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ENSIMÄINEN LAULU.
Toisten keskellä hän kuin enkeli

käy hymyellen,
leikkiä lyöpi ja lohduttaa, sovit-

taapi ja tyyntää.

Ääneti torpastaan erakoisesta keskeltä metsäin
astui vanha Pistool, sotamies, hämyn tullessa vihdoin,
kun takan luon' oli lämpöä saanut ja piippuhun tulta.
Mökkihin syrjäiseen ketäkään ei jäänyt, ja kenkään
hänt' ei seurannut. Lähin turvans', ainoa poika,
Poiss' sotamaill' oli kaukana, taisteli Turkkia vastaan.

Huolien matkahan ei toki lähtevän näyttänyt vanhus,
vaan kuni muut ilomielin joulun riemuja vartos,
nyt kun kartanohon oli pyydetty suurehen, voipaan.
»Ällös», lausunut oi' Majur' arvosa, kunnian herra,
kun asekumppanin tuon hän kirkolla kohtasi taannoin,
»ällös istuko, vanha Pistool, kuni korvessa metso,
pörhönä piileillen; miks en sua näe useammin?
Viel' elon päiviä on, viel' askelen astua voipi
rikkunut jalkasi tuo; tule pois, tule ainakin jouluks;
juhla on pitkä, ja kun sotaretkiä, taistoja kerrot,
pirtistä väelt' uniselta sa karkotat pois ikävyyden.»
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Näin oli lausunut hän, sotavanhust' olkahan lyöden.
Nyt tuon lempeän kutsun ja myös jalon kutsujan vuoksi
matkan vaivat unhotti ukko, ei muistanut metsän
sankkenevaa pimeyttä ja lunta, jok' autio-tiellä
päivän hiiskuit' on kinospäin, jälen tuntumatonna.
Riensi ja, mielissään kuin valtias, nosteli hangest'
uppoavaa puujalkaa, ja pääs edes, vaikkapa ontuin.

Askelin vain nopeammin rienteli rattohon pirttiin
ennalta aatos, ja mielessään hän lausuvi hiljaa:
»Nyt ilo ilmaist' on, nyt pirtiss' alkavi juhla,
nurkkahan huolet heitetähän sekä työpuku kirstuun,
olkia permannolle ja leimuamaan tulet pannaan.
Joulupa jos saliss' uhkeass' ois ylähälläkin tuolla
nyt, kuten ennen, sieltä kun raikui leikit ja laulut.
Mut sanotaanpa, ett' tuska nyt vain, suru, kaipaus siellä
istuvi, sitte kun Turkkia vastaan taistohon läksi
katteini nuor', ativonsä ja puolison jättäen tänne.

Harvoin soi nyt kieli klaveerissa, riemuhun, tanssiin
kenkään siellä ei vaadi, ja vierait' ei talo kiehu.
Yksin katteinitar kamarissaan istuvi, huolien
lyhyviä hää-ilojaan sekä liekuttani surulauluin
lastahan uinuavaa, jota ei isän silm' ole nähnyt.
Nurpeillaan talon vanha on rouva ja kyökistä saliin
vuoroin käy, salist' astuvi kyökkiin taas, pallotellen,
muuttavi, järjestyst' ei saa, ja jos jouten on joskus,
istuvi kehdon luo hän ja itkemähän tytärt' auttaa.
Näin on kaikesta hauskuus pois. Majur'-ukko hän vihdoin
kyllästyy nais-kyynehhin, nojatuolissa päivät
yrmivi, tuskaanhan iankaikkisihin valituksiin.
Yksipä siellä on vain, min lapsenmiel' yhä riemuun
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valmis ja nauruhun on, tuo lempeä Augusta neiti.
Toisten keskellä hän kuin enkeli käy hymyellen,
leikkiä lyöpi ja lohduttaa, sovittaapi ja tyyntää,
kun suru pilveä kasvattaa, joka myrskytä uhkaa.
Häntä jos ei olis, huonomp' ois tänä iltana varmaan
kestitys pirtissä myös, sitä aina ei muista ne toiset;
hän, jos kohta hän lapsekas onkin ja kaikista nuorin,
ei ketäkään jätä unhoon, muiden vain ilost' elää. *

Miettien näin kylätielle jo sai ja nyt vaivatta astui

käytyä tiet' ilosempaan seutuhun, miss' etähällä
joskus loimahtain takan valkea kohtasi silmää.
Pitkäks käy penikulma tok' astua. Ilta se rientää
synkkänä, kolkkona vain. Yhä joutua koittavi vanhus,
kaiku kun kulkusien yhfäkkiä, täyttäen ilman,
korvahan soi. Hän säikkyen syrjään hoippuvi, syvään
hankehen vaipuu, seisahtuu. — Isoääninen, pöyhkä
kuskin huuto jo raikahtaa. Ohi kiitävi sälkö,
ohjist' yltyen vain, »hyvä ilta» kun suopea kuuluu
reestä, ja juoksija seisattaa, vilauksessa Liityin.

Kohtapa vanhus lempeän kuuli ja kutsuvan äänen:
»Tulkaa, vanha Pistool, ihan varmaan aiotte meille,
tulkaa, täss' sija on reen laidall' istua teidän;
kolkko ja raskas tie pimeässä on astua ramman. ■
Näin soi kutsu, ja riemulla vanhus käskyä kuuli,
tuntien äänestä jo rakastettavan Augusta neiden,
pyyntöä nouti ja mielissään reen reunahan istui.
Ihmeissäänpä hän lausui vain tytön lempeän kuullen:
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»Joulunaattoa näinkö te metsissä vietätte, neiti,
teilläkö kuljette tukkeisilla ja pakkasess' yksin,
kaikkia kun kotihinne nyt lämpö ja valkeus kutsuu,
hangessa kun minä myös jalan rikkunehen haparoitsen,
mielien ehtiä vihdoinkin tuvan rattosan suojaan?

Leikillä siihen vastasi vain kuustoistias tyttö:
»Ettekö tiedä, Pistool, ett' alhossa tuolla on tölli,
hökkeli rappeuneemp', erakoisempi vielä kuin teidän?
SieU' lumen, kuusien keskellä hylkeellään kopissansa
on kana vanha ja hoimeissaan viis poikoa pientä,
juhlaksi nuo, kuni muut, jyvän puolta ja riemua kaipaa.;

Lausui näin hymysuin. Mut, peittyen varjohon illan,
vanhan silmähän kyynele sai, ja hän heltyen lausui:
»Niin ilo teille ja suureen, pulskaan kartanohonkin
tulkoon nyt tänä iltana, tulkoon ja ainiaks jääköön,
niinkuin saavutte näin tekin syrjäiseen salomökkiin,
puuttehess' ihmis-raukoillen ilon tuoden ja lohdun!»

Vastasi siihen huoahtain kuustoistias tyttö:
»Älkää vartokokaan, ei käy ilo konsana meillä;
poissa se kaukana on kera katteinin sotamailla.
Häntä kun matkahan säälittiin, tullanneitakin kohden
kapineet kun piti kiirehin koota ja korjata rekeen,
niin, kera muun, ilo äitini, siskoni onni ja taaton
katse lempeä myös ulos kannettiin unohdukseen.
Vihdoin, kun hyvästeltyä läksi hän pois ijäks ehkä,
ääneti hauskuus vantille nous sekä läks hänen kanssaan.
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Vanhapa ihmisvaiheit' aatteli, kuink' epätasaan
käyvät, ja kuink' olis suur' hänen töllissänsä se onni,
jonk' ylenkatsovat rikkaat nuo, ja hän haasteli taasen:
»Kuin voi kyllyyden kanss' yhdessä viihtyä kaipuu,
ihminen unhottaa hyvän ottaa riemulla vastaan?
Mistäpä teillä on puutoskaan? Ijäkkäänäkin vielä
perheessään isä reipasna liikkuu, toimii ja johtaa.
Äiti se päivät kaikk' emännöitsee, arvoa saaden
lapsilt' armailtaan, avun huolissaan keveöissä.
Töissähän palvelijat ilon kilpaavat. Mitä toivot,
nöyrät ihmiset on sitä täyttämähän heti valmiit.
Kartano pulska ja suur', ett' ihmeissään pysäyttäin
hetken kulkijakin sitä katsoo. Viljautt' ompi,
runsas siunaus, kuin valo päivän, kaikkehen virtaa.
Eikö jo riittäne tuo, kun on onnehen niin vähän tarvis?
Tulkaa, käykäähän Pistool-ukon mökkihin kerran!
Itsekseen siell' on sotamies. Takan luona hän yksin
istuu, korjaa hiilostaan, on vaiti ja miettii.
Ei ketäkään, ken kanssaan nauttisi antia köyhää;
ei ketäkään, ken vuotehen siivois, atrian laittais;
kolkkoa kaikk' on, kuuluvin main ei ihmisen ääntä.
Jos hän kuulostaa, lumimyrskyssä huokuvi hongat;
jos eläväisen luoman joskus mielisi nähdä,
yksikseen, kuni hän, mökin luo susi kulkeva pyrkii.
Ikkunastaan jos silmäilee, milt' ulkona näyttää,
huomaa vain, ett' taivaaseen maa yhtyvi vihdoin,
tietäen silloin, ett' avaruudess' äärettömässä
ihmist' ei ole, ken sydämessään aattelis häntä,
ken ilomielin muistais, ett' eloss' on sotavanhus.
Sentään töllissään hän piippuahan yhä polttaa,
päivän alkavi hiljalleen ja sen loppua vartoo.»
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Lempeämielin vastasi taas kuustoistias tyttö :

»Älkää huoliko, kohta kenties, ihan aavistamatta
poikanne taas sotamailt' isän luo ikävöitsevän saapuu.
Mut tuvan kaltevan suurentaa hän ja uusivi silloin,
Sarkasen raatavi, nuoren vaimon tuo tupahansa,
viihtyvi, teidän kanss' elelee, yhä varttuen vauraaks.
Arvoss' itse ja riemuna lasten ja lapsien lasten,
istutte siell' ominaistenne kanss', sota-aikoja muistain,
mut pojanpoika, jo oppinut sauvoin kunniamarssin,
polvenne turvissa tarkkailee kehotustanne, kerran,
kuin tekin, kunniall' uhraamaan veren syntymämaalleen

Korkeemmaks hämärässä nyt vanhus käy. Sotamuistot
mielen täyttää, ja unhottain erakkuuden ja puutteen,
ylvänä kartanohon, aseveikkona haltijan, saapuu.

Vaan kun portahan luo jalo juoksija seisatti vihdoin,
verkkahan läks väen pirttiin juhlan viettohon vanhus,
lempeä tyttö kun taas ilomielin rientävi saliin.

Mut kodiss' annaass' ei ilo hälle njrt vastahan tullut,
tuskan ja vaifolon vain tapas, oudot joulujen vieraat.
Juhlan valkeat turhaan kruunuista kiiltelevistä
leimuten välkkyivät, salin loistoa näin ylennyttäin;
jyrkemmin surun pilvet vain siell' ilmautuivat.
Synkkänä keinustuolissaan Majur' arvosa istui,
nurpeissaan lasiansa hän maisteli, saamatta hoivaa,
kun ikä-puoliso taas, ikävästä ja huolista kylläs,
unhotti teensä ja puoleks jäähtynehen kupin jätti.
Mut erillänsä ja hellien vanhempain näkyvistä
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nuori on katteinitar, käden turviin pää vajonneena,
haikean kaipuun lohdusta vain kevennystä nyt saaden.
Valjuna vaiteliaan tuli silmähän kyynele, toinen
posken hehkuhun vierressään tien kirkkahan jätti.

Tuon, ilomielin tullessaan, näki lempeä tyttö,
aavistain heti, ett' oli myrsky nyt taas kodin armaat
raastanut, häirinnyt; vain hetkeksi näytti se laanneen.
Haastaa ei hän tohtinut, tuskin tervehtiäkään.
Arkana vain kapan riisui, paljasti kutrisen päänsä,
säänteli vaatteustaan, luo siskons' annahan hiipi.

Vanhapa rouva se huoahtain sanan virkkavi vihdoin:
»Augusta, oi, tule katsomahan, luepas mitä posti
äsken toi. Oi, jospa nyt haudass' ois emo-raukkas!
Lyötynä joukko on luhtinahan, johon lankosi kuului,
saarroksissa ja vankinakin; tuhon välttivät harvat.»

»Vaimo sa >, virkahtaa Majur' arvosa nyt vakavasti,
»hourailethan, ei vankeja mainita, saartoa myös ei;
rintamast' ahdistettuna vain sekä vaarassa kylki,
miestä hän hukkasi, mut läpi ryntäs ja kunnian korjas.
Hauskuutt' älä vie pois, älä joulun riemua häiri,
kylläpä vuodess' on surullenkin päiviä kyllin.»

Katkerin huokauksin ikä-puoliso vastasi taasen:
»Tahtoisitko ja voisitko meit' ilakoivina nähdä,
leikkivän nähdä ja liehuvan, unhottain että Aadolf
kuoleman kanss' ehkä kamppailee, maan mullassa maatuu,
tai verissänsä nyt joulua Turkin vankina viettää?»»
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Äänehen vaikertain ylös katteinitar kavahtaapi,
kätkien kasvons' itkeyneet avohelmahan äidin,
lohtua etsien, mut Majur'-ukko hän nyt lasin pöytään
voimalla löi, nous' istuiltaan; tuli silmistä loisti,
harmista korkeemmaks lumihapsisen päänsä hän nosti.
Ylvänä vaimons' eessä hän seisoi, vaattehen riisti
rinnaltaan reheältä ja näin povens' arpisen näytti:
»Tuoss'», sanoi, »tuoss' oletkolmekymmentä talvea maannut;
tokkopa haavat nuo, veren juosseet, arpehen käyneet,
rauhas on vieneet ja häirinneet sydämeUäni untas?
Halvemp' onko sun tyttäres silmissä tuo ikävöitty,
jos palatess' iho miekan rikkoma ois tahi luodin?
Kylmemmätkö ne Ue poven arpeuneen halaukset?
Vait siis, vaikka hän kaatuiskin, mitä voivotus auttaa?
KaUiimpaa kuin naisten parku ja kyynelevirrat
on veren tilkkakin vain, min surmain keskellä urho
tappelun hetkenä suo isänmaansa ja kunnian uhriks.»

Lausui ja keinustuoUhin taas vihapäissähän istui;
vaimo kun hiljalleen, ukon synkkää hetkeä karttain,
kyökkihin siirtyi, ja lohdutta murheinen tytär hänkin
itkemähän taas hiljaisuuteen läks kamariinsa.

Yksikseen isän kanssa nyt jäi kuustoistias tyttö,
lapsenmielessään ukon huolista heltyen hiljaa.
Syrjäss' istuvi hän, vesisilmin vanhusta katsoo,
miettien kuin kodiss' onnekkaass' isä riemua, hauskuutt'
ennen löysi ja, otsalla rakkauden tyven rauha,
kirkastettu oi' itse, kuin kaje sammuvan päivän.
Nyt, kuin toisin on nyt! Pelon, karttamisen esineenä,
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vanhuutta vain, ikävyyttä ja huolta ja harmia täynnä,
vennon vieras hän on perehessään tuo hyvä vanhus.
Harmenneit' ukon hapsia tyttönen ois silitellä
tahtonut, otsalta suudeUa pois nuo varjovat pilvet,
jos hän vanhuksen oUs tohtinut häiritä vihaa.
Vaiti klaveerin luo nyt hiipivi vain, heräteUen
vitkaan, herkäst' äänen ja toisen haihtuen soimaan.
Mut vähitellen sointu se kasvaa, vaihtelevammaks
paisuvi tahti, ja helkähtäin ukon lempimä laulu
kielien säistöön nyt kuustoistiaan huulilta soipi.

Kun sanat urhokkaat, nuo nuoruudest' yhä hellään
muistohon jääneet, taas ukon korvihin laulussa kaikui,
pohjaan hän lasin joi sekä tuohn taas pani käymään.
Nurpeuden pois mielestä vei sävelsointujen voima,
muistoon mennehet taas ajat johtui; riemusat tunteet
rinnan täytti, ja vihdoin hän syvin, mahtavin äänin
bassollaan hyräs säikeen, säistäen näin tytärtänsä.
Mutta kun päättyvi laulu ja vain käsin leikkivin tyttö
kieliä liikuttaa katovaiseen, vienohon sointuun,
vanhus tuoUstansa jo nousee. Lempeä tyttö,
haaveissaan sulosoittoa hoitaen, ei sitä huomaa,
kunnes vieressä ukko jo on, käden hellien hiljaa
laskevi lapsen päälaellen. Akin riemastuneena
tuo käden tuntee, nostavi pääns', isän puolehen katsoo.
Kunnon urhonpa silmässä nyt hymykyynele kiiltää,
syntymähetkessään tukahdettuna; mut sydämeUeen
lapsens armahan sulkevi hän, sovitettuna lausuin:
»Lohdun enkeli, käy sekä viettele äitiäs riemuun,
niinkuin viettelit mun, sinä viekas, siskosi luo käy,
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suo sana tyyntävä raukallen, minä en sitä löydä,
järkeä vaikk' äre'issäni haastaisin koko illan.»

Lausui näin, sylins' aukasi; heltyen rakkaudesta,
varpailleen tytär nous, isän otsaa suuteli, poistui.

TOINEN LAULU.
Aattele vain hellien sa:
Siskon surun poistaaksensa,
lauloi tyttö
lauhin kainon vain.

Syrjäss' arkio-huoneessaan yliskammariss' istui
surren nuori nyt katteinitar kera nukkuvan lapsen.
Kyynele silmäss' istuen hän jalan kehtoa souti,
lapsenpiika kun, hiljaa toimien, siirretyn tuolin
laittoi paikoilleen tai lieden hiilosta korjas.
Kaikk' oli vait, vain pöydällä himmeä Uekutti lamppu,
raskas, synkkä ja vaiheeton näin sieU' oli joulu.

Vaifolon huoaten keskeyttää toki palvelustyttö:
»Oi», niin lausuvi hän, »mikä onni, ettei mua raukkaa
paulonut poika, ja että se mun sydän-parkani vielä
sykkivi vain oman onnen ja vain oman puuttehen tähden
Yksin istuen itken ky 11' ikävissäni joskus,
päiväni pitkäks käy ja ma kaipaan ystävän seuraa;
kaipuun kyynel tok' ennemmin kuin kalvavan tuskan!
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Oi, miten mieleni oiskaan, jos sotaretkellä sulho
muUakin ois, ja jos yölUst' untani taas näkisinkin!
Loppuvan näytti jo yö, mut kartanon ain' yhä peitti
varjo ja synkkyys, parhaillaan kesä viel' oli, puissa
lehtiä myös, mut lehdillä kyynelet surkeat kiUui;
itkua kaikk' oU täällä ja murheen vallassa kaikki.
Pilvipä nyt suvest' äkkiä nous, veriruskea, synkkä,
taivaan kannelle nousi ja luoteli luotelemistaan;
vaan nyt näin minä katteinittaren puistossa yksin.
»Tulkaa, piilkää, läsnä on myrsky», ma säikkyen huusin,
-joutuen pois!» Mut siihen vain sanatonna te jäitte.
Pilvestä, kas, sadekuuro nyt syöksi, mut vettäpä siit' ei,
ruusuja vain satelee, puna-ruusuja, kuin veri kirkkait'
aivan, ja teidät näin ihan värjyen peittyvän kukkiin.
Vaan sydämessäni aattelen nyt: etelästäpä saapuu
kai veritietoja, jotk' oan pistävän lyö monen rintaan.»

HUjaa huoliva äit' ylös nostavi kutrisen päänsä,
tyttöhön katseen luo, tukahuttaen tuskan, ja lausuu:

■■> Riemuisten kera riemuamaan mene pirttihin hetkeks;
siell' ilo, valkeus on, siell' ei veri-uutiset uhkaa.
Miekkonen, ennenkuin tiedätkään, uneksit rajuilmaa
itselleskin, ja istut vain pimeässä ja yksin.»

Lausui näin; huvituksihin Ulan riemulla riensi
tyttö, ja yksin lapsinehen jäi huoliva äiti.

Kauan hän istuvi vait, ajelehtivan antaen mielen
toivotta harhata, kaikonneit' ilon hetkiä muistain
tai tulevaisia tuskia aavistain, välin hiljaa
vaikertain, herännyttä kun last' unen helmahan laulaa.



14

»Uinuos, laps, kuin limpussaan kukan silmä», hän laulaa,
»uinuessas näe riemuten, ett' emos nyt sua tuutii;
ah, pian hänkin nukkuu noin surun koitumatonna,
mut sulo-unta et silloin näe, kun tuutivi vieras.
Nukkuos, äitisi lohtu; kun taipuu hän hymykirkkaan
muotosi puoleen, seestyvi silmä ja kyynele haihtuu;
poskeUes se jos vierisikin, sin' et häiriytyisi,
vaan hymyäisit, kuin jos poskeas sormeni kuihkois.
Uinuos, purpurapilv', elon koitossa, kun uni vielä
tarjona on; pian päivän kanss' kulut eksyvät alkaa.
Kerta kun joudut sa kohtalon myrskyin heiteltäväksi,
niin valos pilveen käy, punas hehkuva kyyneUks muuttuu.
Kullan pilveni, oi, elon huomenrauhassa uinu!»

Lauloi näin, välipäin toki vain. Lomin vaihtuvin seuras
vaifolo taas säveleitä, ja kehdon voihkiva liike
kuului vain, sekä kelloss' ahkeran heilurin napseet.

Mut ovi aukeni vihdoinkin. Sisar lempeä saapui,
heUänä huolessaan, surevallen lohtua tuomaan.
Hän hymysuin tuli, mut jäi syrjään, suuttuvinansa,
kun hämy vain sekä synkeä vaifolo kohtasi häntä.
HeUänä nuhteli siskoa nyt surevaista ja lausui:
»Armas, täälläkö istut vain, kuin haudassa haamu,
piiUen ja yksinäs, oi, ihan kammottaa mua muotos.
Nousehan, haastahan vain, nyt yhdessä karkoittakaamme
pois ikävyytesi tuo, uni ilkkuva vain sua vaanii.»

Kiirein syttymähän pani valkeat, huone se kohta
hauskaksi kirkastui, ja hän lausui taas hymyellen:
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»Näin valoss' istuos, niin valon saa sydämeskin, ja murhe
painuvi pois ja sun poskesikin taas kukkia alkaa.
Hyi sua, noinko sa kohtaat, kuin mikä kuihtunut eukko,
miestäsi, kun, pää Turkin naisia täynnä, hän saapuu?
Nauratko ? Naurahan, mut varo vain! Näet, villien maata
ei Itämaa; tuUtunteet, mustat, säihkyvät silmät,
tenhovat sieUä on hurmaukset, maan pääUä on taivaat.
Lue mitä kertoo Moore tai Irving, katso ALhamraa,
verta ja kahleif et sydämessäsi hautele koommin,
pelkäät ehkäpä vain, etf yltiöriemussa miehes
pohjolan unhottaa sekä murheisen kotisirkun.
Hetkeks jos, surus unhottain, mua kuunneUa lupaat,
niin runon hiljaa luen, johon Aadolf on antanut aiheen;
haaveiluks sitä vain älä väitä; niin kävis varmaan,
jos tulis vangiks hän; kaikk' on itämaista ja totta.»
Lausuen tuon, paper'arkin hän aukasi hienon ja kokoon
huoleUa pannun ja näin, puna poskilla vieno, hän alkoi:

Viestit kuUcee seraljissa,
haltiatar Haaremissa,
ällös nukkuko!
SultaanUf on tullut tieto:
»Joudu, Seidi, juhlan vietto
altaaniUa
sua vartoo jo.»

Kera kevään loiston, loihdun
koi jo nosti kultasoihdun
yli Bosporin;
kauniimminpa loisti vielä
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kalleuksissansa siellä
parvekkeella
tähti Haaremin.

Ja hän silmäyksen vienon
lennättääpi yli tienon;
juhlan hetki on.
Kansaa kaikkialla kiehuu,
venheet liukuu, purjeet liehuu,

rannat, salmet
saavat liikunnon.

Mitä riemuhuudot tietää?
Voittojuhlaansa nyt viettää
lippu Mahoman:
Turkin mies ei joudu alle,
taisto päättyi, voittajalle
Venään vangit ■

riemuin tuodahan.

Kalpaa, surmaa, vaaraa kohti
vankkumatta käydä tohti
kalvas joukko tuo;
nyt kun orjankahle sulkee,
allamielin urhot kulkee,
yksi vainen
uhkakatseen luo.

Vavista ei vahtein pauhu,
vainoojainsa viel' on kauhu
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kahleissakin hän.
Pilvet otsan jalon peittää,
silmä salamoita heittää,
surmaa uhmaa
viha ylvähän.

Kansan ahnas aalto kohtaa,
katsehissa kiukku hohtaa,
uljasf uhaten;
yksi silmäys vaan lähti,
vieno niinkuin taivaan tähti,
tornisf alas
vangin puolehen.

Seidin sydän vuotaa verta:
noinpa vietiin hänkin kerta
synnyinmaastahan,
Servian laaksoisf ihanista,
ruusuisf, ilolintusista,
onnestansa
mailta Moravan.

Povi nousee, poski hohtaa;
»näetkö vierasta?» — hän kohta
kysyy orjaltaan.
»Kahleen kantajaks ei totu
valtakotkan vapaa rotu,
lentää tahtoo
taakse meren, maan.»
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»Urho saakoon vapautensa
arinaan eestä elääksensä,
maan ja mainehen!»
Virkkoi, rinnass' into hellä,
laittoi ruusulehtisellä
puolisolleen
viestin kainoisen:

»Ruusukukan sulo tuokse
lennättäköön armaan luokse
Seidin huokauksen:
arvon, vaUan suositulta,
hetken pyytäisi hän suita,
juhlasf että
lausuis kiitoksen.»

Näin luki hän, salavihkaa katsahti sitte ja lausui:
»Et kysy, et pane ihmeeks ensinkään! Tähän, näet sen,
loppui ensi romanssi, nyt viel' on kuultava toinen.
Haastahan! miks' olet vait? sano, kultani, onhan se kaunis?
Kaikkihan tuo tuhansissa jo kirjoiss' on. Taru vainen
juhlan ja vangin on sekä sultaanittaren uusi.
Nyt taas kuule ja suutelo suo, kun loppuhun pääsen:

Haaremin puutarhat ylväät
kätkee pyhäkön, min pylväät
työt' ei taitehen,
ruususton, jonk' idän kesä
kaunistaa vain, — piilopesä
siell' on rauhan,
templi sydämen.
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Valtias on valtikatta
sieUä, kylmää vaatimatta
loiston kunniaa;
Hourisuukot, simahuulet,
balsamiset tuoksutuulet,
lempi, lempi
siellä odottaa.

Unhottaa jos vallan vaivat,
haaveiss' iUan tahtoo taivaat
nähdä Mahoman,
nähdä tunteen keväät hennot,
tuta muistot, toivon lennot,
käy hän aina
kukkaismajahan.

Siellä helmass' armaan tuokseen
Seidiä hän vartoo luokseen,
vastattuaan noin:
»Sultaanitar, vilveess' ehtoon
sen luo tullos ruusulehtoon,
ken sun kirjees
luki suuteloin.»

Auringon jo vuoret peittää,
taivas purppuransa heittää,
ilta hämäröi;
kuuhut laakson hopeoi jo,
sävel satakielen soi jo;
riennä, Seidi,
herras ikävöi!
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Oi, hän saa, kuin tuuli väikkyin,
vait kuin yö, kuin kauris säikkyin
puoUsonsa luo,
polveaan jo notkistaapi,
herralf ilokatseen saapi,
hunnun varjon
kasvoiltansa luo.

Puna posken purppuroittaa,
kirkkaana kuin tähti koittaa
kyynel silmässä:
tuskaa, onneako ollee?
Kuule! Näin hän puolisolleen
kuiskaa, sydän
vasten sydäntä:

»Seidin taivas!» näin hän haastaa
»kodin laaksosf onnekkaasta
muisto minullen
immesf, ystäväst' on suotu;
hetken loistoks oli luotu,
Serrinn, kauno
oli nimi sen.

Kukkain kuu oi' alullansa,
puoltamaan läks uskoansa
urhot Servian.
Servian- kannon hymy herkes,
poski kelmetä jo kerkes
ennen ensi-
kukkaa kunnahan.
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Luona hopeaisen Savan
hauta tuskiin sydänhaavan
lievityksen soi.
Yks sen tarun ties, oi armas;
pakahtui siit' immen parmas,
että joukkos
orjaks sulhon toi.

Kun sa kuulit riemun kielen,
muistooni toi murhemielen
juhlan päivä tää.
Kevät sydämen on arka,
siksi itkee Seidi-parka,
siit' on, herra,
kyyneleeni nää.

Missä leimuu Pohjan liesi,
kuihtuu nyt, kuin hän, kentiesi
raukka morsian,
tänne kyynelkatse kääntyy,
anoo armastaan, mi nääntyy
tääUä, yUään
kahle voittajan.»

Huokaa noin kuin tuuU hiljaa,
nojautuu kuin hento lilja
rintaan valtiaan.
»Seidi», voitettu nyt vastaa,
»vangin joka suudelmasta
saat sa, armas,
päästä heidät vaan.»
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Idän taivas purppuroituu,
raittiit aamutuulet koituu
Perän rannalla;
purjehilla UehuviUa
rientää läikkylainehilla
Seidin vangit
synnyinmaahansa.

KuuUjani, sisko kulta,
älä runon suurta tulta
etsi laulustain;
aattele vaan hellien sa:
siskon surun poistaaksensa,
laidoi tyttö
lauhin kainon vain!»

Näin luki hän runoelmaans', ensin värjyvin äänin,
kainona, arkaillen, väUn hengähtäin, välin rientäin,
kunnes itsensä unhotti pois tarun tähden, ja ääni,
kuin sävel huilun vieno ja täys, runon lempeän lausui.
Vaan lopun puoUa, kun itsensä mainitsi hän sekä siskon,

siskon murheen ja kainoa koitostaan sitä tyyntää,
hyrskähti itkuun hän, käsin vettyvät kasvonsa peitti.
Lohduton lohduntuoja nyt on. Mut kehdonpa luokse
vanhempi sisko ei jää, vaan nousee, itkevän immen
sulkevi sykkäävään povehensa ja suutelon suikkaa.

Vihdoin lausuvi hiljalleen kuustoistias tyttö:
»Armas, oi, erakoinen kammari nyt jätä hetkeks,
käy surus poistamahan, tuvan rattosan leikkihin käyös,
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katsomahan, miten voi vähäsestäki riemuta rinta.
Ukko Pistool nyt kai siell' istuvi piippua polttain,
naurussa suin, me kun itkussamme, ja tyytyen onneen,
suu täys sauhua vain, sotamuistoinensa hän rikkaamp'
on meitä rikkaita, joiU' ei muuta kuin kaipauksemme.
Käy ukon riemua kartuttamaan, oluthaarikas hälle
pöytähän vie, niin katseestaan ilo paistavi rintaas.
Mielelläin minä lähtisin, mut jos jäät sinä yksin,
silmäsi synkistyy, joka niin ihanasti nyt loistaa,
niin, ja mun vaivani laulusf on ihan joutava oUut.
Huoleti, lapsi jos valveutuu, niin koht' olen valmis,
kauan en tuudi ma, kuin sinä teet, heti sen hymysilmää
suutelen vain sekä poskellain puvun lämmitän iUaks.
Siistinä, hienona näin, laps ei sua kaivata tiedä,
sylissäni päilyen kuin kukan helmassa kastehen helmiä-

Lausui näin, mut hellänä vastasi lempeä sisko:
»Kulta, nyt ei; sun on työs tänä iltana kaikkia hoitaa,
kaikkeen joutua, kaikkia muistaa. Kyllinpä, armas,
muUe jo soit; mitä vailla ma viel' olen, sen tämä suopi.»

Lausui ja lapsehen uinuavaan hän viitaten jatkoi:
»Tässä on siskosi lohtu ja hauskutus; toistapa turhaan
etsisi hän. Vain vilkaus tuohon, ja kaipauksessaan
hän rikas on; vain silmäys, niin sydän synkkä on kirkas.»

Kehdon puolehen, miss' unen lämmössä lapsonen huokuu,
kaUistaa kuustoistias nyt kiharalUsen päänsä,
hetkisen viipyy katsellessa ja kuiskaten lausuu:
»Turviss' äitisi uinu sa, äitisi lohtu, ja kyynel
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silmän kun täyttävi taas, niin valveudu, ja kun kielin
et voi lausua, katseellas lumovaUa sa virka:
»Oi, emo, pitkän pitkä on matka mun kulkea vielä,
kyyneltä löydän mä kyllä, mut misf ilon, rauhan ma löydän,
jos emon-silmästäs niit' en saa tielleni seuraks.
Hymyele, oi, hymys on elon huoUssa lapsesi hoiva.»

Lausui ja uinuavan rusoposkea sormensa päällä
hiljaa koski ja haihtui pois kuin kukkasen tuoksu.

KOLMAS LAULU.
Metsän vehreäks verhoo Hän,

Hän eksyvän linnun
suo jyvän löytää, Hän mua

vasfedeskin 3'hä auttaa.

Vaan sotavanhus pirtissä istui nyt tarinoiden,
piippua poltti ja kansallen sotakummia kertoi,
kunnes kauas Turkkihin pois tarinassahan joutui.
»Turkki», hän lausui ja kattoon työns' savupilven, »se mulle
teitäkin tuttavamp' on, vaikk' en ole taisteUut kanssaan.
Leirissä, näet, pakinalla kun päätimme iUan, ma usein
kuulin muissakin maiss' sotineiden, karskien miesten
haastavan siitä ja kauhistuin sen muistavan töitä.
Achmedin, Mustafa Beyn sekä Kapudan Pashan ja AUn,
ääniä, joihin kiel' ei harjaumattoman taivu,
kuulin ja tietää sain, miten uskoton elää ja sotii.
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Turkkihin ei pure miekka ja luot' enempääkuni vaskeen;
kaatuu, ja koht' ylös karkaa, käessähän kaareva kalpa,
partaa puistavi vain, kuin leijona, riehuen jälleen.
Taisteluss' armahdusf ei anneta eik' anotakkaan.
Onnen mies se, ken kaatuu: näet, palamasta hän pääsee.
Nuo pakanalliset kun jumalilleen juhlia hankkii,
ottavat vankeja, näet, pikivaatteet laittavat yUe,
riemuUa sitte ne pannen leimuamaan kuni lamput.
Usein unissani näen tulen vaUassa rintaman eessä
nuoren katteinin ja mun kaivatun poikani ynnä;
usein valveill' aavistan surun etsivän meitä.»

Haasteli näin. — Oven suussapa, äsken tulleena pirttiin,
vanhuksen näkemättä on lempeä Augusta neiti.
Rinnassa nyt kuustoistiaan taisteU murhe ja nauru,
kun ukon luo hän läks, sekä harmin leppein lausui:
»Vait toki, vanha Pistool, suunpieksijä, muutako teili' ei
joulun viettoa kuin pelotukset ja surkeat kaskut?
Varrotkaa toki, toiste taas kun meillä te käytte,
teitäpä ei ilosesti tervehdi portahill' ykskään,
Ei, veräjäUen tuonne jo käyn sekä käelläni viiton,
kaukaa huutaen: pois, pois menkää, turmio-lintu,
Turkkihin pois, paloss' ihmisten sieU' lämmitteleimään;
täällä ei rokkaa saa; ei keitetä nyt; ohi menkää!»

Mut vain naurahtain sotavanhus vastasi tuohon:
»Neiti, te älkää haastako noin, vaan huoleti olkaa,
Turkillakin sydän on, vaikk' ois ruma hirviö muuten.
Täällähän viimeisten tuhovainojen aikana liikkui
vieläki julmemmat Bashkiirit ja Kalmukit hurjat,



26

mustat ja hirmuiset, hevon syöjät ja hurmehen juojat.
Ryypyn moinen kun otti ja viime tilkkasen lypsi,
nosti hän pulloa vain, näet, pään ei taipua tarvis,
kun, kuni muillen, hälle se ei nenä haittana oUut,
otsahan päin vain käyristyi lasin koskematonna.
Silmät niinkuin hiilet, ja hnlessä kiiluva tuikka,
hehkui pään sisäss' aivan, ja suu kuin hohtava pätsi
hohkui ammollaan; sodass' on kamostuttava moinen,
kun hän puhkavin sälköineen käy kiljuen päälle.

Sota oli alkanut juur. Kevätpuol' oli, ilta jo mailla.
Kaikk' oli tyyntä ja vait; levähdettiin sitte, kun päivälP
lyöty ja häädetty pois kasakoit' oli kärkkyvä parvi.
Yksin ma jylhälle kentällen nyt ryöstöhön hiivin,
kiihkoillen kenties rovon saavani kaatunehilta,
tai hopeaisen vyön, tai muuta, jot' ottoa kelpais.
Näin tulin tappelupaikallen, verikentältä löysin
ruumiin ruumihin vieressä, hain- väsymättä ja juosten,
vaikk' oh ryöstelevät talonpoiat kaikki jo vieneet.
Suuttuen herkesin pois hakemasta ja metsähän astuin
leirihin päin, kun tien ohimolla ma pensahistossa
taas näin kaatunehen sekä taas sain toivoa uutta.
Luotelin luo; kasakanko ma näin? en, hirviön vainen,
Kalmukin kaatunehen. Sula-hangessa mättähikössä,
vieressään hepo sortunut, liikkumatonna hän loikui,
julmana muodoltaan, verihahmons' ilmahan luoden.

Hämmästys minut voitti, ja pois minä kääntyä aioin,
vaan puku häU' oU yllä ja kaunis myös siniröijy,
pullon maksava ainakin, jos sen myit tutun kauppaa.
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Tuotapa muiden saaliiks en toki saattanut jättää,
vaan minä riensin luo sekä miehen niskahan tartuin.
KuoUeeks tuon ma jo luulin, vaan kun kosketin päätään,
taineestaan heräs tuskiin hän, avas silmänsä, katsoi
tuijottain, vahteUen, ja huusi ja haasteli vuoroin.
Tuskan ja parkunan ymmärsin, jos kohta en kieltään,
heltyen nähdessäin hänet kaikkien hylkynä aivan
kuolemanhetkeUään, vaikk' inhimiseksi hän syntyi.
Miehen röijyä siis en voinut, en tahtonut ryöstää,
kiinni köytetyn turkin vain satulasta ma päästin,
puin hänen yUehen sen, näin peittäen värjyvät raajat.

Kun aseteUut ma kaikk' olin, käärinyt pään verihaavat,
hangelta muuttanutruumiin myös mukavampahanpaikkaan,
istui hän, mua silmään katsoi, äänehen parkuin,
kuin mitä viel' oUs kaivannut. Ei aikoa oUut
varrota mulla ja valvoa metsäss' yö levotonna,
vaan minä taskustain otin vihdoin pullosen viinaa,
join sekä Kalmukin kaatunehen myös juomahan vaadin:
Tuost' ota lämpöä, veikkonen! juo, ole mies, älä kilju;
kuoUapa voisit sa huonommin kuin suuUasi pullo!
Näin minä lausuin, värjyen hän heti kurkotti kättään,
pullohon tarttui, joi sekä riemusta vilkutti silmää.
Vaan kun kaikki hän näin oli viime tilkkahan juonut,
vaikeni hän, nojas mättääseen tyvenesti ja nukkui.

Leirihin taas pian sain, taas lähtöhön rumpua lyötiin,
niinkuin sääntönä meill' oli voittaissammekin väistää;
matkahan järjestyi väki kaikki ja kulku se alkoi.
MuUapa kaiken yön oli pakkasess' aikoa muistaa
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tyhjä nyt ett' oli pullo; ja närkästyin typeryyttäin,
ett' akan laill' olin horjunut, noutaen mieltäni herkkää.
Vieri tok' yö, sekä valkeni aamu, ja taistelun jälkeen
seurasi taistelu taas, veri juoksi ja nouseva päivä
uusia huolia toi, unehuttaen pois pian vanhat.
Näin tuli vihdoinkin kesä taas, kesän jälkehen syksy.

Vanhaa tuot' ohimennyttä en ajateUut ma enää.
Sotineen, vaivoineen kevät muistostain oli mennyt,
niinkuin pois suli hankikin, jäljittä järvihin juosten.
Muuta ei mielessä nyt kuin suojata vain oma henki,
taistella itse kuin mies, toverinkin turvana olla,
päivän vaivasta vihdoin iltaan päästä ja rauhaan.
Muutaman' yönä ma näin takajoukostain, hädän tuUen,
vahtimapaikalle unheuduin. Etähällä ja yksin
seisoin, enk' edes tietänyt, ett' oU kumppanit poissa.
Vaan kun päiveni, kaikki ma näin. VihamieUä ma kuljin,
neuvoa miettien vain, pakohonko "nyt lähteä, vaiko
jäädä ja kuolla pois. Oli vaikea mun valikoida;
vaan paremmaksi ma näin vihamieheltä surinani ottaa,
kuin pois kaikoten kenties kumppanin luodista kuolla;
paikalleni siis jäin, vihollistani näin odotellen.

Harvana tuo aluks sai: vain kolme jääkärimiestä
viidassa hiipi, ja mun havatessaan tähtäsivät he,
laukasivat, sivu ampuivat; minä, henkeni saaden,
julmistuin, hanan jännitin, ammuin, kohtasin toiseen.
Laukaus saa vihan leimuamaan. Nuo jäänehet kaksi,
painetit suorana, hyökkäävät mua vastahan kostoon.
Tappelu alkavi nyt, ja ma suoriun, henkeni säästäin.
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Toinen heistä jo haavoitettuna nurmehen nuutuu,
eik' ylös nousekkaan, ja jo alkaa uupua toinen.
Valmisna puolustuksehen siin' ase käessä ma seison,
toivoen viel' yhä vain, kun ratsasjoukkion kaukaa
laukaten hyökkäävän minä näen avuks kumppaniensa.
Mennyttä kaikki on nyt. Pistoolit jo paukkuvat, kuulat
kiehuvat ympäri pään kuin paarmat, ja aavistamatta
polvehen luodin sain minä, josf elinkauteni onnun.
Horjuen seisoin vain, vihamieheni surmata aioin,
ennenkuin itse ma kaaduin, kun hevosmies etumaisin
puhkavin sälköineen sai luo, kädess' iskevä miekka.
Lyöntiä vartosin vain, alas painoin pääni ja turvaks
pyssyn nostin ma kauhuin, mut ei, ihmeheks, lyö hän,
pois hevon seljasta hyppää vain, pysäyttäen muutkin,
vonkuu, itkee, kaulailee mua; kyynelevirrat
julman mustilla kasvoillaan nyt tulvien vierii.
Kummastellen kaatunehen minä Kalmukin tunsin,
jolle ma soin hädän hetkenä virvoitusta ja hoivaa.

Helposf oisikin innoissaan hän saattanut lyödä,
raivio tuo; miks ei hän iskenyt siis, mikä esti?
Hallakin, näet sen, kiitollisuus poven pohjalla piili,
lempeäluontoinen, hy vämuistoinen; vihan voitti
tuonkin rinnassa rakkauden sydämeUinen käsky.
Tuskin lastahan niin isä hoitavi, kuin mua hoiti
villikko tuo, vihollistenkin koko leirissä saattoi
kuuluks hän pian mun, ja jos minne ma vankina saavuin,
arvoa mull' oli, tuttuja vain. Kenraalikin ylvä
kun tuli luo, hymyn suopean soi; olaUenki hän joskus
löi mua, tiedustain, miten viihdyin, kuin tulin toimeen.
Mut sotamiehen vertainen olin kaikessa, parhaan
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sain yhä ottaa, höystyä mun piti, syödä ja juoda,
jottapa parhaimmat oli päivät vankina mulla.
Huoleti vain siis olkaa; ihminen myöskin on Turkki.

Näin sotavanhus juttua laski, ja kaikki ne häntä
kuulivat ihmeissään, mut helpoin leppynyt tyttö
illan vietosta määräsi vain sekä taas tuvan jätti.
Rientäen sai pihamaalle ja käytyä polkua seuras,
vaivoin nietosten läpi löytäen tien pimeässä;
vasta kun päärakennuksen luo tuli, nosti hän päätään,
huomasi — silmääns ei voi uskoa — vierahan tuUeeks;
kuomi se portahan luona on viel', orot höyryvät eessä.
Ihmeissään kävi tiestä hän syrjään, ei heti saliin
mennä tahtonut, vaan sisäsuojiin keittiön kautta,
järjestääkseen vaatteustaan. Ovi loistossa saliin
aukeni nyt, ja hän siin' isän muodon tunsi ja äänen:
»Tänne, hoi! Mitä, valkeif ei? Miss' on väki kaikki?
Ihmist' eikö nyt, ken tois katteinin kalut reestä?»

Näin hän huuteli, mut kuustoistiaan rinnassa syttyi
riemusa aavistus. Hakematta nyt tietä, hän rientäin
hankehen juoksi ja portaillen isän luo tuli suoraan.
TuUut ken on?» kysäs äänin värjyvin hän. »Isä, joutuun;

mua älä kiusaa kauemmin; jos luuloni pettää,
näännyn ma murheeseen. Isä, tottako tullut on Aadolf?»

Vastaamattapa vanhus vain kädest' ottavi lastaan,
paikalle tulleita käskee palvelijoita ja saUin
impyen vie. Ihastuksenpa huudahdus sekä riemun
nyt kuustoistiaan huulilta lens. Hän seisovi, viipyy,
katsovi, katsovi vain, hymyväisessä silmässä kyynel.
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Tullut se on, ikävöitty tuo, hän aavisti oikein;
pystynä kuin sotamies, vaikk' kantaen haavoittuneena
nauhassa kättään, istuvi katteini siin' avioineen.
Lauhtunut yhtymisen värisyttävä riemu on, hiljaus
huonehen valtaa niin kuin templin, kun humu urkuin
taukoo ja mielet hiljalleen rukouksehen yhtyy.

Tuskinpa yhdenkään sai huomion lempeä tyttö
huoneen suuren kun ovensuussa hän tuokion viipyi;
nyt toki katteini riens, kälyn vyötäisiin käsivarren
tervehen kiers, tytön kuumiin huulihin suutelon painoi.

Tervehdys kun on tehty ja riemuten haastettu hetki,
puolison luo meni katteini taas, kysyväisen ja kirkkaan
katsehen armaan silmähän loi sekä kuiskasi hiljaa:
»Pois tule, tervehdittävä yks on vielä. Hän nukkuu,
lausuit juur; uni ei toki kestää saa iankaiken.»

Näin saUn jättivät nuo, mut vanhapa rouva se pelvoin
jäljestä seurasi auttamahan, jos valveutuisi
lapsi ja kuollakseen isän syöksevän viiksiä säikkyis.
Yksin tyttärineen Majur' arvosa jäi; jurous nyt
poiss' oU; kirkastuneena hän tuolissaan, kuten muinoin,
piippua rauhassa poltteli, tupruttain savupilven
kattohon joskus ja soutaen ees sekä taas mukavasti.
Vaan hänen rinnallensapa nyt kuustoistias hiipi,
heijaavaa jalasf ääneti vain jalan. hetkisen nouti,
kunnes murhe mielessä näin hän haasteli hiljaa:
»Riemussamme me itsemme vain, isä, muistamme. Vielä
tääUä on yks; ilosanko hän saa vai haikean joulun?
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Auvons saapiko jälleen vanha Pistool. Tuvass' ehkä
kuulevi onnemme hän julistettavan nyt, ylös katsoo

tuskaillen sekä poikaans etsivi, vartovi turhaan.»

Tuskin päättänytkään oli hän, kun porstuasi' alkoi
puujalan kuulua kolke, ja koht' oven aukeamaankin
vanhus itse jo ilmestyi. Epäellen ja verkkaan
astuen huoneeseen, hän ääneti jäi ovensuuhun.

Paikalleenpa ei kauempaa Majur' arvosa jäänyt,
vaan asekumppaniu luo hän astui ja, mielessä murhe,
olkahan urhon harmaja-pään käden lempeän laski.
»Rohkeutf, ukko Pistool», hän lausui, -toivo se pettää,
kaukana poissa sun etsimäs on; suru-uutisen sulle
katteini tuo, sekä meille myös, mut kärsivä voittaa.»

Lausui näin. Sotamies älys mielen ja kättähän nosti
siimalleen, saman tien myös viiksistä pyyhkäsi värveen.
Sitten sauvaltaan hän, järkähtämättömän tyynnä,
katsoi taas, oli hetken vaiti ja vastasi vihdoin:
»Arvosa herra, meit' elämänpä ei neuvoa tarvis,
kuin katovaista se on, kuin tyhjää turvata siihen.
Näimmehän joudummin, kuin illan haihtuvi rusko,
kalveten posken myös verevimmän muuttavan karvaa;
meitäkö siis katovaisuus säikäyttäis kuni ihme?
Illoin istuilen salotorpassain takan luona,
hiilokseks näen valkean muuttuvan, kuultelen myrskyn
kiihtyen pauhaavan, lumituiskun pieksevän seinää.
Toivossa riemuitsen; hän saapuu, aattelen, jäUeen,
pilkkovi mullen puut, tulen sammuvan liekiksi kiihtää,
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silloin huokeamp' on, ilosammin päiväni päätän.
Arvosa herra, ei saavu hän nyt; valittaisinko tuota?
Jos hän saapuis, ehk' erätölUss' istuisi hänkin,
vaiti ja kyyryssään, tovereinaan sauva ja vanhuus;
sielua armasf ei, kenen kanssa hän sais sanan vaihtaa,
ihmist' ei, kehen katseen lois hän heUän ja hartaan,
ihmist' ei, kehen heikkona luottautuis. Elo moinen
toivottavampiko ois, kuin maanpoven turvasa rauha?
Autuas hän, joka pääs'; mun päiväni joutuvi illaks
hiljaUeen, kuten ennen, ja mulle on kärsimys tuttu.»

Lausui. Kättäpä vanhuksen Majur' arvosa antoi:
»Vanha Pistool», näin haasteli hän, »sen eestä, ken tänne
taas ilon toi, katteinin eestä, mun lapseni hengen,
poikanne kaatui, ja kuin sotamies hän, kuuhmma, kaatui.
Siis saloss' ette te tästedes saa erakoisena oUa,
tääll' asuntonne nyt on; tuvass' on tilavuutta, ja kansaa
kyllin myös avuksenne, kun vanhuus voimia karsii.
Tulkaa, kumppani, rauhass' yhtenä harmentukaamme,
niinkuin rinnakkain monet taisteltiin sodat muinoin.
Lyhyt elo on, pois lähtevi toinen ja toinen, ja vanhus
saa yhä harvempaan kyvyn päivilf ystävän nähdä.»

Hetkisen vait oU nyt sotamies, hän miettien näytti
vastausf arvelevan, ja hän vihdoin virkki ja lausui:
»Arvosa herra, mun lammissain viel' loiskivi hauki,
viel' on teirien, metsojen tiet mun mökkini luona,
voimia mull' on; koukun laskea, pauloja panna
viel' elannokseni voin; vähän tarvis on sen, joka tyytyy.
Täällä jos öisin ja päivän muonani teiltä jos saisin,
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niin pian palvelus-mies tai -nainen almujen saajaan
vois sanan singauttaa, joka raskaammalta kuin puute
tuntuis. Ei, erämaassa ma torpassain elän parhain
itseksein, iankaikkisen nauttien Antajan lahjaa.
Metsän vehreäks verhoo Hän, Hän eksyvän Unnun
suo jyvän löytää; Hän mua vastakin auttavi aina.
Häitä kun leipäni saan, kuka julkee halveksimalla
katsella vanhaa, viel' ylenkatseelle oppimatonta?»

Korkeammaksipa ryhdiltään Majur' arvosa kasvoi,
täydemmäks povi nous, sotamiestä hän miehevin, kirkkain
mitteli silmin; vait oli, suurenevan sydän tuntui.
Suomen hän hengessään näki, syrjäisen, karun, köyhän,
pyhän, pyhän syntymämaan; ja Saimaan vartio harmaa,
tuo ukon riemastus, viiskymmenvuotinen ylpeys,
kanss' aseveikon virkosi taas, sama kuin oli muinoin,
vankkumaton, juro, vakaa, rinnassa rautainen kunto.

Ääneti pöydän luo meni vihdoin, hartahin mielin
laitteli ylväällen lasin höyryvän, mut ovipieleen
hiljalleen sotamiehen vanhan luo tytär hiipi.
Vienona lapsellisuuttaan tuo kuustoistias tyttö
kainous poskillaan, vedet silmissä herkät ja kirkkaat,
hienoisiin kätösiinsä nyt vanhan karkean kouran
otti, ja nuhtelevalla hän lausui lempeydellä:
»Häijy Pistool, kova, ylpeä, ettekö tulla te tahdo,
teitäkö ei taloss' onnekkaassa ja suuressa täällä
kenkään kaipaja siis? Oi, katselkaa, isä tuoss' on,
piippu se, nähkääs, nyt mua arvokkaampi on hälle,
äidin riemuna lapsenlapsi on, lanko ja sisko



35

toistensa vuoks ovat vain, minusf ei niin ainoa huoli,
Kohta ma tääll' olen yksin ja Uikaa; ei ilo enää
mennessäin vajaunnu ja tuUessain Usäynny,
muitten onnena muut, minusf ei ole riemua keUään.
Teillekin rakkaamp' on erämaa sekä metsä ja mökki,
kuin minun hoitoni, vaikkapa vaalisin kuin oma lapsi.

Lausui näin, mut heltyvin mielin vastasi vanhus:
»Neiti, te vanhaa huuhkainf älkää pois pimeästä
vietelkö valkeuteen; sen rattona yö on ja varjot.
Tänne jos saapuiskin useammin kuin olis tarvis,
vanhust' autelkaa pois torjumahan tupalinnut,
hetkisen aikaa kun hän silmänne loistoa katsoo;
sitten tyytyen taas pesähänsä hän lähtevi rauhaan.

Lausui näin, lasin höyryävän Majurilta nyt otti,
ääneti suuUeen vei sekä hiljaa pohjahan joi sen.





NADESHDA
YHDEKSÄN LAULUA





ENSIMÄINEN LAULU.
Saapuisiko nuori sulho tuo,
tulis silmän tumman salamoin,
niinkuin uness' äsken hänet näin,
kukkiin verhoaisin itseni, —

Volgan helmaan laskevi Oka,
taas Okahan keltainen Moskvä,
mut Moskvähan rientää riemuiten
puron aaUot helmi-aarteineen.
Puron pienen kukkarannaUa
tyttö viidentoista vuotinen
käyskenteli, itse kukka, hän
kutoi kukkasia kukkihin.

Pitkäll' oU armas askar jo,
päätä seppeleenä piirsivät
pikku tähtimöt ja neiUkat,
rinnallansa ruusu ruskotti,
toinen vielä uinui umpussaan,
varren vienon norjaa notkelmaa
kaarsi orvokkien kaunis vyö.
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Soman köynnöksen hän solmesi
vielä helmoilleen ja lausui noin:
»Saapuisiko nuori suUio tuo,
tulis silmän tumman salamoin,
niinkuin uness' äsken hänet näin,
kukkiin verhoaisin itseni,
orjan synkän puvun peittäisin,
ja kuin kukkapensas loistaen
ruusuin, tuoksuin häntä kohtaisin.
Vaan, oi Pyhä Yrjö, hänt' ei näy,
haave vain Nadeshdan armas on.»

Huoahduksen rannan tuuli vei,
hiljaa kuplaselle laski sen,
kuplanen sen kauas kantoi pois;
vaan Nadeshda ruusun taittoi, taas
hymy kirkas, kaunis huulillaan.

Näin hän vihdoin tuli lahdelmaan,
kussa leikistänsä levähtäin
aalto uinui kukkavuoteellaan;
aaUon kirkkaan päilypinnassa
kuvastaita tahtoi orjatar.

Kun hän yli aallon uinuvan
hiljaa päänsä alas kallistani
näki kasvoin nuoren keväimen,
silloin silmällänsä kyynel nous,
nousi rinnan murhe uudelleen:
»Oi Nadeshda-kukka», lausui hän,
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»tyttö raukka, miksi kaunistaut, -

koruittakin kurjan kaunis jo!
Omaan onnehes sa kasva et,
sydämes et vapaan valintaan,
sulholle et lempimällesi,
kasvat oikulle sa käskijän,
himoks silmän juopuneen kenties,

hurmaat, kyllästät ja hylyks jäät.

