään palasi hän
takaisin, ripusti rummun nuttunsa nappiin, otti kahkat
käteensä, astui suoraan nelijalkaista vihollistaan kohti ja
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päästi semmoisen pärinän, että tämä, tottumatonna moi-
seen sotamusiikkiin, olisi tarvinnut kahdeksankin jalkaa
päästäksensä pakoon niin nopsasti kuin näytti tahtovan.

Tähän saakka olivat toiset toverit vaan katsoneet
syrjästä rumpahn toimia; mutta kun he nyt näkivät vi-
hollisensa pakenemassa, yhtyivät he ajoon sotahuudolla
semmoisella kuin olisi ollut kysymys Jerikon muurien
maahan jaottamisesta.

Musta-Kustaa ei enää juossut, vaan lensi, ja lensi
valitettavasti oman surmansa suuhun. Sillä tuskin oli
hän huomannut aukon, josta hän oli tullut tähän tuhon
paikkaan, kun hän suuntasi kulkunsa sinne ja syöksyi
suin päin täyttä karkua satimeen. Ensimmäiset takaa-
ajavat jääkärit, niiden joukossa uljas rumpalimme ehtivät
aidan yli hypättyään parahiksi näkemään ylpeän vankinsa
viimeiset värähdykset; pässi oli kuristunut kuoliaaksi.

Ja nyt on meidän mentävä vähän taapäin ajassa
tutustuaksemme mieheen, jonka pelätty ilmestyminen
kohta on lisäävä tämän traagihisen tapahtuman kauhua.

Meillä on jo ennen ohut tilaisuus mainita kau-
pungin arvoisan leipurin, herra Gyhendegin nimi ja
soisimme nyt vaan, että hän olisi lukijalle yhtä tuttu
kuin hän oli jokaiselle henkilölle kahden kolmen penin-
kulman piirissä kyltistään. Herra Gyllendeg kävi jo
seitsemättä kymmentä ja oli hänen tukkansa harmaan-
tunut ei ainoastaan jauhoista, mutta myöskin iästä.
Neljäkymmentä vuotta oli hän ollut leipurina paikkakun-
nalla ja hän kehuskeli mielehään tätä mainettaan. Sa-
nottiin hänen olevan upporikkaan, ja varmaa on, etfei
häneltä ollut leipää puuttunut. Ei suinkaan ollut se joulu-
rinkilä, jonka hän nuoruudessaan oli leiponut mestari-
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näytteeksensä, ja jonka johdosta hän luuh olevansa luotu
joksikin paljoa suuremmaksi kuin pikku-kaupungin lei-
puriksi, koskaan voinut täyteläisyydessä, valkoisuudessa
ja kiiltävyydessä kilpaiha tekijänsä kanssa. Tuon pul-
leutensa, joka muuten oh mahtavinta hänen olennossaan,
oh hän vähitellen hankkinut — »kiusan ja harmin»
kautta. Lukija hämmästyy; mutta hänen oman väitteen-
sä mukaan olivat juuri »kiusa ja harmi» hänen jokapäi-
väinen ruokansa. Kieltämätöntä onkin, että ne kiihoitti-
vat hänen ruokahaluaan, ja niinpiankun hän tahtoi hank-
kia itseheen oikein erinomaisen aterian tai muuten tunsi
mieltänsä etovan ja inhottavan, meni hän verstaasensa
ja hankki itseheen harmit.

Nyt vanhoiha päivillä oli tämä tapa muuttunut
hänessä pahaksi tavaksi; hän voi tuskin elää tuntiakaan
virkistämättä itseään jollain harmilla ja ihmiset sanoivat
häntä riidan haluiseksi ja ärtyisäksi, koska hän aina, kun
sai harmin, ilmaisi siitä sydämmensä tyytyväisyyden mu-
rinalla ja haukkumisilla. Muutamia kertoja vuodessa
oh hänellä oikeat harmikestit, johoin hän aina joi itsensä
harmista humalaan; sehaisia kestejä toimittivat hänehe
koulupojat tahatessaan hänen niittynsä tai kivittäessään
hänen kylttiään. — Mutta kun ohsi sydämmetöntä pu-
hua epäkunnioittavasti vanhasta miehestä ja porvarista
semmoisesta kuin herra Gyhendeg, nhn tahdomme me
vielä kaikella kuunioitukseha hsätä vaan sen, että herra
Gyhendeg kävi säännöllisesti kirkossa, että hän aina heitti
lanttinsa haaviin niin suureha voimalla, että se helähti
kuin kaksi lanttia, etfei hän koskaan kiroillut, paitse sil-
loin kun oh oikein kovasti kiukuissaan, ja että hän sil-
loinkin huuti avukseen vaan ammattinsa veriviholliset
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»kohokuoret ja palaneet puhat», ja että hän muutoin kan-
toi paljojen tavarainsa taakkaa niin suureha nöyryydel-
lä, että aina kutsui itseään köyhäksi, vaivatuksi ja koko
maahman hylyksi.

Melkein samaan aikaan, kun pojat alkoivat vangit-
semisensa nhtyhä, lopetti herra Gyhendeg ruokaleponsa ja
meni verstaasensa. Hän oli jo kauvan kärsinyt mielensä
rauhan vaivoja, niin kauvan, että alkoi jo ikävähä toivoa
parantolansa virkistäviä taisteluita. Jo kuultiinkin hänen
hengityksensä paisuvan ja jo nähtiinkin hänen sieraim-
ensa avautuvan, kun hän ovea lähestyi. Näkyi selvästi,
että hän tunsi jotain harmin hajua.

»Jumala minua varjelkoon», sanoi hän heti sisään
astuessaan ja iski silmänsä ensimmäiseen ja ainoaan
sähiinsä, talon vanhaan piikaan, »Jumala minua varjel-
koon, Susanna, kyhäpä on taas naamasi noessa. Luulisi,
ett'et ole koskaan ennen uunia hoitanut, ihminen. Mitä
luulet ihmisten sanovan? Että herra Gyhendegin rinkhät
ovat keltasemmat russakoista kuin safranista, niin sano-
vat — varjelkoon minua köyhää miestä siitä maan vai-
vasta — kohta tullaan sanomaan, että hänen limppunsa
ovat ruskeammat Susannan sormista kuin siirapista.
Entä korput? Maantielle joudun minä lopulta teidän
kanssanne; nhn, sinne tulen minä sinun leväperäisyytesi
tähden, Susanna. Kohooko korpputaikina, sanon minä;
luulisinhän toki olevani vastauksen arvoinen. Kohooko?
miks'ei yhtä hyvin jääpalasten seassa kaupungin keharissa.
Minä saan tarttua kerjäläisen sauvaan sinun tähtesi, ihmi-
nen. Kas niin, nyt poltat sinä koko uunillisen naheja!
Missä on nenäsi, elukka, kun et tunne palaneen hajua?»

Tähän päästyään oh herra Gyhendeg jo hyvähä
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alulla ja alkoi tuntea olevansa jo omassa elementissään
melkein niinkuin puolikuollut kala, joka saatuaan vähän
aikaa virkistyä vedessä alkaa vähitellen vilkastua ja koet-
taa voimiaan. Herra Gyhendeg oli jo, pysyäksemme
vertauksessa, juuri kääntänyt selkänsä ylös ja alkanut
liikutella eviään; vaan täyttä uintikuntoaan ei hän kui-
tenkaan ollut vielä läheskään saavuttanut.

Kaikesta tästä huolimatta jatkoi vanha Susanna
työtään ja kulki omaa tietään ilman vähintäkään häiriy-
tymisen tai suuttumuksen merkkiä. Päinvastoin näkyi
hän tiedottomalla mielihyvällä huomaavan herransa ja
mestarinsa läsnäolon, ja niinkuin hänen mielestään hänen
hmppunsa vasta silloin saivat täyden loistonsa ja kypsyy-
tensä, kun ne ohvat saaneet viimeisen voitelunsa munan
valkuaisella ja sokerilla, niin näytti hän myöskin pitävän
työnsä ja tekonsa keskeneräisinä siksi, kunnes herra Gyl-
lendeg oh khhoitehut niitä haukkumasanoilla ja moitteilla.
Luultavasti oh tämä syynä siihen, etfei hän vastannut
sanaakaan mestarin huomautuksiin, joita tämä jatkoi yhtä
mittaa samaan suuntaan, mutta yhä kiihtyvällä voimalla.

»Hah», sanoi hän, »täällä on hiekkaa ruisjauhoissa,
nhn että nahka hyppysistä koetellessa kuluu. Sinä et ole
valvonut jauhattamista, Susanna, ja olet vaiti etkä puhu
siitä mitään. Ruokkinut olen minä ihmisiä neljäkymmentä
vuotta, mutta tähän päivään asti ei ole vielä kukaan sa-
nonut, että olisin antanut hänelle kiveä leivän sijasta.
Ja täähä on häkää». — Nyt nosti hän nenänsä ja nuus-
ki ilmaa asiantuntijan tavoin. — »Olet päästänyt häkää
tänne, peto, ja tahdot tappaa sekä itsesi että muut. En
uskalla kohta tuha omaan verstaasenikaan enää; harmia
ja kiusaa minne vaan katson. Ja tuon verran vehnäjau-



392

hoja olet ottanut sisään lämpiämään? Kissoillesi tuö
saattaa riittä taikinaksi, mutta ei kenellekään muulle. Olen
käynyt kirkossa ja pyytänyt Herraa sinua valistamaan,
hiilinkoukkua, mutta sinulla on oma pääsi. — Jumala
varjelkoon, täällä on häkää niin, että korvissani suhisee.
Täällähän ne ovat vielä safranirinkilät; eikö kukaan ole
ollut noutamassa niitä pappilaan, Susanna? luuhsinhan
toki olevani vastauksen arvoinen.» — —

Tässä keskeytti hänet kimeä messinkiääni, vanhan
paimenakan soittama, joka jo oli vähän aikaa seisonut
oven suussa kenenkään huomaamatta ja odottanut sanan-
vuoroa.

»Kyllä niitä on oltu noutamassa ja noutaja on täs-

sä», sanoi hän, »mutta eihän tässä muut saa sananvuo-
roa. Jumala minua varjelkoon, en koskaan ennen ole
ohut näkymätön enkä ole vielä sokeidenkaan kirjoissa.
Olenhan nähnyt kaikellaista maailmassa, mutta en mis-
sään semmoista elämää kuin tässä talossa, herra Gyhen-
deg. Pitäisi teidän toki Jumalata pelätä, eikä maallinen
korkeus ole ikuinen.»

Nyt antoi hän hurskaan mielensä viekoteha itseään
huokasemaan ja nyyhkyttämään muutamia kertoja, niin
että herra Gyhendeg, joka juuri oh ehtinyt vähän rauhot-
tua hänen läsnäolostaan, joskaan ei hänen jumalisista
nuhteistaan, sai sanan vuoroa ja jatkoi vähän päätänsä
nyökäytettyään:

»Vai niin, vai niin, vai on muori rinkilöitä nouta-
massa ja jaksatte yhä vielä elää kurjaa elämäänne!
Niin, niin, muori, ei tule suruista ja murheista loppua
maailmassa, — Sanna, sinä sen paukkupuu, nyt sinä taas

päästät kaiken lämpimän pihalle — piti sanomani, muori,



393

että kiusa ja harmi ovat jokapäiväinen ruokani, niin-
kuin näette, ja mieron tie tästä lopuksi tulee minuhekin
eteen.»

»Elkää sadatelko, herra Gyhendeg», alkoi taas
eukko, »on jumalatonta puhetta tuommoinen. Eikö Ju-
mala ole antanut teille yllin kyhin tämän maailman hy-
vyyttä ja suuruutta, eikö ole täyttänyt teidän hinkalol-
tanne ja antanut teidän vähällä tuha raatimieheksi kau-
punkiin. Mitäpä hän enää voisi enempää tehdä viina-
mäellenne; mutta te kasvatte vaan raakuleita, herra Gyl-
lendeg, minä olen vanhempi kuin te ja minä voin sanoa,
että te puhutte niinkuin mielipuoli.»

Herra Gyhendeg, joka ei tahtonut enää kauvem-
min olla eukon saarnan tekstinä ja ehkä myöskin luuli
asiansa oikeaksi, otti rinkilän, punnitsi sitä kädessään ja
sanoi puoleksi suuttuneena, puoleksi valittaen: »Kuka
puhuu niinkuin mielipuoli? Te ette tiedä, muori, mitä
tämmöinen rinkilä maksaa minulle itseheni, ette tiedä.
Luuletteko, että vehnäjauhoja tulee pyryttämällä meidän
päivinämme tai että safrania kasvaa kuin apilasta niityl-
läni, jota Jumala varjelkoon vitsauksestamme.»

»Sitä en totta tosiaan luule, herra Gyhendeg»,
tarttui eukko puheesen äänellä, joka selvästi ilmaisi hä-
nen ilonsa siitä, että nyt oli tuhut sopiva tilaisuus puhua
uutisesta, jota hänen oli ollut vaikea pidättää pääsemästä
esiin, »en totta tosiaan luule, että safrania kasvaa niityl-
länne. En ole nähnyt safrania kasvavan rauhoitetuilla-
kaan niityillä, vielä vähemmän — mutta minä tiedän
mitä tiedän, se tulee kyllä aikanaan ilmi, herra Gyhendeg.»
— Näin sanoen kaivoi hän hameensa taskusta kuparisen
nuuskarasian ja veti siitä pitkän siemauksen nenäänsä,
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jonka tehtyään hän niin viekkaasti kuin hänen heikot sil-
mänsä suinkin sallivat katseh herra Gyhendegiä ja jatkoi:
»Vai saffrania! kiittäkää Jumalaa, jos sinne jää edes hiu-
kan nurmikastakaan lammasraukoihenne, sittenkun rehtori
näkyy päästäneen sinne vasikkansa, en sano enempää.»

»Mitkä vasikat?» kysyi herra Gyhendeg ja terotti
korviaan.

»Koulupojat, koulupojat, jotka parhaallaan tallaavat
sitä niin, että niitty, kaunis niitty on kuin hevostori.»

»Kohokuoret ja palaneet puhat! te ette puhu totta,
muori!» huusi herra Gyhendeg mitä suurimman suuttu-
muksen vahassa.

»En ota mitään maksua sanoistani, ja jos ette tah-
do uskoa, niin olkaa uskomatta; ei minulle ole mitään
vahinkoa tapahtunut; jos minä noille sauvaani heristin,
niin heristivät he minuhe, olemme kuitit, ja Jumala siu-
natkoon lapsia, pitäähän heihäkin oha hupinsa; rikkaan
niittyäpähän tuossa polkenevat.»

»Sanna», huusi herra Gyhendeg, eikä vimmois-
saan enää muistanut sovittaa sanojaan edellisen mukaan,
»vartioi taloa, kohokuori, niin etfet polta meitä ja koko
kaupunkia, sihaikaa kun minä olen poissa — kuuletko,
kysyn minä? — Elä päästä kissojasi aittaan, sanon minä,
se on vale, että siehä on rottia; ne ovat sinun kissasi,
jotka siehä leipää nakertavat, sinun kissasi, nokinaama,
sanon minä. Missä on espanjan ruokoni? kohokuoret ja
palaneet pullat, tässä tulee toinen komento!»

Näin valmistuneena otti hän hattunsa ja keppinsä
ja lähti väsymyksestä ja vihasta puuskuttaen nhtyheen.

Siellä oli jo kaartikin saanut tietoa tapahtuneesta
onnettomuudesta ja saapunut katsomaan. Sotakannaha
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olevien rykmenttien kesken oli yhteinen vaara saanut
aikaan sotalakon ja kaatuneen ympärillä kihisi nyt se-
kaisin hädissään meluavia sekä kaartilaisia että jääkäreitä.

Pieni rumpali seisoi joukon keskessä. Hänen muu-
toin avonainen ja puhtaaksi kirjoitettu naamansa oh nyt
surkuteltavalla tavaha täynnä viivoja ja ryppyjä. Mihoin
piti hän kuohutta vankiaan sarvista, pudisti ja veti kai-
kin voimin, mihoin tempasi hän rumpukapulansa ja löi
sen paksummalla päähä. Tätä tehdessään hän vuoron
itki, vuoron torui, joko epätoivoon joutuen myttyyn men-
neestä yrityksestään tai vihan ja toivon vimmassa tart-
tuen uuteen.

Sillä kannalla olivat asiat niityllä, ja tässä työssään
toimi pieni tuttavamme parhaallaan, kun yhä kasvava
kuiskuttelu: »herra Gyhendeg, herra Gyhendeg!» sattui
hänen kauhistuvaan korvaansa ja ilmoitti sen miehen tu-
lon, joka oli kaikista vähimmin toivottu tähä hetkehä.

Ja herra Gyhendeg seisoi hämmästyneen lauman
edessä hikisenä, huohottavana ja melkein sanatonna vi-
hasta. Vaistomaisen neuvokkaasti olivat pojat, siinä toi-
vossa, että voisivat salata koko lammaskatrasta koske-
van puolen asiasta, asettuneet heti herra Gyhendegin
huomattuaan läpinäkymättömään riviin rumpalin ympä-
rille ja ohvat nyt valmiit niin katuvin ja nöyrin naa-
moin kuin mahdollista antaumaan ja petkuttamaan itsel-
leen rauhallista paluumatkaa, sittenkun rumpali ensin oli
ehtinyt piilottaa kuoheen. Jääkärien kunniaksi sanotta-
koon, että suojarintama oli meikein yksinomaan heidän
muodostamansa; murhaan ja sen synnyttämään vaaraan
vähemmän osalliset kaartilaiset ohvat peräytyneet eri ta-
hoille ja ainoastaan muutamat harvat heistä pysyttelivät
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paikoilla. Tätä pienten jääkärien lujaa rintamaa vastaan
suuntasikin nyt herra Gyhendeg hyökkäyksensä.

Herra Gyhendegin ensimmäiseen hyökkäykseen, kun
hän nyt vihdoinkin oh sanoiksi selvinnyt, vastasivat ah-
distetut veitikat vaan ottamalla lakit päästään, joka kun-
nian osoitus ei koskaan olisi tuhut kysymykseen, elPei hätä
ohsi ohut uhkaava ja suuri. Vasta sitten, kun huomattiin,
että pitempi vaikeneminen välttämättä enemmän kiihot-
taisi kuin rauhoittaisi herra Gyhendegiä, puhjettiin puhu-
maan, jolloin muuan pojista jotenkin avomiehsesti ilmoitti,
että kun hän ja hänen toverinsa ohvat nähneet pastorin
suuren koiran liikkuvan tuhin ulkopuolella, he ohvat
rientäneet suojelemaan herra Gyhendegin lampaita; mutta
että he kyllä kohta paikalla taas menisivät tiehensä.

Mutta tällä hän vaan päästi myrskyn raivoamaan
herra Gyhendegin rinnassa. »Varjele minua köyhää
miestä!» huusi ukko ja katseh tarkastellen ympäri niit-
tyä, »kaikki lampaani ovat kadonneet. Kohokuoret ja
palaneet pullat! näyttäkää heti, minne olette ne ajaneet
tai kirjailen minä teitä kepihäni, niin että tulette mura-
koiksi kuin näkkileipä.»

»Elkää suuttuko meihin, herra Gyhendeg», vastasi
poikain puheenjohtaja, »me autamme teitä kyllä niitä ha-
kiessanne. Ne pääsivät veräjästä maantielle.»

»Nhnpä joutukaa sitten jälkeen, pedot !> huusi ukko
ja kohotti keppinsä.

»Kyhä me mennään, kyhä me mennään, kunhan
vaan herra Gyhendeg menee ensin», sanoivat pojat hä-
dissään, kun eivät uskaltaneet avata piiriä hänen läsnä-
ollessaan.

»Kohokuoret ja palaneet puhat, ajetaanko minut
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pois omalta niityltäni», huusi ukko ja karkasi keppi ko-
hona piiriä kohti, jonka jäsenet samassa hajaantuivat
kuin akanat myrskyssä.

Mutta herra Gyhendeg oli kiukussaan ottanut lii-
aksi vauhtia ja olisi voinut taittaa kätensä ja jalkansa,
sihä hän kompastui yhtaikaa sekä rumpaliin että pässiin
ja kaatui jyskien kuin korven kuusi pitkänään maahan.
Turhaan yritti pikku rumpali selviytyä kaatuneen jalois-
ta, joiden alle hän onnettomuudekseen oh jäänyt makaa-
maan. Sillä tuskin tunsi herra Gyhendeg voivansa hi-
ku ttaa jäseniään, kun hän käytti niitä hukkuneen in-
nolla tarttuakseen jokaiseen esineesen, jonka voi saavut-
taa. Siten joutuivat pieni ystävämme ja hänen onneton
vastustajansa melkein samaan aikaan hänen rautaisten
käsiensä kouristettavaksi ja samassa kompuroi herra
Gyhendeg seisoaheen alkaaksensa tuomionsa. Lam-
paalla hänen oikeassa kädessään ei ohut mitään hätää;
sitä surkeampi oli vasemmassa kädessä olevan poikapa-
ran tila. Ja suoraan sanoen näytti herra Gyhendeg
kauhealta noustessaan maasta surkeassa tilassaan, mieli
kuohuksissa tuosta odottamattomasta näystä, joka hänellä
oli edessään, ja palaen halusta rangaista kiinni saamaansa
ilkityön tekijää, jota hän luuli niin häpeämättömäksi, että
oli pienuudestaan huolimatta ihan hänen silmäinsä aha
ohut teurastamassa hänen parasta pässiään.

Pieni rumpah, tuskin puoltakaan pitempi ruokokep-
piä, joka häntä uhkasi, oli joutunut pääsemättömään pu-
laan ja näytti olevan auttamattomasti hukassa. Yleinen
hätä ja hämmennys vallitsi niityllä. Olisiko pieni toveri
jätettävä oman onnensa nojaan ja hylättävä hädän het-
kenä? Mutta miten auttaa häntä? — Väkivoimaha ei
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mitään mahdettaisi ja kuinka nyt tässä kiireessä ehtisi jo-
tain keinoa keksiä? Ensimmäinen lyönti jo läiskähti.

Poikain joukossa oli muuan nuorukainen sitä lajia
ihmisiä, joita luonto joskus luopi ikäänkuin näytteeksi
yhdistääkseen kaikki ne voimat, jotka se tavallisesti
muuten hajottaa useihin yksilöihin; nuorukainen, jota
toverit melkein kantoivat käsillään ja jossa he ikäänkuin
peihssä näkivät kaikki ne tunteet, intohimot ja mielipiteet,
jotka heissä itsessään hikkuivat. Ollen iloinen kuin pou-
tainen päivä, nuorekas, rohkea, ilkeä, joskus hellä ja avo-
mielinen, toisin vuoroin jäykkä ja viekas, vaarassa aina
ensimmäinen ja uskohinen kaikissa vaiheissa, oli hän
poikain ihanne ja luotu ihanteeksi muihekin elämänpiireille
kuin heidän. Tämä nuorukainen, jota tahdomme kutsua
kenraahksi, koska hänellä äksiisissä oli tämä arvo, uskalsi
yrittää onnettoman rumpalin pelastamista.

Punastuen suuttumuksesta ja huolesta, kun näki
ensimmäisen lyönnin kohtaavan pientä toveria, juoksi hän
herra Gyhendegiä kohti samalla neuvokkuudella kuin lintu,
joka nähdessään poikasensa vaarassa räpyttelee metsäs-
täjän jalkain juuressa ja tahtoo johtaa hänen huomiotaan
heistä pois. Jo ennen kun toinen lyönti oli ehtinyt sat-
tua, oli seuraava keskustelu käymässä:

»Lakatkaa Jumalan nimessä, herra Gyhendeg, te

olette tunnoton ihminen, kun lyötte sitä, jota teidän pi-
täisi paljailla polvillanne kiittää!»

»Kohokuoret ja palaneet pullat! miksi pitäisi minun
häntä kiittää?» huusi herra Gyhendeg, keskeyttäen kui-
tenkin lyöntinsä.

»Miksi teidän pitäisi häntä kiittää?» jatkoi samassa
tuokiossa vapauttaja, »ettekö sitten näe, herra Gyhendeg,
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kuka tuossa makaa?» — ja kasvot totisina osoitti hän
kuollutta pässiä.

»Voi minua köyhää miesparkaa!» huudahti herra
Gyhendeg, joka vasten tahtoaan katsahti osoitettuun esi-
neesen, »siinä makaa nyt se kaunis elukka, noiden peto-
jen raatelemana ja pahoin pitelemällä.»

»Elkää säälikö häntä, herra Gyhendeg», jatkoi toi-
nen ja koetti yhä uusia hyökkäyksiä tehden panna vas-
tustajansa pään yhä enemmän pyörälle, »elkää säälikö
häntä, niin suurta ryöväriä ja rosvoa ei ole ollut koko
paikkakunnalla.»

»Kirottu roisto! mihoin on hän rosvonnut ja mihoin
ryöstänyt?» huusi herra Gyhendeg ja kohotti jo keppinsä
kenraaha kohti ohen jo vähällä unhottaa rumpalin.

Juuri sitä oli toinen odottanut. »Tulkaa, herra
Gyhendeg», huusi nyt vapauttaja ja tuli niin lähelle,
että hän melkein kosketti vaarallisen vastustajansa kep-
piä, »tulkaa, me olemme sulkeneet koko hänen rosvo-
joukkonsa latoon. Kohokuoret ja palaneet pullat! on
parempi, että autatte meitä heitä vangitsemaan kuin että
seisotte tässä ettekä mitään toimita.»

