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Katajainen kansani.

Se

ei ole suinkaan sattuman oikku, että juuri
me suomalaiset olemme tänne Suomenniemelle pysähtyneet ja täällä näihin päiviin
saakka pysyneet
Täällä on kyllä käynyt muitakin maan haussa. Mutta ne ovat joko läpi pihan ajaneet taikka
kääntyneet veräjän suulta takaisin. Lappalaisen
kynnet eivät saaneet erää Suomen kamarasta, ja
pulkissaan poistuivat he vähitellen sinne, missä
elatus kasvaa heille itsestään. Ruotsalaiset ottivat haltuunsa rantamaan hedelmällisimmän ruokamullan, mutta kun kahden penikulman päässä
merestä tuli vastaan suo ja korpi, niin siihen
he seisattuivat. Mitä itäisiin ystäviimme tulee,
niin lienevät kaalimaat ainoat, joita heidän auransa
ovat täällä kääntäneet. Ja jos täällä joskus lie hiisiä
asunut, niin ovat ne tyytyneet olemaan kivenheittosilla kirkkojen kanssa, ja siihen uupuneet.
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Suomalaiset, ne olisivat kai nekin löytäneet
mehevämpiä maita, joissa rieska ja hunaja
vuotaa. Mutta heidän halunsa näyttää aina vieneen heitä kuta karuimmille maille. Ihan kuin
uhalla ovat he hakeneet kuivia kankaita, veteliä
soita ja synkkiä routapohja-korpia.
On niitä, jotka ovat sanoneet sitä pakolliseksi siirtymiseksi muiden väkevämpien tieltä.
Minä luulen, että se on ollut esi-isiemme käytännöllisin kuninkaan-ajatus. He ovat tunteneet
omien sivujensa sitkeyden, ja siinä, missä toisten selkäranka olisi rusahtanut poikki, siinä on
heidän selkärankansa vaan voimistunut. Kuokka
on ollut heidän miekkansa ja sillä ovat he valloittaneet itselleen maan, jonka voittajakin on
tunnustanut heidän omakseen. Minkä nimellinen hän lienee milloinkin ollut, puhuipa hän
ruotsia, tanskaa tai venäjää, lopputulos taisteluista on ollut se, että taistelutanner jäi suomalaisille itselleen. Ulkolaisille uudisasukkaille on
se ollut liika kova pähkinä purra. Ja niin se
on vieläkin. Jos me ojentaisimme sen vieraalle
tule ja ota!»
ja sanoisimme: »tuoss' on
niin ei hänessä kuitenkaan olisi sen ottajata.
..

.

—

Sentähden me saatamme istua jotenkin huolettomina ja mitään hätäilemättä, »vaikk' onni
mikä tulkohon.» Me saatamme tyynesti kuun-
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nella taivaan tuulien huminata, niinkuin kataja
kivisellä mäellä. Ylä-ilmoista iskevä ukkonen
musertaa pirstaleiksi korpikuusen, mutta katajikkoon se tupsahtaa voimatonna. Sotaratsut
ajavat siitä ylitse ja kanuunavaunujen rattaat taivuttavat sen maata myöten. Mutta kataja ei
katkia. Ei synny verihaavaa, ei tule luun vikaa.
Kun meteli on ohitse, ojentaa pieni puu lyhyen
jäntevän vartensa ja oksa risahtaa oksalle:
»kasva sinä sinnepäin, minä kasvan tänne.»
Eikä kestä kauvan, ennenkun on jo jalkain jälki
ja pyöräin uurtama ura peitossa. Ja kun yliajaja huomenna hakee eilisiä jälkiään, ei hän
enää niitä löydäkään. Tie on kasvanut umpeen
ja katajikko näyttää koskemattomalta.
Niiden meidän veljiemme viljelyksiin, jotka
ovat asuinsijoikseen hakeneet pehmeämpiä peltomaita, ovat uurroksettunkeneet syvemmälle. Mutta
juuri se, että me valitsimme kovimman kallioniemekkeen, jossa ainoastaan meidän kaltaisemme
katajat voivat kasvaa, se oli meidän suurin viisautemme. Se Mooses, joka meidät tänne luvattuun maahamme johti, hän ymmärsi sen omituisen voiman, joka piili hänen kansansa katajuudessa.
1891.

Kotiin

Ihminen

on usein mielentilojensa heiteltävänä.
Ne tulevat, nuo hänen «tuulensa», puhaltaen milloin sieltä milloin täältä. Ne menevät samaa tietä, jatkaen matkaansa, ja ainoa,
minkä heistä saa selville, on heidän humunsa.
Kenties tottelevat he joitain lakeja, mutta ne lait
ovat vielä yhtä hämärät kuin ilmavirtain. Ainoastaan arveluina ne tunnetaan ja niiden tutkijat, sielutieteilijät, panevat ehkä yhtä paljon
omiaan kuin allakantekijät ja Falbit

Turhaan saat kysellä pohjoismaalaiselta, minkätähden hän yhtäkkiä päättää jättää etelän
päiväpaisteiset rinteet, miksi hän heittää Seinen
vihreät rannat, Pariisin viehättävät bulevardit ja
sen ihanat ympäristöt Hän ei osaa sitä selittää, hänelle iski se päähän, hän »sai halun»,
hänelle tuli se »tuuli».
Ilman itselleenkään ymmärrettävää syytä alkaa häntä tukehuttaa se ilma, jonka suloisessa
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lämpimässä hän oli loikonut kuin latsarooni ja
ollut onnellinen ja tyytyväinen ja päättänyt
ikänsä sillä lailla elellä. Suuren kaupungin elämä, vaikka se on kiihkeimmillään, hienoimmillaan
ja hauskimmillaan, häntä kyllästyttää. Ja vieraan maan vihreän himmeät metsät, joiden jokaisesta lehvästä tuoksuu unettava hekkumallinen rauha, alkavat yhtäkkiä kuin etoa sydäntä.
Hänestä tuntuu siltä kuin olisi hän elänyt
kauvan vedellä ja leivällä, ja hän kaipaa suolaa.
Vaikka hänestä olisi ollutkin kaikki turhuutta, on
hänelle nyt kotoisen lammin loiskina tärkeintä
maailmassa. Hänen täytyy saada sitä kuulla,
kuulla käen kukuntaa ja peipposen kiihkotonta
viserrystä. Ja nähdä sihisevän lehdon sisästä
sekä viattoman, neitseellisen koivun että totisen,
ruskean petäjän rungon.
Miksi se on tarpeellista? Siihen ei hän voi
vastausta antaa. Hän vaan tuntee ne väreet
ruumiissaan eikä voi niitä vastustaa. Ja niinkuin muuttolintu löytää itsensä siiviltään, niin
löytää hänkin odottamanaan itsensä matkalla
kotiaan kohti.
Sama kiihko, mikä hänellä oli kotoa pois,
sama se häntä nyt sinne kiidättää takaisin. On
kuin olisi solmu sydämmessä, joka ei laukea
ennen kuin oman maan ranta on hänen edes-
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sään. Vaunun ikkunasta vilahtelevat Reinin
rannat aamupäivän paisteessa, vihertävät kaukaiset metsiköt, ja illalla vilkkaa tulia suurista
kaupungeista. Hetkeksi herää vielä halu jäädä,
siellä olisi niin paljon näkemistä ja oppimista.
Mutta se tunne on vaan kuin hetkellinen laskeutuminen linnun lennossa. Seuraavana hetkenä oikiaa mielen mutka, ponnistetaan toiset
puolet ylemmä ja matkan suunta jää muuttumattomaksi.
Päivät ja yöt kuluvat matkalla omituisessa
huumauksessa ja puoli-horroksissa. Ainoastaan
silloin tällöin liehauttavat epämääräiset arvelut
noita raskaita, sumuisia uutimia, jotka muuttautuessa oloista toisiin laskeutuvat aivojen ympärille.
Onko siellä mitä muuttunut? Esiytyyköhän isänmaa edukseen? Kestääkö hän se vertailun? Tuntuukohan se kovinkin kolkolta?
Lähtiessä oli siellä niin sievää ja somaa, tyyntä,
rauhallista ja puhtoista, välistä melkein mainiotakin. Olikohan se vaan siksi niin, ett'ei ollut
muuta nähnyt?

Pohjoisesta käy vastaan kylmä tuuli ja sanomat tietävät halloista kotimaassa ja uusia yhä
odotetaan idästä. Ja tulijankin mielentilain »tuuli
alkaa kammeta pois entisiltä sijoiltaan. Se leyhyttelee muistoja Meudonin metsistä ja St Clou>

Aho, Katajainen kansani.
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din kukkuloilta, jonne näkyi puitten lomasta
koko Pariisi valkoisine huoneineen, ruskeine
kattoineen, korkealle kohoavine rakennuksineen
ja sopusointuisine torneineen. Muistuvat mieleen paluumatkat maalta Seineä pitkin pienissä
laivoissa, jotka laskivat yhden siltakaaren alta
toisen alle ja joissa matkustajat juttelivat keskenään iloisesti ja hilpeästi.
Noina tuollaisina hetkinä ja monina muina
samanlaisina oli ollut kotimaa mielestä niin
kaukainen ja köyhä. Sekin, minkä oli ennen
luullut voittamattomaksi, sen ihana luonto, se
näytti voitetulta. Mitäs oli se kaikki tämän täyteläisen ja uhkuvan rinnalla! Heidän maansa
on luonnon suosima, kaikkialle näyttää riputellun kerros mehukkaampaa multaa, voimakkaampaa ja tehosampaa maata, ja kalliotkin ovat
jalompaa, kauniimpaa kivilajia. Heidän ympäristönsä ja elämänlaatunsa saa veret vilkkaampaan liikkeesen, nerostuttaa rodun ja kohottaa
kaikkialla ymmärryksen ja älyn keskipinnan.

Jota vastoin siellä kotona päivä paistaa vinosti ja kylmästi. Maanala on raaka ja hedelmätön, kasvullisuus vaan hiukan vaivaiskoivua
ylempänä, ihmiset raskaita ja uneliaita, ja heidän
älynsä keskinkertainen, näköpiiri ahdas.
Kääntyisinkö pois, palaisinko takaisin?

KOTIIN.

19

Voinhan kuitenkin käydä katsomassa, jatkaminahan nyt matkaani, kun kerran olen sen
alkanut. Onhan nähtävä kotirantakin, vaikka se
olisi kurjalankin ranta.
Koko Suomen lahti on usmassa. Laiva hapuilee suuntaansa, huutelee alituisesti torvellaan
ja haihtuu joskus oikealta tieltään, jonka taas
vaan vaivoin löytää. Ensimmäiset kaljupintaiset
kalliosaaret kohoavat vedestä. Ja ensimmäinen
tunne on niitä nähdessään pelko joutua karille
kalliin ulkomaisen lastin kanssa.
Vihdoin löytyy väylä ja yön hiljaisuudessa
ohjataan laiva satamaan kahden kallion kielekkeen lävitse, niinkuin varkain hiivittäisiin. Kaupunki nukkuu, ei näy muita tulia kuin himmeä
tuike Seurahuoneen ikkunasta ja Nikolainkirkon
valaistu kellotaulu, jota ei näytä kukaan tarvitsevan. Ainoastaan muutaman isomman laivan
mastot häämöittävät talojen yli taivasta vasten
ja laivasillassa on siellä täällä vaan kiinni joku
halkoproomu.

Ei ole ensi vaikutus kotimaasta edullinen.
»Kappelissa» istuu vielä muutamia tuttavia
syömässä. Muut ihan entisensä näköisiä, paitse
muuan, jolle on sitten viimeisen kasvanut parta
pitemmäksi. Ne ovat »fennoja» ja nuo tuolla
toisaalla ovat kai »sveessejä», ja kun kuulee
—
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puheita, niin ovat esillä vielä ne vanhat toivottomat pikkuasiat, »Herää Suomet» ja virkanimitykset. Yhäkö vielä vaan samat jauheet samassa
myllyssä! Mutta ehkä on se vaan satunnainen
»tuuli», omatekoinen mielentila, syntynyt siitä,
etfei oikein käsitä olevia oloja.
Huomenna se onkin taas muuttunut. Usma
on haihtunut ja tuo niin järkevän kirkas pohjolan aurinko paistaa yli kaupungin. Satamassa kimmeltää virkeä aamulaine, meri hengittää maalle tuoretta suolaansa, väkeä vilisee
torilla, raitiotien kello antaa merkkiä taukoamattomasta liikkeestä ja laivain vipukoneet ovat
vinkuvassa työssä.

Kappelin edustalla puhaltaa suihkulähde.
Huonerivi Esplanaadin varrella muistuttaa suurta kaupunkia ja yleisö tekee vaikutuksen eurooppalaisista.
Seisovathan siinä jykevinä ja totisina senaatti ja yliopisto. Samassa kihermässä kohoavat oma säätyhuone ja oma pankki. Niillä on
kaikilla pohjana Suomen kova harmaakivinen
kallio, joka ei murene mereen, vaan ajaa askel
askeleeltaan sen aallot yhä kauvemmaksi takaisin.

Kaikki on tosin pienoiskokoa, mutta se on
omaa ja lujatekoista. Me pureudumme kuin
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kanervikko kynsin hampain kiinni maamme kamaraan. Sille, joka tahtoisi meitä siitä irti kiskoa, jäisi vaan helpeet käteen, mutta juuret
piiloutuisivat uutta itua tekemään.

Ja kun

sen tietää ja kun näkee

taas

päänsä

päällä tuon rauhallisen, haalean sinisen taivaan
laen, niin silloin ei Suomi tunnu heikommalta
eikä sen tila toivottomammalta kuin muunkaan
maailman.
1891.

Maan sydämmeen

Pääkaupunkimme

on kyllä kaunis ja sopiihan
meidän ylpeillä, kun ulkomaalaiset sitä kehuvat ja ovat siihen ohikulkiessaan ihastuneita.
Mielellämme me itsekin siitä sanomme, katsellessamme esplanaadimaisemaa, että se tekee meihin eurooppalaisen vaikutuksen. Tuo palanen
Katajanokan sillalta Uuden teaatterin nurkalle
ei ainoastaan muistuta, mutta todella onkin palanen ulkomaata. Rakennukset ovat yhtä kauniit ja siistit kuin suurten maailmankaupunkien
hienoimmissa osissa, katurautatiellä on mieltä
virkistyttävä liikkeensä, on kauniita, somia ajokaluja, on katukahviloita isoine ikkunoineen ja
ilma korkeiden huoneiden välissä heloittaa yhtä
läpikuultavana ja hurmaavana kuin konsanaan

Pariisissa.
Ihmisvirta kykenee jo sekin kilpailemaan
täyteläisimpien kanssa. Bulevardikävelijäin veltto
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verkkaisuus on täällä vaan suomalaista hitautta.
Tuolla täällä tapaa jo kasvoja, jotka ovat kulttuurin hienontamia ja joskus tulee vastaan
nainen, joka kantaa pukuaan moitteettoman pariisilaisesti. Onhan siinä yleismaailmalliselle
mielelle aihetta iloon ja ylpeilyyn, varsinkin kun
korvaa tuon tuostakin koskettaa vieraan kielen
sorahdus ja se johtaa muistoon suuret »sivistysmaat» sekä lännessä että
idässä.
—

Mutta välistä tuntuu siellä Helsingissä niin
turvattomalta. On sittenkin niinkuin ei olisi
oikein kotonaan, niinkuin olisi ympärillä enemmän vierasta väkeä kuin omaa sukulaista rotua.
Siellä on niinkuin ulkomaailman suuren meren
rannalla, jonka luotettavaisuus on aina epävarma
ja joka rantamaisemansa niin helposti voi muuttaa näköisekseen.

Ja sentähden sieltä aina tuon tuostakin tekee
mieli pois, näkemään perin kotimaisia maisemia,
kuulemaan kieltä, joka sorisee omaa metsäpuron sorinataan ja katselemaan kasvoja, joissa
ei ole ulkolaista sekoitusta. Tekee mieli maan
sydämmeen.
Se alkaa melkein kohta, kun Helsingin asemalta lähdettyä ovat lakanneet rautatievaunuja
valaisemasta radan varrella sytytetyt sähkötulet
Ollaan jo metsässä melkein samalla, synkkä sydän-
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maa on kahden puolen tietä ja puut seisovat
jäykkinä ja hiljaisina lumihuntujensa sisässä. Vielä
kilisevät isommilla asemilla kannukset ja santarmit ylläpitävät sotakuria. Venäläisiä sotamiehiä
pilkistää huuruisista ikkunoista ja sieltä sisästä
pölähtää oven avautuessa tupakan savua ja vierasta kansallisuutta.
Mutta ne jätetään menemään Pietariin päin ja me nousemme suoraan
kotiseutuja kohden.

Tuntuu kuin olisi niin hyvässä suojassa
keskellä lumista seutua, jota myöten kulkiessa
ei pidetä kiirettä. Sitä katsellessa ja sivuuttaessa noita metsätorppia, joita ei hangen keskestä eroittaisi, ell'ei savukiemura kohoisi puitten
lomitse kirkkaalle taivaalle, unohtuu vähitellen se,
mikä pitkin vuotta on mieltä painanut. Tuonne
ei ainakaan voi vieras tunkea, ja semmoisissa
se säilyi ennen vanhaankin isonvihan aikoina tulevan sukupolven siemen. Ja kun rantakaupungit
etujensa vuoksi ja olojen pakosta muuttivat
mielensä ja kielensä epäkansallisiksi, niin kasvoi
korven pinnassa noita »suuria» kyntömiehiä,
joiden selkäpiissä oli suomalainen sitkeys ja joiden aura käänti oman mullan päällepäin.
Asemilla liikkuu maakansaa, lapikkaissa ja lammasnahkaturkeissa. Heidän vaatteensa ovat samaa
kuosia kuin heidän vuosisatojen kuluessa kehit-
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tynyt murteensa, joita kumpaakaan ei ole rautatie saanut muuttumaan. Niinkuin suuren suon
pohjavesi kaivautuisi ratapenkereen alatse, jos
sille ei ojia kaivettaisi, niin on kielikin puhkaseva väylät kansan ajatuksille, jos sitä koetettaisiin tukkia siinä, missä on sen luonnollinen
kulkupaikka.
Nuo harmaat olennot, ne näyttävät niin
rauhallisilta kuin tervaskannokko syysmyrskyjen
raivotessa. Ei heihin pystynyt sekään kieli, joka
heille toi heidän uskontonsa; pystyisikö sitten se,
joka tahtoisi heiltä sen viedä.
On täällä sitten tien päässä pikku kaupunki,
niinkuin kosteikko korven keskessä. Ympäristön alkuperäisyys ja omituisuus on kuin yhteen
paikkaan keskittynyt. Sitä piirittää totinen havumetsä, jonka humina kuuluu joka taloon ja
sinne tuovat joka haaralta viittatiet, talonpojan
itsensä auki ajamat pahimmankin ummen aikana. Alhaalla jäällä soivat aisakellot ja hiljaisina iltoina seisattuu yksinäinen kadulla kulkija
niitä hellällä liikutuksella kuuntelemaan, taas
pitkien aikojen kuluttua.