Näin hän lausui sekä seppeleen
riisti päästään, riisti rinnaltaan
ruusun-oksan, otti vyönsä myös,
kauas virran viedä heitti nuo,
hiljaa valitteli, vaiteloi:
»Virta, vie Nadeshdan kaunehet,
kanna kaikki helmahan Moskvän,

vie, Moskvä, ne aaltoihin Okän,
ne Okälta Volga ottakoon;
Volgan kanssa meren kohtaavat,
kuvan unelmaini urhosta,
vailla verta, äärtä, viileän,
unelmissa syleiltävän vain.»

Tuskin tuon hän sanoneeksi sai,
kun Miljutin-vanhus harmaapää,
neidon kasvattaja, huohottain
sauvan nojass' saapui paikalle.
Ilahtui hän immen nähdessään,
loihe kiirehesti lausumaan:

»Oi Nadeshda, miksi harhailet
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maita, mantereita jänön laill',
etsit lehtoin siimeskätköt, käyt,
asut kesken rannan apilain?
Katso, talot, töllit käynyt oon,
kummut, laaksot turhaan kulkenut
keksimättä keveef askeltas;
päivän paahteess' olen tässä nyt.»

Näin hän lausui. Luokse vanhuksen
tyttö kaunis astui kainosti,
käden karheen ruusuhuuleUeen
vei hän nöyrästi ja virkkoi noin
»Oi Miljutin, kallis taattoni,
miksi jälkiä Nadeshdan hait?

Virkki vanhus siilien vastaten:
»Tytär, riemu suuri kyläss' on,
joka töllissä nyt juhlitaan,
laulut raikuu, balalaikat soi,
ilon äänet ilman täyttävät.
Vanhat, nuoret, köyhät, rikkahat,
kaikki jo on juhlapuvuissaan,
pojat vaihtaa hattunauhojaan,
tytöt kutrins' öiset seppelöi.
Hain Nadeshdan polkuja, ettei
piirist' impein kukkapukuisten
ilo puuttuisi Miljutinin.»

»Lausu, kallis kasvattajani,
miksi kylän kansa kaunistau?
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»Siksi kylän kansa kaunistau,
että tänään kaiken rahvahan,
poikain, tyttöin, isäin, äitien
linnan pihalle on tultava.»

»Oi Miljutin, kallis taattoni,
tyhj' on linna ollut vuosia,
aaveet vaan sen suojiss' asustaa,
ruoho peittää pihat suljetut.
Kenpä linnan portit avaa nyt,
kansan sinne käskenyt ken on?»

Selkeästi vanhus vastasi:
»Tyttö, taattos toivo, tietäös
että jalohaukkaa nuorta kaks,
kaksi veljeä on kasvanut
ruhtinaamme Volga-linnassa.
Äsken kuuluu kuolemaisillaan
isä heille rauhass' säätäneen:
Synkkä Dmitri, nuoremp' poikani,
kanssa emosi tääll' eläös
valoisassa Volga-linnassain;
riemun Voldmar, uljas poikani,
sukulinnamme sa synkkä tee
valoisaksi varrella Moskvän. —

Näin hän lausui, jako tehty on.
Siksi riemu kautta kylän käy,
että saimme riemun ruhtinaan,
siksi juhlaan kansa kaunistau,
että tänään jalo saapuu hän,
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siksi kokoonnumme linnahan,
koska käskee nuori isämme.
Joudu nyt, Nadeshda, kera käy,
käydessäsi kutris seppelöi,
ruusuin poves peitä, vyötä vyös!
Koristaudu tänään, tyttärein,
ilman koristeita kaunehin,
ollos kaunein koristeiltakin,
että katse jalohaukan tuon,
kun se tähtää kassapäitämme,
huomaisi Nadeshdan iloiten,
toisi töllihimme valon, jäis
auringoksi ajan vastaisen.»

Näin hän lausui. Hetken entävän
tytär vaiti seisoi, vanhukseen
tumman silmän tuima säihky lens.
Hänen lempeydestään leppyen
vanhan otsan valkohasta hän
kohta suuteli ja virkki näin:
»Taatto kallis, kasvattajani,
eeltä kulje kotiin hiljalleen.
Puross' uida täytyy tääUä mun,
jos ois tomuhiukka tarttunut
heitellessä hipiälleni,
punaposkeen, valkokaulahan;
sitten ruhtinaaUe soristaun,
sorjana ma riennän linnahan.»

Verkalleen pois vanhus vaelsi,
kulki tietään hiljaa hoippuen;
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mielessänsä aatteet karkeloi,
kuulti kultaisena vastaisuus.
Näin hän saapui lehdon siimekseen.

Vaan Nadeshda silmin saatteli
hänen äänetöntä kulkuaan,
kunnes haipui koivuvehmastoon
äijän puvun viime vilahdus.
Kun se lehtoon oli haipunut,
korvin häntä vielä saattoi hän,
kunnes suvipäivän tyynehen
kuoU ääni viime askeleen.

Kun hän ketään nähnyt, kuullut ei,

läksi kerran vielä virraUe,
keveästi päänsä kaUistain
veessä kuvaansa hän katseli.
Ja hän surren virkkoi vienosti:
»Surros, sulo virta, ystäväin,
ettei kirkas lainees huuhtoa
voi mun kauneuteni kukkaa pois.
Uinko heleässä helmassas,
koristaunko, koito, kukkasin?
Silloin pestä soisin poskeni,
jos sen ruusut voisin pestä pois;
siUoin poveni ma huuhtoisin,
jos sen haihtuis helo valkea,
silloin verhoutuisin kukkasiin,
kanssa kukkien jos kuihtuisin!»
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Näin hän surren sulouttansa
käden pisti puron aaltohon,
velloi joutuin veden kirkkahan.
Särjetty oi' kuva kaunis nyt,
kolkko, synkkä, sekasortoinen;
mutta immen silmä hymyUi:
»TuoUaisena, nuori ruhtinas»,
lausui hän, »sun etees astuva
taaton tahdosta on orjatar,
nostava ei tulta sydämes,
kauhun hetkeUisen hyytä vaan.

Ja hän virran kukkarannaUa
Unnaa kohti kulki ääneti
tiellä pukuansa järjestäin.
Kukisf ei, vaan saraheinistä
päähän solmi synkän seppeleen,
taittoi ohdakkeen ja pisti sen
poven kumpueUe kuultamaan,
punoi viimein oudon olkivyön
hoikan varren siUä vangiten.
Näin nyt ruhtinaansa linnahan
vaiti kulki orpo orjatar.
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TOINEN LAULU.

Ja karskin orjansa kutsuu hän
»Hei, orhini tuo, Ivan!
Tuo valkohaukkani myös, se on
pian välkkyvä pilvissä!»

Moskvä, sa keltainen, tyyni vuo,
mikä pauhina rannaUas?
Tomupilvi pyörtehin vyöryilee
ohi aaltosi kiidättäin. —

Se onko karja, mi kylläisnä
taas rientävi taUeihin?
Vai tuuhspää, joka tupruttaa
tien hietoa polttavaa?
Kuin karja jättävi lehdot jo,
vaikk' aurinko korkeeU' on?
Miten kautta haavikon myrsky käy,
ja liiku ei lehtikään?

Mut pilvi, seurannut rantaasi,
Moskvä, alas syöksyy nyt,
luo sulan korkean saapuu se
yU aaltojen kaartuvan.
Kas, vaunut kullatut pilvestä
jo sillalle välkähtää,
kuin leimaus vartio loistaa sen,
hevot hehkuvat korskuilee.
Se valtajoukon on välkähdys
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maaseutujen tyyneyteen;
se riemun ruhtinas, Voldmar, on
ja veljensä riemuton.

YU siUan myrskynä joukko lens,
se rannaUe seisahtaa.
Ja Voldmar ruhtinas otsansa
ja rintansa ristii nyt:
»Oi terve», lausuvi, »kaunis maa,
oi terve, sä taivas sees!
Myös sulle terve, mun veljeni,
tää linnani oiva on!»

Mut Dmitri katsehen synkeän
yli seutujen silloin luo;
hän hetken katsoo ja vaikenee,
lioin vihdoinpa virkahtaa:
»Nään viljan painaman peltomaan
ja kukkivan nurmen nään,
sen äärell' ääretön metsä on,
erämieheUe mieluisa,
ja kaukaa päilyvän päivässä
näen linnasi tornien;
tätä tarkoin katsoa täytyykö,
ett' onnesi arvaisin?»

»Oi veikko», vastasi Voldmar nyt,
»miks jäinen on Dmitrin miel'?
En verratakseni näytellyt
ma maatani riemuisaa;
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sua tervehtää minä tahdoin vaan,
nyt veljesi vieras oot;
jaa sns mun suolani, leipäni,
pian luonasi samoin teen!»

Ja rauhan kättä hän tarjoaa,
sitä estänyt Dmitri ei:
»Tomu täällä polttavi», lausuu hän,
»ja paahtavi päivä myös.
Mut virran varreUa huomaan tien,
joka linnahas johtanee;
mä sille lähden ja helteestä
vie varsani joutuin mun.»

Ja karskin orjansa kutsuu hän
»Hei, orhini tuo, Ivan,
tuo valkohaukkani myös, se on
pian välkkyvä pilvissä! >

Myös Voldmar rientävi vaunuistaan
ja käskevi joukolleen:
»Te eeUä linnahan joutukaa
tuloviestiä viemähän!
On tahto veljeni metsästää
nyt hetkinen puistossani,
väki kertyköön, pian joudumme—

ei seurata kenkään saa!»

Ja ratsun korskuvan selkähän
hän tuulena lennähtää.
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Ja suitsin vaahtisin orhiaan
jo Dmitrikin ohjailee;
hän haukkaa kantavi korkeeUa,
sai haukkansa Voldmar myös,
tomupilviin vaunut ne vierii pois
kera joukkojen rientäväin.

Yllä taivas sinerväinen,
alla taivaan armas manner,
maan ja taivaan välill' loistaa
kummallekin päivän kulta.

PäivänpaisteiseUa maaUa
kukat päUyy, virrat välkkyy,
kohoo metsä korkeana,
valoin, varjoin vivahdellen.

Mutta niityU' eessä metsän
kasvaa ikivanha koivu,
koivun latvass' istuu kyyhky,
kusta kotoisin on kyyhky?

Eipä emon pesä häitä
jäänyt metsään synkeähän,
rauhallisen ihmissuojan
turvissa se kyyhky kasvoi.
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Töllin turvekatolf on hän
monet päivännousut nähnyt,
jyvät noukkimassa käynyt
kädestä on kaitsijansa.

Vaan kun kasvoi sinisiipi,
pois hän lentänyt on lehtoon,
keinunut sen lehvät liedot,
kylpenyt sen virrat vilppaat.

Ja nyt koivun yksinäisen
latvassa hän niityll' istuu,
hohtosulkiansa suorii
lähestyissä ruhtinasten.

Seisahtavi heistä toinen
sekä virkkaa veljellensä:
»Hiljaa, Dmitri, näätkö kyyhkyn,
lentoon jalo haukkas laske!»

Näinpä vastaa Dmitri synkkä:
Sen on kyyhky, jonka puisto;

sun oi' aina ensi arpa,
toiseen tottunut ma olen.»

Iloisasti lausuu Voldmar:
»Pois nyt sanat synkät, veikko!
Yhtä aikaa päästäkäämme
haukat kilpaa kiitämähän.»



52

Ja nyt korkeutta kohti
valkohaukkaa kaksi leijaa,
kiertäin, kaartain, yhä nousten
noin ne saalistansa vaanii.

Yhtä aikaa valkokoivun
latvassa ne kyyhkyn huomaa,
yhtä aikaa alas syöksee
kumpikin kuin ukonnuolet.

Mutta latvaan laskiessaan
toisensa nyt kohtaa haukat,
silmä silmää vasten säihkyy,
lyöpi sulkaa vasten sulka.

Ja nyt syntyy taisto tuima
haukkain kesken taivahalla;
kumpikaan ei saalisf anna
uhkaavalle kumppanille.

Mutta lepo-oksaltansa
säikähtäen kyyhky lentää;
lähell', lähelP onpi vaino,
kaukana on maja tuttu.

Kauhuissansa katsoo, huomaa
ihmis-olentoa kaksi;
kohta turvassa hän istuu
Voldmarin jo olkapäällä.
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Haukkain kesken taivahalla
samalla myös taisto taukoo.
Vaappuu, siipi hervonneena,
haukka Voldmarin ja vaipuu.

Voittaja nyt yksin jäänyt
jälleen korkeutehen kohoo;
saaliinsa hän tahtoo saada,
sitä etsii silmän tuh.

Ja hän huomaa sen ja syöksy}'
alas niinkuin tähden lento,
vimmoin kyyhkyläistä kohti
koukistaa jo kultakynnen.

Silloin Dmitri suuttuneena
haukan hurjan innon estää
sekä ratsupiiskan päällä
kuoliaaks sen lyöpi maahan.

Kotvan hiljaisuutta kesti,
kunnes Dmitri synkkä lausuu:
»Voldmar, haukkani jos säästin,
hengissä ei kyyhkys oisi.»

»Totta, veikko», virkkaa Voldmar
»sääli ois tok' ollut, jos hän
viety oisi olkapäältä
uneksivan turvaajansa.»
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Maahan valkohaukkahansa
Dmitri viittaa, lausuu: »Voldmar
tiedätkö tään uhrin hinnan,
jonka ilokses ma annoin ?>

Veljen kirkas otsa lientyy
ja hän lausuu harmistuen:
»Jos oi' kallis haukkas sulle,
virka siis sen hinta, veikko!

Ostetun voi jälleen ostaa,
maksetun voi jälleen maksaa,
mutta ostamaton lahja
luottamus on turvattoman.»

Hymyyn kolkkoon kiertyy huuli
Dmitrin ja hän lausuu jälleen:
»Hyvä onpi, viljon veikko,
haukkani kun tahdot maksaa.

Tahdot myös sen hinnan tietää
maksanut ei liioin liene,
huulen kahden marjat vainen,
kahden punaposken ruusut,

kaksi käsivartta, joiden
kahleet kaulassain oi' kerran,
kaksi tummaa silmää, jotka
itkivät kun kauppa tehtiin. >
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Näin hän lausui kolkon tyynnä,
synkeästi Voldmar vastaa:
»Toista sataa orjatarta
omistan ma tilallani;

ota niistä yksi, veikko,
vaan jos yhtä väheksynet,
ota kaksi, ota kolme,
kunnes maksettu on velka.

Kahden sadan marjahuulen,
kahden sadan ruusuposken,
yhtä monen kukkaiskäden
isäntä mä itse olen;

ja ma tarjoon, mitä taidan,
yhtä vaan en voi ma antaa:
kahta tummaa silmää, jotka,
silloin kuin ne hylkäät, itkee.»

Sanoneeksi sai sen, tyttö
näkyi välill' lehdon puiden,
linnaan kiiruhtavan näyttää,
näkyy, vilkkuu vielä, häipyy,

HymyeUen Dmitri lausuu:
»Näitkö neidon, jalo veikko,
yksi niistä olla mahtoi,
joist' on valita mun valta.
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Saroja hän päässä kantoi,
varrell' olkivyötä; — minun
orjattareni hän vartoi
hymyin, ruusuin ruhtinastaan.»

Näinpä Dmitri. Suuttuneena
Voldmar vaiti on, ei vastaa.
Päivä kuluu, kumpainenkin
rientää Unnaan äänetönnä.

KOLMAS LAULU.
Näin rukouksen suvituulta lauhkeaa
hän henki vastaan armastaan;
nyt viipyy polvillaan, ei sanoin pyytäen,
mut silmän rakkaudella vain.

Jo kummuilf, alangoilta tulleet joukot on.
Valoisan seudun rahvas tuo
iloinen pihaU' linnan juhlapuvuissaan
jo ruhtinastaan odottaa.
Vait ihmeteUen komeutta vaunujen
ja kuskein kultanauhoja
sieU' Uikkuu naiset, äijät, miehet, poikaset,
kaikesta kovin kummissaan.
Miljutin, vanhus harmaahapsi, yksin vaan
ei muiden riemuun yhtynyt,
näät poissa vanhuutensa valo, toivo on,
Nadeshda vielä tuUut ei.
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Mut metsän syvyydestä orhein välkkyvin
nyt ratsaspari lennähtää,
ja kansa riemuin rientää Unnanportille,
ja sanat nää soi sadoin suin:
»Oi terve, isä! Päivän tuo hän, päivän laill'
hän valovarsaa ohjailee,
hän kyyhkyn kantaa olallaan, niin kantakoon
hän lempeytensä lapsilleen!»

Näin ilmi kaikuu toivo rintain iloisten,
ja kansa eessä saapuvain
tien syrjään, porttiholviin, linnan pihalle
käy nöyrästi nyt polvilleen.

Ja saapuu ruhtinas, mut saapuu lailla yön,
ei suu, ei silmä hymyile,
pimeä tervehdyksensä vain peljättää,
ja rahvaan riemu raukenee.

Mut hUjaisuudesf tuosta nauttii Dmitrin miel'
ja naurusuin hän lausuu noin:
»Väessä tuossa elo onko, veikko, vai
nään linnan vanhan haamuja?
Todella, noinpa mykäks kerran taivuttaa
myös oman tahdon kansani,
sorina ilon, riemun että särkis ei
mun korviain, kun kotiin saan.»

Hän lausui näin, ja Voldmar sanat tajuaa,
heponsa heti hiUiten,
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läheltään luo Miljutinin hän viittaa nyt
ja kysyy kiukuin kätketyin:
»Miks puuttuu rohkeus ja ääni rahvaaltain,
kun saapuu heidän herransa,
hän taivaan rangaistusko, vihan vitsa on,
jot' tuimin katsein kohdataan?»

Näin lausui. Päänsä harmaan syvään painaen
nöyrästi vanhus vastasi:
»Kun päiv' on kirkas, lempeä, oi ruhtinas,
on silloin kirkas myöskin maa,
mut voi, jos päivän otsa peittyy pilvihin,
niin maakin murhein synkistyy.»

Hän päätti, silloin kasvattinsa näkee hän.
01' äsken salaa saapuen
hän asettaunut parveen muiden neitojen;
nyt vanhus hänet havaitsee.
Vastuunsa, ruhtinaansa, itsensä,
kaikk' immen nähden unohtaa,
luo rientää, riistää tahtoo oudon seppeleen
soreilta suortuvilta pois.

Kätensä yhteen Dmitri riemahtaen lyö
ja ilkkunauruun purskahtaa:
»Kas, veikko, katso, ketä vanhus etsimään
puolestaan puhujaksi käy.»

Ja taakseen katsahtaen Voldmar ruhtinas
taas näkee neien olkivyön,
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ja kahta katkerammin muisto metsänäyn
sytyttää hänen harminsa.
»Käy tänne olki-impi, kaislakaunotar,
luvannut joskus vaimon oon
vanhaUe narrUleni, Ontrei-orjalle,
hän sinust' oivan kullan saa.»

Ihana impi kuuli sanat katkerat,
katseensa ylös kauhull' loi.
Oi taivas, tuiman silmän tumman loiston tuon
tuon otsan kaaren, synkän nyt,
ja kasvoin keväimen oi' ennen nähnyt hän;
se unelmainsa urho on.
Niin, hän se on, mut eipä kirkas, heUä niin
kuin unelmissa kohdaten
luon' aallon päilyvän, min peili unhoon jäi,
kun sielu sieluun heijastui.
Mut kauhu poissa on, ei konsaan peljätä
hän saata häntä, taivastaan,
vain sulaa vienoon kyynelvirtahan hän voi
ja rakkauteensa raueta.

Ja pelvotta kuin rukoukseen hiljaiseen,
kuin pyhäinkuvan juurelle,
luo ruhtinaan hän käy ja kädet ristien
tien hiedalle hän polvistuu:
»Nadeshdan herra, katso orjas kyyneltä,
vihastu ällös orpohon!
Jos suotu hälle onni paremp' ois, sen hän
paremmin kaunistanut ois.
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On synkkä seppelein, sua vyöni vihoittaa,
kun niitä tein, näin aattelin:
niin orpona kuin ma ei olki kasvanut,
niin riemutonna ruoko ei.
Mut mieleUäin, jos tahdot, herra, vaihdan nyt
tään murheen puvun kukkasiin
ja riistän rinnoiltani piikit ohdakkeen

■ne sydämeeni piilottain.»

Hän lausui näin, ja kutreiltansa kohottaa
pois kolkon-kauniin seppeleen
ja varrelf utuiselta oljet irrottain
luo ylös katsehensa taas:
>Oi herra, armossasi vihas unhota,
suo hetki vaan, ei kauemmin,
mun nähdä kuink' on muotos lempeydessään,
sua kiittäen mun kuoUa suo!»

Näin rukouksen suvituulta lauhkeaa
hän henki vastaan armastaan;
nyt viipyy polvillaan, ei sanoin pyytäen,
mut silmän rakkaudella vain.

Kas, pyytäjänpä silmäss' onpi viipynyt
jo kauan katse Voldmarin,
hän tahtoo puhua, mut huokaus ihailun
kiel' ainut täyden rinnan on.
Ei nähnyt kauniimpaa hän Volgan rannalla,
saleissas nähnyt ei, Moskvä,
lumous sielun valtaa vastustamaton,
hän valvehiUa uneksii.
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Mut silloin Dmitri voiton hymy huulillaan
näin hiljaa kuiskaa veljelleen:
»Haukasta muUe, Voldmar, orjan lupasit,
no niin, sus tään mä vaUtsen.»

Nyt muistaa Voldmar lupauksens' äskeisen
ja haaveistansa havahtaa,
katseensa kauan määrätönnä harhailee
ja veri poistuu poskiltaan.
Mut vihdoin veikon käteen käyden voimalla
hän lausuu: »Vaalin vait' on sun,
mut orjain joukosta vain valita sa saat,
ja tyttö tää — hän vapaa on,
on vapaa syntyään; ken syntyy enkeliks,
on vapaa synnyinhetkestään,
ja vapauden ma hälle annan, lahjaks en,
vaan vapautensa vahvistain.»

Ja neidon puoleen lempeästi kääntyy hän:
»Nadeshda, nouse», lausuvi,
»sun ties on tuulen tie, sun lentos linnun on,
suli' enää herraa ole ei.
Mut, kyyhky raukka, vaanii valtahaukkaa kaks
sua mahtavassa laivassaan;
nyt kunne siron siipes lennon ohjannet,
mist' etsit turvas, turvaton?»

Nyt impi sorja nous ja kättä suudellen
hän ruhtinaalle lausui näin:
»Kuss' äsken metsäss' suojan löysi vainottu,
siell' löytänen mä myöskin sen.
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Sun luokses, ruhtinas, ma vaaran tieltä käyn;
sun luonas turvan löydän ma,
sun jalo sydämes mun varjeleva on
haukalta veljesi ja sun.»

Leimahti purppurahan poski Voldmarin,
vastuuta vailla viittaa hän
synkäUe veljelleen, ja linnan saleihin
molemmat katoo kansaltaan.

Käy laulu, että Dmitri illan kulkenut
salista saliin yksin on
linnassa isäin, keskeU' entismuistojen
taistellen sydäiitaistojaan.
Ja vasta kun oi' iltapöytään ruhtinaat
sovussa synkäss' istuneet,
kolmasti maljan kohottain hän juonut on
champagnen tulta, puhunut.

Ens maljallaan sen miekkoiseksi maininnut,
ken oli herra linnassaan,
siU' aikaa kuin hän holhokki oi' äitinsä,
vaikk' kanssa veljen kaksoinen, —

ja juonut onneks sen,' ken ilman onneai
voi onnen oikut ohjata,
ja tahdon avorinnan, korskan uhmalla
ken kohtalonsa itse luo.

Ja toisell' onnitellut itseään, kun ei
hän pettänyt, vaan petettiin,
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ja juonut onneks sen, ken sanans' suotuaan

voi murtua, ei väistyä.

Ja kolmannella noussut, lasin survaissut
lasihin veljen, lausunut:
»Sun maljas, Voldmar, jonka rosvokourista
ma ryöstän orja-impeni!»

Mut laulu käy, ett' yöllä luo Miljutinin
aseissa saapui ratsumies,
ja uskollisin ratsas Voldmar-ruhtinaan
oi' asestettu miesi tuo.
Ja orhin köyttää oveen majan köyhän hän
ja katsastaa ja sisään käy
ja viipyy hetkisen ja ulos astuu taas
ja tuo Nadeshdan kerallaan
ja immen keveästi heittää satulaan
ja nousee orhin selkähän
ja antaa raisun ratsun tuta kannusta
ja kiitää pois kuin varjo yön.

Salassa kauan kaikilta oi' impynen,
kadonnut kasvinseudultaan,
vait oh kansa, taikka lauloi laulun vain
paosta ratsaan oudon tuon.
Ja jos Miljutinilta joskus kysyttiin,
hän päätä puisti, katsoi vaan
vait tielle, kunne riemuns' oli häipynyt,
siks kunnes silmä kyyneltyi.
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NELJÄS LAULU.
Kysynyt kyllin olen,
kysynyt joka hetki,
min siitä, kuin sun näin mä,
on talvi, suvi, suonut.

Luo tyynen Kaarnan tullut
pois hovin turhuudesta
oi' leski-ruhtinatar,
min jättänyt oi' onni;
hän majan lehmustossa
löys virran vieremällä,
ja kolme tyttölasta
oi' äidin-ilonansa.

Tään majan hiljaisuuteen
kuu kirkas hymyi kerran,
sen puistoiss' suvituulet
kanss' illan varjoin leikki,
ajeli toinen toistaan.

Tään illan varjoss' istui,
lämmössä näiden tuulten,
kätkössä näiden puistoin
mies nuori sekä neito;
he hiljaa yössä haastoi.

Lomassa suuteloiden
sataiset sanat lensi.
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Kuin syntyy hienot häivät
kannella kesän taivaan,
kons' yltä purppuraiset,
heleät konsa, kuulaat,
kons' synkät, tumman valjut,
niin heidän rakkautensa
taivaaUa sanat syntyi.

Ja nuorukainen lausui:
Kysynyt kyUin olen,

kysynyt joka hetki,
min siitä, kuin sun näin mä,
on talvi, suvi suonut;
ja kuu jo yli kummun
on noussut korkealle,
ja illan hetket entää,
ja vieläi kyseleisin.»

Ja neito hymyi, lausui:
»Oon kyllin vastaellut,
vastannut joka riemuun,
min soi mun ruhtinaani.
Kuink' onneUisna täällä
elänyt turvass' olen,
kuin sisar kanssa siskoin,
kuin tytär äidin luona,
kaikk', kaikk' oon vastannut jo
ja vieläi vastaileisin.»

Nuor' ruhtinas hän lausui:
»Tään majan tyyneydessä,
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ylevä ystävätär
miss' antoi suojan armaan,
avannut kukkaseni
on kukkais-sieluns' aarteet;
on paljon saanut tietää
ja tuta tutkelmoita;
mut yhtä ei hän tiedä,
mist' autuuteni tulee,
kun häitä suukon saan ma.»

Ihana impi lausui:
»Nuor' ruhtinaani on nyt
kuin merta kulkevainen,
mi rantoa ei huomaa,
mut tuoksut vaan sen tuntee
hän kummeksii ja etsii
ja luulee kukka-aarteen
jo itse kätkevänsä.
Oi ruhtinas, tää onni,
min tunnet suukostani,
mun onneni se vaan on,
mi vastaan sulle tuoksuu.»

Mut ruhtinas hän hymyi:
»Sa onneUinen, jolla
omaasi ain' on onnes.
Kun, koito pursimiesi,
tään kukkarannan heitän,
ei enää riemut mitkään
mun silmälläni väiky;
maailma mert' on aavaa,
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on tyhjyys yllä, alla,
sydämess' suru, kaiho.
Nadeshda totta puhui,
mun riemuni on laina
vaan häitä ainoalta.»

Kätehen immen tarttui,
hymyili hymyn kirkkaan:
»Nyt riemuni ma tunnen,
mik' on Nadeshdan riemu?

»Mun riemuni on lempi,
siks ei se haihdu niinkuin
mun ruhtinaani riemu.»

»Sun riemusi on lempi;
niin virka, mit' on lempi?»

Hymyili hymyn kirkkaan
nyt impi: »Ruhtinaani,
hän tiedä ei, hän tutkii;
ah, tietäisinpä itse!
Sen tiedän, että ennen
mun mieleni oi' lasna
kuin lumi tuntureiUa,
väUUä maan ja taivaan,
nUn tyyni, rauhalhnen,
nnn valkea, mut viilee.
Kun päivä siihen paistoi,
sätehet silmän heUän,
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se virroiks suli silloin,
tunteiksi, aattehiksi,
se vapaaks sai ja kulki
kautt' uutten maailmoiden,
se lämpeni, sen syli
kuvasti taivaan kaaret
ja maiden ihanuudet,
ja iäksensä kätkee
se säteet silmän hellän.

»Ja kenen, lausu, tyttö,
se oli hellä silmä ?»

Hän vastannut ei, painoi
kutrinsa kuutamoiset
vain ruhtinaansa rintaan.
Niin lensi tuuli lieto,
lomitse lehväin karkkos,
ne väikkyi, väikkyi varjo,
ja kuudan hopeoiva
kutreilla tummill' immen
väreilyyn vienoon taittui.

Sanaton hetki lensi,
taas keveästi päänsä
ihana impi nosti
ja lausui: »Ruhtinaani
nyt kysellyt on paljon,
vain yhden kysymyksen
Nadeshda tehdä tahtoo:
Kaks kertaa oon jo nähnyt
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nää lehdot lehden saavan
ja kadottavan jälleen,
ja kaksi kertaa käynyt
vain tääll' on ruhtinaani.
Hän lausuihan, ett' • täällä
on riemunsa, vain täällä,
miks saapuu hän niin harvoin

Mut varjo, lehvän varjo,
kentiesi sydämenkin,
nyt sulhon kasvot liensi,
ja näin hän vastas vihdoin
»Nadeshda, hovin loisto,
pääkaupunki, sen riemut,
soturimaineen tenho
mua vankinansa pitää.

Ihana impi lausui:
»Kaks kertaa vain ma nähnyt
oon lehdot lehden saavan
ja kadottavan jälleen,
ja kahdesti jo täällä
on käynyt ruhtinaani.
Kun hovin loisto, maine
noin häntä tenhoaapi,
miks saapuu hän niin usein?

Hymyili nuori sulho,
mut huoaten hän hymyi;
»Oi tyttö», näin hän lausui,
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»kuink' onnellinen öisin,
jos luokses jäädä saisin
ja sulle pesän luoda
pääkaupungista kauas,
lcuin lintupari suojan
vain lemmellensä etsii!
Mut ah, sun luonas hetken
vain varkahin ma vietän.
Kaks (iistä valtaa uhkaa
mun autuuttani aina,
mun veljeni on toinen,
emoni toinen onpi.»

Sä veljes nimititkö,
hän veiskö veljen onnen?

Sä hetken muistat, tyttö,
sä muistat, ensi kerran
kun yhtyi katsellemme,
sydämen sydän kohtas.
OF läsnä Dmitri silloin,
hän näki sun, ja hetki
se sydämeensä liekin
loi hurjan, synkän, syövän
Siit' asti haamun lailla
hän maita harhaileepi,
ja harhailunsa määrä
on yksi vaan, Nadeshda.
Ei estää ruhtinaasi,
ei mahdit maan ja vallat,
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ei taivas eikä horna
vois häntä saaUhistaan,
jos piilosi hän tietäis.»

>Sä äitis nimititkö,
häll' eikö sydänf äidin?»

»Nadeshda -, näin hiin lausui,
■■on kylmä, synkkä, kova
ja ylpeä tää äiti,
Natalia Feodorovna.
Ei elon vienot riemut,
ei lempi häntä koske,
vain arvo valtiaiden
ja suuren suvun loisto
ja orjajoukot, tähdet,
uralla urhon saadut.
Oi tyttö, kauneuttas
ei sinussa hän huomais,
ei silmäis taivahia,
ei sieluasi tuota,
min huomenvalot, varjot
sun piirtehissäs väikkyy;
ei, orjattaren kurjan
vain sinussa hän huomais,
ja lempeni jos tietäis,
sun riistäis rinnaltani,
vaikk' kanssas kappaleina
mun sydämeni seurais.»
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Kuin peljäten jo neidon
hän syleilyynsä sulki,
mut hiljaa impi huokas
nojaten sulhon olkaan:
»Oi lapsuuteni muistot,
te vienot riemut kaikki,
sa sinitaivaan päivyt,
te aamunkoitot armaat,
sa maa, te ruohot, ruusut,
te lähteet, joet, järvet,
te ystäväni kaihit,
kun teit' en nähnyt oiskaan!
Jos valtain saleiss' öisin
kuin vanki kasvanut ma,
vain nähnyt lampunloistot
ja jäisnä käynyt kullan
ja helmein hohtehessa, —

kentiesi mulla silloin
kuin suli' ois suku suuri,
ma öisin ruhtinatar,
rakastaa saisin, saisi
mua rakastaa myös rakas.

Hän päätti, äänet kuoli
huulille ruusuisille,
myös ruhtinas jäi vaiti. —

Taivaalle lemmen nousseet
ei enää sanain häivät,
ja tyyni, sees oi' ilta.
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VIIDES LAULU.

Jo kauan poiss' on hän
väkensä uskollisen luota ollut,
nyt niinkuin viljavuos
hän majoihimme siunauksen saattaa

Kaks vuotta vierryt on,
kun yksin töllihinsä jäi Miljutin,
01' aamuhetki nyt,
hän kevättuulta henkimähän käynyt
oi' alle pihlajan,
mi kartanolla kukassansa loisti.
Hän yksin istui nyt,
niin, yksin, sillä poissa on Nadeshda;
on seuraus' ainoa
vain varpunen ja mehiläisten parvi.

Niin saapui ystävä
ja lausui pihlaan alla istujalle:
»Miljutin, iloitse!
Ma olen viestin, riemuviestin tuoja.»

Loi ylös katsehen
ja käden tarjos vierahaUeen vanhus:
»Min saatat sanoman?
Maa onko mainehikkaan rauhan saanut,
jumala voitonko
taas siunannut on aseet keisarinnan?
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Tulija virkkoi näin:
»Ei, riemu paljon lähempi on meille;
on tullut ruhtinas,
yöU' Unnan pihaan valtavaunut vieri.
Jo kauan poiss' on hän
väkensä uskollisen luota ollut,
nyt niinkuin viljavuos
hän majoihimme siunauksen saattaa.
Ei tänään linnasta
palaava puute ole auttamatta,
on jalo lausunut,
ja käsin täysin lahjoja hän jakaa.»

Miljutin huokasi:
»Mi syyn' on vallan lempeyteen,» hän virkkoi,
»taas katse ruhtinaan
kohdannut kenen onko neidoistamme?
Tän' iltana kenties
sa silmäs suljet kulta-unelmiliin,
heräjät huomenna
ja tytärf ainokaista huudat turhaan.»

Sen sanoneeksi sai,
viel' uurtehissa posken kiilsi kyynel,
kun viesti kiiruhtain
ja runsain antimin luo vanhan saapui
»Miljutin, terve oi!»
näin virkkoi viesti tuo ja taakan laski
hän eteen vanhuksen,
»oi terve, vastaisuutes valkeneepi!
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Niiin lausuu ruhtinas:

Miljutin kansasta on vanhin täällä,
kuin kesä-ilta on
oleva kirkas, kaunis vanhuutensa.»

Nyt mättähältä nous
ja sauvallansa tarttui harmaahapsi,
hän vastannut ei, vait
hän ryhdein rauennehin linnaan kulki.

Mut valtasalissaan
nyt Voldmar istui otsa pilvetönnä.
Sanoja lempeitä
hän puhui, tutki talon vanhimmalta
Vladimir, siitä kuin

ma muistan, harmajiss' on ollut pääsi,
nyt sano, kauanko
oot ystävänä palvellut sa meitä?

Partaansa tuuheaa
piteli vanhus hetken, aprikoitsi,
vihdoinpa pudistain
valkoista päätään ylös katsoi, lausui:
»En tiedä, kauanko,
oi ruhtinas; vain murhe ajan mittaa,
Miks aikaa laskis hän,
jonk' elo on kuin kevätpäivä vierryt!
Viel' olin lapsi ma,
kun jalo heimonne mun koidon korjas,
ja nuorukaisena
ens askeleita taattonne ma johdin.»
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Vanhukseen ruhtinas
loi armollisen katsehen ja lausui
»Vladimir, huomenna
pois linnasta mun kutsuu toimet raskaat,

en viipyä mä saa,
ett' onneain ei näkis karsas silmä.
Mut sinä tänne jäät,
sun vilpittyydeUes mä vallan annan,
sun käskys linnassa
on soipa kuin mun tahtoni se oisi.
Vain yksi täällä on,
min sana, viittauskin lakis olkoon,
mut salaa, valtaansa
ett' aavista ei kukaan kuolevainen.
Muut ei, sa yksin vaan
saat häntä nähdä, tuta, tyttärestäs
kylässä käyköön hän,
ja sulle vain hän valtiatar olkoon.
Vladimir vilpitön,
oletko ymmärtänyt ruhtinaasi,
hän voiko matkustaa

ja luottaa, tahtonsa ett' täällä täyttyy?»

HymyiUen harmaapää
nyt ruhtinaasen katseen helliin kiinti
ja käden riemulla
vei rinnan uljaan kummulle ja lausui

Oi herra, vanha on
Vladimir tapain outoin oppijaksi;
hän toista kuulemaan
on tottunut ja opi ei hän muuta. ■
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Hän sanoi sanat nää

ja poistui vienon viittauksen saaden,
taas yksin salihin
jäi Voldmar onnellensa hiljaisehen.

Näin kului hetkinen,
kun salin uksen auki lyö Miljutin,
sisähän vanhus käy
kautt' estelevän palvehjaparven.
Vast' eessä ruhtinaan
hän seisahtuvi, vaiti, kunnioittain,
ja syvään polvistuu
ja painaa permantohon otsan ylvään.

Kasvoilta Voldmarin
katosi vihan häivä, niille noussut,
ja kättä ojentaa
hän kohta orjallensa iäkkäälle:
»Miljutin», lausui hän,
»mik' on, kun ruhtinaas luo noin sa ryntäät?
Sa nouse, pyyntös tee!
Ei tänään täältä lähde murhe mikään.»

Miljutin huokasi:
»Oi herra, halvan valitus on halpa;
muU' oU leivonen,
sun haukkasi sen majastani ryösti.:

Hymyili ruhtinas
»On helppo lievittää sun surus kyllä;
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saat satakielisen
minulta leivon lempimäsi sijaan.»

Miljutin huokasi:
»Oi herra, halvan valitus on halpa,
mut sentään lohdu ei
hän satakielten kaunosäveleistä.
01' pyhäinkuva myös
mun majassani, heikko, hauras, puinen,
aarteeni ainoa;
sun linnas ryöväri sen ryösti multa.»

Hymyili ruhtinas:
»On helppo lievittää sun surus kyUä;
saat kuvan kultaisen
minulta kadonneen puukuvas sijaan.»

Miljutin huokasi:
»Oi herra, halvan valitus on halpa,
mut sentään lohdu ei

hän kultain, lupausten loistehesta.
01' tytär mulla, hän
mun pyhäinkuvani, mun leivoseni,
vaan hän oi' orjatar,
sun valtas sydämeltäin hänet riisti.»

Nous katse ruhtinaan
ja otsa säteili ja posket hehkui:
»Miljutin», lausui hän,
»ei tänään täältä lähde murhe mikään.»
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HuuUltaan huokaus,
sävele, ääni, sana, nimi lensi,
ja juhlakammion
jo ovi aukeaa, siin' itse seisoo,
vain ihanampana
nyt uuden kohtalonsa aamukoissa,
kuin ruskopilvynen,
eess' äijän hämmästynehen Nadeshda.

Ja Voldmar ruhtinas,
hymyillen armossaan, tuon tutun tulleen
käy kätehen ja vie
luo vanhan hänen armaan valvattinsa:
»Miljutin vilpitön,
leivosta tarjosin ma satakielen
ja kuvan kultaisen
puukuvasta, mi majastasi vietiin.
Ne lahjat hylkäsit,
tytärtäs, orjatarta pientä surren;
saat ruhtinattaren
minulta nyt sa orjattaren sijaan.»

Kuin huomen-helmynen
Nadeshdan poskella nyt kyynel kiilsi,
ja hymyellen, vait,
otsaUe vanhuksen hän suukon painoi.
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KUUDES LAULU.

Oi, miks en syntynyt minä niin, ett' ois
nuo tähdet myös mun hurmani! Poiminut
niit' öisin miekoin kuin lelumieli laps,
ja leikin virtaan eloni vierryt ois.

Mut linnassansa vierellä Volgavuon
hän yksin istuu marmorisalissaan,
cs'isäin suurten kuvien keskellä
Natalia Feodorovna nyt loistossaan.
TääU' äitins' eteen astuva Dmitri on,
ei vuosiin käynyt syntymäkodissaan,
kuvien näiden nähden, niin tahtonut
011 ruhtinatar. On kuni juhlahan
huolittu huone, purppuraverhot pois
kuvien päältä nostetut poimuihin,
ja valmis ruhtinattaren rinnaUa
pojaUe pöydän päässä jo istuin on.

Hän istui näin, löi hetki, ja sisään käy
nyt Dmitri, juhlaUisna kuin huone ei.
Pukunsa huoletoin oh, arkinen,
vain vanhan-aikainen kotivaatteus;
oi' katseens' arka, synkkä, mut uhmaava,
ja äidin luo kuin tähdetön yö hän käy.

Pimentyi ruhtinattaren katse, on
kuin pojan synkkyys häntäkin synkentäis,
mut korkeudessaan valjeten kohta hän
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jo käden tarjoo, askelen astahtaa
suo äidinsuukon poskelle poikansa.
»Oi tervetullut, Dmitrini!» lausui hän.
»Nään ylpeydeUä poikani ylvään taas
sukunsa suurten muistojen keskellä,
ei nuorukaisna hentona enää nyt,
vaan tarmon miesnä, valmisna valtaamaan
pian itse paikan piirihin isäinsä.
Poiss' ollut kauan oot, jalo poikani.
Kuin, kussa, millä maiUa ja töillä, et
sa ilmaissut, ma en ole tutkinut;
näin toivoni, näin tahtoni ollut on.
Valita annoin sun oman maineties,
ja aatelinsa, itsensä liuostahan
ma uskoin lapsuein, pidin itse vain
tuon oikeuden, tuon äitien parhaimman,
kaikk' aina voida toivoa lapsestaan.
Ja nyt mä kysyn — en niinä kuitenkaan,
vaan mykät muistot nää minun kauttani -

sä minne pyrkinyt, kuhun kiintänyt
sä katsees kaihon mainehen mailla oot?<:

Näin kuului ruhtinattaren tervehdys.
Hän istui, paikan viittasi pojalleen.

Niin hetki lensi, äänetön, siivekäs,
vait istui Dmitri, huulensa liikkui, viel'
ei vastaukseen, valjuhun hymyyn vaan,
ja äidin ääni ylväänä jälleen soi:
»Ei Dmitri tahdo vastata, vait kenties
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kuin kysyy kuvat nää, hän on vastaava;
no niin, on ylpein, rikkahin riemuni,
kun vastaamattas huoleton oUa voin. —

Tään naisen näätkö, oi jalo poikani,
tuon tumman silmän hehkuvan syvyyden
ja otsan kaaren, tuon kihar-uhmaisen!
01' äitis kanta-äiti hän, syntynyt
tasalla tähtein, Grusian vuorten laps.
HäU' oli poika. Pois isän koista läks
sun laillas nuorna, vuosia viipyi hän
sun laillas, yksin äit' eli linnassaan.
Mut tuli kerran tuttava äidin tuon,
ei vuosiin nähty, kreivitär synnyltään,
vaikk' yhdistetty halpahan vaakunaan.
Hänf ystävänä kuitenkin kohdattiin,
lens sanat, kyseltiin, monet muisteltiin,
ja vihdoin vieras tutkien tiedusti:
On sulia poika nuori, hän riemusi
ja toivos onko, missä, mif toimii hän,
hän rauhan vaiko taistojen tietä käy?
Sun kanta-äitis vastasi hymyillen:
En kahteen vuoteen hänf ole nähnyt ma,

sai koti ahtahaks, sydän laajaksi,
ja perintöineen läksi hän maailmaan,
nyt taistelee, kuin, missä — mä tiedä en,

Mut ihmetellen virkkavi vieras noin:
Kuin, iinelmoitko, vai puhut leikkiä?
Sä äiti, lämmin kuin tuli silmässäs,
jätätkö poikas noin omin onnineen?
Ei totta lie! — Mut korkeudessa nous
nyt ruhtinatar kätensä tarjoten
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ja lausui sanat nää ikimuistoiset:
Tyyn' ollos, yhden tietävi äitinsä,
ei muuta tarvis: häUä, kuss' olkoonkin,
ver' isäin kuUanpuhdas on suonissaan.
Näin kanta-äitis, Dmitrini, aatteU,
myös mulla osa on hänen hengestään.»

Näin hän. Mut Dmitri uhmaten lausui nyt
»Täss' oon, mun tässä näät, emo, tuomita
saat itse, riemun, murheenko sulle tuon;
ma ulkokultaa kehnoa halveksin,
mi päältäin näkyy, se olen sisältäin.»

Loi katseen hellän, tutkivan, tumman nyt
poikansa silmään äiti, loi katsehen
taas kuviin, valtiattaren ryhdillä
osottain yhtä loihe hän lausumaan:
»Kun tää, min rinta tähtiä täynnä on,
palasi ensi retkeltä nuoruuden,
niin hänen tulleen köyhänä kerrotaan,
niin vailla ulkoloistoa kuin sa nyt.
Hält' taatto kaatunut oU Pietarin
ja Ruotsin hurjan leijonan otteloon,
oi' linnan ryöstänyt vihamies, ja siin'
nyt yksin asui äitinsä turvaton.
Pultavan hurmekentiltä riemuiten
lens voitonviesti laajalti, silloin hän
palaavan näki poikansa, yksin, vait
ja poski valju vain sotasaaliinaan.
Vaikk' kauan-kaivattunsa hän köyhänä
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näin kotiin köyhään saapuvan nähdä sai,
vait oU äiti, mykkänä murehti.
Niin vieri päivä, vaan jopa toisena
soi riemu kautta kumpujen, laaksojen,
käy huuto: »Tsaari, tsaari on saapunut!»
Ei niinkuin muinoin päivinä onnen voi
nyt linnan rouva tuo jalo langeta
jalkoihin tsaarin, anoa hetkeks ees
hänf armossansa käymähän vieraakseen.
Hän yksin piilouu sivukammioon
ja tielle päin hän akkunan aukaisee
ja tahtoo edes siunata silmillään
maan isää, kun hän siit' ohi kiiruhtaa.
Jo vaunut jyskää, vaahtisin valjakoin
hän saapuu, entää, voittaja, sankari,
ja joukko joutuu, välkky vi, katoo -— ei!
vaan linnaan, Dmitri, linnaan se seisahtaa,

Niin suloinen, mut murtava hämmästys
nyt linnan rouvan syöksyvi sydämeen,
käy riemuin sentään vierasta kohtaamaan
ja eteiseen hän ehtivi kiirehtäin.
Mi näky! Siin' on korkea tsaari jo.
Mi näky hälle, äidille! Dmitri oi,
tsaar' itse syleilee hänen poikaansa,
poskille, suulle, otsalle suudellen. —

Mies nuori tää, sun laillasi saapunut,
emonsa luo, niin kalpea, loistoton,
oi' enemmän, kuin näytti; hän taistellut
oi' uljaasti, hän saanut oi' haavan, hän
Pultavan voiton sankari, kuulu maan
hän oU, tsaarin suosikki, kenraali.»
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Näin lausui hän, ja lempeä loiste lens
ylitse äidin kasvojen ylpeäin,
mut Dmitri tyynnä, jäisenä istui vaan,
jää kunnes suli särkyen sanoiksi:
»Mua katsomasta, äitini, lakkaa jo
noin haavekatsein, tutkivin, autuain,
ei armo tsaarien ole säteillyt
povehen poikas kalpean, myrskyisen.
En tullut riemun tuojana, etsinyt
en ilojas, en saanut, ei, itseni
ma tähden tulin, vuoks oman riemuni,
sen hinta vaikka, äiti, sun tuskas on. >

Pysähti, otsaa pyyhkäsi, jatkoi taas:
»Oi, miks en syntynyt minä niin, ett' ois
nuo tähdet myös mun hurmani! Poiminut
niit' öisin miekoin, kuin lelumieli laps,
ja leikin virtaan eloni vierryt ois.
On tähdet muut mun tielleni loistaneet,
kaks hurman, turman tähteä mahtavaa,
poveni polttaneet, veren juonehet,
ja toinen lempi, kostoni toinen on.»

Hän viipyi, vastausta hän vartoi, vait
oi' ruhtinatar, lausuvi Dmitri taas, —

äänensä ään' oi' lainehen lakkapään,
mi paaden kylkeen murtuvi huoaten: —

'Ain lapsest' ollut poikasi öinen oon
ja aina toinen, toinenpa aina vaan;
näin valoisaksi veljeni valkeevan,
mä synkistyin, mut yöni mä kannoin vait.
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Perintö jaettiin, veli miekkoineii
läks linnaansa; kuin vieras ma seurasin
No niin, yks autuus mullekin hymyili, -

sen ryösti hän, ken kaikk' oli saanut jo,
Ja silloin toinen tähteni yöstä nous,
mua kosto kutsui, tietäni valaissut
se vuodet on, nyt tänne mun valaisi.
Oi äiti, poikas valkea, onnekas,
tuo aina suosieltu, sun riemusi,
kanss' orjattaren heimoa kasvattaa,
hän halvan orjan tyttären nainut on.

Välähti, sammui värjyvä kalpeus
kasvoilla ruhtinattaren, katoova,
salaman kolkko, hetkinen heijastus,
ja nyt hän alkoi tuskansa lannistain:
»Oi Dmitri, laps yö-synty, sun kostoas
jos viihdyttää voi veljesi pnnettuus,
tyyn' ollos, tuomionsa on tuleva. —

On valta-istuimella, ken ymmärtää
mun murheeni, kun sydämin särjetyin
rukoilen häntä heimoni turvaamaan
epaton rikokselta, mi tahraa sen.
Tyyn' oUos, poikaa muli' oli kaks, nyt on
vaan yks, ei toinen kanssasi kilpaile.
Tyyn' ollos, synkkä, onneton poikani,
sun toivos määrään tähtesi toinen toi!»

Näin virkkoi, viipyi; kyynele hillitty
kuohahti, kastoi poskea ylvähän,
ja käteen öisen poikansa tarttuen,
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kuin rukoillen viel' loihe hän lausumaan:
»Nyt, synkkä Dmitri, poikani ainut oot
ja ainut toivo heimomme ylvähän,
et epätoivoon, hukkahan syöstä saa,
siis toinen tähtes, lempesi, lausuhan!
Niin rikasta, niin kuulua, mahtavaa
Venäjän maass' ei kättä, mi kiellettäis
pojalta äitis; tsaaritar itse on
sun vahvistava vaalisi rohkean,
vain lausu, vanginnut kuka mieles on!

Kädestä äidin pyytävän Dmitri pois
kätensä veti, lempensä julki toi:
»Oi äiti», lausui, »Dmitrisi syöksyvä
ei ole hukkaan, ei epäloivohon,
jos riutuneelle, hurjalle rinnalleen
veljensä orjapuolison saatat sa. ■
Nyt äänetönnä, horjuen äiti nous,
pois vaiti, valtiattaren lailla, käy
es'isäin suurten salista uljaasta;
vaan kohta saapui mies hänen käskystään,
jok' ilman viittausta ja sanaa taas
kaikk' kuvat peitti purppuraverhoihin,
ja yksin Dmitri jäi, pyhät vainajat
ei enää hälle suonehet katsettaan.
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SEITSEMÄS LAULU.
Ja kauan ääneti oi' kumpikin,
Potemkin istui leposohvallensa
ja kättä vasten vaipui häitä pää,
ja vaiti vartoi nuori ruhtinas.

»Kun saapuu kenraali Kutusov, tänne
hän saatettakoon sisäkammiooni,
vaan kaikki muut, Markov, kasakka Platov
ja Voldmar Paulovitsh, muut odottaa.»
Näin puhui, huoletonna heittihe
Poteinkin purppuralle turkinsohvan,
ja ajutantti kuuli kumartain
tuon Krimin urhon käskyn sekä läks.

Pimento otsall' oli ruhtinaan,
ties silmä väsymystä, ikävyyttä;
hän joskus, käden kauniin ojentain,
liköörilasin vasta täytetyn
vei huulilleen, sen tuoksuun tyytyen.

Näin hetki, kaksi vieri verkalleen,
kun aukes ovi taas, Kutusov saapui.
Ei asentoa muuttanut Potemkin,
vain yli silmien vei käden, katsoi
tulijaa hetken katsein terävin
ja alkoi päätä hiukan nyökähyttäin:
»Kenraali, teidät kutsuttanut oon,
syyn itse tiedätte. Paraadi äsken
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vain keisarinnan mielipahaa nosti,
sen näin, ja tekin; ryhdin, tahdin puute,
helpompi huomata kuin selittää,
ja huolettuus, niin suoraan, — vallattomuus
se järjestyksen rikkoi riveissämme;
mit' aatella mun kuristanne tulee?»

Kenraali nuor' oi' vaiti, veri vaan
mi Kagulin, Saborin, Largan rannat
punannut oh, poskillensa nous;
sen keksi ruhtinas ja jatkoi: »Ette
näy hyväksyvän lievää nuhdettani,
kaikk' ehkä teist' on ollut virheetöntä?
No niin! Mit' toverilleen viittasi
tuo krenatööri teidän siivellänne?
Tehtiinkö käänteet ilman aukkoja,
katsoiko esimieheen päällyskunta?
Ken päätä kääns, kun tehtiin nelikulma,
ja kenen säärtä viides rykmentti
viel' laahas perässään, kun soi jo seis?
Myös paljon muuta voisi mainita.
Nyt vastatkaa, Kutusov, lausukaa,
mi epäkuntoon tähän syynä on?» —

Loi ylös katseen ylpeän Poteinkin,
nuor' urho kunnioittani kumarsi
ja lausui: »Teidän korkeutenne, joukot
useimmat tulleet juur' on Turkin maalta,
ja vasta-otettuja toiset on,
sijahan kaatuneiden hankituita.
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Vähäinen nuorten tottumus on vielä,
ja vanhat vaivoiss' sodan, marssien
lie unhottaneet harjoituksen temput.»

Hän lausui näin, mut kiivahana nous
Poteinkin: »Älkää näitä syitä tuoko,
Ivan Ilarianovitsh, ei näitä!
Ei, syy on syvemmällä; kansahan
nyt omavaltaisuuden henki tunkee;
miss' syntynyt se on, se tiedetään.
Geneven haave-opit hurjat nuo
Euroopan kaiken hurmanneet jo ovat,
ja tännekin se myrkky hiipii. Haihtuu
jo korkeamman järjestyksen tunne
ja heikon halu sulaa suurenen.
Käy maassa puhe ihmis-arvosta,
mi muuta on kuin ihmis-alamaisuus
eess' esivallan. —

Jokainen tahtoo keskuksena olla,
jot' yhteiskuntain, kansain onni kiertää
Te nuori olette ja kenraali» —

hymyillen leppeämmin sen hän lausui
olette joskus luullut, eikö niin,

suureksi, ikisuureks itseänne,
ja ehkä kuvitellut, kuinka kerran
Venäjän onnen kantais olkapäänne.
Mit' olla voisi pikkuseikat nää,
paraadit, halvat harjoitukset sille,
ken voitoista niin suurist' unta näkee!
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Syvästi loukattuna nuori urho
ei harmiansa hillinnyt, vaan lausui:
»Suuruutta kallihimp' on, ruhtinas,
ain' ollut mulle taisto eestä maani;
sen onnen sain, en muuta etsinyt.
Mun haaveistain — myös haaveksinut olen —

oi' kaunein Venäjälle uhrata,
min siltä sain, tää sydän uskollinen.»