Kauvemmin ei herra Gyhendeg enää voinut py-
syä tyynenä. Täyteen raivoonsa tullen iski hän harha-
lyönnin vapaata vihohista kohden ja päästi samassa kä-
sistään sen, jonka oh jo vanginnut; ja meidän pieni rum-
palimme, joka vitkastelematta osasi käyttää hyväksensä
saamaansa vapautta, kirposi syrjään kuin raketti, ehtipä
vielä temmata rumpun sakin mennessään.

Tuokion kuluttua oli herra Gyhendeg yksin niityl-
lään, huohottaen ja kiukusta pakahtumaishlaan.
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11.

Tämän kertomuksen edellisessä osassa olemme koet-
taneet kuvailla tuota onnetonta tapausta herra Gyhende-
gin niityllä, joka sai hänet riitaan koululaisten kanssa,
ja myöskin koettaneet näyttää, kuinka nämä osasivat sihä
kertaa pelastua vaaroista, joilla arvoisan porvarin espan-
jalainen ruokokeppi heitä uhkasi.

Elköön kuitenkaan luultako, että pojat eivät olisi
oivaltaneet niitä yhä eneneviä vaaroja, joita herra Gyhen-
degin yhä yltyvä viha kokosi heidän päittensä päälle ja
jotka olivat paljoa suuremmat kuin ne, mitkä jo ohvat
ohitse. Sentähden koetettiin häntä kaikin keinoin lepyttää
ja estää seuraavana päivänä saapumasta kouluun.

Rauhanhierojia kulki sotaa käypien valtain välillä
aina iltamyöhään; yksin vanha Susannakin voitettiin poi-
kain puolelle ja käytettiin häntä lähettiläänä keskustele-
maan hyväksyttävistä - sovintoehdoista. Kaikki turhaan.
Herra Gyhendegihe tarjottiin kaksinkertainen vahingon-
korvaus, rukoiltiin ja parannusta luvattiin; mutta ei!
Herra Gyllendeg sanoi tahtovansa »antaa rehtorin arvioi-
da elukkansa, ja muutenkin katsoa, mitä koululaki sanoisi
tässä asiassa.» »Sitäpaitse ei hän, kohokuoret ja palaneet
pullat, ohut koulupoikain narri ja olisi hänen mielestään
Sannaha ja muilla pitänyt olla sen verran älyä, ett'eivät
juoksisi puhumaan sellaisten petojen puolesta, jotka olivat
koko kaupungin vitsaus.»

Sehaisten asianhaarain vallitessa alotettiin luku kou-
lussa seuraavana aamuna. Opettajat astuivat toinen toi-
sensa perästä suureen koulusaliin ja istuutuivat juhlalli-
sesti kukin luokkaansa. Harmaapäinen rehtori selitteli
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jo lauseita syntaxis ornata'ssa ja muut opettajat säestivät
häntä omilla sointuvilla sävelillään. Koulun vanha keho
oli seisonut yön ja nyt taas alkanut käydä, kaikki rat-
taat vanhuuttaan kitisten.

Huomattiin kuitenkin kohta, että jotain erinomaista
oli tekeillä. Yleinen jännitys ja levottomuus vallitsi poi-
kain kesken. Rehtori oli pakotettu korottamaan ään-
tään pitääkseen Ciceroa poikain mielessä ja sekunda-luokan
opettaja huusi jo täyttä suuta yhdelle »kelvottomalle», että
hän oli »Jumalan luoma» eikä kenenkään muun.

Ei mikään tahtonut auttaa. Joka kerta kun ovi
avautui, lensivät kaikkien katseet sinne, pojat vastasivat
päin seiniä, änkyttivät ja peruuttivat sanojaan. Opettajat
kävivät kärsimättömiksi; toinen toisensa perästä alkoi ki-
meästi laulaa laiskuudesta, lyönneistä ja vitsoista ja sen
laulun loppu oh aina läiskäys ja ai-jai! Sihoin astui
herra Gyllendeg sisään.

Kirkastunut ilo loisti arvoisan porvarin kasvoista,
kun hän nyt tarkasteli monien voittojensa taistelutan-
nerta, ja se uljas ryhti, jolla hän tällä kertaa kävi tavat-
toman suurta ja varmaa voittoriemuansa vastaanotta-
maan, vaikutti sen, että hänen vanha, harmaa juhlatak-
kinsakin istui hänen päällään paremmin kuin mitä se oh
istunut viiteentoista vuoteen.

Pojat istuivat siinä kasvot punaisina ja katsoivat
levottomasti kirjoihinsa; kumea hiljaisuus vallitsi koko
kouluhuoneessa; mutta herra Gyhendeg astui verkkasin
askelin rehtorin pöydän luo ja puhkesi puhumaan:

»Jumala varjelkoon minua köyhää miestä», sanoi
hän, sittenkun ensin oli päästänyt suustaan muutamia
hm! hm! ja peräytyi näin tavallisempiin ja helpompiin
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lauseparsiin kuin mitä hän ensin oli aikonut käyttää,
»hm! hm! minä olen ihminen minäkin. Minä tarkoitan,
herra rehtori, että kiusa ja harmi ovat jokapäiväinen ruo-
kani, miuun ypöyksinäisen miehen jokapäiväinen ruoka.
Mutta elettäköön ja annettakoon elää, herra rehtori! ko-
hokuoret ja palaneet puhat! jos kaukalo alustetaan liika
täyteen, niin kuohuu se yli reunain, sen sanon.»

Tämän eriskummallisen alkulauseen jälkeen, jonka
salatun tarkoituksen rehtori kuitenkin vanhasta tottumuk-
sesta arvasi paremmin kuin kukaan muu ihminen maa-
ilmassa, vaikeni herra Gyllendeg, odottaen sen vaikutusta.

Kauvan ei hänen tarvinnutkaan sitä odottaa. »Pu-
hukaa suunne puhtaaksi, herra Gyhendeg!» huusi rehtori
nousten ylös ja iskien keppinsä lattiaan, »puhukaa suun-
ne puhtaaksi ja sanokaa minuhe mitä ja kuka; nhn totta
kuin herra elää, hänen selkäänsä ei säästetä.»

»Neljäkymmentä vuotta olen minä ollut porvarina
tässä kaupungissa», - jatkoi hen-a Gyhendeg, joka ei
heti paikaha ehtinyt selvitä omain ajatustensa pyörteestä,
»olisin voinut kelvata parempaankin. Kouluun minua ei
pantu eikä kustannettu, niinkuin monta muuta; köyhänä
ja yksinäisenä olen minä maailmassa elänyt, sanon minä,
mutta ihminen minusta on silti tullut. Varastanut en ole
enkä valehdehut enkä käyttänyt vääriä mittoja enkä pun-
tareita. — — — Elä irvistele, sinä junkkari siehä nur-
kassa; minä puhun niinkuin minua on opetettu puhu-
maan, emmekä me ole vielä kaikkien päiväin päätä näh-
neet. »

»Puhukaa, herra Gyhendeg, elkääkä antako keskeyt-
tää itseänne», sanoi rehtori, samaha kun hän poikain lu-
kuun löi pöytään kuparikoukeroha, joka koristi hänen
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virkakeppiänsä, »sanokaa, onko kuka kunniaanne lou-
kannut; hän on saava siitä selkäsaunan niin totta kuin
herra elää.»

»Mitä on minuha kunnian kanssa tekemistä!» huusi
herra Gyllendeg kärsimättömänä siitä, että häntä oli
väärinkäsitetty; »kohokuoret ja palaneet puhat, minä ky-
syn vaan, mitä koululaki lupaa sille, joka kuristaa toisen
lampaan kuoliaaksi.»

Tämä odottamaton kysymys, johonei missään koulu-
laissa liene koskaan vastattu, oh vähällä saattaa vanhan
rehtorin suunniltaan. Hän seisoi pitkän aikaa aivan hä-
millään ja änkytti joitain käsittämättömiä sanoja, ennen-
kun ehti tointua antamaan sitä selvitystä, etfei laki tuol-
laisessa tapauksessa mitään lupaa; mutta että hän kyhä
olisi valmis tekemään pykälän lammasmurhista sekä ny-
kyisyyden että ijankaikkisen vastaisuuden varalle, joka
pykälä voitaisiin kirjoittaa välhehdihe vuoden 1721 koulu-
asetuksessa. Ja sen sanottuaan lisäsi hän suurella ar-
vokkuudella: »ja jos nyt joku koulupojista, olkoon hän
kuka tahansa, on kuristanut teidän lampaanne, scilicet
mala intentione, herra Gyllendeg, niin osoittakaa minulle
se väkivallan tekijä, ja niin totta kuin herra elää, kulu-
tan minä hänen selässään vitsan, vaikka minun pitäköön
se kultalangasta kustantaa.»

Nyt nousi kenraalimme ylös, ehtiäkseen ennen kun
herra Gyllendeg saisi hmaista hänet ja siten raskaut-
taa hänen asiaansa; samaha aikoi hän yksin ottaa syyn
pääheen eikä päästää sitä muiden niskoille. Hän näet
uskoi varmasti selvittävän pulasta helpommalla kuin mitä
rehtorin uhkaus sisälsi; sitäpaitse tiesi hän paremmin
kuin kukaan muu voivansa kaikki parhain päin kääntää,
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koska hän oli vanhuksen lempipoikia. Jotenkin ujostele-
matta ryhtyi hän sen vuoksi puhdistustoimeensa, sanoi
olevansa se, joka oli vienyt pojat herra Gyhendegin nii-
tyhe, ja kertoi päinvastoin kuin mitä toverit ohvat odot-
taneet jotakuinkin todenmukaisesti mitä niityllä oli tapah-
tunut. Sitten piti hän varsinaisen puolustuspuheensa.
Hän ei sanonut osanneensa uskoa, että herra Gyhendegin
niitty pilaantuisi näin myöhään syksyllä; »sitäpaitse»,
jatkoi hän, »olen minä tarjonnut kaksinkertaisen korva-
uksen lampaasta, jonka tuhn tappaneeksi vahingossa enkä
suinkaan tappamisen tarkoituksessa.»

»Onko hän tarjonnut teihe kaksinkertaista vahin-
gonkorvausta, herra Gyhendeg?» kysyi rehtori.

»Elkää uskoko häntä», vastasi tämä, »on kyhä totta
mitä hän sanoo; mutta hän on viekkaampi veitikka kuin
me molemmat yhteensä.»

»Punnitkaa sananne, herra Gyhendeg», sanoi reh-
tori vähän loukkaantuen, »en ole mikään lapsi, ja olen
käsitehyt asioita ennenkin. Ensin asia tutkitaan, herra
Gyllendeg, ensin asia tutkitaan, ja vasta sitten miestä
mutkitaan. — Mutta kai sinulla oh,» — hän kääntyi
kenraalin puoleen — »kai sinulla oli apumiehiä hirttäes-
säsi, vai mitä, tanssimestari?»

»Kukapa olisi voinut auttaa minua hirttäessä, kun
en rninä aikonutkaan hirttää, vaan ottaa kiinni? Päin
vastoin riensivät kaikki pojat auttamaan lammasta, vaik-
ka apu tulikin hika myöhään.»

»Kas, kas», huusi herra Gyhendeg ja piti käsiä
korviensa edessä, »en ole syntinen enkä mikään, elPei se
ankerias vielä livahda oikeuden käsistä.»
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»Shentium! herra Gyllendeg», käski rehtori, »oi-
keuttanne ei teiltä kukaan ole ottava. Mitä korvauk-
seen tulee, niin menen minä itse siitä takuuseen; mutta
muuten näyttää minusta siltä kuin ei tässä voisi tulla
kysymystä varsinaisesta selkäsaunasta, vaan ainoastaan
kymmenestä kummallekin kämmenelle.»

Herra Gyhendeg kävi hyvin totiseksi ja näytti
miettivän, voisiko hän tyytyä tähaiseen päätökseen. Mutta
langetettu näytti itse kummastehen kuulevan tuomiotaan.
Tosin oh koulussa totuttu hyvinkin vaihtelevaan ja no-
peaan oikeudenkäyntijärjestykseen; mutta tähä kertaa ei
näyttänyt olevan jälkeäkään mistään järjestyksestä. »El-
kää rangaisko minua onnettomuuteni tähden, herra reh-
tori», sanoi hän rukoilevasti; »onhan siinä minulle tar-
peeksi rangaistusta, kun jo täytyy vahinko korvata.»
Enempää ei hän saanut sanoa.

»Herkeä, herkeä, herraseni», keskeytti hänet herra
Gyhendeg, joka pelkäsi jokaista sanaa, minkä vastapuolue
saisi puolustuksekseen esittää, »minä sanon, että hän me-
nee kuin savu uunista ulos, kun vaan kuuma tulee. Ko-
hokuoret ja palaneet puhat, herra rehtori, antakaa hänen
ensin saada ne kaksikymmentä, sanon minä, ja puhukoon
vasta sitten, sillä en ole syntinen enkä mikään, ehei hän
puhu meitä niin pyörälle, meitä vanhoja, että pieksämme
toisemme, ennenkun hän on lopettanut.»

»Niin totta kuin herra elää! ei hänen asiansa pu-
humalla parane, vaikka hän puhuisi Ciceron kielehä»,
sanoi nyt rehtori, johon näytti häneenkin tarttuneen
herra Gyhendegin pelko, ja näin sanoen rypisti hän kul-
mansa, pudisti peruukkiansa, tarttui vitsaan toisella kä-
dellä ja toiseha syytetyn käsivarteen.
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Kohtalo tahtoi, että pieni rumpalikin saisi osansa
ahdistuksesta samaan aikaan kun kenraalia omalla tahol-
laan ahdistettiin. Pieni ystävämme oli nimittäin kutsuttu
kertomaan kahta kauhean suurta lukua eikä häneltä nyt
tahtonut mitenkään riittää aikaa eikä halua numeroihin,
kun hänen ystävänsä ja suojelijansa oh noin suuressa
vaarassa. Suuria vesipisaroita karpaloi hänen otsallaan ja
jokaisen numeron kirjoitettuaan teroitti hän korvansa kuul-
lakseen jonkun sanan tutkinnon kulusta tuolla toisaalla.

Opettaja huomasi pian, että asiat olivat jotenkuten
hullusti, mutta kun hänkin oli utelias seuraamaan herra
Gyhendegin käräjänkäyntiä, ei hän muuta kuin silloin
tällöin vaan vähäsen ärjäsi, melkein niinkuin hajamieli-
nen matkustaja, joka joskus herää unestaan ja huudah-
taa pysähtyvälle hevoselleen, vaipuakseen sitten kohta
taas takaisin unelmiinsa. Vihdoin näkyi hän kuitenkin
päässeen tarpeeksi selville riitakysymyksestä, sihä hän
tuli taas tietoonsa ja kiinnitti silmänsä tauluun.

»Käsittämätöntä!» huusi hän samassa, »käsittämä-
töntä, etfet sinä pääse sen siitään. Oletko unohtanut
kertomataulusi, mestari? sano minulle, mitä on kaksi ker-
taa yhdeksän?»

»Kahdeksantoista!» vastasi poika niinkuin kone, ja
ajatteli vaan rehtorin viimeistä kauheaa sanaa: niin totta
kuin herra elää.

»Kahdeksantoista», huusi opettaja yhä kiihtyen, »eikö
siitä sitten tule sen valmiimpaa, sinä sen kivettynyt pa-
tukkapölkky; etkö saa pannuksi kahdeksikkoa ylös ja
ykköstä muistiin.»

Mutta juuri kun kertoja oli saamassa kahdeksikon
valmiiksi, läiskähti ensimmäinen lyönti rehtorin luokalla.
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Pienen ystävämme käsi alkoi vapista, kun hän sen kuuh;
ja kuinka hän koettikaan pysyä tyynenä, niin puhahti
kyyneltulva hänen silmistään. Kahdeksikon sai hän kyhä
vielä valmiiksi, mutta ykkösen sai opettaja herran nimes-
sä pitää muistissaan; itse painoi hän päänsä olkapäiden
väliin ja vaelsi niinkuin ohsi viimeisehe tuomiohe vaelta-
nut, sielu kädessään, suoraan rehtorin luo.

»Elkää lyökö häntä», huusi hän, mikäli nyyhkytyk-
siltä voi kuulla, »hän ei ole mitään tehnyt; minähän
sen paulan viritin.» Näin sanoen koetti hän tunkeutua
rehtorin eteen.

Mutta herra Gyllendeg, joka ei nyt ollenkaan ollut
häiriöistä huvitettu, tarttui häntä näppärästi niskaan, en-
nenkun poika ehti herättää rehtorin huomiota. »Varjele
minua köyhää miestä», sanoi hän ihastuen, »tässähän se
on se, jota juuri etsin. Odota, odota vähän, hirtehinen,
kohokuoret ja palaneet pullat, tulee vielä sinunkin vuo-
rosi.»

Näin lohdutellen piti herra Gyhendeg kiinni poikaa,
kunnes rehtori, joka oh luonut vaan ohi menevän sil-
mäyksen kohtaukseen, oli lukenut lyöntinsä loppuun.

Pienen rumpalimme hyvät aikeet ohvat siis menneet
kokonaan myttyyn. Voimatta pelastaa kenraaliaan joutui
hänkin rehtorin eteen ja sai herra Gyhendeghtä suosituk-
sen samanlaiseen armonosoitukseen kuin kenraalikin, ja
kernaasti suostui rehtori antamaan hänellekin osansa
patukasta.

Näin päättyi tutkinto koulussa herra Gyhendegin
suureksi riemuksi, rehtorin tyydytykseksi ja poikain mitä
suurimmaksi suuttumukseksi. Vaan käyttääksemme herra
Gyhendegin sanoja: kaikkien päiväin päätä ei oltu vielä
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nähty. Kenraali puri hammasta ja oli vaiti, mutta hänen
katseensa uhkasivat. Itse pieni rumpalikin, vaikka oli-
vatkin kasvonsa mustat niihin tahrauneista kyyneleistä,
näytti kuitenkin olevan kiukuissaan, ja kun hän meni
takaisin paikoilleen, voi pulhstuvasta takintaskusta huo-
mata, että sen sisässä oli käsi nyrkissä. Ja kun hän
sitten, saatuaan vastata muutamiin kysymyksiin, taas jat-
koi laskentoaan, oli hänen kätensä kiukusta niin raskas,
että liidun sirpaleita lenteli numeroiden ympärillä ja ison-
puoleinen pala loppui kesken laskemisen. Kaikki näkyi-
vät ajattelevan vaan kostoa.

Ei hene tarpeellista, että me täydentääksemme tätä
kertomusta, jota ei suinkaan ole mistään kohdasta supis-
tettu, kirjoitamme tähän kaikki uhkaavat sanat ja tuimat
nimitykset, joilla pojat sen päivän kuluessa säestivät ar-
vosteluitaan herra Gyhendegistä ja kertomuksiaan siitä,
mitä tapahtunut oli. Ei ole myöskään tarvis mainita
keskusteluista ja tehdyistä suunnitelmista siinä kokouk-
sessa, joka saman päivän iltana pidettiin kenraalin kamma-
rissa ja hänen johdollaan sen johdosta, mihin kostokei-
noihin olisi ryhdyttävä, ja joka kokous muuten oli niin
salaperäinen ja sulettu, että ainoastaan kokeneet, luotetta-
vat toverit saivat oha siinä läsnä; pienistä pojista oli
ainoastaan rumpali saapuvilla, koska häntä voitiin käyt-
tää moniin tarkoituksiin ja koska hänen käytöksensä oli
ollut niin erinomainen. Voimme jättää kaiken tuon ker-
tomatta ja ainoastaan pysyä kokouksen tuloksessa, joka,
sittenkun se viimeinkin oli valmiiksi munittu, ei tarkoit-
tanut sen vähempää kuin että herra Gyllendeg olisi he-
rätettävä huudoilla että tuli oli irti hänen omassa talos-
saan, että hänet oli ajettava ylös makeimmasta unestaan
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ja että sitten oli käytettävä hyväksi niitä etuja, joita
sekasorto, säikähdys ja yön pimeys olisi tarjoava.

Kaksi seikkaa tuotti tässä kohden kuitenkin erityistä
pään vaivaa. Että tämä leikkisota saataisiin niin vilk-
kaaksi kuin mahdollista, pitäisi näet päästä herra Gyhen-
degin huoneisiin keskellä yötä, mutta kuinka voisi sitä
toivoa, kun tiedettiin, että vanhaa Susannaa joka ilta
»kohokuorilla ja palaneilla pullilla» varotettiin sulkeinaan
sekä portin että porstuan oven.

Toinen seikka antoi vielä suurempaa huolta. Olisi-
han kyllä hauskaa saada vanha leipuri herätetyksi ja
pelotetuksi; mutta koko hänen rangaistuksensa olisi vaan
uneton yö. Että asia muodostuisi suuremmaksi ja yleisem-
mäksi, olisi saatava käsiin kellotapulin avain ja annettava
tavalliset palomerkit kelloa läppäämällä. Sihä tavalla toi-
vottiin tapahtuma saatavan täydehiseksi, kun kaupungin
koko väkitulva johdettaisiin herra Gyhendegiä ja hänen
taloaan kohti ja kun tulenpesää etsittäessä ehkä myöskin
voitaisiin houkutella katupojat pitämään tarkastuksiaan
itsessään puodissakin. Sanalla sanoen toivottiin saatavan
aikaan lukemattomia hauskoja kujeita, jos vaan ensin
saataisiin käsiin tuo avain; mutta tämä jos oli paha
portti avattava, sillä avain tiedettiin olevan kirkon arvoi-
san vartijan takana ja tämä vartija oli juuri herra Gyl-
lendeg itse.

Useita ehdotuksia tehtiin ja hylättiin; mahdollisin
niistä oli se, että avain oli näpistettävä; mutta joskin
toivottiin herra Gyhendegin huomaamatta voitavan hiipiä
hänen kyökkikammariinsa ja joskin olisi mahdollista siellä
muutamaksi silmänräpäykseksi kääntää vanhan Susan-
nan silmät, ohsi kuitenkin mahdotonta anastaa kaikki
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avaimet, jotka olivat hänen hahussaan, ja kuka tunsi,
mikä avain oli oikea? Tässä asiassa sai nyt pieni
rumpalimme näyttää, mihin hän kelpasi ja ansaita sen
kunnian, joka oli hänehe suotu, kun hänen sahittiin olla
asessorina läsnä tässä tuiki tärkeässä keskustelussa.

Ollen säveltaiteen ja varsinkin meluavan säveltai-
teen harrastaja oh hän tuhannen ja yksi kertaa ohut kel-

lotapulissa kuuntelemassa soittoa ja jos hyvin sattui myös-
kin joskus pienintä kelloa polkemassakin, ja hän sanoi
senvuoksi tuntevansa kellotapulin avaimen paremmin kuin
oman rumpukahkkansa ja osaavansa erottaa sen kirkon
avaimesta, vaikka ne olivat yhtä suuret ja vaikka mo-
lempien kahvat olivat reijitetyt. Mutta mitä siihen tulee,
että hänen olisi noudettava tuo avain Gyhendeghtä, niin
sanoi hän kyllä voivansa kelle hyvänsä kertoa, millainen
se oli, vieläpä piirustaakin sen kuvan nokipalalla niin
näköiseksi kuin vaan osaisi, kunhan häntä itseään ei
vaan lähetettäisi sitä noutamaan. Sihä vaikka hän voi-
sikin välttää herra Gyhendegiä, jolta ei kyllä kenelläkään
ohut niin paljon pelättävää kuin hänehä, ei hän kuiten-
kaan tätä nykyä sanonut voivansa täysin ta'ata Susannaa,
koska hän edellisenä päivänä, juostessaan hänen luonaan
rauhanhieromisissa, oh houkutellut pastorin suuren koiran
leipurin pihalle ja usuttanut sen Susannan kissojen päähe,
niin että viimeinen niistä elPei parahiksi ennättänyt pors-
tuan ovesta sisään oli vähällä ollut jäädä hännästään.

Historia ei kerro, mitkä ne houkuttelut ja vakuut-
tavat syyt olivat, joilla toverien onnistui haihduttaa pie-
nen rumpalin epäilykset; varmaa vaan on, että pieni ys-
tävämme samana iltana kello yhdeksän, eli juuri siihen
aikaan, jolloin herra Gyllendeg, köyhänä ja yksinäisenä,
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tavallisesti sulki porttinsa ja meni levolle, seisoi ypö-
yksinään kaduha pilkkosessa pimeässä, hautoen mielessään
tuumaa, kuinka voisi pujahtaa arvoisan kirkonvartijan
ja leipurin huoneeseen ja näpistää sieltä kellotapulin
avaimen.

Vähän väristen ajatteli hän katua kulkiessaan, kuin-
ka vaikea hänen tehtävänsä oli ja syytteli tuon tuostakin
itseään tyhmyydestä, kun oli antanut houkuteha itseään
moiseen toimeen. Sitä tehdessään johti hän samalla mie-
leensä niitä määräyksiä, joita oli saanut, ja niitä neuvoja,
joita hänen oh seurattava saavuttaakseen tarkoitustaan.
Hänen mielensä vaakkui pelon, rohkeuden, harmin ja
uteliaisuuden vaiheilla ja kaikki nämä tunteet tuhvat
myöskin esiin siinä puhelussa, jota hän piti itsensä kans-
sa astuessaan katua pitkin hiljaa ja varovasti, kädet ris-
tissä rinnan päällä ja kylmän vuoksi pistettyinä hänen
väljän ja hyvän lammasnahkatakkinsa hihoihin.