Kadut täällä ovat kuin kaupungissa, mutta
talot ovat kuin huviloita tai herraskartanoita
maalla. Ne ovat ryhmittyneet kirkonkyläksi
tuomiokirkon ympärille, jonka valkonen torni
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hohtaa jo kauvaksi tulevan silmään. Se on ollut
tuo Herran huone aikoinaan, entisinä vainovuosina, vihollisten hevostallinakin, mutta jäljet
siitä sen seinässä vain kasvattavat hartautta kansan mielessä.

Kirkon edustalle on pystytetty suuren isänmaan sankarin muistopatsas. Hän seisoo siinä,
tuo pronssitettu mies, harmaakivisellä jalustallaan, joka on lohkare hänen kotimaansa kalliosta. Rauhallisesti, mutta jäykästi katsoo hän
itää kohti, jonka tuimat tuulet eivät saa hänen
luomiansa laskeutumaan, sillä hän on seisonut
eikä ole väispäin pahempiinkin aikoihin
—

tynyt.
Tornikello soi kuutamoisena yönä kahtatoista ja uusi vuosi on alkanut. Täällä maan
sydämmessä, keskellä hiljaista maisemaa ja viattomuutensa unessa levähtävää kansaa ei sen
soitossa ole pahan aavistuksen kammottavaa sivusointua. Se on kuin kaiku tämän kansan hyvän
omantunnon äänestä ja siksi tuntuu sitä kuunnellessa niin turvalliselta.
Kuopiossa 1 p.nä tammik. 1891.

Isäntä ja mökkiläinen.

Suomelan

mökissä, kaukana Saimalammin rannalla, oli surullinen aamupäivä. Asukasten

mieli oli synkeä ja he istuivat pitkän aikaa
ääneti pirtissään, tuijottaen eteensä, mitään virkkamatta. Olisi ollut kevättöille lähtö, aurinko
paistoi ja tuvan takana tuoksui koivu hiiren
korvalla. Pelto oli tuoreella mullalla, hevonen
seisoi auroineen vaon päässä ja siemensäkki
odotti suu auki eloaitan ovella.
Mutta ei tehnyt miesten mieli lähteä kylvöksille ja emäntä oli unohtanut laskemasta lehmänsä laitumelle, niinkuin oli ollut aikomus
tänä aamuna.
Sillä oli tullut isännältä kirkonkylästä sana,
joka kertoi:
Pahalla tuulella on nykyään Venäenniemen pohatta. On uhannut ensi köyristä lähtien
ottaa haltuunsa mökin. »Pois pitää siitä nykyisten eläjäin. Se Suomalainen on jo liika kauvan
—

Aho, Katajainen kansani.
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elellyt meidän maalla. Hakekoon itselleen uudet
asuinsijat»

Syytä ei ymmärretty tähän mielen muutokseen. Aina oli eletty hyvissä väleissä isäntätalon kanssa. Arennit oli maksettu säännöllisesti ja päivätyöt tehty ajallaan. Ja jatkoksi
edellisille puheluille mutisi mökin mies:
Tässä kun on korpia raadettu, tehty
niittyä, perattu peltoa, kuivattu soita ja rämeitä.
Hallan paikka tämä oli, kun tänne isävainajan
kanssa tultiin ja kituen tässä ensi vuodet elettiin.
Ja nyt kun on paikka kovennut ja kun alkaa
saada viljan vaivoistaan, nyt se aikoo sen ottaa.
Eikä taida tässä toivo auttaa. Sen se on tehnyt
muillekin mökkiläisilleen.
Mutta hänen vaimonsa ei uskonut uhkausta
todeksi
—

:

En uskoisi vielä sittenkään, vaikka sen
omin korvineni kuulisin. Eikös ollut sanonut
Venäenniemen vanha vaari ukollesi: »Saat Suomalainen Saimaan rannan seudut viljelläksesi,
mene sinne, kaada kaski, rakenna pirtti ja ensimmäiset kymmenen vuotta saat verotta viljellä.
Jos sen ajan umpeen mentyä alat hyötyä, niin
tule pääpaikalle päivätöitäsi tekemään ja maksa
neljännekset viljoistasi.» Ja kättä lyödenhän oli
pirtin perälasin alla tämä liitto vahvistettu.
—
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Ne oli niitä aikojaan ne, ja nyt on toiset;
kuuluu
kaipaavan kirjallista kontrahtia, mutta
nyt
sitä ei ole tehty. Ja jos tahtoo meidät tästä
häätää, niin ei auta itkut eikä valitukset. Valta
sillä on tehdä, mitä tahtoo, ja jos ei huoli, niin
ei maksa rakennuksistakaan.
—

Eukko ei ottanut ymmärtääkseen. Hänellä,
niinkuin vaimoväellä tavallisesti, oli omat alkuperäiset käsityksensä asioista.
Valta! matki hän. Emmekö me ole yhtä
hyviä haltijoita tässä kuin hänkin? Itsekö hän
olisi käynyt tätä korpea kyntämään? Jos ei
meitä olisi ollut, niin minkähän näköinen olisi
tämä tienoo tätä nykyä? Sutten ja karhujen
laitumena sen sijaan kuin viljeltävänä vainiona.
Mitähän vaivaa hän on nähnyt, ottaakseen nyt
meiltä töittemme hedelmät? Hänenköhän hikensä tässä on vuotanut vai meidän?
—

Sitä ei kysy se, jolla on valta puolellaan.
Mutta emäntä jatkoi, käsittäen yhä asiat
omalla tavallaan:
—

Se ei ole kaikki tämä muuta kuin talon
nuorten miesten yllytystä ja miniäin kateutta.
Elävät siellä pääpaikalla liika ylellisesti. Mutta
minä uskon vanhaan isäntään ja hänen isänsä
—

sanaan.
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Ja sen sanottuaan meni hän pirtistä pihalle,
aukasi navetan oven ja laski karjansa laitumelle.
Sen tehtyään palasi hän takaisin pirttiin ja kun
näki miehensä ja poikansa yhä istuvan alla päin,
sanoi hän:
Ja vaikka nyt mikä halkoonkin ja vaikka
veisikin vieras kerran vielä talomme, niin ei
ole vielä vienyt. Eikä auta istua siinä ja huokaillen hukata poutaista päivää; menkää askareillenne miehet, minä menen omilleni.
Vanha Suomalainen heräsi synkistä mietteistään ja sanoi pojalleen:
Käy kylvökselle, Tuomas. On sitä kovempaakin koettu, kun karhu kaatoi karjan ja pakkanen pani viljan. Ehkä muuttaa Luoja vielä
miesten mielet.
Minä tulen jälestä siemensäkin kanssa. Kävihän miten kävikään, kylvöt
niitti sitten kuka
ovat meidän kylvettävät
niittikään.
Ja pitkän helteisen päivän asteli ukko edestakaisin pellollaan ja poika siementi jälen aurallaan
niinkuin olivat jo monta monituista
kertaa ennenkin tehneet.
—

—

.

.

.

—

1891.

Idän halla

Halla

tulee tavallisesti pohjoisesta päin, mutta
ei kuitenkaan aina. Joskus kuulee puhuttavan halloista, jotka tulevat idästä.
Eräänä heinäkuun iltana viime kesänä istuimme isännän kanssa ulkoporstuan penkillä. Hän
oli tullut heinäniityltä, laskenut haravan tikapuita vasten ja näytti olevan huolekas ja totinen.
»Olisihan tämä hyvä paikka muuten», jatkoi
hän puhettamme, »paratta maita koko pitäjässä
niin niittyjen kuin karjanlaitumen ja kalavedenkin puolesta. Olettehan sen itsekin nähneet,
että paikat näyttävät lujilta, kun pellot ovat
järven niemessä ja vettä on etelässä ja lännessä
eikä Pohjoisvuori tuolla päästä pakkasviimoja
puhaltamaan. Mutta vaikka tämä on näöltään
näin herttainen ja vaikka tavalliset hallat ajavatkin ohitse, niin täytyy aina kulkea alituinen
vilun pelko rinnassa.»
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»Tällä paikalla panee idän halla.»

»Silloiij kuin ei aavistakaan, niin nousee se
piilostaan, huokuu useamman kerran kesässä
kylmää vainioille ja viepi vähitellen koko vuoden elämisen.»
»Siinä on tuossa takalistolla suuri rajaton
korpisuo, joka alkaa haka-aidan takana, ja sen
se on syy kaikkeen. Sen soppiin ei ole koskaan päässyt päivä paistamaan, ja sen pohjalla
asuu ainainen sulamaton routa. Eivät auta kuumimmat kesätkään. Niinpiankun tuuli kääntyy
itään ja yöksi tyyntyy, niin on aamulla kaikki
kuurassa. Eikä sitä tiedä, milloinka sieltä alkaa
halla nousta. Se on noussut keväällä arimman
oraan aikana, se on ilmaantunut heilimoidessa
ja voinut tulla vielä silloinkin, kun maitojyvä
on hennoimmillaan. Ja niinkuin sanoin, sitä
ei tiedä, milloinka se tulee. Nytkin on tuuli
asustanut koko päivän idässä ja huomenna
saattaa olla mennyttä kaikki. Kun olisi edes
siksi odottanut, että olisi saanut osankaan kuhilaalle.»
»Tähän kun tuli meidän suku tuolta itäpitäjistä soiden poikki ja sydänmaiden halki,
niin nähtiin tämä rehevä järven ranta, siihen
ihastuttiin ja tehtiin tämä talo. Mutta yli järven
olisi pitänyt soutaa ja loitota lännemmäksi mei-
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dän niinkuin muidenkin.
tyhmyytemme.»
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Mutta se oli se oma

Vaan ettekö voisi asettaa suota viljelyksen alaiseksi, kuivata hallanpesää ja koventaa
—

paikkaa?
»Mikäpä sen pohjattoman heteen kuivaa ja
perkkaa satavuotisen korven. Siihen ovat liika
vähäiset tämän talon varat.»
—

Ettekö ole pyytäneet apua hallitukselta?

»Eivät näy hallituksen huolet ulottuvan idän
hallain häätämiseen. Suo on liika suuri, ovat
sanoneet valtakunnan viisaat. Siihen menisivät
maan kaikki varat eikä yhden talon hyöty vastaa niin isoja uhrauksia. Koittakaahan tulla
toimeen, ehkä sitten saatte apua, kun ensin
ovat Pohjan suot peratut, jotka tätä nykyä ovat
hallituksen huolena, ja rukoilkaa Jumalaa, että
Hän antaisi teillesuotuisempien tuulien puhaltaa.»
—

Oletteko rukoilleet

Jumalaa?

Liehän tuota sitäkin. Ja välistä pitääkin
lomaa. Mutta ei se näy enää kuulevan nykykansan valituksia. Ei ole sitä kuun käännettä
ollut tänäkään kesänä, ett'ei olisi itäsuon vilu
vikuuttanut milloin mitäkin toukoa. Ja nyt näkyy
aikovan viedä viimeiset. Jos yöksi tyyntyy, niin
on mennyttä viimeinenkin vilja.»
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Alakuloisena hän istui siinä ja hänen surullisien kasvojensa ulkopiirteet kuvastuivat mustina ja synkkinä idän taivasta vastaan, jonka
kalpealla, kylmällä rannalla piipotti jäykkä, matala kuusimetsä.

En osannut häntä lohduttaa ja mitäpä se olisi

auttanutkaan, sillä yöksi lakkasi tuulemasta, itäsuo teki tehtävänsä ja pani sen, mikä kesäisiltä
halloilta oli panematta jäänyt.
1891.

Kurjalan rannalla.

Matala,

liejupohjainen sydänmaan järvi, johon
soilta valuu mustat, mutaiset vedet Rannoilla kasvaa paksu ruokkoamaton kahilikko,
niinkuin suuri siivoton parta ja jättää ainoastaan
keskelle silmäkkeen selvempää vettä.

harmaalta, likaiselta syyson metsän reunaan saakka
Luhtaniitty
taivaalta.
Sataa tuhuttaa

vesillä. Metsä on aukomatonta korpea, kaikki
puut ovat yhtä korkeita, piipottavia, ohdakkeisia
kuusia. Metsän niemekkeessä on lato ja harmaa
heinäpieles. Ladon nurkalla kasvaa yksinäinen,
karsittu petäjä ja sen kyljessä on pyöreäkitainen
telkänpesä.

Kaukana koiven yli häämöittää sateen sisästä harjanne ja harjanteen selällä on haamuja
talosta, jonka torppa lienee tämä asumus tässä
vähän kuivemmalla ylänteellä, mihin toi minut
tuo likainen karjanpolku korven sisästä.
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Tuossa ovat talli ja navetta ja aitta ja maan
sisään painumaisillaan oleva pirtti. Katot ovat
tuohesta ja turpeesta ja ikkunassa on toinen
puoli pärettä, reikä rievulla tukittu.

Ruispelto on sängellä, liinamaalla on korvo
kumollaan ja aidalla riippuu hallan panemia
perunanvarsia. Ei näy ketään, missä lienevät
asukkaat, ovi on ulkoapäin pönkitetty.
Vetelä tie vie rantaan, jossa on haiseva
liinaliko liejukossa, pesurahi sääret sojoina
ilmassa, vanteeton kiulu ja vanha venhe, puolillaan vettä, jossa uiskentelee ongen vapa ja
hiiltynyt tervashalko.

Rannalla liikkuu harmaan punainen olento:
kurja, takkuinen juoksukoira. Näkee oudon
miehen seisomassa veräjän suulla, ja säikähtää. Ei haukahda, vaan loikkii häntä koipien
välissä pakoon ja retuuttaa mädännyttä kalan
ruumista hampaissaan. Varis on istunut aidan
seipäässä, se kadehtii koiran saalista, lähtee lentää
kahnuttamaan jälestä ja päätyy tuulen kantamana
tuohon karsittuun petäjään ladon nurkkauksessa.
Ilta alkaa jo hämärtää, vielä on kierrettävänä järvi, ja taloon tuolla mäellä on neljännes korpea kulettavana. Vaatteeni ovat likomärät, kengistä tirskaa ilmivesi ja käsiä palelee.
Rätkii jo räntää kasvoihin, tuuli ravistelee puo-

KURJALAN
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leksi lahonnutta pisteaitaa ja soittaa surkeasti
valittaen pyssyni piipun suuta korvan juuressa.
Tuvan seinämällä tahdon panna tupakan.
Taskusta sattuu käteeni palanen vanhaa sanomalehteä. Päivän määrä on poissa, mutta siinä
on alku uutiseen: »Surkeat ovat ajat tätä
nykyä Suomessa. Alakuloisuus täyttää mielet
ja
Jatkoa ei ole eikä sitä tarvitakaan.
..

.>

1891.

Nuoruuden unelma.

Jospa

tulisivat vielä joskus takaisin ne ihanat
ajat, jolloin isänmaan onni kajasti niin kirkkaana ja toivehikkaana edessämme, jolloin sen
tulevaisuutta ei johtunut mieleenkään epäillä. Ei
koskaan sen jälkeen, ei edes innostuneimmissa
ylioppilasjuhlissakaan ollut varmuus kaikesta niin
vankka kuin noina viimeisinä koulupoikavuosina,
tuolla kaukaisessa, pienessä maaseutukaupungissa.
Se oli neitseellisen ihana se niemi, joka luikerti ulos Kallaveden keskeen ja jonka nenässä
me istuimme nuo valoisat keväiset yöt ja haaveksimme avosilmin viattoman mielen unelmia.
Nukkui koko kaupunki salaperäisen Puijonmäen varjossa, jonka taaksi aurinko jo oli laskeutunut, ja rantatalot ja valkoinen kirkontorni
kuvastuivat tyynen Kuopionlahden pintaan. Hiljainen, sileä laine vaan silloin tällöin huokasi
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kuin nukkuva, joka näkee hyviä unia, näkymätön
lahorastas sirautteli lehdettyvän koivikon sisästä
ja öisten soutelijain venheistä soi vesiä myöten
kaihoisan kansanlaulun sävel.
Emme olleet isänmaastamme muuta nähneet
kuin kotiseudun ja tämän pienen kaupungin
ympäristöineen. Mutta me tiesimme, että se oli
samallaista muuallakin, me kuvailimme saman
taivaan kaikkialle ja kaikkialle nuo kukkulat,
nämä niemet ja nuo uinailevat saaret ja tyynet
ulapat. Me näimme Suomen niemen ulkonevan
epämääräisen suuresta itäisestä mantereesta, kiilautuvan kuin uljaan laivan, kokka eteenpäin,
pyrkimässä läntisiä maita kohti. Se tunki pitkälle merien keskeen, eteni joka vuosi ja niinkuin tätä nientä, tätä Wäinölännientä, syleilivät
Kallaveden selät, niin halailivat koko Suomenkin niemen rantoja nuo suuret Itämeren lahdet
Tänne olimme me tulleet, auringon ohjaamina itämailta, läpi erämaiden ja lumisten aavikkojen, olimme valloittaneet itsellemme oman
maan ja sen asuttavaksemme viljelleet!
Me

innostuimme, nousimme kukin kivel-

lemme, osoittelimme vesiä ja mantereita ja puhkesimme maamme mainetta vuorotellen ylistelemään:
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Me kättä voimme ojentaa

Ja vettä, rantaa osoittaa
ja sanoa: kas tuoss' on se
Maa kallis isäimme.

Äänisjärvi, Pohjanlahti
Auran rannat, Ruijan suu,
Siiri' on suomalainen mahti,
Jok' ei oo kenenkään muun,
Tällä maalla sa oot vahti,
Elä ääntäs halveksu!

Noin me lausujiimme. Mutta vielä me siitäkin rajamme laajensimme ja loimme samalla
Suomen tulevaisuuden jättiläisen suureksi.

Suomenmaa on niinkuin Kreikanmaa ennen
ja Suomen kansa on toinen kreikankansa!
Eikö meillä ole saaristomme niinkuin heillä oli
arkkipelaaginsa? Emmekö ole voitollisesti taistelleet ylivoimaa vastaan niinkuin hekin! On meilläkin ollut Thermopylaija ja Salamis, ja olemme
mekin pelastaneet länsimaisen sivistyksen!
Heillä oli Homeros, ja meillä on Kalevala!
Mutta meidän sankarimme taistelivat suuremman
asian puolesta kuin heidän! Agamemnon, Menelaos ja Akilles taistelivat ryöstetyn naisen puolesta, mutta Wainämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen taistelivat ryöstetyn Sammon. Nuo
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valloittivat kaupungin ja hävittivät sen, nämä
vapauttivat valon Pohjolan kivimäestä. Nuo
käyttivät miekkaa, nämä sanan voimaa!