Mut tässä hänet sormen nostamalla
Potemkin keskeytti, itse alkoi:
»Te päivät kaiket harjoitatte nyt,
siks kunnes vanhat Turkin unhottaa
ja nuoret kaikki sotatemput oppii.
Kutusov, ansionne muistetaan,
mut kovuus, säännöt, kuri myös on tarpeen;
ei kelpaa sotaväki, jolla muuta
on mielessään kuin velvollisuus hetken.
Hyvästi kenraali, mua kutsuvi
nyt tärkki toimi, juttu ikävä,
mi yhteydess' on ajan merkkein kanssa.»

Hän oli päättänyt. Kenraali läks,
Potemkin astui esikammioonsa.
Siell' oven suussa seisoi vartoen,
vaihteella toivon, pelon, upseerit
er' aselajein, astein, univormuin.
Ja saapui ruhtinas, hän ylpeänä
läheni, seisahtui ja hetkisen
heit' äänettyyden vallitessa katsoi
ja loihe ankarasti lausumaan:
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»Te herrat viidennen ja seitsemännen
rykmentin everstit ja upseerit,
te linjaväen alipäälliköt,
te Platov, te Markov, te tänään ootte
miekkanne menettää kaikk' ansainnehet,
Ei vastausta, puoltosyitä, ei!
Ylhäinen nimipäivä keisarinnan
vain teille armon suo. —

Mik' onkaan aika tämä? Sotamiestä
pitävi veljenänsä päällystö,
kun yhdessä on retki pari tehty,
hyväillään häntä, säälitään, ei nähdä
kuin hänen arpiaan, ja vaaditaan
itselleen samaa sääliä. Markov!
Kai ohjesääntö teitä käskenyt
on napillenne virkaeron suomaan?
Ja tämä tähti, Platov, kaulallanne, -

kai liiaks eroittua pelkäätte
te joukosta, jos enemmän se näkyy?
Mi tapa! Ampukuvat paremmat
ois sotilaita kovakorvaisia. —

Te hymyilette? — Pyydän, nauru pois!
Ja te, te Kulnev, riemusilmä, sekö
on ilonne, ett' äsken kasakkanne
niin hyvin kansan esti paraadista? —

Oi Venäjä, sun voimas ydin ennen
oi' järjestys, oi' itsekieltäymys
sun pojissas; se ei saa sammua.
Te Voldmar Paulovitsh, te jäätte tänne,
mua seuratkaa. Ja vielä, teidät muut
armahtaa keisarinnan nimipäivä.»
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Sanottu. Palas kammioon Poteinkin,
ja vaiti seuras nuori ruhtinas.

Ja kauan ääneti oi' kumpikin,
Poteinkin istui leposohvallensa
ja kättä vasten vaipui häitä pää,
ja vaiti vartoi nuori ruhtinas.
Kun hetki kaksi näin oi' entänyt,
nous Krimin urho, loihe lausumaan
ja kotkan-katseen ruhtinaasen kiinti:
•On kuultu kapinasta, uhmasta,

mi uhkaa järjestystä, yksilöiden,
perheiden, valtakuntain perustaa,
tarkoitan uhmaa vastaan vanhempia,
ja moista meillä, täällä Venäjällä ;

tää seikka teille tuntematon onko?»

Nuor' ruhtinas oi' vait, Potemkin jatkoi
»Mies nuori, lapsi suvun ylhäisen,
kai ajan myrkyn harhauttamana,
ja tasa-arvoisuutta unelmoiden,
unohtain itsensä ja äitinsä
ja suuret, kuulut sukupolvein sarjat,
on alentunut polku-avioon,
min moista tääll' ei onneks ole kuultu;
tunnette ehkä nuorukaisen tään?'

Hän päätti; vastausta vartomatta
taas äänin hillityin hän alkoi jälleen:
»On ruhtinas; hän, suvun suuren toivo,

saa perinnökseen isän kuollessa
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tään avaroista tiluksista toisen.
Hän maalleen saapuu, nuori silmänsä
siell' orjaneidon nuoren keksiyi;
täys rinta, ruusuposki, — mikä aarre,
ja arvokkaampi muuta kaikkea!
No hyvä; sen hän riemuksensa ottaa,
salaten häntä, miss' — ei tiedetä,
ja uhraa kaksi vuotta lemmellensä.
Ois luullut, että onnen päihtymystä
seuraisi kyllästys, ja harha-askel
sais unhon, anteeks'annon helmaan jäädä;
vaan eipä! Linnahansa korkeaan
taas palaa ruhtinas, mi noussut on
sill' aikaa arvost' arvoon riveissämme;
tuo vaimon myötään, puolison, mut kenen?
käy jul.keus yi' äärten! — orjattaren.
Viel' ei tok' asiaa saa ilmi saattaa,
sen estää erityiset perheseikat,
vain jotkut uskotut sen tuntevat.
Näin vuollet vierivi, ja ruhtinaan
taas maineen laakereita leikatessa
äpärälapsin linna kansoittuu.
Ei enää ilmihäpeää voi peittää,
saa huhun kuulla ruhtinaan jo äiti,
joit' epätoivoon särkyä on sydän. —

Nyt, Voldmar Paulovitsh, on taulu valmis,
sen sommittelu ihmetyttää voi;
työ teidän on, se onko luonnon-tosi?»
Hän merkin, viittauksen antoi, että
nyt vastuun tahtoi hän, ja kylmän tyynnä
hän kättä vasten painoi päänsä taas.
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Ei kehoitusta Voldmar tarvinnut
vihaansa hillittyä ilmi tuomaan:
»Ma tunsin ruhtinaan, hän periä
sai linnan, linnan kera orjattaren;
niin, orja oi' hän, kunnes ruhtinas
loi häneen silmänsä, siit' asti ei.
Ei sentään hänen poskiensa rusko,
ei poven täyden kumpu — niinkuin te
sanoitte — hälle vapautta suoneet,
sen sydämeltä eestä sydämen
hän sai, ja enemmänkin, turvan sai
luon' ylevimmän ruhtinattarista.
Kun piiriss' enkelien siellä hän
oi' auki luonut kukka-aartehensa,
nai hänet herrans' entinen, ja tää -

hän tässä seisoo, vartoo tuomiotaan.

Hän päätti. Mahtava Potemkin, tyynnä
kuin ennenkin, taas loihe lausumaan:
»On keisarinna, itse äiti, tuskaa
äitinne jalon säälinyt ja säästää
hält' tahtoo häpeän sen, tervehtää
tytärnään orjatarta; viisaudessaan
hän ylevässä nähnyt on, ett' tarpeen
näin laajan valtakunnan vantehiksi
on lujat siteet; joka atoomi,
mi järkkyy, kaiken pohjaa järkähyttää;
hän tahtonsa mun kauttain tulkitsee:
teit' tarvitahan, Voldmar Paulovitsh,
nyt Tomskissa, nyt juuri, heti kohta;
maatilaanne sill' aikaa hallitseva
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on keisarinnan luvall' äitinne.
On huoli pidetty jo matkastanne,
on valmiit ajoneuvot. Toimi-ohjeet
te saatte Tomskissa. Nyt hyvästi!»

01' kalvennehet kasvot Voldmarin,
hän hyytyneenä hetken seisoi, katsoi
tuijottain ääneti Potemkiniin:
»On teidän valta», lausui, -. miesi olen,
en rukoella saa. Yks on, ken vois
anella eestäin, eestä itsensä,
mut pois hän syöstään, kussa hänt' ei kuulla,

Niin, paitsi häntä, ruhtinas, on kaksi,
jotk' ehkä rukoella sais; mut oi,
he taaton nimen tuskin virkkaa voivat.
Viel' yhtä kysyn: minut viedäänkö
siis elävältä hautahan, vai saanko
maan päällä vielä nähdä omaiseni ?»

Nyt jalo ruhtinas Poteinkin nous
ja käden tarjos: »Voldmar Paulovitsh,
mä tunsin isänne, hän vierelläni
sodassa seisoi; hänen vuokseen pojan
mä korskan kohtaloa lievittäisin.
On vanha sääntö: tottele ja varro! —

sen annan, muut' en taida; hyvästi!;-



97

KAHDEKSAS LAULU.

Siinä tunteidensa raastamana
empii miesi, kiroiss' oman rinnan,
huomaa päivän väistyvän ja illan
hiljaa maille luovan ruskosiiven.

Mikä pauhu, mitkä oudot äänet,
mikä hurjan ilon huima riehu
raikuu nyt, Moskvä, sun rannoillasi
linnasta niin hiljaisesta ennen?
Näinkö Voldmarin nuor' vaimo itkee
ensi lemmen, onnen kukka-aikaa,
kadonnutta kanssa puolisonsa?
Ällös kysy! Linnan herroina on
orjat ohjattomat, Volgan vieraat,
jotka lähettänyt äiti onpi,
ylpeä Natalia Feodorovna.

Vainottuna suojaton Nadeshda
palannut on lapsuutensa majaan,
korjannut vain kaikist' aartehistaan
kaksi pienokaista. Kukkasihin
kevät luonnon luonut on jo siitä,
syys kuin häitä rinnan kevään hyyti;
murenensa nyt hän kätkee varjoon
saman lehdon, saman aallon rantaan,
kussa usein ennen neinnä nuoraa
heijasteli huomenhymyjänsä. —
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Äänetönnä rannan ruohikossa
nyt hän istuu, milloin alas laskee
marmor-otsan kuni unelmoiden,
milloin taas, kun humu hurjan riemun
kaikuu linnast' tyynen seudun kautta,
herää, kuuntelee ja pilviin katsoo.

Mut ei huolta vaan, myös rauhattuutta
kertoo vieno silmä. Säikähtäen
usein vavahtaa hän lehdon tuulta,
rastaan raksutusta metsän puussa.
Pois hän tahtois näiltä tienohilta,
näyttää niin, mut häiritä ei henno
Igor-lasta, joka helmassansa
emon huolist' etähällä, vaikka
sentään Uki niitä, uinuu hiljaa,
veljyensä rannall' ilomielin
vesiperhosia pyydellessä.

Näin hän viipyy; mistä huoli hällä?
Viesti sai: »Sa, joka kannat murhees
ilman valitusta, muiden lohduks
oman lohtus uhraat, ruhtinatar,
suojiemme pyhimys sä armas,
saa et enää ilonamme olla,
hurjat haukat kyyhkyst' ajaa, joudu,
hän on täällä, miehes veli, Dmitri.»
Kerran tahtonut hän hyvästellä
viel' on paikat rakkaat, rannat armaat,
muistot lapsuuden pois rientänehen. —
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Päivä vaipuu, illan varjot kasvaa;
oi, mut varjo muita synkeämpi
vilkkuu, liikkuu viidakossa, tulee;
Dmitri on se. Katsehensa leimu
löys jo uhrin hennon; voitto viittoo,
taistovuodet, kuumehurjat haaveet,
rauhattomat yöt ja päivät synkät
kohta korvataan. Vain vilaus, ja
määräss' on hän. — Mutta ihme! Katso,
muodoin muuttunein hän lymyy, empii
jalon naisen näön kahlimana.
Kuva tuo, kuink' yhden-, — erilainen,
kuin mi ensi näkemältä syöpyi
iäks silmän hehkuun hiiltyneesen;
orjatartaan entistä hän etsi,
kevät-norjaa, ruusun-nuorta neittä,
ja hän äidin, valjun äidin löytää,
elon huolten varhain vaalistaman,
otsall' alttiiks-antaumuksen, murheen
aateluus. Vait! Katso, Dmitri säikkyy,
synkät vallat riehuu rinnassansa:
viipyäkö, vaiko eespäin käydä? —

Siinä tunteidensa raastamana
empii miesi, kiroiss' oman rinnan,
huomaa päivän väistyvän ja illan
hiljaa maille luovan ruskosiiven;
ja hän valtimoinsa kuohun kautta
kuulee niinkuin kauko-äänten soivan,
heikkoin, sortuneiden henki-äänten :

'Dmitri, katso, luonnon lepo joutuu,
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rauhan, unen, unhon vieno valta.
Väsynein jo virsin lintu kutsuu
kotiin puolisonsa, metsän puutkin
hyvää yötä tuulosille kuiskii,
lepoon harhailulta ilman teiden
kukkasille kaste vilpas lankee.
Dmitri, rauhaa halaa maa ja taivas,
miks sun rauhatonna rintas riehuu.

Sanat kuulee hän kuin purjehtija
jättämänsä rannan tyrskyn halki
kuulee paimentorven viime soinnut;
ja hän huokaa ja kuin häpeästä
katsehensa maata etsii, kunnes
herää myrskyn henget taasen, niiden
synkän kuiskeen mykkä huuli kertoo:
»Dmitri, heikko, sua säikyttääkö
illan kirkas rauha, hennon naisen
valju poski? Vuodet taistelitko
voiton hetkellä nyt horjuakses?
Nouse, valhett' on se! Mit' on rauha?
Myrskysäiden lyhytt' unta vainen.
Säästää, unhottaako tahdot, Dmitri?
Taivahassa, haudassa on rauha,
veli veljeään maan päällä vihaa.»

Nyt hän ylös katsahtaa, kuin oisi
päättänyt. Lie ollut sattumaa, tai
työtä sen, mi suojaa syyttömiä! -

Äidin hunnun liepehellä kuivaa
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kyyneleen nyt juuri veli veljen
poskelt' uinuvan ja vaiti pyytää,
ettei enempiä äiti itkis.
Järkkyy mieli velivainoajan,
pois hän kääntää kasvonsa, on jälleen
hetki kulunut, on rohkaisua
tarvis jälleen horjuvaisen tahdon.
Pois hän hiipivi, kuin ympärillään
tuntis valtain vannouneiden ilveen,
metsän syvyydessä vapahasti
hengähtää hän tahtoo hetken kaksi,
sekä saatuansa sydämestään
varman voiton, jälleen tänne tulla.

Tuskin ehti hän niin kauas, että
kuulunut ei illan tyyness' enää
äsken jättämänsä puron loiske,
kun hän hämmästyen näkee toisen
äkkinäyn metsäss' autiossa.

Sammalpaadell' eessä jalkojensa
sauvan varass' istui ukko, niinkuin
patsas harmaa, kalliosta kaattu.
Ei vain päivämatkojensa maaliin,
vaan myös pitkän elon määrään näytti
ehtineen hän; vaivalla vain enää
katsehensa tulijaan hän nosti:
»Vieras, naapuri», hän lausui, »veikko
jonk' ei silmää vielä kuin mun kaihda
kuolon usmat, lausu, näitkö täällä
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naista, ruhtinaamme puolisoa
pyhimyksen-hellää, onnetonta?

Kauan etsinyt hänt' olen turhaan,
voima voipuu, päivä sammuu multa;
näitkö hänet, saata kuolemahan
hänen luokseen murtunut, min rinta
rauhaton lyö viime lyöntejänsä.»

Vanhus vaikeni, ja Dmitri tuntee

linnan hoitajan, Vladimir-vanhan,
mut hän hatun syvään päähän painoi,
ilmitulla peljäten, ja lausui:
»Vanhus, virka, sunkin taakka onko
tunnollas, mi elon katkeroittaa,
kuolon raskauttaa? Etsit herras
puolisoa; mistä rikoksesta
pyytää armoa sa aiot häitä?»

Vielä elon viime voimat kooten
hetkessä nyt ylös nousi vanhus
»Vieras, sutten sukulaiseltako
näyttää mahdan, noin kun kysyt multa?
Vaan sa vieras oot, et häntä nähnyt,
tiedä et, vain tiikeri vois hälle
pahaa tehdä. — Rikkonut on toki
vanhus, vaikk'ei häntä vastaan. Kuullut
kuulumattomia olen, nähnyt
näkemättömiä; jalon rouvan
näin mä ajettavan linnastansa,
käskyst' oman anopin. Oi vieras!
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Vait hän poistui, kahta pienokaista
taluttaen taaton-turvatonta,
luota onnen, yltäkylläisyyden
holhoojansa majaan autiohon.
Vaan ei itkevän, ei vaikeroivan
nähty hänen; muita lohdutellen
elävi hän enkelinä täällä,
yläpuolia maisen ilon, huolen.
Vieras, hetki lyö. Hän anoppinsa
puoleen kääntyä ei pyynnöin voinut;
siellä vainoaja, julma Dmitri,
vartoi saalistaan. —- Mut silmä tämä
hänen eestään itki, nämä huulet
pyynnöt, hälle mahdottomat, pyjrsi.
Vaivain, vuotten taakkaa kantain läksin
vanhan isäntäni Volga-linnaan,
asuntoon Natalia Feodorovnan.
Palvelija vanha, uskollinen
nyt ei sisään päässyt; yöt ja päivät
taivas-alia, portin ulkopuolia
maaten, ruhtinatarta ma varroin.
Hänet näin mä; maassa madon lailla
juureen hänen jalkojensa ryömin,
rukoellen eestä ruhtinaani
vaimon, lasten. — Armahdusta sain ma
ruoskast' orjain, kunnes ilkamoiden
työnsivät mun paluumatkalleni.
Näin kun hyljättynä, murrettuna
kotopaikan entisen mä heitin,
syttyi sydämessäin vihan liekki,
ja ma seuduiss', ennen rauhaisissa,
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kirouksen, koston huudot nostin:
»Voi sua, voi Natalia Feodorovna,
ylpeä, jok' omaa vertas vainoot!
Lemmetönnä eläös sä, yksin,
ällös lastenlasten ääntä kuulko,
ja kun kuolo kaipaeltu joutuu,
silmäs palkkakädet sulkekohon!»
Ja ma ruhtinaani veljen muistin,
Dmitrin, jonka rintaa rikos painaa,
ja ma huusin, — vieras kauhuin kuule
vihan sanat:

»Voi sua, kaksin kerroin voi sua, Dmitri,
jonka musta kateus kaiken syy on!
Vesikukka hedelmätön olkoon
siunaus se, jota usein kutsuin
yli kutries, kun leikit muinoin
sylissäni syyttömänä lasna.
Koditonna, rauhatonna kulje,
oman rintas kyiden raastamana,
määrää kohti, joka tieltäs väistyy,
ja kun saavutat sen, murtuneena
pois sun syöksee! Näin mä huusin. — Veikko,
vihannut ma oon, se mieitäin painaa;
kuolla rauhassa ma tahdon.»

Vaiti
Dmitri seisoi, mutta vanhus jatkoi:
»Sa, jok' ehkä elämästä tunnet
vain sen makeuden, jos osas vaihtuu,
jos sun mieltäs murhe, kauna kalvaa,
niin luo hänen käy, jot' etsin turhaan.
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Monet myrskyt on hän tyynnyttänyt,
monet vaivat viihtänyt, on moni
sydänsyilleen häitä rauhaa saanut;
minäkin, jos hänet saavuttaisin,
voisin unhottaa ja anteeks antaa,
voisin tyynnä uinahtaa.»

Hän päätti.
Haudan hiljaisuus nyt hetken kesti.
Silloin Dmitri esiin astui, otti
äijän käden omaansa ja lausui:
'TuUos, sulle tietä näyttää tahdon.

Kun sa etsittäväs löydät, vieös,
palkaks, saattajaltas viesti hälle,
lausu: Täliä kukkarantamalla
Dmitri haukkans' oman surmas, jonka
vimma tahtoi veljen kyyhkyn viedä.»
Ja kun Dmitrin nimeä hän säikkyy,
virka: Oi, jo murtunut on Dmitri,
vaivoin vaan hän minut tänne saattoi,
itse rauhaton, mun rauhaan tuoden.»

Näin hän lausui; tullen luo Nadeshdan
vanhuksen hän vaiti jätti, riensi
varjon lailla kauas pois, ja häipyi
tuntemattomihin kohtaloihin.
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YHDEKSÄS LAULU.
Mikä onni, ennättää luo kaiken kansan,
voida kaikki puutteet poistaa
sekä onnen, rauhan pienen kukkatarhan
sydämen vain tahdoll' luoda!

Venäjän äiti, keisarinna Katarina,
luo Natalia Feodorovnan

yöpynyt oi' korkeahan, valkeahan
linnaan Volgan vieremällä.
Oli aamu, suvipäivyt ihanainen
paistoi yli maan ja virran,
ylväs valtiatar kirkkahana seisoi
avon akkunansa eessä,
vähän loitompana seisoi ruhtinatar,
viereisessä akkunassa
Krimin sankari Potemkin ja Destushev,
amiraali harmaahapsi.

Keisarinna korkea vaiPolon katkas,
hurmauneena viittas, lausui:
»Mikä maisema, mi hertas luonnon taulu!
Tuolla vanha vaahderpuisto,
täällä virta kellertävin viljarannoin,
loitompana kummut, lehdot!
Varmaan noissa majoiss' asuu onnen kansa,
jotka lehväin takaa tuolta
meidän puna-, valko-, siniväreissämme
välkkyy seinä seinää vasten.
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Kiitos, ruhtinatar, äiti ollut ootte
Volgarannan lapsilleni!»
Näin hän lausui sekä lempeästi hälle
käden antoi armossansa.

Linnan ylväs valtiatar suukon nöyrän
painoi kädelle ja lausui:
»Kallis keisarinna, helppo huoleni on
ollut näistä tienohista,
viljelijän uskollisen vähä vaiva,
konsa korkeudessa asuu
aurinko, mi uupumatta lähettääpi
maille suvipäiväin lämmön.»
Näin hän lausui. Keisarinna hymyellen
katsoi hyväks alkaa jälleen:
»Usein kiittänyt ma olen osaa niiden,
joill' on ohjat pienen vallan,
piirin ahtahamman, jota valpas silmä
helpommasti valvoo, hellii.
Mikä onni, ennättää luo kaiken kansan,
voida kaikki puutteet poistaa,
sekä onnen, rauhan pienen kukkatarhan
sydämen vain tahdoll' luoda!
Te Potemkin, joll' on kaikkeen neuvo valmis,

sanokaa, kuink' Katarina
koko maansa sellaiseksi saada voisi,
kuin nää Volgan viljarannat?»

Keisarinna päätti. Ruhtinas Poteinkin
syvään jalon päänsä painoi,
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valtiattareen taas katsehensa nostain
lausui puolileikillänsä:
»Yhden keinon, yhden ainoan ma tiedän,
tulkohon se käytetyksi:
että kauan elää kallis keisarinna.

Näin Poteinkin. Vastaus se keisarinnan
hymyilemään hetkeks saattoi,
mutta hymy vieno vakavuuteen vaihtui
ja hän huoahti ja lausui:
»Nainen olen, voimani on naisen voima;
oi, ois miehen käsi tarpeen,
joka järjestäis tään äärettömän vallan,
loistoon Venäjämme veisi.
Elämälläni jos haudastasi voisin,
suuri Pietari, sun nostaa!
Te, Bestushev, hänen asekumppaninsa,
urho-aikain urhomuisto,
varmaan tahtoisitte kuoloon käydä kanssain
voiton tähden tämän moisen?»

Näin hän lausui. Silmiin vanhan sotaurhon
nousi kyyneleet, hän vastas:
»Keisarinna, tämä lumipää ei kelpaa
edes hetken lunnahiksi

elämästä Pietarin; se kelpaisiko,
tässä seisois hän ja lausuis:
»Sun on valtikka, oi jalo tyttäreni,
työni tein, ma tahdon rauhaa:
suuremmin kuin sa ei Pietar' rakastanut
maataan; voimansa oi' lempi.»
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Venäjän äiti, keisarinna Katarina,
ilokyynelin sen kuuli,
vaan hän lausui: »Olen tänään onnellinen,
tahdon nähdä muiden onnen. —

Ruhtinas Potemkin, vaunut käskekäätte!
Ajella ma tahdon luokse
valkomajain kaunoisien kauas, tahdon
sisartakin niitä nähdä.»

Lausui. Mutta ylväs ruhtinatar riensi
hämmästyen vastaamahan:
»Kallis valtiattareni, poikki sarkain
polut kaidat johtaa vainen,
ilman vaaraa vaunuilla ei päästä voida
kaukaisehen kylään tuonne.
Mun on syy; jos arvannut tään toivon öisin,
oisi raivattu nyt tiekin.»

Keisarinna lempeästi hymyellen
lausui vain: »Ei estehiä!
Koska näin, kuin täällä, mull' on kaunis luonto
yllä, alla, ympärillä,
käyskelen mä mielelläni, kuljen usein
kauemmas kuin kylään tuonne.
Tulkaa, tulkaa!»

Silloin ruhtinatar maahan
polvistuen, pyysi, lausui:
»Valitkaa muu huvi, kallis keisarinna;
viel' on aamu-usva mailla,
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tuulet vilppaat, käynnistä kun lämpenette,
vahingoittaa teitä voivat.
Miljoonat mun kanssain rukoilevat teitä,
älkööt pyytäkö he turhaan!»

»Hiljaa, hiljaa, enää huolta ei, Natalia»,
käski, lausui keisarinna,
»lämmin kukkaistuoksu tää ja sinitaivas
Pietariss' on harvoin mulla.
Nouskaa, käykää, hyvät herrat! Emäntämme
suvaitsee kai tietä näyttää.»

Lausui näin ja oli kohta valmis; vaiti
häntä seuras ruhtinatar,
ruhtinas Potemkin ja Bestushev kreivi;
kylään kulku suunnattihin.

Pitkän, kaidan ■ piennarpolun päässä siellä
välill' laihovainioiden
oh kunnas, joka kulkijalta kauan
varjos puut ja valkosuojat.
Kun sen kukkulalle keisarinna pääsi,
lähelt' aivan kylä näkyi:
majat maalatut oi' vaattehelle vainen,
talot kauniit kankahalle.
Ja hän kulki lähemmä ja katsoi, keksi
niiden takaa turvetöllit,
pesät peitetyt, vaill' akkunoita, synkät,
valottomat, ihmis-tyhjät.
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Salaharmin hieno hymy huulillansa,
silmässänsä ukontuli,
kalvenneesen ruhtinattareen hän kääntyi
lausuen näin katkerasti:
»Majat mainiot ken maalannut on nämä,
kauempaa niin kauniit nähdä?
Hovinäyttämölleni, Potemkin, täytyy
meidän mestari se saada.
Mutta, ruhtinatar, keitä varten ovat
taitehikkaat töllit nämä?
Kansaa iloisata kaivannut ma olen
tämän linnan kuuluvilla.
Onko tapa täällä kansan piiloon käydä,
koska saapuu valtiatar?»

Näin hän lausui; ruhtinatar vastaamahan
kiiruhti, mut keisarinna
käsivartensa Potemkinille tarjos
sekä alkoi paluumatkan.

Näinpä käytiin. Äänetönnä hetki oltiin,
muuan lyhyt hetki vainen,
kunnes valtiatar ruusupensaan nähden
kukkivan tien vieremällä
lausui näin: »Bestushev, ritarini vanha,
naisellensa kukan suoko?»

Heti ruhtinatar pensaan luokse riensi,
katkas ruusun kaunehimman,
mutta urho vanha vitkaan häntä seuras,
umpimähkään toisen taittoi.
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Keisarinna kumpaisenkin lahjan otti,
kiitti kumpaakin, mut itse
ruusun vain Bestushevilta saadun piti,
toisen soi Potemkinille.
»Ruhtinatar», lausui, »anteeks antakaatte,

että tuhlaan aarteitanne,
mutta kukkia ma lemmin, ystäville
suon ma mielelläin, kuin myöskin
heiltä sen, joll' itsessään on arvo, otan,
jonk' ei pintaa vilppi verhoo.»

Syntyi hiljaisuus ja linnaan vaiti tultiin;
senpä porteist' esiin astui
joukko riemuava juhlapuvuissansa,
kuin oi' käsky linnan rouvan.
Kansaa rivit seisoi kahden puolen tietä,
haamut valjut, riutunehet
polvillansa kukka-aartehia kylvi
tulijoiden eteen tielle.
Keisarinna kummallekin puolen katsoi,
katsoi vanhaan, katsoi nuoreen,
vihdoin seisahtui hän majesteetissansa
vähin joukkojen ja lausui:
»Ruhtinatar, käynnistäni himassanne
tahdon tänne muiston jättää;
kansalta mun puolestani kysykäätte,
mitä toivoo, tarvitsee se.»

Ruhtinatar käskyn kuuli ja hän kohta
korkealla äänell' lausui:
»Lapset, huoleni jos riittänyt ei liene
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Valvojassa lausui professori Eliel Aspelin teoksesta
m. m. seuraavaa:

Nyt kun suurtyö kokonaisuudessaan on tarkastettavanamme, täytyy
/okaisen suoraan tunnustaa, että taiteilija on tyydyttänyt niitä korkeimmat
vaatimukset. Hän on näet alusta loppuun saakka verrattomalla hartau-
della, uupumattomalla luomisvoiinalia ja hienosti ymmärtäväisellä keksimis-
kyvyllä luonut kuolemattomien runoelmien kuvasäestyksen runoilijan hen-
gessä, niin että se täydellä sopusoinnulla liittyy niihin. Jos kysytään mikä
todistaa tämän suuren kiitoksen oikeaksi, niin on etenkin kaksi seikkaa mai-
nittavana. Toinen on se että kuvia kannattaa yhä uudelleen katsella, toisin
sanoen että niihin kiintyy, että iiiit:t pitää yhä enemmän runoilijan sanoja
vastaavana; toinen taas se, että näin tehden yhä useampi herättää katso-
jassa samantapaisen liikutuksen kuin itse Tarinat.
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ehkä kaikkiin puutteisiinne,
suotu sen on toivehensa julki tuoda,
joka tahtoo esiin nousta.»
Kukaan toivoa ei julki tuonut, kukaan
tahtonut ei esiin nousta;
vaiti joukko viipyi polvillaan ja katsoi
epäellen toinen toistaan.

Toki vihdoin ukko nousi miettiväinen,
synkkä, sadan vuoden vanha,
paljahana päänsä paistoi, vyölle saakka
hopeainen parta valui;
eteen ruhtinattaren hän astui, lausui
vakavasti, kuolon tyynnä:
»Valtiatar, ruusut nää ei riitä, anna
leipää kansalle, se nääntyy!»

Hämmästyen vaiti seisoi ruhtinatar,
mutta keisarinna lausui:
»Kunnon vanhus tää, Bestushev, aikalainen
Pietarin, jää suojallanne;
te, Potemkin, katsokaa, ett' toivehensa,
kuten määräsin mä, täyttyy.»

Lausui näin; ja taas hän linnan pihaan astui
Siellä muista loitompana
seisoi vaimo kaunis, vaikka murhe oli
jalot kasvot kalventanut.
Kädestä hän kahta lasta taluttaapi,
kahta poikaa, kahta kukkaa,
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mutta silmän, sydämensä seijastaman,
kyyneleissä pyyntö kylpi.

Venäjän äiti heihin, ihmetellen katsoi
koidon rukoilijan puoleen,
ja hän seisahtui ja katseen emäntäänsä
niinkuin kysyen hän kiinti.

Ruhtinatar huomas sen ja lempeästi
lausui tuntemattomalle:
»Virka, vieras, sill' en ennen sua nähnyt,
rukous, min rintas sulkee!
Puute jos on vienyt punan poskipäiltäs,
lempeä on keisarinna.'

Näin hän lausui. Väreilevin, vienoin äänin
kysymykseen outo vastas:
»Ruhtinatar oi, en pyytämähän tullut,
tulin ange antamahan:
teidän kautta elo jotkut onnen vuodet
orjattarelle on suonut;
mitä hällä on, nää kaksi poikaa, tarjoo
niistä hän nyt palkinnoksi.
Oi mun puolisoni ylväs äiti, jälleen
säälist' ota omas multa;
hyljättynä, turvatonna, köyhänä en
kasvattaa voi ruhtinaita.»

Näin Nadeshda; mutta ruhtinatar, tuskin
kätketyllä kiukull', lausui:
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Tarinaa tuot' ällös, keisarinna, usko,
heimon jalon herjausta!
Julkeasti rikollisen rakkautensa
pantit petturina tuo hän.»

Venäjän äiti, keisarinna Katarina,
tyvenesti sanat kuuli:
»Ruhtinatar , lausui, »ihmetellen katson
teidän maalaustaitoanne:
töllit kurjat, synkät, haamut nälän syömät
loistoväreihin te luotte,
ja tään puhtaan, ylvään, jalon vaimoraukan
varjoin tummin varjostatte.»

Näin hän puhui, hiljaa puoleen pyytäväisen
tähtikatsehisen laski
silmän, lausui: »Varmaan tätä äidin lahjaa
hyljätä ei kaikki voisi;
tahdotteko keisarinna Katarinan
omaks suoda lapsuenne?»

Itkuun äänekkääsen purskahti Nadeshda,
kyynelvirtaan ääni hukkui,
vaan hän, kädet pienokaisten hartioilla,
päällä toisen, päällä toisen,
hiljaa heidät keisarinnaa kohti työnsi
vastaten näin kysymykseen.

Jalo valtiatar, itse äiti, vastaan otti
liikutuksell' äidin lahjan,
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mutta lasten suortuvia silitellen
näin hän lausui antajalle:
Tottunut ei ottamahan Katarina

lahjaa ilman vastalahjaa;
siispä, tyttäreni, toive jokin lausu,
että velkansa hän maksais.»

Ilon kyynel silmässä Nadeshdan hehkui,
liekehtivät posket valjut,
kädet ristissä hän eteen keisarinnan
lankes polvilleen ja lausui:
»Jos on pyyntö mulle suotu, toive suotu,

anna, armas valtiatar,
yksin jäänehelle, itkuun riutuvalle
poikiensa taatto jälleen.»

Keisarinna hymyi suvipäivän laiha:
»Liian paljon vaadittekin,
ruhtinasta mainehessa kypsynyttä
kahden hennon lapsen eestä.
Ruhtinatar, toivonne jos täytetähän,
täytyy teidän lunnahiksi
vielä koko itsennekin muUe antaa
ynnä lämmin sydämenne.»
Lausui näin; ja vastausta vartomatta
anojalle käden tarjos.

Linnan ylväs valtiatar vaiti seisoi,
vait Potemkin, vait Bestushev,
kansajoukost' yksin portin luona hiljaa
riemun humina nyt nousi.
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Venäjän äiti, keisarinna Katarina,
puoleen aatelinsa kääntyi:
»Hyvät herrat, tehkää lähtövalmistukset;
seurueeni näin kun kasvoi,
enää vaivata en emäntääni tahdo,
jo Moskvätani ma kaipaan.»





ELINOJA
111





JENNY.

Näinpä kerran kertoi äiti mulle:
Lasna ollessas tääll' asui tyttö,
Jenny nimeltään. Kuustoistiaana
kamarissaan neulan ääress' istui,
neuloi uutteraan, yöt päivät usein,
äitinsä ja omaks elannokseen.
Ihme vaan se siinä, ettei tuosta

nuoren tytön näkö eikä terveys
enemmänkään surkastunut. Kaunis,
monen mielest' ihana hän oli,
hempeä ja hieno, poskillansa
vieno punerrus, ei ruusun, mutta

ruusun liljan liitoss' armahassa,
liljan valkeus, mi ruusuvert' on
lainaks saanut pisaraisen verran.
Niin oi' äänetönnä ommellessaan,
vaan jos ylös katsahti ja puhui,
silloin erikoinen ilme lensi
yli kasvoin, eloisa ja kirkas,
niinkuin kukan varjoss' olleen kultaa
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päivän pilkahdus, ja kedon kaune
kastehelmin helottaa ja hymyy.
Hetkin sellaisinpa enää silmä
kaunotart' ei katsellut, vaan näki
sädekatse-enkelin, miss' äsken
oli immen armaat kukkaiskasvot.

Kaupungilta äiti kerran tuli.
»Tyttöni, nyt ole valmis», lausui,
»vastaan ottamahan ylhäisiä.
Eilen saapui nuori kreivi, korskan
paronittaremme sukulainen;
vanhimmalle tyttärelle kuuluu
häntä kosijaksi mielittävän.
Huomenna kaikk' kaupunkimme herrat
tanssiaiset pitää kunniaksi
paronittaren ja kreivin perheen.
Lapsi parka, iloitessa muiden
yksin saat tääll' olla ikävissäs,
toisten puvut toimittaa ja omas
unhottaa. Josp' ois, kuin oli muinoin,
sullekin sais kutsut, raukkaseni,
loistaa voisit tanssissa kuin muutkin.
Vaan se aik' on mennyt.:

Siihen sanaan '

ovi aukes, airut tamineissaan
sisään astui, kauniin neidon käteen
kortin ojensi ja läksi. 110
otsall' immen välkähti, kun oman
niinensä hän kutsukortin' luki,
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mutta välkähti vain, tuokiohon
samaan sammui. »Äiti kulta», lausui
maltilla hän hiljaisella, »aika
tok' on liian kallis, tanssiaiset
jäädä saa. Jos nämä kaksi päivää
muille ompelen, se multa viikon
työtä helpottaa ja enemmänkin.»

Lausui niin. Mit' äiti lie ja tytär
muuta puhelleet, ei taru kerro.
Mutta tunnin parin päästä vaunut
pihaan seisahtivat. Paronitar
neitineen ja uljas, kaunis, nuori
kreivi iloisuudell' äänekkäällä
vaunuist' astui, kamariin jo ehti,
ovessa viel' ilvesanan vaihtain.

Neidon luo, jok' oh ompelultaan
kumartaen noussut, leppeänä
vallasnainen astui, hyppysillään
posken vienon punaa hyväellä
suvaitsi. »Nyt, ystäväni -, lausui,
-pankaa pois muut työnne, tahdon teidät

yksin omistaa nää kaksi päivää.»
Samallapa kreiviin vilkaisten hän
virkkoi hymysuin: »No kreiviseni,
suotta vaunuistako vaivauduitte?
Sievä valkoverikkö, vai kuinka?
Solevanpa nuorukaisen suulla
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hymy, kerrotaan, vain leikki kaunis,
puolin vallaton ja puolin vakaa,
kun hän nyökkäs mykkää myöntymystään

Mutta nuori neito, merkittäkään,
ett' ois ilveen oivaltanut, päätään
kutrikasta, sorjaa kumartaen
Hänen Armollensa hiljaa vastas:
»Nämä päivät omalt' ompelulta
olen estetty; on äidin tahto
tanssiaisiin huomenna mun mennä.»

HuuliU' ihmetyksen, pilkan ilme,
paronitar kääntyi tytön äitiin:
»Hoh, kuin kovin kohteliasta», virkkoi,
»oma etu heittää suodaksenne
meille sievän tyttärenne seuraa.
Onko täyttä totta tuo, vai voiko
päätöksenne, rouva, kenties muuttaa?

Vanha, mutkaton kun vaimo keksi
noitten nopsain sanain korskan pilkan,
loukattuna kohden astui virkkain:
»Paronitar, kaksi vuott' on omin
heikoin käsin lapsi tää jo itsens',
äitinsä ja siskons' elättänyt,
pian lukea voi hetket, jotk' on
levähtää hän malttanut sill' aikaa.
Nytkin — ensi kerran kun on hänkin
kutsuttu — mun täytyi houkutella,
pyytää, torua ja kaskeakin,
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ennenkuin sain omaa pukuansa
hänet muistamaan, eik' aina muiden.
Riitaa maksoi se, mut kerran täytyy
ilons' olla hallakin kuin muilla.»

Virkkoi, olkaa kohauttain nyökkäs
hyvästiksi Hänen Armonsa, ja
käynti oli tehty, erottihin.
Tok' oi' ollut hiukan erilainen
kreivin tervehdys ja käytösparsi
hänen mennessään kuin tullessansa,
kunnioittavampi kumarrus ja
katsannon ja ryhdin vaativaisuus
vähempi kuin äsken, viivähtänyt
oven sulkeutuess' oli vielä
immess' ihaileva, lämmin katse.

Päättyi päivä, päättyi päivä toinen.
Tultiin tanssiaisiin. Kaupungissa
mi oi' ylhäist', ihanaa ja nuorta,
yhtyi loistossaan, ja poloneesi
antoi alkajaiset tanssin iloon.
Nuori kreivi, ihastuttavampi,
valiompi vielä entistäänkin,
ensin paronitarta ja sitten
hänen neitejään vei kierron kaksi.
Mutta kesken kaiken katse joskus
rahdun hajamieltä ilmas, jonka
kohta korjasi hän, naisellensa
kääntyin ja taas puhelua punoin.
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Päättyi kävely. Taas soitto alkoi,
soi katrillin alkutahdit. Silloin
oli tapa, että ensin herrat
paikkans' otti, mihin hansikkaansa
pudottivat, sitten taputuksin
naisensa he tanssipiiriin kutsui.

Salin perällä jo nuori kreivi
valmiin' oli, paikoillansa kukin,
kaikki merkkiä vain vartoi häitä.
Merkki saatiin. Kautta salin kaikui
taputukset, soitto yhtyi niihin,
kaunotarta liehui kaikkialta
ritareinsa rinnalle, ja piiri
sulkeui; vain kreivi yksin seisoi.

Nytpä vasta salin alipäässä
nähtiin tyttö ujo, epäröivä.
Istujain ja tanssivien rivein
välitse hän pyrki, mutta vihdoin
keskisahn valoon tulla täytyi.
Puku vaatimaton yhä, päässään
kutrisessa valkokukka-seppel
astui seuraamana joka silmän
peloll' eemmäs, eemmäs, kunnes kreivin
rinnalle hän ehti, kaunis Jenny.
Heleämpänä kuin ruusu hehkui
posken purppura, ja silmä vieno,
maahan luotu, katsojia karttoi.
Mutta jalo, uljas kreivi, muihin
silmäystä heittämättä, tarjos
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hymysuin ja iloisena käden
neidolle, ja samass' alkoi tanssi.

Saman' iltana taas sama pari
kotiljongiss' oli nähty; silloin
päiväpaistehen oi' lailla yhä
siirtymättä kreivin lämmin katse
Jennyss' asunut, vain Jennyss' yksin

Moni kertoi vielä ihastellen,
kuink' oi' ujo tyttö joskus katseen
kreivin silmiin luoda uskaltanut,
kuink' oi' aina silloin kasvot hymyn
taivahisen hohde kirkastanut,
rusosuuha sulo uus jok' uutta
sanaa suudellut sen lennähtäissä.

Muutoin heidän puhettaan ei kuultu;
mutta ennen syksyä vaan täällä
uljas kreivi ylkämiesnä nähtiin,
viipyi päivän pari vain ja lähti
tilalleen taas onnellisna kanssa
onnellisen, nuoren kreivittären,
kauniin ompelijan, Jennyn, kanssa.
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ONNELLE.

Jumalatar hymymieli,
hemmetär sä hetken sään,
maan ei valtiaaks sua kieli
kanteleeni kiitäkkään.
Vallan, voiton seppeleitä,
verisyitä vailla myös
sovittaa vain tääll' on meitä
tomun kohtaloon sun työs.

Terve sulle! Sydänhaavain
vuotohon sa hoivan suot,
yli maiden, merten aavain
veljen veljen luokse tuot,
kannat kaihon purtta, täytät
hartaat sydänhaavehet,
varjopeilissäsi näytät
rauhan maat jo ylhäiset.

Uskotonko silti oisit,
aina vaikk' et auttaiskaan?
Kaikki muistaisit, jos voisit
kaikkein oma olla vaan.
Nyt, kuink' yhteen voisit liittää
lankeemuksen pirstat nää?
YhdeUe jos lahjas riittää,
toinenpa jo ilman jää.
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Taiat toivon, riemun tarhain,
valo, rauha, rakkaus,
kaikki oh, kaikk' on parhain
mulla elon rikkaus;
sun vain aina säikähytti
kutsuni, et tullut luo;
tomun vieno, heikko tytti,
mullekin jo hymys suo!

SYDÄMEN AAMU.

Mieless' yö mull' oli syvä,
vilu sydän-rukkaa routi,
kunnes haltiatar hyvä
sinne lemmen liekin nouti.

Näitkö koiton kultajuovan
ylenevän yöstä esiin,
hämyt hääten, pyhän luovan
sädeloiston maihin, vesiin,

näitpä, kuinka ensi aamu
sydämeeni armas aukes,
sieltä pois jok' öinen haamu,
tyhjyys, pelko, tuska, raukes.
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Koite, yön mi häädät häivät,
lempi, ellet syttäis rintaa,
miksi untelot nuo päivät
lemmetönnä uneksintaa,

päivät, vaihtelua vailla,
iki-autiota aikaa,
elo tyhjä tuonen mailla
valoton ja vailla taikaa?

EPÄILEVÄ.

Jos tarkempi kuin kotkan ois
mun katseeni, mi kaikki vois
selittää syvät, korkeat,
kaikk' avaruudet kauimmat,

ei meren päärlyyn päilyvään
mun silmäni ne pälyiskään,
ei aarteina alta maan,
ei kullan suonta kuilustaan;

sydämen tuonpa tutkisin,
kavalan läpi katsoisin,
tuon immen ilkut, oikkupäät,
tuhanten tuulten tulet, jäät.

Vain talvi aha asuuko,
kun armas, sees on katsanto?
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Siell' ehkä lempi kätkeyy,
kun katsehess' on hyisin hyy?

Rukous taivaan avajaa,
surunkin toivo kirkastaa;
ma lemmenlahjakseni sain
epäilyn, kalvaan kaihon vain.

MORSIAN.

Käy majalleni, matkamies,
sa hetki lepäämään.
Ei estää rientäväinen ties
saa rauhaa ihan tään.
Se viihtää surun viiltelyt,
tääll' asuu sydän särkynyt.

Tuoli' aukealla rannalla
sa näet neitosen.
Pää kättä vasten raukea,
hiin istuu vaieten;
luo katseen rantaan, aaltohon;
kuin lumi poski valju on.

On nähty monin päivin, öin
hän siinä sijallaan.
Siin' istuu Ulat, j7ksin töin
siin' alkaa aamuaan.
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Vuos ennen joskus kyyneleet,
vaan ammoin on ne ehtyneet.

Kun ilta vieno, vilpas saa
ja tyyntyy tuulonen
ja taivahia heijastaa
taas syli syvyyden,
sen kalvoon katsoo tuijottain
hän silloin, katsoo, katsoo vain

Tai taas kun tuuli tuimenee
ja vesi velloin käy,
kuvastin kuulas tummenee,
ei taivast' aaUon näy,
hän hiljaa ylös katseen luo,
mut toivoton on katse tuo.

Tuoss' istui kerran rannallaan,
taa aavan tähystäin;
yi' aaUon lähti laskemaan
sielt' armas tänne päin;
karihin kaatui, vesi vei,
palannut Ahdin saalis ei.

Siks rikkomaton olkohon,
oi vieras, rauha tuo!
Asua katseen angervon
ali' aaltojen sa suo.
Hall' ainoa se tähde vaan
on muinaisesta onnestaan.
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PYHÄLEIKKUU.

Koi korkea jo loistaa, maan
vaatettaa valkeudellaan,
iloa ilman linnut lyö,
kylässä viel' ei valvo työ.

Lepääkö vielä peltomies,
kun leimuaa jo päivän lies;
kun nuokkuu vilja kultapää,
mi korjaajata viivyttää?

Vaan kas, jo käy hän majastaan.
Mi rauha, riemu kasvoillaan!
Pois maiset murheet, murtelut
kuin arkivaatteet riisutut.

Aseetta, taakatt' olkapää,
vapaana rinta hengittää,
ei sirppiin käsi käydä saa,
vaikk' elojuhla odottaa.

Vaan jopa juhlan hetki on,
jo kanssa lasten, puolison
hän miehn hartain, hurskahin
käy sadon kaihin saantihin.

Ja iloiten hän katselee,
kuink' elokansa enenee,
kuin tutun sekä oudon tie
samalle viljamaalle vie,
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miss' ompi muurit valoisat
nuo rauhan ristin varjoomat,
miss' on tuo pelto kultainen,
mi kantaa viljan iäisen.

VANHUS.
On vanhus lainen valtiaan,
elonsa taival takanaan,
sen voitteloissa voittaja,
niin kaunis, kadehdittava.

Kaikk' asettui jo ajan säät,
kuss' astuu, kumartuvi päät.
Vakaasta valtakunnastaan
pakeni harhat, himot maan.

Siell' alamaiset rauhaisat
on toivot vienot, uinuvat,
on muistot, jääneet mielehen
iloista päiväin entisten.

On sauva vanhan valtikka,
ja hauta hnna rauhaisa,
hopeahapset kruununaan,
vakaisuus valtaloistonaan.
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KUKKA.

Taas kun kevään kirkas valo
täyttää maat,
päilyy päivän armas palo,
elon saat,
vartees lehdet, silmut hentoon
Uittelet,
enkelinä maasta lentoon
ylenet.

Tuoksus kera tuuli liikkuu
riemukas,
perho kultasiipi kiikkuu
silmuillas.
Koske ei sua saastahuuli
suukoillaan,
kaste, päivyt, perho, tuuli
nepä vaan.

Noin kuin suvikukan lailla
sulohon
nousee taistotta, mi mailla
armast' on,
miksi murhe, vaara maata
vainoaa,
miksi maa ei olla saata
rauhan maa?
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SYYSLAULU.

Puut jo heittää
puvun keltaisen,
marraskuiset pilvet peittää
hautaa kukkien.
Sulokukat syksy surmas,
sydämiin vain, joita hurmas
suven päivänä ne sulollaan,
muistoina ne elpyy uudestaan.

Ruusu hento
kukkii tuokion;
yhtä kiiru kesän lento
ihmis-kukaU' on.
Kohoo kukoistus sen jalo,
silmän säihky, posken palo,
mutta viima vartta vihlaisee,
ja se kuihtuu, kuolee, kalpenee.

Sa, ken alta
mullan nostit mun,
suo mun kasvaa, Kaikkivalta,
kukkais sukuhun,
että, pois kun suvi kulkee,
suojaan enkel' armas sulkee,
muisteloita maasta korjaten,
myös mun kukintani hiljaisen.
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KOTIIN-TULIJA.

Välke, mi käyt,
tähtenä tielläni näyt,
taattolan kultainen hes,
yössäkin tuikatko vaan?
Kutsunko, mieroinen mies,
vielä sun rattohos saan?

Yö valon vie,
kolkko ja kylmä on tie,
talvenpa taakea ies
saartavi salon ja maan;
luonas, oi leimuva hes,
lempi ja kevät on vaan.

Kiirummin käy,
miekkonen! Ehkeipä näy
vastahas lempeä hes,
toiste kun tullet sa taas;
suojaton, synkkä on ties,
outo jo majas ja maas.
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ELONI.

Taisto haudan äärenä,
meno myrskymereUä,
pyrittävä pysty tie,
eloni, sun nimes he.

Kaiho mieleen kangasti,
meri hohti, houkutti:
»Tuonne rusopUven taa
riennä, siell' on kaunis maa.

Riennä rantaan rakkaampaan,
valon, rauhan valkamaan.» —

Toivon purje pullistui,
pursi ulapalle ui.

Taisto haudan äärellä,
meno myrskymereUä,
pyrittävä pysty tie,
eloni, sun nimes lie.

Miss' on ranta rauhainen,
lahti kuulas lapsuuden,
toivon kultaranta tuo,
lume, pääsemätön luo?

Purtta aalto eksyttää,
viuhuu yllä myrskysää;
rusopilvi, ah se on
vhtä saavuttamaton.
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AATOS.

Aatos, kas, kuin lintu liitää
kevyt aUa auringon,
sinullakin siivet kiitää,
avaruudet aavat on.

Ällös surko, jos sun, jalo,
vielä sitoo tomun ies;
kevyt lintu, vapaa valo,
vapahampi on sun ties.

Jos on ilo maassa, malta
levähtää sa maassakin,
riennä, jos on surun valta,
ihanampiin ilmoihin.

HYLJÄTTY NEITO

Lehdet, ruohot ja kukkaset,
punaruusu, mi hymyilet,
lilja kastehinen, ma teen
teistä morsiusseppeleen.
Muistokukka, sun oaton,
rannan valvatti, vartes on.
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Oi, kuink' oot erikaltainen
kuin mun rintani kukkanen,
joU' on vain oat oksinaan,
joka rintaani vihloo vaan.

Vihkivirttäni vienoiset
laulakaa purot, lähtehet,
virttä aamuni armaamman,
että entiset unhoitan,
riemun, murheiden murtelun,
ystävän, joka petti mun.
Vihkivirttäni vienoiset
laulakaa purot, lähtehet,
sydämestäni iäiset
pettäjälle jäähyväiset.

Uuden saan minä ystävän,
joka häily ei niinkuin" hän,
suutele suven aikaa vaan,
mene kuin suvi menojaan.
Surma, oi tule sulhoksein,
syliis toivovi sydämein!
Vaikk' on ruusus jo rumennut,
suruun morsio sumennut,
vaikk' ei valjeta vaisu voi,
joudu jo, sulo surma, oi!
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SYYS-ILTA.

Mi kuolon valta, valju kuihtumus!
Miss' on nyt suven suuri kukoistus?
On metsä mykkä, laakson laulut poissa,
maa hämäräinen kalman kammitsoissa.

Mut kalman maasta katseen riemuisen
luo maihin toisiin toivo sydämen,
yi' yön jo seestyy tarhat tähtimäiset,
asunnot hengen viittaa ainiaiset.

Syys-illan hämyssä noin haaveilen,
koivusta lehti lentää hallainen,
alaston ranta lahden aaltoon päilyy,
kuun yli valkohattarainen häilyy.

ODOTETTU.
Äiti askarpuuhissa,
sisko ääress' ompelun,
veikko menee metsälle,
itse käsi poskella
tässä istun, uneksin.
Mielitietty, missä liet,
kuulumaton, kaivattu,
outo, odotettu vain.
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TURHA TOIVOTUS.
Tuoli' aaltoja aavan tiellä
kisa kiiltää loppumaton;
ah öisinpä itsekin siellä
laps viileä Vellamon,
niin huoleton rintani ain' ois,
niin kylmän kuulea vain,
ei yksikään muisto vainois
mua aikojen armaampain!

Mut turhapa aalloksi tulla,
en muuttuis ma enneltäin;
on nytkin matkani mulla
seass' aaltojen viileäin.
Heili' elo on leikkiä huimaa,
ilot, itkut ilvettä vaan.
Vain mun sydän tulta on' tuimaa
ah, miks on se minullakaan?

MUISTO.

Ystävät taas luona yksinäisen,
kadonnehet, kalliit, kaipaeUut,
olennot mun onnenpäiviltäni,
kotilahti, pirtti, metsät, vaarat,
leikit, riemut, unet varahaiset,
ensi lemmen kukkaishuokaukset!
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Oi, sun mietin, luonto, lempeyttäs,
kaipuusemme kun soit muiston, joka
entisyyden vienon, viivaan onnen
sydämeen laill' aamukasteen vielä
keskipäivän paahtaessa vihmoo.

MAALAAJA.

Sa sijaa lauluissani, tyttö kulta,
het sadastikin pyydellyt jo multa,
kankaalle runon jotta jolloinkin
sun kuvas maalata ma koittaisin.

Siis sivellintäni jo tahdon käyttää,
valitse hetki vain ja koita näyttää
kaikk' ilme, muoto, mieli sellainen,
kuin taideniekkana ma tarvitsen:

Sa kaunis ollos, kauneutta vainen
tavoittaa taiteen sielu taivahainen;
mut iloitessa impi kauneinnaan —

siis ilostu, kun luoksesi ma saan.

Ja hellä ollos, kauneus suurt' on, mutta
vain sydän oikeaa suo suloutta —

siis silmäs mulle, sulon vuoksi vaan,
säteilköön lemmen tulta ainiaan!
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Ja hyvyyttä myös taulun tulee näyttää,
mi ilon, lohdun tuo, mi toivon täyttää —

siis joka lomahetkellä sa suo
mun suudeUani ruusuhuules nuo!

Mi yhteissulo: kaunis, hellä, hyvä!
Mut maalaajaas viel' lahjo pikku jyvä —

siis toista, sivellin min siirtyy vaan,
ett'" ikiomakseni sun ma saan!

KAKSI.

Palatsissa sadat päilyy
lamput päivän-loistavaiset,
kautta valotulvain häilyy
tuoksut kaihit, kaukomaiset.

Juhla alkaa. Vieraat ehtii,
onnen huippuin ylväs kansa,
syksyt kuihtuu, keväät lehtii
kullat, helmet kulmillansa.

Nytpä keskell' ilon täyden
kaikki hartaaks hiljenevi:
juhlan sankar' esiin käyden
joka katseen kahlitsevi.

Hän on ylkä. Yltä-yli
tähdet, ristit rinnan varjoo;
taivahia sulhon syli
sulo-morsiolle tarjoo.
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Saapuu armas. Vierassaaton
ylähäisen läpi johti
hänet käsi hellän taaton
ylähäistä ylkää kohti.