»Olenko minä viisas vai hullu», tuumi hän mielessään,
»kun en käänny takaisin, mutta kulen vaan vielä eteen-
päin? Huu! on kylmä tän'iltana ja niin pimeä, etfei näy
tähteäkään. Lankun yli pääsen minä herra Gyhendegin
pihaan, vaikka portti onkin kiinni; tiedän, mistä hyppäsin
viime vuonna. Ei siellä ole oikein turvallista, siellä
kummittelee öisin haltija. Sanovat etfei se kärsi kym-
mentä vuotta nuorempia lapsia, koska kaikki Sannan
kissat naukuvat ja huutavat, paitse vanhin, joka on
kymmenen vuoden vanha ja makaa hänen vuoteellaan,
kun on niin lihava. Jos minä joudun haltijan käsiin,
niin taitaa kiertää kaulani poikki. Kun nyt vaan tie-
täisi, onko täyttänyt kymmenen vuotta vai ei? Ehkä
minä olen jo lähtenyt yhdennelletoista, eli ehkäpä olen
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jo vanhempikin; olen ollut tyhmä, kun en ole pannut
sitä mieleeni. Mutta eihän ole vielä yö, vaikka onkin
pimeä. Huu! kello löi. Taisi lyödä yhdeksän. Hauska
on nähdä herra Gyhendegiä. Ei muuta kuin »»jumala
varjelkoon minua köyhää miestä», eikä mitään »koho-
kuoria ja palaneita puhia!» Kun sen vaan saisi ulos
kadulle semmoisenaan kuin se sängystä nousee. Toi-
nen käteni on turvoksissa ja sitä kirvelee; löi ensim-
mäisen kymmenen niin että uupui. Ei käy asiat oikein-
päin siellä koulussa tätä nykyä. Jompikumpi meistä oh
syyllinen; vaan ei molemmat! Avain täytyy minun saa-
da, vaikka riippukoon Sannan ainoassa hampaassa. Huu!
siinä solahti joku ohitseni pimeässä. Mitenkä pääsen
minä kyökkikammariin, jossa avaimet ovat? Annahan
olla: Päästäkää minut sisään, neitsyt Sanna; minä os-
taisin sahranirinkhöitä! »Kuka olet?» kysyy Sanna. Minä.
»Vai sinä, villikko, vai tulet sinä taas pastorin suuren
koiran kanssa!» huutaa Sanna ja tarttuu tomuharjaan.
— Ei, minä olen huhu, kun en pyörrä takaisin. Mutta
kuka tuo meihe avaimen? Ehkä saan minä Sannan lep-
pymään. Hän on monta kertaa ollut minuhe vieläkin
vihaisempi kuin nyt ja on taas kohta lauhtunut. Mutta
herra Gyhendeg? jos hän tulee ulos? Kolme askelta pors-
tuan ovesta; lähemmä en mene, kun olen kolkuttanut.
Mutta jos hän tulee? Silloin ei auta muu kuin lähteä kä-
pälämäkeen ja heittää asia sikseen. Tämä on tyhmä juttu;
ohsin antanut jonkun toisen koettaa. Hyi, lankku on
kylmä kuin jää — — ja samassa hän ponnisti maasta
ja hyppäsi lauta-aidan yli herra Gyhendegin pihaan.

Mutta tuskin oli pieni ystävämme päässyt pihaan ja
ehtinyt luoda katseen ympärilleen, kun hän huomasi mah-
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dottomaksi seurata niitä määräyksiä, joita oli saanut esi-
miehiltään ja suosijoiltaan kenraalin luona. Näiden mu-
kaan tuhsi hänen nimittäin, niinkuin lukija jo osaksi lie-
nee hänen yksinpuhelustaan huomannut, koettaa päästä
neitsyt Susannan kaikkein pyhimpään, hänen kyökkikam-
mariinsa, sillä tekosyyllä, että hän tahtoi ostaa rinkilöitä,
sitten tulisi hänen hieroa rauhaa ja sopia vanhat vihat
mikäh mahdolhsta ohsi, ja kun Susanna leppyneenä me-
nisi vieressä olevaan puotiin noutamaan vehnäsiä, puhal-
taa kellotapulin avain seinältä ja piilottaa se lammasnah-
katakkinsa poveen. Ehdotus näytti olevan sangen helposti
toteutettavissa periaatteen kannalta; mutta kun pienen
ystävämme nyt oli pantava se toimeen käytännössä, syn-
tyi kohta ensimmäinen vastus. Kuinka hän pääsisi sisään ?

Porstuan viereisessä kammarissa sen toiseha puo-
lella asui herra Gyhendeg. Hän poltti vielä tulta ja
istui pöytänsä ääressä. Pieni ystävämme hiipi varo-
vasti ikkunaan ja näki, että vanhuksella oli edessään ru-
kouskirjansa ja että hän suurella hartaudella tutki siinä
rukousta, joka alkoi sanoilla: »Ruotsin valtakunnan pan-
kissa.» Oli selvää, että yksi ainoa lyönti porstuan ovelle
häiritseisi häntä. Sitä vastoin näki tähystelijä, kiivettyään
katsomaan kyökkikammarin ikkunasta, että Susanna alusti
siellä taikinaa sellaisella innolla, että läiske kuului ulos
asti. Hän ei varmaankaan ohsi kuullut hiljaista napu-
tusta porstuan ovehe, vaikk'ei kammarin ja porstuan vä-
lissä ohsi ohutkaan kyökkiä niinkuin oli!

Pieni ystävämme laskeutui taaskin alas tähystyspai-
kastaan hyvin tyytymätönnä ja neuvotonna. Sannan ik-
kunasta tulevassa valossa voi nähdä, että hänen kasvonsa
olivat sadoissa rypyissä, ja käsi oli ahkerassa työssä kor-
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van takana, ikäänkuin haravoidakseen kokoon kaiken
viekkauden ja kekseliäisyyden, mikä sieltä oh saatavana.
Mutta ei mikään tahtonut auttaa.

»Kyhä se käy!» huudahti hän viimein hiljaa murah-
taen, »kyhä se käy» — niin, koeta, koeta! Helppo on
sanoa: kyllä se käy, kyllä se käy; mutta ei se käy vaan
suurin sanoin. Koetahan kolkuttaa! »Kuka se on, joka
kolkuttaa ovehani näin myöhään? Kohokuoret ja palaneet
puhat! eikö minulle, köyhälle miehelle, suoda edes yönkään
lepoa!» Mene sitten sisään, jos uskallat; minä en mene.
Kas niin, nyt se haukottelee. Huu! minun pitäisi mennä
pois; kättäni pakottaa kylmässä. — Odota, Gyllendeg.
palkkasi tulet saamaan! Kun vaan saisin avaimen!»

Sanoessaan nämä sanat yhteen menoon ja hiljai-
sella äänehä, istuutui hän Sannan ikkunan edessä olevihe
tikapuille ja vaipui mietteihinsä. Yhtäkkiä hypähti hän
ylös, niinkuin ohsi saanut luoduksi raskaan taakan har-
tioiltaan, hiipi ihan ikkunan alle, kumartui nhn alas, että
kasvot melkein maata koskettivat ja päästi tässä asennos-
sa suustaan valittavan miau'n, niin luonnollisen, että yksi
Sannan eläteistä siihen heti paikaha sieltä sisältä vastasi.

Tämän hyvän enteen jälkeen oh hän vaiti ja kuu-
losti. Taikinan läiskinä oli tauvonnut, ei kuulunut luiska-
ustakaan. Siitä päätti hän, että vanhan Susannan kor-
vat kuulostivat, eikä hän jättänyt tätä tilaisuutta hyväk-
seen käyttämättä. Vielä toisen kerran koetteh hän tai-
toaan kissamusiikissa ja tähä kertaa jos mahdolhsta vielä
suuremmalla menestyksellä, sillä kaksi, jos ei kolmekin
ääntä kuului vastaavan Sannan kammarista.

Nyt hiipi hän muutamia askeha ulomma ja katsahti
ylös. Vanhan neitsyen pyöreät kasvot näkyivät jo ikku-
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nassa. Sanna seisoi siinä aivan hätääntyneen näköisenä ja
koetti taikinaisiha käsihään varjostaa valoa nähdäkseen
ulos pihalle. Pienen ystävämme sydän hypähti ilosta, kun
hän tämän näki; menestyksestään rohkaistuna ja saadak-
seen työnsä päätökseen, kumartui hän taas alas ja pusersi
vielä kolmannen kerran esiin miau'rx, jonka tahti-isku tuli
kylläkin pian, mutta jonka toiseen tavuuseen tarvittiin
täysi henkäys ilmaa ja joka päättyi monessa äänilajissa
menevään juoksutukseen, niin kimeään, sydäntä särke-
vään ja epätoivoiseen, että yksin Sannan hhava kissakin
säikäyksissään hyppäsi päistikkaa alas sängystä ja Sanna
itse oli vähällä vaipua maahan kauhusta. Nyt nousi pieni
seikkailija ylös ja jäi odottamaan tepposensa seurauksia.

Ei kestänytkään kauvan, ennenkun hän näki valon
siirtyvän kammarista kyökkiin, ja kohta senjälkeen kuuli
hän iloksensa porstuan oven aivan hiljaa avautuvan ja
vanhan Susannan nhn hehästi ja houkuttelevasti kuin
vaan suinkin voi kuiskaavan: kis, kis, kis!

Juuri tätä kutsua oli pieni ystävämme odottanut
eikä antanut hän, niinkuin sanotaan, kutsua itseään kahta
kertaa. Selkä k3Tyryssä tassutteli hän hiljaa rappujen luo,
nousi niitä myöten ylös ja livahti Sannan ohi. Väristys
kävi läpi vanhan kissankaitsijan selkäpiin, kun hän näki
tämän jättiläiskissan hahmon liukuvan ylös rappusia ja
solahtavan sivu pimeässä. Mutta pieni ystävämme käytti
tilaisuutta hyväkseen eikä pysähtynyt ennen kuin kyö-
kissä, jossa hän tyynesti odotti vaaralhsta suojehjatar-
tansa ja valmistautui uusia temppuja tekemään.

Vaan seikkailijamme oli tuskin ehtinyt kyökin ovesta
sisään, kun vanha Sanna tulen valossa heti kohta tunsi
hänen pyöreän, nahkaan puetun vartalonsa. Mitä kama-
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limmat kuvat nousivat hänen mieleensä ja hän hyökkäsi
rumpalin jälkeen kyökkiin kiivaudella, jota ei olisi odot-
tanut siltä, joka niin rauhallisesti oli kantanut kaikki
herra Gyhendegin kiukut; ensi innossaan aikoi hän ilman
muita mutkia käydä käsiksi poikaan.

»Ja sinä uskallat vielä tuha tänne niinkuin kaikki
ohsi hyvin», huusi hän, »ja sinä seisot ja olet niin viat-
toman näköinen kuin et olisi mitään tehnyt! — Minne
heitit kissan, jota juuri kidutit; sano se?»

»Jessus siunatkoon», sanoi pieni rumpali, samalla
kun hän keveällä keikauksella esti Sannan saamasta
häntä kiinni, »ettehän nyt purrekkaan, vai mitä? Tai-
datte vielä olla minulle vihoissanne sen pastorin koiran
tähden; mutta enhän minä voinut mitään tehdä. Se
kun olisi purrut minua, niin pitihän minun viekoitella se
kissain kimppuun.»

»En minä nyt enää puhu menneentalvisesta lu-
mesta», jatkoi Sanna,- »minä kysyin, minne joutui se
kissa, joka juuri ikään oli kynsissäsi. Vieläkö se elää?

»Hyi teitä!» sanoi pieni seikkailija ja oli olevinaan
hyvin loukkautunut, »luuleeko Sanna muori minua
kissantappajaksi? Antakaa kun kerron, kuinka se on.
Te kai kuuhtte, kuinka se raukka huusi ja valitti?»

»Josko kuulin!» sanoi Sanna ja huokasi.
»Se on juoksukissa», sanoi pieni ystävämme hy-

vin hellällä äänellä ja tuh lähemmä vanhusta, »sihä ei
ole mitään kotia ja se etsii ruokaa ihmisten pihoilta. Sitä
on surkea kertoa, mutta äsken juuri oli se meillä ja mei-
dän piikamme potki ja pieksi sen ulos. Minä lähdin sen
jälkeen ja kutsuin ja houkuttelin, mutta se ei pysähty-
nyt. Viimein kuulin minä sen naukuvan täällä teidän
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pihallanne ja minä aioin pyytää teitä ottamaan sitä hoi-
toonne, sillä se on niin laiha, etfei sihä ole hhaa ollen-
kaan nahkan alla, vaan ainoastaan luupalasia, niinkuin
jos olisi vaan kiviä ja puutikkuja pussin sisässä.»

»Herra varjele minua vaivaista», nyyhkytti Sanna,
»minnekkä se joutui nyt elukka parka?»

»Niin, minnekkä joutui, muori? Juoksi tiehensä nhn
pian kun tulin pihahenne. En minä sitä saa aina kiinni,
vaikka usein olen antanut sille ruokaa; eikä se kuiten-
kaan turvaudu kehenkään muuhun koko kaupungissa
niinkuin minuun.»

»Tule lämmittelemään, kultapoikaseni», sanoi Sanna
ja talutti pienen ystävämme kyökkikamariin. »Miks'et
repinyt silmiä päästä siltä piialta, joka sitä löi, miks'et
repinyt, sano!»

»Mitäpä hyötyä siitä olisi ollut sen repimisestä»,
vastasi rumpali, »se voisi siitä vaan paheta; mutta jos
minulla ohsi antaa ruokaa kissalle, vaikkapa vaan säm-
pyläkään, niin olisi se paljoa parempi.»

»Jos saisit sen kiinni, kultapoikaseni, ja toisit sen
tänne, niin antaisin minä sinulle kokonaisen saffranirin-
kilän vaivoistasi. Kyhä minä, vaivainen, en nyt saa unta
koko yönä pelkästä huolesta ja murheesta.»

»Jos te lupaatte minulle saffranirinkilän, kun tuon
kissan, ja jos te nyt annatte minulle sämpylän, niin tuon
minä tänne sen elukan, vaikka minun pitäisi panna puoh
yötä sen etsimiseen. Mutta katsokaakin, Sanna muori»
— hsäsi hän viekkaasti ja keksehäästi — »katsokaakin,
että jätätte porstuan oven auki, niin että pääsen sisään,
kun tulen, enkä herätä herra Gyhendegiä.»
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Eukko ei vastannut sanaakaan, mutta myhähti vaan
tuttavallisesti ja näppäsi häntä kolmella sormeha olkapää-
hän, tahtoen sihä varmaankin ilmaista, että hän suostui
olemaan osallisena salahitossa ja että hän täydellisesti hy-
väksyi hänen nokkelat tuumansa. Heti sen perästä meni
hän vieressä olevaan leipäpuotiin tuodakseen sieltä pyy-
detyn sämpylän eikä pieni ystävämme silloin suinkaan
viivytellyt käyttämästä tilaisuutta hyväksensä.

Kellotapulin avain pullotti jo hänen nahkatakkinsa
povessa ja hän oli jo ehtinyt vetäytyä lähemmä kyökin
ovea, ennenkun Sanna muori oli saanut valituksi säm-
pylän semmoisen, joka hänen mielestään oh sopiva ilmai-
seksi annettavaksi. Kun hän vihdoin tuli ulos, otti poika
kiitollisuudella vastaan tarjotun pestin, olipa vielä joten-
kin tarkkaavasti kuuntelevinaan niitä varoituksia ja neu-
voja, joita eukoha oh annettavana uudelle palvelijalleen,
samaha kun hän näytti hänelle valkeaa kyökin ja pors-
tuan läpi kulettaessa. -

»Mene nyt kauniisti, kultapoikaseni», niin sattuivat
Sannan viimeiset sanat, »mene hiljaa eläkä houkuttele
sitä kiivaasti, jos ei se heti tuhsi. Eläkä vaan ota sitä
niskanahasta, niinkuin on tapana koiria kantaa, vaan
kanna häntä varovasti käsivarrellasi. Anna hänen pai-
naa päänsä poskeasi vastaan, kultapoikaseni, niin tyytyy
hän paremmin olemaan. Tule sitten aivan hiljaa rappu-
ja, etfet herätä herraa, kuuletko. Jos se naukuu ja par-
kuu, elukkaparka, niin silitä häntä hiljaa selkään, kun
tulet meidän pihaan, ja puhu hänehe ystävällisesti, ym-
märrätkö. Porstuan ovi tulee kyllä olemaan raollaan eivät-
kä mitkään muut ovet ole lukossa tässä talossa. Hyvästi,
kultapoikani, ja muista nyt vaan, mitä olen sanonut.»
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Näin sanoen painoi hän porstuan oven hiljaa kiin-
ni ja kevein sydämmin kiiruhti pieni ystävämme odotta-
vain toveriensa luo.

Iloinen hälinä tulvahti pientä rumpalia vastaan,
kun hän astui kokoushuoneeseen ja veti esiin kellotapulin
avaimen; ja ilo kasvoi kahta suuremmaksi, kun hän ker-
toi, että pääsy herra Gyhendegin luo oh vapaa. Tuossa
tuokiossa tehtiin kaikki taisteluvalmistukset. Kenraali ja
eräs toinen varma mies valittiin herättämään herra Gyl-
lendegiä, neljän muun huoleksi jäi palokellojen soittami-
nen ja kaikkien toisten tuli hajautua katukulmiin ja mer-
kin saatua lähteä liikkeelle. Jokainen sai paikkansa ja
oh tyytyväinen.

Ainoa, joka kulki omia teitään ja josta ei kukaan
tiennyt, missä hän esiintyisi, oli rumpali. Ollen tulinen
ja pahasisuinen oli hän suutuksissaan jättänyt koko seu-
ran, kun ei lyhyen ja kiivaan väittelyn jälkeen oltu voitu
sopia siitä, mihin paikkaan hänen ohsi asettuminen. Hän
ohsi näet kaikin voimin tahtonut päästä yhdeksi niistä,
joiden oli välttämättömästi käyminen herra Gyhendegin
kimppuun, ja oli hänellä erityiset syynsä hylätä kaikki
muut paikat. Sentähden loukkasi häntä jo ensimmäisestä
kohdasta sovittaessa se, etfei häntä ehdotettu kenraalin
toveriksi, vaikka hän tunsi aseman herra Gyhendegin
luona paremmin kuin kukaan muu, eikä hän salannut-
kaan suuttumustaan.

»Mihinkähän sitten aikonette minut pistää», sanoi
hän, »ei ohsi hikaa, jos saisin mennä herra Gyhendegin
luo, kun minä ensiksikin olen saanut hänen tähtensä sel-
kääni enemmän kuin kukaan muu ja kun osasin liikkua
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hänen talossaan silloinkin, kun siellä oli paljoa vaikeampi
purjehtia kuin nyt.»

»Eihän sinulla ole mitään muuta takkia kuin turk-
kisi, jonka jokainen tuntee», sanoi kenraah.

»Vai ei», intti pieni ystävämme, »entä sarkatakkini?»
»Se on nähty sitäkin useammin», jatkoi toinen, »ja

sitäpaitse olet itse niin pieni ja pyöreä, että kaikki tun-
tevat sinut, jotka ovat sinut kerrankaan nähneet, vaikka
olisikin yösydän niinkuin nyt. Herra Gyllendeg arvaisi
kohta, kenestä koiruus on alkuisin, jos näkisi sinut ensi-
mäisenä niiden joukossa, jotka syöksevät hänen luoksensa.»

»Voinhan minä tulla ainakin hänen porstuaansa?»
kysyi rumpah itsepäisesti.

»Et voi», virkkoi kenraah varmasti, »alussa et sinä
saa näyttäytyä koko pihallakaan; mutta», hsäsi hän ys-
tävällisesti, »voithan sinä seurata niiden kanssa, jotka
menevät tapuliin kelloja soittamaan, siellä on sinulla pal-
joa hauskempi.»

»Kiitän nöyrimmästi »,vastasi ystävämme, »niin hullu
en ole, että sinne lähden. Kerran koetin mennä sinne
pimeässä, se oh viime jouluaamuna, ja silloin ohvat mö-
röt vähällä syödä minut elävältä suuhunsa. Jospa niitä
siellä olisi ohut vaan yksi tai kaksi; mutta niitä hyrisi
korvissani niinkuin ohsin ollut ampiaispesän luona. Luu-
lenpa, että niistä yksi pisti minua niskaankin, vaikka
nahkakaulus otti vastaan. Menkööt muut sinne, minä en
enää mene toiste.»

»Mene sitten niiden kanssa, jotka asettuvat katu-
kulmiin.»

Vaan nyt loukkaantui ystävämme todenteoha, ja
muristen joitain epäselviä sanoja siitä, etfei hän ole mi-
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kään palovartija ja että kelpaa hän parempaankin, tem-
pasi hän lakkinsa ja lähti suuruksissaan omille teilleen,
niinkuin jo on sanottu. Jälelle jääneet valmistautuivat
kukin omiin tehtäviinsä välittämättä sen enempää pienen
rumpahn oikuista.

Mutta juuri tähän aikaan tai ehkä vähää ennem-
min nousi herra Gyllendeg tuoliltaan, sulki suurella har-
taudella rukouskirjansa arkkuunsa, huokasi Jumalan tykö
ja laskihe levolle. Päivän tapahtumat olivat melkein kaikki
jättäneet hänen sydämmeensä suloisen, milteipä ylpeän
tyydytyksen tunteen ja hänen kasvonsa loistivat mielihy-
västä, kun hän vuoteessaan istuen veti päällänsä yö-
myssyn ja sammutti tulen. Vielä kerran vaelsivat hänen
ajatuksensa kouluun nauttien kenraalin rangaistuksesta
ja pienen rumpalin piinasta, vielä kerran tekivät ne rie-
mukulun kautta niiden neljänkymmenen vuoden, jotka
hän oh ollut leipurina paikkakunnalla, kunnes ne vihdoin
eksyivät hänen pankkiseteliensä numeroihin, uupuivat ja
vaipuivat uneen.

Mutta vielä nytkin, kun hänen silmänsä jo ohvat
sulkeutuneet, tahtoi onni, joka auringon tavoin oli koko
päivän hänen ylitsensä säteillyt, osoittaa suosiotaan ja
ilahduttaa hänen sisähistä silmäänsä ihanalla iltaruskolla.
Se uskoi hänet hänen vuoteensa ääressä vartioivan rik-
kahimman unettaren haltuun ja tämä yhtä antelias kuin
rikas ystävä loihti hänen iloksensa ihmeen niin ihanan,
etfei hän rohkeimmissakaan miehkuvituksissaan taivaan
autuudesta ollut osannut toivoa tulevansa siellä mitään
sentapaista näkemään ja nauttimaan.

Herra Gyllendeg oh seisovinaan työhuoneessaan ja
siellä odottavinaan paistumassa olevan saffranileipäuu-
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nin valmistumista. Erinomainen ilo vallitsi hänen mie-
lessään, sihä kaikki oh onnistunut odottamattoman hyvin.
Pullat olivat kohonneet ja nousseet kahta kertaa, montakin
kertaa suuremmiksi, vaalea saffraninväri oli täytelöitynyt
keltaiseksi kuin aamuauringon valo, joka juuri on punas-
tansa noussut. Sykkivin sydämmin laski arvoisa leipuri
aikaa, jonka paistuminen kestäisi, levottomasti odottaen
vastaisiko se hänen siihenastista menestystään. Vihdoin
tuh oikea hetki, hän veti ulos pelhn, ja kas! jokainen
pulla sen päällä kiilsi kuin kulta, oli raskas kuin kulta,
oli kultaa. Hänen sydämmensä sykki, pidätetyt puolinaiset
hengenvedot ilmaisivat unessa hänen ihastuksensa. Hän
katseli uuniinsa ja silmäili jaloja leipiään; niin kauvas
kuin hän voi nähdä, näki hän peltiä pelhn vieressä, ja
jokaisen pelhn päällä khlteh kultaisia pullia. Väristys kävi
hänen läpitsensä; hän luuli olevansa taivaassa eikä tien-
nyt, oliko hänellä mukanaan edes setehnsä vai ohko hän
unohtanut ne arkkuunsa maan päällä. Pian haihtui kui-
tenkin tämä levottomuuden pilvi ja keveät, katkonaiset
läähätykset ilmaisivat sitä intoa, millä hän kiiruhti otta-
maan haltuunsa ääretöntä aarrettaan, samalla kun seka-
vat sananalut lauseesta »kohokuoret ja palaneet pullat»
silloin tällöin ilmaisivat hetkiä, johoin ei Sanna tarpeeksi
nopeasti täyttänyt hänen käskyjänsä.

Juuri sinä hetkenä, jona herra Gyhendegin uni oli
täksi ihanaksi satunäytelmäksi muuttumaisillaan, lähestyi
kenraali apumiehineen ylen varovasti hänen huoneensa rap-
puja. Kiusallisessa jännityksessä odottivat seikkaihjat sitä
hetkeä, jolloin kellotapuliin lähetetyt antaisivat palomerkin.

Vihdoinkin kumahti kello kerran, sitten toisen; ka-
mala läppäys oli alkanut, ja samassa remahti kaikista
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katukuiluista huuto, mistä karkeammin, niistä kimakam-
min: »tuli on irti leipuri Gyllendegillä!» Kenraah ja hä-
nen toverinsa syöksivät herra Gyhendegin huoneeseen.

»Tuli on irti!» huusivat he yhtä suuta, »ylös, ylös!
jos täällä ketä lienee, ylös, ihmiset, ylös, rientäkää ulos!»

Tämä epätoivoinen huuto sattui herra Gyhendegin
korvaan juuri sinä hetkenä, kun hän alkoi voida käsi-
tellä uunista ensiksi otetulta kultapuhia, jotka jo olivat
ehtineet jäähtyä, ja tunsi rupeevansa mitä suloisimmin
koteutuniaaan taivaan valtakunnassaan. Huuto ei voinut-
kaan häntä kokonaan herättää, niin kovasti oli hän kie-
toutunut onnellisen unensa helmaan; mutta se kuitenkin
sitä häritsi ja heitti hänen mielikuvituksensa mitä syn-
kimpiin seikkailuihin.