Ja sanan voimalla me kerran vielä mekin
maailman valloitamme!
Kreikkalaisten mahtavuus ei ollut ainoastaan
heidän sotaisissa urotöissään, vaan vielä enemmän heidän taiteessaan, heidän kirjallisuudessaan,
heidän henkisessä suuruudessaan!

Ja

siinä olisi oleva meidänkin!

Suomenkieli on voimakas ja miehekäs ja
kaikumaan kirkas niinkuin kreikankin kieli! Ja
sen avulla me luomme kirjallisuuden, joka on
tunkeva tieltään kaikki muut, me luomme suomalaisen sivistyksen, uuden uutukaisen kulttuurin, joka on voittava nuo vanhat ja kuluneet.
Me levitämme aatteemme kauvas länteen, me
läpitungemme kaikki kansat, meidän katsantotapamme vaikuttavat uskontoihin ja kielemme perusteella syntyy uusia kieliä. Vanha maailma
on kuihtumaisillaan, se tarvitsee uudistusta ja
puhdistusta, se on kaavoihinsa kangistumaisillaan. Me suomalaiset, me keksimme uudet muodot ja puhallamme niihin uuden hengen. Ja
sen teemme muinaisuutemme perustuksella, Kalevalan ja Kantelettaren. Meidän maamme muuttuu yhtymäpaikaksi idän ja lännen välillä, se rikas-
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tuu ja varttuu, kaupunkeja kohoo kaupunkien
viereen, vuorien huipuille rakennetaan palatseja
ja niemien neniin pystytetään kuvapatsaita kansallisille sankareille. Tästä meidän kaupungista
syntyy kaiken henkisen elämän keskipiste, sillä
täältähän ensin kajahti Snellmannin herättävä
ääni, ja vuosittain täällä pannaan toimeen nuo
»puijolaiset leikit», niinkuin kreikkalaisilla oli
ennen »olympolaiset»

Ja vaikka me sitten joskus vuosisatain kuluttua kansana loppuun elettyämme heikontuisimmekin ja sortuisimme voimakkaampien tieltä,
vaikka ajaisivatkin ylitsemme roomalaisten sotavaunut ja turkkilaisten puolikuu kohotettaisiin
kirkkojemme harjalle, niin olisimmehan sittenkin
olleet se kansa, joka olisi maailman maustanut
ja jonka keksimiin kuoseihin valloittajammekin
pukeutuisivat.
Näin me olimme historiamme käsittäneet,
näin me haaveksimme hehkuvin poskin ja uskoimme mielikuvituksemme varmasti toteutuviksi.

Ja tuota suurta työtä alkamaan, siihen olimme
osaltamme mekin kutsutut ja me kasvoimme
omissa silmissämme suuriksi sankareiksi, olimme
kuin seisovinamme Ateenan torilla ja heitimme
huolettomalla liikkeellä olemattoman toogan har-
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noillemme, lähtien ylennetyin mielin palaamaan
takaisin kaupunkiin.

En muista, kuinka kauvan kesti tätä hurmausta ja milloin kynät haaveittemme siivistä alkoivat
karista. Ne luultavasti nykittiin yksitellen irti ja
kun ei uusiakaan sijaan kasvanut, niin lienemme
hiljalleen laskeutuneet maan pinnalle.
Isänmaan onni ja sen loistava tulevaisuus ne
himmenivät eikä meistä kenestäkään tullut suuria sankareja, niinkuin lasna ollessamme olimme

uskoneet
Mutta nuoruuden unelmat ja lapsuuden usko
eivät sentään milloinkaan kulu kokonaan pois.
On aikoja
ja ne ovat niitä, kun ei enää
olevan
mitään
jolloin
tunnu
muuta jälellä
on lohdutus niitä muistella ja jolloin ne tahtoisi
niin mielellään takaisin
nuo nuoruuden unelmat ja tuon lapsuutensa uskon.
—

—

...

1891.

Laiva lumimyrskyssä.

a

'n ankara lumimyrsky, välistä peittyy

meri
pyyhkäsee
vet, jolloin
tähti tulee

ja taivas sakeaan usvaan, välistä

myrsky lyhyeksi hetkeksi pois pilvilahtaa kirkasta taivasta ja joku
näkyviin. Laiva keinuu aalloilla
laitatuulessa, joka puhaltaa ulkoa pimeältä
ulapalta ja murtaa tuon tuostakin aallot
vihaisiksi vaahtopäiksi vedenalaisilla salakareilla.
Luotsi kulkee kahakäteen ahtaalla kohuolestuneena
milloin kompassia, milloin kallioita ja kareja,
milloin taivasta. Hän ajattelee ääneensä:
mentokannella ja tähystelee

Mikä ihme tässä on? Onko tässä joitain
uusia salaisia merivirtoja, joita en tunne? Onko
vika peräsimessä vai onko se kompassissa? Vai
onko koko laiva loihdittu?
Luulinhan tuntevani reitin, jota olen satoja
kertoja ennen kulkenut lumimyrskyssäkin ja
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päässyt siitä onnellisesti ulos. Pitäisihän minun
löytää umpisilmässäkin väylä ja osata ulkoa
merkit ja maat. Väylähän on se vanha kuninkaanväylä ja merkit ovat olleet ammoisista
ajoista paikoillaan niemien nenissä ja kallioiden
karissa. Olen jo kauvan turhaan tähystellyt.
Onko joku tahallaan hävittänyt reimarit, vai
myrskykö ne on vienyt? Onko se lumi, joka
tekee maat tuntemattomiksi? En tunne ainoatakaan kiveä enkä kalliota ja maat ovat muodoiltaan oudot ja oudoilla paikoilla. Olen varmaankin tullut väärille vesille . . .

Ainoa, minkä eroitan lumipyrystä, on suuri
matala manner tuulen alla, jonne myrsky minua
kantaa yhä lähemmä. Ei se vaan liene se Pahanrannan maa, kaikkien merenkulkijain kauhu
ja monen merimiehen hukka. Vaan johan minun olisi aikoja sitten pitänyt olla siitä ohi, jo
sen viimeisestä niemestäkin. En voi ymmärtää
tätä muuten kuin että olen jollain selittämättömällä tavalla kantautunut kauvas kaakkoon suunnasta, joka oli asetettu lounaiseen. Muuten olisi
minun pitänyt jo heti puolen yön jälkeen olla
selvillä vesillä.
Mutta kuinka se on voinut tapahtua? Olenhan koko ajan ohjannut kompassin mukaan.
Olisiko se ruvennut näyttämään väärin? Oli-
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simmeko ehkä kulkeneet sen paikan yli, jossa
se suuri uponnut rautainen sotalaiva makaa
meren pohjassa? Vai olisiko joku ilkiö pistänyt raudanpalan kompassiini? Semmoista on
ennenkin tapahtunut
tällekin laivalle. Ehkä
ovat laiminlyöneet tarkastamasta kompassiaau
—

satamassa ?
On siinä nyt vikaa laivan päällystössäkin.
vitkastelee tavallisuuden mukaan ja
lähettää lastin vasta viimeisellä hetkellä. Kapteeni on vanha siivo nahjus, joka ymmärtää
paremmin kauppa-asioita kuin merenkulkua. Molemmat perämiehet pyrkivät hänen sijalleen, kadehtivat toisiaan, koettavat tehdä toisilleen salaista kiusaa kaikissa satamissa, kallis aika kuluu
joutavissa kajuttakiistoissa ja sitten täytyy lähteä
yön selkään, olipa ilma millainen tahansa. Onhan luotsi laivalla, valantehnyt ruunun luotsi,
luotetaan häneen ja
syytetään häntä. Jos
laiva ajaa karille, maksaa vakuutusyhtiö lastin ja
laivan, pelastusyhtiö saa hyvää ansiota, päällystö
kirjoittaa kauniin meriselityksen, jossa jokainen
pesee kätensä, mutta luotsi erotetaan virastaan
ja laivan miehistö menettää leipänsä.

Isännistö

—

Yhä kiihtyy myrsky! Tuossa oli taas kari.
Kaikkialla murtuu meri vedenalaisiin matalikoihin. On ihme, jos tästä kunnialla selvitään

...
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Kun voisi edes hiljentää vauhtia, voidakseen
tullessa pikemmin pysäyttää! Mutta
silloin kantaisi myrsky maihin. Lienee sittenkin
parasta . (Hän puhelee jotain ruorimiehen
kojuun, asettuu sitten keskelle komentokantta, puristaen kahden käden kaiteesta). Hän
luulee olevan parasta kääntää vastatuuleen, suoraan ulapalle. Hän on ehkä oikeassa
. niillä
on mainio vaisto noilla vanhoilla merimiehillä,
vaikka eivät ole mitään tutkinnolta suorittaneet.
Enhän tunne tätä väylää paremmin kuin sitäkään:
vaara on siellä sama kuin täälläkin. Siellä on
kyllä merenkäynti suurempi, mutta onhan etu
se, että kokka on tuulta vasten.

tarpeen

..

..

Saattaahan siellä mastot ja lipputangot mennä,
ja kansilasti, nuo tyhjät tynnörit, ehkä täytyy
uhrata, mutta (hymähtää ivallisesti) saavathan
jotain mantereen rantalaiset
pahimpaan nälkäänsä! Laiva kyllä kestää, kokka on lujaa
tekoa, laidat ovat sitkeät ja kone voimakas. Turvallisempaa on jyskyttää aallokossa vaikka paikoillaankin kuin ajaa täyttä vauhtia salakarien
keskessä. Kunniakkaampaa on upota selvällä
vedellä kuin ajautua oudoille rannoille. Ehkä
saamme aamupuoleen jonkun tähdenkin näkyviin, niin että taas saamme suunnasta vihiä.
Tähdet ovat aina olleet merenkulkijain varmim—
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pina viittoina. Huomenna kierrämme Pahantahdon niemen ja ohjaamme Hyväntoivon saaren majakkaa kohti. Minä luulen, että ruorimies
on oikeassa... Ruori ympäri! (Laiva kääntyy hiljalleen vastatuuleen. Aallot huuhtovat sitä kokasta perään. Välisiä vaipuu se
näkymättömiin, välistä keikkuu korkealla
laineiden harjalla. Masto murtuu, lipputanko taittuu. Kansilasti vyöryy mereen,
joka raivoisasti nielee sen kiljuvaan kitaansa.
Taivas kirkastuu hetkeksi ja tähti tuikahtaa
Minä luulen, että pahin
pilvien lomitse).
vaara on torjuttu
täksi kerraksi.
—

—

1899.

Härkä ja muurahaiset.

Metsässä

oli kanervaisella kankaalla pienoinen
muurahaispesä syrjässä suurista valtateistä. Sen olemassa olosta ei ole maailma mitään
tiennyt, sillä teitä sinne viepiä ei ole ollut muita
kuin ne, mitkä muurahaiset ovat itse käyneet.
Uupumattomalla innolla rakensivat he huonettaan vuosi vuodelta yhä suuremmaksi ja sen
havunneulaista katonharjaa yhä korkeammalle
korottivat. Pieniä puutäitä pitivät he lehminään
ja elivät aika hyvin tästä karjastaan. Kesäisin
tekivät työmuurahaiset pitkiäkin retkiä ympäri
maita ja mantereita, mutta talveksi palasivat he
kaikki kotiinsa, jota rakastivat yli kaiken muun
maailmassa ja nukkuivat rauhallisina sen suojassa hankien alla, aina uutta kevättä odottaen, jolloin taas saisivat käydä tavallisiin toimiinsa käsiksi.
Muurahaiset käyvät paljon sotia keskenään
ja ryöstävät saaliita heikommiltaan. Vaan tämän
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pienen pesän muurahaiset eivät koskaan toisten
tavaroita himoinneet eivätkä koskaan toisille
muurahaisille pahaa tehneet.

Sentähden eivät he osanneet muiltakaan
mitään pelätä eivätkä tienneet itsellään mitään
vihollisia olevan. Eikä heidän rauhaansa ollutkaan kukaan häirinnyt
Mutta eräänä päivänä kesän ihanimman aikana kuului kummaa töminää kankaalta ja mylvintää ja kiihkeää ammuntaa. Hovin härkä oli
joutunut takamaita kiertämään ja etsi paikkaa,
mihin vihansa vimman tyhjentäisi. Kaatuneet
kannot ja irtirevityt mättäät osoittivat tien, mistä
se oli kulkenut. Muurahaiset olivat useinkin
kuulleet sen kulkevan, ja vaikka he tiesivät, että
härkä on muurahaispesäin pahimpia vihollisia,
eivät he osanneet tuosta sen enempää hätäillä,
sillä eiväthän he olleet harallekaan mitään pahaa tehneet. Ehkä tuo nytkin astelee ohitse ja
heittää heidät rauhaan.
Vaan kun härkä tuli muuraispesän luo, niin
julmistui se kovin ja mylvähti pahasti ja hotasi
siitä toisella sarvellaan katonharjan alas. Syntyi sähinä pesässä ja härkä sai karvasta vettä
silmilleen. Yltyi siitä yhä ja sysäsi molemmat
sarvensa mättääsen ja heitti puolet pesästä päänsä
ylitse metsään. Pesä kiehui kuin kattila ja härkä
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päristeli sieramiaan ja häntä heiskui vihaisesti.
Ja hän kävi vielä kolmannen kerran pesän kimppuun, iski sarvensa sen sydämmeen, astui jalkoineen sen sisään ja rikkoi huoneet ja kammiot
ja käytävät, sirottaen kauvaksi ympärilleen toukat
ja kotelot ja valkoiset munat.
Sen tehtyään poistui hän mylvien ja meluten ja kaadetut kannot ja irtirevityt mättäät ja
maahan tasoitetut muurahaispesät osoittivat tien,
mistä hän oli kulkenut.
Muurahaiset valtasi hämmästyksen kauhistus

nähdessään, miten heidän pesänsä oli käynyt,
jota olivat vuosikausia rakentaneet ja johon olivat parhaat aarteensa koonneet. Rauniona oli
rakas huone eikä ollut kortta korren päällä sateen suojaksi. Päättöminä juoksentelivat he edestakaisin sillä sijalla, missä pesä oli seisonut, tietämättä mitä tekisivät Koirasmuurahaiset, jotka
herroina pesässä elävät, tekivät lähtöä pois koko
paikalta, mutta työmuurahaiset tarttuivat heitä siipiin ja pitelivät kiinni, samalla kun toiset juoksuttelivat toukkia, munia ja koteloita lähimpään
piilopaikkaan, heille edes jotain suojaa saadakseen.
Mutta kun he siitä hiukan tyyntyivät ja pahimmasta pelostaan rauhoittuivat, ja rupesivat
lähemmin tarkastamaan, mitä oli tapahtunut,
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niin huomasivat he, että syvimmällä maan sisässä
olevat huoneet ja aitat ja käytävät ja kammiot,
joissa he talvivaransa säilyttivät, olivatkin koskemattomat. Sinne saakka ei ollut härän sarvi

ulottunut.

Ja

niin pian kuin muurahaiset sen huoma-

sivat, lähettivät he viestejä kanervametsänsä kaikkiin ääriin kokoamaan työmuurahaisia heidän
kattonsa korjaukseen. Ennen iltaa olivat tuhannen tuhannet pikku miehet työssä vetämässä
hujan hajan heitettyjä pesäpuita paikoilleen.
Semmoista kuhinaa, hyörinää ja tarmokasta toimintaa ei oltu minkään muurahaispesän ympärillä ennen nähty. Eikä kestänyt kolmeakaan
päivää, ennenkun keko oli katto päällä. Matalahan se on vielä ja litteä, mutta aikaa voittaen se
siitä kohoaa ja pyöristyy eikä kestäne kauvankaan, ennenkun hovin härän hävityksen jälki
on umpeen peittynyt.
Usein keskustelivat muurahaiset siitä, mitä
oli tapahtunut ja koettivat arvailla syytä siihen,
miksi härkä oli heidän pesäänsä puskenut.
Tahtoiko se heidän havunneulojaan? Mutta
mitä se olisi niilläkään tehnyt, eihän niistä kuivista neuloista ollut härän ruuaksi.
Oliko
pesä hänen tiellään ja se suuttui siitä, kun ei
päässyt kulkemaan? Vaan olihan tuolla koko
—

—
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kangas kulkeakseen ja koko metsä mylviäkseen.
Mahtoiko olla vihaa mitä vanhaa? Olisiko
?
joku muurahainen milloin pistänyt
—

.

..

Eivätkä muurahaiset koskaan päässeet selville siitä, mikä oli syynä siihen, että härkä oli
heidän pesäänsä puskenut Sillä ei kenenkään
mieleen johtunut, että se on härän luonto
semmoinen, että se puskee maan tasalle kaikki,
mikä kohoo sen tasapintaa ylemmä, vaan ei tasaiseen tantereesen koskaan sarviaan iske.

Härästä, joka muurahaisten pesän hävitti,
kertoo tarina, että kun se tuli lehmitarhaan,
niskakuoppa kukkurana muurahaisten munia ja
levittäen ympärilleen sitä katkerata lemua, joka
siihen oli muurahaisista tarttunut, niin siellä
hetikohta huomattiin, mitä pahaa se oli ollut
tekemässä. Nuoret hiehot, joille se koetti hyväksi heretä, ilmaisivat sille peittelemättä inhonsa,
mutta vanhat sonnit, joilla itselläänkin oli monta
muurahaispesää omalla tunnollaan, jurottivat
välinpitämättöminä, niinkuin ei asia olisi heihin
ensinkään kuulunut Ja ne ovat ne suuret sonnit, jotka muodostavat asioista yleisen mielipiteen lehmitarhassakin.
1899.

Narrin neuvo.
(Kuvaus inkvisitsionin ajoilta).

Siinä

on pienen kaupungin torilla, raatihuoneen ja tuomiokirkon välillä kaikellaisia
kidutuskoneita: venytystelineitä, peukalopihtejä,
piikkituoleja, naulatynnyreitä, hehkuvia hohtimia
Keskellä toria on polttorovio, valmiina
ottamaan vastaan kerettiläistä, jos ei hän tunnusta erehtyneensä, jos ei hän luovu harhaopistaan ja alistu ainoan autuaaksi tekevän katoolisen kirkon alle.
..

.

Hänet ripustetaan käsistään orteen riippumaan
ja jalkoihin kiinnitetään lyijypainoja. Mutta hän
ei muuta kuin huutaa vaan: en tunnusta!
en
luovu!
en alistu!
...

...

Hänet viedään piikkituoliin, mutta hän huutaa yhä hurjemmin vastalauseensa kiduttajilleen
ja ympärillä seisoville, joita on sekä torilla ja
kaduilla että katoilla ja ikkunoissa.
Häntä näpistetään hehkuvilla hohtimilla ja
hänen nahkaansa kärvennetään, mutta aina yhtä
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huonolla menestyksellä.
nusta, ei alistu

Hän ei luovu, ei tun-

...