Miekkonen, mit' elon tiellä
enää kaivata hän voisi?
Toiveen tuntisiko vielä,
jok' ei täyttynyt jo oisi?

Loistoon valjunapa vainen,
siihen silmää luomatt', astuu;
kiharoilla kiehkurainen
värjyy, silmä kaunis kastuu.

Vihkilupauksen julki
virkkaa huulet vieraan lailla; —

oma olentonsa kulki,
aatos musta, muilla maUla.

Meri aava linnan alla
vasten kallioita kuohuu,
kallioiden kamaralla
vaipass' yön jo hongat huohuu

Vaahtoparsku-paatoseUa,
kas, mi haamu viipyy vielä?
Yön on kolkon korvaksella
nuorukainen yksin siellä.
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Syksyn myrskyvaarut karttuu
yUe, vaan hän mit' ei vältä,
suortuviin yön kuura tarttuu —

toisiall' on tunto häitä.

Yli paaden vaahto-peiton
aallot parskuu olkaa vastaan.
Oi, hän mennyt unten teit' on,
varjo jäänyt ainoastaan.

Yks kun ailut ah' on rinnan,
kuink' on toinen toisen lainen,
neito loistoss' ylvään linnan,
synkäss' yössä nuorukainen!

Onko yö, vai päivä hohtaa,
elämän kaikk' karvain, armain,
kaikki yht' on, konsa kohtaa
itse juurta halla harmain.

NUOREN TYTÖN MUISTIKIRJAAN
TaivaaU' liekki kevään kirkas koi,
päilyi perhot, helmet heinän nukan;
nurmeU' ujo vuokko unelmoi,
arvaas, mi oi' aatos sorjan kukan?
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Oi, kuink' ihanaa — niin mietti tuo —

elon, hemmen, toivon, riemun taika!
Sa, ken loit mun valos loistoon, suo
kuihtumaton mulle kukkais-aika!

Noinpa pyys. Oi, suotta vainko pyys?
riemun toivoiko vai tuskan tulon ?

Pyyskö ettei konsa koittais syys
poskipään vai sydämenkö sulon?

Pyydä kuin tuo kukkasiskoses!
Eloon, suloon mieltyy enkel' elon;
pyydä, mutta kukkasielulles,
kuihtuvat on kukat poskes helon.

NAISILLE.

(Jumaluusopin-tohtoreja seppelöitäessä 1857.)

Kun nuorukainen teitä tervehtää
otsalla seppel, riemuisana rinta,
hänt' ihastuttaa immen poskipää,
kukoistus nuoruuden; meist' ei se korkeinta.
Myös meist' on kevään loiste ihanaa,
mut se, mi kestävä on talvienkin taa.
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Enemmän näimme vuosia kuin hän;
ah, häilytuult' on lahjat ajan säiden.
Lakastuu kesken hehkun hempeimmän
niin nurmen kukkanen kuin kukka poskipäiden,
Ken hempihetkeU' ei sit' ihannois,
mut päivä koittavi, mi kukan korjaa pois.

On yksi kukka ylistettymme,
ilohon, tuskaan tenhoyrtti hyvä.
Se lempi on. Ei loista kaino se,
on lämmin povenne sen kätkösuoja syvä.
Vast' auttaissaan se astuu valohon,
se heikko kaikki voi, se vakaa hellä on.

Ilosta, lohdusta, min soi ja suo
hamasta kehdosta luo haudan partaan,
jok' itkusta, min kuivaa kukka tuo,
sen mahti salainen saa kiitoksemme hartaan.
Se ikuisuuden siemenestä on,
oi, älkää kuihtua sen suoko kuolohon!



PIKKU KOHTALO.
i.

LIETKÖ KÖYHÄ, KUIN SANOVAT?

Köyhäks äitisi sanovat,
köyhäksi sun, pikku kulta.
Lietkö, pikku lemmikkini,
lietkö köyhä, kuin sanovat?

Emosi majan edessä
kultakummut, kukkaniityt,
niityillä purot hopeiset,
vierillä vihanta-lehtoin
vetten vyöt vipajavaiset,
päällä kaiken armas päivyt,
valon kultainen kuningas.

Lietkö, pikku lemmikkini,
lietkö köyhä, kuin sanovat?
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Maammuesi maire laulu
luomes umpehen lumovi,
simpsukoina sielus helmet
sulkeuvat suojanansa;
uni tuttava tulevi,
vie sun silkkisiivellänsä
kukkaniityn kunnahalle
kukkana kukoistamahan,
laululehdon liepehelle
lintuna livertämähän,
uittavi helossa aallon,
päivän koissa kylvettävi.

Lietkö, pikku lemmikkini,
lietkö köyhä, kuin sanovat?

Taas kun silmäsi avajat,
maammon helmahan havajat,
sielusi silmussa sinulla
on tunne, utuinen aatos:
sulo oli niityn kukkasissa,
ilo lehdon lintusissa,
armast' aaltojen helossa,
pätöistä kylyssä päivän,
emon helmapa ihanin.



151

2.

OMA ÄITI ALLA MULLAN,

Vieras nyt emon sijalla,
oma äiti alla mullan.
Haudalle halulla riennän
ha'an poikki haikealla,
poikki pellonkin välistä,
suorimmiten surrun luoksi.
Vieraspa toruvi tuosta,
virkkavi vihan väessä:
»Tuo se työtä työttömällä,
taasen tallasi apilan.»

Noit' elä, isoni, kuule
vierahan vihasanoja!
Kevyt on jalka keijusesi,
ei se taita monta tainta,
polje pohjilla kovilla,
korkeilla korkosilla.
Kengättä ketoa juoksen,
avojalkana ahoa,
kuvajaisna nurmen kuljen,
varjona sarat samoan.

Joku taimi jospa taittuis,
korsi kaksi katkeaiskin



152

painosta suruni suuren,
kohoavi korret uudet,
taimet taajemmat sijahan
silmän kyynelkastehista,
sinihettehen heruista.

3.

NOINPA ITSEKIN ETENEN.

Surrenko, puronen, soitat,
vaeltaissasi valitat,
kuljet kierrellen ketoa,
poikki niityn polviteUen,
teet mutkan monesti tieUäs,
palan empien etenet,
taaspa jo takaisin taivut?

Noinpa itsekin etenen
oudon kohtalon ovUle,
palan käyn ja taasen käännyn,
ees astun, takaisin katson,
vieläkö koti näkyisi,
savu taattolan takasta.
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4

SEP' ON TURVOA TYTÖLLÄ.
Suotu ei mulle niinkuin muille
ollani ison ilona,
oman maammon marjuena,
veijon turvissa verevän,
sovussa sorean siskon.

Olen paimenna pahaisna,
toisen karjan kaitsennassa,
tuntureilla tuulisilla,
soilla, sankoilla saloilla,
kaiket päivät kankahilla;
sieU' isoni korven kuusi,
emoni kumara koivu,
veikko rastas ruskorinta,
sisko kalvas kielonkukka.

Virroilta viluimman vihman
suopi joskus suojan kuusi,
pahimmalta paahtehelta
suo välisti varjon koivu;
kun suruisna suota astuin,
ahoa apeilla mielin,
rastas laulahti ratoksi,
nyökkäeli nurmen kukka
Sep' on turvoa tytöllä,
orvolla ilon osoa.
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5.

TYTTÖ, SUUR' ON LEMMEN VALTA.

Maammoni monen monesti
kuulin lasna lausuvaksi:
»Tyttö, suur' on lemmen valta,
mahti maailman väkevin.»
Noin varoitit varpuistasi,
omenuistasi opetit,
oi, jos totta tuo sanasi!

Rannalla usein nyt raukka
seison jäähyväissijalla.
Tuonne hän katosi kauas,
taa ihalan ilman rannan.

Kuohun kun selältä kuulen,
näen pauhun paatta vasten,
käden lasken lainehelle,
sormin aaltoa asetan:
aalto ankara, asetu,
nuku muiden nukkumiksi!

Eiköhän etäinen laine,
Ahtolan kesytön lapsi,
kaukanakin karkeloiva,
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viihdytystä vienon kuule,
väs} 7 käskyllä kätösen
laulannasta laivan turinan,
turmalauluin tuutimasta
kallistani kaukoteistä,
koska suur' on lemmen valta,
mahti maailman väkevin ?

Useinpa humussa tuulen,
hongan latvan laulaessa
raukka rannan kaUiolta
huokaukseni lähetän,
viestin vaisun vierähytän
tule jo, armas ainoani!

Ehkä, vaikk' on vaisu viesti
vaeltavi vahvoin siivin,
pääskyn siivin siukonevi
pilven taa, pihoitse tuulen,
kauas kullan kuuluvihin,
koska suur' on lemmen valta,

mahti maailman väkevin.
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6.

SATA ON TIETÄ AATOKSELLA
Älä suutu, suuri luoja,
julmistu, hyvä Jumala,
jos pyhässä huonehessas
häntäkin monesti muistan!
Sata on tietä aatokseUa,
tuhat tulla kullan luoksi.
Pahin yksin pois vetävi,
luoksi päin parempi kaikki.
Lyhyt on kulku päivän koitse,
illan tähditse lyhempi,
joka kukka on opasna,
puu vihanta viittanansa.
Kun tulevi luojan luoksi,
mieli jo miltei luona kullan.

7.

MIKÄ ONNI OLLA KAUNIS!
Mik' ilo ihana olla,
mikä onni olla kaunis!
Jos ois mulla muoto musta,
ruma kuin monella muulla,
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saisi en lähdettä lähetä,
vesipeilihin vilaista,
pimeneisi peili kirkas,
himmenis heleä aalto;
saisi en astua ahoUe,
tohtisi kedolle tulla,
kasvit kaikki kammostuisi,
kukka kuiskisi kukalle:
»Nokkonenko tuo tulevi,
takiainen tallustavi?»

8.

KAIKK' OLI KILVAN KIMPUSSANI.
Mist' on tuuli mielen saanut,
kielen kerkeän tavannut,
pihapihlajat pakinan,
sanat liiat lintuparvi?

Ennen aina aamusella

mulle aittani ovelta
tuuli vainen suuta suikki,
nyökki pihlaja pihalta,
liversi jokainen lintu.

Taannoin, kun ma tanhualle,
piloinen, pihalle astuin
sijalta polon-sulolta,
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kaikk' oli kilvan kimpussani,
joka puolelta puhuivat,
tuuli kuiski: tyttö kurja!
sää pakisi: tyttö parka!
pihlaja: petetty tyttö!
linnut ilkkui: miss' ilosi?
pääskyt: missä pystypääsi?

9.

VAAN MUN EI LINTUNI PALAJA.
Jo joutsen joella uipi,
sotka soutavi selällä,
kuovi soilla soittelevi,
leivonen tasalla taivon,
palajavat lintuparvet,"
kertyvät keväiset liudat,
pidäntähän pitkän päivän,
suven kirkkahan kisoille.

Koitanpa minäkin koito
kaihojani karkoitella,
suojata sulana mielen,
kevätpäivän kirkkauisna,
kevät-aamun armauisna,
itkusilminkin iloita,
sururinnoin riemuella;
vaan mun ei lintuni palaja.
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10.

SENPÄ KOOMMIN EN KYSELLYT.
Miksi niin keväällä kiire,
meno kerkeä kesällä?
Noin muinen monesti mietin,
kysyin, ei vastannut kukana.

Vaan kun petti kulta kurjan,
lämpönsä viluksi muuttui,
talveksi sula suvensa,
senpä;koommin en kysellyt,
tunsin, tunnen, tuiretuinen:
katoavi kaikki kaunis,
mi suloista, surkastuvi.



LEGENDOJA.
KIRKKO.

Kovat ajat, raskaat koetukset
syösseet syvään kurjuuteen oi' Onnin
oman oivan talon tanterilta.
Mit' ei onnettuus, sen vuodet otti.
Viidenkahdeksatta talven lumet
päätään kattoi, joit' ei suvi sulaa.
Tallell' aartehista ajan menneen
vain oi' yksi, usko Jumalaansa,
onnen antajaan kuin ottajaankin.
Häätöläisnä, toisen katon aUa,
soppikulun kunniassa hän nyt
asui, kotikunnan armoill' eli.

Juhannuspa koitti, talon väki
nousi, vanhat sekä nuoret, ylleen
juhlavaatteet puki, kaikki kUvan
kiiruhtautui Herran huonehesen.
Sama into vanhan Onnin valtas,
luokse isännän hän astui, virkkoi:
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»Ota, veli, kanssas kirkkoon tänään,
kaiken kevään uunin nurkass' olen
vaivoissani värjynyt, enk' ole
Herran sanaa kuullut puoleen vuoteen

Isäntä päin rantaa viittas. JärvelT
usma virui vielä sankka, harmaa,
vettä, saarta, nient' ei erottanut.
»Ties kun yksin yrittänet löytää, —

muit' ei lähde venheellä», hän virkkoi;
»järveä et jalan jaksa kiertää,
eikä hevosta nyt ole suUe.»

Kovan sanan kuullen vanhus vaiti
rantaan astui, teloilt' otti venheen,
sumuss' alkoi soutaa harmajassa.
-Joka meren kalan, ilman linnun
ohjaa osumahan, kunne kutsuu
hänen lakinsa, hän johdattava
minutkin on tänään kirkkohonsa.»

Hetket vieri, vettä vain ja usmaa
näki vanhus, tieltään eksyneenä.
Voimat uuvahti jo, raskaammalta
tuntui soutu käteen herpoavaan.
Aamutyyness' yli seljan konsa
huomenkellot helähti, vain kaukaa
heikko kaiku osui Onnin korvaan;
kauempana kirkost' olevansa
tunsi hän kuin tielle lähtiessään.
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Toinen, kolmas kerta soitettiin, ja
yhä yhtä kaukaa soitto kaikui.
Korkeuteen silmänsä loi vanhus
harmaakanteen mykin kysymyksin,
voima, neuvo, toivo, tie kun petti.

SamaUapa hiljaa karahtaen
puuttui pohja kallioon, ja taampaa
rannan haame usmast' erottihe
vanhukselle lepovalkamaksi.
Rannalle hän nousi, tunnusteli,
tunsi paikan, järven luodon, muinoin
nuorna sadat kerrat nousemansa.
Kalliolle kaljulle hän istui
miettimään, ja hämäryyden varjo
täytti sielun, täytti maan ja taivaan.

Mutta yhteen soitettiin nyt. — Valtain
ylempäinkö turviss' oli vanhus? —

Katse toivoton kun pilviin tähyi,
heleä jo juova siellä siinsi,
valon enne. Kirkoss' aamuvirsi
alkoi juuri; saarell' autiolla
ensi tuulonenkin lehvistössä
hengähti, ja ensi leivo, valon
herättämä, ilmaan liiti. Luonnon
unteluus poiss' oh kohta. Sävel
säveltä nyt seuras, uudet äänet
viris yli laaksoin, kumpuin — yksi
riemuraiku puissa, usiniss' ilman
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vanhust' ympäröi; hän, laulun ilon
vallass' itse, hätää, huolt' ei muista,
yhtyy ylistykseen. Suvivirsi
ihana, »Jo joutuu armas aika,»
hänen huuliltaan soi hiljaa värjyin.

Ja se armas aika joutui. Suvi,
josta lauloi hän, siit' eivät muurit
häntä sulkeneet. Sen yrttimaat hän

näki edessään, sen kuuli lintuin
laulelot; ja Kristus, kutsumansa
kukka Saronin ja laakson lilja,
kukkana ja liljana hän tuli,
joka tuulosessa lämpimyyttä
henkäeli rukoilijan rintaan.

Virren päättyissä jo kuulistunut

oli korkeus, ala-ilmoiss' enää

sumut souti. Silloin nousi idän
pilvivuoteelt' aurinko ja valoi
sädetulvan maitten, vetten usviin.
Tlo ilmain hiljentyi, sen lyöjät
levähti, jok' olento nyt tuntui
tahtovan vain katsella, ei laulaa.
Valon tietä vanhus silmin seuras,
hartaudess' ääneti. — Mi äsken
hämärsi, se kirkastui koht'ikään.
Niemi niemen, saari saaren takaa
usmast' ui, ja sulo-maailmaksi
varjon tyhjyys hiljaa muodostihe,
rajat sai ja värit, loiston.
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Mennyt
aikaa jo oi' aamu, konsa vanhus,
otsa seesnä, silmin kirkkain, mielin
kiitollisin, liikutetuin nousi
paikaltaan ja venehelle palas.

Vaan hän hyvästellen vielä rantaan
katsahti: »Nyt Herran rauhaan -, virkkoi,

>linnut kaikki, nuoret veljet, siskot,
Herran seurakunta, joka tänään
kirkoss' yhdessä mun kerallani
veisannut on hänen ylistystään.
Ja sun kiitos, tulkki taivaan oppein,
kirkas aurinkoinen, joka meille
saarnasit ja sydämemme saatoit
hänen hyvyytensä tuntoon, hänen
töitään silmillemme selvittelit.»

KASTE.

Arabian erämaassa asui
luolass' erakkona Eukharistos,
lempeä ja viisas, paljon nähnyt.
Neuvoja hält' usein seudun kansa
etsi, kenen mieltä murhe painoi.
Saipa kerran hänen luokseen vaimo
kantain äskensyntynyttä lasta;
kalvas äiti, lapsi kalvahampi.
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»Isä, mistä lohdun saan?« hän lausui.
■Katso, tämä laps on kuohut, kasteen

pyhän veden koskematta päätään.
Voi, se liukkaan jää, ei saane koskaan
Vapahtajan valtakunnast' osaa.»

Erakkopa nuhdellen nyt virkkoi:

■Miksi, vaimo, lapsen kuolla annoit
kastehetta, hätäkasteettakin ?

Äiti parka vaikeroiden vastas:
»Isä, erämaassa syntyi lapsi,
päällä päivä poltti, hiekka alla,
vettä ollut ei, vain kyyneleeni,
huokaukseni mull' oli siellä.»

Silloin vanhus heltyi, mietteihinsä
vaipui hetkiseksi, kädeUänsä
varjos kulmat harmaat. Vihdoin kypsyi
mieless' aatos vakaa, ja hän lausui
rauhaa, lempeyttä täynnä: »Tosin
vesi ei tee sitä itsestänsä,
mutta henki, jok' on veden kanssa.
Rauhoitu, on lapses pelastettu!
Herran henki korvessa sen kastoi
huokauksillas ja kyyneleiUäs.--
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RUKOUS.

Hurskaiss', iloisissa jutteluissa
vanha Luther kerran ystävineen
atrialla istui tapahansa,
päivittää kun yksi heistä alkoi:

Paha tämä maailma on elää,
turhaa touhua ja huolta täynnä;
eipä kumina, että luostarista
ikävöiden moni rauhaa etsii.
Minuakin meluUansa kiusaa
touhu maailman tuo lakkaamaton.
Vierusnaapurissa aamust' iltaan
vasaroidaan, lyödään, kolkutetaan;
vaikka kuinka varhain herään, estää
pajankalke aamuhartauttani. ■>

Luther hymyili: »Miks annat estää?
Mieti ennen: nukuin liian kauan,
kuules, hurskas naapurini ehti
aamurukouksensa jo alkaa;
sillä rukoust' on, ystäväni,
ahkeruus ja työ. Kun musta seppä
herää aatelien: taas Herra antoi
päivän sekä voiman työtä tehdä,
ja käy takomahan reippain mielin,
totisesti, Herralle on hänen
huohotuksensa yht' otollinen
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kuin sun huokaukses, ja kentiesi
taivaan oveUe lyö vasaransa
kuuluvammin kuin sun rukoukses.

KHRYSANTHOS.
Kristin kirkon ensi ajoiU' ennen,
uuden maailman kun valjetessa
varjoon vaipui maa, ja moni hurskas
kauhuUa pois siitä silmän käänsi,
asui Ateenassa mies, Khrysanthos.
Varhain, ennen kiireen tumman kutrin
posken kevätkukkain kuihtumista,
jalon otsan uurtumista, sanan
kuullut oli korvansa ja sydän
Kristukselle riemull' avautunut.
Mutta hänt' ei uusi syntyminen
saanut kammomaan, mit' elämässä
pyhää, kallista oi' ollut ennen.
Hälle vihatuks ei tulla voinut
tämä maa, miss' oli Hellas, sulo,
lämmin synnyinmaansa, riemuns' oli
ainainen Ateena templikaunis,
hurmaukseen sulamaan sai vielä
sielunsa jok' äidinkielen ääni,
Hellaan kielen harpun-helinäisen.
Konsa metsäin hiljaisuutta haki
uskonveljet synkät, umpimielet,
kolkkoin, öisten rotkoin peittoon kauas
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maailmaa ja kiusausta piiUen,
sees kuin elämänsä ensi aamu,
vanhus suora, valkohapsi astui
rauhaisana elon hyörinässä,
miesten mietteet, lasten tarinatkin
tarkkas, seisoi torilla, kun kansaa
äänens' ukkoseUa järisytti
puhuja, toi äänestyksiss' uurnaan
liuskansa kuin kansalaiset muutkin.
Väliin taas, kun väsyneenä päivän
huoliin rukouksen syvyydessä
henki rauhaa etsi, niinkuin joutsen,
siiviltään maan tomut huuhtoakseen,
korven kolkon luoliin ei hän mennyt;
ei, vaan kirkkainnaan miss' soilui rannoin
suvituuhein salini Salamiin, hän
käyskel' alla piiniain, laakerien,
nautti varjon viileyttä, henki

tuoksuja ja silmäs ulapalle,
laskeiss' auringon ja iltataivaan
rusottaissa aallon tyynen kalvoon.

Noin oi' elänyt, noin eh, noinpa
Sunionin laella kerran vanhus
illall' istui. PolveU' oli kääry,
teos suuren pakanan, Sofokleen,
jalon laulajan, ja kääryn reunass'
oli nimi »Oidipus Koloneus».

Äsken lukemansa draaman kuvat
mielessään viel' eli, katsehensa
maisemilla lauletuiUa hiti.
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»Oi Kolonos», runojaa hän toisti,
»seutu ihanaisin ilman alla,
kirkas, armas, kultainen Kolonos,
niissä lehtoin siimesturvan tuttu
satakieh helinällä kiittää
muurivirven tummaa punerrusta,
jumalan puun pyhän, marjarunsaan,
myrskyn-suojahisen, Dionysos
kera luonnotarten kisaa, kaune
kuolotonten kutreilla, narsissi
taimii taivaan kaste lehdiUänsä,
krokos keUertyvi, unetonna
lähteet läikkyy, runotarten saatoss'
ajaa kultaohjin Afrodite!»

Lauloi laps Ateenan, suloutta
synnyinseudun lauloi, syttämänä
laulun pakanaisen, pakanaisin
värein, lämmöin kristillisin, konsa
nuorukainen, varhain kuin Khrysanthos
ristin pyhän sanan saavuttama,
vitkaan tullen, vanhan eteen ehti,
vaiti, kädet ristiss' yli rinnan;
kasvoillansa vaihtelivat varjot
surun, suuttumuksen, vihan, säälin,
silmäns' oli luotu pergamenttiin.

Kauan mietteissään hän seisoi, vihdoin
katkas äänettyyden, virkkoi: »Vanhus,
sinutkinhan valon valtakuntaan
kerran kutsuttiin, sun lävistihän
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sydämesi armon lämmin säde
kuulin niin — vaan kuink' on vaellukses?
Kussa synnin lapset tuokionsa
turhaan hyörii, reutoo, riehuu, hukkuu,
kussa merkinnyt on omiksensa
hornan ruhtinas ne, konsa posken
kevätpurppuralla, konsa huulen
kypsyväisen hymyillä, oi vanhus,
siellä hyörit, elät, siell' on ilos.
Harvoin yksinäs sua nähdään, joskus
jospa nähtäiskin, et Sovittajaa
avuks huuda, herraa maan ja taivaan;
ei, vaan myrkyllisen tenholaulun
hurmaamana, huulin, jotka tuonen
tulosuutelo jo vaalistavi,
nimeä sa hoet Afroditen,
Dionyson. Mieti, mik' on loppu!
Hirmuinen sun kohtaava on kosto
rikotusta uskostas, oi vanhus,
joka armon liittoon astuit kerran.
Hirmuinen on keskelP liekkijärven
kohtalos, kun iankaikkisessa
kadotuksess' itkien et kyynelt'
itketyks saa janohos ja kielin
nääntyväisin turhaan huudat avuks
olemattomia jumaloitas.»

Lausui. Tyynet niinkuin ilta oli
kasvot vanhan, katse kohotettu
kohtas soimaajaa, hän virkkoi: »Rauhaa,
kiivas nuorukainen, vahv' on uskos,
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siitä iloitsen. Vaan vastaa, voiko
nuori, tumma silmäs tutkistella
sydämiä, munaskuita, konsa
tuomitset? Näin sanoo Herra: älä
tuomitse, ettei sua tuomittaisi.
Hurskain, sävein, uskollisin mielin
ilolla käy tietä mestarinsa
kristitty; on täynnä rakkautta
uskonsa, ja rakkaus, nuorukainen,
armahtaa, on laupias ja lauha,
kersku ei, ei kiivaile, ei pahaa
aattele, ei vihastusta tunne.
Kaikki kestää rakkaus, kaikk' uskoo,
toivoo kaikki, kärsii kaikki eikä
koskaan väsy. Poikani, vaikk' uskos
vuoret siirtää vois ja laaksot nostaa,
vailla rakkautta varjo oisit.»

Virkkoi. Käden ystävällisesti
tarjos, paikan vierellensä viittas;
samalla nyt paadella he istui.

Päivä vieri, lännen aurinkoisen
hehku lauhtui, tuuli vuodett' etsi,
illan rauhaa henki Hellaan taivas.
Vaan nyt maisemia noita vanhus
nähnyt ei; vain nuorukaiseen kiintyi
katse ynnä aatos. Kauan istui
ääneti hän, näinpä vihdoin virkkoi:
»Sorja nuorukainen,-jollei vanhan
varoitus sua loukannut, mun tehdä
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kysymys suo vielä, ehkä kaksi.
Kasvos kauniin-soikeat kun näen,
otsan, nenän jalon, suoran suhdan,
kuulen puhees, jossa yhtyy murteet
Attikan ja Joonian, yht' armaat,
armaat kuulla, konsa tuomitsetkin,
tiedän Hellaan heimoa ett' olet.
Mutta virka, kussa kasvoit? Syntys
joku nähnyt lie Arkipelaagin
kaunis saari, Paros, Samos, Naksos,
Mitylene? Rikkaan Aasianko
rannall' elon sait? Kuss' ikään synnyit,
syliinsä sun isä onnellinen
nosti aavistuksiss' autuaissa.»

»Delos, meren-keskellinen Delos -,

lauhtuneemmin lausui nuorukainen,
-oli synnyinmaani, Kallinikos
hän, ken mainen isäni oi' ennen.
Taivaas' olen löytänyt nyt toisen. ■
»Outo ei tuo nimi mulle," virkkoi
vanhus taasen, »vierasystäväni
Delos-saarella hän oli muinoin.
Oi, on muistossani saari vehryt,
runonkuulu, tarun jumaloille
miehihinen, Artemiin, Apollon
synnyinkoti, on sen ylhät kunnaat,
sypressin ja setrin varjoamat,
on sen laaksot — muistan Nyktos-laakson,
pyhän lyyrynlyöjä-jumalalle!
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Maata monta olen nähnyt, käynyt
kärkeen Pelopsin, Thessalian ääriin,
käynyt kaiki HeUaan merten saaret;
armasta en nähnyt paikkaa niinkuin
Delos-saaren temphlehto, laakso,
ja sen liepeeU' oli isäs maja.
Nuori mies, kun kaunista niin paljon
näit sa elos ensi aamust' asti,
vastaa, synkätkö vain kuvat tarjoo
maa sun sieluUes, sen pohjaU' eikö
suojaa yksikään saa suotu muisto
aikas, jolloin vielä viatonna
Nyktos-laakson kukkain kera leikit?»

Lausui. Nuorukaisen poskipäitten
vaalevalle marmorille nousi
heikko hehku, syttymäänsä sammuin.
Mutta vanhus jatkoi: »Olen kuullut
erään tarinan, Arkipelaagin
saaret sen jo uskoo, koht' on ehkä
manterellekin se ennättävä.
Näin se kertoo: Delos-saaren maalla
syntyi Marmaryne. Tuskin kesää
kymmenkunnan oli nähnyt, kun jo
sytti saaren poikasien povet.
Mutt' ei maisen halun omaks antaa
tahtonut hän puhdast' olentoaan,
vain ApoUon otti armahakseen,
tuli puhtahana, uskoUisna
Nyktos-laakson kukkain vaalijaksi.
Aamuin, illoin, joskus kaiken päivää
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siellä hän kuin sisko vaurahampi
lempeänä, tuttavana liikkui,
kukkiansa taiten hoiti, kastoi,
kasvatteli. Mutt' ei käsin vain hän
niitä valvatellut; usein kauan
katsoi kumartuin hän kukan silmään,
hennon tuon soi tulta hengestänsä
juoda noin, ja kasvin hämäräinen,
nykkä tomu hänen sielustansa
väreen sai. Taas itse hengellensä
kukkasilta hahmon otti, aatteen
pienimmänkin kastein, tuoksuin, värein
vaatehti, niin kedon tyttärien
kera lahjoja hän vaihtoi, lemmen
loppumattomuudess' antoi, otti.
Varjossa tuon rauhoitetun paikan
poikanen sai muudan joskus viettää
päivän hetket sulo-unelmissa,
elää kera kauniin kukkaiskansan
ja sen kaitsijan. Mut poikasesta
taru kertoo taas: kun, sydän täynnä
ilmaisematonta, nimetöntä
lempeä, hän Marmarynen kukkain
kesken kulki, templiss' impi viipyi,
ooissa-olevankin poika näki
iiänen luomansa ja hoitamansa
kukkaismaailman jok' olennossa.
Hänen punastustaan ruusu hohti,
Ilja katsoi hänen katsehellaan,
läncn äänellään puut puhui, yksin
.uhansissa eri muodoiss' eli
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pojan lemmelle hän hurskahaUe.
Kukkasista taas kun katseen neitoon
kohottaa hän sai, ja puheloissa,
puhtaissa kuin lyyryn soinnut, kuulla
hänen sanansa, niin pojast' oh,
kuin ois puiston ruusuin hienoin hehku
neidon poskipäille punan luonut,
kaikki liljat hänen katsehessaan
säteilleet, ja koko kukkatarha
kirkastuin vain häness' ilmestynyt.
Näin on taru. Olen tiedusteUut
tuota Delos-saaren nuorukaista. —

Pojaks sanottu on KaUinikon.»

Nuoren silmihin nyt suuret nousi
kyyneleet: »Oi isä», niin hän virkkoi,
»jätä nimet, jotk' on viimeks soineet
sävehstä maan mun korvissani;
niit' en tunne enää, suo mun tyhjän
entis-elämäni öiset haamut
unhottaa, suo vihata mun niitä.»

Mutta vakavasti vanhus lausui:
»Poikani, nuort' älä oppiaikaas
vihaa, Nyktos-laakson muisteloita;
opit korkeat sun sieluus siellä
piirtyi kuvin himmein, hennoin, heikoin.
Katso ympäriUes: kaikkiaUa
Sovittajan kukkaisvaltakunta,
synkkä, jos ken sokeasti törmää
hänen tykönsä, vaan kirkas, avoin
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silmälle, mi hiljaa, rakkaudessa
häntä kohti kohouu. Ei ole
halpa katsella se kukkatarha.
Aurinkoja, tähtiä hän kylvää
niinkuin liljoja, maat laajat hoitaa,
kaitsee kansakunnat, pienimmänkin
ihmiskukan huokauksen kuulee,
kaikkein puoleen lempeästi kääntyin
rakkaudellaan ne ravitsevi.
Pelvott', ilolla käy maailmaan kuin
muinoin Marmarynen kukkain luokse,
Herran kukkatarhassapa kuljet.
Kristuksen jos rakkaus vain täyttää
rintas, kainona, ei riehuisana,
autuaasti havaitset, kuin kaikess'
ilmestyy hän, hänen valollansa
päivä loistaa, tähti kirkas tuikkaa,
kautta elon hyörinän ja pauhun
hänen äänensä soi lempeänä.
Nähtyäs sen käy taas hänen luokseen,

hänen sanaansa, ja sana tuop' on
oleva, kuin kaikki valo, jonka
maahan taivaastaan hän luopi, hänen
lämmin aurinkonsa, tähtiensä
parvi lempeä ja ihmissuvut
vaalimansa — koko ihmeellinen
kaikkeuden kukkaisvaltakunta
kirkastettuna vain siinä asuis.»



VANHAN PUUTARHURIN KIRJEITÄ.

ENSIMMÄINEN KIRJE.

20 p:nä kesäkuuta —36.

Sill'aikaa kun vanha palvelijani kastelee kukkais-
lavoja ja harjaa matoja pois hedelmäpuista, käytän minä

tätä kaunista iltahetkeä hyväkseni ja kirjoitan teidän toi-
vomuksenne ja jokavuotisen tapani mukaan teille, hyvä
herra, muutamia rivejä tervehdykseksi meiltä ja puutar-
hasta. Sanon vielä kerran, mitä jo ennenkin olen sano-
nut, etfen käsitä, miksi te, hyvä herra, niin usein kir-
joitatte minulle pyytäen vastausta, kun kaikki, mitä minulla
on kerrottavana, koskee vain pikkuista kolkkaa, jonka itse
olen vaivalla ja rakkaudella muokannut, ja kolmea tai
neljää erakkona elävää henkilöä, joiden elämä kuluu täällä
ilman suuria muutoksia ja vaiheita, jotka voisivat olla
huvittavaisia kuulla. Kuitenkin olen minä tuntenut luotta-
musta teihin, hyvä herra, aina siitä asti, kun täällä oles-
kelitte vähän aikaa ja minä silloin usein näin teidän
silmistänne, että kukkani olivat teille rakkaat, ja minä olen
varma siitä, että jokin side liittää meidät toisiimme.
Niinpä minä taaskin alan sen enempää epäilemättä ja
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pyydän vaan anteeksi, jos minun mieltymiseni kaikkiin
oman maailmani pikku asioihin viekoittelisi minut liiaksi
lavertelemaan ja teitä väsyttämään.

Jumalan kiitos, on tämä kevät niin kaunis, etfen
ole kahteenkymmeneen vuoteen eli aina sen edellisestä
vuodesta asti, kun tulin omaksi isännäkseni, nähnyt sen
kauniimpaa. Huhtikuu kyllä oli myrskyinen ja sateinen
ja toukokuun alkupuoli oli niin kylmä, että minun täytyi
peittää taimilavat keskeUä päivääkin; mutta lopulla kuuta
muuttui ilma, niin että nyt on oikein ihmeellistä nähdä,
miten kaikki menestyy ja edistyy.

Nyt olisi aika teidän käydä täällä, teidän, joka rakas-
tatte kevättä, ja kaikkea, joka kasvaa. Nyt on minun
puistoni täällä ja kaikki rannat ja saaret vihreimmiUään.
Tulpaanit ovat jo kukkineet kauvan, samoin narsissit.
Omena- ja päärynäpuut ovat kukkia valkoisinaan, ja kai-
ken tämän ympärille kääriytyvät sireeni-rivit kuin mit-
käkin siniset vyöt. — Miksikä en suosisi sireenejä ? Ne
ottavat liika paljon tilaa, sanotte te, eivätkä anna mitään
hedelmiä! Näkyy, että kesä jo oli pitemmälle ehtinyt,
silloin kun olitte tääUä. Tulkaa nyt, niin kyllä puhutte
toisin. Minä puolestani olen niitä rakastanut aina lap-
suudestani asti. Niiden tuoreus miellyttää minua, ja
niiden ihanuus kukkimisaikana on hedelmää minun sie-
lulleni. Mutta jättäkäämme erilaiset ajatuksemme omaan
arvoonsa. Tahdon nyt sen sijaan mainita muutamia sa-
noja niistä muutoksista, joita olen tehnyt sen jälkeen, kun
olitte täällä, osaksi teidän omien neuvojenne ja suunni-
telmainne mukaan. Yleensä en ole juuri taipuvainen
muutoksiin, mutta osaksi olen tahtonut tuottaa teille hu-
via, osaksi on sattunut muita seikkoja, jotka ovat pakot-
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taneet minut poikkeamaan tavoistani ja joihin tuonnem-
pana tulen viittaamaan.

Tiedättekö, että teidän suunnittelemanne pikku temp-
peli kirsikkasaarella alkaa nyt valmistuessaan näyttää
oikein somalta, varsinkin Roosan ikkunasta, josta katsoen
se pitkän poppeli-kujamme päässä kohoo kuin suuri, jär-
vestä nouseva lummekukka. Kuta enemmän työ valmis-
tui, sitä tyytyväisemmäksi minä tuhn teihin. Laajemman
tilan raivaaminen kyökkikasveille on hyväUä alulla, niin
että nyt olen voinut jättää hedelmäkasvien halttuun koko
alueen vanhasta kirsikkametsästä rantaan asti. Vesoista
toivon hyvää, jqs vaan saan varjelluksi ne madoilta.
Antti-ukko on viime päivinä saanut niistä huolta pitää.
Ei näy vielä kuin siellä tääUä joku haaskattu lehti tai
käpertynyt oksakimppu, mutta kauhulla muistelen minä
niitä vuosia, jolloin keskellä kukoistuksen ja täyteläisyy-
den aikaa hävitys tuli ja turmeli vehreyden ja loiston,
peittäen paljastuneet oksat valkoisella kuolinvaipalla ja
nukuttaen puut kauneimmaksi ajaksensa, niin että ne
kuin jäykät talvipeikot karkoittivat kaiken kesäisen ilon.
Vastenmielistä on minun viipyä noissa muistoissa, sillä ei
mikään ole minusta luonnossa hirveämpää kuin elävien,
viattomien olentojen hitainen kuihtuminen ja ennenaikai-
nen kuolema ahnaiden, kalvavien matojen kautta, joita ne
itse tajuamattansa suojelevat ja elättävät. Ah, mitäpä
olisi elämä, ell'ei se rakastaisi omaa tomuansa, mitä on
kasvi, ell'ei se keveästi ja iloisesti kantaisi kuihtuvia
kukkiansa ja lehtiänsä ?

Sitä sievää lehtimajaa, jonka lepistä laitoitte rannalle
siihen, mihin nyt olen ulottanut hedelmäpuiston, — unho-
tin siitä teille mainita — en ole hennonut hävittää. Se
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on vieläkin omena- ja päärynäpuiden keskellä rakkaana
muistona teistä. Roosa istuu väUstä siinä ompelemassa
ja kehuu kaunista näköalaa: kukkulaa ja kirkkoa järven
takana. Minä puolestani en oikein pidä siitä paikasta sen
edessä olevan pahan kivikkokarin ja siihen asumaan
asettuneiden kalalokkien lakkaamattoman parkumisen täh-
den. On oikein kummallista, miten minua pieninkin
hälinä häiritsee. Ehkä tämä minun kärsimättömyyteni
tulee siitä, että oleskelen enimmän aikani hurskasten ja
äänettömäin olentojen keskellä, joiden suurin melu on
hiljainen kuiskaus, kun tuuli liikuttelee niiden notkuvia
oksia ja lehtiä.

Pulmakseni ikävyyksistä, joilta emme edes mekään
ole täällä turvatut, niin tapahtui meille äskettäin eräs erit-
täin huomattava semmoinen. Koko aamun oh taivas oUut
kirkas ja sää kaunis, ilma oli vaan tavattoman helteinen.
PäivemmäUä alkoi pilviä kokoontua ja ukkonen kuulua.
Kohta pimeni taivas kokonaan, sadekuuro seurasi tois-
tansa ja ukontulet välähtelivät yhä tiheämmin, todellakin
tavattoman tiheään. Istuimme juuri, minä ja Roosa,
aamiaispöydässä, kun vanha palvelija tuli sisään. En
koskaan unhota, kuinka surkealta hän näytti. Hän oli,
niinkuin sittemmin kuulin, niin kauvan kun mahdollista
koettanut peitellä melooni-lavoja ja viimein, sateen yhä
rankistuessa, paennut niemelle erään suuren pihlajan
alle. Vaan mitä suojaa semmoisesta voi olla niin suurta
rajuilmaa vastaan? Vanha olkihattunsa riippui hänellä
kädessä kuin märkä liina; kesänuttu oli ruumiissa kiinni
kuin kaalinlehti, tukka hajallaan ympäri kasvoja vettä

tippuen, ja tervehdyksen sijasta kuului vaan sanattomia
puhaUuksia. En voinut ensin olla nauramatta, mutta
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se suututti häntä niin, että hänen kielensä pääsi kanti-
mestaan.

»Niin, niin», sanoi hän, on helppo nauraa, mutta
nyt on kaikki lopussa!»

No, hyvä ystävä-, sanoin minä nyt ja pysyttelin
totisena, otahan kuivat vaatteet yllesi, niin sillähän siitä
pääset.»

»Vähät minusta», virkkoi hän yhä suuttuneemmin;
»minä sanon, että Roosa mamseli on hukassa, Jumala ar-
mahtakoon minua vanhaa miestä! Niin, tuossa hän nyt
istuu nuorena ja punakkana, mutta toisin on tulevana
kesänä.»

»Mikä se semmoinen ennustus on, Antti», sanoin
minä ja nousin ylös, »mikä sinua vaivaa?»

Ja nyt hän vihdoinkin sai sen sanotuksi. Ukontuli
oli iskenyt Roosan jalavaan, siihen kauniiseen puuhun,
joka, niinkuin muistatte, oli juuri kartanon nurkassa va-
semmalla, kun maan puolelta tullaan; oli pirstonut oksat
ja taittanut rungon juuresta. Voitte kuvailla mielipahaani.
Tuossa puussa oli tosiaankin jotakin tavatonta. Niin
nuori ja kuitenkin niin rehevä! Runko suora ja pitkä,
ja latva sitten — muistattehan, miten me juuri ihmette-
limme sen tasaista tuuhenemista. Anttia olen koettanut
lohdutella parhaan taitoni mukaan. Hän näyttää olevan
enemmän huolissaan Roosasta kuin jalavasta. Roosa itse
laskee usein leikkiä hänen naurettavasta säikähdykses-
tään; mutta vanhus aina pudistaa epäilevästi päätänsä,
milloin vaan asia tulee puheeksi. Vahinko, että hän
pani niin pitkän ajan ennustuksensa toteutumiselle, sillä
nyt hän luultavasti pysyy aina ensi kesään asti ereh-
dyksessään.
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Mutta vielä toinenkin ikävyys. Kohta minulla ei enää
ole muuta neuvoa kuin muuttaa lankkuaita, joka erottaa
pikku niemeni muusta maailmasta, enemmän saaren puo-
lelle nientä, kun valtamaantie, joka kulkee ihan sen vieritse
maan puolella, häiritsee minua pölyllään ja alinomaiseUa
levottomuudellaan. En tiedä, mutta minusta tuntuu kuin
matkustajain luku lisääntyisi vuosi vuodelta. Joka aamu
täytyy minun pölyttää ja puhdistaa aidan vieressä olevia
kasveja ja viipyä siinä kauvemmin kuin missään muualla
puutarhassa. Usein sattuu silloin, että joku tuntematon
pysäyttää hevosensa, kun huomaa minut, ja pyytää päästä
katsomaan istutuksiani; ja vaikka minä kyllä mielelläni
suon jokaiselle sen pienen huvin, mitä hän niistä voi
saada, sattuvat nuo käynnit minulle kuitenkin usein ihan
sopimattomaan aikaan. Se ei kuitenkaan ole pahin kiu-
sani. Paljoa enemmän häiritsee minua muutamien naapu-
rieni näkeminen, jotka joka päivä ja juuri aamuhetkinä
kävelevät tästä ohi. Tekisi melkein mieleni uskoa, että
samat madot, jotka viime vuosina ovat säästäneet hedel-
mäpuitani, ovat muuttaneet asumaan ihmisiin. Hyvä
herra, täällä asuu eräs lahko jumalisia, äänettömiä, kam-
mottavia olentoja, jotka pitävät voittona kaikkien maal-
listen ilojen hylkäämistä ja jotka ovat saaneet poskiensa
tuoreuden ja silmiensä loiston hinnalla ostaa sen, mitä
uskovat suuremmaksi aarteekseen. Mikä muutos siirtää
raittiista, iloisista kukistani silmäni heihin! Aina palaan
minä semmoisista kohtauksista alakuloisena ja sortunein
mielin, joka tunne minua sitten kiusaa koko päivän, kun
vastoin tahtoanikin yhä tulen ajateUeeksi, mimmoista huolta
minun mahtaisi pitää tuntea, jos olisin noiden ihmiskukkien
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korkeampi veli ja he olisivat hoidettavinani niinkuin nämä
maan kukkaset täällä puutarhassani.

Ja nyt lopetan pitkän kirjeeni kertomalla sydäm-
mellisimpiä terveisiä Roosalta. Hän pyytää kysymään,
kuinka menestyvät ja kasvavat kukkasipulit, jotka hän
viimein lähetti tyttärellenne. Syksyllä lupaa hän lähettää
toisia. Ehkä hän silloin tulee itsekin niiden kanssa, jos
sallitte. Hänen tarvitsee nähdä vähän maailmaa; tyttö
on jo kuudentoista vanha. Oi, hyvä herra, hän oli vasta
lapsi silloin, kun te olitte täällä: nyt hän on täysikas-
vuinen, ja miksikäpä karttelisin ilolla kertomasta tuota,
kuinka kaunis hän on. Mitäpä olisin minä itse voinut
tehdä hänen sivistyttämiseksensä, minä pölyinen ja multa-
kätinen, joka en joudu muuta ajattelemaan kuin kasve-
jani ja puitani. Hänen äitinsä on jo kauvan ollut hau-
dassa ; ja minä olen vaan voinut katsella hänen kasva-
mistansa ja siitä iloita. Itse hän on kasvanut, ilman
ihmiskäden apua, isänään sininen taivas ja äitinään kodin
rauhallinen kukkamaailma. En tiedä, miksi niin suu-
rella rakkaudella ajattelen häntä juuri nyt. Ehkä lisää
ikävä hellyyttäni, sillä hän on jo muutamia päiviä ollut
poissa kotoa. Hän tulee oleskelemaan yhteen menoon
erään sukulaisen luona, kunnes on valmistunut mene-
mään ensi kerran ehtoolliselle. Vasta kolmen viikon ku-
luttua odotan häntä takaisin.

En voi häpeämättä lukea tätä pitkää kirjettäni, jossa
on niin vähä sisältöä. Antakaa anteeksi, hyvä herra,
vanhalle ystävällenne; hän antaa, mitä voi, ja puoluste-
leikse sillä, että hän näin täyttää teidän oman pyyntönne.
Olen edelleen j. n. e.
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TOINEN KIRJE,

16 p:nä elokuuta —36.

Olen nähnyt heidät, nähnyt pelolla, ehkäpä synkällä
aavistukseUa. Olen nähnyt heidät, nuo synkät olennot,
joiden iho on väritön ja silmät puoleksi sammuneet. Oi,
hyvä herra, hiljaisia ukkospilviä on kauvan vaeltanut
rauhalani ohi; nyt on niistä salama leimahtanut, sattu-
nut elämäni parhaaseen onneen ja sen murtanut. Ehkä
ainiaaksi? — Minä — toivon vielä.

Oli kaunis aamu. Roosa oli palannut edellisenä
päivänä. Aamu on minun iloni. Nousin auringon nous-
tessa, työ edistyi ja mielessäni oli vielä niinkuin kukis-
sakin aamukastetta. Oletteko huomannut, miltä tuntuu,
kun sydän mehiläisen tavoin imee vaan hunajaa kai-
kesta ?

Olin puhdistellut muutamia pa'no-oksia ja jouduin
leppämajaan rannalle; Roosa istui siellä.

»Roosa, kas, Roosa!» sanoin minä. Hän nousi ylös
ja toivotti hyvää huomenta. Tahdoin hauskuttaa häntä
joUain työllä. -Tule Roosa >, sanoin minä, »niin kaste-
lemme kukkaislavat; näyttää tulevan lämmin päivä tä-
nään». Aioin lähteä samassa, mutta huomasin, että Roosa
jäi. Kun käännyin, sattuivat silmämme yhteen. Hänen
katseessaan oli sanomatonta hellyyttä, synkkää, pelotta-
vaa, kiusallista, sillä sitä ei nyt ilo lievittänyt. Mutta me
katsoimme toisiamme kauvan silmiin, ja minä näin, vapi-
sin ja vaikenin. Silloin alkoivat hänen silmänsä vettyä,
kyyneleet voittivat taistelussa ja mursivat sulkunsa; ja
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hän kavahti kaulaani, ja minä kuulin hänen huokaavan:
»Voi, isä, isä, että kuitenkin olette niin kadotettu!»

Aavistusten salama välähti mielessäni, mutta minä
voitin itseni ja koetin olla levollinen. »Olet sairas, lap-
seni», sanoin minä, »tule, niin vien sinut levolle h

Mutta Roosa peräytyi askeleen. »Sairas?» sanoi
hän ylpeästi ja samalla suruisesti, »minä olen ollut sairas,
mutta olen tullut terveeksi taas. Minä olen niinkuin tekin
haudannut paremman elämäni tomuun, joka loistaa tä-
nään, vaan huomenna katoaa; nyt olen oppinut elämään
sitä elämää, jossa ci mitään vaihdoksia ole. Isä, oletteko
koskaan ajatellut Jumalaa?»

Näin, mitä olin menettänyt, sieluni pimeni ja minä
vihastuin. »Mene päivää piiloon, madonsyömä kukka»,
sanoin minä, sinä hengität ruttoa viattomien lasteni jdi
ja pelotat aamun enkelit puistosta». En ehtinyt leppyä,
ennenkun Roosa totteli ja meni. Mutta hänen mennes-
sään ohitseni näin minä hänen katsovan minuun, ikään-
kuin olisi hän tahtonut vangita minut katseellaan, tem-
mata minut sydämmeensä. Hän astui hiljaa pitkän käy-
tävän päähän ja katosi poppelirivien taakse. Silloin
laskeuduin minä polvilleni, pyysin lastani takaisin Juma-
lalta ja itkin. Hyvä herra, rauha palasi ja nöyryys, ja
minä lähdin Roosan jälkeen. Päästyäni hänen kammarinsa
ovelle, kuulin hänen äänensä. Se oli rukoilevan ääni,
mutta hiljainen, ja tuuli suhisi jalavan latvassa portaiden
luona. Hetkinen kului, tuuli pidätti henkeänsä, ja minä
kuulin sanat: »Hänestä voi tulla välikappale sinulle; minä
olen vaan heikko nainen. Ota hänet valoosi, vaikkapa
minut heittäisitkin entiseen yöhöni takaisin».

Sydämmeni oli sulaa rakkaudesta ja surusta. Avasin
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hiljaa oven, aivan hiljaa, ja astuin sisään. Roosa oli sen
huomannut, ja hän tuli minua vastaan hymyillen kuin
enkeli. »Minä rukoilin sinun edestäsi, isä», sanoi hän,
»ja rukoukseni on kuultu, sillä tulethan luokseni ja olet
lempeä». Suljin hänet syliini ja suutelin hänen otsaansa.
Mutta minä en tahtonut häiritä toisiamme sanoilla, vaan
olin vaiti ja menin taas työhöni, siitä lohdutusta etsimään.

Päivällistunnilla tapasimme taas toisemme, niinkuin
tavallisesti. Emme virkkaneet sanaakaan aamun tapauk-
sesta. Minä tahdoin karttaa ja unohtaa. Roosa puhui
paljon sukulaisestaan ja olostaan hänen luonaan: miten
hellästi häntä oli kohdeltu, miten paljon hän oli oppinut
tuolta naiselta ja niiltä jaloilta ihmisiltä, joita oli nähnyt
hänen luonansa, ja oppinut ymmärtämään, kuinka tärkeätä
minullekin olisi — siinä vaikeni hän eikä jatkanut lauset-
taan. Voi, hyvä herra, että minä olen niin vähän nähnyt
maailmaa puutarhani ulkopuolella, ja niin vähän oppinut
tuntemaan ihmisiä! Te ymmärrätte kaikki. Minä lähetin
kukkani kasvatettavaksi valossa, ja he istuttivat sen tuleen.
En kuitenkaan mitenkään kiivastunut; voitin itseni, eivätkä
Roosan sanat saaneet mitään merkitystä. Koko muun
ajan oli hän hiljaisempi ja hymyili välisti niinkuin ennen-
kin. Mutta noiden valoisten väreiden seassa huomasin
nyt ensi kerran hänen kasvoissansa piirteen, joka vaan
harvoin haihtui eikä koskaan kadonnut; piirteen, jossa
oli kärsimystä ja kuihtumista, niinkuin ensi varjossa, joka
ilmestyy valkoisen liljan lehteen eikä edes auringon sätei-
den loistossakaan lakkaa ilmaisemasta, että kukoistus
lähenee loppuansa.

Iltapäivällä en nähnyt Roosaa, mutta Ulan tullen
kutsutin hänet alas puutarhaan. Hän tuli, minä otin
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hänen kätensä kainalooni, ja me astuimme pitkin lehti-
kujia, enimmäkseen vaieten. Tosin olin aikonut puhua,
mutta ilta oli liian kaunis ja sydämmeni liian täysi.
Vihdoin jouduimme rantaan. Vuosi sitten olin Roosan
kanssa eräänä samallaisena iltana seisonut samassa pai-
kassa. Kaikki oh niinkuin silloinkin; ainoastaan Roosa
— — mutta minä näin nytkin hänen kasvoissaan ilon
vivahduksen, kun hän astui ulos varjoisesta lehtikujasta
ja suuri, kirkas järvi rantoineen ja saarineen ja laskeu-
tuva aurinko ja kuUanhohtava taivaankansi avautuivat
hänen silmäinsä eteen. »Tässä», sanoin minä Roosalle,
»sinä kerran kysyit minulta jotakin, joka minua vieläkin
ilahuttaa, vaikka paljon onkin muuttunut».

»Mitä minä siUoin kysyin?» sanoi hän ja katsahti
minuun kummastuen.

»Vähän, hyvin vähän; se tuskin olikaan mikään
kysymys, huokaus vaan, tai lyhyt rukous. Mutta sinä
levähdit tässä, työskenneltyäsi koko päivän kukkien kanssa
puutarhassa. Minä istuin ihan vieressäsi ja katselin mil-
loin seutua, milloin sinua, sillä te olitte sUloin toistenne
näköiset enemmän kuin nyt, ja se yhdennäköisyys teki
minut onnelliseksi. Kun kaikki tuulen henkäykset olivat
käyneet levolle ja maa ja taivas kuvastuivat meren pin-
taan ja kun pilvet heijastivat maan kaikkia kukkien
värejä ja aurinko sulki valonsa helmaan sen kaiken, sil-
loin sinä hymyilit ja kysyit minulta, kumpiko oli kau-
niimpi, maako vai taivas? Se oh sinun taivaallinen ja
viaton kysymyksesi, lapseni, ja minä muistan sen vielä».
— Olin liikutettu ja luulin osanneeni suoraan Roosan
sydämmeen; mutta hän tarttui minua käteen ja sanoi
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tyynesti: »ne sanat lausuin minä unessa, isä, unohtakaa
ne, kun nyt olen herännyt'.

Vielä kerran keskeytin äänettömyyden ja jatkoin:
»Ei, Roosa, eivät ne olleet unessa sanottuja sanoja; ylis-
tyslaulua se oli, semmoista, jota enkelit laulavat, sillä
enkelien jumalanpalvelus on iloa siitä, mikä on kaunista
ja totta. Silloin voi tunteesi vielä käsittää kauneuden,
ja totuus oli selvänä silmiesi edessä, sillä se loisti sinulle
luojan koko maailmasta ja maa oli silloin sinusta suloi-
nen kuin taivas. Mitä on sinulla nyt sen sijassa, jonka
olet kadottanut tai hyljännyt?» —

Mutta oma lapseni vastasi minuUe katkeralla kysy-
myksellä: -Langenneen maan kauneuden ja katoavaisen
tomun totuuden sijassako?»

»Sielusi rauhan sijassa, vastasin minä kiivastu-
matta, »sydämmesi viattomuuden sijassa, ja lempeän luon-
non rakkauden sijassa ? -

-Suru», sanoi hän, suru siitä, mitä silloin olin, ja
toivo, etfen kuitenkaan tule kadotetuksi».