Kadonneet olivat niinkuin taika-iskun kautta kaikki
hänen aarteensa ja hänen onnensa, ja sen sijaan kuin
hän äsken oli uneksinut olevansa taivaassa, oli hän nyt
olevinaan hornan kuilussa, tai ainakin ihan sen partaaha.

Hän oli muuttunut suureksi leiväksi, ja lepäsi tässä
surkeassa hahmossa leipälapiolla, valmiina uuniin työn-
nettäväksi. Ei voi mitään verrata arvoisan leipurin hä-
tään. Tuntonsa ja järkensä oli hänellä tallella, hän älysi
varsin selvästi vaaranalaisen asemansa, ja hänen inhi-
millinen luontonsa kapinoi kiivaasti sitä paistumista vas-
taan, joka häntä uhkasi. Hän olisi tahtonut iskeä pään
poikki vanhalta Sannalta, jos vaan olisi voinut. Hän
koetti puhua hänelle hädässänsä, mutta hänen kielensä
oli lainautunut. Sanna ei kuullut häntä, ei tuntenut
häntä, seisoi siinä uunin edessä yhtä heikkosilmäisenä ja
nokinenäisenä kuin tavallisesti, piti jo leipälapiota kädes-
sään ja valmisti he hyvin toimessaan työntämään Gyllen-



424

deg-pullaa samaan uuniin, mihin hän oli niin monen monta
muuta puhaa työntänyt. Vanha leipuri oh epätoivoissaan.
Hän koetteli katsoa palvelijaansa, kun ei voinut puhua;
hän loi häneen vuoron uhkaavia, vuoron rukoilevia sil-
mäyksiä, mutta kaikki oli turhaa vaivaa, Sanna oli ja
pysyi paatuneena. Vihdoinkin, kun hän jo oli lähellä
uunin suuta ja luuli jo alkavansa kärventyä, voitti hän
lainautumisensa ja teki pelastuskokeensa niin suurella
ponnistuksella, että puhalsihe ylös sängystä ja jäi seiso-
maan keskelle kammarinsa lattiaa.

»Kohokuoret ja palaneet pullat!» kirkasi hän, »tah-
dotko sinä sen paukkupuu polttaa minut elävältä?»

Tämä outo huudahdus, jonka yhteyttä minkään edel-
lisen kanssa pojat eivät mitenkään voineet aavistaa, oli
vähällä saada veren hyytymään heidän suonissaan. Mutta
nyt alkoi herra Gyhendeg herätä, siunaili itseään ja ha-

puroi pilkkopimeässä vuodettaan.
Vaan ennenkun yanhus ehti täysin tointua, rohkasi

kenraah taas mielensä ja uudisti huutonsa ihan herra Gyl-
lendegin korvan juuressa. Niinkuin pelkuri merimies, joka
vaivoin on ohjannut venettään myrskyssä, menettää taval-
lista suuremman aallon nähdessään mielensä maltin koko-
naan ja heittää irti peräsimen, samoin sammui nyt herra
Gyhendegin järki täydehisesti ja komea laiva, se on arvoisa
leipurimme, lähti avutonna ajelehtimaan tuulien teitä.

»Hyvät ihmiset», sanoi hän nöyrällä ja rukoilevalla
äänehä, »auttakaa minua, etfen elävältä pala. Elkää
tappako minua elkääkä viekö minulta köyhältä mieheltä
vähiä säästöjäni. Jumala varjelkoon minua, kuinka saan
minä pelastetuksi sen hiivapalan, jota Sanna juoksi ker-
jäämässä koko eihsen päivää. Hyvät ystävät, minä en
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näe teitä, mutta tunnen teidän hyvyytenne. Mitä on mi-
nun tekeminen? Elkää jättäkö minua hädän hetkenä.
Herra minua varjelkoon, palaako taloni?»

»Elkää kuluttako kallista aikaa tyhjiin lörpötyk-
siin, herra Gyllendeg», huusi kenraali, »vaan pistäkää
tohvelit jalkaanne ja käärikää peite ympärillenne ja tul-
kaa ulos, sillä täällä maksaa joka hetki ihmishengen.»

»Niin, niin, hyvä ystävä», sanoi herra Gyllendeg,
jääden liikkumattomana paikoilleen, »täällä maksaa joka
hetki ihmishengen; mutta mistä saan minä tohvelit ja
peitteen, köyhä mies? Mieron tielle olen joutunut, keppi-
kerjäläiseksi, keppikerjäläiseksi, se oli kaiken loppu.»

Maa ja taivas olisivat voineet sortua, eikä herra
Gyllendeg kuitenkaan olisi liikahtanut paikoiltaan, jos hä-
net vaan ohsi jätetty oman neuvokkuutensa varaan.
Mutta hänen molemmat kiusanhenkensä huomasivat tä-
män eivätkä aikoneet antaa hänen haukotella säikähdys-
tä ruumiistaan lämpimässä kammarissa; he repäsivät peit-
teen sängystä, kietoivat sen hänen ympärilleen niin hy-
vin kuin voivat, sukivat suurimmassa kiiruussa, joskin
vähän vaivaloisesti sukat ja tohvelit hänen jalkaansa ja
komensivat: eteenpäin mars! Nyt täytyi herra Gyhende-
gin seurata heitä, jos mieli pelastaa henkensä. Arvoisa
leipuri antoi taluttaa itsensä ulos kuin uhrilammas, ja
pian tuli hän porstuaan ja kylmään tilassa, joka ei ollut
paljoa kadehdittavampi kuin sekään, kun hän lepäsi lei-
pänä Sannan lapiolla ja oh uuniin joutumaisillaan.

Ensimmäisen kylmän henkäyksen tuulahtaessa hän-
tä vastaan ovea avattaessa oh kuin ohsi hän hetkeksi
herännyt tietoisuuteen. Ainakin johtui hänen mieleensä
nyt selvemmin kuin edellisellä kerralla, että pitäisi pelas-
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taa muutakin kuin itsensä ja sihoin takertui hänen aja-
tuksensa taaskin samaan esineeseen, johon se äsken oli
kiintynyt ja jonka hankkiminen edelhsenä päivänä oli
tuottanut hänehe niin monta harmia.

»Malttakaa, hyvät ystävät, malttakaa», sanoi hän
ja koetti irtautua saattajistaan, »minun täytyy pikimmäl-
tään pistäytyä Sannan luona.»

»Mitä teillä on siellä tekemistä?» kysyi kenraali.
»Tahtoisin kuulla», vastasi herra Gyllendeg, »minne

se hullu on pannut sen hiivapalasen, jonka se eilen sai
kerjätyksi. Nähkääs, hyvät ystävät, jos se palaa, niin
ei tule mitään leipomisesta huomenna.»

»Elkää olko hullu, herra Gyllendeg», sanoi kenraah,
»ei nyt ole aikaa leipomisia ajatella; eihän teillä huo-
menna ole ei leipomoa eikä uunia. Se on kaikki sihoin
jo porona.»

»Kaikki porona, Jumala paratkoon!» jatkoi herra
Gyllendeg ja vaipui- takaisin välinpitämättömyyteensä,
josta häntä eivät voineet herättää Sannan hätähuudot,
kun tämä kissa kummassakin kainalossa syöksi ulos
kyökistä, yhtä vähän kuin läppäykset ja koulupoikain
huudotkaan kaduilla. Hän antoi kulettaa itseään kuin
lapsi, ja kietoi vaan peitettä ylemmä päänsä päälle osaksi
kylmyyden vuoksi osaksi sen tähden, etfei hänen tarvit-
sisi nähdä sitä surkeutta, josta hänen saattajansa hänelle
koko ajan korvaan saarnasivat. Sillä tavoin tuotiin van-
ha leipuri vihdoin kaduhe.

Tuh oli jo alkanut tuikkaa ikkunoista, läppäys lak-
kasi, rattaiden rytinää ja hevosten jalkain kopsetta kuului
harvenevien huutojen sekaan, ja laumottain syöksyi ih-
misiä herra Gyhendegin pihalle.
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Herra Gyhendeg pysähtyi hetkeksi ja veti henkeänsä.
»Varjelkoon minua köyhää miestä», sanoi hän,

»tämmöinen vauhti ihan tukehduttaa minut. Kohokuoret
ja palaneet pullat! miksi laahataan minua ulos keskellä
yötä? Mitä on tapahtunut? Miksi täällä ajetaan, miksi
täällä huudetaan? Onko tuli irti, koska minä kuulen
hätärummun pärinän?»

»Tulkaa toki järkiinne, herra Gyllendeg ja tajutkaa,
että talonne palaa partoineen päivineen», sanoi kenraali,
joka alkoi pelätä, että arvoisa leipuri oh menettänyt jär-
kensä, »henkeänne pelastaaksennehan teidän täytyi paeta
talostanne, ettekö muista?»

Nämä sanat muistuttivat taas herra Gyhendegiä
siitä, mitä oh tapahtunut, hän tyyntyi ja kuulosti rum-
mun ääntä, joka läheni lähenemistään.

Ei koskaan ollut kaupungin rumpu tuntunut hä-
nestä niin käheältä ja heikolta kuin nyt. Tämä huomio
tärisytti hänen mieltään pahemmin kuin koko tulipalo,
ja ainakin kävi hänehe nyt selvemmäksi kuin mikään
muu se, että korkeampi voima oli vihassaan päättänyt
rangaista kaupunkia ja vienyt voiman rummultakin, etfei
se voisi kutsua ihmisiä avuksi. »Ei läppäystäkään», sa-
noi hän sentähden surumielisellä tyyneydellä, »ei mitään
hälytystä; ihmiset nukkuvat ja meidän kaupunki par-
kamme palaa poroksi. Viha on päällämme, sanon minä.
Kuulkaa, kuinka on rummun laita? Ennen tärisivät ik-
kunat ja seinät, kun rumpu oli liikkeellä; nyt kuuluu se
siltä kuin sen päälle herneitä Tiputettaisiin.»

»Tulkaa, herra Gyllendeg», sanoi kenraali, joka jo
melkein alkoi tuntea sääliä vanhaa miestä kohtaan, mutta
ei kuitenkaan tahtonut jättää keppostaan keskentekoiseksi,
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»tulkaa, minä vien teidät naapurinne rehtorin luo, hän
kyllä antaa teihe lämmintä ja suojaa.»

Mutta herra Gyhendegin onnettomuus soitti nyt
rummulla jonkunlaista sooloa hänen korvissaan eikä ah-
distanut häntä enää kaikkien soittokoneiden sekavilla sä-
velillä yhtä haavaa. Hänen tunteensa olivat sentähden
sulamistaan sulaneet, hän kävi yhä surulhsemmaksi ja
pillahti lopulta itkuun. »Suojaa», vastasi hän kenraalille,
»suojaa, hyvä ystäväni, minulle kyhä naapurini antaa;
mutta kauvanko kestää, ennenkun hänkin on suojaa
vailla? Ja nyt, pelastajani, jääkää hyvästi! kiitos ja kun-
nia teille siitä avusta, minkä minulle annoitte. En tar-
vitse sitä enää. Menen nyt rehtorin luo, sihä minua al-
kaa viluttaa. Jos tahdotte tulla puotiini huomenna, niin
annan minä teille tuoreita lämpösiä vaivoistanne, jos vaan
Sanna on saanut pelastetuksi sen hiiva — — — —-

voi! mitä puhun minä nyt, köyhä mies! Hyvästi!»
Näin sanoen irroitti hän oikean kätensä peitteestä, kääri
sen kenraahn kaulaan, painoi häntä rintaansa vasten,
suuteli häntä ääneensä itkien ja meni hiljaa rehtorin
pihaan.

Kenraali pyyhkäsi suutelon huuhltaan ja seisoi vä-
hän aikaa hämmästyksissään vanhuksen päättäväisyydestä.
Seuraisiko hän häntä ja pitäisikö huolta siitä, että tuo
todehakin menisi rehtorin luo, vai ajattehsiko hän omaa
pelastustaan ja katoaisi; siitä ei hän vielä ollut oikein
selvillä. Mutta juuri nyt sattui seikka, joka vaati häntä
varovaisuuteen ja sai hänet luopumaan kaikista muista
aikeista.

Rumpu, jonka ääni oh tuntunut herra Gyhendegistä
niin heikolta ja onnettomuutta uhkaavalta, kulki ohi ja
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hämmästyksekseen ja harmikseen näki kenraali, että sen
kantaja ja lyöjä ei ohut kukaan muu kuin meidän pieni
rumpalimme. Puettuna tavalliseen nahkatakkiinsa, ollen
yhtä leveä kuin oh pyöreäkin, asteli hän eteenpäin kat-
somatta oikeaan tai vasempaan ja takoi rumpukalvoa voi-
malla semmoisella, että olisi luullut sen milloin tahansa
halkeavan. Mitä suurimmalla vaivalla sai kenraali hänet
pysähdytetyksi. Pieni ystävämme ei nähnyt tässä mitään
vaaraa, ja vaikkakin hän myönsi, että hänet voitaisiin
tuntea, sanoi hän kuitenkin kernaasti suostuvansa mil-
laiseen selkäsaunaan tahansa, kunhan vaan saisi väkeä
kokoon ja tuhpalon oikeaan käyntiinsä.

Emme huoli kertoa vanhan leipurin tulosta rehto-
rin luo ja siitä juhlakulusta, jonka hän, saatuaan sel-
ville koko kujeen, sai tehdä kotiinsa palatessaan, jonne
häntä riemuhuudoin seurasivat kaikki kaupungin sekä
koulu- että katupojat. Olisi ehkä myöskin jossain määrin
omansa alentamaan sitä arvoa, jota arvoisa leipuri aina
halusi nauttia, joskuvaisimme hänen käyntiään puodissaan,
josta suurin osa huomattiin pelastetuksi, sekä sitä moni-
vuotista harmia, jota hänelle tuottivat tämän yön tapah-
tumat.

Lisättäköön vaan, että monta vuotta näiden tapah-
tumain jälkeen pieni ystävämme oli päässyt nimismie-
heksi erääsen etäiseen ylimaan pitäjään. Sinne saapui
häntä kerran tervehtimään kenraali, joka silloin oh hänen
maaherransa ja tuli antamaan vanhalle ystävälleen kul-
tamitalin hänen uutteroista, voimakkaista ja onnellisista
yrityksistään sen seudun kaikkien vääränrahan-tekijäin
ja rosvojen kiinniottamiseksi. Ja näin tietää taru ker-
toa: kun maaherra sitten pyysi saada nähdä vanhan ys-
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tävänsä lapset, tuli vihdoinkin esille poika, jota äidin
täytyi väkisin työntää ovesta sisään. Kyyneleet kihosivat
jalon maaherran silmiin, kun hän näki pienokaisen. Otet-
tuaan hänet syhinsä ja suudeltuaan häntä ja kun poika
sitten maahan päästyään oh juossut ovelle, tarttui maa-
herra ystävätään käteen ja sanoi hänestä tuntuvan siltä
kuin olisi siirtynyt takaisin herra Gyhendegin aikoihin.
Hän vaan valitti sitä, etfei pojaha ohut rumpua, johoin
yhtäläisyys olisi ollut täydellinen. Mutta samassa kirkasi
viereisestä huoneesta rumpali-juniorin savikukko niin räi-
keän kimakasti, että maaherra iloisesti nauraen vakuutti,
että yhtäläisyys kyllä ilman rumpuakin oli täydellinen.



ODOTTAVA.
Niin synkkä ja kolkko kuin meidän syksymme jäl-

kimäinen puolisko onkin, aiheuttaa se kuitenkin useilla
paikkakunnilla toimia ja harrastuksia, jotka tekevät, että
se näiden seutujen asukkaille on yhtä ikävöity ja tärkeä
kuin mikään lämpimämmistä vuodenajoista. Näin on pit-
kin koko rannikkoamme. Meri, joka on rantalaisen var-
sinainen pelto, antaa runsaimman satonsa vasta sitten
kun hänen majansa ympärillä olevien kiviperäisten pel-
lontilkkareiden vähäinen vilja jo aikoja sitten on korjattu,
ja hänen raitis elämänsä aaltojen ja tuulten temmellyk-
sessä alkaa vasta silloin, kun syyskuunmyrskyt ajavat
kalan maihin ja verkko ja nuotta alkavat kannattaa.

Kahta vilkkaampi on silloin hike pienissä rantakau-
pungeissa, joiden koko olemassaolo tavallisesti perustuu
merenkulkuun, niissä kun useammissa ei harjoiteta eikä
edes voidakaan harjoittaa muita elinkeinoja. Ne suuret
apajat, joita niiden kauppiaat ovat maille kaukaisille pot-
keneet, vedetään syksyn tullen maihin milloin toivolla,
mihoin pelolla, mutta aina suurella jännityksellä ja odo-
tuksella.

Sihoin nähdään pyöreä raatimies, joha on puoh
tusinaa laivaa merillä purjehtimassa ja joka yrittehäissä
aivoissaan hautoo tuumia yhtä monen uuden rakentami-
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sesta, juhlallisesti pistävän päänsä ulos kaupungin pää-
kadun varrella olevan rihkamapuotinsa ovesta tarkas-
taakseen naapurin tuuliviiriä ja mihoin kiroavan itsepin-
taista pohjatuulta, milloin riemuitsevan suotuisasta lou-
naasta, milloin heittävän ilon tai suuttumuksen sanoja
ohikulkevalle ystävälle. Silloin voi myöskin tapahtua,
että merimiehen vaimoparka pyhävaatteihinsa puettuna
tulee silmät täynnä kyyneliä rikkaan patruunansa luota
ja vahttaa, etfei vielä ole tullut mitään tietoja siitä lai-
vasta, jolla hänen miehensä purjehtii, tai rientää hän
kirkkain silmin ja kevein askelin kotiinsa kertomaan ute-
liaille lapsilleen, että jo on tullut kirje Helsingöristä ja että
isä kohta tulee kotiin tuoden tullessaan Englannin nuk-
keja ja rusinoita. Miehillä on laivoja, tavaroita ja ystä-
viä merellä, naisilla miehensä, sukulaisensa ja poikansa.
Rakkaudella, ystävyydellä, voitonhimolla on aina jotain
ajateltavaa, pelättävää tai toivottavaa; ja kun niissä omi-
tuisissa patriarkaalisissa oloissa, jotka ihmisten kesken
vielä ovat vallalla pikku kaupungeissamme, ei kukaan voi
pitää asioitaan kokonaan erillään toisten asioista, vielä
vähemmin pysyä niistä tietämätönnä tai välinpitämätönnä,
niin voi helposti ymmärtää, että yhteisiä tuumia yhtä
mittaa tuumitaan, että osanoton, surun ja ilon tunteita
vähä väliä vaihdetaan, että lyhyesti sanoen näissä pie-
nissä yhteiskunnissa alinomaa ilmaantuu aihetta juttuihin,
nauruihin ja itkuihin tänä vuodenaikana, jolloin muilla
seuduin ja suuremmissa kaupungeissa ihmiset sulkeutu-
vat omain seinäänsä sisälle ja vetäytyvät omaan kuoreensa.

Olemme tässä johtaneet mieleen näitä yleisiä oloja
lyhyen kertomuksen esipuheeksi, jonka tapahtumapaikka
on juuri yksi pienistä merikaupungeistamme kaukana
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pohjolassa, jonne pyydämme nyt lukijaamme luomaan
silmäyksen seuraaviin pieniin tapahtumiin.

Oh kirkas päivä alkupuolella lokakuuta. Tuuh,
joka pitkän aikaa oh ollut epäedulhnen kotiin päin pyr-
kiville laivoille, oh edellisenä yönä kääntynyt, ja sentäh-
den nähtiin koko aamupäivän kuluessa hikkeehä laumoit-
tain miehiä ja naisia joko saamassa muilta tietoja odo-
tettavista laivoista tai itse tähystämässä purjeita aavalta
ulapalta. Vanhat portaat jotka menivät kehotapuhn kor-
keimpiin kerroksiin, kaupungin ainoaan tähystystorniin,
ohvat kerta toisensa perästä saaneet notkua hyötysäin
laivanisäntäin ja vavahtelevain vaimojen aha, joita toisia
oh epämukavaan torniin houkutellut ainoastaan uteliaisuus,
mutta toisia lämpimämmät ja tärkeämmät syyt; mutta
vaikka olisi kuinkakin ihmetelty, kiroiltu ja kiikaroitu, ei
oltu voitu keksiä ainoatakaan laivaa ulkopuolella satamaa.

Päivälhsaika tuli ja hajotti joukot. Kukin meni
kotiinsa hyvällä aterialla haihduttamaan tyytymättömyyt-
tään ja vahvistautuniaan matkan vaivoista; yksi ainoa
henkilö oli vaan vielä jälehä kellotapulissa.

Se oli nuori nainen, joka oh vuoden päivät ollut
naimisissa erään merikapteenin kanssa. Orpotyttönä oli
hänet otettu kasvatiksi erääsen kaupungin pienempään
kauppataloon. Ollen ahkera ja hiljainen kotitoimissaan
sekä täsmällinen ja taitava myyjätär kauppapuodissa (sihä
myöskin herrasväen naiset voivat arvoaan menettämättä
seista puodissa) oli hän käynyt kasvatusvanhemmiheen
niin tarpeelliseksi, että väht heidän kanssaan kokonaan
rikkoontuivat, kun hän seuraten sydämmensä taipumusta
meni kihloihin erään lapsuuden ystävänsä kanssa, joka
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juuri oh saanut laivan kulettaakseen ja päässyt omaksi
miehekseen.

Tällaisissa oloissa oh hän mennyt naimisiin ja tus-
kin oh kulunut kuukautta häiden jälkeen, kun hän jo
oh saanut seurata miestään satamaan erotakseen hänestä
raskain sydämin rannalla ja nähdäkseen hänen purjeet
levällään lähtevän pitkälle matkalle.

Nyt istui hän yksinään tornin avonaisessa luukus-
sa, poski käden varassa ja harhaileva katse suunnattuna
äärettömälle ulapalle. Hän ei ollut kaunis, vielä vähem-
min mikään kaunotar tuota haaveellista lajia, jota moni
rakastaa sen hentouden ja tunteellisuuden tähden; mutta
hänen vartalonsa oli nuorekas ja täyteläinen eikä hänen
miellyttävissä ja terveissä kasvoissaan ollut jälkeäkään
siitä kuihtumuksesta, jonka omat tekemät kärsimykset ja
luonteen ärtyisä heikkous jo aikaisin synnyttävät. Hän
itki, mutta jo hänen kyyneleensäkin, jotka suurina hel-
minä putoilivat hänen hehkuville poskilleen, kertoivat sen
lähteen täyteläisyydestä, josta ne heruivat, ja niiden tun-
teiden voimasta, jotka niitä pusertivat. Useampiin kuu-
kausiin ei hän ollut saanut mitään tietoja miehestään ja
huhu oli jo tiennyt kertoa, että tämä oh hukkunut lai-
voineen ja kaikkineen.

Häntä hänen silmänsä kuitenkin hakivat ja hän
katseli siintävään avaruuteen, ei niin kuin olisi hän odot-

tanut näkevänsä kaivatun purjeet, vaan niinkuin olisi
hän rakkauden kaipuulla tahtonut loihtia hänen laivansa
irti niistä kaihoista, joihin hän pelkäsi sen tarttuneen.
Suru ja kaipuu ja väliin pienen toivon vilahdus vaihte-
livat hänen sydämmessään.

»Miksi viivyn minä täähä, ajatteh hän. Enhän voi



435

nähdä mitään, kun en malta olla itkemättä. Ja jos sil-
mäni olisivatkin kirkkaat, niin eihän sieltä kuitenkaan
tule mitään laivaa, kun ei sitä ole voitu edes kiikarilla-
kaan huomata, ja jos joku laiva tulisikin, niin ei se kui-
tenkaan ohsi hänen laivansa. Kapteeni Styreä odotetaan
ja kapteeni Märsiä odotetaan; kaikki puhuivat heistä ja
tähystehvät heitä; ei kukaan maininnut sen nimeä, jota
minä odotan, vaikka hänen ohsi pitänyt tuha paljoa en-
nemmin kuin heidän. Ja yhtäkaikki kiipeän minä vaan
tänne, jossa jokainen näkyy karttavan katsoa minuun ja
pelkäävän että heitä puhuttelisin. Ja jos minä sittenkin
kysyn joltain, niin puhuu hänen kielensä lohdutuksen
sanoja, vaikka hänen kasvonsa sanovatkin aivan toista.
Kun vaan voisin salata, että yhä vielä elän toivossa;
mutta sitä en voi. Kaikkihan ne sen näkevät, kun nä-
kevät minun täällä istuvan. Mutta miksi häpeäisin minä
toivoa; toivotaanhan vielä kuohnvuoteehakin. Ehkä on
tuuh ajanut hänet Norjan satamiin ja on hän saanut
maata siellä viikkokausia, koska niistä kuuluu olevan
niin vaikea päästä ulos. Kunhan edes joku tuhsi tänne
kiikarineen vielä, niin ehkä tuhsi vähitellen joku purje-
kin näkyviin!»

Niin ajatteh hän ja ilmaisi tällä viimeisellä toivo-
muksellaan juuri sen syyn, joka ennen muuta oli saa-
nut hänet jäämään siihen, missä oh. Hän näet toivoi
eikä lakannut odottamasta, että joku tuttava, joka ei
vielä ohut tornissa käynyt, tulisi sinne uteliaisuuden aja-
mana ja pitkäsiiman avulla katsoisi ja tekisi hänelle sel-
koa siitä, mitä merehä tapahtui.