Suur'inkvisiittori, kardinaali, joka itsestään
isosta Roomasta on tullut paavin käskystä kerettiläisyyttä tukehuttamaan, ei tiedä mitä tehdä
tälle uppiniskaiselle miehelle. Tunnustus, luopuminen, ehdon tahdon alistuminen olisi hänestä
mieluisampi kuin roviolla polttaminen, joka on
vasta viimeinen keino eikä ole enää suosittu
kirkon korkeimmissa piireissä.

Raatihuoneen parvekkeelle, jossa hän istuu
puettuna punaiseen verkaansa, kutsuttaa hän kätyrinsä ja käskee luvata ainaista armoaan syytetylle itselleen ja hänen suvulleen ja koko hänen
kaupungilleen. Mutta ylenkatseella kohtelee kidutettu kiusaajiaan.
Silloin loppuu suur'inkvisiittorin kärsivällisyys ja vimmoissaan käskee hän pyövelin silpoa
vasemman käden keretiltä. Vaan keretti ojentaa
oikeansa ja kehoittaa silpomaan senkin. Ja kuta
kovempi on hänen kipunsa ja kuta suuremmat
ovat hänen tuskansa, sitä kovemmin hän huutaa ja sitä kauvemmaksi hänen huutonsa kuuluu*
Kuuluu yli torin, pitkin katuja, tunkee seinien
läpi huoneihin, kantautuu ulkopuolelle kaupungin muurienkin.
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Hiki tippuu kardinaalin otsalta, hänet on
käsketty hankkimaan luopumusta, tunnustusta ja.
alistumista
pyhän isän ja hänen kardinaalikolleegionsa epäsuosio uhkaa häntä.
...

Mikä antaa hänelle tuon yliluonnollisen
voiman? kysyy hän itseltään ja ympärillä oleviltaan. Mutta ei kukaan voi siihen selitystä
antaa, sillä aina olivat ahdistetut ennen alistuneet.
—

Silloin astuu hänen eminenssinsä hovinarri
esiin, jota hän kulettaa matkoillaankin mukanaan,
ja pyytää saada puhua.
Puhu! sanoo suuriinkvisiittori.
Tukkikaa hänen suunsa! neuvoo narri.
Huutaminen helpoittaa kipuja, mutta kipu on kaksinkertainen, kun ei sitä saa huutamalla lieventää.
—

—

—

Narrin neuvo! sanoo suur'inkvisiittori.
Kuinka voi hän erehdyksensä tunnustaa ja harhaopistaan luopua, jos me hänen suunsa tuk—

keamme?

Joka vaikenee,

hän suostuu.
Sinä viisas narri! Neuvosi on nerokas!
huudahtaa inkvisiittori riemuissaan.
—

—

heti käskee hän pyövelinsä tehdä niinkuin
narri oli neuvonut Suukapula pistetään syytetyn suuhun ja solmitaan lujasti nuoralla niskan
taa. Ja kun hänet ripustetaan orteen riippu-

Ja
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maan ja lyijypainot jalkoihin kiinnitetään, vaikeja kun hänet piikkituoliin istutetaan,
nee hän,
ja kun häntä hehkuvilla hohvaikenee hän,
timilla näpistetään, vaikenee hän vieläkin.
Mutta kun kansa ei enää kuulekaan hänen
huutavan, alkaa se itse huutaa. Torilta ja kaduilta ja katoilta ja ikkunoista kuuluu yksi ainoa
iso huuto yli koko kaupungin:
Elä luovu! Elä tunnusta! Elä alistu!
—

—

—

Eikä hän alistunut. Sillä vaikkakaan hän ei
enää itse voinut huutaa, lievitti se hänen tuskaansa ja rohkaisi hänen mieltään, että kuuli
muiden huutavan.
ja hän kärsi, kunnes kuoli kiduttajainsa
käsiin.
Mutta silloin jyrähti torilta, kaduilta, katoilta
ja ikkunoista uusi huuto, riemuhuuto:
Ei luopunut! Ei tunnustanut! Ei alistunut!
Suur'inkvisiittori raivosi ja tukkaansa repi.
—

Mutta narri nauroi parrassaan. Sillä se oli
hänen neuvonsa, joka oli saanut koko kansan
huutamaan, silloinkun yksi pakotettiin vaikenemaan.
1899.

Kohtaus Keisarin patsaalla.

Keisarin

patsaan juurella sinä suurena kukkaispäivänä
Patsaan jalusta on kokonaan kukkien peitossa.
Tuhansiin nouseva väkijoukko täyttää
torin. Ei kuulu hiiskahdustakaan, kaikki on hiljaa kuin hautajaisissa. Siellä täällä käyskelee
santarmeja.
...

Järjestyksen valvoja, entinen sotilas, seisoo
kukkaiskummun vartijana. Hän on totinen ja
tyyni, kasvonsa eivät ilmaise iloa eikä surua,
mutta minä luen hänen sinisten silmiensä pohjasta hänen ajatuksensa:
Mitä varten ne oikeastaan lienevät mitähän
asettaneet?
nut
Vartioimaanko?
Kukkiako?
etfeikö kukaan saisi niitä viedä?
Ei kukaan näy tahtovan niitä viedä, ne vaan
Järjestystäkö ylläpitämään?
tuovat niitä.
Ne kyllä näkyvät itsekin ylläpitävän järjestyksensä.
—

.

..

.

.

.

.

.

—

—

Aho, Katajainen kansani.

6

.
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Minun on käsky seista tässä, kunnes viimeinen katsoja poistuu. Taidan saada sitä odottaessani seista koko ikäni. Vaan saanhan kerran
minäkin seista keisarin kunniavartijana
ja
—

...

perustuslakien.
Helähtää virren sävel väkijoukosta. „Linna
luja on Jumala" kaikuu yliopiston rappusilta
senaatin rappusille, helähtää takaisin Nikolainkirkon seinistä. Kaikki seisovat lakittomin päin.
Järjestyksen valvoja paljastaa hänkin päänsä ja
seisoo lakki kämmenellä kuin kenttärukouksessa.
Se oli kaunis virsi
—

.

.

.

Hän panee hitaasti hatun päähänsä. Kyynel
kiiltää hänen silmässään. Hän kääntyy sitä salatakseen syrjin yleisöön, on katsovinaan kukkia
patsaan juuressa.
Se oli ihmeen kaunis virsi
—

.

.

.

Helähtää taas uusi sävel, „Maamme"-laulu,
päät paljastuvat uudelleen.
Järjestyksen valvojan käsi lentää lakkiin
kunniaa tehden. Mutta yhtäkkiä hän säpsähtää,
laskee alas kätensä, nostaa sen puoleksi, laskee
taas eikä näy tietävän, mitä tekisi.
Sehän on kielletty
on tullut käsky olla
kansallislaululle kunniaa tekemättä
Santarmit seisovat tuolla lakit päässä ja kädet suorina sivulla
...

...

..

.
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Hän epäröi, taistelee, käsi nousee ja laskeutuu, koettaa pysähtyä lakin liepeesen
.

.

.

Hän saa ehkä eronsa
häneltä otetaan
virkansa ... vaimo ja lapset jäävät leivättömiksi ...
Kaikki muutkin järjestyksen valvojat erotetaan
myöskin översti, ja lähetetään pois
Kuka tulee sijaan? Kuka tulee järjestystä valvomaan? Santarmit nuo! Santarmit pannaan
sijaan
...

...

.

..

.

.

.

Käsi on vaipunut kupeelle, noussut ja laskenut.
Mutta yhä hartaammin, vakuuttavammin ja
voimakkaammin vyöryvät „Maamme"-laulun sävelet säe säkeeltä tuhansista rinnoista.
Se on maani laulu! Se on kansani
laulu! Kenelle minä kunniaa, jos en sille!
Vaikka kaikki menköön
vaikka mikä tulkoon:
minä teen kunniaa!
—

.

.

.

...

Käsi kimpoo lakin reunaan, pysähtyy, vakaantuu. Hän kääntyy kuin komennussanan
mukaan päin yleisöön, johon on seisonut syrjin.
Ja ennenkun isänmaan virsi on lopussa, seisoo
hän siinä tanassa kuin valettuna paikoilleen,
vankkana kuin pronssinen patsas, päin kansaan
ja takanaan perustuslakien kilpi. Tyyni rauha
ja luja luottamus loistaa hänen kasvoillaan ja
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onnen ilme tuikahtaa hänen silmistään. Huulet
liikahtavat laulun viimeisten sävelten mukaan.

Väkijoukosta jostain vilahtaa naisen käsi
ylös, pienonen kukkaiskimppu tekee ihmisten
päitten yli kaaren ilmassa ja putoo järjestyksen
valvojan jalkain juureen.
Hän kumartuu, poimii kukkaset ja laskee
ne eläköönhuutojen isänmaalle kaikuessa lakia

suojelevan leijonan jalkain juureen.
1899.

Ikuiset kukat

Ihana

on vilpitön tunteiden ilmaus, kaunis
on kansan kiitollisuuden uhri.

Keskellä kylmintä talvea, nietoksien alta ja
tuiskujen läpi loihtii se kukkaset esiin.
Se laskee ne surunsa seppeleenä muistojen
haudalle, pyhittää ne murheensa merkiksi hyvien töiden tekijälle.
Eikä se kuitenkaan suruansa ajattele eikä
kukat ole ainoastaan kaipaukselle omistetut Ne
ovat toiveiden tarhasta poimitut ja ne lemuavat
luottamusta parempiin päiviin.
Sentähden ne kylmänkin kiven päälle heitettyinä eivät palellu, eivät kuihdu eivätkä lumeen peity. Sentähden käyvät ne yöllä uutta
umpua tekemään ja taas aamulla aukenemaan.
Uusi päivä tapaa uudet kukkaset patsaan
juurella, ja kuitenkin ovat ne aina samat. Ne
ovat kuin se pyhä tuli temppelin alttarilla ennen
muinoin, joka ei saanut koskaan sammua, ett'ei
suuri onnettomuus isänmaata kohtaisi. Se palaa
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siinä milloin punaisena, milloin sinisenä, milloin
keltasena liekkinä, ja koko kansan tyttäret sitä
hoitavat ja papittarina sen vaiheella vartiota pitävät. Jos se sammuisi, silloin uhkaisi onnettomuus maata, sillä se olisi merkki siitä, että
toivo on sydämmistä kadonnut.
Sentähden elköön sallittako tämän kukkien
liekin koskaan sammua. Loistakoot ne siinä
päivästä päivään ja vuodesta vuoteen tuoksukoot, kunnes kaikki on taas niinkuin oli ennen.
Muistuttakoot ne siitä, mitä meillä oli ja mitä
meiltä otettiin.

Ja sentähden kantakaamme sinne kevään
ensi vuokko ja syksyn viimeinen kanerva ja tuokaamme sinne kesäisten lehtojemme tuoreimmat
tuomet ja niittyjemme hempeys ja luhtaisten
rantojemme lempi. Ja talvet pitkät hoitakaamme
majan matalimmankin ikkunassa kukkaa keisarivainaan.
—

Elköönkä kukaan kotoaan matkalle lähtiessään unohtako ottamasta käteensä kukkaiskimppua, elköönkä sitä perille tultuaan jättäkö patsaan
juureen heittämättä
...

Että toivomme aina yhtä vihreänä pysyisi,
ett'ei menneiden muisto koskaan mielestämme
mureneisi eikä luottamus parempiin päiviin lemuamasta lakkaisi.
1899

Laulaen

laulaen

keväällä lintuset pesäänsä laittoivat,
Lt viserrellen kortensa uuteen asuntoonsa kantoivat. Helisivät lehdot ja työn riemua raikuivat rannat.
Kulkija kuuli soittoa ilmasta ja luuli lintujen huolettomina oksalta oksalle hyppivän.

Ja

kuitenkin oli se heidän työaikansa kiirei-

sin, eikä huoli huomisesta sallinut heidän suven
lyhyttä yötäkään levähtää.
Kun pesä oli valmis, vaikeni lintujen laulu
ja äänetönnä onnestaan hauteli emo lämpimin
rinnoin ilojensa hedelmiä ja toverinsa kattoi
hänelle lempensä osoitteeksi kukkuran pöydän.
Ja heidän onnensa oli niin suuri, etfei ollut
sävelin soitettavissa.
Mutta pesä särkyi ja maahan putosivat hentoset munat ja kivihin murskautuivat.
Vaan ei istunut emo oksalle itkemään eikä
vaurioitansa valittamaan. Uutta pesää hän kohta
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laittamaan lensi ja entisen työvirren toverineen
viritti. Viritti virren ja soitti sävelen niin syvän ja sulavan, että ihmetellen kuuntelivat sitä
ilmojen asukkaat ja ihastuen riensivät kilvan
apuansa antamaan ja säretyn pesän sijalle kortensa kantamaan. Vaikka jo syyskesän tulleen tiesit,
niin keväisessä lehdossa taas kulkevasi luulit.
Eikä lakannut laulu eikä sortunut soitto,
ennenkun oli uusi asunto valmis ja emo taas
siinä lämpimin rinnoin ilojensa hedelmiä hautoi.

Laululla sinut, Suomeni, horroksistasi herätettiin, suuret runoniekat soittivat kanneltansa
kansani korvaan ja es'-isien vanhat virret unen
silmistäsi ajoivat

Ja kansan nuoriso kulki kylästä toiseen niitä
toistellen. Luulit heidän huvikseen huhuavan
ja he vaan kiviä kantoivat yhteisen pesämme
perustukseksi ja almuja anoivat isänmaan alttarille.
Seinät nousi, katto kohosi ja pian liehui
valistuksen lippu tuhansien kotien harjoilla.
Särkyi Suomelta pesänsä

ja

..

.

.

.

puhkesi poh-

.

Eikä ennen särkyä ehtinyt, kun jo taas raikuu kunnailta rakentajien laulu
.

.

.
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Näen suoriutuvan siivilleen Suomeni laulajain parven, näen neitosten ja valkolakkisten
nuorukaisten nousevan ja salojen keskeen kiirehtivän. Laulu soi suurissa saleissa ja kaiku
vastaa majan matalimmankin ovelta.
Laulaen usmat erämaista ajamme
laulaen
salot taas toivojemme sinehen puemme
Laulaen roudan rinnoistamme sulatamme,
laulaen rauniokivet rahaksi leimaamme
...

.

.

Laulaen,
korjaamme

Suomi,
.

sun

särkyneen

.

.

.

.

pesäsi

..

1899.

Milen lumen valta voitettiin.
Sisämaassa maaliskuulla 1899.

Ei

muisteta täällä aikoihin olleen niin paljon
lunta ja näin korkeita kinoksia kuin tänä
talvena. Se sama lumimyrsky, joka tämän kuun
18 p:nä katkaisi paluumatkan suurelta Suomen
lähetystöltä, on riehunut täälläkin maan sydämmessä vielä hurjemmalla raivolla ja vielä suuremmalla voimalla kuin Etelä-Suomessa. Kaupungit ja kylät näyttävät siperialaisilta jurttakyliltä, joista savu nousee katoilta kuin lumimättäiden keskestä. Pikkumökit ovat niin ummen peitossa, että on täytynyt ruveta kaivamaan
tunneleita ovien ja ikkunoiden eteen. Kujat ja
solat ovat lunta niin kukkuranaan, että aidan
seipäitä tuskin näkyy. Jäillä on tie kuin korkea
harju. Jokainen vastaantulija on epäluuloa herättävä vihollinen, joka uhkaa kaataa kumoon
reet ja hevoset

Näyttää siltä kuin tämä lumijättiläinen olisi
yhdellä ryntäyksellä tahtonut lyödä alleen koko
Aho, Katajainen kansani.

7
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maan, pysähyttää kaiken liikkeen ja sitten hiljaa
ja varovasti haudata ja tukehuttaa kaiken elämän ja lopuksi kevättulvain tullen yhfäkkiä riipaista mukanaan mereen vangitsemanaan saaliina pellot, niityt, myllyt, tehtaat
...

Näyttää siltä kuin olisi se ollut talven haltijan totinen aikomus ja niinkuin se siinä aikomuksessa alussa olisi onnistunutkin
...

Sillä kaikista kertomuksista päättäen valtasi
kauhu kansan, vaikka näillä seuduilla kyllä vanhastaan ollaan pahoihinkin pyryihin totuttu. Ei
osattu mihinkään liikkua, ei päästy naapuriinkaan, ei tiedetty, elettiinkö siellä vai oliko tuiskuun tukehuttu,
ajateltiin vaan säälillä ja
pelvolla ja vapistuksella matkalla olevia, joiden
kohtalosta ei mitään tietty. Oltiin kuin piiritetyssä talossa, jonne vainolainen on tiet sulkenut
—

ja jota se metsän rannasta väijyy.

Vähitellen alettiin kuitenkin tointua ja tuumailla, mitä olisi tehtävä. Lyhyt hetki ajateltiin
sitä ja luotettiin siihen, että kai viranomaiset
pitävät huolta siitä, että ainakin valtatiet tulevat
kuljettavaan kuntoon. Niidenhän se on asia
katsoa, että ne, jotka ovat ottaneet teiden aukipidon urakalle, tekevät velvollisuutensa. Siellä
täällä ovat lumireet olleetkin liikkeessä, mutta
liukuneet kovien kinosten yli niihin juuri ollen-
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kaan uppoamatta, jättäen pehmeämmillä paikoilla
vaan pieniä töyräitä kuin heikkoja vastalauseita
lumen valtaa vastaan. Lapioihin, jotka ovat
ainoat tehoisat aseet suurten tuiskujen jälkeen
ja jotka tekevät ihmeitä silloin kuin Suomen
valtion rautateiden veturiauratkaan eivät mitään
voi, eivät viranomaiset ole käskeneet tarttua,
vaikka heillä vanhain asetusten mukaan siihen
olisi ollut oikeus,
lienevätkö sen sitten tehneet näiden hankihirviöitten pelosta vaiko säälistä
kansaa kohtaan, säästääkseen sitä uusista rasituksista. Sentähden seisovat kinokset täällä yhä yhtä
korkeina kuin ennenkin ja saanevat, ainakin mitä
virallisiin toimenpiteisiin tulee, seista siinä siksi,
kunnes Herran päivä ne kerran sulattaa.
—

Vaan usein tapahtuu, että kun viranomaiset jolloin kulloin eivät ole tehtävistään selvillä
mikä sattuu tavallisesti juuri silloin kuin
heidän apuaan kipeimmin kaivattaisiin
keksii
kansa itse jonkun keinon itsensä auttamiseksi
Se kyllä miettii muutamia päiviä, joskus viikkojakin, mutta lopulta ratkaisee se pulmansa omalla
tehokkaalla tavallaan.
—

—

se teki nytkin. Ihmisten täytyi
päästä liikkeelle ja ne pääsivätkin.