»Sano ennemmin», jatkoin minä innostuen, -että
sinulla kaiken sen sijassa on varjokuva, epäjumala, jonka
oma ajatuksesi on luonut, joka on tallannut tomuun nuo-
ruutesi kukoistuksen ja aaveena viittaa tulevaisuuteesi
kuin hautaan; epäjumala, joka osoittaa Ijankaikkisen
valoisata maailmaa, hänen viheriöitsevää maatansa, hänen
lempeää taivastansa, kaikkea, mikä on pyhää ja rakasta,
omia kukoistavia jäseniäsi, sydämmesi rauhaa ja isäsi
harmaata tukkaa, ja sanoo uhaten ja sjmkeästi: kas,
tämä kaikki ei ole mitään, kiellä, hylkää ja halveksi sitä,
jos tahdot oUa minun omani, minun, joUe kaikki, mikä
hehkuu, rakastaa, hengittää ja elää, on kauhistus, ja jonka
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valtakunta on ijankaikkinen tyhjyys, missä ei mikään
olento elähytä tomuansa, ei mikään voima riemuitse voi-
tossaan, ei mikään heikkous itke rakkauden armossa».

Puhuin innoUa, sillä totuus syttyi liekiksi sielus-
sani ja lapseni kulki eksyksissä yön pimeässä ja oli
valaistava takaisin. Voi, hyvä herra, mitä oli minun teke-
minen? Roosa itki ja pyysi, ett'ei anteeksiantamuksen
Herra kuuhsi sanojani.

Ei koskaan ole minun oUut vaikeampi voittaa
itseäni kuin sinä hetkenä. Rakkaus auttoi minua, ja minä
voitin. Minä tukehdutin vihani — ei, en vihaani, vaan
— toivottomuuteni, ja totuuden kirkkaus palasi rauhalli-
sesti sieluuni.

Sen puun juurella, jonka varjossa seisoimme, kas-
voi viattomuudessaan kaunis, hento, valkoinen lilja, joka
äsken oh muutettu sinne kasvihuoneesta imemään raitista
kesälämpöä ja vapaudessa kukkimaan elämänsä kaiken.
Vasta yhden päivän oli kaunis kukka pilkistänyt kuvus-
taan ja sen kasvoilla oli vielä tuo omituinen loisto, joka
ikäänkuin epäröi kuuluako taivaaseen vai maahan, ja joka
tekee mahdottomaksi silmälle erottaa, mihin lehti loppuu
ja mistä väri, kaste, ilma ja valo alkavat. Minä uhrasin
sen lapseni tähden, tempasin sen maasta ja varjosta, pu-
halsin tomun sen juurista ja ripustin sen puun oksaan,
asettaen hennon terän suojatonna kohti auringon säteitä.
Otin Roosan käden kainalooni, me astuimme ääneti puis-
ton ympäri ja saavuimme takaisin entiseen paikkaamme.

Kukka oli jo alkanut kellastua; poissa oli sen hipiän
kaunis loisto, ja lehdet riippuivat kuihtuneina auringon
valossa. -Katso!» sanoin minä Roosalle, äsken kasvoi
tämä kukka alhaalla ja tunki juurensa alas maahan ja
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varjo ympäröi sen elämää, ja tomu kosketti sen tomua;
mutta eikö sen olemuksessa ollut silloin enempi taivaal-
lista kuin siinä nyt on, ja eikö se silloin ollut minun
iloni, sen sijaan, että se nyt on minun suruni? Jos se
nyt olisi omin voimin irroittautunut siitä paikasta, johon
minun rakkauteni oli sen asettanut, ja heti kohta puh-
distuakseen pelkäksi ihanuudeksi eronnut maan tomusta
ja noussut auringon tuleen, pitäisikö minun sentähden
rakastaa sitä? Eikö minun olisi sanominen: »Kuole,
mieletön kukka, sillä noin et voi elää!»

»KuoUa», sanoi Roosa hymyiUen, »onko kuoleminen
mikään paha?»

»Kuoleminen», sanoin minä, »on elämään synty-
mistä, kuoleminen on myöskin häviöön syntymistä. Oi,
Roosaseni, kuolla niinkuin tämä lilja eilen kuoli umppu-
elämästään, avatakseen tänään hopeanvalkoisen teränsä,
se on kuolemista elääksensä vielä kauniimpana ja iloitak-
sensa valoisammassa maailmassa. Sellaisen kuoleman kuoli
lilja, murtaessaan vankilansa seinät, eikä se kuollut sitä
kuolemaa sentähden, että se oli kuihtunut nupussansa,
vaan sentähden, että se pimeässä kodissaan oli raittiisti
ja uskollisesti hoitanut lehtiänsä, kunnes luonto huomasi
ne kypsyneiksi päivää sietämään. Niin kuolee se, joka
kuolee elääksensä. Se ei ennen aikaansa tunkeudu ulos
nupustansa, vaan täyttää sen kauneudella ja elämäUä,
eikä se sitten heitä pois lehtiänsä, vaan levittää ne ilossa
ja valkeudessa.»

Niin puhuin minä. Hetkinen kului äänettä. Kaikki
oli tyyntä, juhlallista, odottelevaa. Minä toivoin. — Se
on hirmuista, hyvä herra, ja minua kauhistuttaa siitä
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puhuakin. Oma lapseni vetosi isänsydämmeen, rukoillen
etfen viettelisi hänen heikkoa, turvatonta sieluansa.

Päiviä, viikkokausia on kulunut tuosta tapauksesta.
Roosa kuihtuu. Selvenemistään selvenee minulle se oppi,
jonka myrkkyä hän on imenyt, tuo lämpimäin sydänten
murhaava hairahdus, että he hylkäävät nöyryyden rau-
han ja polttavat itsensä, kunnes eivät enää jaksa tyk-
kiä heikkoudessa. Eikö sitten juuri heikkoudessa ja to-

mussa kaikki ihanuus elä ja kirkastu, niinkuin aurinko
elää tuhatvärisenä kasvien katoavassa suvussa? Miksi
sitten hävittää asuntoa, jossa ihanuus voi elää loistossa
ja rauhassa? He etsivät kuolemattomuuden elämää ja
sanovat maallista elämäänsä kuolemaksi. Oi, hyvä herra,
milloin olette nähnyt semmoisen kasvin kukoistavan, joka
on jo siemenenä kuihtunut? Te uskotte kuolemattomuu-
teen ! Senkötähden, että maa on niin pimeä ja tämä
elämä niin mitätön ? Ei, ei, juuri sentähden odotan minä
taivaallista maailmaa, korkeampaa elämää, että tämä maa
on niin kaunis, tämä elämä kaikkine suruineenkin niin
pyhä ja suloinen.

Lopetan nyt kirjeeni. Mitä on minun toivominen
lapsestani? Jos teillä on jokin neuvo annettavana, niin
elkää viivytelkö. Syksy tulee ja hedelmät kypsyvät, sen
olen sivumennen huomannut. Lähettäkää minulle jokin
kirja, jossa on rauhallisesti ajateltu jotain kohtaa tästä
ihmeellisestä elämästä. Voikaa hyvin!
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KOLMAS KIRJE

20 p:nä kesäkuuta —37.

Hyvä herra, minä lähetän teille tässä päiväkirjan,
joka on kirjoitettu Roosan taudin aikana. Muutamista
muistoonpauojeni katkelmista voinette aavistaa, mitä täällä
on tapahtunut ja jota nyt en voi uudelleen toistaa.

— 1 p:nä tammikuuta —37. Väärä, sokea
oppi, joka hylkää viattomuuden maallisen ilon! Mitä on
sitten tuo ilo muuta kuin taivaallisen nauttimista, joka
tulvehtii kaikkialla ? Myrkkyä! Milloinka imee mehiläinen
myrkkyä ?

Anna silmääni valoa, että voisin katsella ihmiskun-
taa, niinkuin katselen jonkun kasvoja, ja näytä minulle
yksi ainoakaan piirre, jota ei viattomuuden voima kukis-
taisi, ja joka ei lisää sen elävää suloutta. Oi, te tuon
suuren kaunopuheiset kuvat väreillenne ja varjoinenne, oi,
te halveksitut kukkani, teistä olen minä kuitenkin oppi-
nut, että elämä luo kauneutensa pimeydestä ja valosta.

Täydellisyys. Turhaan sanotaan: täydeUisyys on
tuleva. Täydellisyyttä on olemassa jokaisessa ajankoh-
dassa, ja semmoista täydellisyyttä on se vaillinainen sil-
mäkin, joka ei sitä näe.

7 p:nä helmikuuta. Keskiyö. Roosa valvoo. Val-
koisella hangella näen minä heijastuksen hänen ikkunansa
valosta. Itsekin olen sytyttänyt lamppuni, kun en saa unta.
Oi, te lumella loistavat säteet, jotka puhutte valonlähteestä,
josta olette alkuisin, teissä olen minä yöllä ollut näkevi-
näni ihmiskunnan, tämän Jumalasta lähteneen pyhän
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sädesarjan kuvia. Roosa, eksynyt lapseni, elä moiti sen-
tähden sädettä, että se on poistunut niin kauvaksi valosta;
kuta kirkkaampi se on, sitä edemmäksi se ehtii, ja kuta
edemmäksi se ehtii, sitä kirkkaamman se ilmoittaa alku-
lähteensä olevan. SäteUkäämme täällä rakkautta ja uskoa,
niin on yö ympärillämme muuttuva päiväksi; elkäämme
vavisten heittäytykö takaisin lähteeseemme, sitenhän emme
saUisi sillä olevan säteitä, emme saUisi sen oUa valoa.

17 p:nä maaliskuuta. Ensimmäinen kevätpäivä. Au-
rinko ottaa taas takaisin valtansa. Ilma huokuu elämää;
se on herännj't hämärästä talviunestaan, ja kohta on maa-
kin heräävä. Roosa on lähtenyt huoneestaan ensi kerran
pitkään aikaan. Hän istui hetkisen portaiUa, kuunteli
varpusen viserrystä ja näki kimmeltelevien pisarain tip-
puvan katoUta. Näin hänen katseensa säteilevän, kuulin
hänen hengittävän syvään ja janoten ja minä luulen,
että hän hetken ajan haki Jumalaa myöskin hänen aamun-
iloisesta maailmastaan. Voi, yksin ilokin, joka kohottaa
muiden mielen ylös korkeuteen, on liian raskas hänen
mielelleen; pieninkin pisara luonnon terveyspikarista liu-
vottaa hänen olemuksensa. Väsyneenä, melkein tunno-
tonna vietiin hänet takaisin huoneeseensa. Mikähän tästä
kaikesta lopuksi tulee?

17 p:nä huhtikuuta. Kukkia jo! Vuokkoja on la-
sissa Roosan pöydällä. Kummallista, kuta enemmän hän
itse kuihtuu, sitä enemmän näyttää hän jäUeen rupeavan
rakastamaan raittiutta ja elämää. Eronhetkikö lähestyy
ja tekee halveksitun rakkaaksi jäUeen?

25 p:nä huhtikuuta. Vedet ovat auenneet, jää poissa.
Auringon noustessa näkyi joukko joutsenia välkkyvän
kirkkaalla järvellä. Ne ovat jo lähteneet lentoon ja muut-
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taneet pois. Se mikä kauneinta on, ei ole jokapäiväinen
vieras talossa, se on vaan matkamies, joka ineiUä hetken
viivähtää.

1 p:nä toukokuuta. Roosa pyrkii pois, hän tahtoo
erota. Mitä etsii hän? Mihin tahtoo hän paeta? Maan
alle, pilvien taa, tuolle puolelle maailmain maailmoiden;
mitä on hän sieltä löytävä muuta kuin sen, minkä täällä
hylkäsi: luomakunnan ja Jumalan ? Jos minulla olisi tai-
teilijan lahja, istuisin sairasvuoteen vieressä ja maalailisin
kuolevalle suloisia muistoja. Minä näyttäisin hänelle
maan pyhimysloistossaan, antaisin vuoden vaihtuvien aiko-
jen kiertää kauneudessaan hänen silmäinsä ohitse, joh-
dattaisin hänen mieleensä lapsuuden, nuoruuden ja mie-
huuden ilot, kaikki ne rakkauden silmäykset, joita hän
on kohdannut, kaikki voitot, jotka hän on nähnyt hyvän
voittavan, ja niin loihtisin hänen ympäriUensä koko kesäi-
sen maailman. Siihen hän nukkuisi, niinkuin nukutaan
pilvetönnä kesäiltana, iloiten olleesta päivästä ja odotellen
aurinkoista ja iloista aamua.

28 p:nä toukokuuta. Tulla tänne, tunkeutua hänen
vuoteensa viereen lohduttamaan! Pois, pois, mustat kum-
mitukset, minä tunnen teidän lohdutuksenne! — Kaikki,
mikä on jalointa, tosinta ja pyhintä, kelpaa keinoksi
kiusaajan kädessä. Ei sydäntä kiedota pahalla, vaan
parhaimmalla. Minä kerron yhden noista teistä; niitä
on tuhansia: Majassa matalassa elelee vanhempien ja sisa-
ruksien parissa viaton tyttö ja muistelee iloisissa töissä
ja toimissa ainoastaan heitä. Niin kuluu päivä, ja ilta
tulee, ja hiljaisen seudun yli kaareutuu tähtinen taivas.
Uusi maailma, rauhallinen ja hartautta täynnä, kypsyy
tuolla ulkona. Silloin lähestyy kiusaaja. Tule, viaton
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sielu, sanoo se, etfet hautautuisi pikku huoliesi tomuun,
vaan oppisit elämään korkeampaa elämää. Ja tyttö seuraa
häntä, ja kun hän astuu ulos majasta, nousee kuu vuo-
rien takaa ja tekee hänen asuinseutunsa kahta kauniim-
maksi. Hänen mielensä lämpenee, hänen sydämmensä
paisuu ilosta. Katsos, sanoo hänen ohjaajansa, eikö tätä
ansaitse katsella? Ja tyttö näkee hänen puhuvan totta.
Silloin syventää johtaja äänensä ja moittii hänen entistä
kylmyyttänsä, että hän on nukkuen unohtanut hartau-
tensa, ett'ei hän ole usein etsinyt hetkiä niin ihania kuin
se, jota hän nyt katselee. Tyttö pelästyy, siUä hänen sydäm-
mensä on täynnä ihastusta, ja hän näkee, mitä häneltä tä-
hän asti on puuttunut. Ja se elämä, jota nyt elät, kuiskaa
kiusaaja, ja ne tunteet, jotka täyttävät olentosi, kuka ot-
taa niihin osaa? Nosta silmäsi ja katso, tokko tuhan-
nesta olennosta, jotka ympärillämme elävät, yksi ainoa-
kaan kohotakse jokapäiväisyydestään elääksensä niinkuin
me. Näetkö ainoatakaan heistä seurassamme. Ja tyttö
katselee ympäriUensä eikä näe ketään. Silloin pimenee
hänen sielunsa silmissä maa, ja ihmiskunta on hänestä
vaan aaltoileva sieluton valtameri, ja hän nojautuu kiu-
saajan rinnoiUe ja sanoo: Me olemme luodoUa meressä,
elä jätä minua, minä olen yksin, eli'et sinä ole kanssani!
— Sinä mieletön! Miks'et sanonut: Niin, se maailma,
jonka avasit minulle, on pyhä ja kaunis, mutta oma ma-
Janikin on pyhä maailma, sisaruksienikin silmät ovat
kirkkaita, suloisia tähtiä, ja vanhempieni sylissä on elämäni
rikasta niinkuin täällä; opeta minua rakastamaan eläkä
halveksimaan! —

—

1 p:nä kesäkuuta. Koko päivän vaan äidistänsä!
Säteilevin silmin, läpikuultavana, melkeinpä kirkastettuna,
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ainoastaan äidistänsä! Ja kuitenkin oli hän silloin vielä
lapsi, hento lapsi, kun kadotti hänet, ja muistaa sit-
tenkin kaikki. »Eikö hän oUut semmoinen? Eikö hän
astellut rauhallisena ja tyynenä kukkiesi keskessä, eikö
hoidellut niitä, hoideUut minua ja sinua?» Kysymys toi-
sensa perästä! Oi, hän muistelee rakkaudella äitiänsä, ja
hän iloitsee, että äiti eli niinkuin eli. Hän on pelastettu!
Uskallanko toivoa, että hän — —■ Minua kutsutaan hä-
nen luoksensa. — —

Kärsivällisyyttä, kieltäymistä, toivoa! Tapaammehan
jälleen toisemme!

J. K. Mitenkä tääUä nyt on, näette mukana ole-
vasta ilmoituksesta, jota pyydän teidän hyvyydessänne
toimittamaan johonkin sanomalehteen.

Roosa lepää nyt järven tuolla puolen. Kirkas järvi,
joka oli iloni ennen, on nyt musta, synkkä hauta, jonka
yli silmäni harvoin uskaltaa katsahtaa.

Päivät ovat pitkät ja yksitoikkoiset. Hämärää saan
odotella melkein puoliyöstä toiseen; se on vuodenajan
vika; eikä hämärä kuitenkaan aina tuo unta.

Vuoden ajan olen yhä selvemmin huomannut van-
henevani, ja vuosi vuodelta vähenevät voimat, hyvä herra,
ja niiden mukana hyvä mieli, se on luonnon järjestys.

Vanha palvelijani vanhenee niinkuin minäkin. Pari
päivää sitten menin puutarhaan. Hän kasteli kukka-
lavoja, mutta huolettomasti, laiskasti ja kiukkuisesti, niin
että hän kolhi kukkiakin kannullaan. Minä siitä nuhte-
lin häntä. »No», sanoi hän, »ketä varten me niitä sitten
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hoitelemme?» Vanhus alkoi katkerasti itkeä, ja minä
jätin hänet ja läksin pois.

Tunnetteko jonkun hyvän, turvattoman, seitsentoista-
vuotiaan tytön, joka tahtoisi isän? Yhdennäköisyyttä!
Nuorina ovat ihmiset toistensa kaltaiset, yhdessä tytössä
on aina jotakin toisen tytön sielusta.

Antakaa anteeksi, hyvä herra, kirjeeni lyhyys. Mi-
nun on vaikea pitää ajatuksiani koossa. — Niinkuin jo
sanoin: Teidän osanottavaisen sydämmenne tähden lähe-
tän teille päiväkirjani, johon olen kirjoitellut yhtä ja toista
viime ajoilta. Kun sen palautatte, odotan samalla hyvin
tervetuUutta kirjettä. Jääkää hyvästi!





KUNINGAS FJALAB





ENSIMÄINEN LAULU.

Hän, säätäjä onnen ja lain,
näkevä päivän on, jona heimonsa
sammuvi rutsaan, poikans' ainoo
siskoa omaa sulhona syleilee.

Maankuuluna linnassahan
suur' istui Fjalar, valtias Gauthiodin.
Voittojen vanhain riemut säihkyi
nuorina vielä silmässä harmaapään.

Nyt sankarit joulua joi;
sarvessa vaahtoaa sima talvinen,
luo sadat soihdut loimoansa,
suurempi linnass' on luku juhlijain.

Alf, Vesete, Kare ja Rafn,
nuo kesän taistoiss' uljahat, Ingul myös,
päänmeno miesten Hadding, Agnar,
vaikkapa nuoret, lauluissa kuulut jo,



202

Styr, arpinen, Sote, min näit
kaks kahtatoista kilvessä väylää vä'än,
piirissä valtiaan nyt joivat.
Kaikki ken urhot muisti ja urhoin työt?

Yks unhotu laulajalt' ei,
Sjolf vanhus, sotalaumojen surina, sa
ainoa muinaissankareista,
seuraksi jäänyt Fjalarin vanhuuden.

Sä häll' olit kumppaninaan,
kun nuoruus kuohui suonissa kummankin;
uhmaten valtaa vuotten, kuolon
vuositte vierekkäin veren jäähtyneen. —

Vait, valtias nousevi nyt,
kätensä tarttuu sarvehen vaähtoovaan.
Ruhtinas haastaa tahtoo, valan
vannoa aikoo, hetki on lupauksen.

»Mua kuulkatte», lausuvi hän,
»te lehvät nuoret harmajan tammipuun,
runkohon vanhaan puhjennehet,
niin monen myrskyn, taistelon ruhtomaan.

Ken teistä jo perhojakaan
pyys silloin kukkanurmilla, kalveten
kun puri hurmeisen Dunkomar
Morvenin maalla kampahan kalpaani?
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01' yhdeksän laivoja mun,
ja miestä maalle vein sata kustakin,
kohtasi kaksin verroin Morven,
ylpeenä aamun koitossa kiimneltäin.

Kaks meit' oli rannalla vaan,
ma toinen, toinen Sjolf, koska hiljalleen
vaaleni länness' illan pilvi,
niitolle kuolon rauhoa kuuhut loi.

Noin nuorina taisteltihin.
Mut varsi varttui, parta se pensastui,
ryöstimme maita, joit' ei talvi
ryöstä, ja kesää kuljimme kauemmaks.

Nain neidon; jo harmeni haps,
mut kuninkuuteen impeni vienon vein.
Poika ja tyttö, häitä jääneet,
kukkasin leikkii viel' emon kummulla.

Sain taistoista kyliäni jo.
Maankuulut valtiaat veron mulle tuo,
kantele puuttuu kieltä, ääni
laulajan uupuu uusille voitoilleni

Mun mieluisin on lepo nyt;
on tullut ehtoo eloni myrskyisen,
vienommat kuiskii tuulet; nähkööt
iltani rauhan vallitut meret, maat!
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Näin haastoi hän. Kuunteli Sjolf,
tuo sodan tuttu. Suuttumus hillitön
paisutti rintaa urhon harmaan,
kulmien uurteet varjosi synkkyys yön.

»Kuin, pettikö korvani mun ?

Tuo rauhan ääni Fjalarin oisko se?
Voipuiko kotkan lento, lempi
jäähtyikö häitä kunnian korkeuksiin?

Viel' ylpeä uhmaelee
sun kalpaas Erin, kahdesti voittamas,

Väijyvät Permit punaa merta,
aiotko heitä vartoa valkamiis?

Suo rauhoa kumpu, ei muu;
sen pääll' ei tyyntä, heikolle varmaan ei,

On elon taistot tuimat, Fjalar.
Voi, ylen varhain murtunut voimas on!»

Näin Sjolf. Hymy ylpeä sai
huulille valtiaan. Simasarven pois
työnsi hän tarjoojalle, joutsen
jännitti tyynnä nyt asepatsaalta.

Se viuhahti. Leimaus lens
ah' aavan katon. Värjyen kilpi soi
seinällä vastaisella, nuoli
syvällä vaarui syömessä honkapuun.



205

Moist' urhoissa pohjolan ei
viel' laukausta ammutun nähty. Mut
tyynenä tarttui sarveen Fjalar,
valtava kuultiin äänensä uudelleen:

»Työ rauhan mun tahtoni on.
Kuninkaas valaa kuulkosi, Gauthiod.
Säästetyt lehdot, väljät suojat,
kultaiset laihot voittoni olkoon nyt.

Mun maassani kasvava on
mit' ihmisrintaan vienoa kylvettiin;
heikkous turvan saakoon, voima
säästäen kalpaa säälistä iloitkoon.

Ain' uskonut tahtooni oon
ja uskon vieläi; taistossa viittas se
kulkua kuolon, järkkymättä
rauhassa viitatkoon elon kulkua!

Pää pystynä jos rikos käy,
lain, tavan pyhyys maassa jos tallataan,

jos väkivalta, pahuus uhmii,
nielköhön unho Fjalarin valoineen!»

Hän vaikeni. Äänensä soi

värähtäin vielä rinnoissa urhojen.
Itse hän sarven huulillensa
verkkahan vei sen kerralla tyhjentäin.
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Nyt rauhassa istahti hän.
Mies outo silloin ukselta ilmestyi,
saapunut salaa; kummastelu
kulkua saattoi sankea-varjoisen.

Ens askelen kuuruna käy,
kuin vanhus vuotten, vaivojen murtama,

astuvi, kasvaa, jättiläisnä
Fjalarin eteen outo se seisahtaa.

Nyt viittansa auki hän löi,
ja Dargar, tulkki kohtalon, tunnettiin,
tietäjä, jonka hengen katse
kauaksi kantoi aikojen syvyyteen.

01' vuos'sadan nähty jo hän
vuorilla pohjan, onneksi harvoille.
Äänensä tyynen ken jos kuuli,
aavisti kaukaa ukkosta uhkaavaa.

Nyt lausui hän: »Valtias, suur'
oi' lupaukses, suuremman kuulla sain,
tuolla kun yössä tunturiUa
ääniä pilven ääreltä kuunteUn.

Näin kuulin ma: »Unhottanut,
ken säätää ihmiskohtalot, Fjalar on;
tahtonsa ylvään voimall' aikoo
hän, tomu, luoda tiet ajan vastaisen.
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Mut huomaava ennen hän on,
kuin kattaa kumpu tuokion suuruuden,
kuink' ikivaUat ihmisvalain
uhmaisten, korskain kupliUa leikkivät.

Hän, säätäjä onnen ja lain,
näkevä päivän on, jona heimonsa
sammuvi rutsaan, poikans' ainoo
siskoa omaa sulhona syleilee.»

Sai salihin äänettömyys,
mi syntyy jälkeen myrskyn ja rakeiden,
kun yli seudun valjennehen
tyyneys jäinen jällehen laskeutuu.

Vait valtias kalvettunut
oi' istuimellaan, huulensa värjyi vaan,
sankarin rinta kamppaeli;
vihdoin hän lausui tuskansa lannistain:

»Mun poikani Hjalmar, ja myös
mun vieno Gerdain tänne te saattakaa!
Nähdä mä tahdon heidät; vaalin
teen, sillä toinen heistä on kuoleva.

Näe, tietäjä, uhmani, vie
luo pilven valtain Fjalarin tervehdys:
alttiiksi kaiken antoivatko,
ennenkuin kaikki mahtoivat niinkuin hän?
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Nyt astuos yöhösi taas!
Kun kuolon kirjat rintaani piirrän, käy,
valheesi kurjan kosto nouda,
kalvasta ennenkuin käsi raukee tää.»

»Et», vastasi Dargar, »sa he
mua turhaan kutsunut, olen palaava.
On elon päiväin määrä pantu,
kerran ne päättyy meiltäkin. Hyvästi!»

Pois tietäjä tyynenä läks.
Mut sisään neito Fjalarin lapset toi,
valtias-istuimelle saattoi,
ääneti taaton polvelle nosti nuo.

Ei riemua sankarit nyt,
ei kierrä hurina sarvien vaahtoovain;
huone on haudan-mykkä, kammoin,
vaieten, kaikki katsovat Fjalariin.

Ol' aika nyt. Hjahnarihin
hän katsoi, kauan katsoi, ja kasvoin yö
selkeni, vain jäähyväisiksi
silmäys näytti siirtyvän tyttäreen.

Tää katsehen kohtasi, pään
hymyiUen painoi taattonsa rintahan;
vapisi Fjalar, järkkymähän
jumalten uhmaajan vähä lapsi sai.
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Pois singahti katse, se jäi
pään pääUe poian, singahti siitä, lens
kuin ukonnuoli toiseen, toiseen;
jäykkänä seisahtui ylös korkeuteen.

Sjolf nous. Ura kirkkahan veen
nyt posken kastoi kalpean, harmajan.
Luo aseveljen vanhan astui,
järkkyvin äänin loihe hän lausumaan:

»Kun voipunut voimasi on,
nun Hjalmar kalpaa Fjalarin kantaa voi
suojata maasi, mainehesi
kaukana nostaa, missä se maatuu jo.

Siis päätä jo, vaalisi tee!
On jyrkkä rannan kallio, aUa sen
vilppahan aallon helmaan hiljaa
sakenen lailla sammuvi tyttäres.»

Näin Sjolf. Isän polvelta pois
hän otti uhrin tuon hymysilmäisen.
Aukeni salin uksi, peitti
askelet vanhan vaippaansa mykkä yö.

Mut valtias istuvi vait,
kuin patsas paikallaan; käsivarsi vain,
tyttären turva äsken, näytti
tyhjälle polvelleen kuni kuihtuneen.
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Nous sihnänsä viimein, hän loi
salihin katseen, tutkivan, uhkaavan;
urhoja, kuolon-leikkijöitä,
leimaus silmän peljätti öisen tuon.

Nyt äänensä kuultiin, se soi
kuin vyöryy kaukainen jyly ukkosen
»Fjalarin murheen näitte», lausui,
»alkanut taisto on, mua kuunnelkaa!

Voi häntä, ken kätkene ei,
min nähdä sai nyt, vaifolon hautaan. Hän
häpeän saakoon, häntä seuraa
kostoni, piilköön vaikka hän ääriin maan.

Kiel' inehmon mainita ei
saa tyttärestäni. Taattonsa rinnassa
on taru nuoraa taittunehen;
olkoon se mun. Se muistoa kyllin on.

Kun määrääni päässyt ma oon,
kun kattaa kumpu korkea uinu jaa,
korvaani ei käy ihmis-äänet,
voittoni hinnan tään sana ilmaiskoon.

Näin lausuen lähtöhön nous,
kätehen tarttui poikansa, poistui, hän,
korkea niinkuin ennen; piiriin
sankarien jäi hautojen hiljaisuus,
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Toi vuosia aika ja vei,
soi maasta maahan kunnia Fjalarin;
vaan tytön vienon kohtalosta
kuullut ei kenkään kuisketta, sanaa ei.

TOINEN LAULU.

Kenpä saava on Shelman neidon
lehdon ruusu, ken poimivi sun?
Virran tuulonen vilpas,
kelle tuorehet tuoksus suot?

Tornit uljahat urhoin Shelman
Kronan aaUoissa kimmeltelee,
maille Morvenin valaa
tulvan hohtavan huomenkoi.

Sees on Finjalin vanha linna;
siellä tummina kolmisin käy
ruhtinaat runon vallan,
poiat vanhan Morannalin.

Synkkä jousjalo Gall on nähdä,
soiton Rurmarin otsalla yö;
vasta taistosta tullut
vait on ynseä Klesamor.
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Salaa katsovat toinen toistaan,
uhka silmissä urhojen on;
rinnoiss' ukkosen vaajat
vartoo leimaushetkeään.

Miks ei hnnassa riemu viihdy,
rauha tyynessä kultaisen koin?
Miksi karsahin silmin
veli veljeä katselee?

Näin ei Morvenin linnass' ollut
aikaan Finjalin, Ossianin;
harppu riemua raikui,
laulut urhojen töitä soi.

Voimakkaat oli miehet muinoin.
Taiston hetkellä leimusivat
halki laumojen, niinkuin
liekit metsiä lakaisee.

Lyöty kun oli vainon uhka,
Shelmaan sankarit saapunehet,
säde ei suvipäivän
heitä hellempi oUut taas.

Miksi luopuvat suurten poiat
teiltä taattojen, kasvattavat
kaunaa, kerran mi kypsyin
rauhan Morvenin maasta vie?
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Katso, linnassa immyt kukkii,
siksi jousensa unhotti GaU,
Rurmar neidosta lauloi,
häUe taisteli Klesamor.

Kenpä saava on Shelman neidon
lehdon ruusu, ken poimivi sun?
Virran tuulonen vilpas,
kelle tuorehet tuoksus suot?

Vihdoin linnassa ruhtinasten
mykkyys murtuvi; jousjalo GaU,
vanhin veljistä, lausui
näin nyt kiukkunsa lannistain:

»Sama meill' isä on, Morannal,
sama kaikilla kantaja on;
pilvein palteilta meitä
suuret es'isät katselee.

Finjal tuimana sieltä tutkii,
tokko kammoelee vihamies
vielä kumpuja, joiUa
nuoraa hän soti riemuiten.

Minne joutuvi muiston Morven,
kauas-kaikuva laulujen maa,
vihan vaajoilla toistaan
jos sen ruhtovi ruhtinaat?
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Yksi morsioks saakoon immen,
aamunpilvyen siskosen tuon.
Maa on tyttöjä täynnä,
laaja lempiä toistenkin.

Siis nyt rauhassa lähtekäämme
torniin taattomme sokean luo.
Veljet, vanha Morannal
meidän riitamme ratkaiskoon!»

Valtiaan kävi luo he vanhan.
»Taatto, linnassa itänyt on
kauan kauna, mi salaa
kylvi rintoihin myrkkyään.

Veli veljeä kaihtoi, toinen
toisen askelet väijyen ties.
Nyt me tahdomme rauhaa,
ettei suruhun suistu maas.

Kaikk' Oihonnaa me armastamme,
hänpä syttäjä riitamme on,
se on sammuva, yksi
jos saa impyen omakseen.

Yhtä rakkahat sulle oomme;
kaikki tyydymme vaalihis sun.
Kelle suot, sano, immen,
sini-aavojen antimen?»
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Vanha valtias vaiti viipyi,
mietti punniten kuulemiaan.
Kotvan arveli, vihdoin
vastauksensa antoi hän:

»Vapaat on meren aavan aallot,
vapaan aalloilta immen ma sain
Heijastellut hän, vapaa,
virtain vienoss' on lapsuuttaan.

Huomentuulena lainehilla,
mailla tuoksuna liidellyt on,
mulle hän säde ollut
yössä on elon sammuvan.

Vapaa olkohon tuulen lento,
tuoksu ilmoja kiitäköhön,
valitkoon säde tiensä;
vapaa vaali Oihonnan on.

Ehkä joustasi, GaU, hän lempii,
taikka, Rurmar, sun soitteloas,
kenties kanssasi impi
tahtoo taistohon, Klesamor.

Häitä tiedustakaa, niin säädän,
ikii kullekin vuoronsa suo.

Saakoon suosion, kiellon,
älköön nurkuko yksikään!
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Kronan rannalla luolan varjoss'
impi istuvi soreahius.
Eteen kaihtavan neidon,
ensin astuvi uljas GaU.

»Seuraa kanssani, ruskopilvyt,
rakastaa sua metsien mies!
Sulle retkeinsä riemut
tarjoo ruhtinas tunturein.

Näitkö karkelot kauko-ilman,
päältä vuorien päivä kun nous,
näitkö koittaren juovan
mettä usvien värjyväin?

Metsän muistatko äänet, lehvää
tuulen sormet kun soittelevat,
lintu laulaa ja virta
paatten uomassa pauhuin käy?

Taikka tunnetko verien kuohun,

konsa torvet ja haukunta soi,
pensas rapsaa ja peura
etees juoksusta seisahtaa?

Tyttö, muistatko tumman illan,
tähdet valjut ja vipajavat?
MaUmor-kummuUe tuUos
katsomaan, miten syntyy yö.
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Usein tunturiU' istuin, konsa
sulki porttinsa kimmeltävän
lännen päivä, ja pilven
pielet vaaleni hiljaUeen;

viileyttä join illan hengen,
varjon kulkevan laaksossa näin,
öisen äänettömyyden
merta mieleni harhaih.

Raikast' on elo tunturilla,
helppo lehdossa henkiä on;
tullos mulle, ma avaan
sulle riemujen maailman!»

Virkkoi aaltojen vilpas impi:
»Lemmin laajoja teitäsi, GaU.
Raitis tunturin tuuli,
hertas lehdon on hiljaisuus.

Enemmän mua laulut hurmaa,
muistot urhoista Ossianin.
Niitä kun minä kuulen,
posken hehkulla värjyy hius.

Usein juonut on kummun nurmi
peuran verta, min nuoleni kaas
kesken juoksua nopsaa.

GaU, mun jouseni lyö kuin sun.



218

Mene, Morvenin kankaill' itse
tieni sorjin on ohjata mun!
Nuoli, jousi ja hurtta
metsän immelle kylliks on.»

Poistui synkkänä Gall. Nyt saapui
Rurmar, laulujen ruhtinas; vait
kauan huulensa viipyi,
silmä impeä ihaili.

»Tyttö», virkki hän viimein, »haihtuu
sinut nähdessä sieluni mun
silmääs määrättä, niinkuin
haihtuu päivähän usvat yön.

Mull' ei mainetta, jonka kantais
muisto ylpeä aikojen taa;
varhain vaaleni poski,
suruun nuoraa ma surkastuin.

Mutta lempiä voimaa tiesin,
laulaa sankaritöitä mä sain;
usein soittoni myrskyn
Morven kuuUut on kummissaan.

Nyt mä unhotin urhot, taistot,
kylmä loistolle mainehen oon,
ruostuu harppu, jot' ennen
haltioissani helkytin.
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Kronan rannalla, kuss' ei kuulu
kosken pauhulta ääneni mun,
yölle laulelen yksin
hiljaa huolia sydämein.

Mulle tullos, ja suurna soitto
taas kuin riemujen päivinä soi,
siivet saa, läpi aikain
vielä Rurmarin maineen vie.

Tyttö, lemmitkö muiston kieltä?
Kauan salU sen kertoa: näin
lauloi ruhtinas Shelman,
kun Oihonnan hän katseen sai.»

»Rurmar», aaltojen impi lausui,
»virran rannalla kukkanen on;
illan tuulonen uneen
vartta hentoa tuudittaa.

Sille rintasi taistot laula,
unten laulaja riutuvien,
kunnes silmä sen yössä
hiljaa kostuvi kyyneliin.

On Oihonnalle laulu armas,
kalvan kalskekin harppu kun soi,
voitot kun runoniekan
suulta myrskynä pauhaavat.
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Urhoist' unta hän nähdä voisi,
uhmaa lempiä leimuavaa.
Mene, mies polon mielen,
huoles lohtua hällä ei!»

Silmä Rurmarin tulta iski,
poski kalpea ruusuja sai.
Pois hän kasvonsa käänsi,
hiljaa luolasta loittoni.

Astui myrskynä eteen immen
korska ruhtinas taistelujen:
»Gallin, Rurmarin hylkäät,
tässä kolmas on, Klesamor.

Sanoin kilvata ei hän taida,
kesken kilpien, hurmehien
suunsa vaikeni, miekka
kieltä kuoleman haastoi vaan.

Mutta taistoja lemmit, tyttö,
hehkut tenholle sankari-tien;
taistot vartoo, sun tahdon
ensin sulkea syUini!»

Sammalpaadelta nous Oihonna
käden tarjoten katsehen loi
silmän tutkivan loistoon,
nuorukaiseUe lausui näin:
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»Varhain veljistä kallein muUe
olit, Klesamor, ainoa, ken
maassa Morvenin lemmit
säilän Uekkiä selkeää.

Koska Shelmasta maille muille
läksit mainetta etsimähän,
merten taa sinun teitäs
usein mieleni seurasi.

Väre hengestä isäin suurten,
kulje kunne sun taistelot vie,
vieraan kammoksi vielä
voima elvytä Finjalin!

Kaukaa kun runoniekka saapuu,
silloin kilpien salihin käyn,
luona laulajan polven
kuuntelen nimes kuullaksein.

Oisko arpasi varhain käydä
piiriin pilvien himmeän maan,
alas katsahda, täällä
posken kyynelisen sa näät.

Usein aution nummen teillä
iUan pilvihin silmäni luon,
muistan kutrisi tummat,
otsan kaaresi kirkkahan.
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Mutta lempeni vain on siskon
eikä morsion; kasvattanut
meidät on sama taatto,
Shelman valtias harmaapää. -

Lausui ruhtinas: »Aallon impi,
ei Morannal sun taattosi, et
mulle sisko. Ken nähnyt,
kaukosynty, sun syntys lie?

Täältä kaukana valvahtaen
valoon silmäsi sinisen loit.
Vaimon ei, meren anti
tytär onpi Morannalin.

Ehkä autuas aalto nousi
kevättuulilla päivähän päin,
vaipui taas, sinut kantain
vaahdon helmasta välkkyvän.

Hiljaa otsalle nuorukaisen
aallon impynen huulensa vei:
»Olet veljeni; voinko
olla veljeni morsian?

Kaukaa saapa on sulho, niinkuin
pilvi rannalta taivahan, kuin
tunturein rajutuuli
saap' on aavistamatta hän.»
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KOLMAS LAULU.
En tuuloseksi syntynyt, aalloks en,
vaikk' en kuin muut ma lempiä taida,

Lyö neidon sydän arka ja lämpöinen
tääll' alla mun jääni kaihoten myös.

Ken Loran laakson peuroja pyydystää?
Tuhannen kaiun porteilta äsken
on torven ääni kiirinyt takaisin;
se vuoteella illan nukkuvi nyt.

Kuss' sammalpaatta, tammien saartamaa,
ain' aallot Kronan tummina kaulaa,
on metsän-käyjätär lumi-olkainen,
Oihonna on, impi viileän veen.

Hän kanervilla istuvi iloissaan
hyväillen hurttaa ruskeakarvaa,
mi väsyneenä haavasta nuoleksii
nyt hurmetta peuran kylmenevän.

Ei ollut neito metsällä yksinään,
oi' laulun Gylnandynen hän kanssa.
Jo vitkaan tyttö kalpea tuolta käy,
hänt' tervehti hymyin ystävätär.

Oihonna lausui: »Tytär Hidjallanin,
jo vaipui vieras viitojen arka.
On kaunis ilta, kutreja kaulaUain
sen tuuloset viskoo viileät jo.
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Sa laula mulle, lempeä kunnes kuu
päält' idän pielten kankahat huohi.
Oihonnan jään jo lauloit ja uhrit; ei
nyt murhetta, laulu hilpeä lyö!»

Ja Gylnandyne istahti laulamaan,
loi kyynelkatseen ilmoja kohti;
ui aavaa korkeuden sinihimmeää
yön pilvi, sen rataa seurasi hän:

»Miss' ollet», lauloi, »riemu Krualinin,
tuon urhon harmaan, päälläkö pilvein?
Hopeapilven reunalta katsahda,
näät onnesi tääU', Oihonnan sa näät.

Oi, muinoin, Le, sä hnnassa isäisi
näit Gylnandynen lempivin silmin;
sä häntä tänne seurasit Morveniin,
jäit vierahaks soiton helkkyvän maan.

TääU' usein illoin kummuUla kuljeksit,
kun päivänpaisteisen yli seudun
sun tyttös raikas, kutsuva torvi soi.
Sa tääUä Oihonnan kohtasit myös.

Ken hänet näkee, ken, jok' ei unhottais
mit' autuainta aavisti ennen?
Sua katsoin ma, Oihonnaa sa katsoit vaan,

Ma kuihduin, sä itse elpynyt et.
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Sun huules vaientui, hymy haihtui sen,
kuin pilvi poskes kyynehn kylpi;
kuin valju aave päivin sä harhailit,
kuin nummella tuuli kuljit sa öin.

Noin hiivit kerran aamulla yksin taas,
viinestä välkkyvästä Oihonnan
vasaman kärjekkään, varas outo, veit;
sen rintaasi kätkit hurmehiseen.

Säveltä voiton-harppu ei suUe suo,
ei muiston suvin mainehes lennä,
oi, varhain sorruit urhojen töiltä, Le;
vain tyttönen 'kuolos laulaja on.

Kuin runoniekan lauluni kaiu ei,
et, pilven varjo, valkene sntä.
Mun murheestain ei mielesi mustu, he
Oihonnan se ei, sun armahas ei.

Soi, laulu, nUnkuin uupuva nummentuul',
ei kuultu, vastausta ei saava,
vie hiljaa huokaukseni helmaan yön!
Kuin huokaus kerran uuvun ma myös.»

Hän päätti. Vuoret, laaksot ja lainehet
jäähyväis-soinnun laululle kaikui,
ja kallioissa kaukana Kronan vuo
kanss' äänettömyyden taisteli vaan.
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Valossa tähtein mykkien, lempeäin
Oihonnan silmä loistava nousi;
kätensä Gylnandynelle antoi hän,
näin haasteli impi vilppahan veen:

»Kuin vuorten viima viileä, lauletaan,
Oihonna laakson kukkasin leikkii;
on kevään aalto hän sädevälkkyvä,
on silmässä liekki, rinnassa jää.

En tuuloseksi syntynyt, aalloks en,
vaikk' en kuin muut ma lempiä taida.
Lyö neidon sydän arka ja lämpöinen
tääU' alla mun jääni kaihoten myös.

Mut miksi Morven urhoja kasva ei
kuin muinen? Kilpi Finjalin raskas
on hänen heimolleen, runon riutuvan
soi kaihoja kielet Ossianin.

Sain kyllin kuulla huolia, kyllästyin
jo kyyneleihin Morvenin poikain;
mull' ollut heille lempeä lemmest' ei,
soin murheeni, muuta taitanut en.

Kons' saapuu ukkospUveni myrskyssä,
sun konsa nähnen, unteni sulho,
sodassa säilän säihkyllä liekin sen,
niin rintaasi nostin, seijastavan?
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Nyt, Gylnandyne kalpea, kuunnellos,
mik' on Oihonnan mielehen laulu!
Ei vaikeroi se, virteni raikas on,
soi tuulena pohjan tunturien.

Näin taru kertoo: Kaukana Loklinin
rauhaista maata hallitsi Fjalar,
nimensä nuorna myrsky oi' Lodinin,
hänt' unhottaneet viel' ei meret, maat.

Jo vanhaks sai hän, jäi sodat, linnassaan
joi simaa, valvoi lain, veron kantoi;
unohtui miekka huotrahan ruostumaan,
ja rannaUe laivat lahota sai.

Häh' oli poika, muita häh' oUut ei,
tää kerran eteen taattonsa astui;
elämän huomen hohtava silmässään
hän vanhusta katsoi, haasteli näin:

/fee muUe laiva, taatto, mun lähteä!
Nuoruutes retket mieltäni kiehtoo.
Käteni vahva on, veri kuuma. Pois!
TääU' laaksojen ilmat untelot on!»

Vait istui vanhus. Lämpeni poikansa.
taatto», lausui, »pyyntöni täytä!

TääU' enää maineetonna en elää voi,
en kuulla sun töistäs lauluja vaan.



228

On kevyt kilpes mulle, kuin nuori puu
käsissä näissä taipuvi joutses.
Maailma, jossa voitit, viel' avoin on,
lie voitoille avoin Hjalmarin myös.»

Mut ankarana Fjalarin ääni soi:
»Ma vannoin», lausui, »suojata rauhaa.
On mennyt päivä myrskyni, tyynet maat
mun iltani lasku kirkastakoon.

Tuhotut laihot, rauniot, hurmevuot
ne sodan synkän kulkua rastii.
Ma rauhaa rakastan, sitä katseUos!
Sen kauneus maani kasvoiUa on.»

Mut nuorukainen vaikeni, polttava
putosi kyynel hehkuUe posken;
taas sitten silmä entisen säihkyn sai,
ja tuskansa ilmi kuohahti näin:

»Mik' oikeus suU' uhrata, valtias,
on poikas yöUe aution unhon?
Suit' elon sain, se vie, elo maineeton!
Muun arvoinen ohut lahjasi ei.

Näin nimetönnä kuoUa on raskasta,
mut, taatto, raskahampi on elää.
Miks synkistyt ? En elää ma voi, mut voin
sua kuuUa; sen teen ja kuolohon käyn.»
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Vait istui vanhus kiukkunsa kätkien.
Jääkylmyys tyyneydess' oli sanain:
»Sa laivaa pyydät, säätkin, se rannalla
ens-retkeni ajoilt' ollut jo on.

Halk' emäpuu on, pohja on ruohoinen
ja päivä läpi laitojen paistaa.
Sill' lähde, merta ui, nimes outojen
hae keskeltä äänten; unhotan sun.»

Ja Hjalmar läksi. Sankarit joutilaat
pihaUa linnan lapsina leikki;
ja kädet, ennen kalpoja käyteUeet,
nyt kiekkoa viskoi, palloa löi.

»Ken vielä lempii tenhoa taistelon»,
urhoille huuto Hjalmarin kaikui,
»ken kyntää merten aavoja tahtoo taas,
ken kilven ja kalvan leikkihin käy?

Ma laivan sain; sen pohja on ruohoinen
ja päivä läpi laitojen paistaa;
mut miehet voiton voittaa, ei purren puu,
ja voittajan tie myös varmin on tie.»

Se huuto soi kuin pauhina ukkosen,
kun päälle kuuman, paahtavan päivän
sen vaunut öiset leimuten vyörähtää
ja valveiUe nostaa untelon maan.
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01' lammen tyynen vellonut tuulispää,
lietoina taas sen lainehet nousi;
jo särkyi sulku, riemuiten valloilleen
nyt syöksähti tulva vangitun vuon.

»Merille, taistoon, voittohon, täältä pois!»
näin huudot kaikui miehestä mieheen,
puol'uponnut jo ulkoni laiva, jäi
taa uhmatun aallon syntymämaat.

Sai sana Fjalarille: »Sun poikas läks,
etääUä laineill' laiva jo siintää.
Maas suojatt' on, sen sankarit parhaimmat
hän kanssansa kaukoretkeUe vie.»

Kuninkaan muoto muuttui, hän vihastuin
salissa kaikuvassa löi kihpeen:
»Merelle, nuoret», huusi hän, »kuoleva
on hän, joka rikkoi Fjalarin lain.»

Mut aseveikkons' aikojen menneiden,
SjoU, vanhus kuuru, harmaja, lausui
»Kuningas, kostontuumasi turhat on,
et pääskyillä ajaa kotkia voi!

Tavannet Hjalmarin, hänet lannistaa
kädeUäs kuihtuneella sa tahdot;
hän tunnoss' eikö voimansa ylpeän
työs voimattomuutta naurava he?»
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Ei sanaa Fjalar lausunut. Valkamaan
hän läksi, seurassaan aseparvi.
Hän astui verkalleen, vihan äskeisen
nyt jääks oli kuohut jähmettyneet.

Hän kolme päivää mert' oU harhaillut,
mut neljäntenä nähtihin laiva;
se kohti purtta Fjalarin suuntasi
ja kohta jo keinui vierellä sen.

»Käy taistoon, Fjalar!» kielellä Permien
jylisten päämies huusi, »sun poikas
löi kuninkaamme, vei hänen laivansa,
siis kuole, ja meille laivasi suo!»

Samassa johtain joukkoa ryntäävää
hän kuninkaan jo laivalla riehui,
ja taisto nousi tuima ja tasapää,
mut Fjalarin joukko harveni jo.

Vain vanhat urhot ympäri valtiaan
nyt enää kilpimuurina seisoi;
ei enää voittaaksensa hän taistellut,
vaan sankarin lailla kaatuakseen.

Mut katso, telmeess' ennen ei huomattu,
jo laskee laiva aaltoja halkoin,
on kokka kultaa, purjehet purppuraa,
ja mastossa lippu Gauthiodin.
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Se merta kyntää tyynnä, mut nopeaan;
pian ympäriUä Fjalarin parvi
urosten uutten tenhottu, riemukas
taas uudisti miekkain häipyvät häät.

Se taisto kesti laskuhun auringon;
sai kuolon Permi viimeinen siUoin,
ja voitti Fjalar, vaan yhä seisoi hän
yösynkkänä miekoin paljastetuin.

»Levähtää viel' ei kalpani saa», näin soi
väristen vanhuksen syvä ääni,
»on kesken työni, eessäni uhmaavin
viel' lannistamatta on vihamies.

Vihannut Permalaista en, siksi en
rauhaani merten vaihtanut myrskyyn;
mä häntä hain, ken polki mun käskyni,
ken pilkkasi valaa vannomatain.

Käy esiin suljetuin kypärein, sä mies,
min työlle heikko on sanan vitsa;
puhua toista kieltä mä tahdon nyt,
lie tuimempi tutkain lyömähän sen.

Käy esiin, mies, ja miekkasi paljasta
isääsi vastaan, jolta sen saitkin!
Jos et, niin polviUes katuvaisna käy
luo taattosi, kuole, puhdista syys h
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Hän päätti. Kautta sankariparven nyt
humina käy kuin huokaus aallon;
ja yksin, tyynnä, hirmuisna paikallaan
vain valtias uhkaa Gauthiodin.

Pois miekan, kilven voittaja Hjalmar vait
kannelle laski hurmehiselle,
aseetta eteen taattonsa astui hän
ja nöyränä polven notkisti nyt.

Ja illanruskoss' säihkyen säilä nous,
sen kohti poikaa suuntasi Fjalar;
hän voimaU' iski, soi kypär'rauta, mut

nuor' urho on vielä koskematon.

Virkahti valtias: »Olen vanha jo,
en noin ma ennen iskenyt. Eiisu
pois suojus, pääsi paljasta, heikko on
käs'varteni rautaa rikkomahan!»

Kypärin Hjalmar ääneti riisui pois,
vihalle taaton tarjosi päänsä,
alttiina seisoi, muuta ei suojanaan
kuin kasvojen kaunis tyyneys vain.

Nyt vanhus horjui. Kuoleman-iskuhun
kohonnut miekka uhria koski
niin hiljaa, kuin jos laskenut lepoon ois
se vuoteelle keltasuortuvien.
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Siit' asti Hjalmar uljasna, vapaana
laineita vetten ventojen halkoo,
ja Fjalar maata rauhaista vallitsee,
ja leppynyt rinta riemuisa on.

Kun joskus ilta joutuu ja linna on
vieraita täys, ja vaahtinen sarvi
saha kiertää, laulaja harmaapää
kun valtavan soiton kieliä lyö,

eik' entis-aikain töitä hän muistakaan,
vaan yksin nuoren voittoja laulaa,
ja Hjalmar, Hjalmar vain salin kautta soi
ja Fjalar, se uljas, unhotetaan,

kuningas silloin juo siman mielellään,
pään painuneen hän nuortuen nostaa
ja kiitoUisna puolehen laulajan
hän kirkkahan joskus katsehen luo.»

Hän päätti. Maassa kaste jo kimmelsi,
ja siintyviltä ilmoilta katsoi
kuun silmä avaruutehen rauhaisaan,
miss' ääneti liikkui lempeä yö.

Mies silloin nummen polkua lähestyi.
»Oihonna», lausui hän, »sua etsin,
sua vartoo luokseen Morvenin valtias
jo koittoa ennen. Joutuos siis!»
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»Mies sanain kiitäväin», oli vastaus,
»mintähden vanhus näin mua kutsuu?
Hänt' onko kuolon henkäys koskenut,
jo aikooko maahan henkien hän?»

Mies lausui: »Kalvat linnassa kalskavat,
ja kolme kertaa tornissa vanhus
on kilpeen lyönyt, taistelohuudot käy
mies mieheltä; muuta tiedä mä en.»

Oihonna silloin nous, ilo silmässään.
»Mies», lausui hän, »on toimesi tehty,
vie kuninkaalle tyttären tervehdys;
kuin koittavi koi, sen tornista nään! --

NELJÄS LAULU.

Miks saavu jo Hjalmar ei?
Hält' Innishonnanko lehtoin yö
vei taistomielen, hän onko
sanansa unhottanut?

Jo Shelmassa koittaa koi,
hämärtää torni Morannalin,
sen alla vuorehen aallot
sumuiset huoaten lyö.
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Oihonna, sa viel' et näy,
miss' unelmoit, meri-syntyinen?

Sua kaipaa vanha Morannal
valokseen, joutuos jo!

Ei loppua yön hän nää,
yö häll' on aamuton silmässään,
ei nää hän, kuinka jo huomen
maan huolii morsiokseen.

Mut tuuloset vilppahat
hän tuntee torninsa aukosta
ja vesilintujen lennon
jo kuulee alkavan hän.

Ja aaltojen pauhinan
hän huomaa, kutsuvi tytärtään:
»Oihonna, joudu, on päivä,
ma kuulen ääniä sen.»

Hän saapuvi, immyt veen,
tuo säde viileä Morvenin;
luo käy hän vartovan: »Terve,
Morannal, taattoni oi!

Ma rannalla Kronan vuon
näin päivän viimeksi laskevan;
mua siellä kiehtovin silmin
viel' lämmin katseli yö.



237

Nyt saavun ma myöhään, sun
maili' unten, oi isä, unhotin;
syvästi tyttäres nukkui
metsällä uuvuttuaan.

Mut huippu Dunhormodin
ei loista vielä, sen honka vain
punertaa. Aamua ennen
miks tänne käskit sä mun?»

Mut neidoUe kuihtuneen
kätensä lempeä vanhus soi
ja lausui: »Tullos, oi tähti,
sa Shelman himmeän yön.

Yks päivä sä, tyttärein,
viel' ollos valkeus vanhuksen;
on ihaks silmäni seijas,
yö mennyt kuin uni pois.

Kun tähtien välkkeessä
näät ihan hattaran vaalenneen,

sen äärtä, silmässä päivä,
kuningas Morvenin käy.