Tämä toivo ei kuitenkaan täyttynyt ja tunti toisensa
perästä kului yksinjääneeltä surussa ja kaipauksessa.
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Keho löi kaksi; mutta ei ketään vielä näkynyt. »Tuuli
on kuitenkin koko ajan ollut myötäinen ja navakka»,
puheh hän hiljaa itsekseen, »ja laiva, joka pari tuntia
sitten oli kaukana, voisi nyt ehkä jo olla nähtävissä pal-
jaalla silmällä. Ei näy edes yhtään lastakaan kaduha,
että voisin huutaa hänet tänne ylös. Kas, tuoha tulee
toki joku satamasta päin.»

Näin sanoen otti hän esiin nenäliinansa, pyyhki huo-
lellisesti vedet silmistään ja valmistautui huutamaan tu-
lijalle, jos se ohsi joku, jota hän voisi vaivata pyynnöl-
lään ja kutsua tänne muutamaksi hetkeksi.

Herra Flygerman, se oh lähestyvän nimi, tuh nyt
vihdoinkin satamasta, jossa hän oli hukannut koko aamu-
päivän tekemällä eräälle hyvähe ystävälle purjevenheen
piirustuksia muutaman kuuluisan purjehtijan mukaan,
joka äsken juuri oli saatu purjehduskuntoon ja koeteltu.
Hänellä oh paperikäärö ja mittapuu kädessään ja nopein
askehn pyrki hän kaupunkiin. Herra Flygerman oh
noita vanhanpuohsia vanhojapoikia, joihin vuodet eivät
Pystyi la vaikka hän jo olikin viidennehäkymmenehä,
näytti hän kuitenkin vasta kolmenkymmenen ikäiseltä.

Käytännölliset toimet olivat pysyttäneet hänet nuorena
ja pirteänä ja sekä säästäneet häntä suurista suruista
ja ponnistuksista että myöskin estäneet häntä veltostu-
masta toimettomuudessa. Hänellä oh pienet tarpeet ja
voidaan sanoa että hänellä oli kaikki mitä jokapäiväiseksi
toimeentulokseen tarvitsi, kun hän vaan sai miehnmäärin
puuhata ja puuhiaan valitella. Pieni tervan ja potaskan
kauppa antoi hänelle hänen henkielatuksensa ja samaha
nvyöskin hänen omain puheittensa mukaan äärettömän
paljon työtä; mutta kun se huokauksien ja vaivain sato,
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jonka hän mahdollisesti sai puristetuksi tästä vähäpätöi-
sestä kaupastaan, ei missään tapauksessa olisi riittänyt
hänen jokapäiväiseksi tarpeekseen, oli ystävällinen vaisto
ohjannut tai oikeammin sanoen pakottanut hänet hake-
maan täydennystä tälle puutteelle siinä, että hän juoksi
muiden asioita.

Tämä sivuelinkeino, joksi sitä täytyy kutsua, vaikk'ei
se tuottanutkaan leipää eikä kultaa, hankki hänelle niin
runsaasti lisätuloja juoksujen, nurinain ja hikipisarain
muodossa, että ne häneltä usein ruokahalunkin haihdut-
tivat. Herra Flygerman ei ollut mikään stoalainen eh
filosoofi, mutta hän tunsi kuitenkin sangen usein luon-
taista vastenmielisyyttä tätä oman avuliaisuutensa or-
juutta vastaan.

Tähä hänen kiusanhengellään oli kuitenkin liittolai-
nen, joka teki sen kahta pelättävämmäksi ja voimakkaam-
maksi ja se hittolainen oh hänen luontainen hyväsydäm-
misyytensä. Melkein aina joutui hän tappiolle ottelussaan
jompaakumpaa tai molempia näitä voimia vastaan, ja hä-
nen turha taistelunsa muuttui silloin joka kerta kärsi-
mättömäksi murinaksi sitä vastaan, joka oh yllyttänyt ne
hänen kimppuunsa. Niinpä alotti hän päivänsä hommain
ja nurinan nälkäisenä ja ryhtyi silloin kauppa-asioihinsa
käsiksi, saadakseen niistä ravintoa niin paljon kuin! ne
suinkin voivat antaa. Saatuaan ne suoritetuksi saattoi
sanoa hänen syöneen niukan murkinan. Nyt lähti hän
ystäväinsä luo pusertaakseen heidän asioistaan itselleen
päivällisen, ja se oli aina runsasruokaisampi. Sen päälle
ohsi hän kernaasti maannut pienen ruokalevon; mutta
sihoin tulivat ystävät tavallisesti vuorostaan hänen luokseen
ja ahtoivat häneen vähpalaksi toimitettavia, joita hänen
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hyväsydämmisyytensä pakotti hänet pitämään hyvänään,
vaikkakin avuhaisuuden tarve jo olisikin ohut tyydytetty.

Näin ohen oli hän itsensä sitä tietämättään alituises-
sa kapinassa sekä tätä omaa nälkäänsä vastaan että niitä
vastaan, jotka auttoivat häntä sitä sammuttamaan, koska
ne molemmat riistivät häneltä levon ja rauhan. Vaan
kaikesta murinastaan huolimatta oh hän yleisesti rakas-
tettu pohjalta hyväntahtoisen ja suvaitsevan luonteensa
takia. Ehkä olisivat hänen omituisuutensa hiukan tasoit-
tuneet, jos hän ohsi tullut menneeksi naimisiin; mutta
nuoremmalla ijähään ei hän ollut joutanut semmoisia
ajattelemaan; ja nyt oh hän alkanut katsoa toista suku-
puolta luonnostaan niin typeräksi ja käytännöllisiin toi-
miin kelpaamattomaksi, etfei hän suvainnut heihin kiin-
nittää totisempaa huomiota.

Tämä omituinen mies, jommoisia varsinkin pikku
kaupungit synnyttävät, tuli nyt hyvää vauhtia astellen
pitkin kivistä tietä, täynnä sekä toivoa että odotusta saa-
dakseen syödä oikean päivällisensä, »jonka», niinkuin hän
itsekseen ajatteli, »kuka muu tahansa voi syödä milloin
itsensä mieli tekee, mutta joka hänen yksin täytyy jättää
nauttimatta siksi, kunnes vatsa jo oh ehtinyt tuha pelkistä
puuhista täyteen». Juuri kun hän oli ehtinyt saada tä-
män karvaan suloisen nurinan valmiiksi sydämmessään,
lähestyi hän kellotapulia, jonka ohitse hänen tiensä kulki,
ja kuuh samalla nimeänsä huudettavan kaksi kertaa
ikäänkuin jostain korkeudesta. »Herra Flygerman», kuu-
lui ääni sanovan, »herra Flygerman, katsokaa tänne!»

Jos sanat, jotka suhisivat herra Flygermannin kor-
vissa, ohsivat olleet nuolia, ei hän ohsi voinut niistä häm-
mästyä enemmän kuin hän nyt hämmästyi. Hän aavisti
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heti jotain uutta tehtävää ja katsahti hätääntyneenä ylös,
ikäänkuin ohsi pelännyt saavansa taivaankin asiat toimi-
tettavakseen, vaikka niitä jo maakin hänen niskaansa tar-
peeksi sälytti. Olisi luullut, että herra Flygermanin riip-
pumattomassa asemassa oleva mies ohsi voinut tyynesti
odottaa mitä kehoituksia taliansa, koska hänen omassa
vallassaan oli niistä kieltäytyä, jos niiden täyttäminen
tuntui raskaalta; mutta se oli juuri tuo hämärä tunne
omasta heikkoudesta tässä suhteessa ja kykenemättömyys
pelastautua tarjotun tehtävän taikapiiristä, joka häntä
lamautti ja saattoi epätoivoon.

Hän katseli ympärilleen silmät taivasta tähystehen
ja huomasi vihdoinkin pään, joka kurkisti ulos kellota-
pulin luukusta, ja käden, joka viittilöi häntä tulemaan
sinne ylös. Huomattuaan kohta, että se oli nainen, jonka
kanssa hän oli tullut tekemisiin, rauhoittui hän vähän ja
huusi jotenkin mahtavalla ja huolettomalla äänellä hei-
lauttaen pari kertaa paperikääröään: »ei ole aikaa, ei ole
aikaa.» —

Ottaen avuksensa kaiken mahdollisen lujuutensa
jatkoi hän taas matkaansa siinä varmassa aikomuksessa,
etfei antaisi kauniin rukoilijan huutojen häiritä itseään
enemmän kuin kirkon harjalla vaakkuvan variksen. Hä-
nen avuliaisuutensa oli kuitenkin herännyt, hän alkoi jo
tuntea pieniä tämän kiusanhenkensa pistoksia ja ennenkun
hän oli ehtinyt ohi kehotapuhn oven ja rappujen, ahdisti
se häntä jo niin, etfei hän enää toivonutkaan voivansa
sitä vastustaa.

Huomattuaan, minne tie häntä veti, hän raivostui
ja saadakseen yhä enemmän nauttia suuttumuksestaan,
alkoi hän kiivetä kellotapulin rappusia semmoisella vauh-
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diha, etfei enää paljoa kyennyt hengittämäänkään torniin
päästyään.

»Mikä on hätänä?» kysyi hän kiivaalla keskeymät-
tömällä äänehä nähtyään ja tunnettuaan tuttavamme
tuoha ylhäähä. »Mitä tahtoo serkku Storm?»

Kun nuori rouva huomasi hänen kiivautensa ja
syystä kyllä päätti sen omaksi aiheuttamakseen, alkoi hän
puolustella itseään: »Antakaa anteeksi, hyvä serkku Fly-
german, että vaivaan teitä; mutta kenenkä muunkaan
puoleen olisin minä voinut hädässäni kääntyä?» — —

»Se on helkkarin hyvä», keskeytti hänet herra Fly-
german. »Mutta sen sanon minä, että on minuhakin
tarpeeni niinkuin muillakin ihmisillä, ja kenenkä puoleen
voin minä kääntyä? Kuka tekee minulle sen palveluksen,
että edes söisi minun puolestani, vaikka minä reutoisin
ja riuhtoisin kuinka paljon hyvänsä muiden puolesta?
Minä vakuutan», ja nyt melkein kihosivat kyyneleet tuon
hyvän herran silmiin, »etfen minä koko tänä päivänä
ole ehtinyt maistaa niin Jumalan lainaa, jos en ota lu-

kuun yhtä ryyppyä Kryddströmihä ja pientä juustopalaa
vanhan raatimiehen luona, ja kahta kolmea pientä puo-
len äyrin rinkeliä, jotka juoksin hakemassa pakarin puo-
din tiskiltä, kun menin satamaan. Muuta en ole eh-
tinyt maistamaan koko päivänä ja luuhn jo pääseväni
ainakin neljännestunniksi rauhaan saadakseni syödä päi-
vällisen, mutta se on niinkuin tavallisesti: astu valjaihin,
kyllä on aina kuorman panijoha.»

»Kuinka voipi nyt,» sanoi nuori rouva surullisesti
moittien, »olla noin kitsas muutamista askelista, kuu saat-
taa tehdä toiselle niin suuren palveluksen. Serkku auttaa
niin monta muuta asioissa, joita he itse voisivat toimit-
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taa ja suuttuu nyt näin vähästä minuun. Jos voisin itse
nähdä pitemmälle kuin näen ja jos osaisin erottaa, onko
se pilvi vai laiva, joka häämöittää tuolla merellä, niin
en suinkaan pyytäisi ketään rasittamaan silmiään sinne
katsahtamalla.»

Herra Flygerman, joka tavallaan tunsi joutuneensa
tappiohe tässä kohden, suuntasi suuttumuksensa toisaalle.

»Enkä minä muuten tiedä», sanoi hän, »mitä nai-
silla on tekemistä täähä ylhäällä. Ymmärtävätkö he mi-
tään ja toimittavatko mitään? Olen varma siitä, että jos
Hietaniemen kalastajapojat laskisivat paperi-leijan ilmaan,
voisi uskotella ketä kaupungin rouvaa tahansa, että siinä
se nyt tulee hänen miehensä suuri laiva täysissä pur-
jeissa laskien ja hppu perässä liehuen. Semmoisia ne
ovat naiset; mutta uskovatko he sen itse? Eivät, hei-
dän pitää nähdä kaikki ja olla mukana kaikessa, muuten
arvelevat he, hitto vieköön, että maailma ei voisi seista
päivääkään. Mutta minuha on kiire enkä minä nyt jou-
da kuluttamaan aikaani lörpötyksiin. — Antakaa tänne
kiikari!»

»Eihän minulla ole kiikaria», sanoi nuori rouva-
parka hämillään; »mutta nyt on jo kohta kulunut kolme
tuntia siitä kun täältä on kiikarilla katsottu, niin että
voisi kyhä oha mahdollista että näkisi laivan ilmankin.»

Herra Flygermanin mieli keveni aivan ilmeisesti,
kun hän luuh saaneensa vielä kouraantuntuvamman asian
hammasteltavakseen ja moitittavakseen. Hänen kasvo-
jensa synkkä kärsimättömyys muuttui riemuitsevaksi
miehhyväksi ja hänen äänensä, joka tähän saakka oli
ilmaissut puoleksi kärtyisyyttä puoleksi vahttelua, muut-
tui nyt ylpeäksi ja ivalliseksi.
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»Joo, joo», sanoi hän, »se on kyhä mahdolhsta,
että voi nähdä laivan jo ilman kiikariakin, serkku Storm;
kun katson satamaan, niin näen heti Kryddströmin kuu-
narin paljaat mastot ja Jakobssonin Jakobinan, joka tuli
kotiin viime viikolla, ja sitten näen minä kauhean jou-
kon jahteja ja purjevenheitä, jotka ovat satama-aittain
laitureissa — ha — ha — ha! On siinä laivoja tar-
peeksi, on siinä niitä tarpeeksi, serkku Storm.»

»Elkää katsoko sinnepäin», sanoi tämä surullisella
ja rukoilevalla äänellä, »katsokaa toisesta luukusta, tuon-
ne, minne minä katson, katsokaa merehe!»

»Miksikä ei», jatkoi herra Flygerman yhtä suureha
voitonriemulla, »elkäähän hätäilkö, serkku hyvä, niin
saatte kohta kuulla, mitä sieltä päin näkyy paljaalla sil-
mällä. Ensiksi näen minä kapteeni Styren hpputangon,
joka on melkein laivan maston korkuinen, sitten näen
minä kaksi pienempää mastoa, jotka ovat asetetut raati-
mies Visen tallin seinää vasten ja joita välistä käy-
tetään aisoinakin; sitten näen minä nahkuri Barkin kylt-
tikepin, jolla on latvapurjeenaan suuri vasikannahka —

sanonko, mitä vielä näen ilman kiikaria vai joko riittää
se, mitä olen luetellut?»

Tämän mieltä ylentävän puheen kestäessä, joka ke-
vätpuron tavoin pursusi herra Flygermanin tulvehtivasta
ilonsuonesta, oh nuori rouva purskahtanut itkemään. Kun
Flygerman sentähden loi häneen katseensa ylpeähä mieli-
hyvällä tarkastaakseen purevan pilansa seurauksia, huo-
masi hän sen sattuneen kovemmin kuin niitä oh toivo-
nut ja hänen mielensä oh nyt melkein niinkuin kamfio-
pelarin, joka riemuiten on antanut heikolle naapuriheen
husu-iskun ja lopuksi huomaa, että hän itse joutuu ala-
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kynteen. Hänen mielensä puhistus luuhistui kokoon
niinkuin halennut ilmarakko ja hänen hyväntahtoinen sy-
dämmensä pehmeni kuin vaha, niinpiankun hän näki
nuoren naisen kyyneleet. Hän koetti lohduttaa häntä ja
sovittaa rikostaan ja hän sekotti kehoituksia ja anteeksi-
pyyntöjä puheeseen, joka vaikka olikin sisähöltään paljon
lempeämpää, kuitenkin oh yhtä monisanainen ja vilkas
kuin äskeinenkin.

»Mitä nyt», sanoi hän, »miksi itkee serkku Storm!
Elkää panko semmoisia pikku asioita sydämmehenne,
tarkoitus ei ollut niin paha kuin miltä se näytti. Ei-
hän kukaan voi kieltää, että oli vähän omituista kut-
sua ihmistä kellotapuliin tähystämään laivaa, kun ei ole
kiikaria. Mutta sen, mitä ei ole, voipi kai hankkia. Mi-
nun pitää kai mennä vanhan raatimiehen luo, vaikka
olenkin kovin nälissäni, ja pyytää häntä tulemaan tänne
suuren putkensa kanssa, jonka itse eilen auvoin ja puh-
distin. Ja mitä Stormiin tulee, niin hokekoot kuinka
paljon tahansa, että hän muka on meren pohjassa; mutta

minulla on hänestä omat ajatukseni minuha. Olen pi-
kemmin sitä mieltä, että hän makaa Norjassa ja tanssii
norjattarien kanssa juuri paraikaa. Entä kuinkas kävi
Styren tässä tuonnottain? Oli poissa seitsemäntoista viik-
koa eikä hänestä tiedetty, oliko hän uponnut veteen vai
ilmaan lentänyt, ja kotiin tuli hän kuitenkin; sen kyhä
tiedän niinä parhaiten, joka olen saanut juosta monet
juoksut hänen tähtensä ja koko viime kevään tapeha sen
laiskan purjeenompehjan kanssa saadakseni hänen uudet
purjeensa valmiiksi.»

Loppu lohdutuspuheesta hukkui vanhan kehotapu-
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lin portaihin, jonne ystävämme sukelsi saadakseen taas
vähän aikaa hikoilla ja nähdä nälkää uudeha asiallaan.

Niin nopea oh herra Flygerman kerran juoksuun
päästyään liikkeissään, että nuori rouva ei ehtinyt mon-
takaan minuuttia siinä suruissaan istua, ennenkun hän
taas kuuh hänen äänensä tornin alakerroista.

»Olen paahtanut pormestaria ja raatia kohta kaksi
vuotta»», kuului hän sanovan jollekin, joka oli hänen seu-
rassaan, »ja pyytänyt heitä laittamaan uusia rappuja
kellotapuliin, ja olen asian vuoksi luvannut itse ilmaiseksi
pitää silmällä salvumiehiä, mutta tähän päivään saakka
ei ole mitään tehty eikä tehdäkään, ennenkun joku tait-
taa kätensä ja jalkansa näihin perhanan puupalikoihin.»

»Elä hätiköi, Flygerman», kuului toinen vastaavan,
»eläkä koputa kiikaria puolapuihin joka kerta kun otat
kädelläsi kiinni, niin et säre itseäsi etkä kiikaria. Olen
viisikymmentä vuotta kulkenut ylös ja alas näitä rappuja,
ja kädet ja jalat ovat minuha jumalan kiitos yhä vielä
tallella.»

»Se on helkkarin hyvä», huomautti herra Fly-
german, »sittenhän ne ovat aikansa palvelleet ja ovat
uudistettavat. Mutta sama se minulle on, minuha on
kyllä työtä ennestään ja näen mielelläni, että pääsen kai-
kista ylimääräisistä toimista.»

Näitä puhuessaan oli hän ehtinyt ylös torniin. Hän
asettui kohta muutaman luukun ääreen, veti ulos kiika-
rin, asetti sen silmänsä eteen ja alkoi otsa rypyssä ja
huulet torvella tähystehä taivaan rantaa.

Hänen toverinsa tuli näkyviin hetkeä myöhemmin.
Se ei ollut kukaan muu kuin nuoren rouvan entinen
kasvatusisä, ja se tapa mihä tämä vastasi hänen terveh-
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dykseensä, ilmaisi hiukan sitä kylmyyttä ja tyytymättö-
myyttä, jota rouva oli tottunut näkemään hänessä aina
siitä hetkestä, jolloin hän vastoin vanhuksen tahtoa vaih-
toi huolenpidon hänen vanhoista karttuunihuiveistaan,
punasista huopahatuistaan ja savupiipuistaan nuoreen ja
verevään mieheen.

Muuten oli hän lyhyt ja pyöreähkö ukko, harvapu-
heinen ja totisen näkönen. Tällä haavaa lievensi tuota
totisuutta kuitenkin se miehhyvä, jota hän tunsi ollessaan
paikalla, missä hän likinnä kirkkoa viihtyi paremmin
kuin missään muualla maailmassa. Hänen luontaiseen
ylpeyteensä yhtyi näet raudan luja välinpitämättömyys
kaupungin kaikkia suuruuksia kohtaan pormestarista
aina rajasuutariin saakka; ainoa johe hän antoi arvoa,
oli taito yhdehä ainoalla shmäyksehä ja pettämättömällä
varmuudeha keksiä ja tuntea tulevia laivoja. Hän har-
joitti kauppaa, mutta rihkamapuodissaan hän torkkui;
hän oh raatimies, mutta raatihuoneessa hän oli vaiti;
kellotapulissa hän oh ja tahtoi olla oraakeh.

■ Niinkuin vanha tottunut ajokoira, joka antaa peni-
kan nuuskia pensaikoissa ja rauhassa odottaa sen hauk-
kua, seisoi vanhuskin nyt tyynenä ja odotti tuloksia herra
Flygermannin khhkeistä tutkimuksista; ei kestänyt kauvan,
ennenkun tämä, jatkaaksemme epäkohteliasta vertausta,
innoissaan usahti Ihka aikaiseen ääneen.

»Minuha on omat ajatukseni tuosta laivasta tuoha!»
sanoi hän ja vaikeni salamyhkäisesti, niinkuin oh hänen
tapansa aina, kun oli annettava erityistä merkitystä pie-
nille salaisuuksihe.

»Laivasta? Sanokaa Jumalan nimessä, tuleeko sieltä
laiva?» huudahti nuori rouva ja hypähti ylös penkiltään.
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»Hm!» arveli herra Flygerman, oh hyvin mahtavan
näkönen ja kiikaroi yhä edelleen.

»Puhu mitä tiedät», sanoi vanha herra »ja anna
minuhe kiikari!»

Nuori rouva seisoi kuin neulain nenillä; herra Fly-
german yksin oli järkähtämätön. »Suunta suoraan kii-
karia kohti», mutisi hän — »suuri laiva — valkeat pur-
jeet — Märshlä oli tummat — Styrehä uudet, tummat
— on toisenkin kerran juostu uuvuksiin niiden tautta
—

— hm!» nyt jätti hän kiikarin vanhukselle. »Suo-
raan ohi nahkuri Barkin kyltin, suoraan ulapalle, katso-
kaa sinne päin!» —

Tapulikuningas astui valtaistuimelleen luukun ää-
ressä, ja ylenkatseen ilmaus, joka enemmän muistutti
sahaamista kuin naurua, oli seurauksena hänen ensim-
mäisestä silmäyksestään merehe.

»Suuri laiva», sanoi hän, koettaen matkia Flyger-
mannin puhetapaa -7 »valkeat purjeet —■ niinpä niin,
niinkauvan kun aurinko paistaa harmaihin lautoihin,
joppa joo; pahinta kaikesta kuitenkin on, että tuo laiva
tuoha on karilla, veli Flygerman, niin etfei se pääse pai-
kaltaan hikahtamaan.»

»Herran tähden sanokaa toki, mikä laiva?» kysyi
nuori rouva.

»Majakka, majakka, siskoseni», vastasi ukko lyhyesti.
Rouva parka loi surullisen ja tyytymättömän kat-

seen herra Flygermaniin, jonka ennenaikaiset löydöt oli-
vat hänen sydämmessään herättäneet toivon, joka nyt
yhtä pian haihtui. Flygerman taas koetti pelastaa vi-
kaantunutta kunniaansa vielä sen kuoleman kouristuk-
sissa vastaväitteiden taa, joista kuitenkin vaan sanat:
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»se on helkkarin hyvä» astuivat esiin kuin vanhat
kokeneet sotasankarit, jota vastoin toiset kaatuivat hänen
hampaittensa vähin ja korppukuormaston sekaan, jonka
hän viime matkallaan oli ehtinyt hankkia ja jota hän nyt
hyvällä ruokahalulla parhaallaan pureskeli.

Vanhus oli sillä välin terävin silmin tarkastanut
merta näkemättä edes vilahdustakaan laivasta, ja alkoi
jo työntää kiikariaan kiinni, kun hän yhtäkkiä paljaalla
silmällä näki suuren laivan täysissä purjeissa pistävän
esiin korkean metsäisen niemen takaa, joka kulki ulko-
sataman ympäri, ja täyttä lentoa kääntyvän sisäsatamaan.
Tämä odottamaton näky sai hänet ihan haltijoihinsa.
Hän hengitti nopeammin, hänen poskensa pullistuivat,
hän avasi uudelleen kiikarin, asetti sen silmäänsä ja puh-
kesi puhumaan:

»Ahhaa sinua, veitikka, ahaa sinua, veitikka! pää-
sitkös tällä kertaa? Soisin, että olisit kolme peninkulmaa
ulkona meressä, ja niin totta tuntisin sinut kuitenkin jos
en muusta, niin ainakin tuosta kehuskelustasi ja komei-
lun halustasi. Kenen edessä sinä nyt teet kunniaa? —-

Ja kanuunan luukut on hän maalauttanut laivansa tallo-
neeseen runkoon ja pistänyt ylös pramitangot ja ripustanut
riepuja kaitapurjeriukuihin. Luulisi ehtivän vähemmäl-
läkin akkansa luo, sen paksun sokeritynnörin! Jumala
hänehe sen anteeksi antakoon!»

»Kuka se on?» kysyivät molemmat hänen toverinsa
yht' aikaa.