Ja niin

Vaikka hiihtäminen viime aikoina on ollut
suuresti vähenemässä, paikoitellen melkein unho-
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fuksissa, teitten kunnossa pito kun on vuosi
vuodelta parantunut, on täällä kuitenkin joka
talossa ollut sukset, jopa kahdetkin. Joskaan
niitä ei tavallisina talvina ole yleisemmin tarvittu, ovat talojen vanhukset niitä kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa huolellisesti hoitaneet ja joka
kesä tervailleet, sillä eihän koskaan voi olla
varma siitä, milloin taas läpipääsemättömän lumen sataa ja milloin näitä taikakaluja tarvitaan.

nyt otettiin ne kuin orrelta alas ja ihmeellinen oli se vaikutus, minkä ne tekivät.
Nuo nietokset, joita oli luultu murtamattomiksi
muureiksi, muuttuivat yhtäkkiä kaiken yhteyden
nöyriksi välittäjiksi ulkomaailman kanssa. Ne
muuttuivat siksi sillaksi, jota myöten ihmiset
keveästi kuin tuulen kantamina liukuivat toistensa luo.

Ja

Hankien hankaluudesta on tullut matkamiesten mukavuus. Välit talojen välillä ovat lyhenneet Tiet, jotka ennen kulkivat kierrellen ja
kaarrellen, vievät nyt suorina viivoina halki korpien, yli järvien. Hiihdännän ponnistelu, pakko
luottamaan vaan omaan itseensä ja omiin suksiinsa ja tieto siitä, että kunkin oma voima on
hänen ainoa auttajansa, on saanut mielet hilpeiksi
ja rinnat reippaiksi. Ihmiset ovat yhtäkkiä käyneet toisilleen ystävällisemmiksi ja keskinäisissä
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suhteissaan herttaisemmiksi. Vastaantulija ei ole
enää vihamies, joka sinut tiepuoleen ajaa, vaan
ystävä, joka sinulle on uran avannut ja sinä
hänelle. Etäisimmätkin ovat kuin naapureita ja
kuulumiset kulkevat talosta toiseen nopeammin
kuin koskaan ennen.
Se suuri lumivaippa, jonka pelättiin hautaavan alleen ja ihmisiä erottavan, onkin vaan kohottanut ja yhdistänyt.
Lumenhaltijan ilkeät
ovat
tulleet
häpeään
aikomukset
Tekeehän tuo vielä raskaammissa kotiajoissa
haittaa hiukan. Heinäkuormat täytyy panna pienemmät kuin ennen ja hirsien veto useihin
uudisrakennuksiin on täytynyt jättää toisiin.
Mutta kahteen paikkaan on keli nyt livakirkkoon ja
kampi kuin on koskaan ollut
kouluun. Niiden ympärillä seisoo suksia ja sauvoja kuin keihäitä sotaleirissä. Ja kuta korkeammalle kinokset kohoavat
ja yhähän ne vaan
kohoo, sillä ei ole talven selkä vielä taittunut
sitä enemmän sakenee suksimetsä kirkkojen seinämillä ja koulujen pihoilla.
—

—

—

1899.

Kol m ivaljakko.
Sisämaassa sen suuren lumipyryn jälkeea
maaliskuulla 1599.

Hiihtelimme

tässä eräänä pyhäiltana vähän
aikaa sen suuren lumipyryn jälkeen hiljalleen liukkaita hankia ja kiittelimme näitä kulkuneuvojamme, joilla näkyi pääsevän, olipa keli
millainen tahansa, kun alkoi kuulua outoa melua maantieltä päin, jonka poikki latumme kulki.
Siellä huudettiin ja pauhattiin ja isoäänisiä aisakelloja soitettiin.
Päätimme sodan syttyneen siitä, että kaksi
vastaantulijaa ehkä oli joutunut tiestä tappeluun ja
riensimme hätään. Vaan kun tulimme luo, emme
tavanneetkaan kuin yhden matkamiehen mellastamassa. Vaan hän oli kyllä sitä kummallisempi
kulkija. Ei ole ainakaan täälläpäin semmoisia
laitoksia ennen nähty.
Siinä oli iso kuomireki, leveä kuin laiva,
kallellaan lumessa. Kuomin sisässä istui sen
täyteinen parrakas, lihava, kiiltonappinen herrasmies. Reen kupeella oli vyötäisiään myöten
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hangessa hänen kuskinsa, isolakkinen, pitkähihainen ja leveähelmainen, joka, koettaessaan omin
voimineen päästä ylös, vaipui vaan yhä syvemmälle. Hevosista, joita oli kaksi suurta konia
ja yksi pienempi keskellä, oli pienin tiellä poikkiteloin mahansa varassa, suuret tiepuolessa lautasiaan myöten lumessa. Aisat olivat katkeilleet
ja suitset sekaantuneet

Ummikko herra ärjyi outoja sanoja kuskille,
kuski, joka osasi hiukan suomea, noitui hevosiaan, jotka vaahtoon asti ponnisteltuaan nyt
eivät enää yrittäneetkään ylös; noitui rekeään,
jonka toinen jalas oli vaipunut syvälle lumeen;
noitui tietä, joka todella olikin kelvoton semmoisilla ajopeleillä kulkea; noitui lomaan herraansakin ja lopuksi meitä kaikkia, jotka emme
olleet tien kunnossa pidosta parempaa huolta
pitäneet.

Kaikellaisilla konkareilla sitä pitääkin
sanoinhan minä jo lähtiessäni, ett'ei
ajaa
näillä pelillä täällä pääse mihinkään
mokomat valjakot
luuliko se tuo (hän osoitti herraansa) täällä Nevskiä ajavansa
joka virstalla
saadaan tiepuolessa rypeä
te
Ja sen moukat
siinä, tsuhnat kelvottomat, ette pidä teitänne
kunnossa, että herrat ajamaan pääsisi ... Herra,
—

.

.

.

...

..

.

...

...

herra, mitä me teemme?
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Herra murahti jotain

...

Selkään uhkaa teitä antaa!
Selkäänne
!
miksette
auta!
Ka,
Kuuletteko,
sietäisittekin
kollot, nostakaa reki tielle ja hevoset hangesta!
—

—

—

—

Miehet katselivat tyynesti outoa näytelmää,
mutta ei kukaan heistä yrittänytkään ruveta pelastuspuuhiin.
Mitä te täällä kuleksitte? kysyi meistä
muuan. Vai lähdittekö vaan keliä koettelemaan?
—

Keliäkö koettelemaan! kiljui pitkähihainen mies. Kyllä me teille vielä keliä näytämme!
—

Hän hujahutti pitkällä piiskallaan lähinnä
seisovaa miestä, mutta tämä nosti sauvansa eteen,
siima kiertyi sen ympärille ja piiska irtautui
kurittajan kädestä. Koettaessaan rynnistäytyä
ylös kellahti hän selälleen hankeen ja siitä istualleen, niin ett'ei näkynyt kuin vähän parran häntää lumesta.
—

Auttakaa minut ylös, konnat! komensi hän.

Mutta miehet olivat piiskan käyttämisestä
hiukan närkästyneet
Parasta, kun huppuroit siinä siksi, kunnes
sydämmesi lauhtuu. Ne ovat nämä tämmöiset
aseita, joita täällä ei ole totuttu tottelemaan.
Täällä meidän puolessa ei päästä kulkemaan
kuin hyvällä puheella ja kauniilla käytöksellä.
...

—
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Hän posmitti jotain herransa kanssa, joka
oli niin turkkeihinsa vyötetty ja tyynyillä ja nahkasilla kuomiinsa niin pönkitetty, ett'ei kyennyt
muuta kuin silmiään mulkoilemaan ja vähän
olkapäitään kohottelemaan.
Herra käskee teidän heti paikalla lapioimaan auki tie! Jos sen teette, lupaa hän antaa
anteeksi eikä olla vihainen siitä, etfette ole sitä
ennen tehneet.
—

Lapioimaan auki tie? Läpi Suomenko?
Se on yhtä umpea täältä Lappiin.
—

—

Eikä kuin yhä pahenee vaan! vahvisti

toinen.
Kuski raapi korvallistaan.
—

Läpi Suomen

..

.

helkkari

...

Parasta taitaa olla, kun käännytte takai. kesä kuitenkin
sin tai odotatte täällä kesään
tulee, ennenkun on kaikki kujat luotu, jos ne
luotaisiinkin
—

..

...

Ei sovi kääntyä eikä odottaa! Nyt juuri
täytyy meidän päästä!
—

Ka, pääseehän siitä
val
eivät kivet kolaja
vähän upottaa
—

...

..

.

...

tasainen on taiei muuta kuin

...

—

Vai läpi Suomen! jahkaili kuski.

Yhtä
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eikä kuin yhä paheumpea Lappiin asti
Saamari sentään!
nee
Onko teillä sitten määrä minnekkä joumitä varten se oikein on lähtenyt?
vai
tua
.

.

.

...

—

Annahan kätesi, hyvä mies, että pääsen
Kas niin, vetäiskää samalla maanpystyyn!
Määräkö?
tielle! Vot! Hyvä on! Puhhuh!
Suomen
Vieläkös! Ylpeillessään se vaan lähti
hevosiaan
rekiään.
Tämä
ja
aina
kehuvat
herrat
siinä
että
hänellä
elänyt
luulossa,
on
aina
kun
on ne pelit paremmat kuin missään muualla,
niin suuttui ja lähti näyttämään omiaan.
—

—

—

...

—

»Näy»Kyllä minä opetan kehumaan!» sanoi.
tetään tsuhnoille!» sanoi. Ja nyt kun kuuli
lunta tulleen
—

.

—

.

.

Sitä tuli jo vähän liiaksikin!

Eihän niillä näillä, tietäähän sen, täällä
mihinkään pääse, uppoavat joka askeleella
—

...

Ei toki tavallisinakaan talvina, saati tämmöisenä.
Emme pääse SuoSitähän sanoin
messa näillä hevosilla ja tällä reellä, sanoin.
»Päästämän pitää!» ärjäsi ja lähteä täytyi, ei
auttanut Nyt se sen näkee, vaan ei anna arvo
—

—

.

.

.

kääntyä.
Antaakohan tuon arvo sitten tuossa istua?
—
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Herra huusi jotain kuskilleen ja tämä tul
kitsi sitten sen meille.

Se vaan minulla teitä ärjyttäisi ja pelotuttaisi. Jos sydäntyy oikein, niin ei lähde siitä
—

siihen ruokansakin kannattaa
koko talvena
teiltä tien tukkeaa. Vaan jos olisitte vähän pelästyvinänne, herkiäisitte hyvin nöyriksi, rukoilisitte polvillanne: »hyvä herra, lähde armossa
pois, anna meille tien aukaiseminen anteeksi,
emme koskaan enää, korkea pajari, sinulta tietä
niin
tukkea», niin sitten hänestä pääsisitte
täytyy minun tehdä, kun mitä tahdon saada
aikaan.
..

...

.

...

Ei me häntä hännystelemään, kun emme
tiedä pahaakaan tehneemme
olkoon siinä eli
yhdentekevä meille
menköön mihin tahtoo
on
—

..

.

...

...

Vaan on teissäkin syytä, kun olette antaneet tien umpeen mennä! Onko, tämä laitaa?
Viikko siitä kuin lumen satoi, eikä ainoatakaan
lapiollista luotu! kiivastui kuski taas.
Ei ole tämä pyry meidän nostamamme
sieltäpä se teidän ilmoilta pilvi nousi, eikö Ollekin omain noitainne nostama? Vaan kun hyväksi herennette, niin saatammehan auttaa ylös
pakkoa ei ole!
—

—

...

...

—

Se panee pakon!
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Ei ole rekennekään leveys asetuksien
mukainen. Tuommoisella tien täyteisellä ei saa
Suomessa kulkea. Täällä täytyy antaa puoli tietä
toisellekin, se on asetus.
Elkää olko tyhmiä
ettekö näe, miten
siitä vielä paha seuse silmiään mulkoilee
minä tiedän nämä Pieraa, jos niskoittelette
tarin herrat; olen heitä siksi paljon palvellut
Viisi ne teidän asetuksistanne! Eivät ne rekiään
teidän tähtenne kavenna, vaan panevat teidät
teitä levittämään. Tehkää veikkoset, niinkuin se
käskee, en neuvoisi, jos en tietäisi
teidän
tulkaa Inkeriin, niin
parastanne tarkoitan
näette!
Ukot epäröivät
—

—

...

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

Jos suuttuu ja minkä vielä tekee? Pitäisikö auttaa ja ruveta lapioimaan ...?
—

Mutta se vanha mies, joka koko ajan oli
kuskin kanssa puhunut, melkein kiivastui:
Ei ensinkään! Käy yhden käskyjä tottelemaan, saat heitä kymmenen niskaasi! Aukase
tie tälle, saat kaikille aukaista, ikäsi lapio kädessä
tiepuolessa seista. Ja mikä on päästäkseen, kun
oikeilla pelillä kulkenee! Päästäänpähän meidän
hevosilla ja reillä, ja kun ei niillä päästä, kuletaan suksilla. Olkoon aloillaan!
—

—

Olkoon sitten aloillaan!
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Miehet survasivat jo sauvansa lumeen ja aikoivat lähteä.
Vaan nyt tuli herralle hätä, kuului puhuvan
jotain kuskilleen ja ääni kuului ystävällisemmältä.
Elkäähän menkö! huusi kuski. Herra
sanoo, että saatte armon lapioimisesta, kun vaan
Ei, ei, elkäähän menkö, ka, ei kuin
autatte
pyytämällä pyytää
—

...

...

No, se on oikeata puhetta! Kun olisitte
alun pitäen näin siivosti haastaneet, ei olisi väiautetaanhan me
pojat hoi!
töstä tullutkaan
—

...

...

Eikä se ollut kuin keikaus vaan, kun hevoset oli hyppyytetty tielle ja reki nostettu kohdalleen. Kiireessä oli se tosin tullut käännetyksi
jälelleen päin, mutta sitä ei herra näyttänyt huomaavan.

Miesten esityksestä vedettiin nyt kuomi ja
herra sen sisässä lähimpään taloon, sillä maantiellä olisi ollut mahdoton valjastaa.
Mutta kun alettiin talon pihalla valjaita tarkastaa, niin huomattiinkin niiden olevan niin
epäkunnossa, etfei ollut ajattelemistakaan niiden
kanssa taipaleelle lähteä. Ei ollut muita ehyitä
ajokaluja kuin suitset ja riimut
Kuski haasteli jotain herransa kanssa, osoitteli rikkinäisiä valjaita, rekeä ja hevosia ja pyysi
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viimein saada pienemmän reen talosta lainaksi
tämän omansa hän jättäisi sijaan.
Saatiinhan reki, antoihan isäntä toki, veti
herra on hyvä
esiin parhaan kirkkorekensä
kyllä siihen mahtuu vaikka
ja istuu siihen
pitkälleen.

...

...

...

Herran tyynyt ja nahkaset siirrettiin isännän
rekeen ja sitten hän itse siihen mukavaan asentoon pitkälleen sijoitettiin. Ei hän mitään virkkanut, mutta ei äijän äkäiseltäkään näyttänyt.
Reen eteen valjastettiin se hänen hevosistaan pienin, joka nyt lähemmin katsoen huomattiin olevan suomalaista rotua, vaikk'emme sitä outojen
valjaiden alta olleet äsken semmoiseksi tunteneet Konkarit sidottiin marhaminnasta reen
perään. Aisoihin ja lankiin ja luokkiin kiinnitti
kuski omat kulkusensa, etfei heidän toki luultaisi kokonaan Suomen kyydillä ajavan, niinkuin sanoi.
Rinnusta kiinni vetäessään puhui kuski hevosen kaulan alatse isännän korvaan, joka häntä
auttoi:
Elkää olko tietääksennekään, mutta minä
käännytänkin sen tästä takaisin
ei se sitä
huomaakaan, sama sille, minne ajetaan, kunhan
luulee läpi Suomen ajaneensa, kun
ajetaan
kotona ollaan, ja antaa hyvät juomarahat, kun
—

...

...

Aho, Katajainen kansani.

8
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näin pian päästiin
peensa Suomen teistä
ett'ei enää tule takaisin
.

.

.

.

näkyy jo saaneen tarsaatte olla huoletta,

.

..

.

.

Vaan ohjiin tarttuessaan ja kuskipukille hypätessään huusi hän meille kuin viran puolesta:
Pois tieltä, kollot! Herra käskee sanoa,
että kun hän ensi talvena tulee, kuulette siitä jo
edeltäpäin, saatte jo viikkoja ennen luoda tien
kahta syltä leveäksi ja itse seista kahden puolen
hatuttomin päin kunniaa tekemässä! Hyvästi,
tsuhnat!
—

Onnea matkalle! huusimme kaikki yhteen
ääneen heidän jälkeensä. Käykää vaan vastakin
talossa! Parhaina vieraina teitä pidämme, kun
taidolla tulette ja maassa maan tavalla kulettel
—

1899.

Niemen äijä.

Hän

oli omituinen ukko ja erosi suuresti
vanhan paroonin muista alustalaisista.
Hän oli pienikasvuinen, tihrusilmäinen, vähän
vääräsääri, juureva, harvapuheinen ja hidas eikä
yleensä erittäin rakastettava. Paroonin muiden
alustalaisten kanssa ei hän koskaan seurustellut
eikä nauttinut heidän suosiotaan.
Mutta vanha parooni piti hänestä ja suosi
häntä ilmeisesti. Hän oli antanut ukolle asumapaikaksi erään niemen samassa järvessä, jonka
rannalla hovin kartanokin oli, ja siitä kutsuttiin
ukkoa Niemen äijäksi.
Siihen oli hän tupasensa rakentanut ja sekin
oli erilaisempi kaikkia muita tupia paroonin

aluskunnassa.
Parooni, joka oli harvinaisuuksien keräilijä
ja kokeili kaikellaisilla, soudatti itsensä usein vieraineen ukon niemeen tätäkin »harvinaisuutta»
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heille näyttääkseen. Kaiken maailman korkeat
herrat saivat silloin nähdä, mitä eivät olleet koskaan ennen nähneet. Saivat nähdä sisäänlämpiävän pirtin, joka oli samalla sauna ja riihi ja
joka kuitenkin oli niin puhdas ja soma, etfeivät osanneet kyllin kiitellä. He tulivat melkein
liikutetuiksi ukon luona istuessaan ja hänen
tyyntä ja älykästä puhetta kuunnellessaan ja haikailivat aina lähtiessään sitä, etfeivät saaneet
sinne iäkseen jäädä ja elää muusta maailmasta
erillään tässä yksinkertaisessa majassa. Ukon
kaikki kapineet ja työkalut, niinkuin puukupit,
astiat, kirveet, mutta erittäinkin tuohesta tehdyt
kopsat, virsut ja kontit, jotka kaikki olivat hänen omia tekemiään, olivat heistä aivan erinomaisia. Kaikkia niitä näytteli parooni kehuen,
melkein niinkuin olisivat ne olleet hänen tekemiään, ja lisäsi aina ylpeillen, että siinä on ainoa
ihminen koko hänen laajalla alueellaan, joka
tulee omillaan toimeen, joka ei koskaan mitään
pyydä ja jolle ei koskaan ole tarvinnut mitään
apua antaa. Ja hän rakasti sen johdosta päätellä
ja selitellä, että kun joku alunpitäen on saanut
oikein luottaa omaan itseensä ja kun hänelle yhä
edelleenkin oikeus ja tilaisuus siihen annetaan,
niinkuin hän on tälle äijälle antanut
on
semmoisesta tilanhaltijalle paljoa suurempi hyöty
kuin kymmenestä muusta, jotka kyllä ehkä suu—

—
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remman veron maksavat, mutta joita täytyy vähä
väliä tilan puolesta auttaa ja holhota. Se oli
paroonin mieliohjelma tämä, jota hän oli koettanut toteuttaa muidenkin suhteen, vaikk'ei menestys vielä ollut toiveita vastannut, ne kun
kaikki muut, paitse tämä ainoa äijä, olivat tottuneet kaikissa puutteissaan häneen ja aina vaan
häneen turvaamaan. Sentähden sanoi hän tämän
yhden vanhan ukon tuottavan itselleen suurempaa iloa kuin kaikki muut sadat alustalaiset

yhteensä.
Lähtiessään ukon luota näytteli parooni vielä
vierailleen ukon »vaakunaakin». Se oli karhun
kuva, joka oli puuhun leikattuna naulattu oven
päälle ja joka seisoi kahdella jalalla viiritangonkin päässä tuvan katolla.
Hän kuvailee olevansa hiukan niinkuin
aatelia
vaakuna aivan niinkuin minulla itsellänikin porttini päällä
en ole tahtonut sitä
viatonta iloa häneltä kieltää, varsinkin kun ukolla
on tavallaan oikeus karhun kuvan käyttämiseen
tämän tupansa katolla. Tällä samalla sijalla,
missä pirtti nyt on, oli ennen muinoin karhun
pesä. Hän tappoi karhun ja pyysi itse saada
tehdä havumajan siihen, kunnes saisi tupansa
valmiiksi. Sen jälkeen eivät ole kontiot hovin
karjaa repineet ja palkinnoksi siitä annoin minä
—

...