Ja maansa hän näkee taas,
kuin muinaisesta hän muistaa sen,
sen kummut kun valovuossa
väreili lempeän kuun.
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Pian taistelon hetki lyö,
tää Innishonnasta viesti sai:
on tuUut laulujen Hjalmar
ja urhot Lokhnin myös.

Sielt' tervehti eilen näin

mua nuori kotka se usmain maan:
»Kuningas Morvenin kuulun,
nyt taistoon kansasi tuo!

Tuul' pohjasta raikas käy;
kun sarastuu vedet huomenna,
purjeiden pilven se sankan
tuo raukkaa rantaasi päin.»

Hän päätti. Mut hohtehen
sai immen poski. »Miks uhannut
sun maatas», virkki hän hiljaa,
»Oihonnan sankari on?»

Näin lausui Morannal taas:
»MuU' aarre on, sitä vaatii hän;
sen maine lauluissa helkkyi,
mielt' urhon houkuttaen.

Tää viestinsä ylväs on,
se kuullos: »Aaltoja kuljin ma
keväimen, auringon maille
ja kotiin talven ja jään.
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Mut kunne ma kuljinkaan,
Oihonnaa vain taru, laulu soi,
soi rukka ruikutus, tuska
vain sulhoin hyljättyjen.

Ja korskean valloittaa
tuon vannoin siUoin ma harmistuin
Siis suojaa tyttäres, Hjalmar
hän miekoin kihlaava on!»

Näin uhkasi; nyt josp' ois
se päivä, nummelle Kronan kun
ma kaasin Trenmorin joukot,
ja Erin huolehen jäi!

Myös sankari Lokhnin
sais rannan hietahan hautansa,
kuin meren aalto, mi syöksyy
päin rantaa, vaipuvi taas.

Mut aikani mennyt on,
on silmäss' yö, käsi rauennut,
ja taistot taakseni häipyy
kuin hohto talvisen yön.

Viel' loistaako Morven voi?
sen urhot uhmata kuolemaa?
Jous GaUin leimuta voiko
ja keihäs Klesamorin?
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Ja Rurmar, mi harppuas
salissa kaiutat Finjalin,
säveltä kilvestä voitko
sa kiistää miekalla myös?

Mut rannalta Loran jo
teräksen kalsketta kuulen ma,

Oi katso, taistohon käykö
jo miehet Morvenin maan ?•>

Loi katsehen hurmauneen
Oihonna aamuhun kuultavaan,
ja immen kasvoiUe taittui
kajastus päilyvän koin.

»Oi taatto, ma joukon nään,
se astuu vuorilta verkaUeen,
kuin pilvi laaksohon laskee
ja tuulta, ukkosta tuo.

Mut tyynet on aavat veen,
luo auki silmänsä aurinko,
on syvyys tulta ja vahvuus
pakahtuu valkeuteen».

Sai kasvoille vanhuksen
hymyinen huoli; mut ylväänä
hän nousi, henkensä into
sanoiksi leimahti noin:
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»Oi terve, sä taivasten
ja tähtein ruhtinas, aurinko,
mi korkeudestasi nuorna
maan katsot kuihtumiseen!

Sa riemuni muinainen,
mi mielessäin yhä kangastat,
vaikk' kattaa synkeys silmän
ja saartaa rintani yö!

Sun kätkeä kasvojas
siit' älköön tarvitko harmistuin,
ettei Morannalin poika
ois käyvä peitsiä päin.

Te voimani siittämät,
Gall, metsän ruhtinas, Klesamor,
nuor' urho, tuttava miekan,
ja Rurmar, laulujen mies,

nyt riemulla kulkekaa
tiet' urhoin, Finjalin astumaa!
Kaikk' katoo, katoomatonta
on sankar-kunnia vain.

On autuas, nuorna min
lyö miekka, ei ikä murra, hän
kuin leimaus hurmaten lentää,
lyö, ruhjoo, sammuvi pois.
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Kuin riutuva liekki, ah,
on vanhuus vaan. Kotiliedellä
se kituu, tuhkahan tummuu,
ei jälkeen muistoa jää.

Miks saavu jo Hjalmar ei?
Hält' Innishonnanko lehtoin yö
vei taistomielen, hän onko
sanansa unhottanut?

Mut on kuni kuohuntaa
ma aallon kuuUsin, pohjasta
myös tuulet kasvavin siivin
ohitse korvani käy.»

»Oi taattoni, pohjoisen
yö kaartaa taivahan kannen taas,

ja peljästyin säde päivän
päill' aaltoin kiitävi pois.

Ja sankkana piirit veen
pimeys vyöttävi, harjaltaan
GarmaUan kallio harmaa
pois hyrskyn vaahtoa luo.

Ja valkeat rantaan jo
lyö aallot, ukkosen polttama
törmällä horjuvi honka,
kun iskee yltyvä sää.
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Mut purjeita viel' ei näy;
etäältä synkästä pilvestä
vain välkähtää valo joskus,
se lokki lentävä he.»

Hän vaikeni. Myrskyn soi
jo ärjy täydellä ääneUään,
ja raskas aaltojen ähky
syvyyden rinnasta nous.

Ja taivahat tulta löi,
ja kautta ilmojen autioin
kumea pitkäisen kulku
kovemmin myrskyä soi.

Noin lausui Morannal nyt:
»TäUaisen päivän mä kerran näin,
sen päivän myrskyisen, konsa
sun, tyttö, aalloilta sain.

Darg mies oh. Laulaja
hänt' älköön mainitko. Hylkynä,
koditta, rosvona merten
hän kulki pattoisin päin.

Ma vainosin purtta tuon,
mi julkes kaarreUa rantojain;
ei vartomaan mua jäänyt
yön töihin tottunut mies.
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Sai ilta, mut rosvon viel'
etääUä purjehet vilkkuivat,
ja turhaan kiukkuni kiehui;
niin myrsky raivohon nous.

Ja pauhasi ukkonen
kuin nytkin, sää yhä yltyi tuo;
mun paisui purteni purjeet,
vaan Dargin puhkesivat.

Mut ei veri heittiön
mun ollut miekkaani tahraava.
Loi liekki pilvestä, toisen
pian rosvon laivasta näin.

Luo laskin ma. Valkean
vallassa kaikk' oli; -yksin Darg
perässä synkkänä, kilpi
päin tulta, tuijotti vait.

HäU' laps oli syUssään,
hän näytti nyt mua vartovan,
ja katseen viipyvä kaiho
taa pälyi lakkaamaton.

Mua säälitti kurja mies;
lähenin, purteni tuulta päin
ma nuolenkannoUa pyörsin,
tulelta turvaten sen.
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Nyt liekkihin kilpensä
Darg heitti hurjana, syöksähti,
sylissä lapsonen, kuohuun
syvyyden ahmaisevaan.

Pois myrskyssä laiva lens.
Hän itse aaUoista kamppaillen
kohotti lasta ja apuun
mua näytti kutsuvan noin.

Sen huomasin. Laivaani
poloisen korjasin. Silloin näin
ma ensi kerran Oihonnan,
sun silloin aalloilta sain.

Sa laps oUt hento, mut
veen, hekin vaarasta vammaton
sa itkit, rintahan rosvon
vavisten painaen pääs.

Mut synkkänä uhmassaan,
hiuksin, vaattehin hiiltynein,
kuin haamu kalpea istui
kanneUa kuoleva Darg.

Näin lausui hän: »Mielelläin
käyn lepoon unholan toivottuun
vaan häntä armahda, yksin
ken suree kuoloa mun.
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Mun vertani posket ei
tään lapsen puuntele. KeUekään
maanhylky syyt' elon synkän
perinnöks jättänyt ei.

Ma sain hänet aaUoilt' yön,
kun joulumyrskyUä rantausin
ma Vidar-kaUion aUe
luo linnan Gauthiodin.

Hänt' älkösi hyljätkö
sa, jonka lempeys kuulu on;
maan pääUä ainoa on hän,
ken multa riemua sai.»

Näin haasteh harmaapää.
Nous immen silmähän, kyyneleet,
mut kohta seestyen katse
näkyihin uusihin lens.

Jo soi sotahuuto. Veen
partaalla ukkosen pauhinaan
nyt yhtyi kilpien kalske
ja riemu sankarien.

Hän nähtihin myrskyssä,
hän saapui, kotka se usmain maan,

veen valta, aaltojen Hjalmar
lens maata Morvenin päin.
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Ja ylväänä rannaUaan
on Shelman vartio vankka myös,
kuin vuori vastahan merta,
mi pilviin nousee ja lyö.

Se löi, sodan hetki löi,
päin vuorta löi meri, vyörähti
päin parvi parvea, hyrsky
maan kastoi hurmehinen.

Mut vaiti on tenhossaan
Oihonna. Urhonsa näkee hän,
valonsa haavehen mailta
nyt kohtaa päivässä hän.

Hän syttyen silmäilee
väkevän kulkua, miekoin kun
hän pilveen Morvenin poikain
tiet iskee leimuavat.

Ja voitto on Loklinin

ja Shelman horjuvi joukko jo,
kun taukoo taistelon myrsky
ja surman tyyntyvi työ.

»Oihonna, sa vaikenet»,
Morannal virkahti, »miekkojen
miks helke harveni? Kuollut
jo kunto Morvenin lie?:
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?0i taattoni, iloitse»,
vavisten vastasi immyt veen,
»jo kohta laulujen Hjalmar
vain haamu pilvien on.

On halki jo suojus pään,
hän horjuu, kohdannut kolme on
hän poikaas, yksin hän sotii;
tuot' ihmein katsovi muut.

Gall kimppuhun keihäin käy,
säentä Rurmarin säilä lyö,
hurmeisna huohtavi kalpa
kädessä Klesamorin.»

Nyt synkkeni vanhus, löi
vihassa kilpehen nuoruuden,
ja äänin kuuluvin käski
hän taiston hiljenemään.

»Mun päänikö harmaja
häväistään?» huusi hän. »Poiatko
sen polkee kunnian, jonka
halk' aikain säilytin ma?

Mun iltani tahratun
ohitse siipikö lentävä
ois Finjalin sukuvirren,
varoen valkeuttaan?
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Ja lauluko Lokhnin
sois kuuluttain jalon kuolemaa,
ivalla mainiten: kolme
urosta Hjalmarin löi?

Gall, poika sa ruhtinaan,
kuin hänkin, veljistä vanhin sa,
käy yksin taistohon, kaadu,
jos voitto pettävi sun!»

Päin Loklinin kotkaa käy
tanassa kilpi Gall yksin. Ei
hän ollut heikko, mut hurmeen
pian rannan hiekka jo joi.

Hän taisteli voimassaan,
hän kaatui loistossa nuoruuden
kuin aamun aalto, mi nousta
ja kuolla kullassa saa.

Käy hurmeille tantereen
nyt Rurmar, syntynyt taistoon ei,
vain harpun, haavehen tuttu
ja rinnan varhaisen yön.

Hän taisteli, sammui kuin
syysmyrskyyn soihtu. Hän kuolon sai
kädestä Hjalmarin; rinta
runoille kylmeni jo.
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Päin Klesamor, kolmas, käy,
hän nuorin, mut verikentillä
kanss' urhoin rautoa, surmaa
jo varhain välkyttänyt.

Ties taistonsa vihaa, löi
tult' uhkan silmä, hän veljien
verellä seisoen kostoon
vei miekan leimuavan.

Ja iskevä rauta soi,
ja Morven riemuUa kuuU tuon
myöhäisen, kuolevan kaiun
ajoilta Ossianin.

Mut kalpansa hilhtsi
nyt Hjalmar kuoloa uhkaavan
ja lausui: »Seis! Elos nuori
taruUe säästyköhön.

Mua aamusi riemastaa,
sen päivä korkea kerran on;
käy, kättä lyö sovun, säily
iloille sankari-tien!»

Löi miekkansa lappeella
nuor' urho hänt' ylenkatsein. Taas
soi säilät, hurmehin sammui
myös silmä Klesamorin.
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Veen tytti, Oihonna oi,
miks kyyneltyy sinisilmäsi?
Mit' itket, aaltojen impi?
Sun urhos kaatunut ei.

Hän vanhusta syleili
ja lausui: »Oi isä, itke jo!
Sä yksin kanssani yöhön
armoille voittajan jäit.

Ei rannalla Morvenin
pojistas hengi nyt yksikään;
he kuoloon yhdessä kulki,
he hautain rauhan jo sai.»

Hän päätti. Morannalin
taas otsa selkeni, kasvojen
päivältä kalvennehelta
pois häivät hälvenivät.

Nyt Morvenin valtias»,
hän lausui, »pelvotta astua
voi tähtien sinisaliin
isäinsä henkien luo.

On muistonsa tahraton,
poikainsa vuoksi nyt haamuaan
ei yöhön kätke hän pilven,
kun Finjal äärtä sen käy.



252

Tee hautani viereen veen,
kuss' uinuu Shelman joruhtinaat;
yhteinen, oi tytär, patsas
maass' soiton yllemme suo!

Ja käy, kuhun uljas tie
on urhon vieraan, Morannalin
vie muisto myötäsi, kuule,
kun laulu töitäni soi!»

Hän silmänsä sulki jo,
pää vaipui harmaja valtiaan,
ja henki seestyvä liiti
pois pilvein korkeuteen.

VIIDES LAULU.
Mit' on ihmis-uhka teitä vastaan!
Niinkuin tähdet te, korkeat,
hymyilette vaiheiden usinan Halki
joita johtaa tahtonne henkäys.

Vanhaks saanut oli Fjalar, istui

katon kaartuvan alla vaan,
pitkään aikaan nähnyt ei ollut maataan,
viileytt' ei järvien henkinyt.
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Aamu koitti. Päiv' oi' äsken noussut
aaltoin kylvystä loistossaan,
ja sen riemu, vanhenematta nuori,
saliin paistoi nyt kuni muinenkin.

Mieli kuninkaan oi' aamun-raitis,
otsa kirkas ja pilvetön.
Muinais-aikain muistoja, myrskysäitä
piiriss' urhoin haastoi hän harmajain.

Äkkiä hän kesken kertomuksen
nousi ylväänä salissaan.
»Siivin siirtyy», lausui hän, »voiman hetket,
muistelolle päiviä kyllin jää.

Tunturille Tehnarin ma tahdon
vielä maatani katsomaan.
Nähdä tahdon henkeni luoman onnen,
ennen kuin mun peittävi kummun yö.

Tuokaa miekkani! Viel' yksi toimi
rauenneella on kädelläin.
Voittaa ollut on tapa mun, vain voittoon
syntyi päättymään taru Fjalarin.»

Miekka vyöUä vanha valtias nyt
astui harjalle Telmarin,
paadell' istui, ääneti katsoi maataan,
helmass' uinuvaa kesän kukkean.
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Päivän lämpö läikkyi laaksoloissa,
päällä järvien päilyväin;
vöinä kukkulain sinivirrat välkkyi,
kultalaihoin vainiot lainehti.

Ihanaisna, juhlapuvussansa
loisti Fjalarin laaja maa,
kiitollisen tyttären lailla katsoi
ylös silmiin taattonsa harmenneen.

Vanhan silmää hämäröitti kyynel,
sanat ylpeät lausui hän:
'Nähnyt työni oon; vala, jonka vannoin,
täytettynä tääll' ikimuiston loi.

Kylmät korvet isiltäin mä perin,
luonut maan olen viljavan.
PeUot nää ei kyntämät entispolven,
nuorna näitä suojia nähnyt en.

Elänyt ma olen.» Korkeana
Fjalar vaikeni; vanha Sjolf
piirist' urhoin, synkkänä otsa, astui,
loihe lausumaan sanat voiman hän:

»Fjalar, vanhenet, ja kätes jänteet
herpoo, kaUistut maata päin.
Varjon vain, jo haihtuvan yöhön, näkee
siitä silmä tää, mitä oUut oot.
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Kaikki jos sa mahdoit, miksi sallit,
voimas ett' elon syksy vei?
Sun jos työs se on, mitä katsot, niinpä
nouse, itse uudista nuoruutes!

Tahtoon jumalain sa taivu, Fjalar!
Lahja heilt' oli suuruutes.
Frej 7 se vihreään puki viljapellot,
Odin suuri suojeli rauhaa maan.

Thor soi voiman, konsa valtavana
seisoit kuohussa taistelon;
itse voit vain kaatua, unhoon jäädä,
niinkuin kaatuu aution korven puu.»

Vanhus päätti. Fjalar istui, mietti,
uhman-tyynnä hän lausui näin:
»Haastetahan valloista, joit' ei nähdä,
uniin uskomaan mua vaaditaan.

Tottunut en turvaamaan ma muihin,
turvan soi oma tarmoni.
Niin mä voitin ihmiset, jumaloilta
turhaan uhkaavilt' elon ohjat vein.

Totta olkoon: Fjalar vanhenevi,
vaipuu olka, on harmaa haps.
Paljon poissa on, mikä muinen oli;
niin on luonto, niin elon kulku on.
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Yks on jäänyt. Vielä vuotten lyömän
nostaa voin käden voittohon,
vaalenneet pois valtani riemut heittää
hymyin kuninkaisin ja kuoUa voin.

KuoUa tahdon. Täytetty on työni.
Vanhus korkean nosti pään,
kaUiolle valtiasviitan laski,
rinnan arvet päivälle paljastaan.

Miekan veti; ruosteetonna säihkyi
niinkuin taistossa muinoin se.
Vielä harmaapään salamoitsi silmä,
kun hän säilän terästä tervehti.

»Miss' on Dargar nyt», näin lausui Fjalar,
jumal-neuvot ken kuuntelee,
näkee aavat, joita ei silmin nähdä,
ajat elää, vielä ei alkaneet?

Niin jos viisas oisi, kuin hän kerskaa,
hetken tuUehen tietäis nyt.
Vannoi eteen miekkani käydä ennen
kuin sen lepää kostava leimaus.

Sai sen sanoneeksi, nähtiin haamu
verkkaan laaksoa kulkevan;
kohti harjaa tunturin askeleensa
ohjas, eteen Fjalarin astui hän.
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Hämmästyen valtias nyt tunsi
kasvot kulkijan harmajan.
Vaiti istui hän, käsi miekkoinensa
hiljaa hervahtui hänen vierelleen.

Kuninkaan oi' eessä Dargar: »Kutsun
suita sain. Näet tässä mun.
Valtias, mun varrota kauan annoit,
muotos muinaisesta on vanhennut.

Onko päätetty nyt työsi määrä,
vala täytetty vannomas?
Saitko kulkemaan elon, kunne tahdoit,
pilviks saatoit saUimat jumalain?»

Fjalar hymyili: »On kummallinen
usein sattumus; kutsuni
mikä tuuli korvahas kantoi, ukko,
juuri kun se ehti mun huuliltain?

Olet tullut, siinä kyllin. Näinpä
palkaks suUe ma vastaan nyt:
Sain ma kulkemaan elon, kunne tahdoin
mun on voitto, ei jumal-sallimain.

Katso, tuoss' on maani. SeUainenko
ois se, jos mua oUut ei?
Sodiss' öisin uhrata voinut kaiken,
elämästä täällä mi riemuitsee.
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Tämän maan ma voinut autioittaa
öisin äärestä äärehen,
ettei tuulell' lehteä tuuditella,
eikä kukkaa keinua perholl' ois.

Mitä näät nyt? Kunnes silmä kantaa,
päivä perkatut kultaa maat;
lehdot kohoo, kuss' oli korpi, missä
pedot kiljui, on majat ihmisten.

Pellot kantaa vuoden toivon, muinoin
merten aavoja ajelleen;
rikkautemme nous sodan hurmeest' ennen
nyt sen kasvattaa kesän kastehet.

Viljelty on maa, on ihmismieli,
taistoraivo on talttunut;

toiset mahdit miekan on sijaan tulleet,
väkivallan voittanut voima lain.

Kunniass' on kunto, kauniit tavat,
rauhan ammatti arvon saa.
Näin on maansa vallita voinut Fjalar
vastaa, eikö täyttänyt valaansa?

Mutta jumalaisi uhka, Dargar,
savun lailla on haihtunut:
siskoaan ei poikani syliin sulje,
häpeättä kannan ma harmaan pään.
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Ainut tyttäreni on aallon alla;
Hjalmar, laulujen kuulu, hän
merta aavaa voitosta voittoon kulkee,
tahraton ja taattonsa ylpeys on.

Lupaus viel' yks on täyttämättä:
tullos, aikani tärki on,
sovittamaan syysi sa astu, Dargar,
veres nyt mä vaadin sun valheestas.»

Kuninkaasen katseen laski, lausui
vanha tietäjä: »Kirpoaa
elon taakka multakin kerran, Fjalar,
liian varhain kuoloni saavu ei.

Kyllin nähnyt ihmiskohtaloita,
kyllin riemuja, murheit' oon.
Elää hetken voin toki yhden vielä,
pyydän hetken sen sinun tähtesi.

Viivy kostoillesi, kunnes joutuu
hän, ken voittosi vahvistaa,
kunnes Hjalmar, taattonsa ylpeys saapuu;
varro hetki, kaukana ci hän lie.»

Näin hän lausui, aavaa merta kohden
hiljaa viittasi kädellään.
Riemumyrskyyn Fjalarin puhkes urhot:
»Hjalmar näkyy, purret on Gauthiodin!»
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Hjalmar näkyi. Tuulen lailla laivat
kodin rantoja kohti lens.
Purjeet hetki hetkeltä nousi, nousi,
vaahto eessä keulojen kimmelti.

110 loisti sihniss' urhoin vanhain
laella tunturin pilvipään.
Fjalar yksin synkkänä istui; vaiti,
miettiväisnä laivoja katsoi hän.

Vasta kun ne valkamaansa ehti
rannan jyrkkien vuorten taa,
Dargariin taas valtias silmän siirsi,
mykkyytensä murti ja lausui näin:

-Nähdä saavani en luullut häntä,
kaukomaill' oli, mainittiin.-
Vaan jos silloin kuin elon jättää Fjalar,
ihme sattuukin, se ei ihme lie.

Puhuit Hjalmarista. Niin, hän saapui,
hän mun voittoni vahvistaa.
Tässä päivän, maan, meren nähden seiskoon
meistä ken on voittaja, tuomitkoon h

Näin hän lausui, nähtiin Hjalmar. Yksin
vuoren polkua nousi hän,
ei kuin ennen säihkyvä, rautakaunis;
saapui kilvetönnä ja paljain päin.



261

Valjut häUä oU kasvot, minkuin
hohde hangella kuudan-yön;
synkkä itse kuin näky haudan, miekkaa
kädessänsä hurmeista kantoi hän.

»Tervetullut, poika», murtuneella
lausui ääneUä valtias,

tulevan sun toisin ma toivoin, mutta

miten oliotkin, olet riemuni.

Puhu, kerro meille vaihees, varmaan
taistot ankarat taistelit!
Haavoistako voimasi hetteet kuivi,
koska huules värjyy ja valju oot?

»Taatto-, lausui Hjalmar, »asehitta
taistot ankarat taistelin.
Miekka purrut puhki ei rautapaitaa,
sentään haavoistaan sydän ehtyvi.

Katsettasi kohdata ma pelkään,
päivää piillä mun pitäisi;
syyni tunnustaa toki tahdoin sulle,
siksi elän vielä ja hengitän.

Olen murrettu. Mut suuruudesta,
vaikka nuor', osan täyden sain.
Kuullos laulajaa, tarun tutki ääntä,
mit' on Hjalmar ollut, sa tietää saat.
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Maineelt' urho pohjan, merten valta,
kuljin myrskynä maailmaa,
maahan korskat löin, tuin turvatonta,
kruunut riistin, kruunuja lahjoitin.

Tulin rantaan Loran noin. Morannal
maata hallitsi laulujen.
Tyttärensä kauneus kauas kuului,
taistoon vaadin Morvenin immestään.

Vanhus sokeana torniss' istui,
hänen poikansa surmasin,
laivaan voittosaaliina vein Oihonnan,
meren vaahti-aavoilla vietin häät.

Tiedätkö, oi taatto, mit' on lempi?
riemun suljitko rinnoilles
uhkuvan kuin maa, kuni taivas kirkkaan,
niiden lailla äärettä kukkivan?

Vaipui varjoksi mit' ollut ohn,
toivon kalpeni kangastus.
Voitot voitetut, unen hiomat uudet
tyhjäks saattoi entävä tuokio.

Kevään tuulet purtta veivät, minne
viittoi päilyvä, päätön tie,
aurinkoiset riemuisat aallot kantoi
taivas-korkealle mun autuutein.
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Silloin murhe joutui. Ruoriss' istuin
kerran illalla haaveUlen,
vain Oihonna valvoi mun vierelläni,
tähti korkeuden näki meidät vain.

Käteeni hän tarttui: »Hjalmar, miksi
rakkaammaks yhä mulle käyt?
Varhain olit haave Oihonnan; ennen
kuin sun kohtas hän, oli hän jo sun.

Niin jos lempeni ois olla saanut!
Silloin vaieta rohkenin,
mitä suUe pelkäsin julki tuoda,
mua ettei hylkisi ylpeytes.

Olin onnellinen; Hjalmaria
kallihimpi oi' onneni.
Taatoksein Morannalin kutsuin, ylväs
tuli kullakses tytär ruhtinaan.

Mitä ilmaista en silloin tainnut,
peittää mahdoton nyt mun ois.
Kaikki kestää, kärsiä voin ma, Hjalmar,
mutta sua pettää, sit' en mä voi.

Heitä, hylkää minut! Ei Morannal,
kuningas isä ollut mun.
Veri tää, nyt kuohuva rinnassani,
halvan orjan verta ehk' oUut on.
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Kotirannaltasi, Unnan luota,
valtalinnasi vastaisen,
joulu-yönä, Vidarin vuoren alta
orpolapsi aalloista korjattiin. -

Näin hän lausui. Tyyni oUos, isä!
MiekaUain hänen vertaan näät.
Morsioni, Morvenin kuulu impi,
oh sisko mun, sinun tyttäres.

Kuolla eestäni hän tahtoi. Häitä
tervehdin sua. Vaikeni.
Miekka niinkuin leimaus poveen piiU,
kuolon rauhaan vuorelle vaipui hän.

Aika kului, hetket vaihtui. Hiljaa
kulki aurinko kulkuaan.
Istui paikallaan kuni patsas haudan
liikkumatta, vaieten valtias.

Mitä mietti, tietänyt ei kukaan.
Kauhuin muut oli karkonneer.
Vanha Sjolf ja tietäjä Dargar yksin
viipyi, katsoi taistoa Fjalarin.

Vasta päivän mennen metsän rantaan

ylös silmänsä nosti hän.
»Teidän voitto on, ikivallat!» lausui.
»Rangaistuna teidät mä tunnen nyt.
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Mit' on ihmis-uhka teitä vastaan!
Niinkuin tähdet te, korkeat,
hymyUette vaiheiden usman halki,
joita johtaa tahtonne henkäys.

Miesi kerskaa: vankka, vaivat nähnyt,
voittoon tottunut, rautainen,
tahtoo kaikki hallita hengellänsä,
musertaa, mik' eessähän taivu ei.

Miekkansa hän nostaa. Silloin häntä
koskettaa käsi salainen;
miekka vaipuu, leimaus silmän sammuu
urhon uhka voimaton kyynel on.

Myrsky mylvii, meren aallot ärjyy;
käskystänne ne tyyntyy taas,
meri, miesten, laivojen syöjä, nöyrtyy,
eikä lasta hentoa niellä voi.

Tunnen teidät nyt, ei häpeäksi
mulle eessänne taipua.
Kyllin elin, halvaksi käynyt mulle
mainen suuruus on. Tulen luoksenne!»

Lausui näin ja kuolon kirjat hiljaa
pursi rintahan arpiseen.
Sydänlähteet aukesi, lämmin yhtyi
taaton hurme Hjalmarin hurmeihin.
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Kirkas, sees oi' ilta pohjan kesän,
rauha varjosi meren, maan;
sammui metsän taa tulivirta päivän,
päivän laiUa valtias Fjalar myös.
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professori J. E. ROSBERGTN
LAAJA JA ARVOKAS TEOS

MAA JA KANSAT
Professori ROSBERG on yliopiston opettajana

saanut maantieteen meillä Suomessa yhä huomatummaksi
tieteen haaraksi. Ryhtyessään julkaisemaan teosta MAA
JA KANSAT on hän nimenomaan tahtonut perehdyttää
aineeseensa suurempaakin yleisöä. Täysin tieteelliselle
pohjalle rakennettuna tulee tämä teos lukijalle esittämään
ja valaisemaan sangen monta mieltäkiinnittävääkysymystä
luonnon ja sivistyksen rajamailta.

Teoksen esitystavasta sanoo Päivälehti, että se on
»erinomaisen viehättävää ja kuvaavaa, se herättää
lukijassa aivan halun syvemmältä perehtyä aineeseen
ja niin taitavan opettajan johdolla käydä maasta toi-
seen tutustuen sen luontoon ja väestöön,» sekä edelleen:
»kuvat ovat runsaat, taidolla valitut ja hyvin suoriu-
tui, niin että se huoleti pystyy kilpailemaan vastaavien
ulkomaisten teosten kanssa.»

Teoksen käytännöllistä merkitystä lisää se, että te-
kijä kuvaa verrattain laajasti Pohjois-Amerikkaa ja muita
suomalaisten asumia maita Europan ulkopuolella.

Olen kaiken tämän johdosta varma, ettei teos tule
puuttumaan kenenkään opettajan, liikemiehen ja yleensä
oppia harrastavan kansalaisen kirjastosta. Siitä syystä
olen pannut sen ilmestymään kohtuullisen huokeana
vihkoteoksena, noin 25 vihossa ä 55 penniä, jotka
julaistaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Ne jotka teoksen tänä vuonna tilaavat saavat ilmai-
seksi korukannet teoksen kumpaankin osaan.

Porvoossa lokakuulla 1903.
WFRNFR
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EDELLINEN KOKOELMA.

MAAMME.

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kallis, soi!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä, rantaa rakkaampaa,
kuin missä kultaan Pohjan koi
isäimme kummut loi!

On maamme köyhä, siksi jää,
ei kutsu kullat sen.
Meit' ylpeä ei vieras nää,
mut meille kallein maa on tää,
maa saarten, vuorten, korpien
on meistä kultainen.

Näin missä soiluu salmein suut,
soi kosket kuohupäin,
ikuiset huokaa honkapuut,
yöt tuikkaa, loistaa kesäin kuut,
soi kaikki, loistaa kaikki näin,
sydämen sytyttäin!

Tass' auroin, miekoin, miettehin
on iskut isketyt.
Säin armahin, säin ankarin
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täss' ajat onnen, turmankin
on isäin Suomi kestänyt,
sen sydän sykkäillyt.

Tään kansan taistelut ken voi
ne kertoella, ken?
Kun sota laaksoissamme soi,
ja halla nälän tuskan toi,
ken mittasi sen hurmehen
ja kärsimykset sen?

Täss' on sen veri virrannut,
vuos eestä meidän se;
täss' itkenyt, täss' iloinnut,
täss' on se kansa kamppaillut,
mi meille, myöhäispolviUe,
kevensi kuormamme.

Suloista täällä, suotuisaa
olomme kaikki on;
kuink' onnen arpa lankeaa,
maa meill' on, armas synnyinmaa,
mi aarre muu ali' auringon
niin kallis, verraton?

Ja tässä, täss' on tämä maa,
sen näkee silmämme;
me kättä voimme ojentaa
ja vettä, rantaa osoittaa
ja lausua: kas, tuoss' on se,
maa armas isäimme!
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Jos loistoon meidät vietäis pois
vaikk' kultapilvihin,
miss' itkun huokaus ei sois,
vaan elo tähtein tanhu ois,
maa kurja tää ois kuitenkin
meill' aatos ainoisin.

Maa tuhatjärvinen, oi maa,
min kunto, laulu loi,
miss' elämämme suojan saa,
isäimme, lapsiemme maa,
ain' ollos vakaa, valpas oi,
äl' osaas vaikeroi!

Vapaana kerran kuorestaan
sun kukkas aukeaa;
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja korkeamman kaiun saa
sun laulus, synnyinmaa.

VÄNRIKKI STOOL.

Viel' entis-aikaa muistamaan
mun aina mieli halaa,
niin moni tähti tuikettaan
tutusti sieltä valaa.

Ken kera käy? Mun tuonne tie
luo tumman Näsijärven vie.
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Siell' opin miehen tuntemaan,
oi' ollut sotaunessa,
nyt vänrikki oi' arvoltaan,
mut onni takatiessä.
Ties kuinka samaan talohon
satuimme saamaan asunnon.

Mies olin silloin taidokas,
niin luulin, vaikka miksi,
ma olin ylioppilas,
mainittiin maisteriksi;
makeat päivät »meDsa» soi,
Stool armoleipää atrioi.

Mull' oli »Geflen vaakunaa»
ja piippu merenvahaa;
Stool poltti kotitupakkaa,
jos pinnettä ei pahaa;
mut sammal vaan, kun sattui niin,

niveräpiippuun pistettiin.

Oi kulta-aika autuas,
kuin lento leikin sulon,
kun nuor' on, ylioppilas,
ja huolt' ei toimeentulon,
kun viel' ei paina murhe muu,
kuin että viiksetön on suu!

Hädästä muitten tiennyt en,
ilosta sydän sykki,
vahv' olin, punaposkinen
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ja suonet tulta tykki.
Niin olin nuori, riehakas
ja korskempi kuin kuningas.

Mut nurkumatta majassaan
Stool, ukko unholoukon,
loi nuottaa, imi piippuaan,
soi telmää nuorten joukon.
Tuommoisen suhteen, sen mar ties,
oi' ollakseen jo melko mies.

Minulle riemu riemujen
oi' ukon käyrä varsi
ja muoto, ryhti ryhmyinen
ja kumma vaateparsi,
vaan kyömynokka erikseen
ja rillit rihmasankoineen.

Monesti läksin äijän luo
ma ilveilylle suotta.
Sep' iloni, kun suuttui tuo
ja häitä ratkes nuotta,
kun kävyn kädestänsä vein
ja paikoin väärän silmän tein

Hän kimpos silloin sijaltaan,
mun uksest' ulos työnti;
mut hyvä sana, sauhu vaan,
ja taas hän rauhan myönti.
Ma tulin toiste samoin töin,
ain' yhtä ilvettäni löin.
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Ett' oli ukko aikoinaan
nuor' ollut hänkin kerran,
edemmä tullut matkallaan
ja nähnyt toisen verran,
sit' en ma siUoin aateUut,
siks olin liian oppinut.

En, että miekka kädessään
verensä punaisimman
hän antoi eestä maamme tään,

nyt mulle armahimman.
Niin olin nuori, riehakas,
hän vänrikki, ma kuningas.

Mut kerran, kuinka ollakaan,
jo riehuun mieli kyltyi.
Talv' oli, päivää vaaksa vaan,
mut sekin pitkäks-yltyi;
oi' outo olla tykkänään,
en ollut päähän päästäkään.

Ma ensi kirjaan kurkoitun
nyt tarpehessa raton:

kuvaus Suomen taistelun,
tekijä tuntematon.
Vain armosta tuo kansiton
lie päässyt muiden joukkohon,

Mukaani vein sen, kääntelin
sivuja siinä hetken;
en tiedä, kuinka keksinkin
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jo Savon miesten retken,
ma luin rivin, luin kaks,
vereni tunsin kuumemmaks.

Näin kansan kaikki-mahtaneen,
vain kunniaans' ei myödä,
mi nääntyin nälkään, pakkaseen
voi voiton iskut lyödä;
jokaiseen riviin suudelman
ma tahdoin painaa palavan.

Kun vaara vaati, sota soi,
mik' uljas urhomuuri!
Maa raukka, kuinka vartioi
sua rakkaus niin suuri!
Niin kallis kuinka olla voit,
kun pettua vain leiväks soit!

Uus, arvaamaton avaruus
nyt aatokselle aukes,
uus syttyi elo, ihanuus,
min riemuun mieli raukes,
kuin siivin lensi päivä pois,
josp' ollut kirjaa vielä ois!

Se loppui, loppui iltakin,
ei laannut mielen palo,
niin moniin vielä kohtihin
mun täytyi saada valo,
hämärät selviteUä nuo;
mä läksin vanhan Stoolin luo,
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HäU' oli paikka entinen
ja vanha askar vakaa.
Ovella nurkukatsehen
jo sain ma rillein takaa;
olipa kuin ois kysynyt:
vai yöksikään ei rauhaa nyt?

Mut entinen ei tuUutkaan
nyt kiusan-tuottajainen:
»Luin taistelusta Suomenmaan
ja olen suomalainen.
Mua lisää kuulla haluttais,
teilt', arvelin, sit' ehkä sais.»

Näin lausuin. Silmän ihmeissään
hän nosti nuottaan luodun.
Se loisti, kuin ois ennellään
hän seissut eessä ruodun:
»Jotakin ehkä tietäisin,
olinhan siellä minäkin.»

Oljille vuoteen istahdin,
koht' ukon juttu kulki,
työt Malmin, tulet Dunckerin,
muut monet toi hän julki;
sees silmä, hohto otsallaan,
kuin kaunis hän nyt olikaan!

Hän myötä vaaroiss' ollut on,
on nähnyt veripäivät,
on voitot, iskut tappion,
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joist' iki-arvet jäivät;
häll' on niin paljon muistissaan,
maailma mit' ei muistakaan.

Ma hiiskumatta kuuntelin,
ei sanaa hukkaan lennä;
jo puoli-yössä oltihin,
kun vihdoin muistin mennä:
hän saatellen viel' ovellaan
puristi kättä iloissaan.

Meist' erottomat tuttavat
nyt tuli tuokiossa;
murehet, riemut, vaakunat
tasattiin sovinnossa.

Nyt olin vain yl'oppilas,
hän suurempi kuin kuningas.

Ma ukon suulta sommitin
nää tarut laulun parteen,
yöt monet niitä kuuntelin,
kun päre hiiltyi karteen.
Ne korutont' on kertomaa,
ne ota, kallis synnyinmaa!
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PILVEN VEIKKO.
Enempi kuin elämä on lempi,
enempi kuin lempi moinen kuolo.

Metsän syvyydessä seisoi mökki,
sydänmaassa, syrjäss' aivan tiestä,
kussa syksyst' aikain sota liikkui.
Vainolaisen silmä sit' ei nähnyt,
jalka tullut tietä sinne tuovaa.
Kaarne vaan, mi vaakkui ilman alla,
viestit veritöistä toi, toi kotka,
joka kylläisenä kuusess' istui,
taikka hukka, joka hurmehista
saalistaan vei korven komeroihin.

Pirtiss' istui pitkän pöydän päässä
pyhä-aattona nyt mökin äijä,
huoahtaen arkihuolistansa.
Posken tyynnä painoi kättä vasten,
lujaan kyynärpäänsä pöydän päähän,
mutta silmä sivuun vilkkui joskus,
asunut ei tyynnä alallansa.
Tuota muu ei nähnyt tuvan väki,
perhekunnasta ei kumpainenkaan,
tytär ei, ei myöskään ottopoika;
vaiti istuivat he, sylityksin,
käsi kättä, päähyt päätä vasten,
liki liettä, rauhass' ilman huolta.
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Viimein vanhus loihe lausumahan;
viisahalle oli vihje selvä,
vaikka vaan kuin huvikseen hän lauloi,
niinkuin virsi vieri, sanat sattui:

»Korven kuninkaaksi karhu syntyy,
kankahalle kauneheksi honka;
ihmislast' et tiedä, suuruuteenko,
voimaan, tyhjään turhuuteenko syntyy.
Tupaan talvi-illast' astui poika,
tuli outona kuin metsän lintu,
eksyessään ihmis-asunnoille;
lakin haljenteista päänsä paistoi,
varvas kiilui alta kengän lunten,
rinta paljas nutun repaleista.
Ken ja mistä? — Kysy ken ja mistä
rikkahalta, joU' on taatto, koto.
Tuuli tiennee kotitienohoni,
veikkoni lie ilman pilvi, itse
lunta vain yön anturoilla lienen,
jonka pois se polkee tupaan tuUen.
Eipä sulanut yön tuoma lumi,
tuulen teille vierryt pilven veikko,
pysyi poika, nousi nuorukainen.
Ensi vuotensa hän jouten juoksi,
vuonna toisena jo kasket kaatoi;
eikä mennyt kesä neljäs vielä,
kun jo karhun tappoi, karjan surman.
Missä on nyt miehen maine, jonk' ei
kuultu mahtajata näillä mailla?
Missä kasvattajan toivo? Tässä
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kuuruss' istuu vanhus, vartoo turhaan
sanan verran sotatöistä kuulla,
kuulla, kukistuuko maa vai kestää.
Tajuta ei voi hän kotkan kieltä,
käsittää ei kaarneen vaakkumista,
saloon vieras sanomaa ei saata,
nuorukainen, vanhan varaks suotu,
tytön mieltä vaan nyt tieteleepi.»

Niinkuin tuulispää, kun kesä-illan
luonto pyhäisesti vaikenevi,
entää, näkymätön, nuolinopsa,
korpilampeen lyö, ei lehti liiku,
havu häily, tyyn' on mänty, tyyni
kukka jyrkän rannan, tyynt' on kaikki,

syvyys yksin kuohuu; niin, kun iski
laulu nuoren mieleen, vait hän istui,
liikkumatta, umpimielin, vaikka
joka sana sydänverta velloi.
Tytön luona istui illan kaiken,
läksi levolle, kun läksi muutkin,
näytti nukkunehen ennen muita,
mutta aikaa ennen muita nousten,
kohta koiton ensi kuultehelta,
hiipi tuvasta hän hiljaa yksin.

Valkes aamu, nousi päivän pyörä,
kaksi vaan se nosti nukkumasta;
tupa siivottiin ja eine tuotiin,
mutta kaksi vaan nyt pöytään istui;
tuli louna, kolmatta ei kuulu.
Varjoton viel' oli vanhan otsa,
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vedettömät vielä neidon silmät,
mutt' ei, vaikka lepopäivä sallis,
ettoneelle painu kumpainenkaan.
Kului hetki, hidas kuin se hetki,
kunnes sää, mi ilman rannall' uhkaa
nousee, puhkee, raehtii ja raukee,
niin jo lohdutellen lausui vanhus:
»Kylän tie on pitkä, tyttäreni,
purot portahitta, vaarat jyrkät,
suotkin järvenä syyssatehista;
lähdet tielle aamun koittehessa,
tuskin iltaan sieltä joudut jäUeen.»
Näin hän lausui. Tuot' ei kuullut tytär,
istui mielin suljetuin, kuin kukka
kedoll' yöksi umpun ummistavi,
mitä mietti, itseksensä mietti.

Mutt' ei kauan istu impi heljä,
viikommin, kuin vartoo, päivän sammuin,
kasteen virvoitusta kasvi hervas,
kun jo kyynel poskipäälle vieri,
painui otsa ja hän hiljaa lauloi:
»Sydämen kun tavannut on sydän,
halpaa silloin kaikk' on, ennen kallein,
maa ja taivas, koti, taatto, äiti.
Enemmän kuin maa on syli armaan,
enemmän kuin taivas silmä hellä,
enemmän kuin äidin, taaton tahto
huokaus tuo tuskin kuuluvainen.
Tenhota mi voima voi kuin lempi,
lempivää mi paula pidättäisi?
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Sotkana hän järvet poikki soutaa,
yli vuorten kotkan siivin kiitää;
palajaa jo ennen puolta päivää,
kunne vasta yöksi varrottihin.»

KuuU vanhus kujerruksen vienon,
huoli rintaan syttyi, rauha rikkui,
kadonnutta etsimään hän lähti.
Vaiti tuvast' astui, vaiti korven
polkutietä tuskin tuntuvaista;
metsän latvoiUe jo päätyi päivä,
ennenkuin hän ensi taloon ehti.

Kolkolta, kuin honka liekin syömä
autiolla kulokankahalla,
kartano nyt näytti, rikas ennen;
tuvass' emäntäinen yksin istui,
lasta nukkuvaista UekuteUen.

Niinkuin lintu, pyssyn pamahduksen
kuullen äkkiä ja luodin lennon,
säikkyy, vavahtavi, siiven nostaa,
niinpä rahilt' oven äännähtäissä
säikkyi nuorikko; mut riemuks suli
hirmunsa, kun vanhuksen hän keksi.
Vastaan juoksi, käteen tarttui, posket
kyynelissä kylpi. »Terve,» lausui,
»terve, taatto vanha, kallis tullut
tuskan vierahaksi. Kolmin kerroin
terve hälle, josta kasvatit sa
kurjain avun, turvatonten turvan!
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Istu, lepää, uupunut on jalkas,
ilomielin kuule, mitä kerron:

Syksyn kaiken sota riehui, maata
ryösti ystävä kuin vihamieskin,
toki turvattoman säästyi henki;
mutta lähipitäjästä parvi, —

tuskin päivää siit' on, — sotajoukon
myötä läksi vainolaista vastaan.
Taisteltiin, ja meni voitto meiltä,
harvat lähteneistä surman vältti,
hajonneet kuin lehdet tuuleen nekin.
Kosto nyt kuin kevättulva vyöryi
seudun yU; kaikki, miehet, vaimot,
aseeton kuin aseelhnen, lyötiin.
AamuUa jo tänne virta vieri,
kirkkoon ensi kertaa soitettaissa,
meillekin yks osui turman laine.
Mutt' en viivy murheen muisteloissa.
Köysiss' oli mieheni jo maassa,
veri vuosi, väkivalta voitti,
hätä suurin, avun toivo turha.
Kättä kahdeksan jo mua raastoi
niinkuin petoparvi saalistansa;
silloin apu saapui, tuU turva,
Pilven veikko pirttiin niinkuin myrsky,
väkivallan hääti, häijyt kaatoi.
Taloss' istun ryöstetyssä tässä,
katon varpustakin köyhempänä,
vaan en iloinnut niin onnen päivin
kuin nyt, vammatta jos käy tuo jalo]
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puolisoni kanssa kylän mailta,
kunne vihollista vainosivat.»

Vanhus viime sanan kuultuansa
nousi, kuin ois levännyt jo liioin,
mutta silmäss' asui synkkä huoli.
Viipymään ei viihtynyt, vaan tietä
kylään vaurahasen vievää riensi.

Kaukometsän taa jo päivä painui,
kun hän, toivon, tuskan vaihemailla,
kerkes asunnolle kirkkoherran.
Kolkko oli kartano nyt suuri,
tyhjä, raiskattu kuin puuton saari,
nähty järven jäältä talvis-yönä.
Tuvass' yksin takan vieress' istui
rampa sotamiesi, vanha Miekka.

Nyt, kun ovi aukes ja"hän tunsi
kasvintuttavansa, pystyyn karkas
vanhus vaivain, haavain herpaisema.
»Vielä», virkkoi, »päivä meille paistaa,
polvi uus kun astuu polkujamme,
voimaa, miehuutta kun viel' on maassa
Moinen täss' on kirkonmeno ollut,
että lapsi, liekussaan sen kuullut,
lapsenlapsilleen sen kertoo vielä.
Katso, niinkuin ahnas susilauma
tuli vihollinen voiton-vimmoin,
ryösti, tappoi. — Vähemmät nyt kieli
vaietkoon, jos mieli muistaneekin.
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Vaan kun murhiin muut jo kyllästyivät,
julmimmat vaan jälkeen jäivät, siUoin
surkeus tääU' yli partaan paisui.
Jalo painien, vielä rauhaan jäänyt,
virmaan sidottiin nyt hevospariin,
seuraamahan jälkeen raivon ratsaan.
Lyhyt laki, oisi kohta ollut
käsi turta, lysmynyt jo jalka,
laahannehet maata valkohapset;
yksin seisoi vanhus, korkeutehen
silmän loi, kuin sinne katsoo silmä,
kons' on kaikki maassa yötä synkkää.
Kiitos olkoon! Silloin apu joutui;
hän, tuo tullut, mistä metsän tuuli,
Pilven veikko, salamaksi saanut,
heihin iski, sorti sortajamme.
Toisten turvissa nyt elän täällä
niinkuin murtokuusi muitten päällä,
heille vastus, taakka itselleni;
mutta ylistän mä elon arpaa,
jalo tuo jos voittajana vielä
taistelusta kirkon luota palaa.»

Vanhus viime sanan kuultuansa
riensi pois kuin tulen polttehelta;
vaan jo vaalennut oi' illan rusko,
ennenkuin hän kirkonkylään ehti.
Niinp' on kylä kypeneinä suitsi,
niinkuin pilviin hukkuu tähtitaivas;
siinti kirkko kummultansa niinkuin
tähden pilke pilviss' ainokainen;
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hiljaisuus niin kattoi seudun kolkon,
niinkuin kattaa kuudan kaljun syksyn.

Kesken kaattuin, puolto-, vainomiesten,
niinkuin varjo niityn niitoksella
kulki vanhus. Kuolemaa on kaikki,
hengen huokaust' ei korva kuule.
Vasta polun päässä, raunioiden
kesken polvittelevaisen, istui
nuorukainen, veriinsä jo riutuin.
Posket kalvakat taas punehtuivat
vienosti kuin illan valkopilvet,
syttyi silmä sammunut, kun tointuin
vanhuksen hän näki. »Terve,» virkkoi,

»nyt on kuolo helppo, kun saa varhain
monen myötä, eestä isänmaansa
voittain verens' antaa. Terve, maasi
turvan kasvattaja, kolmin kerroin
terve jalolle, ken meitä johti,
yksin mahtavampi kuin me kaikki!
Kas, jo murtui voimat, hajall' oli
joukkomme kuin karja kaitsijatta,
kadotettu, kurjan kuolon oma.
Ollut ei, ken joukon järjestäisi,
ei, ken neuvon antais, ketä kuultais,
kunnes korven komeroista tullen
mieron poika saapui, sankar-otsa,
kunnes äänensä soi taistoon kutsuin;
liekki sinkos silloin joka rintaan,
pelko poistui, hänet tunsi kaikki,
kanssaan hän päin miekkoja vei meidät,
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niinkuin kaislikkohon myrsky ryntää.
Katso kirkkoon päin! Kuin kortta maassa,
mist' on käynyt niittomiehen rauta,
pitkin tietä maan on vihamiestä;
siin' on ura uljaan käymä, häntä
silmin seurasin, kun jalka petti,
kuolemassa vielä aatos seuraa.»
Lausui näin, ja silmä hiljaa sammui.

Samoin sammui hiljalleen myös päivä;
valju kuu, yön aurinko, vain näytti
kulkijaUe tietä kirkkotarhaan.
Astui aitaukseen vanhus, siell' on
ristein keskell' ihmisparvi kolkko,
äänetön kuin nurmen nukkujatkin.
Kukaan askelta ei käynyt vastaan,
kukaan tulijaa ei tervehtänyt,
kukaan yhtä silmäyst' ei suonut.
Astui vanhus parven piiriin, maassa
jalkojensa eess' on nuorukainen,
veress' yltään, tuta helppo toki.
Niinkuin honka mäntymurroksessa
vielä maassa maaten verratonna
virui vihollisten keskell' urho.

Vaan kuin ukkosliekin lyömä seisoi
vanhus kasvoin vaalein, mykät huulet
värjyi, kädet yhteen pusertautui,
kunnes sanoiksi jo suru puhkes:
»Voi, nyt harja majastani murtui,
rae viljan sorti saraltani,
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tupaa tuttavampi on nyt hauta.
Voi, sun että näin mä näen jälleen,
kunniani, vanhuuteni turva,
taivaan lahja, äsken sorja, suuri,
nyt kuin hiekka, jolla lepäät, halpa.»
Tuskassaan näin vaikeroitsi vanhus,
vaan jo kohta kuului ääni toinen,
ääni tyttärensä, äsken tulleen:
»Kallein kaikesta, mit' ompi maassa,
olit sylihini suljettuna,
kaksin verroin kallihimpi vielä
olet muUe mullan sulhosena.
Enempi kuin elämä on lempi,
enempi kuin lempi moinen kuolo.»

Näin hän virkkoi vaikeroitsematta,
astui hiljaa kaatunehen luokse,
polvistui ja huivin otti, peitti
kevyesti otsan lävistetyn.
Äänetönnä urospiiri seisoi
niinkuin metsä, miss' ei lehti liiku;
vaiti seisoi myöskin vaimoparvi,
tuskaa suurta suremahan tullut.
Mutta jalo tyttö virkkoi jälleen:
»Jospa joku toisi vähän vettä,
veret poskilt' että pestä saisin,
suortuvaansa vielä siliteUä,
silmät nähdä, sulot kuolossakin;
kaikille nyt soisin riemuin näyttää
Pilven veikon, orvon mieronlapsen,
josta koitui kotimaamme turva.»
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Koska vanhus neidon sanat kuuli,
näki turvattoman vierellänsä,
taas hän äänell' äänsi murtuneella:
»Voi nyt, voi nyt sua, tytär parka!
Auvon auvo, turvattoman turva,
huolen hoiva, taatto, veikko, sulho,
kaikki tuossa kadonnut on suita,
mennyt kaikki, mitäkään ei jäänyt.»

Itkuun tuosta parahti jo parvi,
vedetönt' ei ollut silmää siellä;
mutta jalon immen kyynel kiilsi,
kuoUeen käteen tarttuen hän lausui:
»MurheeU' ei saa muistoasi viettää,
ei kuin sen, jok' unhoon kohta uupuu;
niin sua itkevä on isänmaasi,
niinkuin kasteen itkee kesä-ilta,
tyynnä, loistavana, lauluUisna,
syli auki uuden aamun koittoon.»

SOTAVANHUS.

Hän korkeana nousi
pimento-nurkastaan,
mies kookas, vaikka kuuru
jo varsi vanhuuttaan.
Ja muuttunut oi' ukko
kuin uuteen muotohon,
soturiryhti uljas
häh' olennossa on.
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Hän ruotulaisna muutoin
nyt eU vanhoiUaan;
sodista muinaisista
jäi saaliiks arvet vaan;
mont' aikaa suojaksensa
vain mieron rannan ties,
Alavuelle viimein

jäi Röikön torppaan mies.

Nyt äkkiä hän nousi,
kuin havahtunut ois,
ja päältään arkiryysyt
kaikk' alkoi heittää pois
ja tallest' otti vanhat
taas juhlatamineet
ja jakoi kahtahalle
kähärät valjenneet.

Tuvasta valmis käymään
jo tuossa sotilas,
puettu sini-keltaan,
oi' aivan arvokas;
tuo hattu vaskiniekka
jalosti varjoo pään,
on kasvot tuonen-tyynet,
on sauva kädessään.

Taas päivä, pitkään piillyt,
se seesnä hellittää,
seitsemästoista päivä
on elokuuta tää,
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vesillä, mailla tuuli
vain hiljaa henkäilee;
mihinkä kaunis ilma
nyt vanhan viehtelee?

Tall' erää minne mahtoi
nyt olla ukon tie?
Kotiko kolkko ollut
ja nurkka ahdas lie?
Ja noin miks otti yUeen
hän juhlatamineet?
Vai Herran huoneesenko
vei äijän askeleet?

Vaan sieltä pyhät kellot
ne eivät kaiu nyt,
on kirkko tyhjä tyyten,
kaikk' ovet teljetyt.
Ei saapumista sinne
nyt sanan kuunteluun,
ei ollut Herran päivä
tää päivä elokuun.

Mut palveltiinpa Herraa
siell' äijän mielestä,
jos kirkossa ei juuri,
niin kirkon vieressä;
näät harjult' alas rantaan
tuoss' urhot Suomenmaan
ne maata, ruhtinasta
nyt puolsi parhaillaan.
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Seitsemästoista päivä
oi' elokuuta tää,
ja juhlapyhäks urho
sen katsoi harmaapää.
Tuoli' liehui Suomen lippu,
sen luo, juur' aljettuun
hän aikoi Adlercreutzin
jumalan-palveluun.

Taas kuulla häh' on mieli,
kuin miekat kalskahtaa,
kuin kenttätykki veisaa
säveltä tuttavaa,
taas muistaa oma nuoruus,
sen voima, urhokkuus,
ja nähdä verityössä
kuin kestää polvi uus.

Näin aikeens' arvaellaan,
näin ehkä ollut lie;
ei aatoksia nähty,
vain askeltensa tie.
Hän rauhass' astui aivan
ja niinpä joutui jo
luo kirkontörmän, kuumin
kuss' oli ottelo.

Tiepuoleen siihen ukko
nyt istui katsomaan
uroita Suomen ynnä
väkeä vieraan maan;
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työ missä tuimin, siitä
ei siirry silmä pois,
ja usein muoto loistaa,
kuin kirkastettu ois.