»Mars, se vanha narri Mars. Jos Flygerman ei
ohsi pilannut kiikariani eilen, kun hän välttämättä tah-
toi puhdistaa lasit, niin tuntisin jo ukon itsensä kan-
nelta, niin lähehä on hän jo. Mutta nyt soudamme me
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satamaan häntä vastaanottamaan, ja joku poikkeaa mat-
kalla hänen eukkonsa luo ja saa hänet tulemaan mukaan;
ja sinä, sisko», — nyt nousi hän ylös ja kääntyi nuo-
ren rouvan puoleen —■ »tule myöskin mukaan, niin saat
ehkä kuulla Stormista jotain, jos hän vielä liikkuu vet-
ten päällä. Niin, niin, ei ole nyt aika itkeä ja vetistehä.
On toista olla merimiehen vaimona ja astua itsensä uu-
vuksiin ja kiikaroida miehensä tuulen repimiä palttina-
riepuja, kuin seisoa minun puodissani ja viettää hyviä
päiviä ja poimia rusinoita suunsa täyteen ja selaiha uusia
karttuunihuiveja — niin — mikähän olikaan sinulla sil-
loin hätänä, sisko?»

Seurue lähti nyt tuon karkean ukon jälessä laskeu-
tumaan alas kellotapulista, nuori rouva vielä suruisem-
pana kuin oli ollut sinne noustessaan ja herra Flygerman
kovin harmissaan erehdyksestään ja siitä häpeästä, min-
kä oli saanut kiitokseksi vaivoistaan kiikarin kanssa.

Tämä hänen harminsa kasvoi vielä, kun hän aavisti,
että hänen eikä kenenkään muun täytyisi poiketa rouva
Marsin luo. Koko matkan hän murisi ja marisi, vaikka-
kin niin katkonaisesti ja hiljaa, etfei siitä voinut erottaa
kuin muutamia yksityisiä sanoja. Vasta sitten, kun tul-
tiin sille poikkikadulle, jonka varrella rouva Mars asui,
alkoi hänen murinansa kuulua selvemmin.

»Ja se nyt on ihan yhdentekevä, tuleeko se vanha
paksu hanhi mukaan tai ei. Mars saa kyllä hänestä kuk-
kuransa sittenkin. En ole minä koskaan kuullut kenen-
kään ihmisen lavertelevan niin paljon kuin se akka laver-
telee; ihan saattaa se korvat halaista sillä alituisella her-
rejeehään ja jemmerliillään. Ja kuka menee sille sanaa
viemään! Minä? —• Odottaa saatte! Ei piru vieköön ku-
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Professori Eliel Aspelin lausuu teoksesta m. m.
»Usein kuullaan sanottavan, että tosielämä tarjoaa tarkastajalle

oudompia seikkailuja ja mieltäkiinnittävämpiä sisällisiä kamppailuja kuin
vilkkaimman kuvausvoiman laatima roinaani. Tämä kirja, jossa 'lastu-
jen' mestari kerran poikkeukseltaan on ottanut kirjallisten lähteiden
mukaan täysin objektiivisesti kuvatakseen puolitoista vuosikymmentä
sitten kuolleen kansalaisen elämän ja sisällisen kehityksen, on oivalli-
nen todistus tuohon lauselmaan. Niinkuin jännittävin romaani se val-
loittaa lukijan mielen ja herättää hänen myötätuntonsa, mutta loppu-
vaikutus on sitäkin suurempi, samassa määrässä kuin tosi-elämä on
kuviteltua painavampi.»

Päivälehdessä lausuu teoksesta Santeri Ingman m. m.
»— — Vaikka se on perin tunnollisesti esitetty sen mielien

omien kirjeiden ja muistiinpanojen mukaan, jonka elämäkertaa se esit-
tää,-ja muutenkin historiallisten tosiseikkain perustuksella, niin liikkuu
Aho tässäkin teoksessaan kumminkin läpeensä omalla alallaan: psyko-
looginen tutkimus ja esittäminen, syventyminen erittäin monipuoliseen
ja rikkaaseen sielunelämään, on tämänkin teoksen ydin ja merkitys, ja
sillä alallahan Aho on entuudestaan mestari. Hänelle on käsiteltävä-
nään oleva aihe tarjonnut mitä runsahimmassa määrin tilaisuuden seu-
rata tunne- ja aaterikkaan miehen sisällisen elämän hienoimpia säikeitä,
esittää sen eri vivahduksia ja taisteluita, iloja ja suruja ja mietteitä,
joissa käräjänkäyntiä omain taipumusten ja syvältä tunnettujen velvolli-
suuksien välillä alinomaa jatkuu.» —
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kaan viitsi edes pyytääkään minua siihen, pidetään vaan
itsestään selvänä, että minun pitää olla valmiina jaksa-
maan ja juoksemaan — vaan sen minä sanon, että se
käy perhanan raskaaksi ajan ollen.»

Näin sanoen kääntyi hän poikkikadulle muiden jat-
kaessa matkaansa varmoina siitä, että hänen suuttumuk-
sensa ei estäisi häntä asiata täsmälleen toimittamasta.
Hetken käveltyään tulivat he satamaan.'

Vanha herra alkoi heti laittaa venhettään kuntoon
merimatkaa varten, nosti ylös mastot, kun tuuli oli suo-
tuisa, ja irroitti purjeet.

Päivä alkoi kuitenkin jo hämärtyä ja lokakuun
ihan tavallinen seuralainen sumu levisi vähitellen vet-
ten päälle heikkenevän tuulen sitä vaan verkalleen lii-
kutellessa. Ei ohut paljon aikaa hukata, ja ukko oli jo
aikeessa lähteä ja jättää jälkeensä viipyjät, kun hän yht-
äkkiä kuuh odotettavan rouvan raskaat askeleet ja tunsi
hänen kuparille kimahtelevan äänensä:

»Jemmerlii, jos serkku Flygerman minua narraa!
Kunpa se nyt vaan olisi ukko itse, kunpa se nyt vaan
olisi se ukko parka. Näkikö serkku hänet kannella!
Herrejee, jos se on sairas ja sen täytyy olla kajutassa.
Muuten on sihä päähään se sininen messinkinappinen
takkinsa ja punanen huopahattu ja suussa vanha piippu-
nysänsä — thyi! itse minä nuuskaan enkä voi sietää
noita savuturpia — hyvää iltaa, vanha raatimies, hyvää
iltaa, lapsiparka, oletko sinäkin täällä ukkoasi odottamas-
sa ? Jumala sinua lohduttakoon! mihinkähän lienee hän-
kin joutunut. Jemmerlii, kuinka pieni tuo venhe on;
kantaakoban se neljää henkeä?» —
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»Astukaa vaan sisään, sisko, niin saat puhua sit-
ten,» sanoi vanhus ja auttoi muitta mutkitta suuren rou-
varumilaan venheeseen, joka notkui tämän lisäkuorman
aha. Kohta oh seurue hyvän matkan päässä merehä ja
yhtä kauvas oh rouva Mars jo ehtinyt lavertelussaan,
josta ei näyttänyt loppua tulevan ja joka vei kaikilta
muilta mahdollisuuden ja halun virkkaa sanaakaan. Me
voimme tässä esittää ainoastaan muutamia pisaroita tuosta

sanasateesta, koska kuuro kokonaisuudessaan vahoilleen
pääsneenä hukuttaisi lukijan kärsivällisyyden vedenpai-
sumukseen. Herra Flygerman sai siitä ensiksi niskaansa.

»Ai jai, kuinka vähissä vaatteissa serkku lähtee kyl-
mään», sanoi hän, »jumala varjelkoon ketään vilustu-

masta minun tähteni. Nostakaa ylös takinkaulus: serkku
on koko ajan pitänyt käsiään korvainsa edessä. Voi, voi,
kun se korvanpisto oikein ahdistaa, niin tahtoo se pään
halaista. Vedätin kolme hammasta viime vuonna ja yh-
den tänä vuonna ja. tiedän, mitä on pakotus. Katsokaa-
han, niin, katsokaahan, kuinka se irvistää, ja se onkin
totinen tosi, että voi vähemmästäkin hyvän tuulensa me-
nettää. Suokoon Jumala, etfei Mars parka olisi saanut
mitään vammaa tällä syysmatkallaan, jos hän nyt todel-
lakin tulee kotiin. Ja sinulla lapsiparalla ei ole ketään
odotettavana! Jumala varjelkoon sitä, jonkatäytyy vesillä
värjötehä — huu! kuinka vene kallistuu — ei siinä yksi
mene, vaan kaksi ja kolme ja sata. — Mutta sinun pitää
nähdä unia, sisko, on uskomatonta, miten unien näkemi-
nen auttaa. Joka kerta kun Mars on tullut kotiin, olen
minä nähnyt hänestä unta; se kuuluu kummalta, mutta
se on totinen tosi. Niinkuin viime yönäkin, antakoon
syntini anteeksi, niin kun minä nukun sikeimmässä
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unessani ja Anna on vieressäni sängyssä, niin on mi-
nusta kuin menisin aittaan noutamaan lihaa ja kun nos-
tan kantta, seisoo Mars tynnörissä ja sanoo: terveisiä
Kööpenhaminasta, mamma! Nyt jo nähdään, mitä se mer-
kitsi. — Mutta nythän ihan pimenee, hyvät ihmiset, eikä
aikaakaan, niin ajamme kai kivelle ja hukumme kaikki
tyyni.»

Oli todellakin jo pimennyt niin, että vanha raati-
mies alkoi epäihä löytävänsä laivaa. Ja vielä sitäkin
harmillisempaa oli että hänellä oli aihetta pelkoon, että
kapteeni ehkä jo oli ehtin3't laskea ankkurin ja lähteä
laivasta; hän koetti sentähden estää tapahtumasta sitä
ikävyyttä, että joutuisi pois hänen suunnastaan ja pur-
jehtisi ohi hänen purtensa sitä kohtaamatta. Käyttäen
hyväkseen jokaista vaitiolon suvantoa lavertelevan rou-
van sanatulvassa koetti hän kuunnella puhelevan ääntä
tai airon loisketta ulkoa aavalta, hämärtyvältä ulapalta.

Mutta kun ei mitään kuulunut ja kun matka niiden
iaivain tavalliseen ankkuripaikkaan, joita joko vastatuuli
tai pimeä esti purjehtimasta sataman sisempään pouka-
maan, oli liika pitkä ja vaivaloinen kulettava näin myö-
hään illalla, muutti hän ensimmäisen suunnitelmansa ja
päätti laskea maihin paikassa, josta odotettu venhe oli
yhtä varmasti huomattavissa kuin purjevenheestäkin. Se
oli niemi, jonka ohi satamaan pyrkiväin laivain täytyi
kulkea ja jossa oli vartavasten purjevenheitä varten tehty
laiturikin, missä moni ulkosatamasta tuleva laski maihin,
jos hän sillä kertaa katsoi paremmaksi kulkea jalkaisin
kaupunkiin kuin pyrkiä sinne soutamalla.

Tähän niemeen laski arvoisa perämies seurueensa
jättäen heidän omaksi asiakseen joko jäädä odottamaan
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tai palata kotiin. Sattuma oli nyt asettanut niin, että
tuskin oli ehditty sillalle, kun yleiseksi iloksi kuultiin
reippaita aironvetoja lähestyvästä venheestä. Arvattiin
heti, kuka sieltä tuh. Herra Flygerman, joka rakasti
yllätyksiä, silloin kun itse sattui niitä keksimään, unohti
innoissaan siitä, että taas sai ilon puuhata ja toimittaa,
harminsa vanhan rouvan lavertelusta; hän tarttui häntä
käteen ja vei hänet niin lähelle sillan reunaa kuin rouva
suinkin vaan uskalsi astua.

»Seisokaa tässä», sanoi hän, »ja pitäkää suunne
kiinni hetkinenkään, jos se vaan on teille mahdollista.
Jos venhe kulkee ohi, niin huudamme, mutta jos se las-
kee maihin, niin ottakaa ukko vastaan samassa kun hän
astuu rappusille. On sitä ennenkin pantu tämmöistä toi-
meen ja sitä varten uuvuksiin juostu ja puuhattu.»

Pirteällä kädenpuristukseha ilmaisi rouva Mars
että hän sekä ymmärsi, niistä oh kysymys, että myös-
kin oli siitä ihastunut. Hän jäi paikoilleen, silitteli
topattua saloppiaan, siivosi nenähinahaan suun ja ne-
nän, pyyhki pois otsalle valuneet hiukset ja koetti pi-
meästä huolimatta laittautua niin viehättäväksi kuin mah-
dollista.

Tulevasta venheestä kuului komentosana soudun
seasta, soutu lakkasi ja hetikohta näki rouva vieressään
sillalla venheen päällikön vartalon haamut. Sen enempää
viipymättä kietoi hän mahtavat käsivartensa hänen kau-
laansa, maiskautti suutelon hänen huuhheen ja huusi
iloisena ja innoissaan: »Ahaa, sinä sen veitikka, etkö tun-

ne minua, Jumala sinua varjelkoon, tervetuloa kotiin!»
»Kohtuus paras, rouva Mars», vastasi vieras äänel-

lä, joka oli niin kummastunut ja nhn erilainen kuin odo-
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tetun ääni, että hellä vastaanottaja hypähti säikähdyksestä
sylen taapäin.

Mutta yhdehe seurueesta ei ääni ollut outo. Nuori
rouva päästi riemuhuudon sen kuultuaan ja heittihe sa-
massa kotiin palanneen miehensä syliin. — Se oli kap-
teeni Storm.

Jääkööt kertomatta rouva Marsin monisanaiset itkun
ja naurun säestämät hämmästyksen ja surun huudah-
dukset, ja samoin myöskin vanhan raatimiehen lyhyesti
ja puoliääneen ilmaistu tyytymättömyys siitä nuorten
kipparien pahasta tavasta, että antavat ulkomailla uusia
purjeensa siitä mitään kotiin ilmoittamatta, josta on seu-
rauksena että rehelhset ihmiset saavat juosta kuin narrit,
jotka ovat ensi kertaa kehotapuhssa. Tyytyväisin kai-
kista, lähinnä nuorta pariskuntaa, oh herra Flygerman,
joka koko ajan matkaha kaupunkiin hykersi käsiään siitä
ilosta, että hänellä jo alun pitäen muka oli ollut »omat
ajatuksensa» laivasta, minkä hän yhtä mittaa väitti sel-
vin sanoin sanoneensa ja voivansa saada siihen rouva
Stormin todistajaksikin, jos niiksi tuhsi.



RIITAPUKARI.

Oli kylmä talvipäivä. Tuima tuuli ja ryöppyävä
lumipyry ei houkutellut ketään huviretkihe, ja jokainen,
jolla ei ollut tärkeitä asioita ulkosalla toimitettavana, py-
syi kernaasti kotona takkavalkean ääressä. Ja kuitenkin
oli sillä kaukaisella maaseudulla, johon lukija nyt hyvän-
tahtoisesti huomiotaan kiinnittänee, tavattoman vilkasta
liikettä kaikilla teillä, ja nähtiin siellä sekä jalkamiesten
että hevosella ajavain pyrkivän eteenpäin korkeiden ki-
nosten läpi.

Talvikäräjäin piti näet alkaman seuraavana päi-
vänä ja kaikenlaiset asianosaiset riensivät olemaan saa-
puvilla. Niinpä teki rauhallinen talonpoika, joka kuiten-
kin vielä halusi uskaltaa taalarinsa saadakseen lain sano-
maan kieron sanan naapuria vastaan; niin tappelija, joka
väkinäisesti vaelsi tietään laiha eväskontti selässään ja
omallatunnollaan kymmenkunta korvapuustia; varas va-
paamielisine mielipiteineen vieraanvaraisuudesta; maan-
kulkija avaroine aatteilleen; herra asioineen ja narri asioi-
neen; ihmiset kaikenikäiset, kaikenosaiset ja kaikenuskoi-
set kokoontuivat nyt tunnettuun yhtymäpaikkaan syyt-
tämään ja vastaamaan, todistamaan ja katsomaan. Kä-
räjätalo ja sen naapuritalot kihisivät kansaa, tutut tapa-
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sivat toisiaan ja tarinoivat, rekiä vedettiin ja työnnettiin,
hevosia harjattiin, juotettiin ja sidottiin, ja tuon kirjavan
lauman yli silmäili silloin tällöin joku rappusille ilmes-
tyvä nuori kirjuri ikäänkuin sotajoukkojaan tarkastaen.

Monien tuheiden käräjämiesten joukossa istui erääs-
sä pirtissä mies vaimonsa kanssa. Tuon tuostakin kat-
sahtivat he levottomasti ulos ahtaasta ikkunasta ja mo-
lempain kasvoissa näkyi kovan kärsimyksen selviä jälkiä.
Hetken kuluttua alkoivat he puhella keskenään. »Sinä siis
varmasti näit, etfei hän vielä ollut tullut», sanoi vaimo.

»Katso itse», vastasi hänen miehensä, »onhan luukku
vielä hänen ikkunansa edessä ja porstuan ovi on kiinni.»

»Ehk'ei hän tulekaan», virkkoi vaimo, heikko toi-
von hme kasvoihaan, »ehk'ei tulekaan ja antaa koko
asian rauveta.»

»Ennen jää tuomari tulematta», sanoi mies. »Ei
ole ollut niitä käräjiä, sittenkun översti sai puustehin
tässä pitäjässä, joissa hän ei ohsi ohut saapuvilla ja laa-
hannut mukanaan vieraita miehiä ja manuuttanut ihmisiä
asioihinsa, niin että tuskin ovat enää vanhukset ja lap-
setkaan saaneet kotiin jäädä. Onhan sillä jo monta vuotta
ollut oma tupansa käräjäkartanossa, niinkuin muilla on
kirkkotupansa, sillä käräjissä se jumalaansa palvelee ja
siellä sen on oikea koti.»

»Mutta jos me pyytäisimme ja rukoilisimme häntä»,
sanoi vaimo, »ehkä sillä kuitenkin on ihmisen sydän po-
vessaan niin etfei sen anna tunto myöten ajaa meitä

mierontielle monine pienine läpsinemme. Tulee hyvä
vuosi, niin vaurastumme ja voimme maksaa velkamme,
kuka tietää, ehkä jo ensi syksynä.»
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Juuri silloin kuului aisakellon rämäkkä ääni ulkoa

ja miehen kasvot kalpenivat ilmeisesti.
Mutta ihmisten ja kuormain keskitse ajoi kartanohe

reki ja pyrki hiljennettyä vauhtia suoraan tuota vasta
mainittua tupaista kohti. Reen perässä istui leveä her-
rasmies yhään sudennahkaturkki, jonka karvat harrotti-
vat kauvas yh kapean reen laitojen. Pää oh kuin upon-
nut paksusta punasesta huivista tehtyyn tuppeen, ja sy-
lissä oli hänellä tuuheitten nahkasten päällä piipun kop-
pa, joka kokoonsa nähden oh melkein yhtä suuri kuin
omistajansa pääkoppa.

Hänen edessään kuskilaudaha nähtiin mies, joka
siitä päättäen, että hän murteellisella suomenkielellä ko-
mensi talonpoikia pois tieltään ja teki ruoskahaan siroja
läiskäyksiä ilmaan, oh herrasmies hänkin. Muuten ei
hänen pukunsa ollut juuri muhkea eikä mukava. Hä-
nen lyhyt, pyöreähkö vartalonsa oli mitä suurimmalla
huolellisuudella kääritty ohueen kaprokkiin, joka hänen
hypätessään reestä maahan näytti ulottuvan vaan polviin
ja hänen sinisessä, paljaaksi harjatussa lakissaan oh kar-
voja vaan sen verran, että pyryävä lumi ainoastaan
paikka paikoin pääsi siihen tarttumaan.

Reen perässä istuva herra oh eron saanut rikas
översti ja maanviljelijä Tingkors, ja kuskilaudaha olija
oli hänen kirjurinsa, kaikki kaikkensa ja elättinsä, har-
maantunut ylioppilas Simon Timotheus Gäsevinge.

Tuossa tuokiossa oli herra Gäsevinge jättänyt he-
vosen ja reen lähinnä seisovan talonpojan haltuun, avan-
nut oven ja kannattanut sisään nahkaset ja muut kamp-
sut. Molemmat herrat astuivat sisään ja ennen pitkää
valaisi roihuava takkavalkea pientä tupaa, jossa översti
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asettui pöydän luona olevaan nojatuoliin, sillaikaa kun
herra Simon Timotheus ylen huolellisesti sytytti kaksi
kynttilää palamaan, järjesti isäntänsä tavaroita ja koetti
uutterasti pölyyttäen ja puhdistellen vanhan, nuoruutensa
päiviltä polveutuvan kaprokkinsa surullisia tähteitä, joka
hänellä kylmän vuoksi vielä oli päähään, suojella sitä
sulavan lumen vahingolliselta vaikutukselta.

Lukija on varmaankin jo tuntenut vanhan sotilaan
ja katselee häntä nyt hänen alakuloisen velkamiehensä
kuvauksen johdosta ehkä epäsuopein silmin. Tasapuoli-
suus sentähden vaatinee sanomaan muutamia sovittavia
sanoja hänen edukseen.

Översti Tingkors ei ohut mikään verenimijä van-
hoilla päivillään, vaikka hän rakastikin riitoja ja taistelua.
Hän oh jommoisellakin kunnialla palvellut isänmaataan
Pommerin sodassa ja senjälkeen katsonut olevansa yhtä
hyvin kuin kuka tahansa oikeutettu asettumaan perimil-
leen ja ostamilleen tiluksille. Mutta silti ei hän kuiten-
kaan, sanoi hän, ollut juhdan tavoin vetäytynyt ikeen
alta elääksensä vaan vatsaansa varten. Ihminen oli hän
ollut ja sotilas, ja ihmisenä ja sotilaana tahtoi hän yhä-
kin elää, vaikk'ei hän enää komentanutkaan rykmenttejä
ja pataljoonia, vaan lakikirjan lukuja ja pykäliä. Oike-
astaan oli asian laita ollut se, että rauha oli vähitellen
alkanut käydä hänehe liika rauhalliseksi ja että maarii-
dat naapurien kanssa olivat tulleet juuri sopivaan aikaan

johtaakseen hänen huomiotaan oikeusjuttuihin ja viehä-
teUäkseen hänen mieltään niihin omituisiin otteluihin, joita
otellaan käräjätuvissa tuomarin valtaistuimen edessä. Kun
oli sekä ylpeä ja itseensä luottava että luonnostaan koko
lailla typerä, oli nän vuosien kuluessa tullut vakuutetuksi



458

Siitä, että juttuaminen olisi ollut hänen oikea taistelutan-
tereensa ja laki se miekka, jonka avuha hän ohsi voi-
nut kohota ainakin kenraahn arvoon, jos ohsi ruvennut
lakimieheksi.

Jo useita vuosia sitten oh hän rakennuttanut itsel-
leen pääkortteerin, joksi hän kutsui tupaansa käräjätalossa.
Nyt kului hänen aikansa riitajutuissa, kolmenmiehenpelissä
ja sotamuistoissa ja kaikki nämä hänen miehhuvituksensa
kutoutuivat hänen mielikuvituksessaan ja hänen puheis-
saan mitä kirjavaloimisimmaksi kankaaksi. Kortit olivat
hänelle sotamiehiä, taistelua saattoi hän kutsua jutuksi ja
juttua taas robertiksi; hän pelasi pöytään komppanian,
teki hyökkäyksen valtilla ja kävi tuleen memoriaahnsa
kanssa. Muuten oli koko hänen olentonsa tyvenen rau-
hallinen ja hänen suurilla pulleilla kasvoihaan asui jon-
kunlainen yksitoikkoinen olevinaisuus ja hyväntahtoinen
yksinkertaisuus joka kuitenkin välistä valkeni suunnat-
tomaksi ilonilmaukseksi silloin, kun hän luuli keksineensä
jonkun sukkelan tempun.

Kun hän nyt oli jonkun aikaa suureha mahtavuu-
della ojennellut nojatuolissaan ja puheita savuja puhallel-
len puhkunut matkan väsymyksen ruumiistaan, katsoi hän
viimein ajan tulleen käydä asiaan käsiksi. Tavahisuuden
mukaan alotti hän määräyksiensä antamisen pienellä apu-
laiselleen tähdätyllä mieskohtaisella nuhteella:

»Jumala varjelkoon, herra Gäsevinge, tuota teidän
järjestysintoanne, jolla ette kuitenkaan ole päässyt sen
pitemmälle maailmassa. Lakatkaa toki kerrankin siisti-
mästä! Siistiköön kotonaan se, jolla on siihen halua;
mutta täällä elämme me niinkuin matkamiehet, herra
Gäsevinge, niinkuin sotakentähä, leirissä, niinkuin sodan,
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ilmisodan uhatessa ja täällä täytyy meidän tarkastaa jouk-
kojamme eikä turkkejamme. Kaivakaa esiin asiakirjat,
ystäväni, että saamme järjestää ne jo tänä iltana. Muis-
titteko ottaa mukaanne Juliana torpparin kanteen ja van-
han Pistoolin köyhänkirjan? Korttimme käyvät yhä huo-
nommiksi, jumala paratkoon, ja muutamain vuosien ku-
luttua saamme lyödä käräjäpöytään pelkkiä kakkosia.

Tähän viimeiseen valitukseensa oh överstipahalla
syytä kyllin. Kaikki hänen vanhat jirttunsa olivat ajan
pitkään vähitellen päättyneet eikä uusiakaan tahtonut
enää riittää, kun naapurit, tietäen hänen käräjöimisha-
lunsa, koettivat huolellisesti välttää kaikkia semmoisia
suhteita hänen kanssaan, joista voisi johtua jotain riidan
aihetta.