...
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hänelle tämän niemen, joka ennen oli ollut osa
metsästyspuistoani ja johon en sen vuoksi ole
torppareita ottanut. Pientä riistaveroa vastaan
eikä niin aivan pientäkään, sillä ukko pitää melkein läpi vuoden meidät linnussa ja kalassa,
on hänellä oikeus täällä kaskia hakata, mutta
kukaan muu ei saa täältä puutakaan kaataa.
Toiset aluskuntalaiset siitä nurisevat ja ovat varsinkin siitä suutuksissaan, etfeivät saa tällä niemellä kalastaa eivätkä metsästää. Tässä on mainio kalavesi ja hyvä teerimetsä talvella. Joskus
koettavat he ukolta salaa täällä pyydystellä.
Mutta silloin nousee äijä villiin ja tulla köpittää
valittamaan. Minä annan aina oikeuden ukolle,
sillä minä tahdon, että hänen saamiaan etuja ja
oikeuksia pidetään arvossa.
—

—

Ja näin puhuttuaan lisäsi vanha parooni vierailleen:
Ja minä toivon, että, jos kuolen ennen
kuin ukko, poikani pitää tahtoani pyhänä ja antaa ukon elää koskemattomassa pesässä kuolinpäiväänsä saakka.
—

Vanha parooni kuoli ennen kuin Niemen
äijä ja nuori parooni peri esi-isäinsä hovin kaik-
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kine maineen ja alustalaisineen. Äijä suri vilpittömästi hyvää isäntäänsä ja muisteli kaihoisin
mielin hänen hyvyyttään.
Nuorta paroonia ei hän ollut nähnyt kuin
lapsena, sillä mieheksi tultuaan oli tämä enimmän aikansa asunut ulkomailla, vaikka kyllä oli
kuullut lempeäluontoiseksi mieheksi häntäkin
mainittavan. Oli hovin huvivenhe joskus ohitse
soutanut mutta ei vielä milloinkaan maihin
laskenut.
Sentähden ilostui ukko suuresti, kun eräänä
kesäpäivänä muutamia vuosia vanhan paroonin
kuoleman jälkeen näki tutun venheen lähtevän
liikkeelle hovin rannasta toisella puolen järven
ja soutavan suoraan nientä kohti. Arvaten nyt
nuoren paroonin sieltä vihdoinkin tulevan isänsä
vanhaa ystävää tervehtimään riensi hän niemen nenään vastuusen ja asettui seisomaan kivelle, jossa ennen aina oli vanhan parooninkin
venhettä vastaan ottanut ja sen kokan kivien
lomitse rantaan ohjannut.
Vaan ne eivät laskeneetkaan siinä kohden
maihin, eivät näkyneet häntä huomaavankaan,
kulkivat vaan hoilaten ja nauraen ohi ja astui-

vat vasta niemen kainalossa lahden pohjassa
maihin. Niitä oli puolikymmentä nuorta herraa venheessä. Yksi istui keskellä venhettä muita
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ylempänä, muut tuhdoilla alempana. Perässä olija
oli sotaherraksi puettu, soutamassa oli kartanon
isäntärenki ja kokassa seisoi kolme isoa koiraa,
ahneesti maihin vainuten.

Koirat hyppäsivät ensiksi maihin, niin että
vesi jaloissa roiskui. Sitten soutaja ja herrat.
Niillä oli kaikilla pyssyt ja ne olivat nähtävästi
tulleet metsästämään. Miettiessään, mitä hänen
olisi tekeminen, mennäkö vastaan vaiko jäädä
tupaansa odottamaan, kuuli ukko ulahduksen
metsästä ja hetken kuluttua tulivat koirat avosuin jänistä edellään ajaen. Jänis turvautui tuvan suojaan ja siinä nitistivät koirat seinää vasten hänet hengiltä. Ukko tunsi jäniksen elättijäniksekseen, joka oli jo monta vuotta hänen
tupansa ympärillä asustanut. Samassa tulivat
herratkin metsästä juosten. Niistä ei ollut yksikään vanhan paroonin näköinen
ei se toki
vanhan paroonin poika tuolla tavalla taloon tulisikaan
mitä Menevätkään muita herroja
Ja
ukko oli vähän närkästynyt, kun kysyä kivahti:
...

.

.

.

...

Kenen luvalla te täällä koirillanne minun
elättejäni revitätte?
—

Kenen luvallako? toisti yksi herroista
hiukan ihmeissään. Eikö tämä ole kartanon maa—

ta? Mutta kuka sinä olet ja kenen luvalla
sinä olet täällä?
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Minä olen se Niemen äijä ja luvan täällä
olemiseen antoi minulle vanha parooni
—

...

—

—

—

Minä olen kartanon uusi vouti.

En tuntenut, kun en ole ennen nähnyt.
Nyt hänet tunnet!

Se on se vanha höperö, jota vanha parooni aikoinaan suosi niin, että hän näyttää menettäneen kaiken kunnioituksensa,
selitti se
sotapukuun puettu herra, joka oli istunut venheen perässä. Se on yksi hänen »harvinaisuuksiaan».
—

—

Joka meidän siis on lupa realiseerata niinkuin kaikki ukkovainaan muutkin kokoelmat.
—

Herrat nauroivat voudin sukkeluudelle; ja
kun koirat samassa saivat uuden jäniksen ajaakseen, riensivät herrat haukkua kohti.
Ukko jäi seisomaan tupansa ovelle. Hän
kuuli pauketta ja huutoja ja kaadettujen jänisten
rääkynää ja koirain tappelua saaliista. Ja hän
ajatteli niitä aikoja, jolloin vanha parooni itse oli
istunut hänen vieraanaan ja kiitellyt hänen pirttiään ja kehunut vierailleen hänen kapineitaan.
Ajatteli sitäkin, miten hän nyt veronsa maksaisi,
kun herrat itse ottivat kaikki, mitä oli otettavissa.
Ajat olivat hänen mielestään melkoisesti muuttuneet.
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Vihdoin lakkasi laukominen metsässä ja herrat ja koirat tulivat takaisin tuvalle. Lupaa kysymättä ja häntä itseään huomaamattakaan kantoivat he pirtistä ulos pöydät ja penkit ja asettuivat pihamaalle eväitään syömään ja juomiaan
nauttimaan.

Olkaat, tottapahan menevät, kun aikansa
elämöivät, ajatteli ukko ja istahti loitommalle.
—

Kahdeksan jänistä kahdessa tunnissa!
puhuivat herrat. Tulos ei ole huono. Meidän on tultava tänne joka vuosi. Vaan on
se vähän vanhanaikainen, tämä metsästyspaviljonki!
—

—

Se on revittävä ja sijaan rakennettava

uusi, sanoi vouti mahtavasti. En ole joutanut
tästä asiasta ennemmin huolta pitämään.
Ukko ei malttanut enää olla vaiti.
Tätä ei revitä, sanoi hän astuen esiin.
Sinäkö sen kiellät?
En minä, vaan vanha parooni. Tämä
tupa on oma rakentamani ja minulla on lupa
sen päälle, että saan siinä asua kuolinpäivääni.
—

—

—

Minä teen tällä maalla mitä tahdon. Ett'et
kuitenkaan tulisi mitään kärsimään, annan sinulle
luvan asua uudessa paviljongissa
ja se on
—

...
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jo enemmän kuin ansaitset.
saat mennä tiehesi.
—

En tyydy!

Jos et

siihen tyydy,

Enkä mene tiehenikään.

Häädämmekö hänet heti? kysyi se sotiPontus!
laspukuun puettu mies.
—

—

Yksi herrain suurista koirista kohotti jo päätään ja murahti.
Antakaa hänen olla! sanoi vouti.
on houkko.
—

Sääli, etfette sallinut
yhdessä käden käänteessä.
—

...

Ukko

se olisi mennyt

Hän oli sytyttänyt sikarinsa, pistänyt kädet
taskuunsa ja oikasi jalkojaan mukavaan asentoon
pöydän alle. Silloin sattuivat hänen silmänsä
karhun kuvaan tuuliviirissä.
—

Mikäs tuo on?

Ja

tuo toinen oven

päällä?
—

renki.
—

Se on hänen »vaakunansa», selitti isäntäHän kuvailee olevansa aatelinen.
Oliko hänellä siihenkin paroonin lupa?

Vanha parooni oli leikkisä mies
Siitä ainakin sallinette minun tehdä loja sotapun samassa. Vai tahdotteko itse?
pukuinen herra ojensi pyssynsä voudille.
—

...

—

—

—

Olkaa vaan hyvä! sanoi tämä.
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Sotapukuinen herra tähtäsi ja laukasi alas
karhun kuvan viirin nenästä. Toinen laukaus
lohkasi saman kuvan oven päältä.

Kaksi karhua ja kahdeksan jänistä! Pankaa, isäntärenki, nämäkin jahtilaukkuun!
—

Herroista oli se niin hauskaa ja sukkelaa,
että he sille nauraa hohottivat.
kun heidän huomionsa kerran oli kiintynyt ukon tupaan, niin ryhtyivät he sitä lähemmin tarkastamaan. He vetivät esiin tuohesta tehdyt kontit, virsut ja kaikki muut ukon tekemät
omituiset kapineet
mokomia hullunkurisuuksia eivät he olleet ennen nähneet. Koko tuparakennus oli heistä sekä ulkoa että varsinkin
sisästä mustine seinineen ja nokisine kattoineen
kauhean ruma ja typerä.

Ja

...

Mitäs herrat sitä moittii, kun se kerran
minulle kelpaa, uskalsi ukko muistuttaa.
—

Herrat eivät olleet häntä kuulevinaankaan.
—

On se nyt häpeä, että tämmöinen musta

kummitus on tässä kartanon kauniimmalla niemellä itse hovia vastapäätä ... ajatelkaa, minkä
mainion vaikutuksen tekisi tässä uudenaikainen
metsästyshuvila ampumaparvekkeineen ja tähystystorneineen ..
.
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Mutta sehän on jo päätetty, kuulittehan,
että tämä on jo tuomittu revittäväksi!
sanoi
vouti hiukan närkästyneenä siitä, että hänen
ehkä luultiin tätä tämmöistä suosivan.
Isäntärenki, jo huomenna on tämä harakan pesä purettava!
—

—

—

Siitä tuli kuitenkin kartanon voudille enemmän puuhaa ja ikävyyksiä kuin hän oli aavistanutkaan. Renkien täytyi tulla ilmoittamaan, ett'ei
Niemen äijä lähtenytkään tuvastaan ilman laillista
häätöä.
—

Hankkikaamme laillinen häätö heti pai-

kalla!
—

—

Käräjät alkavat vasta syksyllä.
Pyydämme välikäräjiä!

Vouti sai aikaan välikäräjät, mutta kun
ukko näytti toteen, että hänellä oli vanhan paroonin lupa asua tuvassaan kuolinpäiväänsä, kumottiin kanne kihlakunnanoikeudessa.
Vouti
valitti hoviin, mutta hovi vahvisti kihlakunnanoikeuden päätöksen. Vasta senaatti tuomitsi tuvan revittäväksi, koska sen asujalla ei muka
ollut näytettävänä kirjallista kontrahtia.
Vouti lähetti renkinsä vielä kerran häätämään Niemen äijää, mutta nämä tulivat vielä
kerran takaisin sen sanan kanssa, että ukko ei
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ole tietävinäänkään. Vanhan paroonin sanaa ei
voi muka peruuttaa kukaan muu kuin parooni
Pitääkö
itse, mutta kun parooni on kuollut
heidän käyttää väkivaltaa?
..

—

.

Ottakaa pois ovet ja ikkunat!

Mutta seuraavana päivänä tultiin

ilmoitta-

maan, että ukko on kiivennyt uunille ja nukkuu siellä turkki korvissa eikä ole niinä miehinäänkään.
—

Repikää katto, ja jos se ei auta, purkakaa

seinät!

Rengit tekivät työtä käskettyä, mutta kun he
aamulla tulivat tekonsa vaikutusta tarkastamaan,
kömpi ukko ulos uunistaan ja kehui olleen vähän liiaksikin lämpimän.
Onko meidän revittävä uunikin?
—

Vouti käski kiukuissaan repimään uuninkin.
Ja uuni revittiin ja ukon täytyi viimeinkin
taipua. Hän kokosi tavaransa ja lähti.
Mutta kauvaksi ei hän mennyt
Tupani saitte hävitetyksi, mutta nientäni
ette saane, sanoi hän.
—

ihmeekseen näkivät kartanon rengit äijän
alkavan kantaa kapineitaan suuren kuusen alle,
joka oli tuvan takana. Hän teki siihen tulen
ja hakkasi havuja vuoteekseen.

Ja
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—

Siihenkö aijot jäädä?
Olen minä ollut tässä yötä ennenkin

...

tämä on sen vanhan karhun pesä, jonka kaadoin
kartanon karjaa hävittämästä. Siirryin tästä silloin tupaani ja nyt olen siirtynyt tuvastani tähän. Vuoroin vieraissa käydään. Viekää terveisiä
kartanon herroille että karhu on taas pesässään
eikä lähde ilman ampumatta.
Isäntärenki kertoi voudille, että nyt oli ukko
viimeinkin häädetty tuvastaan, mutta ukon terveisiä hän ei vienyt perille.
Vouti huokasi helpoituksesta, että tämä ikävä
juttu vihdoinkin oli päättynyt, sillä vanhan Niemen äijän häätäminen oli jo alkanut herättää
kiusallista huomiota ei ainoastaan omalla paikkakunnalla, mutta myöskin ulkopitäjissä. Yleinen
mielipide oli, muutamien suurimpien kartanojen
vouteja lukuunottamatta, joilla oli itselläänkin
rettelöttä alustalaistensa kanssa, Niemen äijän
puolella. Pelkäsi vouti asian vielä tulevan nuoren parooninkin korviin.

Uuden metsästyshuvilan rakentamisesta revityn tuvan paikalle ei kuulunut mitään. Kartano
tarvitsi nähtävästi rahansa tähdellisempiinkin tarkoituksiin ja niin unohtui vähitellen koko asia
ja Niemen äijä kanssa.
Aho, Katajainen kansani.

9
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Mutta jo seuraavana aamuna häätämisensä
jälkeen rupesi äijärähjä uudelleen tupaansa rakentamaan. Kivijalka kun oli jäänyt kiireessä
särkemättä, ei siinä suurta vaivaa ollutkaan.
Kaikki vanhat hirret sovitteli hän entisiin salvaimiinsa ja pani uusia sekaan, missä vanhat
Suurin osa kattotuohistakin
olivat lahoneet
vielä kelpasi. Tupa tuli ihan entisensä näköinen, eikä eroa muuta kuin että ikkunat ovat
vähän suuremmat ja uuni uloslämpiävä.

Kukaan ei häntä häirinnyt, sillä vaikka karrengeille olikin annettu käsky vanhan pir-

tanon

tin purkamiseen, ei heille oltu annettu kieltoa
uuden rakentamisesta. Voutikin siirtyi pois ja
uusi tuli sijaan.
Saatuaan tupansa katto päälle kantoi ukko
sinne kapineensa kuusen alta, pystyttipä vielä
sen harjalle viiritankonsakin siihen kiinnitetyn
karhun kuvan kanssa.
1899.

Korpelan ukot

Korpela

oli Peltolan suuren kartanon syrjätila ja oli aikoinaan perustettu sinne karjataloksi, jonne hovin lehmät joka vuosi lähetettiin kesälaitumelle. Laitumen parantamiseksi viljeltiin Korpelassa kaskeakin. Ensi alussa täytyi
sitä ylläpitää hovista käsin ja sieltä tuoda kaikki
tarpeet Mutta vähitellen kasvoi siitä erityinen
talo, joka tuli omillaan toimeen, ja kun se joutui vakaantuneesen viljelykseen, alkoi se kyetä
päätilalle veroa maksamaan. Lopulta kiinnitti
se Peltolan paroonien huomiota siihen määrin
puoleensa, että he päättivät asettaa sinne vakinaisen maanviljelyskoulussa käyneen voudin eikä
tyytyä tavalliseen isäntärenkiin.

Korpela oli kuitenkin vielä siksi kaukana
muusta maailmasta ja niin yksinään siellä synkkien metsien ja autioiden soiden takana, ett'eivät
voudit kaukaakaan tahtoneet siellä viihtyä. Niitä
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täytyi sentähden tuon tuostakin muutella, joka
ei tietysti ollut isäntäin uusille viljelyspuuhille
eduksi. Korpela siitä vähemmin kärsi, sillä viljelysolot olivat siellä sillä kannalla, että ne niin
sanoakseni kehittyivät itsestään niin paljon kuin
soilta ja kallioilta.
kehittyä taisivat
—

Vuosikausia oli Korpela nyt taaskin ollut
ilman varsinaista voutia, kun parooni vihdoinkin päätti lähettää sinne uuden hoitajan. Se
kyllä vaati vähän korkeanlaisen palkan, mutta
lupasi siitä hyvästä pitää sitä parempaa komentoa. Hän oli ennenkin ollut suurten herrain
syrjätiloilla voutina ja sanoi hyvin tietävänsä,
miten niitä oli viljeltävä.