Ja yhä ympärillä
sokeat luodit lyö,
käy sadon kalliin kaaten
nyt tuonen niittotyö;
mut rauha yhtä ratto
oi' ukon ollessaan,
hän koskematta kuulan
siin' istui sijallaan.

Ja yhä vuoron vaihtuin,
kuink' onnen arpa suo,
siin' äijän ympäröipi
tää joukko taikka tuo;
mut kuinka taisto käykin,
hän rauhass' olla saa,
Venäjän mies ja Suomen
suo häUe kunniaa.

Vaan hetket vieri, päivä
jo lännen uksiU' on;
nyt Suomen joukon miehuus
vei viimein voittohon,
se kaikki esteet mursi,
se kaikki tieltään löi,
ja turva tyyni jälleen
nyt vanhust' ympäröi.
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Kun kummult' alas kulki
jo parvi viimeinen,
niin parven kohdall' ukko
nous suoraks suoreten:
»Te Suomen urhot nuoret,
teiss' onko ketäkään,
ken sanat kuulla tahtoo
soturin harmaapään?

Hän teitä kiittää halaa
täst' ilopäivästään;
ei työtä uljahampaa
hän nähnyt ikänään.
Jumalan kiitos, vielä
on meissä voittajaa,
viel' elää isäin henki,
ei puutu miestä maa.»

LUUTNANTTI ZIDEN.
Zidenin, urhean luutnantin,
tapa ain' oli selvä tää:
oi' ensi mies mihin mentiinkin:
»Hurraa, pojat vaasalaiset,
nyt kiirettä pistäkää!»

Eturinnassa täytti hän vaaraa päin,
väki jälkeen tarpoa saa.
Jumal'auta, jos kävit kähnystäin,
luutnantin käsky kun kaikui:
»Päin tulta, poiat, hurraa!»
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Näin ohjasi pient' urosjoukkoaan,
miten parhaiten itse ties;
sotatemppuja käynyt ei solkkaamaan,
näin kuului komento suora:
»Mars perässä nyt joka mies!»

Ei taakseen katsonut, tie kun vei
päin vaaraa, eespäin vaan.
Väki myötä ehtikö muu vai ei,
hän harvoin huomasi ennen,
kuin paukkui jo parhaillaan.

Nyt vasta kun pääs vihamiehen luo
ja siinä jo iski ja löi,
hän katsoi, kuinka ne joutui nuo
hänen Vaasan-poikansa rakkaat,
hyvin tokko ne rynnäköi.

Ja siinä jos joukon ympärillään
näki kaiken, se kelpas, se,
kas siUoin huusi hän mielissään:
»Hurraa, sepä sukkela temppu,
nyt oUaan herroina me.»

Mut joukko jos käypi, kun harpaten
päin tulta hän rynnistää:
»Voi Herra, häpeä semmoinen!
Kuin kilpikonnat ne kulkee,
nyt taaskin ne tielle jää.»
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Viiskymmentä miest' oli johdossaan,
sotakäsky kun maassa soi,
ne harveni pois vähän kertanaan,
kakskymmentä Vaasan-poikaa
nyt rintamaan hän toi.

Mut harvatko, taajatko, niin tai näin,
Ziden saman siitä ties,
tapa vanha häh' oli käydä päin:
»Nyt pankaas joutua, poiat,
mars perässä vaan joka mies!»

Oli Virran taistelu parhaillaan,
hänen viimeisens' oli tää;
ja kaikki hetkestä riippui vaan,
Fahlander, Malm ja Duncker
alas rantahan rynnistää.

Ei ollut heitä kuin sataa kuus,
tuhat miestäpä Tutshkov toi,
mut näin tuo uljas Fahlander huus
»Nyt mennään kolmin joukoin,
kuka ensin ehtiä voi?»

Sanat nuo nepä korvin kuuli Zide"n,
sen maar pian nähdä saa.
»Eespäin», hän huus, »jalat liikkeeseen
hurraa, pojat vaasalaiset,
mies se, ken nyt kiiruhtaa!»
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Ei ensi kerran hän huutanut näin
sekä käskenyt joukkoaan,
mut näin viel' oUut ei vimmapäin
vihamiehen parvea vastaan
hän täyttänyt milloinkaan.

Muut kaukana viel' oli, kolme saa
hän haavaa jo kohdastaan.
Nyt murtui voima, hän katsoi taa,
avun tokko ne tuo, pojat onko
päin urhakat puskemaan.

Hän vaipui maahan, hän katsomataan
yhä katsoi, jo ymmälle käy.
On vieressä korpraali-vanhus vaan,
yks ainoa Vaasan-poika,
ei merkkiä muista näy.

Jo kohdalle ryntäys joukko sai,
hän siihen silmänsä loi:
»No, tuossa tullevat miehet kai!»
Mut turhaa, niitä ei kuulu,
ei enää hän malttaa voi.

»Nyt voittoon rientävät muut, ma en
vaan miesteni joutuvan nää.
Voi Herra, häpeä semmoinen!
Kuin kilpikonnat ne kulkee,
nyt taaskin ne tielle jää.»
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Mut auki sammuvan silmän luo

korpraali, kun kuulee sen:
»Ei, luutnantti, pois puhe pankaa tuo!
Täss' ei sovi häpeän soima,
väki teili' oli urhoollinen.

Niin kaikki jos ryntäsi taistelohon,
näin monta ei mennyt ois.
Joka mies nyt kaatunut meistä on,
etupääss' oli Vaasan joukko,
siks sen tuli korjasi pois.

Sen koommin katsonut ette taa,
kuin käskitte: käykää päin!
Mepä seurasimme, se uskokaa,
jok' ainoa urhona kaatui,
ei muuten he viipyis näin.»

Käden nostaen luutnantti vielä nous
verihiekalle istumaan,
näkö seestyi, suurin lainein sous
povi kuoleman tuokiolla,
hän heilutti hattuaan:

»Vai kunnialla siis kaatuivat
eturinnassa rientäin he,
ja luutnanttiaan liki seurasivat,
hurraa, sepä sukkela temppu,
nyt kuollaan herroiksi me!»



299

TORPAN TYTTÖ.

Ja päivä laski, ilta sai, suv'ilta ihanainen,
majoille, maille valahti jo rusko sammuvainen,
väsynyt päivän vaivoista miesparvi vaeltaa,
työn tehtyään se kotihin iloiten palajaa.

Työns' on se tehnyt, korjannut on viljan kallehimman
vihollisjoukon vanginnut tai lyönyt rohkeimman.
01' lähtenyt se otteluun, kun loisti aamun koi,
kun voitto viimein saatihin, jo ilta varjon loi.

Lähellä kenttää taistelun, tuon kestävän ja hurjan,
tiepuolessa sa töllin näit puoFaution ja kurjan.
Tuvanpa portaah' ääneti siin' istui neitonen,
siin' istui, katsoi rauhaisaa paluuta parven sen.

Hän katsoi niinkuin etsivä; ken mietti neidon mielen?
Syvempi posken puna tuo kuin hohde lännen pielen.
Niin hiljaa istui, herkkänä; — jos kuunnellut ois hän
kuin katsoi, kuullut oman ois sydämen sykkivän.

Mut joukko kulki kulkuaan, siin' yhä katse pysyi,
jokaiseen riviin, soturiin se kiinnittyi, se kysyi;
kysymys arka, kaihtava ja mykkä lennähtää,
hiljempi huokaustakin povesta hiipivää.



300

Noin joukko kaikki sivuitse kun kulkeneeksi saapi,
jo loppuu rauha raukan tuon, jo rinta raukeaapi;
ei vaikeroi hän, otsa vaan se kättä vasten jää,
sulosti suurin kyynelin nyt kylpee poskipää.

»Mit' itket? Vielä tallella on toivo, huoles heitä,
oi, kuule ääntä äitisi, ei suotta kyyneleitä;
hän, jota äsken joukossa ei silmäs keksinyt,
hän eloss' on, sua muisti hän, ja siksi elää nyt.

Sua muisti hän, mua totteli, ei syössyt vaaran suuhun,
sen viime neuvon kuiskasin, kun yhtyi joukkoon muuhun,
Ei mielens' ollut sotimaan, pakosta lähti hän,
pois meilt' ei kuolla tahtonut, ei riemult' elämän.»

Vavahti neito haaveista suruisan uneksinnan,
kuin iskenyt ois aavistus kautt' ikäväisen rinnan;
ei viipynyt hän, katsahti vain taiston kenttää päin,
ja läksi hiljaa, hiipi pois, hämyksi häilähtäin.

Kuluvi hetki, toinenkin, jo yöhyt ylle päätyy,
hopeina pilvet hohtavat, maa hämärään jo häätyy.
»Hän viipyy! Turha tuskas on, oi tytär, minne jäät!
TääU' ennen aamun koittoa taas sulhosi jo näät.»

Ja tytär tulee, hiljalleen hän astuu äidin luokse,
ei enää sulosilmistä nyt kyynelvirrat juokse,
mut kylmä niinkuin tuuli yön käs' on, mi tervehtää,
kuin taivaan pilvi valkea on vilu poskipää.
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»Tee hauta mulle, äitini, jo päättyi päivät multa;
paennut taistelua on tuo kurja sulho-kulta,
mua muisti vaan ja itseään, sun mieltäs kuuli vaan,
ja petti toivot veljien ja isiensä maan.

Kun tuli muut, mut armas ei, niin kuolleheksi itkin,
päin surmaa miesnä menneeksi, kuin meni kumppanitkin;
suruni oU suloinen, ei katkera kuin nyt,
tuhannen vuotta surra noin hänt' öisin mielinyt.

Voi äiti, yöhön pimeään hain kaatuneitten luota,
ei kellään heistä muotoa rakasta ollut tuota.
Nyt maailmassa viekkaassa en viihdy kauempaa,
kun kuollehiss' ei ollut hän, ma toivon kuolemaa.»

SVEN TUUVA.
Sven Tuuvan isä, kersantti, viraton, varaton,
sodassa kuului Kustavin jo vanhain joukkohon;
maatilkustaan nyt hallipää sai niukan palasen,
last' ympärillä yhdeksän, ja nuorin niistä Sven.

Älyä kuinka äijällä lie ollut itsellään
osaksi kaiken katrahan, ei tiedä yksikään;
mut liian paljon antanut lie vanhemmille kai,
kun poika viimesyntynyt vain rippehiä sai.

Sven Tuuva varttui kuitenkin, mies tuli harteva,
kuin orja raatoi pellolla ja kaatoi kaskea,
oi' iloisempi, nöyrempi kuin moni viisaskaan
ja teki, mitä teetettiin, päin mäntyyn kaikki vaan.
Runeberg 11. — 20
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»Mi, Herran nimeen, eessäs lie, Sven parka, hiljankaan?»
näin ukko Tuuva useinkin pajatti tuskissaan.
Kun laulu tuo ei loppunut, Sven maltin menettää
ja itse käypi miettimään, min kesti miehen pää.

Kun tuli Tuuva kersantti ja vanhaan virtehen
taas kerran vatkutti: »Mi mies sinusta tulee, Sven?»
niin aivan ukko ällistyi, kun poukahuttaa ties
Sven leveästä leuastaan: »Ka, niin no, sotamies!»

Lopulta pilkka-katsehen kersantti-vaari loi:
»Vai sotamies, sa tolvana? Oh huuti, poika hoi!»
»Niin», tuumi Sven, »min tääUä teen, se kaikki kieroon vie,
ehk' eest' ei maan ja kuninkaan niin konsti kuolla lie.»

Tuost' ukko Tuuva hämmästyi ja heltyi itkemään;
Sven talsi pussi selässä pois joukkoon lähimpään.
Mies terve, mitan täyttävä, ja muusta huoli viis,
niin pestin väkeen Dunckerin sai tinkimättä siis.

Nyt tuli sotatemppuja Sven Tuuvan harjoittaa,
se omituist' oi' laatuaan ja nähdä hupaisaa.
Korpraali huusi, hohotti ja hohotti ja huus,
Sven todet, leikit väänsi vaan kuin itse totisuus.

Ol' uupumaton kyllä mies, niin ettei yksikään,
hän maata polki, tömisti ja astui hiessään ;

mut käännöstä kun käskettiin, hän pettyi ainiaan,
päin oikeaan, päin vasempaan, päin vastoin ain a vaan.



303

»Olalle pyssyn» oppi hän, »jalalle pyssyn» tais,
»päin pistin», »kunniaa», — on kuin hän kaiken oivaltais;
mut »kunniaa» kun huudettiin, hän laski pistimen,
»jalalle pyssy» käsky soi, olalle veikin Sven.

Näin tuli Tuuva kuuluksi komento-tempuistaan,
ja kaikki, miehet, päälliköt, ne kummaa nauramaan;
Sven vakaana hän astui vaan, oi' altis oppihin,
ja toivoi aikaa parempaa, — niin sota syttyikin.

01' läsuä joukon lähtö nyt, niin miehet miettimään,
täyspäinen tokko Tuuva lie myös myötä pääsemään.
Hän antoi heidän haastella ja tyynnä tuumi vaan:
»Jos muiden kanss' en mennä saa, kai yksin mennä saan.

No, pitää pyssyn, rensselin sai hänkin mukamas,
sai renki olla leirissä, sodassa sotilas;
Sven tappeli ja passasi ain' yhtä toimessaan,
eik' ollut arka milloinkaan, jos hupsu toisinaan.

Paluuta tehtiin, kintereill' on ryssä joukkoineen,
pois jokivartta Sandels nyt vetäytyi verkalleen.
Palasen matkaa eessäpäin joen poikki porras toi,
vain miestä parikymmentä nyt sitä vartioi.

Tien korjuu näillä toimenaan, ja tehty kun on työ,
etääUä taiston telmeestä he iloansa lyö,
talosta eineeks ottavat, mink' irti saavat vaan;
Sven Tuuva myötä oli myös, hän pantiin passaamaan.
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Mut ilot jäi, kun törmältä nyt täyttä vauhtia
riens' ajutantti Sandelsin, hevonen vaahdossa:
»Jumalan tähden, sillalle, aseihin!» huusi hän,
»vihollisjoukon tiedetään täst' yli pyrkivän».

Päämiehelle hän lisäsi: "Te silta purkakaa,
jos voitte, muuten viimeiseen vereenne taistelkaa!
Jos ryssä pääsee selän taa, niin meidät hukka vei.
Avuksi itse kenraali jo rientää, huolta ei!»

Hän kiiti pois. Mut portaalle pääs tuskin vartio,
kun toisen rannan törmäll' on plutoona ryssäin jo.
Se laajeni, se taajeni, se tähtäs, laukaisi,
kaas suomalaista kahdeksan koht' alkajaisiksi.

Ei hyvä enää viipyä, jokainen hätkähtää.
Uus ukkonen, ja jäljelle vain viisi miestä jää.
»Kivääri käteen, taaksepäin!» —jo kaikki uskoi sen;
Sven Tuuva yksin hairahtui ja laski pistimen.

Myös käännöksessä kämmeltyi hält' aivan ees ja taa,
pois riensi muut, mut portaalle Sven poika porhaltaa,
Hän seisoi siinä jäykkänä, vakaana, vanhoillaan,
kaikille valmis neuvomaan paraita temppujaan.

Eip' aikaakaan, kun osoittaa hän niitä kyllä saa,
kun silta täyteen ryssiä samassa tuoksahtaa.
Ne tuli päälle tuiskunaan, mut niistä joka mies
sai oikeaan ja vasempaan, niin että tempun ties.
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Käsillä tätä karhua ei voitu kukistaa,
mies lähin muiden luodilta hänt' aina varjoaa;
mut vihollinen vimmastuu, min toivo turhenee,
jo saapuu Sandels, näkee tuon, kun Tuuva taistelee.

»Niin juuri, poika uljas sa», hän huusi, »tullaan jo
Äl' yli päästä piruja, viel' iske tuokio!
Noin suomalainen taistelee, kas siinä soturi!
Avuksi, pojat, joutukaa! Tuo meidät pelasti.»

Jo näki ryssä rynnäkön nyt tyhjiin mennehen,
vihollisjoukko kääntyi pois, hitaasti kulkien.
Taas tyynt' on, Sandels ratsultaan nous, astui sillan luo
ja kysyi, kussa äskeinen oi' ottelija tuo.

Sven Tuuvaa näytetään. Hän on sotansa taistellut
ja taisteUut kuin mies, ja nyt on taisto tauonnut;
hän näyttää siihen nukkuneen levolle leikistään,
vakaampi ei, mut vaaleamp' on paljon entistään.

Ja Sandels silloin nukkujaa kumartui katsomaan,
ei tuntematon ollut mies, vaan tuttu vanhastaan;
mut alla hänen rintansa punoitti nurmi nyt,
oi' luoti käynyt sydämeen, jo veri ehtynyt.

»Se luoti tiesi maalinsa, on myönnettävä se»,
näin kenraali nyt virkkoi vaan, »ties enemmän kuin me;
ei otsaan käydä huolinut, sen huonoks arvioi,
vaan sattui sankar-rintahan, jalomman valikoi».
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Ja sanat nää ne kiertämään jäi väen keskuuteen,
ja kaikki katsoi Sandelsin siin' oikein sanoneen.
»Miel' oli Tuuvan», arveltiin, »kyU' lyhyt mittojaan;
pää häll' ei ollut parhaita, mut sydän paikallaan».

VON KONOW JA HÄNEN KORP-
RAALINSA.

»Loasta, kuules, ken sinut nosti, ken
vain vuoks sun kulmakaartesi tummuuden,
sun auttoi saamaan paikan ja palkankin,
raan sotamiehen arvohon korpraalin?

Ja kenen rinnaU' ottelit aina näin
kuin vertainen ja kumppali vierekkäin,1
ja miehuuttas ken kiitteh, minkä voi?»
Brask-korpraalille Konowin saarna soi.

»Nyt käytöksestäs ainainen kanne käy,
sinusta mikä pöppö nyt pöyhistäy;
sa keskeU' ammunnan sotamiestä lyöt
ja mahtavasti mälliä kahta syöt.»

Brask saarnaa kuulla jurrotti majuurin:
»Niin, korpraaliksi tyhjästä korkenin,
vaan virkaan siihen mun vaka miehuus vei,
vert' oh, mistä nousin, mut lokaa ei.
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Jos lyönkin joskus, niin mikä kumma se?
Ma teen kuin moni muukin, ma teen kuin te;
ja vaikka yksin lyökää, niin lellityön
ma heitän hellemmille ja myöskin lyön.

Tuon vieruskumppanuuteni kunniaks
on kaikkein nähden mälliä muUa kaks;
vaan laiha jos. se kunnia teistä ois,
voin toisen mällin poskesta heittää pois.»

Ja Braskiin Konow silmänsä teristää:
»Mies oiva, mutta saakelin sarvipää!
Mua vierimmäisnä vastakin seiso vaan,
on turva semmoisesta, kun tarvitaan.»

Taas alkoi taisto; jääkärijoukollaan
von Konow metsään tunki, Brask mukanaan;
korpraali kulki jylhänä, majuuri,
hän huuli lerpass' ampui ja kiroUi.

Jo neljä tiimaa noin oli noitunut,
mut seikka siitään muuksi ei muuttunut.
Hän tiellään kaatuneen näki jonkun vaan,
puu puulta ryssä pois veti joukkojaan.

»Hiis vie», hän ärjyi, »ei suju ensinkään,
kyU' lentää kuoret männyistä, sen mä nään,
vaan ryssä puitten suojassa pääsee pois,
te tähtäätte kuin silmiä teili' ei ois».
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Tuo lause tuskin viiksistä lennähti,
kun hän jo Braskin puustista pyllähti;
kas siinä vastausta jo liioinkin,
moist' ei ois luullut tohtivan korpraalin.

Käy miekkaan, kimpoo päin vihankalvas mies
»Mit' uskallat, sa ryökäle? Herrankies!
Nyt luines, nahkoines piru otti sun,
lyöt päällysmiestä keskellä ottelun.»

Mut Brask hän seisoi tyynenä vanhaUaan:
»Pidättäkäähän pamppua hetki vaan,
siks että palkan tuolle ma maksaa voin,
jok' ampui kohti, juuri kun puustin soin.»

Näin virkkain Brask nyt tähtäsi pyssyllään;
ja pensaan taakse huomasi äkkiään
von Konow miehen kaatuvan parrakkaan
noin kaksikymment' askelta heistä vaan.

»Vai tuonko luoti vinkasi korvissain,
kun äsken suita, ystävä, paukun sain?
Sep' oli miehen kouraus, totta vie,
ei unhottuva multa se kohta lie.»

Brask Konowill' on vuosia viettänyt,
siell' aina äijät yksissä nähdään nyt:
useinkin parhaat ystävät päällä maan,
yht' usein miltei joutuvat jupakkaan.
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KUOLEVA SOTURI.

Lemulla oU verinen
jo päivä päättynyt,
ja kaatuneitten viimeinen
valitus viihtynyt;
maat tummui, tummui vetten vyö,
kuin hauta hiljainen oi' yö.

Veen vierelle, mi taistelon
kuvasti taannoisen,
soturi vanha jäänyt on,
Suursaaren aikuinen,
pää kättä vasten, kalmaiset
jo kasvot, veret vierrehet.

Hält' ystävä ei yksikään
jäähyväis-sanaa saa,
maa, jota kastoi verellään,
ei ollut synnyinmaa,
kotonsa Volgan vierell' on;
tääU' on hän vieras suomaton.

Loi joskus silmän sammuvan
hän vaivall' ylöspäin;
on saman kentän santahan
kanss' ukon vierekkäin
mies nuori kylmennyt, sen luo
pysähtyi aina katse tuo.
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Kun luodit löi, kun sota soi,
maa huohti hurmehin,
niin vihan miekka salamoi
kädessä kummankin.
Nyt nuoren miel' ei taistohon,
nyt suopi vanhus sovinnon.

Mut yhä kulkee hetket yön,
mist' airon loiske tuo?
Kuu tanterelle verityön
jo paistehensa luo:
vesillä yksin neito sous,
jo rantaan ehti, maihin nous.

Miks, aave rauhaton, sa sait
luo tuonen niittomaan? —

Käy ruumis ruumiilta hän vait
ja kyynelehtii vaan.
Vait käy kuin varjo, — valvahtui
jo vanhus, katsoi, kummeksui.

Mut vaellusta seuraten
ain' yhä hellemmin
hymyili silmä suruinen
ja miettiväisemmin,
jo sydän aavistanut lie,
mihinkä kulki neidon tie.

Hän vartoi: tyttö läheni,
kuin kutsun kuuUut ois,
niin suoraan, varmaan, ääneti,
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kuin henki häntä tois.
Jo saapui. Valaistessa kuun
jo sattui katse kaivattuun.

Hän näki, nimen äänsi, — suu
ei vastausta suo;
sylihin vieno viskautuu,
ei sulje syli tuo;
läväisty rinta lämmin ei,
vait kaikki, kaiken kalma vei.

Yks silloin kyynel pisaroi
jo silmään sotilaan,
yks sana huuliltansa soi,
yön ymmärtämä vaan.
Hän nousi, astui askelen
ja kuoli neidon etehen.

Tuon sanan tulkita ken voi,
min siinä virkkoi mies?
Suruisa katse, min hän loi,
ja kyynel mitä ties?
Ja neidon luo kun päästyään
hän kuoh, mitä miettikään?

Ohko tunnon tuskaisen
se viime tunnustus,
huus sydämeUe sydämen
sovintohuokaus ?

Suriko, että lapset maan
vain vaivaavat ja vaivataan?
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Toi hänet tuima vainotie,
meit' iski miekka tuo;
mut unhoita, mit' ollut lie,
vain veljeskättä suo!
Eloa koskee koston lait,
mut haudalla on vaino vait.

OTTO VON FIEANDT.

Ristiinasta oli mies,
Otto Fieandt, hänpä ties
muille käskyjänsä antaa,
vesa vanhin veljeskantaa.

Sodass' oli tosiaan
everstluutnantti hän vaan,
armeijass' ois olla suotu,
jos oi' luonto toisin luotu.

Vaan hän piti oman pään,
jäyräs omaa jälkeään,
käskyyn kääntynyt ei toisen,
sai siis joukon erikoisen.

Tässä näkö: asunaan
harmaa haaratakki vaan,
tehty kotikankahista,
villat kotilampahista.
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Taaton lakki laellaan
kiilsi pitkää pitoaan:
tälle jäi, kun Lappeen nurmeen
taatontaatto vuosi hurmeen.

Lyhyt, väljä talvis-säin
tuohon lammasturkki — näin,
pikisauma-saappahassa
ruodun eess' on satulassa.

Eip' ois urhon näköinen
kansan nähdä nykyisen,
aika toinen, toinen tunto,
syvemmällä piili kunto.

Miekka suotta vyöllä vaan;
tokko sodass' ampuikaan
kerran kertaa koko miesi,
taivaspa sen tarkoin tiesi.

Ruudit, raudat, lyijyt, ne
huoleks jäivät miehille;
ne, ne lauloi, hänpä soitti,
ruoska kourass' ukko voitti.

Sillä sivalteli vaan

eestä kuninkaan ja maan,
niinkuin tammi vankkumatta,
urakassa uupumatta.
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Kestää vaikka päivän tais,
huoli viis, ken voiton sais,
tappelun vaan tahtoi voimaan,
siihen ruoska valmis soimaan.

Kiireesen ei Suomen mies
ole luotu, sen hän ties,
vauhtia siis auttaa koitti,
miehuutt' ei, vaan tapaa moitti

Piippu piti olla vaan,
muuten hyv' ei ollutkaan;
sauhu suussa voimin kaikin
ruhtoi, vaikka selkään saikin,

Kesken parhaan kahakan
pisti uuden tupakan,
lähin mies sai viivähdellä,
tulta hälle viritellä.

Joukkonsa taas ennättäin,
veress' yltä, hiessä päin,
seisoi ruoskahansa käyden,
kiskoi tuprun keuhkontäyden

Rivit reilaan, pistin päin!
leikkiin tuimimpahan näin
rynnisti jo roimalaiUaan,
oli mies kuin kotimaillaan.
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Haastoi vahvaa suomeaan,
huusi niinkuin niitullaan,
kiitti, moitti, toimen mukaan,
tollistaa ei saanut kukaan.

Hyv' ei siUoin ollutkaan
vihollisten, sanotaan;
siin' oi' ukko lemmon lainen,
muulloin varsin moukkamainen

Noin hän viimein joukkoineen,
piippuineen ja takkineen
tapeltuaan raivoisasti
saapui Karstulahan asti.

Turva Suomen sotijain
tämä joukko oli vain,
tuossa tuhanteen jo suli;
Vlastov kolmin verroin tuli.

Leikki oiva odottaa,
Fieandt ottaa tupakkaa,
ruoskaa saapaskorkoon koittaa,
ryntäämähän mennä soittaa.

Tiimaa kuusitoista kai
kesti, viimein saunan sai:
pakko lähtö päänä leikin,
piru kaikki vei kuin veikin.
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Silloin, niinpä tiedetään,
enää ei hän lyönytkään,
hatun painoi alemmaksi,
muuttui muita lauhemmaksi.

Möttöseen noin ratsasti,
satulaansa tuijotti,
käden pisti rintapieleen,
muistunut ei piippu mieleen.

Mitä siinä miettikään,
sit' ei tultu tietämään,
yksin neuvotella mahtoi,
väki kulki, kuinka tahtoi.

Lintulahteen tultuaan
olkikuvon pyysi vaan,
unta vaivoistansa halaa,
suu ei maista ruoan palaa.

Näin hän päätti päivän tään
hieman levähdettyään
aamull' oli, kolmen mailla,
kohennut jo koko lailla.

Taas häll' entinen on pää,
ovest' ulos tirkistää,
katse karski taas kuin rauta,
luimistaikse silmälauta.
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Maistoi taskumatistaan,
noitui nuorta veikkoaan,
joell' antoi puustin heti,
Perhossa jo sauhut veti.

Kuinka liekin kaikkiaan:
sodass' ase tarvitaan,
vaan ei puoliansa vailla
sota Fieandtinkaan lailla.

Miehet nytkin lausuvat,
vaivojaan kun muistavat,
pää-armeijan taantumusta,
kotimaansa kukistusta:

»Toisin loppu olla vois,
kenraali jos saatu ois,
jok' ois aikaa arvioinut,
tappelussa tupakoinut.»

SANDELS,

Sandels, hän Partalass' eineeUään
juur' istuu, huoleti syö:
»Taas Virran sillalla isketään,
heti kello kun yksi lyö. —

Olen teidät tänne mä pyytänyt,
Pala lohta, pastori, nyt!
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Mua saatte seurata päivän tään,
minä pyydän ja vaadin sen:
te seudun tunnette tyystimpään,
ja ma tietoja tarvitsen.
Ei vaaraa! Verta ei haistetakaan.
Margootako kaataa saan?

Tutshkov sanan suopean suo, jott' ois
muka rauha jo loppuvinaan.
No mut syökää! Oh, kastinta! Paasto pois
Kun on syöty, niin ratsastamaan.
Täss' ottaa täytyvi, minkä sai,
madeiraa? Sallitte kai?»

Sana nyt, sana kiiru nyt saatettiin:
»Välirauha rikkunut on;
etuvartion johti jo pois Brusin,
ja silta on purkamaton.
Kakstoista sai keUomme täytetyks,
mut ryssän kello on yks.»

Sandels, hän makean maistua suo,
ei tuost' ole tuonaankaan.
»No hanhea, pastori! Hyytelö tuo
se on herkkua kerrassaan.
Taas Dolgoruki se kiirehtää.
Hänen maljansa! Kilistäkää!»

»Min vastuun siis», sanantuoja näin,
»kenraali, ma viedä saan?»
»Ett' onhan Fahlanderin patterit päin,
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ja silta on kaita vaan.
Hän tunnin, puolisen kestää saa.
Vähän, pastori, vasikkaa!»

Sanantuoja läks. Oli tuokio. Taas
joku saapuu: leimuna tuo
hänet ratsu, hän harppauksella on maass',
on portaiU', on noussut jo nuo;
luutnantti nuor', uros nuhteeton,
ajutantti se Sandelsin on.

Saliss' on jo hän, säihkyvi katsanto,
tykö päällikön hällä on tie:
»Kenraali, virrannut vert' on jo,
joka tuokio verta vie.
Väki uljas on kyllä, mut uljaamp' ois,
jos johtajan nähdä se vois.»

Sandels, hän tuumivan katseen loi:
»Kah, kuuma kuin uunin paas!
Ajo uuvutti kai, nälän teille toi,
lepo pieni, niin jaksatte taas!
Nälän muistaa saa, janonmyös. Kas näin,
siis ryyppykö allepäin?»

Luutnantti viipyi: »On tuima työ
meiU' eessä, ne sillan jo saa,
pataljoonan ne Kauppilan kimppuun lyö,
etujoukon jo lannistaa,
kaikk' on nurinpäin, väki neuvoton;
mik' ohje, mi käskynne on?»
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»Ett' istutte rauhassa pöytään nyt
ja lautasen pyydätte
ja syötte, ja heitätte hätäilyt,
ja syötyä juotte te,
ja juotua syötte viel' uudestaan,
siin' ohjeenne, jos luvan saan.»

Veri nuori kuohahti, silmän lies
vihan hehkua liekehtii.
»Puhun, kenraali, suorin suin: joka mies
teit' ammoin jo halveksii.
Koko armeijalla on aatos se:
pahin pelkuri olette te.»

Putos Sandelsilta jo kahveli pois,
hän on vait, jopa naurahtaa.
»Hyvä herra, Sandelsko pelkuri ois?
Ohoo! Sepä perhanaa"!
Bijou, jalo ratsuni, tuokaa, hoi!
Nyt pastori jäädä voi.»

Jyly rannalla käy, rae lyö, sota soi,
kuss' on Sandelsin vartiovyö.
Vedet, maat savu sankkahan pilvehen loi,
tult' iskevi pilven yö;
oli ilmassa kuin kumu ukkosen,
maa järkkyi hurmehinen.

Väki Suomen vankkana seisoi siin',
ei vaaraa se peljännyt;
mut miehestä mieheen kuiskailtiin,
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salanurkuna kuului nyt:
»Hän on poissa, hän piilohon taaskin käy,
kenraaha vielä ei näy.»

Jopa nähtiin, jo saapui, jo vähillä on,
lipun vierehen seisahtuu,
vaka silmä on, otsakin varjoton,
jalo kantavi häntä Bijou.
Hän liikahda ei, näköputkellaan
sotatannerta tarkkaa vaan.

Ja hän kauas loistavi ratsultaan,
tuhat kaasi, ken hänet kaas,
ja kahta tuimemmin tuiskuamaan
tykit vastaisen rannan taas;
soi luotien vinkuna ympäri pään,
hän ei vilkuta silmääkään.

Jo uljas Fahlander rientävi luo,
etuvallille ratsastaa:

»Alas, kenraali, teihin on päin tuli tuo,
alas, henkenne varjelkaa!»
»Alas, kenraali, turma se kaikkien ois!»
väki myrskysi, »vallilta pois!»

Sandels ei liikkunut paikaltaan,
sanan lausuu: »Pelkoko lie
väen tuon, mitä hiittä ne kirkuukaan?
Ne jos horjuu, ne hukka vie.
No, valmiiks siis! Ken koitti, se ties!
Heti luonamme on vihamies.»
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Tuo Kauppilan parvi, jot' ahdistanut
tuhat miest' oh, parvi pien',
oli urhokkaasti se taisteUut,
näki neuvoksi nyt pakotien,
tuli patterin luo, sivu siitäkin
se jo riens' ohi kenraalin.

Hän on siin' yhä, ylväs, liikkumaton,
ei siirry hän paikaltaan,
vaka silmä ja varjoton otsakin on,
ja hän loistavi ratsullaan,
ja hän joukkoa silmää, mi rynnistäin
hänen tultaan törmäsi päin.

Se jo vyöryy luo, liki tunkeutuu,
hän ei vaarasta milläänkään;
yhä surma on tähdätty päin tuhatsuu,
hän siitä ei tietävinään;
hän vartoo, hän katsovi kehoaan
kuin parhaassa rauhassaan.

Jopa hetki se löi, jota vartosi hän,
ja hän riensi Fahlanderin luo:
»Rivit onko nyt valmis se särkemähän
kuten ennenkin, väki tuo?
Ma pöyhkeillä ryssien annoin. Haa,
kuin mies ne nyt raivatkaa.»

Sana tuo, sepä riitti, ei tarpehen muu,
väki riemunsa ilmoille huus;
päin ryssää ylvästä viskautuu
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nyt urhoja sataa kuus;
rivi riviltä laastihin laumat nuo,
loput sortuivat sillan luo.

Sandels, hän luo väen voitollisen
tuli rantahan ratsullaan,
ohi joukkojen lens' ori valkoinen
veripurppura-hohteessaan,
ja nyt kenraali tervehti tenhoutuin
sotarintaansa riemusuin.

Ja hiipivä nurku on hiljennyt,
salakuiske ei enää soi,
ilo ponneton ilmoille myrskysi nyt
ja se hälle kiitosta toi;
hurraa tuhat-ääninen raikahtaa:
»Kenraalimme uljas, hurraa!»

KAKSI RAKUUNAA.

Toinen Stool ja Luoti toinen,
niin he nimitettihin,
miehuus, voima yhdenmoinen
kumpaisellakin.
Saman Saimaan rantamalla
ovat ylenneet,
saman kurkihirren alla
yhdess' otelleet,
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Rakuunoiksi sitten saivat,
saman päivän ennättäin;
veljinä he vaarat, vaivat
kesti vierekkäin;
eipä jäänyt heiltä vielä
vanha kiista pois,
kilpasivat sotatiellä,
kumpi uljaamp' ois.

Miehuudesta joukossansa
olivat he mainitut,
siinä heit' ei voittavansa
kenkään kerskunut.
Kumpikin he korpraaliksi
kohta tehtihin,
mutta yhtä riitaisiksi
jäivät sittenkin.

Viel' ei virkaan nousijoilta
laannut vanha kilpa tää,
toinen toist' ei ansioilta
jäljemmäksi jää.
Tasan kumpaisenkin kulki
taival kunniaan,
Luodin kun soi nimi julki,
Stoolkin mainitaan.

Jopa toisen puolle häilyi
viimein onnen vaakapuu;
Luoti vammatonna säilyi,
Stool hän haavoittuu.
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Hoitolassa sai nyt heikko
maata tuskissaan,
virua, kun soti veikko,
joutilaana vaan.

Monta kuuta kurjaa siellä
viimein viettäneeksi saa,
parvehensa urhomiellä
taas hän palajaa,
huomaa, jott' on muu jo muoti
on jo montakin
hällä vertaista, ja Luoti
kantaa mitalin.

Stool hän näkee ystävänsä
onnen, uuden, mainion;
mitä tuntee mielessänsä,
siitä vaiti on,
sit' ei sanat, silmäykset
silloin ilmaisseet. —

Nyt oi' yhdess' ystävykset
päivän retkeilleet.

KylUks oU partioita
käyty, aik' on kääntyä.
Tomu tuiskuu, kasakoita
näkyy äkkiä.
Luoti lausui: »Käänny, niitä
viis on kaikkiaan.
Kahden emme, veikko, riitä,
turha vaara vaan!»
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Stool hän nauroi katkerasti:
»Oikein! Tyhmää jäädä ois!
Veres säästyi tähän asti,
nyt se vuotaa vois.
Yksinkin ma koittaa voinen.
Mene! Tuon jo ties:
liian hyv' on leikkiin moinen
merkkirinta mies!»

Sen kun virkkoi, päin sill' erää
korskasti jo kannustaa,
heristäen miekan terää,
katsomatta taa.
Toinen vimmass' ett' on vihan,
siit' on huoleton;
jääköön, tulkoon — yhtä ihan
yltyneelle on.

Seisahtua ei hän aio,
kohti häh' on kulku vaan,
maistaa häitä miekkaa sai jo
poika aromaan.
Nousi parku, pauke, koki
kostoon rynnistää
kumppanit, mut korkein toki
viel' on Stoolin pää.

Vaan on onnellakin raja,
voitto väistää voittajaa,
ratsuinensa ratsastaja
kenttään kellahtaa.
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Taistelee, vaikk' ei se auta,
maassa vielä mies,
vaikka neljän peitsen rauta
häUe turmaa ties.

Aukee suu jo tuiman surman
jäljell' on vaan tuokio.
Kenpä enää torjuu turman?
Siin' on Luoti jo!
Surmaajat hän kohta suistaa
irti veikostaan;
ken nyt kaatunutta muistaa,
taas kun taistellaan?

Sortui neljäst' yksi; Luoti
myös sai haavan vuorostaan;
hetki hengen-kaUis, vuoti
veri virtanaan;
käsivarren voima voipuu,
toivoa ei näy;
taaspa pystyyn Stool jo toipuu,
kärhämään taas käy.

Pian loppu selvis sen nyt;
vielä virkkaa taru tuo,
iUaU' että Luoti mennyt
Sandelsin oi' luo.
Kourass' urho koristintaan
näytti: »Myöntäkää
Stoolillekin raha rintaan,
taikka täss' on tää!»



328

HURTTI UKKO.

Nuotiolla puuttunut ei juttu,
missä Hurtti vanhus istui vaan;
usein kertoi sodan, rauhan tuttu
yöhön myöhään muistojaan,
tulta piippuun yhä peukaloi,
sammuksiin jo taas sen tarinoi.

Kolmas Kustaa hänest' oh miesi:
»Ryssän rouvaa vastaan ylpeää
kovan, veikkoset, hän tehdä tiesi;
aika toinen, toinen tää;
kuninkaan oi' liekkiin tuttu tie,
marskikin nyt liian kallis lie.

Kunnian ja velvoituksen teiltä
herrat vaan jos väistynehet ei,
niin ei mennyt kuunaan voitto meiltä
petos häitä hengen vei.
Pahan palkan maailmalta saa,
sääli kuningasta urheaa.

Anjalassa kuinka vailla vihaa
kapinoitsijoille haastoi hän!
Korpraal' Luoti hiljaa nyki hihaa:
»Joko lyijyn lennätän!»
»Malta», lauhasti hän lausui vaan,
»eihän hätää, ensin katsotaan».
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Näinpä vanhus leirivalkealla
laski laatuisasti juttujaan,
käynyt hapsiin jo oi' iän halla,
poski viel' on punassaan;
nuorempi oi' aikaan Kustavin,
tuUut nyt oi' Oravaisihin.

Yötä hongikossa synkeässä
ennen taistelua vietettiin.
Unta harva sai, mut Hurtti tässä
varsin vaipui uinuksiin;
muulloin aina valppain valvontaan
ennen muita ehti nukkumaan.

Hetken iltaa vaan oi' istuskellut
kylki honkaa vasten kyhjöttäin,|
tulta piippuun pannut, valitellut
sodan käyvän suohon päin;
sanoi miettineensä mielessään,
mihä saisi paon päättymään.

Näinpä sanat sattui: »Enää suostu
en mä opittua oppimaan;
kerran ennen pohjaan päin on juostu,
juoksuss' ollaan uudestaan.
Pako — vain se kurja toivo jää,
lempo tiesi, missä matkan pää.

Toki aamull' alkaa asekiista,
tapa toinen silloin tulkohon !

Kuka tahtoo, olkoon ajoriista,
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Hurtti kyllän saanut on;
hävettää jo häntä alkaa nyt,
ettei aikaa ennen väsynyt.

Ukon ei tee enää mieli juosta,
hänpä keinon keksi vanhoillaan:
selvin pääsy pälkähästä tuosta
seista paikallansa vaan;
ken sen tempun oikein oivaltaa,
jättää juoksemiset kaikki saa.»

Lausui, tyynnä rinnoillensa risti
käsivarret, vaiti kallistui
hongan juureen, kohta raittihisti
siinä ukko uneksui,
onnellisna oiva-tempustaan,
ettei pakeneisi milloinkaan.

Suomen joukko, taas kun joutui ilta,
viime taistons' oli taisteUut,
voima mennyt Suomen sankarilta,
murheen aika alkanut;
niinkuin aallon murtaa rannan paas,
sotajoukko taapäin painui taas.

Kussa kulki, kuului haikeinta
tuskaa, huolta hukkuvaisen maan;
rauhaa saanut valvova ei rinta,
vanha Hurtti nukkui vaan;
rintamaan Kamenskin särkemään
uros harmaa lepoon laski pään.
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Nukkui, kuin ois unhottanut aivan
Kustaan päivät, nukkui sikeään
siinä jälkeen juoksun, vaaran, vaivan
kuin ei mennä yönäkään,
onnellisna oiva-tempustaan,
ettei pakeneisi milloinkaan.

KULNEV.

Kun iltaa viel' on hetkinen
ja huvitusta muisto suo,
niin Kulnevista juttelen,
lie sulle tuttu tuo.
Kas siinä oikein kansan mies,
hän elää ja hän kuolla ties,
mies parhain, missä taisteltiin
tai maljaa maisteltiin.

Yöt päivät yhä taistella
sit' ilonansa piti hän,
ja kaatumista kukkana
vain sankar-elämän.
MiU' iski, millä miestä pui,
yks kaikki, kunhan kupertui,
jos rynnättiin, jos ryypättiin,
jos miekkaan, pikariin.

Hän harras myös oi' lempimään
ja nopsa neion nouteloon;
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tulesta tuskin pääsikaan,
jo käytiin karkeloon.
Yön sitten armasteltuaan
hän kengän riisui kullaltaan
ja viiniä sen täynnä toi
ja lähtömaljan joi.

Tuon muodon jospa nähdä sait!
Monella vielä majassaan
on kuva, jottei mointa kait,
paljasta partaa vaan.
Käyt luo, ja parrakosta suu
jo nauraa, silmä seijastuu
niin avoin, hertas, huoleton,
siin' ukko Kulnev on.

Mut vankempikin vaalistui,
kun Kulnev kohti ryntäsi;
ken hiukan hiittä kammoksui,
myös häntä häpsähti.
Jo näkö jääti selkäpiin,
etteivät piikit, pyssyt niin
sulompi hällä säilän suu
kuin haven musta muu

Noin hänen, kalpaa ravistain,
näit karahuttavan sa päin,
noin näit, kun malttoi välimain
majailla levähtäin,
kun, lyhyt turkki yllähän,
talosta taloon kulki hän
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ja missä piti parhaana,
viivähti vieraana.

Viel' äidit kertoo kauhuaan,
kun kursailutta Kulnev tuo
kuin surma tuli suorastaan
vaan tuutuvauvan luo;
mut jatkaa: »Suukon siUe vain
hän soikin, naurun naurahtain,
niin herttaisen kuin tuoUa nyt,
jos kuvaa lähestyt.»

01' oikeassa valossaan
maar Kulnev ukko kultainen;
hän liioin joi, niin moititaan,
syy oli sydämen;
ja kautta sodan, rauhan sään
hän kantoi sydämensä tään:
hän suuteli ja surmasi
ain' yhtä hartaasti.

01' urohia Venäjän,
joist' aikakirjat kertovat,
joist' eeUä sodan syttymän
jo kuultiin kuulumat.
Kamenski, Bagration, Barclay
ett' tuiman leikin tuta sai,
kun moiset rynnisti, sen ties
jokainen Suomen mies.

Mut Kulnevist' ei tiettykään,
tääll' ennenkuin jo sota soi;
kuin myrsky mereU' äkkiään
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hän tulla vihuroi,
hän löi kuin pilven salama,
niin arvaamaton, ankara,
ja näytti ensi lyönnillään,
mit' oli miehiään.

Oteltu päiv' on, uupunut
mies Suomen niinkuin ryssä myös;
ilolla lepoon kallistut
ja luulet: loppui työs;
mut parhainta kun untas noin
näät onnen, kullan kukkuroin,
»aseihin!» huutaa vartio,
ja siin' on Kulnev jo.

Tai ryssäin teitä kavahtain
käy kuormasaatto, laiskantyö;
parasta pahki miehet vain
syö, juo ja juo ja-syö;
mut kestin keskeen, senpä ties,
jo joutuu Kulnev, kuokkamies,
vain tomupilvi pölähtää,
päin peitset välähtää.

Jos miesnä miehet ratsuillaan
siin' uljahasti urakoi,
niin päästä parta-turristaan
kemuissa ukko voi;
mut tuimat vaan jos oltu ei,
niin hän se viinat meiltä vei,
lupasi lainan kuitata
Don-virran rannoilla.
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Jos oli paahde, pakkanen,
jos sade, tuisku, päivä, yö,
noin joka paikkaan joutuen
kujetta Kulnev lyö;
ja taistoon käydess' armeijain
maar tunnettiin, miss' iski vain
tää aron poika uhkapää,
etäinen veikko tää.

Mut oUut Suomen sotijoiss'
ei miestä, jok' ei mielessään
pitänyt Kulnevista ois
kuin sotaveljestään.
Kun tutun naaman näytti vain
tuo karhu maasta kasakkain,
niin Saimaan rannan kontion
suu ilon irvess' on.

Ja hän myös näki riemastuin
tään kourat, usein kohdatut,
ja rynnisti, ett' oli kuin
ois vaivan maksanut.

Se näky totta nähdä sies,
kun Kulnev sekä Suomen mies
noin väkipainin painivat,
nuo vahvat molemmat.

Hält' ammoin miekka herposi,
hän kaatui taiston telminään,
mut maine maansa loistoksi
jäi jälkeen elämään;



336

ja missä vaan hän mainitaan,
hän sankariksi sanotaan;
oi kallis sana: »sankari»,
kun saat sen maaltasi.

Se miekka meille turmaa ties,
se peitsi syvään pisti, vaan
on meiUekin, kuin oma mies,
hän rakas maineeltaan;
ei lippu niin, ei isänmaa
voi veljeyttä vahvistaa,
kuin miesten kesken liiton lyö
yht' uljas miekantyö.

Siis hurraa Kulnev urhoUe,
et monta löytää mointa voi;
jos vuodattikin vertamme,
sen sota hälle soi.
Jos oli meille vihamies,
no, senpä hänkin meistä ties;
jos riemull' iski hän kuin me,
pahoinko tehty se?

Mies kehno vihan saakohon,
häpeä, pilkka hälle vaan,
mut eläköön, ken oUut on
mies uljas uraUaan.
Ken vaan oi' oiva sotilas,
häneUe hurraa riemukas,
kuin liekin säätty elon tie,
lie vieras, veikko he.
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KUNINGAS.

Kuningas Kustaa Aadolf
hän nousi sahssaan,
lopetti hiljaisuuden
ja loihe lausumaan.
Tall' erää kolme hällä
oi' luku kuulijain:
ToU marski, kreivi Piper,
Karl Lagerbring, ne vain,

Ja kuningas nyt virkkoi,
vakaasti lausui näin:
»Ei Suomen armeijamme
käy ees, vaan taaksepäin.
Ei näytä, että Klingspor
toivomme täyttää vois,
on Viapori mennyt,
se pylväs meiltä pois.

Me ilmestystä jääneet
olemme vartomaan,
mut arkki-enkeliä
ei vielä kuulu vaan.
Sill' aikaa sodan melske
on siirtymässä luo;
se meille, kuninkaana,
totista huolta tuo.
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Siis tehty päätöksemme
on kuninkaallinen,
ja vakavasti täyttää
nyt tarkoitamme sen;
me tänne asun suoneet
olemme noutaa nyt,
min NarvaU' leijonamme
on verin vihkinyt.

Sun, kahdestoista Kaarle,
otamme kintahas,
näin näyttäin olevamme
niin mies kuin kuningas.
Me vyöttäymme miekkaan
tuon suuren urohon
kuin hänkin hämmästyttäin
maailman untelon.

Te, Piper, toisen kintaan
käteemme autatte,
ja, Lagerbring, te teette
niinmyöskin toiselle.
ToU marski, maine, vanhuus
ne teille kunnian
suo kupeeUemme vyöttää
tuon miekan voittoisan.»

Kuningas juklallisna
kuin itse jumala
kahdennentoista Kaarlen
nyt nähtiin asussa.
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TälP erää liian ylväs
hän oli puhumaan,
salissa suurill' astui
hän askeleilla vaan.

Sai kierron kiertäneeksi,
uus näky nähtihin :

hän kintahat ja miekan
ojensi takaisin,
loi katseen, josta poissa
oi' leikki, muihin päin,
taas taittoi hiljaisuuden,
suvaitsi virkkaa näin:

»Nyt, Lagerbring,te Suomeen
sanoman laitatte:
asussa Kaarlen olleet
me armoss' olemme.
Toll marski, kreivi Piper,
ma teidät velvoitan
todistajiksi työlle
tään hetken korkean.»

Ei tiedä aikakirjat,
hän saiko muuttumaan
teollaan ylvähällä
asiat Suomenmaan;
mut lähin maailmansa
maar hämmästyksen sai,
ToU marski, kreivi Piper,
Karl Lagerbring myös kai
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SOTAMARSKI.

Rantsilassa riemu raikui,
leiriss' oli juhla suuri;
Siikajoen voiton viestin
saanut oli Cronstedt juuri.
Eri seurueissa juotiin
maljat maalle rakkahalle,
onnen ensi koittehelle,
kohonneelle kunnialle.

Kaks oi' everstluutnanttia,
Christiernin ja Lode, siellä,
sotavanhust' yhtärinnan,
valioita vaaran tiellä.
Vierell' uros yhdenverta
Aminoff pään harmaan kantoi
näille piiri nuorempia
pöydäss' arvopaikan antoi.

Maljat mielen kirvoitteli,
vapahasti juttu juoksi;
siinä kieltä kammitsoida
tarvinnut ei seuran vuoksi;
päälliköiden viat kaikki
ilman vaaraa virkettihin,
mahtinimist' eeUä muitten
marskin nimi mainittihin.
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Aflecht, jolta esirinnass'
uran päätti Revonlahti,
nauroi: »Malja Klingsporille!
Veljet, uus on hällä tahti;
hauska nähdä, kuinka nyt on
kantava hän pystyn nenän;
halki Suomen juostuansa
tohti viimein tehdä tenän.»

Cronstedtin nuor' adjutantti,
Reiher luutnantti nyt pisti:
»Klingspor tenän! — tuon ken kertoi,
pettyi vallan peeveUsti.
Adlercreutz ja Hertzen poisti
häpeämme lailla miehen;
marski, hitto vie, kuin aina
matkusti jo tipotiehen.»

Furumarck sai sananvuoron:
»Kuninkaan on vika tässä.
Miksi hänen armostansa
leikkiin pääs tää pataässä?»
Ladau lausui: »Mittapuita
marskille et voi sa vuolla:
suU' on sydän, hällä vatsa,
hän voi syödä, sinä kuolla.»

Ehrnrooth virkkoi: »Muistakaamme,
miss' on noussut miehen tähti;
maine ei sen opas olle,
makasiineista ken lähti.
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Klingspor-urhon ura loisti
muonakaartin kanslioissa,
kummako, jos onkin mieli
talrikeiss', ei taisteloissa!»

Tigerstedt, tuo Suomen poika,
joka Aflechtin sai arvan,
lausui, purren hammastansa,
alta synkän kulmakarvan:
»Se on totta, hän on vieras,
lapsi laakson muukalaisen,
hän ei tunne tapojamme,
kielt' ei suumme suomalaisen;

mutta maamme hän on nähnyt,
nähnyt Suomen saaret, seljat,
kummuiltamme niinkuin mekin
tuhannet sen järvet- heljät.
Sydämettä, jumalatta
ihminen on, jok' ei saata
innostua saakka kuoloon
puoltamahan tätä maata.»

Christiernin loi silmän Lodeen:
»Kuules juonta nuorten jutun!
Klingspor taas se tarkenevi
alla tuiverruksen tutun.
Miekkosia me, jos vaikka
saamme veren, hengen antaa;
toista se kuin marski-paran
maineet matkallansa kantaa.»
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Vanha Lode, jäykkä herra,
vait oi' ollut, muut kun pohti,
suoraksi nyt ukko nousi,
punoittaen posket hohti,
lasin täyden joi hän pohjaan,
voimalla sen pöytään laukas,
hatun pisti kainaloonsa,
suuttuneena suunsa aukas:

»Pois ma joukostanne lähden,
muille olkoon riemu moinen.
Klingsporia moititahan,
missä tapaa toisen toinen.
Sotamarski, sotamarski,
haastamist' ei enää muuta;
häpeä, kun urhot kehtaa
mokomasta piestä suuta.»

DÖBELN JUUTTAALLA.
Rovasti lausui: »Hukass' on, sen huomaan,

jos kuolee vaan, tuo Döbeln uskoton.
Ma tulen luokse neuvon, lohdun tuomaan,
ja hän, hän hiljaa kuulee tuokion,
jo karkaa ryntäilleen, jo kuohuu sappi,
'hoi, renki', huutaa, 'paiskaa ulos pappi,
ja laita, ettei täällä suunsa soi!'
Tuo puhett' onko sen, ken kuoloon astuu?
Vaan onnestaan häll' olkoon oma vastuu,
ma tein, mink' ihminen ja pappi voi.»
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Noin, atrioiden pöydän runsaan ruokaa,
rovasti haastaa prameudessaan,
hän haastaa noin ja huolekkaasti huokaa
ja palan vielä viiltää paististaan.
Mut tuskavuoteeUansa Döbeln hiutuu,
tulessa silmä hehkuu, rinta riutuu
ja poski hohtaa kuumepurppuroin.
Päin pohjaa juur' oi' ollut joukon retki,
kaks yötä, päivää käyty joka hetki,
hän itse Joensuuhun tullut noin.

Hän tunsi polttavaista tulta suonen,
mut polttavampaa vielä mielessään,
ja tuska tuimempi kuin tuska tuonen
syvällä valvoi hänen silmässään.
Hän laski joka tuokion, mi kiiti,
hän kuunteli, hän vartoi, katse liiti
lepoa vailla yhä oveen päin.
Mies nuori, vakaa muodoltaan, sen avaa,
luo kenraalin käy, kohti sairaslavaa,
ja Döbeln vieraaUensa virkkaa näin:

»On turhaa, tohtor', usko moni, eikä
lie vapaa aatos mulla muoti vaan;
mut lääketaitoon sai tää otsan reikä
ja ystävä Bjerke"n mun uskomaan.
Siks olen niellyt nesteet, juomat juonut
ja määrälleen kuin lapsi maannut, suonut
tuon patterinne pöytää koristaa.
Lait teiUe, tiedän sen, ne tiede laatii,
mut päiviksi jos tähän mun ne vaatii,
ma sanon: niinkuin mies ne rikkokaa!
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Ma tahdon nousta, päästä taudin alta,
mun täytyy, vaikka takaa kuoleman!
Tuon kuuletteko jyskeen Juuttahalta!
Siell' arpa lankee Suomen armeijan.
On parveni siell' alla vaaran parhaan,
tie taittuu, Adlercreutz jää umpitarhaan,
kuin käy sun sitten, väki urhoinen?
Ei, tohtor', ei, te tietkää annos antaa,
mi nyt mun nostaa, vaikka tuskan kantaa
saan huomenna ma kymmenkertaisen!»