Herra Gäsevinge avasi yhden matkalaukuista ja
alkoi vetää esiin papereita ja asiakirjoja, jotka eivät tosin
enää olleet niin paksuja kuin entisinä parempina aikoina,
mutta kuitenkin vielä kylläksi suuria täyttääkseen vähitellen
koko pöydän. Vanha översti istui ruumistaan keinutellen
nojatuolissaan ja loi tyytyväisen syrjäsilmäyksen jokai-
seen uuteen paperivihkoon, joka ilmestyi pöydälle. Kun
kaikki oli poimittu laukusta ja asetettu esille, pudisti hän
vähän päätään ja huokasi: »Hohhoo, hyvä Gäsevinge,
joko pakka loppui?»

»Totta puhuen, herra översti», arveli herra Gäse-
vinge, »pelkäänpä, että tästä tulee kakkoispeli.»

»Mutta velkavaatimus naapuriani Simo Paavolaa
vastaan», virkkoi översti naurahtaen, »on kuitenkin vahti,
joka kaataa. Se on oikea ässä, luulen ma.»

»Jos herra översti» •— tässä rykäsi herra Gäse-
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vinge — »minä tarkoitan — eikö ole sydämmetöntä
ajaa häntä mieron tiehe vaimoineen ja lapsineen.»

»Vaiti, Gäsevinge,» sanoi översti ankarasti, »te olette
itse raukka, olette hyväntahtoinen narri, ja sentähden
tahdotte te kaiken ikänne raukkain puolesta ruikuttaa.
En tahdo kuulla siitä asiasta sen enempää. Olen vanha
mies, joka kohta on taistellut viimeisen taistelunsa tässä
maailmassa, ja Jumala tietäköön, että kirvelee sydäntäni,
kun en voi kaataa Paavolaa ajamatta häntä kodistaan ja
konnultaan; mutta ei auta. Istukaa alas ja alkakaa tar-
kastus.»

Herra Simon Timotheus istui pöydän ääreen ja
alkoi hyvin virahisin naamoin selaiha ja punnita eteen-
sä levitetyitä asiakirjoja. — »Primo» alkoi hän, »niitty-
riita — —»

»Anna oha, anna olla», huusi översti, »se on kurja
komppania ja pötkii pakoon ensi pamauksesta.»

»Secundo, haaste vastaan etc. etc. koskeva laitonta
suden ajoa etc. etc.

»Se luetaan; oletteko voinut saada jotain kokoon
shtä asiasta, hyvä Gäsevinge?»

»Se on vasta vaan luonnos», vastasi toinen, »lain-
paikat ja asianosaiset ovat vielä panematta, täähä on vaan
niiden sijalla etceteroita, mutta suunnitelmani on mel-
kein näin kuuluva: vaikka selvitetty on, että ajoa tässä
pitäjässä susien ja muiden vahinkoeläinten perään vanhas-
taan on harjoitettu siten, että ajorintama on alkanut man-
tereen puolelta ja sieltä vetäytynyt kannaksen yli Susi-
nientä kohti, jolloinverkot aina ovat oheet asetetut niityille
vajaan puolen neljänneksen päähän eteläisestä niemestä,
ovat kuitenkin asianomaiset ajon johtomiehet viimeksi
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kuluneena syksynä joko pahanilkisyydestä tai muista tun-
temattomista syistä sikäli poikenneet ikivanhasta järjestyk-
sestä, että ovat alkaneet ajon yllämainitusta eteläisestä nie-
mestä ja vastanneet verkoilla mantereen metsän rinnasta
juuri yläpuolella kannasta. Kun minulla allekirjoittanut
entisellä etc. etc. on puustellina Susilahden kartano, johon
siihen kuuluvine metsämaineen ja tiluksineen sisältyy
suurin osa mainitun niemen eteläistä päätä, olen minä
katsonut olevani oikeutettu tässä etc. etc. oikeudessa valit-
tamaan vastamainittujen asianomaisten ajojohtajien lain-
vastaisesta menettelystä, vaatien täten, sen ja sen etc. etc.
nojalla sekä perustuen etc. etc. ja lisäksi etc. etc. edes-
vastuuta vahingosta, jota minulle täten on saatettu; niin
että niin hyvin metsähnnut kuin myöskin jänikset ja
muut hyödyhiset metsän elävät usein mainitun toimenpi-
teen kautta ovat minun tiluksiltani pois peloitetut muille
maille, mistä ne eivät pian eivätkä myöskään entiseen
määräänsä enää mahtane takaisin tuha.»

»Hyvä on», huudahti översti, »hyvä on, rakas ys-
täväni. Kaatakaa vettä teepannuun ja lämmittäkää itsel-
lenne lasi totia; jos vaan voitte saada nuo kolme etcete-
raanne hyvään latinkiin, niin on voitto meidän.»

Hyvillään ja tyyväisenä suosijansa oivasta ehdo-
tuksesta ja myöskin miehssään saamastaan kiitoksesta,
laittoi herra Gäsevinge lasinsa kuntoon ja istuutui taas
jotenkin huolettoman näköisenä pöytäänsä, vaikk'ei hän
suinkaan tiennyt, mistä saisi ruutia ladatakseen nuo kol-
me niin komeasti esiin vetämäänsä kanuunaa. Vaan hän
jätti sen asian riippumaan neuvotteluista niiden käräjissä
saapuvilla olevain nuorten lakimiesten kanssa, joita hän
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muistakin yhtä »totisista» syistä aikoi mennä illemmalla
tapaamaan.

Muuten oli herra Gäsevingen päätarkoituksena näillä
käräjillä saada isäntänsä taivutetuksi sääliväisyyteen tuota
köyhää velkamiestä kohtaan, jonka surullinen tila mitä
suurimmassa määrin huoletti hänen hellää sydäntään. Sitä
saavuttaakseen ohsi hän kernaasti ottanut avuksensa kaikki
lainopilliset tietonsa, saadakseen kaikki esille tulevat jutut
näyttämään niin uskottavilta ja oikeutetuilta kuin mah-
dollista. Hän oh näet vakuutettu siitä, että vanha översti
tulisi jättämään velkavaatimuksensa toisiin aikoihin aino-
astaan siinä tapauksessa, että hän voisi toivoa voitta-
vansa muista jutuistaan niin monta kuin suinkin mah-
dollista. Asiain nykyisellä kannalla ollessa näytti tämä
tehtävä kuitenkin niin perin vaikealta, etfei hän edes
koettanutkaan sitä ratkaista. Ei hän kuitenkaan silti me-
nettänyt arvokkaisuuttaan yhtä vähän kuin vanha korp-
raalikaan, joka osaa säilyttää sotilaallisen ryhtinsä silloin-
kin, kun hänen takanaan rivissä seisoo vaan kelvottomia
nahkapoikia. Ja hän tarttui taas papereihinsa ja jatkoi
tarkastusta.

»Protesti hollikyydin tekemisestä kahdella hevosella
Susiniemen rustholhsta. >»

»Ajakaa ohi sen asian, herra Gäsevinge, ei siitä voi
mitään tehdä.»

»Riita korkean kruunun kanssa koskeva oikeutta
kalkin ottoon Korven kruunun uudistilan mailta».

»Se asia on kestänyt, jo yhden vuoden ja tulee Ju-
malan avuha kestämään vielä useampia. Entä sitten,
ystäväni?»

»Promemoria mäkitupalaisen Elsa Eerikintyttären
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vahingonkorvausjutussa talollista Eerikki Eerikinpoikaa
vastaan tämän koiran kuoliaaksi puremasta kukosta.»

»Seis, pysähtykää vähän! Tämän jutun saatte te

ottaa omiin nimiinne, rakas Gäsevinge. Asia on itses-
sään erittäin mieltä kiinnittävä, mutta ei ole ehkä oikein
sopivata, että otan sen itse ajaakseni. Nähkääs, kenraali
ei saa käydä otteluun talonpoikain kanssa, eikähän sitä
ilkeä pelata puoliäyrisillä, kun on kerran päässyt johon-
kin arvoon tässä maailmassa. Voi, rakas Gäsevinge, jos
minä olisin teidän onnellisessa asemassanne, etfei minun
tarvitseisi välittää maailman ennakkoluuloista! Kulu-
neessa takissani, asiakirjat kainalossa vaeltaisin minä
maita mantereita rikkaitten ja mahtavain palatseista köy-
häin majoihin, kaikkialla ottaisin minä selkoa, onko mi-
tään vääryyttä tapahtunut, onko mitään sekaantunutta
selvitettävänä, ja tulisin minä sitten käräjiin armeijain
kanssa, joiden johtaminen, sen voin vakuuttaa, kysyisi
ainakin yhtä suurta neroa kuin oikeidenkin armeijain.
Se on teidän suuruutenne, Gäsevinge, ja teidän onnenne,
jonka olette saavuttanut hyväntahtoisella leväperäisyy-
dellänne tässä maailmassa ja ryyppäämällä ryypyn missä
se on teille tarjottu» — tässä lensi leveä hymy yli jalon
överstin kasvojen — »se on teidän suuruutenne, sanon
minä, että saatte elää oman päänne ja oman vakaumuk-
senne mukaan vetämättä heti kohta ihmisten huomiota
puoleenne. Jos olisi olemassa inhimmillisiä tuomioistui-
mia korkeampi tuomioistuin, johon laillisessa järjestyk-
sessä voisi vetää tämän maailman vastaamaan kaikesta
siitä kiusasta, jota saamme kärsiä sen ennakkoluulojen
ja typeryyden tähden, niin kyllä olisi se juttu oikea valtti-
juttu. Promemorian olen niinä itse kirjoittanut vanhan
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vaimon puheitten mukaan ja merkinnyt muutamia todis-
tajia. Olkoon tämä puhuttu meidän kesken elkääkä mai-
nitko minun nimeäni koko tässä jutussa.»

»Asia on tämmöinen: Kantajalla on kukko, joka jos-
kus on todistettu käyvän vastaajan pihaha ja siehä penko-
neen hänen tupakantaimiaan. Vastaajan on kuultu uhkai-
levan. Eräänä päivänä ovat todistajat kuulleet koiran
haukuntaa ja sen lisäksi kiivasta kaakotusta vastaajan
pihalta, menneet sinne ja nähneet kantajan kukon makaa-
van kuoliaaksi revittynä sekä sanotun koiran juoksevan
shtä viidentoista tai kahdenkymmenen kyynärän päässä.
Talonomistajan on huomattu seisovan rappusilla ja seset-
televän koiraa sisään. Mitä arvelette, Gäsevinge, sitä
myöten on asia selvä.»

»Aivan oikein», huomautti tämä, »eikä näytä olevan
pelkoa sen kadottamisesta.»

»Odottakaa», sanoi översti sormi nenähään, »nyt
tulee pulma. Samat vieraatmiehet todistavat myöskin,
että he samalla hetkellä näkivät suuren haukan istuutu-
van tallin katolle noin seitsemänkymmentä askelta tais-
telutantereelta. Kuinka on se saatava pois? Kukko on
revitty, ja kantaja väittää, että sen on repinyt talonomis-
tajan koira, vastaaja taas että haukka. Nähkääs, ystä-
väni, asia on tärkeämpi kuin miksi sitä voisi luulla ja
Jumala tietäköön, mitä siinä voi tulla ilmi.»

Herra Gäsevingellä ei oikeastaan ohut ollenkaan
halua esiintyä tässä jutussa, varsinkaan ei sen jälkeen,
kun hän huomasi, kuinka vaikea sitä olisi ajaa; ja kun
hän samaha varoi, että siinä ilmaantuneet seikat herät-
täisivät huomiota ja saattaisivat hänet hänen käräjätutta-
viensa naurun alaiseksi, koetti hän päästä eriheen koko
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asiasta ja huomautti: eikö ehkä olisi syytä antaa jutun
rauveta, sitä enemmän kun se ei ollut herra överstin
oma ja kun todistajain ja selvityksen puutteessa ei ohut
paljonkaan toivoa sen voittamisesta?

»Eikö helkkarissa», sanoi översti, »tässä ei ole kysy-
mys minun omasta ja sinun omasta, ei voittamisesta eikä
menettämisestä, vaan paljoa tärkeämmästä asiasta: mitä
voipi ihmisjärki toimittaa, kun sitä käytetään oikein ja
kun se tuntee apukeinonsa ? Laiha on muotonsa ja tuo-
marin täytyy tuomita sen mukaan, myötä tahi vastaan,
olkoon niin; mutta huomaa tarkkaan, kykyä kysytään
juuri siinä, että osaa ohjata asiansa niin lähelle voittoa
kuin mahdollista. Nähkääs, tässä on kolme seikkaa pun-
nittavana: ensin koiran luonto, sitten kukon ja viimeksi
haukan luonto. Se on varma asia ja voidaan näyttää
toteen, että ensinmainittu haukkuu hntua, siis myöskin
puree, kun sen yhyttää; ja samaten voidaan jommoisella-
kin varmuudella olettaa, että koira tällä kertaa oh isän-
tänsä usuttama.»

»Mutta», huomautti herra Gäsevinge, »kuinka voi-
daan selittää, että kukko odotti koiraa, kun sillä oli siivet
ja jalat pulasta pelastuakseen ?»

»Elkää olko tyhmä, ystäväni», sanoi hänen herransa
tyytymättömästi, »te tiedätte, että kukko oli kesy, kun se
oli elänyt suurimman osan ikäänsä omistajansa kanssa
hänen ahtaassa majassaan».

»Entä haukka?» arveh herra Gäsevinge.
»No niin, haukka», sanoi översti kiivastuen, »onko

ollenkaan uskottavaa ja yhtäpitävää tämän eläimen luon-
non kanssa, että se ohsi uskaltanut istuutua tallin katolle
vaan seitsemänkymmenen askeleen päähän tapahtuma-
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paikalta, jos sekä koirat että ihmiset ohsivat olleet sitä
ajamassa saaliinsa äärestä.»

»Jos herra översti ei pane pahaksensa», huomautti
herra Gäsevinge, joka yhä koetti pyrkiä eroon ikävästä
tehtävästä, »mutta onko sitten enemmän uskottavaa, että
haukka olisi uskaltanut lentää suoraan haukkua vastaan
ja istuutua niin lähelle, ilman syyttä?»

»Elkää siinä vikuroitelko ja käyttäkö nurkkakirjurin
koukkujanne!» huusi kunnon översti ja paiskasi kämme-
nensä tuolin kaiteeseen, kovasti kiihkoissaan. »Saatte
mennä niihin haluatte, en tarvitse teitä enää tänä iltana,
ja eli'ette tahdo ottaa ajaaksenne tätä asiaa, niin saan
minä kyllä sen, joka ottaa. Ilman syytä! > uudisti hän
sitten hiukan tyynemmin, »eikö siinä ollut syytä tarpeeksi,
kun se kuuli kaakatuksen.»

Herra Gäsevinge nousi ylös, tarttui lasiinsa, joi
kunnioittavalla kumarruksella överstin maljan pohjaan ja
poistui.

Herra Gäsevinge oli siksi hyvin tottunut tällaisiin
pieniin myrskyihin, etfei pelännyt överstin suuttumuk-
sesta syntyvän mitään sen totisempia seurauksia eikä siis
antanut mielensä siitä vähimmässäkään määrin masentua.
Päinvastoin oli hän mielissään, kun näin hyvällä kaupalla
oli päässyt askaroimasta isäntänsä paperien kanssa ja
sen sijaan nyt sai mennä tervehtimään ystäviään ja suo-
sijoitaan käräjätalon porstuanpohja-kammarissa. Niinpä
hän jo siis heti kohta oven sulettuaan lisäsi kulkunsa
vauhtia, teputteli keveästi lumen läpi pihan poikki ja
astui kirjurien huoneeseen, jonne iloinen mellakka ja
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sytytettyjen kynttiläin valo häntä jo kaukaa suloisesti
houkuttelivat.

Pian oh hän siellä yhtä kernaasti tarjotun kuin
vastaanotetunkin lasin ääressä kokonaan unohtanut sekä
esimiehensä että hänen asiansa, ja istui nyt koko pit-
kän illan ahtaassa, huolellisesti säilytetyssä ja puhdis-
tetussa mustassa takissaan, nuorten uudenaikaisten her-
rain seurassa, tuntien itsensä rikkaaksi kuin kuningas ja
paljoa huolettomammaksi, maksaessaan sen lisäksi kohte-
liaiden isäntäinsä vieraanvaraisuuden lukemattomilla kas-
kuilla ylioppilasajoiltaan ja käräjämatkoihaan.

Menneiden sekä iloisempien että surullisempien päi-
väin muisto vaikutti yhdessä punssin kanssa sen, että
hänen sydämmensä suli pehmeäksi kuin vaha, ja vilpit-
tömällä osanotoha, jota vaan joskus raikas nauru kes-
keytti, kuuntelivat hänen nuoret tuttavansa Gäsevingen
koruttomia, helposti tajuttavia kuvauksia hänen omasta
elämästään: kuinka hänellä kasvaessaan oli ollut koko
maailma avoinna edessään, hänellä niinkuin muillakin,
kuinka hänen taivaansa vähitellen oli tummentunut yli-
opistossa ohessa, kunnes hänen lähimmätkin tarkoitus-
peränsä olivat kokonaan pilveen peittyneet eikä hän enää
välittänyt maallisen kunnian ja arvon tyhjästä loistosta
enemmän kuin auringon valostakaan siinä, missä hän
nyt istui lämpimässä huoneessa, lasi edessään tänään
ja huomenna katettu ruokapöytä. Niin kului ilta ja illan
kuluen pehmeni herra Gäsevinge niin, että vasta ulos
tultuaan ja aikoessaan kotiinsa lepäämään huomasi pol-
vensakin pehmenneen.

Kun ystävämme tuli ulos rappusihe, oh tuisku
lakannut, tuuh heikennyt ja kuu tullut esiin hajonneiden
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pilvien takaa. Koko seutu loisti lumoavassa valossa ja
hiljaisuus, joka jo vallitsi kaikkialla, teki sen kahta vie-
hättävämmäksi.

Herra Gäsevinge oh ensin aikonut vaeltaa kotiin;
mutta kirkkaan ihan sulo ja samalla pelko tavata översti
vielä ylhäällä ja ilmaista nykyinen tilansa kehoitti häntä
koettamaan pientä kävelyä järvelle, joka kimmellellen
levisi käräjätalon alla. Hän tahtoi viillytehä itseään ja
karkoittaä päästään punssin nostamat ikävät usvat.

Ollen suuri luonnon ihailija alkoi hän sen vuoksi
vaelluksensa hämärä ihastus mielessään, mutta samalla
häiritsivät hänen kulkuansa melkoisesti nietokset, jotka
yhtä mittaa ahdistelivat hänen itsepintaisia jalkojaan.
Menneiden aikojen muistoja, tunteita ja haamuja väikkyi
hänen mielessään kadoten taas hänen epävakaisten askel-
tensa töyttäysten tieltä; kauvan vaelsi hän voimatta pysyt-
tää edessään ainoatakaan kuvaa, kunnes hänen elämänsä
taulu lopulta selveni paikkapaikoin ja hänen sotkuiset
ajatuksensa alkoivat muodostua ja sanoiksi pukeutua.

»Gäsevinge», sanoi hän lyhyen totisesti, »uskotko
Jumalaan?»> —

Tämän kysymyksen jälkeen pitivät hänen ajatuk-
sensa pitkän loman, kulkien tunteiden virran mukana;
lopuksi ne kuitenkin pohjasivat ja hän alkoi taas haastella:

»Kun muinoin olit yliopistossa, Gäsevinge, kun
vuodet vierivät ja lukeminen kävi raskaaksi, kuka sinun
mieltäsi silloin rohkaisi ja esti sinusta tulemasta hylkiötä,
vaan antoi sinuhe alasi, jolla voit tehdä työtä ja hyö-
dyttää? Kuka oli se, joka lunasti vaatteesi talon isäntäsi
takaa, kun sinun täytyi matkustaa pois, eikä jättänyt
sinua alastomana maita mantereita kulkemaan ja näänty-
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mään? Gäsevinge, oletko kiittämätön? Kuka antoi sinulle
ruokaa, kun isosit, kuka otti sinut huoneeseensa, kun ei
sinulla ollut kattoa pääsi päällä? Katso, kuinka hurmaa-
vasti kuu rannan kuusia valaisee. Ei kurjuutta täähä;
taivaan valo ja elämän parhaat rikkaudet ovat yhteiset
kaikille; ja hauskaa on olla vähstä ihminen. Mutta mil-
lainen olet sinä veljillesi? Gäsevinge, tutki itseäsi ja sano,
mitä aijot huomenna tehdä? Lyö rintaasi ja tunnustele,
mitä kannat taskussasi. Auta vertaistasi, kun hän on
sinua auttanut. — — Täällä, täällä, tämä kurja paperi,
jos se säästyy, joutuu kahdeksan syytöntä ihmistä hä-
viöön; jos se heitetään pois tuulen vietäväksi, kas, silloin
saavat he häiritsemättä elää asunnossaan. Nyt on hetki
tullut. Vähät ihmisten suosiosta tai epäsuosiosta. Gäse-
vinge, ole iloinen, sinä olet tehnyt jalon työn!»»

Näin puhuessaan oh hän saanut esiin köyhän talon-
pojan velkakirjan, jota hän yhdessä muiden asiakirjain
kanssa kantoi taskussaan ja heitti sen nyt inhoha kau-
vas luotaan jäähe.

Tämän ihmeteltävän urotyön jälkeen kääntyi hän
takaisin, saapui vihdoin kotiin, löysi avaimen sovitulta
paikalta ja astui tupaan, jossa vanha översti oli sikeästi
nukkunut sänkyynsä ja jossa myöskin Gäsevinge itse
kohta ojensihe turkin päälle ja nukkui iloisena suloiseen
hurmaukseensa ja välittämättä vähääkään huomisen päi-
vän vaivoista.

Herra Gäsevinge heräsi jotenkin varhain seuraa-
vana aamuna ja hänen ensimmäinen ajatuksensa senjäl-
keen, kun oli sammuttanut janonsa, oli hämärä muisto
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edellisen illan seikkailusta. Mutta kun hän näki vaan
pimeää ympärillään eikä kuullut mitään muuta kuin van-
han överstin syväin henkäysten sohinan, ei hän mieles-
tään vielä näin varhain ollut velvollinen sälyttämään päi-
vän huolia selkäänsä, ja jätti sentähden ratkaisematta
kysymyksen siitä, oliko se unta vai totta, joka hänen mie-
lessään väikkyi, kääntyi toiselle korvalleen, karkoitti kaikki
huolet ja nukkui taas sikeämmin kuin koskaan ennen.

Kun hän taas toisen kerran heräsi, näki hän jo
aamun hämärtävän ikkunan takana ja överstin istuvan
pöytänsä ääressä papereineen ja edessään höyryävä
kahvipannu.

Taitavan kenraahn tavoin tahtoi herra Gäsevinge tar-
kastaa asemaa, ennenkun lähti liikkeelle, ja makasi sen
vuoksi hetken aikaa aivan hiljaa katsellen vanhusta.

Liekö se nyt ollut seurauksena siitä keveydestä,
joka yleensä on aamulle omituinen ja vaikuttaa mielen-
tilaan, vai ohko se" esimakua päivän odotettavista iloista,
oli miten oh, översti näytti olevan tavattoman hyvällä
tuulella, hänen otsansa oli pilvetön, hänen huulensa my-
hähtehvät usein ja hänen kätensä väikkyivät asiakirjain
yh niinkuin emähnnun siivet pesässä olevien poikasten
yli. Kun enteet ohvat näin hyvät, uskalsi ystävämme
nousta istumaan vuoteelleen, oikaista kätensä ja kaikessa
mukavuudessa haukotella itsensä hereille.

»Vihdoinkin», sanoi vanha översti lempeällä äänellä,
kun näki apulaisensa päässeen näin pitkälle, »hyvää huo-
menta, rakas Gäsevinge, nouskaa ylös nyt ja tulkaa otta-
maan kuppi kahvia. Olen antanut teidän nukkua tar-
peeksenne, saadakseni teistä jotain apua tänä päivänä;
sillä arvaan kyhä, niissä te iltanne vietitte».
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Näin näkyivät kaikki muistot eilispäivän suuttumuk-
sesta hälvenneen överstin mielestä; mutta jo pelkkä edel-
lisen illan mainitseminenkin vaikutti herra Gäsevingeen
paljoa voimakkaammin kuin hänen suosijansa epäsuosion
ilmaus edelhsenä päivänä. Hiljaisin askelin hiipi hän
tuolin luo, jonka päälle hän yksin yöllisessä huumaukses-
saankin oh muistanut asettaa takkinsa huolellisesti kokoon
käännettynä, asettui selin ja alkoi tarkastaa povitaskua,
ikäänkuin hän yhä vieläkin olisi ollut epätietoinen siitä,
oliko hän todellakin hävittänyt velkakirjan vaiko vaan
luuhut sen unessa tehneensä.

Selailtuaan paperinsa ja huomattuaan pelkonsa toteu-
tuneeksi, synkkeni hänen muotonsa, huulet pitenivät ja
hän näytti ylen hämmästyneeltä. Vaan kun ei nyt tehtyä
voinut tehdä tekemättömäksi, rohkaisi hän pian mielensä
vanhan tyyneytensä avulla, veti takin päälleen ja astui
pöydän ääreen otsa niin kirkkaana kuin mahdollista, jät-
täen asiat menemään menoaan.

Mutta uusi koettelemus kohtasi häntä heti paikaha,
sillä hänen isäntänsä alkoi:

»Kas niin, Gäsevinge, ottakaa nyt ensin kuppi kah-
via ja istukaa. Olen selaillut korttejani — sivumennen
sanoen ei teidän pidä enää kiusata minua sellaisilla intte-
lyillä kuin eilen, sillä niistä ei ole mitään hyötyä — olen
pitänyt tarkastuksen, ystäväni; mutta en löydä velkakir-
jaa. Sehän on teidän säilössänne?»