Korpelasta, jonne jo sinnekin oli saapunut
tieto uuden voudin tulosta, lähetettiin vaunut
vastaan ja kuskit ja tien neuvojat. Päivän pari
kesti matka ja karuja olivat kankaat ja veteliä suot
kahden puolen tietä ja ikäviä taipaleet. Tie oli
kyllä kova ja kivetön, mutta mutkikas ja mäkinen.
Perillä oli piha puhdas ja raput ja porstuat siivotut, niinkuin Korpelassa ainakin oli
tapana ne pitää, saati sitten kun tuli niin suuria
vieraita. Jo veräjällä seisoi isäntärenki vastassa
ja vei vastatulleen tupaan, jonne koko aluskunta
oli kutsuttu häntä kohtaamaan.
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Uteliain silmin katseli kansa siinä uutta käs-

kijäänsä ja hörökorvin kuunteli, mitä olisi sar
nottavana ja mitä terveisiä tuotavana, sillä puheliaaksi mieheksi oli voutia kuultu mainittavan.
Pulskapa hän olikin mies eikä sanojaankaan

sammallellut, ja pian saivat ukot kuulla kunniansa.
Tiestä otti ensiksi puhuakseen, niinkuin on
matkamiesten tapana tehdä. Kiitosta odottivat
ukkoset kukin tieosastaan, sillä parastaan olivat
panneet sitä tehdessään ja monet hiekkakuormat
siihen vetäneet helteisinä kesäpäivinä, kun muut
työt kiirehtivät. Vaan moitetta saivat.
Tie, jota tänne tulin, on liika pitkä,
sanoi ensi sanakseen. Kauvan olette saaneet elää
täällä valtoinenne liika pitkäin taipalien takana.
Näyttää siltä kuin olisitte taltallanne sitä koukeroittelemalla ja kaartelemalla pidentäneet. Ensi
töiksenne panen teidät tätä tietä oikomaan ja
lyhentämään. Parooninkin tahto on, että tämä
Korpelan rajakulma on saatettava suorempaan
yhteyteen Peltolan rintamaitten kanssa.
—

—

Kun eivät ukot siihen mitään virkkaneet,
jatkoi vouti:
Peltolan mailla ei ole, niinkuin sen tiedätte, mäkiä eikä notkoja, vaan on kaikki tasaista ja kaunista maisemaa, ja sentähden tah—
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don minä, että mäet täälläkin tasoitetaan ja notkot nostetaan. Tämä on yhtä maata emätalon
kanssa ja maidenkin tulee siis olla yhtäläisten.
—

Mäet ja notkot

—

...

jupisivat ukot

korvallisiaan koskettaen, mutta eivät ehtineet sen
edemmä, kun vouti, kääntyen lampuotien ja
torpparien puoleen, puhui heille näin:

Jo kauvan on kuulunut valituksia siitä,
että te elätte täällä kuin perintötiloillanne ja viljelette maitanne kuin omianne. Mutta teidän
tulee muistaa, että tämä talo kaikkine kiinteimineen ja irtaimineen on emätaloon eroittamattomasti yhdistetty ja että teidän sentähden tulee rakastaa pääpaikan äärettömiä aloja yhtä lämpimästi
kuin tämän syrjäthän pellontilkareita,
jota
valitettavasti ette tähän saakka ole tehneet Tehdäkseni sen teille mahdolliseksi ja istuttaakseni
teihin oikeata käsitystä asemastanne aion minä
ottaa kontrahtinne tarkastuksen alaiseksi ja poistaa niistä kaikki ne kohdat, jotka ovat ristiriidassa emätalon etujen ja sen arvon kanssa.
—

—

Käski hän nyt tallirengin ja työvoutien ja
muonamiesten astua esiin ja kysyi heiltä kultakin heidän nimeään.
Tallirenki, joka samalla toimitti kuskin virkaa ja oli tottunut herroja haastattelemaan, uskalsi nyt ensimmäiseksi avata suunsa ja sanoa
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talon puolesta voudin tervetulleeksi uuteen toimeensa, lausuen samalla sen toivomuksen, ett'ei
herra, hänen rattaillaan istuessaan, aivan liiaksi
talon hevosia rasittaisi, vaan että hän, opittuaan
täkäläisiä teitä ja taipalia oikein tuntemaan, suvaitsisi ajaa maassa maan tavalla, kesällä kiviä
ja kantoja vältellen ja talvella syviä kinoksia.
Vaan siihen vastata kivahti vouti, että hän
ajaa niinkuin on aina tottunut ajamaan ja että
ne hänen tietensä ovat vaan kuskit ja tallirengit,
jotka tahtovat uskotella, että täällä on toisella
tavoin ajettava kuin emätilan teillä. Siitä luulosta tahtoi hän tehdä pikaisen lopun.
Sen sanottuaan käänsi hän nolatulle kuskille
selkänsä ja kävi puhuttelemaan muita palvelijoitaan, sanoen heille kullekin mieleen pantavan
sanan.
Sinulla on jalassasi kumman näköiset
kengät, sanoi hän muutamalle. Miksi noita kutsutaan? Vai pieksuiksi. Tästä lähtien tulee
sinun hankkia itsellesi oikeat saappaat, semmoiset, joita emätalon rengitkin käyttävät
—

Sinun tulee teetättää itsellesi paljoa leveämmät housut, niinkuin on muualla maailmassa tapana, neuvoi hän toista, jolla oli kapeat,
housut, jommoisia Korpelassa oli ammoisista
ajoin käytetty.
—
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Tuo paitasi on aivan liika valkoinen,
sanoi hän sitten kolmatta puhutellen. Sano
muijallesi, että musikalle semmoiselle kuin sinulle sopii paremmin punainen paita, joka on
ja jos tahdot tehdä
siistimpi kuin valkoinen
niin
se
housujen päälle.
mieliksi,
minulle
nosta
—

...

Kaikille teille tahtoisin vielä yhteisesti
huomauttaa, virkkoi hän taas kaikkien puoleen
—

kääntyen, että emätalon alustalaiset ovat kaikki
parrakkaita miehiä ja että minulle olisi mieluista
nähdä, jos yhdennäköisyyden saavuttamiseksi
parrat täälläkin saisivat rauhassa rehoittaa.
Olivat saaneet muutamat naisetkin tulla saapuville. Kääntyen karsinaan kätkeytyneiden kyläviestien viejäin puoleen, sanoi hän antavansa
heillekin arvonsa, koska heitäkin talossa tarvitaan; jos maltillisesti ja järkevästi toimensa täyttävät, on hän oleva heidän ystävä, vaan jos
valejuoruja talosta toiseen juoksuttavat ja varsinkin puhuvat pahaa hänestä ja hänen toimistaan, niin uhkasi hän heidän kielensä kahlehtivansa ja suunsa umpilukkoon sulkevansa.
Nämä viisaat ja hyvin harkitut neuvot ja
nuhteet annettuaan, ilmoitti vouti lopuksi, että
jos ne kaikki varteen otetaan, on hän oleva
hyvä kaikille ja rakastava korpelaisia niinkuin
hän peltolaisiakin rakasti.

KORPELAN UKOT.
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Totisina ja tarkkaavaisina olivat ukot itseänsä

ylhäisemmän puhetta kuunnelleet ja sopivasti
ja siististi vaienneet, niinkuin on talonpojan
hyvä tapa tehdä, silloinkun herrat haastavat
Koetti vouti arvata alustalaistensa aatokset, mutta
niiden silmä oli suljettu eikä kasvojen jäykkä
pinta mitään ilmaissut.
Vasta kun olivat herran edestä poistuneet

piha-aidan päälle istuneet ja piippuunsa pistäneet, lausui muuan miehistä mielipiteensä siitä
mitä oli tapahtunut.
Tuntuipa tietävän, sanoi hän. Päivän
vasta talon tiloja katseli ja paljon näki puutteita ja neuvoja tiesi.
—

Taisi tulla tiukka vouti, huokasi se, jonka
housuja oli moitittu.
—

Mitenkähän tässä nyt alettanee elää?
aprikoi kolmas, joka oli saanut muistutuksen
paidastaan.
Eletään niinkuin ennenkin, virkkoi neljäs. Niin kauvan kuin minä muistan on kaikkien uusien voutien vaihteessa ollut ainaista
puhetta niistä uusista punasista paidoista, mutta
entisissä paidoissa tuota yhä on pysytty ja entisissä rohtimissa ryhötetty.
Mistäpä ne tuli tänne karttuunit ja suvarohvisaappaatkaan.
—

—

—
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Isot sill' on aikeet, mutt' varsin ovat
meille vaikeet!
Ja kun Korpelan ukot olivat aikansa asiasta
näin haastelleet, niin pistivät he piippunsa taskuun ja tallustelivat kotejansa kohti, niinkuin
ei olisi mitään tapahtunut ja niinkuin kaikki
olisi ollut ennallaan.
Ja ehkä ukot olivat siinä luottamuksessaan
yhtä oikeassa kuin vouti puolestaan oli varma
siitä, että nyt tästä alkaa uusi komento Korpelan perukalla.
—

1899.

Äiti

—

\

/alitan

V

suruasi
äitisi on kuollut
.

.

.

näin lehdistä, että

...

Kiitos vaan, sanoi hän, vastaten käden
puristukseeni. Onhan se ikävä, kun äiti kuolee. Mutta, omituista kyllä, ajattelen sitä ilolla
—

enemmän kuin surulla.
• Kai osoittivat kasvoni hiukan hämmästystä.
En tietysti ole iloinen siitä, että äitini
vaikk'ei hänellä
kuoli, riensi hän selittämään,
vanhalla ja kivulloisella ihmisellä juuri enää
ollut iloa elämästään
itse oli hän jo kauvan
kuolemaa toivonut, odotti sitä kuin viimeistä
onneaan; Vaan nyt sai hänen kuolemansa ikäänkuin korkeamman tarkoituksen ja syvemmän
sisällön, jota hänen elämällään hänen mielestään
ei ollut
Olimme tavanneet toisemme kadulla ja jatkaessamme kävelyämme kertoi hän:
—

—

...

...
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Tiedät niistä adressipuuhista. Viime sunnuntaina oli kokous kaikissa kunnissa. Minun
—

oli määrä lähteä ajamaan asiaa kotipitäjässäni.
Isäni kuoltua, joka niinkuin tiedät oli siellä rovastina, muutimme äitini kanssa tänne Helsinkiin. Olin laittautunut lähtemään yöjunassa,
kaikki oli valmiina, olin vaan pistäytynyt vähän
kaupungille, josta palasin kapineitani noutamaan,
kun kotiin tullessani sain kuulla, että äitini oli
saanut yhden tavallisia kohtauksiaan ja lääkäri
sanonut, ett'ei hänellä luultavasti olisi pitkältävarmaankaan en tapaisi häntä
kään jälellä
enää hengissä, jos lähtisin.
.

.

.

Riensin hänen huoneesensa. Hän oli hiukan tointunut ja täydessä tajussaan. Hän tiesi
matkastani ja sen yhteydessä olevista asioista ja
oli ollut niistä hyvin huolissaan
ei matkasta
huolissaan, jolle hän minua vaan kehoitti lähtemään, vaan näistä kaikista muista onnettomuuksista.
Varmaa on, että kaikki nämä nykyiset
ikävyydet olivat yhä rasittaneet hänen huonoa
hermostoaan. Luullen häntä rauhoittavani sanoin heti, ett'ei matkastani nyt tietysti voisi tulla
mitään, kun äiti oli näin sairas.
—

—

Kuinka ei? kysyi hän.
nua lähtemästä?
—

Mikä estäisi si-
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Vaan enhän toki voi jättää sinua yksin
kuolemaan?
—

—

Voisitko saada jonkun toisen sijaasi?

Minun täytyi myöntää, etfen luultavasti enää
se saa
en minä nyt voi ottaa sitä lukuun.
jäädä

saisi, mutta että se oli yhdentekevä

...

...

Vaan silloinhan jäisi kokous pitämättä
ja nimet kirjoittamatta?
—

Sekin täytyi minun myöntää mahdolliseksi.
Hän tarttui minua kiihkeästi käteeni.

Kuule, se ei saa tapahtua

sinä nyt
menet vaan
se ei saa tapahtua minun tähteni
eihän toki
kokousko pitämättä? Ei,
hyvä
—

...

...

.

...

..

...

Yskä keskeytti hänet, hän ei saanut pitkään
aikaan sanaa sanotuksi. Luulin hänen siihen
nääntyvän. Mutta kun olin saanut hänet tyynyjen varaan ja hän taas kykeni puhumaan,
ojensi hän minulle kuihtuneen kätensä:

Hyvästi nyt
hyvästi, jos ei enää
tavattaisikaan
tässä elämässä. Ehk'en vielä
kuolekaan. Vaan jos silPaikaa tulisi lähtö
jos ei enää tavattaisi, niin olenhan tehnyt jotain
minäkin
uhrannut jotain
eihän se iso
enemmän kuin muukaan mitä minä
mitäs
minä olisin osannut, mitätön ja taitamaton
—

.

.

.

—

...

...

...

...

...

...

Aho, Katajainen kansani.

10
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en ole kyennyt elämään isänmaalleni
jos
voisin kuolla. Olisinhan edes jotakin
niin
no, hyvästi nyt sitten! Ei nyt olla alakuloisia
. mene nyt, etfet myöhästy ...!
.

.

.

...

..

Minun täytyi lähteä. Näin, että olisin vaan
pahoittanut hänen mieltänsä, jos olisin jäänyt
Lähtiessäni sanoi hän:
Onko sinulla täällä se lista, niin minävaan enhän nyt jaksa, kirjoita sinä minun puolestani, sinettini on tuolla pöytälaatikossa
ja sano nyt siellä kotona, että kaikki
Liisa ja Maija ja vanha Heikki
kirjoittavat
ruussano, että heidän vanha ruustinna
tinna vainaja, olin vähällä sanoa
käski
vaikka kylläpähän ne käskemättäkin
—

kin

...

...

.

.

.

—

...

—

...

...

Ehdin parahiksi junaan, jouduin ajoissa kotipitäjääni ja toimitin asiani. Kun palasin Helsinkiin, oli äitini kuollut. Hoitaja kertoi, että
hän lähdettyäni oli ollut hyvin levoton, ehtisinkö ajoissa junaan, tuon tuostakin katsonut
kelloa ja rauhoittunut vasta sitten, kun aikaa
oli kulunut niin paljon, että olisin ehtinyt takaisin, jos olisin myöhästynyt. Kun en tullut,
oli hän virkkanut:
—

Oli toki hyvä, että ehti
etfei minun
ja sitten tuskin kuuluvasti kuis...

tähteni

—

...
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kannut:
Jumala isänmaata siunatkoon ja olkoon minulle armollinen!
—

Ne olivat olleet hänen viimeiset sanansa.
Ymmärtänet nyt, miksi ajattelen hänen kuolemaansa ilolla enemmän kuin surulla.
1599.

Matin linna.

olet hullu mies, Mattila! Sanon
sen taas, niinkuin olen monesti ennen
sanonut Sota uhkaa ja on jo uhannut kauvan.
Vihollinen on astunut rajan yli ja asettunut leiriin tuonne järven taa. Sinä et ole siitä tietävinäsikään, et ole niinä miehinäsikään vaikka
näet, että kaikki muut pakoon hankkii. Et ole
mitään tehnyt häntä vastaan varustautuaksesi
—

<*J

.. .

—

Mistä sinä sen tiedät?

'

—• Ka, ethän muuta kuin kynnät ja kylvät,
teetpä vielä uusiakin viljelyksiä. Kuokit uudispeltoa ja niittyjä raivaat Kaivat ojia, vieläpä
yhä rakennat kiviaitaakin peltojesi ympärille.
Eikä sillä hyvä. Karjaasikin olet joka vuosi
lisännyt ja työkalujasi parantanut. Luuletko,
ett'ei se järven yli pääse? Vai mitä mietit?
Elät ja olet täällä niinkuin olisi satavuotinen
rauha maassa vallinnut ja tuhatvuotinen tulossa.

152

MATIN LINNA.

Mitäs minun olisi pitänyt tehdä? Neuvo,
naapuri, jos paremmin tiennet!
—

Tekisit niinkuin minä ja muut kaikki
tuolla järven takana. Minä en ole kymmeneen
vuoteen mitään rakentanut. Pelloista olen ottanut sen, minkä ne entisestä voimastaan kykenivät antamaan. Minkä maasta irti sain ja minkä
karjasta, sen rahaksi muutin. Hyvä on niitä
nyt mukanani kulettaa. Lähtiessäni pistin tuleen huonerähjät Kun se tuli, ei ollut mitään
ottamista. Niin minä tein.
—

—

Kukin omaansa kiittää, naapuri. Pitänee

kerran minunkin toimiani kehua. Sinä pistät
tavarasi taskuun, minä kaivan ne maahan. Kummassako paikassa lienevät paremmassa tallessa,
jos hän meidät molemmat sattuisi kiinni saamaan?
Vai luuletko, että se rupeaa ojiani täyttämään?
Ei rupea.
Kummastelet
Niin, no —!
sitä, että minä peltoa kuokin ja niittyä raivaan.
Mahtaisiko tuo kuokoksen takaisin kääntää ja
kannot entisille sijoilleen upottaa ja istuttaa pajukon siihen, mistä se juurineen revittiin?
Eihän se niin hullu!
no, siinä sen näet!
Eikä taitaisi olla aikaa käydä kiviaitojanikaan
purkamaan ja kiviä takaisin peltoon kantamaan?
—

—

—

—

—

—

Eipä kyllä taitaisi

—

.

.

.
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Vaan nyt se on, hyvä naapuri, niin, että
ojat ovat noin niinkuin minun vallihautojani
ja nuo kiviaidat muurejani ja pellot ja niityt
ulkovarustuksiani ja niiden kaikkien keskessä
istun minä tässä kuin linnassa, jota et sinäkään
sano voitavan hävittää. Se on hyvä linna, tiedänmä, jota ei voida hävittää.
—

Vaan valloittaa se sen voi
mitäs
silloin teet? Lahjotko, maksatko pakkoveroa?
Meidän talo maksoi monta vuotta ja säilyi.
—

.

.

.

Ja nyt olet kuitenkin pakosalla, kun ei
ollut enää mitä maksaa? Sen se auttoi. Minä
en ole mitään maksanut, olen kaikki aarteeni
maahan kaivanut.
»Ota kaikki», sanon, kun
ottamaan,
tulee
»siinä ovat», ja annanpa vielä
tämän linnani avaimetkin, tämän kuokan ja tämän lapion.
—

Viepi sinut vankeuteen vieraalle maalle
mitäs silloin teet talollasi?

—

.

.

.

Silloinhan minä sitä vasta oikein tarvitsenkin. Kerran sotakin loppunee ja vangit vaihdettanee. Vaan kun kotiin palaan, hyvä on
alottaa eläminen valmiiksi muokatusta vainiosta.
—

—

—

—

Entäpä et tulekaan takaisin?
Tuleehan poikani.

Vaan jos ei tule poikasikaan?
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—

—

Tuleehan jonkun toisen poika.

Sinä olet hullu, Mattila. Haastat hasLähde veikkonen, ennenkun
Et lähde?
Hyvästi sitten!

suja, hyvä ystävä.
väkisin viedään!

—

—

Hyvästi naapuri! Ei ole tässä aikaa
minulla lähtemään. Pitää rientää kaura suohon
kylvämään, ennenkun tulee hevosillaan syöttämään. Näkyy jo uittavan ratsujaan järven yli
—

...

1899.

Varis ja pääskyset.

Metsävaris,

joka hallitsee ja vallitsee talojen
takamailla, on kovin perso lintujen pesille. Olisi sillä kyllä muutakin ruokaa syödäkseen, mutta kerran makuun päästyään ei sille

kelpaa muu mikään kuin alastomat linnunpoiparempi vielä, jos niillä jo on vähän
kaset,
untuvia ympärillään, että kurkussa hiukan kangertelisivat Se on totutellut niitä kokonaisinaan
nauttimaan. »Enhän minä tapa, elävältähän ne
nielen, panen vaan lämpimämpään paikkaan»
on hänen tapana puolustautua, jos kuka häntä
tästä moittimaan pyrkii.
Mutta nyt olivat jo kevätkesästä kaikki pikkulintujen poikaset takamailta loppuneet, ja suuret suojelevat omansa. Ja sentähden lähti metsävaris tervehtimään tuttaviaan peltovariksia
kirkonkylässä. Sillä siellä tiesi hän olevan laululintuja puutarhat täynnä ja joka huoneen räystään alla oli pääskyn pesä.
—

—
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Aamulla varhain, kun ihmiset vielä nukkuivat, lensi hän kenenkään huomaamatta rajan yli
metsän rannasta peltomaille ja tapasi varisveljen
vakoa astumassa.
Mitä sinä syöt? kysyi hän aidan seipääsen istuutuen.
—

—

Toukkia, lieroja

toukkia, lieroja, vas-

—

tasi peltovaris.
Huono ruoka
metsävaris.
—

—

—

—

—

—

Syön mitä saan

huono ruoka, raakui

syön mitä saan.

—

Syö linnunpoikia!
Ei ole tapana täällä

ei tapana täällä.
Se makeata ruokaa
se makeata ruokaa!
Saattaapa olla
saattaapa olla
—

—

—

—

...

Tule toveriksi
pannaan.
—

—

puoliksi pannaan

—

Minnekkä menet? kysyi peltovaris kaulaansa ojentaen.
—

—

Tuonne kylään menen! vastasi metsä-

varis.
Elä mene kylään
varotti peltovaris.
—

—

—

Miksi en menisi?
Elä mene kylään!

...

elä mene kylään,

VARIS

—

—

Sano syysi

.

JA

.
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.

sano syysi!

Elä mene kylään!

Elä mene

—!

Vaan ei totellut metsävaris, kylään lähti.
Lensi peltojen yli lähimpään taloon ja istahti
riihirakennuksen harjalle. Siinä katseli ja kuulosteli. Katseli pääskysiä, jotka lentelivät poutaisella taivaalla talon ympärillä ja tuon tuostakin
pistäytyivät räystäiden alle; kuulosteli sitä sirinää, jota poikaset pesissään pitivät joka kerta
kuin emo heidän luokseen lensi.

Ei varis väkisin ota, ei tee ilmitappelua
heikompainsakaan kanssa, vaan odottaa otollista
hetkeä varkain viedäkseen. Kun kaikki pääskyt
taas olivat poissa, lentää kahnautti varis riihen
katolta koivuun, joka oli aitan takana. Siinä
istui hän ja oli maailmaa katselevinaan, höyheniään kynivinään. Vaan vesi kihosi kielelle,
sillä aitan joka nurkassa oli pääskyn pesä ja
sen sisässäkin tuntui niitä olevan. Ne olivat
kuitenkin vähän vaikeasti käsiin saatavissa. Hän
laskeutui oksalta oksalle, kurkotteli ja katsasteli,
piiloutuen aina puun rungon taa, kun kuuli
pääskyjen tulevan. Yhdessä nurkassa oli nurkkahirren pää jäänyt muita vähän pidemmälle,
hän pudottautui siihen ja siinä oli pesä nokan
saavutettavissa.
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Pöytä oli katettu, ei muuta kuin ojentaa ja
ottaa. Pesä oli täynnä parhaan makuisia poikasia.
Vaan tässä ei niitä käy syöminen, hän kantaa
ne yhden kerrassaan tuonne riihen katolle, latoo ne siihen riviin, ottaa sitten yhden kerrallaan nokkaansa ja keikauttaa päätään takaisin
ei tapa, nielasee vaan elävältä, panee parempaan
talteen
...

.

.

.

Hän työnsi nokkansa pesän sisään ja kun
se tuli sieltä ulos, oli siinä puoli-alaston pääskyn poika poikkiteloin rapistelemassa. Ja hän
levitti siipensä, otti vauhtia jaloillaan ja lähti
kiireesti lentämään riihen kattoa kohti.
Mutta herra varjele sitä elämää, mikä siitä
yhtäkkiä syntyi!

Jo viep'! kuuluu kirkaisu ilmassa kuin
olisi veitsellä vihlaissut.
Jo viep'! Jo viep'!
vastataan huutoon toisaalta jostain.
—

—

Vaan varis on tottunut siihen, että pikkulinnut pesiään puolustavat eikä hämmästy huudoista. Pitäähän niiden saada vähän huutaa,
kun eivät muutakaan mahda. Ja rauhallisesti
lentää hän riihen katolle, laskee siihen saaliinsa,
joka vielä elää, ja lähtee lisää noutamaan. Hänellä on syömäsuunnitelmansa valmis ja hän ei
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aio haikailla, ennenkun on sen loppuun suorittanut, kun on kerran tänne saakka tullut.
Mutta yhä kiihtyy huuto ilmassa, se kuuluu
läheltä ja kaukaa, tästä talosta ja naapuritalosta, ja
tuossa tuokiossa koko kylästä. Ilma variksen
ympärillä alkaa viheltää ja vinkua, niinkuin olisivat tuhannet piiskat sitä pieksämässä ja joka
isku sattuu variksen selkään. Kaikki, mitkä
siivilleen kyennevät: pääskyt, peipot, leppälinnut,
varpuset, västäräkit pellolta ja rastaat pellon takaa rientävät hätään ja huutavat ja kirkuvat
ja rätisevät ryöstölinnun korvaan. Mustanaan on
ilma täynnä kiusanhenkiä, joka taholta ne
päälle täyttävät, edestä ja takaa, ylhäältä ja alhaalta, ahdistavat kipenöivin silmin ja terävin
nokin kuin neuloin ja pienoisin kynsin kuin
naskalien nenin.
Vähät hän nokista ja kynsistä, ne eivät pysty
hänen pitkään harmaasen kauhtanaansa, mutta
se huuto ja kirkuna, se häntä hermostuttaa.
Herättävät koko maailman, huutavat kaikki katsomaan epäonnistunutta yritystä . . salaa luuli
sen saavansa tehdyksi hän, nyt siitä tuli tämmöinen häpeä
ja kanatkin kaakattavat ja
kukot kotkottaa ja hanhet huutavat . .
.

...

.

Hän lentää edestakaisin kylän kattojen yli,
ei tiedä mihin piiloutua, mihin häpeänsä peitAho, Katajainen kansani.

11
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tää
ei ole puita täällä niinkuin metsässä,
ei saa eksytetyksi, jälestään haihdutetuksi.
Hän suuttuu, tekeytyy haukaksi, koettaa koMutta
pata kiinni lähimmäisen kiusanhengen.
siitä kadottaa hän tasapainonsa, tuuskahtaa nokalleen ja heittää hullunkurisen kuperkeikan
...

ilmassa

.

.

.

. sitä
Sitä riemua . . . sitä hurraahuutoa!
ne häpäisee, sadattelee
vahingon iloa!
.
ja harakkakin, variksen vanha kilpailija ja kadehtija, hyppii ilmassa ja nauraa ja siipiään
räpyttää.
.

...

.

.

.

Peltovaristenkin on täytynyt nousta vaolta
meteliä katsomaan.

Kun vainottu varis näkee sukulaisensa aidan
selällä, rientää hän minkä kerkiää heidän luokseen apua saamaan. Sen nähtyään heittävät
pikkulinnut hänet heidän huostaansa ja palaavat takaisin kylään.

Mutta ei saa metsävaris apua sukulaisiltakaan.
Enkös jo varoittanut! sanoo vanhin varisten kongressissa. Siellä maiden takana saattaa se käydä laatuun, mutta täällä rintamailla ei
sitä enää suvaita. Meillä on täällä peltojen puolella olemassa semmoinen lintujen välinen sopimus, että suurisiipisten pitää antaa pikkupyrstöisten olla rauhassa. Me emme rakasta sitä
—

VARIS
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rähinää, joka aina syntyy siitä, kun heitä häiritään. Sentähden on parasta, että lennät kiireimmän kautta kotiisi. Jos kerran vielä koettaisit,
niin täytyy meidän ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteihin.
Metsävaris lähti nolona lentää laahustamaan
takamaita kohti, josta oli tullutkin. Eikä häntä
ole sen koommin nähty näillä asioilla liikkumassa.
Jonka vuoksi tästä tarinasta on oppi otettava semmoinen, että kun kaikki pikkulinnut
vaan ovat oikein yksimieliset, eivät heille variksetkaan mitään mahda.
1899.

WERNER SÖDERSTRÖWin kustannuksella ilmestyy:

VÄNRIKKI STOOLIN TÄRINÄIN
fCT kuvallinen loistopainos. "Hl
Kuvittaja ALBERT EDELFELT.
Noin 200 hienoa kuvaa.
Etevin isänmaallinen teos! o o o o o o
Taiteellisin suomalainen kuvateos! o o o
Sokaisen valveutuneen kodin perhekirja!
Varmaankin on tämän kansallisteoksemme kuvallinen loistopainos erittäin tähän aikaan tervetullut kansallemme.
Yhteensä 10 eli 11 vihkoa å 3: 50 p.
kuvat sekä muut tekstiin kohdistuvat pienemmätkin kuvat ovat kaikki tekijänsä arvoiset. Kun katselee yhdessä
nyt ilmestynyttä kahta vihkoa, niin voipi jo saada täyden käsityksen siitä, minkä kallisarvoisen lahjan A. Edelfelt kansallensa
antaa, jahka hän saapi kaikki »tarinat», koko Vänrikki Stoolin
kuvitetuksi. Siitä tulee epäilemättä teos sen arvoinen, ettei sitä
saa puuttua ainoastakaan Suomen sivistyneestä kodista, missä
osataan kansallisrunoilijamme runoudelle omistaa se arvo ja rak(D. Suom.)
kaus, mikä sille on tuleva.
»

—

—

—

—»

»Pidämme velvollisuutenamme kehoittaa kansalaisiamme
tilaamaan koteihinsa Vänrikki Stoolin Tärinäin uusimman painoksen, joka kieltämättä ulko-asunsa ja kuviensa puolesta on
arvokkain mitä meidän maassamme tähän saakka sillä alalla on
ilmaantunut ja ylimalkaankin täyttää mitä suurimmat taiteelli(Keski Suomi.)
suuden vaatimukset.
—

—»

»Kun katselee näitä kahta etevimmän maalaustaiteilijamme Albert Edelfelfin kuvittamaa vihkoa, huomaa heti, että
meillä on saatavana mitä arvokkain kansallisteos. Suurimmalla
rakkaudella on hra Edelfelt antautunut tehtäväänsä ja senpä
vuoksi onkin sen tuloksena parhainta, mitä hänen piirustimestaan
on lähtenyt.

»

(Mikkelin San.)

*

*

Tilattavaksi tarjotaan:

*

*

Avarassa Maailmassa
Matkustuksia ja seikkailuja vieraissa maissa.

Runsaasti varustettu kauniilla kuvilla.
Sisällyksen valinnut suuremmasta ulkomaalaisesta teoksesta Juhani Aho; suomennoksen suorittaa Kalle Kajander.
Ilmestynyt 5:es vihko. Yhteensä 20 vihkoa
å 35 p., jotka kaikki vuoden kuluessa valmistuvat.
Muuan arvostelija lausuu tästä teoksesta: »'Todellisuus on ihmeellisempi kuin taru' sanotaan, ja sen nämä
kertomukset täydellisesti todistavatkin. Sillä vaikka ne
ovatkin kaikki ainoastaan tositapauksia, voittavat ne kuitenkin usein mielikuvituksista rikkaimmankin romaaninkirjoittajan seikkailukertomukset. Sisällyksensä ja esittelytapansa puolesta on teos sellainen, että soveltuu sekä
vanhoille että nuorille ja joka sivistys asteella olevalle lukijalle, joka vaan ymmärtää antaa arvoa raittiille
ja virkistävälle lukemiselle.»

MT Jees nuorille ja vankoille, merkillisyyksiä täynnä, jännittävä, tietoja kartuttava,
näköaloja laajentava.

é.

-*

Uusi

*►

Eläintieteellinen Kuvasto.
Utisi Eläintieteellinen Kuvasto on kirjamaailman huvittavimpia ja hauskimpia kuvateoksia.

'Jusi Eläintieteellinen Kuvasto sisältää 240
oivallista, suoraan luonnosta otettua valokuvajäljennöstä maapallon huomattavimmista eläimistä.
Jutta Eläintieteellistä Kuvastoa seuraa lyhyt elävästi, valaisevasti ja hirvittävästi kirjoitettu
teksti, jonka tekijä on yksi etevimpiä eläintieteilijöitä, Göteborgin museon ylijohtaja, Toht. Anton

Stuxberg.
Uuden Eläintieteellisen Kuvaston erikoisominaisuus on harvinainen opettavaisuus ja kansantajuisuus.
Uuden Eläintieteellisen Kuvaston tulee löytää tiensä joka kotiin eikä puuttua ainoastakaan
koulusta.
Uusi Eläintieteellinen Kuvasto on parhain
herättääkseen nuorisossa harrastusta eläintieteeseen
ja luonnonhistoriaan.
Uusi Eläintieteellinen Kuvasto on opettava,
huvittava ja kasvattava.
Uusi Eläintieteellinen Kuvasto ilmestyy 30
vihossa. Vihon hinta 40 p. Jokainen vihko sisältää 8 suurta kuvaa hupaisine, valaisevine tekstineen.
Uutta Eläintieteellistä Kuvastoa ilmestyy
kaksi uutta vihkoa noin kuukauden kuluttua.
Uutta Eläintieteellistä Kuvastoa voidaan
tilata kaikissa kirjakaupoissa ja asiamiesten luona.
Porvoossa maaliskuulla 1899.

Werner Söderström.

WERNER SÖDERSTRÖMin kustannuksella on ilmestynyt ja kaikissa kirja-ltaupoissa- saatavana:

Aleksanteri IhSen mUiStO.
tama.

Z. Topeliuksen kirjoitMonella kuvalla varustettu. Hinta 65 p.

»Puheenaolevalla kauniilla kuvallisella juhlavihkosella on
Suomen kansalle pysyvä arvonsa. Siinä ovat lyhyessä, keveässä
muodossa kerrotut kansamme kohottamista niin lämpösesti harrastaneen keisarimme toimet Suomen sisällisen itsehallinnon ja
sen perustuslaillisen aseman henkiinherättämiseksi, hänen matkansa Suomessa, hänen vakavat sanansa ja järkähtämättömät
mielipiteensä lain ja laillisuuden arvosta kansojen ja valtakuntain
onnen ylläpitäjänä. Paljo kaunista löytää lukija tuosta kirjasesta.
»

(Päivälehti.).

Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan.
K. Ordinm v Suomen valloitus» nimisen teoksen
johdosta kirjoittanut /. R. Danielson. Toinen painos. Hinta 3 m. 60 p.

Suomen sisällinen itsenäisyys,

käysten torjumiseksi kirjoittanut
Hinta 2 m. 25 p., sid. 3 mk.

hyökR. Danielson.

jatkuvien
/.

Lehtiä Suomen nykyisyydestä ja entisyydestä.

Suomen suurruhtinaskunnan nykyinen valtiollinen
aseina. Historiallispolemillinen esitys Syrjästä katsojalta (Wladimir Golovin'ilta). Suomennos. Hinta
3 m. 60 p.

Miten maatamme hallitaan ja miten itse hallitsemme itseämme. Helppotajuisesi esittänyt
V. Malin, Lyseon lehtori. Liitteenä seuraa: Suohistoria. Hinta 1 mk.

men

Yleisen valtiotiedon opas

kaikille

kansalaisille.

Selitys valtakuntain hallitustavasta, valtiopäivistä,
vaalioikeudesta, vaalitavasta, tuomioistuimista, hallinnosta, kirkko-oikeudesta, sotalaitoksesta, rahaasioista y. m.
G. A. A Iden in y. m. mukaan
—

toimittanut toht. Ang. Hjelt. Hinta sid. 3 m. 50 p.

WERNER SÖDERSTRÖJWin kustannuksel.a
ovat ilmestyneet seuraavat

teokset:

JUHANI AHON
Muuan markkinamies.

Toinen helppohin-

tainen painos.

i

mk.

Rautatie, eli kertomus ukosta ja akasta, jotka
eivät olleet sitä ennen nähneet.

Varustettu

Järnefeltin piirtämillä kuvilla. Suurikokoinen

korupainos.

3 mk. 75 p., koruk. 5 mk. 75 p.

Papin tytär.
2 mk. 75 P
Hellmannin herra. Esimerkin vuoksi.

.

2 mk. 75 p.

Helsinkiin.
Yksin.

2 mk. 75 P

.

2 mk. 80 p., koruk. 3 mk. 80 p.

Lastuja. Kertomuksia ja kuvauksia.

3 mk. 25 p., koruk. 4 mk. 75 p.

3 mk. 25 p., koruk. 4 mk. 75
UUSia lastuja.
3 mk. 75 p., koruk. 5 mk. 25
Papin rOUVa.
Maailman murjoma. Kuvilla varustettu.

p.
p.

2 mk.

Heränneitä.

2 mk. 25 p., koruk. 3 mk. 25 p.

Lastuja III. Kuvilla kaunistettu.

3 mk. 75 p., koruk. 5 mk. 25 p.

Panu, kuvauksia kristinuskon ja pakanuuden
lopputaistelusta Suomessa.

6 mk., koruk. 7 mk. 50 p.

«3?