Herra Gäsevinge yski muutamia kertoja, mutta ei voi-
nut kaikista valmistuksista huolimatta saada valmiiksi sen
parempaa vastausta kuin hyvin epäselvän: »epäilemättä.»

»Kuinka, epäilemättä?» sanoi översti, »ettekö pistä-
nyt sitä taskuunne eilen kotoa lähtiessämme?»
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»Herra översti on aivan oikeassa, se oli köyhän-
todistusten ja useiden muiden pienempäin paperien jou-
kossa, jotka minulla vielä ovat taskussani.» Ja kohteliaalla
kumarruksella riensi herra Gäsevinge ottamaan kupin ja
kaatamaan siihen kahvia, peittääkseen jonkun toimituksen
taa hämmennyksensä.

»Elkää nyt enää olko noin sekaisin», sanoi översti,
joka ei voinut aavistaa oikeata syytä apulaisensa omitui-
seen käytökseen, »antakaa hä'än haihtua päästänne, hyvä
Gäsevinge, sillä tässä tarvitaan kohta sekä selviä tuumia
että tarmokkaita toimia. Teitä vaivaa kummallinen välin-
pitämättömyys, joka mahtaa olla synnynnäinen ja joka
tekee, että kaikki muu maailmassa paitse ruoka, juoma
ja uni on teille yhdentekevää. Senpätähden onkin maailma
kääntänyt teille selkänsä, ystäväni, vaikka te alkujaan
ette oikeastaan ole aiyan osattomaksi jäänyt ette ymmär-
ryksen lahjain ettekä näkönnekään puolesta, jos ei oteta
lukuun aivan liika -tummaa parran sänkeänne, karkeata,
mustaa tukkaanne ja ehkä myöskin vatsaanne, joka on
liika pyöreä niin pieneen vartaloon. Muutoin miellyttää
minua silmänluontinne, joka on aika pirteä, kun vain
kerran olette ehtinyt unen pöpperöstä oikein selvitä, ja
suunne ympärillä asuu aina sellainen hyvänsuopainen
tyytyväisyys, etfei teihin voi kauvan olla suuruksissaan,
vaikka teidän täytyykin myöntää, että siihen välistä voi
oha syytä kyllä. En sano tätä kaikkea teitä moittiak-
seni; olen päinvastoin koko aamun nauranut oikein ma-
keasti joka kerta kun olen katsahtanut teihin tuonne
loukkoon, missä sudennahkaturkkinne päällä nukuitte
niin sitkeästi, etfette olisi herännyt, vaikka seinät ja
katto olisivat päällenne romahtaneet. Tiedättekö, että
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täällä on ollut tupa väkeä täynnä teidän nukkuessanne.
Paavola oli täällä vaimonsa ja parin lapsensa kanssa ja
koetti taas houkutella minua odottamaan suoritusta ensi
syksyyn».

»Ja mitä suvaitsi herra översti sen johdosta päät-
tää, jos saan luvan kysyä?»

»Minun oh vaikea saada se narri ymmärtämään,
etfei kukaan ole niin huhu, että päästää parhaan sota-
miehensä lomalle keskellä taistelun tuoksinaa. Olin jo
muuten vähällä heltyä heidän valituksistaan, sillä minulla
on kapinallinen luonto, jota eräissä suhteissa on vaikea
pitää aisoissa, mutta tulin parhaan nenällä silmänneeksi
teitä, Gäsevinge, ja näin, kuinka tyytyväinen ihminen voi
olla, vaiklfei onni häntä aina vetelekään, ja se pelasti mi-
nut tekemästä suuren tyhmyyden. Ja nyt saatte te, ystä-
väni, tehdä hyvin ja istuutua järjestämään joukkojamme;
itseni täytyy minun mennä tuomarin puheille tekemään
hänen kanssaan marssisuunnitelmaa. Pitäkää itsestänne
vaari, ystäväni, elkääkä antako kiusaajalle valtaa minun
poissa ollessani. Kas niin, kyllä minä saan päällystakin
ylleni itsekin, elkää vaivatko itseänne, herra Gäsevinge;
mutta missä ovat kalossini? Kiitos, kiitos! Onnea hyviin
konsepteihin; minä en kai enää pääse käräjätuvasta ennen
puolta päivää. Hyvästi!»

Niinpiankun översti oli poistunut huoneesta, avasi
herra Gäsevinge eväsrepun ja otti pienen povenlämmittä-
jän voidakseen vastustaa aamukylmää. Kohta sen teh-
tyään heitti hän kaprokkinsa hartioilleen ja hiipi ulos
etsiäkseen tuota onnetonta velkakirjaa, jos se vielä olisi
löydettävissä siitä, mihin hän ihmisrakkautensa puus-
kauksessa oli sen viimeksi jättänyt.
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Jäälle tultuaan ei hän enää löytänyt edes omia jäl-
kiään, koska yöllä oli taas tuiskuttanut, eikä hän muis-
tanut edes osapuilleenkaan, minne ja kuinka kauvas hän
oli kulkunsa suunnannut. Kovin nolostuneena palasi hän
sen vuoksi kotiin ja alkoi nyt kaikki voimansa ponnis-
taen järjestää ja valmistaa asiakirjoja, tuottaakseen niin
paljon kuin mahdollista iloa isännälleen ja sen kautta
miedontaakseen uhkaavaa myrskyä.

Mutta päivä kului ja översti lähetti sanan toisensa
perästä vaatimaan milloin mitäkin paperia, ja huonot tu-
lokset niistä kaikista lisäsivät yhä enemmän sitä liuolta,
joka hänen kirjuri parkaansa kidutti. Riita ruunun kanssa
oli ratkennut huonosti, sudenajo-asia oli menetetty, koska
siinä olevaa kolmea eteeteraa oli kiireessä ehditty ladata
vaan pelkällä ruudilla, vanhaa sotilasta itseään oh sako-
tettu kiroomisesta oikeuden edessä, jakaikkien näiden jobin-
sanomain lisäksi kuuli herra Gäsevinge suuressa hädäs-
sään vielä överstin askeleet etehisessä ja näki hänen
tulevan sisään kiihkosta puhkuen ja suuret silmät seläl
lään ja vihasta kankeina.

»Hyökätkää esiin», huusi vanhus, »hyökätkää her-
ran nimessä esiin reservinne kanssa, Gäsevinge; ei nyt
ole aikaa istua täällä vaanimassa. Nyt on kova kovaa
vastaan eikä annosta puhetta. Kuka p—le — täällä aina-
kin saanee sakotta kirota — on villinnyt teitä luotta-
maan etceteroihinne, niin että olette pakotetut täyttämään
ne millä pykälillä tahansa. Nyt täytyy teidän esille kuk-
konne kanssa ja sitten karkaan minä Paavolan kimp-
puun. Laittakaa asiat kuntoon ja seuratkaa minua oikeu-
teen, eihän tässä toki ilkeä joka juttua hävitä».

Onni suosi herra Gäsevingea aivan hänen odotta-
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mattaan niin, että hän jo pihalla, ollessaan sykkivin
sydämmin menossa käräjähuoneeseen, tapasi vieraanmie-
hen, jonka todistus ratkaisi tuon mutkikkaan vahingon-
korvausjutun hänen edukseen.

Kunnon översti istui asiaa käsiteltäessä tavallisella
tuolillaan salissa ja kuunteh kaikkea jännitetyin mielin.
Kun tuomio oli julistettu, iski hän tuttavallisesti silmää
Gäsevingelle ja viittasi häntä kädellä luokseen.

»Kiitos ja kunnia teihe siitä asiasta», kuiskasi hän,
»antakaa minulle nyt haaste Paavolaa vastaan».

Herra Gäsevingen ei auttanut estellä. Niin hyvällä
ryhdillä kuin mahdollista veti hän taskustaan pyydetyt
paperit, jotka ulkoa nähden olivat mitä parhaassa kun-
nossa, ja meni paikalleen oven suuhun, jossa hän sitten
kädet ristissä rinnan päällä ja pää olkapäätä vasten vähän
kallellaan mitä viattomimman näköisenä odotti myrskyn
puhkeamista.

Jo oli vastaaja kutsuttu sisään ja haaste annettu
esiin, kun tuomari avattuaan sen komean kuoren huo-
masi sen olevan sisusta vailla. »Velkakirja puuttuu vielä»,
sanoi hän ja kiinnitti silmänsä överstiin.

»Velkakirja, velkakirja», kertoi översti vuorostaan
ja katsoi ajutanttiinsa tyytymättömästi päätänsä pudistaen.

Herra Gäsevinge otti paperinsa taskustaan ja oli
etsivinään. Viatonta naamaansa ei hän muuttanut; mutta
suuria hikipisaroita alkoi pusertua hänen otsastaan. Het-
ken aikaa etsittyään kevensi hän sydämmensä ja virkkoi
huoahtaen: »se on mahtanut hukkua».

»Oletteko te aivan hullu?» huusi översti ja hypähti
ylös; mutta hillitsihe samassa kunnioituksesta oikeutta
kohtaan ja istuutui taas vihasta tulipunaisena.
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Talonpoika parka oli älynnyt asian ja virkkoi het-
ken aikaa kestäneen äänettömyyden jälkeen vallan viatto-
masti: »mitäpähän tässä papereita tarvittanee; tiedänhän
minä ilman sitäkin olevani velkaa herra överstihe».

»Niin», ehätti tämä sanomaan, »sata riikintaaleria
ja yhden vuoden ja kolmen viikon korot, eikö niin?»

»Summa on oikea», sanoi hänen riitapuolensa ja
raapi korvalhstaan, »ja kyllä kai siitä on vuosi ja vähän
päähekin, kun sain sen lainaksi; mutta vaikea on minun,
jalo herra översti, näin yhtäkkiä muistaa viikkomäärää».

»Pankaa pöytäkirjaan»», huomautti översti, »että hän
myöntää velan. Siinä nyt ohsitte, Gäsevinge, ilman tuon
miesparan typeryyttä, tehnyt minulle koko kauniit kep-
poset».

Viha överstin kasvoilla muuttui hänen tätä sanoes-
saan siksi kömpelöksi, riemuitsevan tyytyväisyyden ilmeeksi,
joka niille ilmaantui aina silloin, kun hän luuh tehneensä
jotain erinomaista.

Juttu päätettiin sen pitemmittä mutkitta ja aamu-
päivän istunto loppui siihen.

Kun översti kohta sen jälkeen oli päivällispöydässä
kahden kesken apulaisensa kanssa, oli hän tilaisuudessa
häiritsemättä tyhjentämään katkeran kaunopuheisuutensa
koko tulvan tämän niskaan. Herra Gäsevinge istui kui-
tenkin aivan tyynenä, kohotti vaan silloin tällöin olkapäi-
tään niinkuin vesihntu rankkasateessa ja odotti päivä-
paistetta. Se tulikin pian.

»Gäsevinge», sanoi översti, sittenkun oh tarpeekseen
torannut, »olikohan se typeryyttään vaiko viisauttaan
kuin se narriparka tunnusti?»
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»Molempiaan, herra översti», vastasi Gäsevinge.
«Typeryys ja viisaus ovat veljeksiä, ja minä arvelen, että
häntä ohsi kohdeltava säähhä, kun osoitti olevansa nhn
rehellinen».

»Mitä! Pitäisikö minun nyt teidän mielestänne las-
kea lentoon hntu, kun olen nähnyt vaivaa sitä pyy-
täessäni ?»

»Ei suinkaan kokonaaD, herra översti, vaan ainoas-
taan ehdohisesti, niin että saa lykkäystä uutta velkakir-
jaa vastaan».

»Oikein! rakas Gäsevinge, kiitos teille siitä neu-
vosta. En ole mikään verenimijä enkä tahdo tuottaa

tuhoa kenellekään rehelliselle ihmiselle. Hankkikaa te
häneltä uusi laillinen velkakirja, niin pääsen minä siitä
pulasta, johon olen joutunut, ja saan jotain säästöön ensi
käräjiä varten. Tulee siitä toki yksi juttu lisää, sillä
siitä voin olla varma, että saan silloin taas manuuttaa
miehen. Ajat ovat huonot, ystäväni, ja tässä täytyy osata
säästää. Varokaa vaan toiste tekemästä minulle semmoi-
sia kepposia ja oppikaa kerrankin hoitamaan asioita
totisesti».

Herra Gäsevinge kumarsi saamansa varoituksen
johdosta, viilsi itselleen aika palan paistia ja unohti seu-
raavana hetkenä sekä nämä viimeiset että kaikki jo ennen
voitetut vaivansa.



LINNANVANGIT.
Luonnos.

Erään Saimaan pohjoisen lahden rannalla on pieni
Savonlinnan kaupunki ja lähehä sitä kaitaisen salmen
takana ikivanha linnoitus korkeine muureineen ja muu-
tamine pyöreine torneineen. Rauhallisina aikoina on tätä
lujaa paikkaa käytetty pahantekijäin vankilaksi, ollen se
kahta surullisempi sija onnettomien asua sekä omaan
kolkkouteensa että ympäristön ihanuuteen nähden. Kuinka
monet lienevätkään ne ikävöivät katseet, jotka näistä elä-
vitten haudoista ovat lähteneet harhailemaan yli Saimaan
kimmeltävien aaltojen, antaakseen villiytyneen tai särky-
neen sydämen vaan sitä elävämmin tuntea vankilan um-
mehtuneen ilman ja kahleen painon tuottamaa katke-
ruutta.

Eräässä näistä torneista, huoneessa, johon kaksi-
tai viisitoista vankia oli leikitty, sattui eräänä kesäiltana,
juuri kun laskeva aurinko alkoi luoda säteitään ahtaasta
ikkunasta, tapaus, joka tällä paikalla oli harvinainen.
Kaikki vallaton melu oli näet hetkeksi vaiennut". Useim-
mat ahtaan kopin asukkaista kuuntelivat tarkkaavasti
seitsentoistavuotiaan pojan puhetta, joka kertoi heille vai-
heitaan, ja niitä harvoja muita, jotka vielä painoivat kal-
peita kasvojaan avonaisen ikkunan ristikoita vastaan
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eivätkä oheet viehättyneet kertomusta seuraamaan, pidätti
illan ihanuus ja ehkä myöskin sen herättämä surumieli-
syys antamasta valtaa raaemmille mielenpurkauksille.

Omituista kyllä oli tämä hiljaisuus syntynyt vas-
toin sitä kuin mitä oli alkujaan tarkoitettu.

Asianlaita oli tämä: oli aiottu panna käymään yksi
noita tavallisia iltaleikkejä, tutkimus oikeuden edessä, ja
tässä tarkoituksessa oli tuo nuori poika tuotu raudoilla

seinään kytketyn harmaapäisen ukon eteen, jota juhlalli-
sen istuma-asentonsa takia kutsuttiin laamanniksi. Juttu
jatkui. Alussa kävi kaikki hurjasti ja paatuneesti. Nuo-
rukainenkin, joka vasta äskettäin oli vangittu, oli kuiten-
kin jo ehtinyt siksi paljon perehtyä olinpaikkansa tapoi-
hin, että osasi esiintyä niinkuin ne tässä tilaisuudessa
vaativat. Mutta kun hän noudattaen arvoisan tuomarin
kehoitusta, että tunnustaisi kaikki ja siten ansaitseisi lain
lempeyden, oli yrittänyt sepittää kertomusta seikkailuis-
taan, olikin kekseliäisyys hänet pettänyt ja vähitellen oli
hänen täytynyt valheen puutetta korvatakseen turvautua
todellisuuteen. Tämä todellisuus oli kuitenkin kovin su-
rullinen. Kerran mieleen muistuneena valtasi se vähitel-
len kokonaan nuorukaisen ajatukset ja leikistä tuli tosi.
Pojan olennossa tapahtunut muutos teki vaikutuksen hä-
nen hurjapäisiin kuulijnihinsakin ja lie kävivät tarkkaa-
vaisiksi. Ehkä oli heidän joukossaan joku, jonka sydän
hetkeksi pehmeni niinkuin hänenkin.

»Ja sinä olit silloin kymmenen vuoden vanha?»
keskeytti tuomari nuorukaisen kertomuksen.

»Olin silloin kymmenen vuoden vanha ja paimen-
sin äitini isän lehmiä Punkaharjua vastapäätä olevalla
rannalla».
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»Saiko poika oppia mitään hyviä tapoja oppiaika-
naan?» kysyi vanhus hullunkurisella totisuudella ja sai
kuulijat vielä kerran nauruun rähähtämään.

Mutta nuorukainen vastasi haaveillen: »Opin ui-
maan kuin sorsa, ja kun kelluin kirkkaan järven pin-
nalla, jätin karjani rannalle, uin harjulle ja juoksentelin
siellä lämpiminä kesäpäivinä auringon paisteessa alas-
tonna kuin metsänpeto».

Vanhus loi silmäyksen rautoihinsa, katsahti mus-
tiin seiniin. Hänen äsken niin juhlallisen totisilla kas-
voillaan välähti hurja kipu ja hänen hampaansa karahti-
vat toisiaan vastaan. Kuva tuosta kesäpäivän paisteessa
Punkaharjulla juoksentelevasta pojasta oli liian häikäise-
västi välähtänyt elinkautisen vangin sydämmeen. Ja sit-
ten sanoi hän: »Kerro, poika, kuinka siellä vihinä juok-
sentelit».

Mutta tämä seurasi jo omia ajatuksiaan ja jatkoi:
»Silloin alkoi se tumma näyttäytyä».

»Piruko?» kysyivät useat äänet ja utehaat silmät
tarkastelivat kertojaa.

»Kylässä kerrottiin», sanoi tämä, »että vanha Onki-
Jussi välistä auringon laskun aikaan oli järveltä nähnyt
harmaan miehen harjun laella. Eräänä myrskyisenä yönä
ajautui onkijan venhe tyhjänä ja kumollaan rantaan;
silloin sanottiin, että se oli tumman miehen työtä. Mutta
minä olin raju penikka, vihasin elämää enkä pelännyt
mitään. Kaksi kertaa juoksin minä pakoon, kun tumma
tuli; mutta kolmannen kerran jäin häntä odottamaan».

»Ja mitä teki hän sinulle, kun sai sinut käsiinsä?»
»Suuteli otsaani ja itki. Niin teki hän ensin. Sit-

ten katsoi hän minuun ja kysyi: »Oletko jo pettänyt
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minut ja puhunut sitä, mitä olet nähnyt?» Tietääkö
armollinen laamanni, minkä näköinen hän oh tätä sanoes-
saan ? Sen hän oh näköinen kuin Saimaa sinisenä syys-
yönä, kun pimeys ja tähdet kuvastuvat syvyyteen, kau-
hea ja lempeä».

»Kunnioitusta oikeutta kohtaan, poika!» sanoi laa-
manni. »Elä puhu sinisistä öistä ja tähdistä Saimaan
syvyydessä; sehaiset sanat eivät ole täällä paikahaan!»

»Mutta kun minä sanoin hänelle», jatkoi nuorukai-
nen, »etfen minä uskaltanut kenellekään hmaista oheeni
harjuha, haihtui pimeys syvyydestä ja tuh päivä. Sihä
kertaa ohmme kauvan yhdessä ja sitten tapasimme me
toisemme joka päivä. Minä istuin sihoin kukkuloilla ja
katsehn vesiä pitkin ja hän istui vieressä ja katseli mi-
nua, ja hänen silmänsä oh iloinen ja uskohinen kuin
koiran. Välisti antoi hän minuhe hopeaa ja opetti mi-
nua ottamaan yöhä hevosen ja ratsastamaan kaupunkiin.
Sieltä toin minä kaikehaista hänelle ja itseheni. Niin
kului kesä ja tuli pimeämpi aika. Eräänä aamuna ylös
noustessani kuulin talonväen puhuvan, että mies oh yöllä
liikkunut tulen kanssa tupamme ympärillä, mutta sam-
muttanut tulen ja rientänyt pois, kun koirat alkoivat
häntä ahdistaa. Äitini isä oli vanha ja melkein sokea;
mutta hän oh nyt raivoissaan shle tulen kanssa liikku-
valle tuntemattomahe miehelle. Hän kutsui minua mur-
hapolttajan penikaksi ja potki minut tuvasta paimeneen.
Sinä päivänä tulin myöhään harjulle, kun vesi oli kyl-
mää ja minä odotin, että päivä nousisi korkealle. Mutta
kun minä tapasin tumman, kävelimme me tietä pitkin har-
jun laeha, kunnes peninkulma alkoi olla täysi ja harju
loppui. Vähstä pysähdyimme me hetkeksi ja katsehmme
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tien vieressä olevien koivujen vähtse ja yh rantakuusien
latvojen ulapoita pitkin. Ja iloksensa katseh tumma,
kuinka minä jaksoin heittää kiviä kauvas veteen kum-
mallekin puolehe. Mutta kun tulimme harjun päähe, is-
tuutui tumma maahan ja tarttui käteeni ja pakotti minut
istumaan. Ja kun olimme istuneet hetken aikaa ääneti,
alkoivat hänen silmänsä säteihä ja hän kysyi näin ikään:
»Tiedätkö, lapsi, millainen on sen mieli, joka rakastaa?»

Mutta minä en tiennyt sitä ja vaikenin.
Silloin ojensi hän kätensä ja viittasi sihä hitaasti

ympäri päilyvien vetten. Mutta hän sanoi:
»Sellainen se on».
Hetken kuluttua jatkoi hän: »Voi, voi, sellaista et

ole nähnyt! Kerran lepäsit povella, jossa olisit voinut
nähdä sen, mutta sihoin oh silmäsi vielä tumma. Voi
häntä, joka sinut siltä povelta poisti; auta minua, poika,
häntä kiroomaan». Ja minä autoin ja mainitsin sen, jota
ohn opetettu kiroomaan. Voi isääni, sanoin minä, voi
ryöväriä, murhamiestä, murhapolttajaa! Sihoin tarttui
tumma minua niskaan ja tahtoi tukehduttaa minut kovalla
kädehään. »Rukoile isäsi puolesta», huusi hän, «rukoile
murhamiehen, ryövärin, murhapolttajan puolesta».

Minä pelästyin, armollinen herra laamanni, ja tah-
doin paeta; mutta silloin nousi hän ylös, nosti minut
käsivarrelleen ja painoi minua lujasti rintaansa vasten;
mutta se ei ohut vihaa, ja niin hyvältä ei minusta kos-
kaan ole tuntunut kuin silloin. Kun näin istuin hänen
käsivarrellaan, osoitti hän taas kädellään seutua ja sanoi:
»Enemmänkin kuin kaiken tuon ovat ne sinulta ryöstä-
neet. Sinulla oh äiti, sinulla niinkuin muillakin; missä
on hän? Talven tullen kuihtuu ranta ja jähmettyvät
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järvet, mutta äidin mieh olisi ohut sinuhe lämmin aina
kuolemaan saakka». Pihahdin itkemään. Ensikerran elä-
mässäni kuuhn lempeitä sanoja ihmisen suusta. Ja tumma
jatkoi: »Leipää olet saanut maailmassa, mutta et rak-
kautta; ja iskuja ja kovia sanoja, mutta et opetusta.
Isääsi on sinua opetettu kiroomaan ja kunnioittamaan
häntä, joka särki äitisi sydämmen. Tahdotko kostaa?»
Armollinen herra laamanni, saanko nyt lakata?»

»Jos sinua uuvuttaa», sanoi vanhus kolkosti hy-
myillen, »niin lepää, ja minä tahdon auttaa sinua. Sa-
mana iltana katosi koston henki Punkaharjulta peläten
joutuvansa siellä kiinni. Samana iltana lepäsi hän man-
nermaan korkeimmalla kukkulalla ja näki pimeän läpi
äitisi isän talon; eikä hän sulkenut silmiään, ennenkun
hän näki sen tulena palavan.»

»Ja kenen työtä oli tuhpalo?» kysyi nuorukainen.
»Talon sytytti kymmenvuotias poika, jonka isä oli

murhapolttaja», vastasi vanhus.
»Niin, minä», sanoi nuorukainen haaveellisesti. Syn-

tyi pitkä äänettömyys.
»Niin oli rikkaasta tuhut kerjäläinen», jatkoi tuo-

mari, »kuinka hän tulesta pelastui, ei kukaan tiedä».
»Yksi tietää sen», huusi nuorukainen, »se, joka

unohti koston, kun näki hänen harmaat hapsensa».
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Hinta korukansissa 43 mk. (Hienoissa korukansissa 47 mk.)

Valvojassa lausui professori Eliel Aspelin teoksesta
m. m. seuraavaa:

Nyt kun suurtyö kokonaisuudessaan on tarkastettavanamme, täytyy
jokaisen suoraan tunnustaa, että taiteilija on tyydyttänyt mitä korkeimmat
vaatimukset. Hän on näet alusta loppuun saakka verrattomalla hartau-
della, uupumattomalla luomisvoimalla ja hienosti ymmärtäväisellä keksimis-
kyvyllä luonut kuolemattomien runoelmien kuvasäestyksen runoilijan hen-
gessä, niin että se täydellä sopusoinnulla liittyy niihin. Jos kysytään mikä
todistaa tämän suuren kiitoksen oikeaksi, niin on etenkin kaksi seikkaa mai-
nittavana. Toinen on se että kuvia kannattaa yhä uudelleen katsella, toisin
sanoen että niihin kiintyy, että niitä pitää yhä enemmän runoilijan sanoja
vastaavana; toinen taas se, että näin tehden yltä useampi herättää katso-
jassa samantapaisen liikutuksen kuin itse Tarinat,