Mies nuori murhein kuuli potilastaan,
vaan jalot kasvot seestyi äkkiään,
hän käden tyynnä laski pöytää vastaan,
vain pyyhällys, ja siin' ei mitäkään.
»Nyt, kenraali, ei estett' ole näissä!»
Ja puna kirkkahampi poskipäissä
nous Döbeln, vaikka polvin horjuvin:
»Nuor' ystäväni, kiitos, veljen syli!
te mua ymmärsitte muitten yh,
olette mies, niin olen minäkin.»

On laannut jyske, kuolon viljankorjuu
jo JuuttahaUa ensi touon vei,
ja Suomen joukko murtuneena horjuu,
on valmis kuoloon, mutta voittoon ei.
Vast' yhden rynnäkön se yltään taittoi,
ja toiseen sotalaumojaan jo laittoi
taas Kosatshkovski, kaikki murtaakseen.
On kolkko hiljaisuus kuin ukkossäällä,
kun vaaru, äsken paennut, pään päällä
taas salamoineen uhkaa uudelleen.



346

Nuo tähteet monen kalliin voiton tieltä,
rivimme harvat, ken ne kiinnyttää?
Uljuutta, kullan-uskoUist' on mieltä,
vaan pois nyt itse järjestäjä jää.
Hän, vaaroissamme kirkkain toivon tähti,
mies, jonka johdoss' urhot Porin lähti
satahan verileikkiin ihanaan,
nyt näkis ei, kun viime koitos kohtaa,
urosten tyynen kuoloon käynnin johtaa
ei hän, mut sattumus nyt saisi vaan.

Ei jää se unhoon, seisoithan sa siellä,
sa usein nähty, missä miekat soi,
sa riemu sille synnyinmaalle vielä,
mi vaiheitas, Eek uljas, vaiteloi!
Mut sa, kuin jalot kumppanis, sa tarinoin
tapella voit, et johtaa neuvoin varmoin,
sen neron sairas yksin omistaa.
Vait seisot, valmis vaihtoon iskuin uutten,
Grönhagen miettii, kylmä on von Kothen,
Schantz ärjyy vaan, ja Konow kiroaa.

Vait! Kuule! KunnahaUa hurraa kulki.
Mies ratsain lähestyy. Ken, ken se on?
Mik' äänten myrsky! Miksi riemu julki
mies mieheltä nyt puhkee ponneton?
Se täyttää vuoret, vainiot ja loukot,
se kasvaa, paisuu, nielee sotajoukot
ja vyöryn lailla ryntää laaksohon.
Haa, hän on tullut, joutui johtajanne,
mies pienokainen, otsallansa vanne,
se jalo, uljas, armas kenraal' on!
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Vaan hiljaa! Kuule! Joukolleen jo huusi
hän taiston pirstomaUe, ratsuaan
luo kannusti, ja rivit kiintyi, uusi
taas elpyi ryhti taistorintamaan.
Aseissa miestä välkkyy seinä sankka,
tuon joukon mustan, ryysyisen taas vankka
on järjestys, täynn' uhkaa, hirmuinen.
Ei enää kamppaella vaan ja kuolla,
ei, voittaa mieli väell' on nyt tuolla,
nyt toinen henki täyttänyt on sen.

Vaan Döbeln joukkons' esirintaa pitkin,
taas rohkaistun ja varman, ratsastaa,
sen kaikki ruodut, rivit, soturitkin
terävä silmä tutkii, katsastaa.
Sen Suomen mies kuin Ruotsin nähdä voipi,
ett' aatos suuria häh' askaroipi,
hän miettivämp' ei ollut milloinkaan;
mut kovin lauha myös, ja usein uroon
myhähti tuima suu, kun kehen juroon
hän katsoi arpipäähän tuttavaan.

On, Kothen, joukossas korpraali moinen,
numero seitsemäs, Standaar. Häll' on
jalassa saapasruoju, jalka toinen
on verissä ja aivan verhoton.
Pysähtyi Döbeln sillä kohtaa heti,
vei käden otsaan, kulman ryppyyn veti,
asua urhon harmaan katsoi vait.
»Olithan», virkkoi viimein, »kera työssä,
Lapuall' olit, Kauhajoella myös sä,
tämänkö palkan voitoistamme sait?»
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»KenraaU», näinpä vastaeli ukko,
son oma antamanne pyssy tää.
Viel' ehyt piippu on, lyö tulta lukko
kuin ennenkin, ei tarvis enempää.
Ken moittis, ett' on kehno muUa puku?
Kun on kuin muut, niin huonommaks ei huku
ja miest' ei takki tee, ma luuUsin.
Jos kengässä tai ilman, vähät tuosta;
vain taatkaa, että seista saa, ei juosta,
niin jalka jaksaa saappahattakin.»

Ja vaiti vanhukselle hattuansa
kohotti Döbeln, kunniata soi.
Luo Brakelin nyt riensi ratsullansa,
Larm rumpaliin hän siellä silmän loi.
01' ukko tuttu Kustaan sodast' asti,
nyt käsi vanha liikkui kankeasti,
käy pärrytys töin tuskin häitä päin;
hän paraateissa harvoin nähtiin myötä,
siell' aina, missä; tehtiin verityötä.
Hänelle kenraali nyt lausui näin:

»Jo etkö uuvu virkas urakassa,
tääll' eikö, veikko, miestä nuorempaa?
Siin' aamust' asti seisot puutumassa,
et liikkumaan nyt palikoitas saa.»
Tuon kuuli uros mielin puolikarsain:
»KenraaU, toist' on vanhan, toista varsain,
eik' enää käy kuin poikasilta työ;
mut katsominen miest' on kätten voimaan!
Kuin Armfelt huutakaa: 'Mars, rummut soimaan
ja harvaan Larm, mut hartahasti lyö.»
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Hymyillen sankar Lapuan löi kättä
urooUe aikuiseUe Armfeltin.
Joelle siitä riensi viipymättä
luo vapaajoukon GyUenbögelin.
Nyt nuorukaisen, auralt' äsken tuodun,
hän keksi kalvakan ja eessä ruodun
huus ratsultansa äänin ankaroin:
»Ken olet, moukka? Virka, mistä huoliaan?
Viel' etkö tiedä, kuinka miesnä kuollaan?
Sua jänistääkö, valju raukka, noin?»

Mies nuori astui ees ja nutturääsyn
avasi harmajan, ja alta sen
nyt paistoi haava, estymättä pääsyn
povesta pursui virta punainen.
»Kenraali, taannoin taistoss' osui luoti.
Kenties jo haava liioin verta vuoti,
punattomaksi posken kelmentäin.
Mut vielä urhoin kera käydä voinen,
maass' ohn jo, mut koittaa koitos toinen
mun suokaa, elvyiu taas, kun teidät näin.»

Jo kostui silmä Döbelnin ja loisti:
»Siis taisteluun, sa väki verraton!
Min näin, se kaikki arvelukset poisti,
tää Döbelnin, tää voiton päivä on.
On vilja kypsää. Ajutantti, lentäin,
mäiltä, mailta, metsän äärelt' entäin
nyt ees, nyt niittoon kaikki käskekää!
Tääll' ei, nyt tuoli' on miekanmitta-paikka,
näill' urhoill' uhmaa maailmoja vaikka,
ei varro, vaan näill' itse rynnistää.»
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Ja pitkin linjaa kohta riemu raikuu:
»Päin, pojat, voittoon taikka kuolemaan
Standaarin ääni ukkosena kaikuu,
Larm miehen lailla lyöpi rumpuaan,
ja nuorukainen haavoitetuin rinnoin
veristä kenttää astuu sankar-innoin,
heit' etumaisna Döbeln tuleen vie.
Ja ennenkuin luo maille varjon ilta,
on karkoitettu ryssä kankahilta,
ja aukaistuna Adlercreutzin tie.

Ja taistojoukot seudult' on jo poissa,
miss' ensin törmäsivät vastakkain;
miss' äsken tanner välkkyi salamoissa,
mies illan rauhassa nyt viipyy vain.
Sitoen ratsunsa hän seisoo yksin
sijalla kammon, missä vieretyksin
veriset ruumiit, pirstat peittää maan.
Kun tuuli kaukaa voittohuudot tuopi,
vakaasti korkeutehen silmän luopi
mies kalvas, lause tää soi huuliltaan:

»Tein työn, vein voittoon joukkoni. Työ toinen
jäi vielä. Nimi vapaa-uskoisen
mull' on, sen arvokseni arvioinen:
mies vapaa, vapaasti ma aattelen.
Mut kunne konsaan aatokseni lähti,
sa olit matkan pää, sen johtotähti,
sa, jonka tahto ohjaa elämää.
Sun puolehes luon silmäni nyt tässä,
miss' silmä kuolon vain on näkemässä,
sua kiittää saan täss' ilman näkijää.
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Sa annoit mulle jäUeen synnyinmaani,
kun toivon meiltä synkkä yö jo vei;
sa kaikki näät, mun katso pohjimpaani,
muit' arvon tokko lahjas saa vai ei!
Voi orja herrans' eessä maassa maata;
en mairia, en kerjätä ma saata,
en palkan toivoss' enkä suosion.
Iloisna eteesi ma tahdon tulla,
vapaaUa miellä, päällä nostetuUa,
se miehen suoraa rukousta on.

Soit laumoja sa taiston tasapäisen
mun vyöryttää, kaikk' esteet kaaten pois.
Mun, taudin-lyömän, vaivan-värjyväisen,
mun oma voimani min voinut ois?
Niin, voiton sain ma. Murtui saarron sulku.
Vapaana kutsuu Suomen joukon kulku
taas mainetöihin toimestani mun.
Mut suita, suit' oi' yksin apu, suoja,
Jumala, veh, kuink', oi voitontuoja,
sua kutsunenkin, kunnia on sun!»

Näin lausui mies, loi alas silmän, astui
taas satulaan ja häipyi pois, ja yö
jo kattoi maat, sen kyyneleihin kastui
jo varjo-tumma tuonen niittotyö.
Oi synnyinmaa, mik' osakses lie luotu,
iloko Ue vai itku sulle suotu,
salattu tuleviin on aikoihin;
mut kuinka riemu, kuin sua murhe kohtaa,
ei kauniimpi voi päivä mielees hohtaa
kuin päivä tää, kuin päivä Döbelnin.



JÄLKIMMÄINEN KOKOELMA.

SOTILASPOIKA.
Mun nuori, sorja sotilas oi' isäni jos ken,
hän pyssyn otti, oli mies viistoista täyttäen.
Tie kunniaan vain tiettynään,
oi' aina kernas kestämään
hän vaivan, vaaran, liekin, jään,
sen taisi taatto, sen!

Laps oUn, kun hän lähti pois, kun sotatorvet soi,
mut uljasta en unhottaa ma käyntiänsä voi,
en hattuaan, en töyhtöään,
en päivetystä poskipään, -

ain', aina tumman varjon nään,
min kulmakarvat loi.

Kun joukot pohjolasta pois taas riensi, kuulla sain,
jok' ottelussa kuinka hän oi' urhoist' urhokkain.
Jo risti rintaan pantihin
ja kohta, kuulin, toinenkin;
ah, mielessäni aattelin,
kenp' oisi myötä vain!

Ja talvi lähti, suli jäät, maan kevät kirjavoi,
niin kuulin: »Sota taatolles jo sorjan kuolon soi.»
Ma tunsin olon oudommaks,
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niin huolen, riemun riutuvaks;
äit' itki päivän, itki kaks,
jo tuoni turvan toi.

Lapuan taistoon taatto jäi, mies likin lippuaan;
siin' ensi kerran kelmenneen sodassa kerrotaan!
Hält' isä eestä Kustavin
kuol' Utin nummen nurmihin,
ja Lappeell' isä tältäkin,
mies Kaarle kuninkaan.

Niin heidän kävi, kaikki sai he vertaan vuodattaa;
mut uljasta oi' elo tuo, noin kuolla korkeaa.
Ken huonona jäis hoippumaan?
Ei, nuorna kuolla eestä maan
ja kunnian ja kuninkaan,
se toki toisempaa!

Mä köyhä olen orpo nyt, syön leipää vierahan,
muit' isän kuolo kodon vei ja suojan, suosijan.
Mut vaikertaa en huoli vaan,
saa aika varren varttumaan,
ma, poika kelpo sotilaan,
en sorru hukkahan.

Kun suureksi ma kasvan vaan, viistoista täyttää saan,
käyn taisteluun noin minä myös ja nälkään, kuolemaan
Ja missä taajin hekki lie,
ain' askeleeni sinne vie,
mist' ennen, taatot, teillä tie,
myös poika polkemaan!
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PORILAISTEN MARSSI.

Poiat kansan urhokkaan,
min verta joi jo Puolan, Liitzin, Leipzigin ja Narvan multa,
viel' on Suomi voimassaan,
voi vainolaisen hurmehella peittää maan!
Pois, pois, rauhan askar, jää!
Jo myrsky käy, jotanner järkkyy, jyskää tykki surman tulta.
Eespäin rinnan rientäkää!
Meit' urhoiks isäin urhohenget tervehtää.

Kaunista näin
ei meille tietä toista!
Rynnätä päin
on riemu rohkeoista.
Eespäin, urhot, kaikki ees!
Tää ikivanhan vapauden tie on sees.

Voittoisa lippu, lennä, loista,"
rientänyt ammoin sadat tappotantereet!
Eespäin, te pyhät, pystyt repaleet!
Viel' eivät Suomen vanhat värit sortuneet.

Koskaan, kaUis synnyinmaa,
sua poikies ei viime vereen puoltamatta vieras ryöstä;
koskaan kuulua ei saa,
maan tään ett' omain lasten petos orjuuttaa.
Kuolla urho voipi vaan,
ei vaaraa väisty, horju, salli itseään ei sortoon syöstä,
Kuolo, onni sotilaan,
oi terve, kun viel' yksi voitto kamppaillaan!
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Taistelohon
siis, miehet, miekan teille.
Kunnian on
vain koitto kuolo meiUe.
Taistoon tietä suorimpaa,
nyt meidän aik' on, vilja kutsuu korjaajaa!

JoukoiUe Suomen harvenneiUe
sankarimaine maamme varjelosta jää.
Eespäin, sä pyhä viiri, pystypää!
Viel' ympäröi sun suomalainen suojas tää.

VÄNRIKIN MARKKINAMUISTO.
»Ystäväiset, miehet, naiset, ketäkään täss' eikö ois,
joka vanhan krenatöörin virttä kuullaksensa sois?»
Niin se virsi alkoi, veikko, muistan, sanallensa niin;
kuulin toriUa, kun viimeks sattui matka kaupunkiin.

OU markkinat, ja kadut täynnä kansaa, kalua,
katsomist' ei kansass' ollut, ostoon mull' ei halua.
Ilman aikojani astuin, jouduin kadun kulmahan,
vaunut väen tungoksessa siinä näin mä seisovan.

Tahallaanko, pakostako noin ne seisoi, tiennyt en;
kuski pidätti, lakeija karjui kansaparvehen.
Mutta vaunuiss' istui herra mukavasti nojallaan,
suopehnen viitan kaulus, tähtirivi rinnassaan.
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Katsoin, katsoin. Tuli mieleen muisto päiväin muinaisten
tuttu muoto tuo, mut missä, miUoin olin nähnyt sen?
Niin, oi' ammoin Lapualla, Salmella hän sankari,
siUoin kapteeni, vaan nytpä korkea on kenraaU.

Muuttuneen myös näytti paljon, eikä vanhuuttansa vain
muodon muutti ylväs sävy, anti arvon kukkulain.
Ylpeyttäkö? Ehk'eipä; ryhti, ilme katsannon,
kaikki tyyntä, vaan myös jäykkää, kylmää, suurekasta on

Aina ilostun, kun nään mä sotakumppanin, vaan nyt
tuota katsoin, siinä kaikki, sydän siit' ei lämmennyt.
Loista, pöyhkeile, ma mietin; muinoin yhdess' oltihin:
suott' et suurennellut, loistit hurmehissas sorjemmin.

Äkkiä nyt kaikui laulu, sanat nuo ne särähti,
väen häUnässä ääni kimakasti värähti:
»Ystäväiset, miehet, naiset, ketäkään täss' eikö ois,
joka vanhan krenatöörin virttä kuullaksensa sois?»

Minä olin yksi niitä, yksi hänen laatuaan,
ja ma käännyin käskemättä selin herraan korkeaan,
pari askelt' ahdingosta syrjenin ja jouduin näin
sotamiehen luo, jok' istui siinä virttä virittäin.

Paljaspäin hän portaiU' istui korkeana ryhdiltään,
hattukulu polven päällä vasemmassa kädessään.
Kurottaa voi kättä tätä vielä suotuun antimeen,
käsi toinen oU poissa, viemä sodan viikatteen.

Ja hän lauloi rahvahalle, kutka kuulla tahtoivat.
Laulu huono, palkka halpa, halvat myöskin kuuhjat:
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pari ryysynulikkaa ja nuori ylioppilas,
Lähinnä siin' ääress' ukon meit' on ryhmä sovukas.

Vaan oi' ylhät muistot, menneet loistopäivät laulunaan,
työt jo puolin unhoitetut, urhot peittämät jo maan,
oli Suomen viime taisto virkkajalla virren taus,
voittojemme, murhettemme, kunniamme kultakaus.

»Kuusineljätt' olen», lauloi, »taistelua taistellut,
nälän, kylmän kestää voinut, yöt ja päivät valvonut,
seissut miessä myötä, vaikk' ei mitäkään nyt muUa tee,
Uumajall' on oikeani, tässä vasen vapisee.

Kenpä teistä nuoremmista silloin kera oUkaan,
konsa kuului: 'Miekkaan, miehet, rikottu on rauha maan!'
Tulta miesten mielet silloin, toista kaikki, toista nyt,
silloin hehkui tääkin sydän, koht' on jääksi jähmennyt.

Hämeenlinna, ensi kerran kun sun kuutamassa näin
Hattelmalan harjanteilta, mene ei se mielestäin!
Ilta myöhä, ilma kylmä, matkan uuvuttama mies,
mutt' ei mieleen tullut lepo, tupa lämmin, tuttu lies.

Ei, sun jäilles, tantereilles, sinne siUoin ikävöin,
sieU' oi' enemmän kuin suoja, lieden lämpö, lepo öin,
siellä Suomen joukko nuori, uljas, vapaa, vahva niin;
meihin siUoin Suomi katsoi, ja me Suomeen katsottiin.

lät kaiket, ukko Klercker, kuulukoon sun kunnias!
Valmis vielä, vaivan nähnyt, seitsenkymmen-vuotias.
Muistan valkopään, kun kesken ruotujen hän ratsasti,
isän silmin poikiansa lempeästi katsasti.
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Vihollisen vertaisena, pojin kuusin tuhansin,
kunnialla, riemull' aikoi vielä verileikkihin.
Arvelutta, arkailutta kaikk' ois käyty tenähän,
toinen luotti toisehensa, häneen me ja meihin hän.

Silloin saapui Klingspor marski, ylpeä kuin kuningas,
kaks oi' leukaa, yksi silmä, sydäntä vain puolikas,
saapui Klingspor, vallan saanut, otti yUkomennon,
antoi käskyjä kuin Klercker, mutta käski pakohon.

Tähtiyö, sä Hämeenlinnan jäiUä valvottu, on sees
vielä vuotten viertyäkin muistossa sun kajantees,
vaikka miehuus pilkan peri, kaatui toivo katohon,
voittomme vain unelmaksi saattoi raukka tunnoton.

MiUoin tuomioUa seista saa hän työnsä tilittäin,
että taapäin astui silloin, kun ois voinut käydä päin,
että herjaan mainehemme, miehuutemme polki pois,
että kyynel vuoti vaan, kun "veren vuotaa tullut ois?

Horjuimmeko Siikajoella, konsa viimein koitettiin,
Revonlahdell' luotettiinko käsihin vai käpäliin?
Adlercreutz sen virkkaa voisi, Cronstedt myös ja moni muu,
vaan ne sankarit on siellä, miss' on sanatonna suu.

Mainitsin nuo suuret, heille kiitosta ja kunniaa!
Monta vertaista jo ehti rauhan maahan matkustaa.
Döbeln lepää, Duncker lepää; kysy heidän aikojaan,
niistä tietää, niinkuin tässä, halpa sotavanhus vaan.

Miks en kaatunut, kuss' urhot kaatuivat niin useat,
juhlahetkiään kun vietti Suomen joukot uljahat,
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konsa päilyi päivät onnen, kunniamme kirkkaimman,
päivät Siikajoen, Salmen, Alavuden, Lapuan?

Ei ois oUut pohjan hyihin pakko taivaltaa mun taas,
nähdä, kuinka riemun kohta kolkko epätoivo kaas,
tiennyt tuhanten en veljein surkeasti jäävän ois
jäille Tornion ja jätteet KainuuU' annettavan pois.

Ero raskas isänmaasta, kova loppu kovan tien!
Länsipohjan rantaan saakka saapui meitä parvi pien'.
Uskollisin verin vielä Ruotsin multaa ruskotin,
torilla nyt laulan, jott' ois leivän muru muUakin.

Herra maata varjelkohon! Vähät muusta huoltavaa;
sotamiehen henki, onni, käsi, jalka mennä saa.
Herra maata varjelkohon! siin' on ponsi, siin' on pää,
sanat muut jos vaihtuvatkin, ain' on laulun loppu tää,

Ja nyt nousi vanhus, läksi väen kesken kiertämään,
joku pisti äyrin pienen, enimmät ei mitäkään;
tuli niin hän vaunuillekin, kohden herraa korkeaa
syvään päänsä kumartaen hattukulun kurottaa.

Tähtirinta, kultaolka, suuri sotaherra tuo
tummaks silloin tuimistuvi, hatun sieppaa, silmän luo
kerran häneen, toisen kansaan, vierryt saman tuokion
pitkin toria jo kaikki äijän äyrisaalis on.

Hämillään oi' äijä siinä, herra loihe lausumaan:
»Kuulin laulus, kamppaellut olen eestä saman maan.
Muisto tuo mull' ett' on vielä vanhuuteni syksyssä,
siitä, näätkös, olen ylväs, paljon ylväämpi kuin sä.
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Tosin verileikiss' usein petti onnen suosio,
tosin voitot voittamamme pian taittoi tappio.
Mutt' ei kumarrella muita silti meidän tarvitse,
pääss' on muUa hattu, samoin pidä, ukko, päässäs se!»

Lausui näin, ja kasvot seestyi kirkastukseen korkeaan,
ja hän hatun miehekkäästi painoi päähän sotilaan;
vaan hän jatkoi — riemun tulen vielä rintahan se tuo,
tuon kun muotonsa ma muistan, muistan äänen, sanat nuo:

»Tasan ei käy onnen lahjat, niin sen sääti luojan lait,
mulla rikkaus, mull' arvo, puutteen, halpuuden sa sait;
mutta paras meiU' on yhtä, horjumaton alttius,
kunto verin vahvistettu, omantunnon todistus.

Siispä kumppanukset ollaan, siis käy tähän istumaan!
Kun on suurin meillä yhtä, vähemmätkin tasataan.
MuU' on kultaa, jos sa mielit, multa leivän, suojan saat,
mulle laulat laulus sorjat, mulle myöhän ilos jaat.»

Samallapa vaunuiss' istui vanha krenatööri tuo;
kansa tieltä kahden puolen väistyy, kunniata suo.
Kuulin, kuinka vaunut vieri poispäin, kunne katu vei,
mutta silmä kyynelhärmäss' enää niitä nähnyt ei.

LOTTA SVÄRD.

Sotaveikkoon veikko kun yhtyy vaan
raton iltavalkean luo,
pian Lotta Svärdistä haastellaan
yhä vieläkin sattuu tuo.
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Juro kuinka jos kumppani ollut lie,
näön leppenevän heti näät,
hymyn värveeseen hyvämieh vie
jo harmajat viiksenpäät.

Monet kuumat kerrat hän muistaa nuo,
veritanteret voittojen taas,
joilt' uupuen pois Lotan teltan luo
uros saapui ja sarkan kaas.

Ja hän eukosta viehtyvi veistämään
sanan kaksi jo naurahtain;
mut myrtyy, jos ei ilos yhtyissään
sydänmyötäinen myös ole vain.

Oli helmi ja oiva se eukko näät
sodan tieUä, sen taata saa;
vähän naurua sieti, mut kukkurapäät
myös kiitosta, kunniaa.

Oli kait hän kaunis ja nuori kait?
Kevät häll' oli kukkeinnaan,
kun kolmas Kustavi Ruotsin mait'
oli noussut vallitsemaan.

Sotamies kukan sai, — sota Suomenmaan
viel' ollut syttynyt ei;
ja kun rummut soi jalon ruhtinaan,
Svärd Lottansa myötään vei.

Oli siUoin hän kaunis. Harvassa vain
niin puuntaa poski ja suu,
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ja loistoon silmien ruskeain
moni sankari sokeutuu.

Mut ei kevät kestä, ei kukkeus jää,
Lotan jäänyt ei liioinkaan,
erin kolmin kuihtui pois näköpää,
meni kolmannes kertanaan.

Erän ensi talvi se saahiks saa,
pian tullut ja pitkä niin,
erän toisen ens suvi sorruttaa
tulipoutihin polttaviin.

Ja kolmas, vielä mi jäljell' ois,
myös jouti jo mennä kai;
se kyynelvirtoihin vieri pois,
kun Svärd verisurman sai.

Sodan viimeisen riehu kun syttyi tään
ja se taas Lotan leiriin toi,
hyvä jos edes muistaa hempeyttään
hän ammoin mennyttä voi.

Mut kauniiksi viel', eri lailla vaan,
sotamies hänet arvioi;
ja hälle, kuin kukkana kulkeissaan,
yhä vieläkin kiitos soi,

hymyparvien päämajan muinaisen
rypyt vaikka jo ryösteli pois,
kera vaikka silmien ruskeuden
koko naama jo kiistää vois.
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Sota viehätti hänt', ilot, huolet sen,
mitä sattui vaihtuvin säin,
ja oi' ystävä poikain hän harmaitten,
rakas siks oli meille hän näin.

Ja jos veikkoja Svärdin oi' ollut ken,
sepä jäänyt ei unhoksiin,
oh aina täydempi sarkka sen,
siks eukkoa kiitettiin.

Näin kulki hän, uljasna kumppanoi,
kuhun tie oli konsanaan,
ja kun pyssyt paukkui ja luodit soi,
ei kaukana Lottakaan.

Poju-kultien nuort' oh pontta ain'
ilo nähdäkseen, ja jos luo
oli kuinkakin tullut, hän tuumasi vain
»No, onkos eempänä nuo?»

Koju myös, se niin piti olla kai,
ett' antaa tilkkasen vois,
jos ken tulen keskellä uupuis tai
jalon haavan jos saanut ois.

Ja jos teltan harmajan tilkkuihin loit
vain silmäs, niin poikenneen
sieU' luodin ja kaksikin nähdä voit,
ja hän siit' oh ollakseen.

Jos sallit, niin erän kerron nyt,
min viimeks eukkoa näin.
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Oravaisten päiv' oli päättynyt,
pois väistyttiin veripäin.

Oli Lotta myötä, hän korjuuseen
sai kamppeensa vaivoin vaan,
kojun, rattaat, lekkerin mittoineen
ja ontuvan hiirokkaan.

Lepohetki oi' ikään. Lotta se taas
kävi tuttuhun tarjoiluun,
mut poiss' oh teltta, hän ryyppyjä kaas
ali' uhkean kuusipuun.

Suru häh' oU, vaikkakin huulillaan
hymyt pilkahti petteliäät,
suri urhojen huolta hän, nauroi, vaan
oli kosteat poskipäät.

Nuor' ratsumies, — kun hän hääri noin
nyt luo tuli, teikaroi,
tuli kohti korskein katsannoin
ja röyhkeys äänessä soi.

»Hoi, viinaa!» huusi hän, »hätää ei,
tää poika se kustantaa.
Tään kukkaron helkettä kuules, hei!
Ja veikkoja kyllä saa!»

Lotan silmästä leimaus tuima lyö:
»Sinut, sankari, tunnen mä.
Polo-äitiäs puoltaa se sulf oli työ,
vaan miss' olit tänään, häh?
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Kojun nurkassa vain pidit vinguntaas,
muka haavojas vaikeroit;
oli valju naamas, nyt puuntaa taas,
ja ne haavas näytä, jos voit!

Emos ettäkö tuonen jo turviss' on,
ei puoltoas pyydäkään!
Tämä maa, se on äitisi turvaton,
petit, pelkuri, äidin tään.

Ja vaikk' ois kultana laukkus, ois
meret sulia sit' ammentaa,
jumal'auta, tuommoiselle en sois,
en niin tipan tirahtamaa.»

Käsi puuskalla vaan hän nyrkkiä pui,
tapa moinen oi' eukon tään,
ja pois rikas porho se laittautui,
ajan arvaten, vikkelään.

Mut viereUe tien, vähän tuonnemmaks
uros nuori oi' uupunut.
Lotan silmät kuin hellintä tähteä kaks
yhä sinne on suunnatut.

Nojass' istuu pyssyn hän itsekseen,
veri takkihin tahmettuu;
hänen näit vain vaivalla seuranneen,
kun kiiruhti joukko muu.

Yhä Lotta se silmänsä häneen loi,
kuin äiti lapsehen lois,
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ihan kuin joka ryypyn, min muille soi,
juur' aikonut hälle ois.

Mut kun yhä raukeni raskaammin
suru-unten painama pää,
eip' eukko malta, jo kutsuukin
hänet luo, nimen äännähtää.

»Tule», virkkoi hän murtuvin äänin, »juo,
viel' ehkäpä tilkkanen ois;
tule, poikani, ryyppy se lohtua suo,
sitä kaikki nyt tarvita vois.

Mitä? Kainosteletko? Kullasta lie
kevyt laukkus, sen tiedän kait;
salon töllistä suU' oli sotaan tie,
ja täällähän kullat sait!

Mut et verityöss' öle viimeinen,
sen Lapuan kentällä näin;
ja Ruonan sillalla, muistatko sen,
eturinnassa iskit päin.

Älä huoli siis, jos et suoraks saa,
nyt annan ma enkä myö;
lasin Lapuan-päiväsi kannattaa,
pari runsasta Ruonan työ.

Ja jos Svärd, jalo, lempeä sielu tuo,
eloss' ois ja sen nähnyt ois,
miten, vaikka jo vertasi tanner juo,
sin' et taistosta taukoo pois,
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heti hälle nyt oisit kuin ainoisin
oma poikansa konsanaan,
ja sellaista kahta, sen vannonkin,
sais etsiä kautta maan.»

Uros hoippui luo, piripintanaan
mitan Lotta se häUe suo,
milfettei harjaksi saanut vaan
pari kyyneltä ryyppy tuo.

On kauan siitä, kun eukon näin,
mut ei aika hänt' unhoon vie,
iloU' aina muistelen eeskinpäin,
ja se hälle ei liikoja lie.

Oli helmi ja oiva se eukko näät
sodan tiellä, sen taata saa;
vähän naurua sieti, mut kukkurapäät
myös kiitosta, kunniaa.

VANHA LODE.

Joukon eessä joka kerran,
kun oi' lähtö ryntäämään,
vanha Lode hetken verran
viipyi paljastaen pään.
Hurskas, vakaa, valkohapsi,
noin hän rukoeli nyt,
sitä vanhus, mit' oi' lapsi
äidin-piennä äännellyt.
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Hetki harras, rauha pyhä!
Paljahaksi joka pää!
Luodintuisku yltyy yhä,
sattuu, sivu lennähtää;
kenttään jää jo jääkäreitä,
seis! Vast' alkaa kilvoitus,
jahka ensin isämeitä
sekä Herran siunaus.

Vasta kun löi aamen lukkoon
rukouksen selkeän,
tuli valmis vauhti ukkoon,
hatun päähän painoi hän:
»Syöskööt kaikki hornan peikot
vastaamme nyt valtanaan,
Herran kanss' ei olla heikot,
hurraa, pojat, eespäin vaan!»

Joukkonsa ja Jumalansa
kanssa leikkiin lähti näin,
sit' ei valtaa vastassansa,
jot' ei rohkenis nyt päin.
Ydin nuori, vanha pinta,
vuoroin vakaa, vallaton,
lumitukka, tulirinta —

noinpa ukon riento on.

Väki virkkoi: »Tulimmainen!
Nuor' on ukko uudestaan,
sydämessä eikös vainen
veitikka viel' ennallaan!
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Silmiss' eikö välky, väiky
kaunis voiton kajastus!
Nyt'ei hiittäkään hän säiky,
huuUll' äidin rukous.»

Verileikki leikiteltiin,
tuli vuoroin voittokin;
veisattihin, rukoeltiin,
väki pääsi leirihin.
Ilolla se lepäs siellä
väsyneenä vaivoistaan;
Lode? Kentäll' yhä vielä
ukko kummitteli vaan.

Liikkui hiljaa, hetket yötä,
enimmälti yksinään;
miestä pari ehkä myötä,
parahinta väestään.
Miss' oi' oUut pahin pinne,
päivä kuumin, raskahin,
sinne paloi aatos, sinne
veti äijän askelkin.

Kylliks eikö ollut taisto?
Mieluinenko muisto sen?
Veripäiväst' eikö vaisto
vielä verenkyUäinen ?

Ihaellako hän mahtoi
tuonen työtä kauheaa?
Lode? Ei, hän auttaa tahtoi,
lähimmäistä pelastaa.
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Missä suoni sykki vielä,
hengen rahtu havaittiin,
sieUä viivytiini n, siellä
apu, hoito annettiin.
Kaikki saivat huojennusta,
vihamies kuin omainen,
siin' ei tehty eroitusta,
veli oli jokainen.

Moni, jost' oi' laina hetken
elämä, ei enempää,
saattoi jälkeen ukon retken
kaukaa vaiti tähystää,
nuotiolta, keskelt' iloin
nousta kotvan nauramaan,
mutta herttaisimmin piloin,
hänen kummaa kulkuaan.

Väki virkkoi: »Kahakassa
'lyö ja leivo!' ukko huus;
siellä sirut parsimassa
käydä urakka nyt uus.
Vaan se onkin Lode toinen,
joka hakkaa, maahan lyö,
ei tuo ukko oivanmoinen,
hurjan pojan on se työ.»

Poika, mutta puhtain tunnoin
rinnass' äijän riehakoi;
vanha usko, vanhoin kunnoin
lämpöiseks sen kodon loi.
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Totinen ja tyyni pinta;
vaan jos katsoit silmihin,
lapsen mieltä kirkkahinta
kuulsi niiden kuvastin.

Asu halpa, suora mieli
sodass' äijän ohje tää.
Tuli rauha. Rintapieli
täytyi joskus tähdittää.
Silloin syksyn kylmän kuuna
hält' on mieli kokonaan,
rinnass' istuu itkusuuna
veitikkakin viluissaan.

Kun hän yllä juhlapuku
puhkui nurjapäällä näin,
miehetkin ne miltei nuku,
tohistavat tylsin päin.
Jotain tempuiss' aina puuttui,
käänteet kävi näin ja niin,
kunnes viimein ukko suuttui,
heitti kaikki helkkariin.

Harvoin toki harmit moiset
sattui, paraadeissa vaan;
ukko harjoitukset toiset
piti vanhass' asussaan.
Hei, se oli toinen juttu,
nyt ei unta ollut kai;
vanha herra, vanha nuttu,
niistä toki selvän sai.
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Nulous nyt mielt' ei paina,
sujuu temput, riemu soi,
vaille ei, vaan pääUe aina
kaiken, mitä vuottaa voi.
Ukolla ei muuta huolta,
kulkee pitkin rivejään,
korvaa tältä, partaa tuolta
nyppäisevi mielissään.

Väki virkkoi: »Tulimmainen!
Tuoss' on tuores ukko vaan.
Sydämessä eikös vainen
veitikka viel' ennallaan!
Varsi vuotten kuuristama,
lumet tukkaan aika loi,
silmästäpä poika sama
yhä vielä viikaroi!»

MATKAMIEHEN NÄKY.

Kenenkä linna se, jonk' äsken näin,
kun hämyss' illan kuljin tänne päin?
Kuin hauta kammolla se mielen täytti,
Niin ylpeää ei toista tienoiUaan,
mut autiolta, kuoUeelta se näytti,
valoa suojass' yhdess' oli vaan.

Jäin kotvan katsomahan, mitä tuo
pääsalin suuren täytti valovuo,
eteeni kuin ois auennut se aivan.



373

Sielt' ihmisiä koin ma eroittaa,
mut tutkinta se tuskin maksoi vaivan
siell' liikkui haamua kaks ainoaa.

Naispuoli mustapuku, kuuru jo,
mut täynnä korkeutta, kutristo
hopeina hartioilla, toinen näistä;
mies toinen, mustiss' ikään, tyynnä tää
jalustaa kantoi kirkas-kynttiläistä, —

lumissa myös, mut pysty vielä pää.

Ma katsoin kulkuun tuohon. Kuvan näin
ma salin seinäUä ja lähekkäin
sen kanssa toisen. Luo kun ehti nainen,
hän rauhaisasti niitten puolehen,
ylentyneenä otsa kumarainen,
kuin rukoeUen katsoi hetkisen.

Ken ollut lie? Uus tuokio — kaikk' on
jo poissa, vaimo mennyt, valoton
jo sali tuo kuin kaikki kartanokin.
Ken? Virka! Aave rauhatonko vai
ehk' outo kuvain kumartaja jokin,
ken maalla vieraaU' uskon vieraan sai?

Ei, aave ei hän ollut rauhaton, —

min näit, se rauhaisaa ja totta on.
Mut samaan aikahan jos saavut toiste
sa linnan tietä äsken kulkemaas,
niin salista sua kohtaa sama loiste,
tuon vanhan vaimon näet siellä taas.
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Jo monet monituiset vuodet noin
hän samaa tietä, samoin saattajoin
yön maille saapuessa aina kulkee:
hän kotvan viipyy, toinen tuokio
kun lyö, hän lepohon jo silmän sulkee
ja unta, rauhan unta uinuu jo.

Nuo kuvat, joita katsomaan hän jää,
kaks oli Ramsay veljest' ylevää,
tääU' ylennyttä saman katon alla.
Lemulla toinen kulki kuolemaan,
ja toinen kohta jälkeen Lapualla,
molemmat eestä armaan synnyinmaan.

Heist' urhotöitä taru virkkaa voi,
ja heistä vielä Suomen runo soi,
kuink' eestä maansa veljespari moinen
sai voittain kuolla kevätvoimassaan,
ykskolmatta kun oli vuotta toinen,
yhdeksäntoista toinen nähnyt vaan.

Mut vaimo, jalo vieras, haamu tuo,
min hiljaa veljen luota veljen luo
näit hikkuvan, oi' äiti urhoin noiden.
SieU' elää hän nyt muisto-aarteineen:
ei kulje kuvia hän jumaloiden,
hän hyvää yötä lausuu lapsilleen.
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VÄNRIKIN TERVEHDYS.
(Gregori Tigerstedtille Revonlahden taistelun viidentenäkymine-

nentenä vuosipäivänä.)

»Sait elon varrell' ehkä joskus sen,
tuhanten kulkutanterella, tuta,
kuink' outo voima, pakko sisäinen
voi mielen viehtää kohti jotakuta?
Sua kohtaa kasvot, korvaas ääni soi,
ihastut, kiinnyt — miks? Et virkkaa voi.

Mies oli Cronstedtilla väessään,
mies mulle rakas vielä muistellenkin;
muU' elo takana, häll' edessään,
mut sama henki täytti kumpaisenkin.
Unohdan paljon, pian myös, mut et
muit' unhoitu, Gregori Tigerstedt.

Mies miekan siin', ei muonakuormaston,
sen ryhti, katse, kaikki näytti julki;
solakka, kookas kasvu vartalon —

noin hän, tuo reima poika, tiensä kulki.
Hän silmän-riemuni oi' ainainen,
hän muUe tuttu, minä hälle en.

Viel' äänen muistan pohjan-rotuisen,
se joukon eessä soi kuin pohjan tuuli;
kuin luoti löi ja sattui sana sen,
siin' ääness' oli ruutia, sen kuuli;
sen pelkkä raiku todisteen jo toi,
ett' urhon suoran rinnasta se soi.
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Jos mitä koki, minne lohduton
vei pakotie, mi vartoi vaara, hätä,
ain' yhtä sees tuon silmän tuli on,
vakaata rauhaansa ei kasvot jätä;
kuin vaskikirjoin kertoi kasvot nuo:
viel' aika päivän antaa, neuvon tuo.

Kun liioin kiihtyi vauhti pohjolaan,
ja urhot tuskau vimmass' ilmi-itki,
hän kiros siUoin purren hammastaan,
mut kyyneleen hän sydämeensä kytki;
pusertuin huulet vain ne sanan suo:
viel' aika päivän antaa, neuvon tuo.

Ja joutui päivä, urhon juhla, voi
taas kunnialla nousta Suomen viiri;
»aseihin!» Revonlahden luona soi,
sai ajaa ajajaansa miesten piiri.
Salama riemun lensi kautta sen,
se oli hetki ikimuistoinen.

Mi näky! Liekkiin syöksyi syttämään
taas toivon tulta joukko toivo-kato;
tukettu virrantulva vierressään
kaas esteet, sortui sulku, särkyi pato;
alt' alennuksen, epätoivostaan
nous isäin maata kansa suojaamaan.

Jo valoss' idän ruskovaarat ui,
helottaa alkoi päivän sädesoitto,
niin hanki allamme se ruskottui,
se oli kunniamme aamukoitto.
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Syvemmin yhä, noustess' auringon,
tuo hohtaa huomenkoi, — se hurmett' on.

Mut tuskin päivän ensi vartio
jäi taa, jo taiston viime liekki herkes,
ja Siikajoen nuori voitto jo
yht' uljaan kaksoisveljen saada kerkes.
Rivistä riviin riemu myrskyää,
niin urhot lasta tuota tervehtää.

Sijalla taiston seisoin. Tyyntä on;
miss' äsken viha riehui, rauha päilyy:
nyt unta maattiin kummull' ottelon,
sit' unta, joka ajan säiltä säilyy;
jos valvoi ken, oi' ystävä vain tuo,
jok' ystävän jäi nukkunehen luo.

Jo löysin, jota etsin, selon sain,
min puute yhtä tuskaiselta tuntui:
riveistä Tigerstedtiä mä hain,
ei valveill' ollut hän, hän tänne untui.
Kun voitto hohti, leikki hurmioi,
poveensa teräs tuima unen toi.

Tuo uljas! Äsken säilänsuita päin,
päin tulta, jota tykkein kidat syyti,
rientonsa torjumattoman ma näin:
niin nuori, voiman-rohkea, — nyt hyyti
se hanki jo, miss' äsken sankari
Bulatovilta tulet sammutti.

Mut elon karvan kanss' ei kasvoiltaan
erinnyt sielun levollisen leima,
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viel' oli vaaleassa muodossaan
tuo vanha, varma rauha, miehuus reima.
Löi mieleeni, kun näin ne, kasvot nuo:
viel' aika päivän antaa, neuvon tuo.

Ja katso! Vielä aika neuvon toi,
lipulle synnyinmaan hän säästyi vielä.
Mä hänt' en enää nähnyt. Ehkä voi
eteesi sattua hän elon tiellä;
tervehdi silloin: kauttas kättä lyö
Stool, urhokentät, Revonlahden työ.»

Näin Stool sua muisteli, sa urhokas,
mies kunniamme kulta-ajan armaan.
Terveiset kätki ylioppilas,
ne vihdoin virkkain alta hapsen harmaan,
kun vuosisataa puoli siitä on,
maas eestä noin kun astuit taistohon.

Ne rakkaall' ota miellä, myös sen maan
tervehdys myötä on, mi sinut kantoi;
se lukee miehet, jotka hurmettaan
sen uskon, toivon, muiston eestä antoi.
On harvenneet ne, rakkautta saa
ne harvat siltä siis sen hartaampaa.

Saa kiitoksen tuo alttius rajaton,
min hehku pohjan jäilläkään ei laannut,
kiitoksen kallis veri tuo, jok' on
ajoille tuleviUe turvan taannut,
jok' eespäin iki-lunnahaksi luo:
viel' aika päivän antaa, neuvon tuo.
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VON TÖRNE.
Jo oisko mainittu ehk' ohimennen
mies Mikkelin, von Törne vanhus, ennen?
Uroita hänkin oh harmaita
ja Savon varajoukon johtaja.

Mies suomalainen juurta juurevinta,
kuin vanha visarunko rustopinta;
ei leikin häntä saatu hämminkiin,
siin' iskua ja vankkaa vaadittiin.

Hän ties sen itse: suott' ei kansa kehu,
ett' ukko Törnessä on miehen mehu,
mies kannallaan, mik' arvo olikin,
everstiluutnantin tai majurin.

Ma tunsin vanhuksen jo sodan takaa:
samainen ryhti pyylevä ja vakaa,
kuin oisi pölkky, outo luuli niin,
puettu virkakaapuun, kannuksiin.

Mut sydän sykki alla pölkyn pinnan,
löi uljas sydän terveen miehenrinnan,
tulisin verin, vahvoin valtimoin,
ei tahran käymä, eikä syömä koin.

Ja synnyinmaalle löi sen selvä lyönti;
se kelpo mies, ken sille arvon myönti.
Ja miksi? Syyn hän tiesi ilmoittaa:
se hänen, hänen joukkonsa on maa!
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Ma muistan, kuinka kesken seuran tutun
häU' loputon oi' usein juoksu jutun:
»Maa tää, maa parhain alla auringon»,
ja »kansa sellainen kuin häUä on!»

Hän hajasäärin silloin seista suosi,
muut piirinään, — se hällä korska kuosi,
kosk' ollut pääll' ei maan, ken kiistää vois,
ettei hän suomalainen majur' ois.

Ei ylikäyvää tuosta kunniastaan
hän tiennyt; vaikka maailmoja vastaan
pää pystyss' ottanut ois mennäkseen
hän miehin, miekoin, valtakirjoineen.

Mut joskus hän, kun oikein juttu maittoi,
myös suomalaisen järjenlahjaa laittoi,
kuink' ollaan rehdit, mutta tuhmatkin;
hän päästi päälle naurun raittihin.

Vaan annas, moitteen muu ken alkaa koki, •
vait! Ukko vain sen sai, ei toinen toki.
Puhuja kauaskaan ei ehtinyt,
jo vastaan soi: »Suu kiinni, herra, nyt!

Ma kysyn teiltä, sana-sankarilta,
mist' ootte kansaa mailta, manterilta
tavannut, nähnyt kirjoista kuin tää
jaloa, miehevää ja mielevää?

Sen kanssa viran puolest' olkaa kerta,
kun luodit vinkuvat, kun sataa verta,
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ja sanokaa, kun näätte, tokko on
mies Suomen tuleton ja tolkuton?»

Noin ukko rauhan, noin myös sodan ajan!
Mull' oli virka joukon majoittajan;
hänest' on paljon muuta muistossain,
Lapuan päivästä nyt kerron vain.

Me perkattavaks saatiin metsän pieli,
kaikk' oli valmiit, eespäin mennä mieli,
mut vanha herra pinttyi seisomaan,
»kosk' ampui Suomen mies niin ra vakkaan»

»Seis, pojat!» huusi, »saakaa tuki puista
ja niittäkäätte miestä niinkuin ruista;
työ tyyni, tarkka silmä sihdin taa!
Nyt tulee hauska, kystä korppi saa.»

Jokaisen joukostaan hän tunsi, tiesi
ei nimi tuttu vaan, mut itse miesi,
jokaista tarkkas, jonka nähdä voi,
kuin isä kullekin hän sanan soi:

»Noin, Kalle Hurtti, kas se sattui maaliin,
ei enää keikkune, ken sai sen saaliin!
Korpraali Flink, ain' äityy ammuntasi
Voi, Pekka Pistol kaatui, peijakas!

Vahinko, — kunnon poika niinkuin kulta!
Saa Pekastaan nyt taatto torpan multa.»
Näin haastoi hän, näin johti joukkoaan,
hän, suomalainen koko sielultaan.
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Sai sana Adlercreutzin: »Minne jäätte!
Päin rivit, päälle käykää! Rientäkäätte!»
Von Törne tyynnä katsoi lähettiin,
jäi paikalleen ja vastasi: »Vai niin!»

Voi hauskaa! Pyylevänä hpun ääreen
hän pylvästäikse ryhtiin hajasääreen,
kuin iankaiken seista aatteleis
ja virkkais luodillekin: »Huuti, seis!»

Min viestintuoja mokomalle? Nolo
jo siinä nuoren vänrikin oi' olo;
hän oli tullut tulta vinhempään,
ja käskystä ei vanhus viitenään.

»Majuri, eespäin!» — »No, no, joutavoitte!
Ei tässä vaaraa, senhän nähdä voitte!» -

»Kenraali käski.» — »Hurraan saakohon
Karl Adlercreutz, hän kunnon miesi on!»

Ne sanat tuskin pääsi äijän suusta,
kun naamaan lensi kaarnan pirsta puusta:
»Hohoo, sit' odotinkin tosiaan,
se miesp' ei oUut akka ampumaan.

Se melkein sattui, eipä paljon vailla;
sanoa voin nyt Hannu KUngan lailla,
kun kuula hipoi hänen kulmiaan:
'Tuo hiis ei karta miehen naamaakaan'.»

Hänt' aina huvitti tuo sana toistaa,
taas aimo nauruss' ukon naama loistaa,
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ja taas hän asentoon käy pönäkkään,
kupeessa nyrkki, sääret leväUään.

Ties kuinka kauan kuhnaillut ois vielä,
mut kun hän parhaiks siin' on tulen tiellä,
pau, lensi luoti, miten osuikaan,
juur' äijän polviporttiin avaraan.

Tapaavan takkiaan hän tunsi jonkin,
kurottui, katsoi: puhki on kuin onkin!
Lievettä nosti, nosti toista — voi,
on reikä molemmissa, lempo soi!

Hän närkästyi ja korvan juurta raapi
»Työn tästä Matti räätäh nyt saapi!
Hoi, juokse, katso, Jukka kulta, hoi,
mitenkä siellä takapuoli voi!»

Ja hätään juoksi vanha renki Jukka:
»Voi, herra, hullumpi on täällä hukka,
edessä vielä lieve jäljell' ois,
repale tässä vaan ja päärme pois.»

Nyt Törne julmistui: »Sen mokomakin,
noin ampuu aivan tärviöUe takin,
mi päivää toista tuskin päällä lie!
Päin, pojat! Nyt sen pirun piru vie!»
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HEINÄKUUN VIIDES PÄIVÄ,

»Nyt päilyy päivä heinäkuun,
miel'alahan niin lumottuun
tää huomenhetki saa mun.
Jos mieht, alla lehvikon
tuoli' astelemme tuokion
sulossa suvi-aamun;
tää päivä juhlapäivä on.»

Soturi vanha lausui näin,
sivulle verkon siirrältäin
mua kädest' otti, johti;
ja kautta kylän hiljaUeen
vei meidät kukkapolku veen
sinervän rantaa kohti,
sen hempeen kastehelmiseen.

Oi ihanuutta ilman, maan!
Vait oli vanhus, katsoi vaan,
hän kauan vaiti pysyi;
mua vihdoin, kyynel silmässään,
taas kädest' otti kädellään,
hymyili, hiljaa kysyi:
»Maan eestä voiko kuolla tään?»

Jäin vaiti. Katse vastasi
vain sisimmästä sieluni.
Se riitti. Ihailuunsa
hän jäUeen vaipui vaieten
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ja kunnahalta katsehen
loi kauas; silloin suunsa
sai sanat, puhe puhkes sen

»Mies nuori, ranta rannan taa
täss' etehesi aukee maa,
isäisi sulle suoma:
kuin jalot täällä Virtain veet
on Saimaan sadat saarenteet,
on Vuoksen vuolas uoma,
Imatran pauhu-paatereet.

Ja astu Pohjan äärihin:
laelta tuiman tunturin
maa yhtä armas hohtaa;
ja astu rantaa aukeaa
sa Pohjanlahden huuhtomaa
yks Suomi silmääs kohtaa
ja rintas lempeen liikuttaa.

Mut aavistatko, minne vie
tää miete, mistä kyynel lie,
mi herkkyy alta luomen,
ja miksi mieltä herättää
niin ihanaa, niin itkevää
minussa tämä huomeu?
On viides heinäkuuta tää.

Päiv' alkaa, päivä päähän käy,
monesta jälkeä ei näy,
mi meilt' on mennyt suotta.
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Ah, mulle jätti muistelon
tää viides heinäkuun, siit' on
seitsemäntoista vuotta;
se Dunckerin vei kuolohon.

TääU' oU kansa tämän maan,
viel' on se: suureks surussaan
se kasvoi, kaikki kesti;
se kantaa kuormat kohtalon,
vait uhraa, uhmaa, kuolohon
käy raudan-rauhaisesti;
se kansa Suomen kansa on.

Levossa lempeässä näät
sen nyt, ei raasta vainon säät,
on kalleimpas se siltä.
Ma kilvoituksessaan sen näin,
näin hallan, tuskan, turman säin.
näin samaks -silloin; miltä
mun tuntuikaan jo mielessäin ?

Ma näin sen verta vuotavan,
näin voittavan, näin kaatuvan,
en pettäjätä: mailla
käy karttamilla auringon
viel' urho hyinen taistohon,
ei horju, vaikka vailla
kotoa, toivoa jo on.

Mik' uljuus, uupumattomuus,
mi miehen tunnon tulisuus,
mi vakuus vaiheissansa
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sill' olikaan, jot' ihannoi,
sanoa sankariksi voi
nää miehet, tämä kansa,
ja kuoltuakin jumaloi?

Mut kysy, jos sa jolloinkaan
riveistä noista sotilaan
tavannet, urhon harmaan,
oliko miestä kuitenkin,
jok' oli urhoist' urhoisin,
saat vastauksen varmaan:
'Niin, herra, tunsin Dunckerin.'

Kodista köyhäst' oli hän,
laps salosyrjän synkeän,
ei suvultansa suuri,
mut tuli kunniaksi maan,
nous arvoon arvaamattomaan,
oi' lujin Suomen muuri
ja ikimuistoin muistetaan.

Ja kirkkaan mainekilven tään,
sen ansaitsi hän lemmellään;
hän synnyinmaalle antoi
sydämen iäks syttyneen,
kuin morsiolle, äidiUeen
kaikk' uhriks sille kantoi;
suur' rakkaus vei suuruuteen.

Hän kaatui; mutta kuolemaa
oi suloista, kun kuolla saa
noin loistehessa maineen!
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Ei vaivu unhon järveen hän,
vaan lailla luodon vehreän
hän kohoo alta laineen;
ei kuolemassa kuole hän.

Nyt kukkasissa loista, maa,
kesäisten vetten keinuttaa
suo lehtirantaa, saarta,
sa kultiin kukkulasi luo
ja välkkyyn virtojesi vuo,
kuvastaa taivaan kaarta
heleän Saimaa-silmäs suo,

ett' ylpeästi muisto saa
nyt, päivänään, sua osoittaa
ja virkkaa: 'Katso maata,
tuot' ihanaa, mi hymyllään
sai sankar-rinnan syttymään;
ket' ei se lempeen saata!
Hän kuoli eestä kullan tään'.

MUNTER.

Adlercreutzin, jalon herran -

sekin muisto maksaa vaivan
sotamiestä multaan kerran
saattavan näin hiljaa aivan;
hatun riisui, katseen hartaan
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loi hän luota haudan partaan
pirttihin, miss' oli pian
Hannu Munter saapa sijan.

Mont' ei muutoin saattajaksi
saanut vainaan viime rata:
kuopan kaivuun miestä kaksi,
neljä arkun kantajata;
paitsi papin, vielä huomaa
korpraalia kolme kuomaa
jalon parven päällisinä —

neljäs, majoittaja, minä.

Siinä koko loisto haudan.
Yllä tamineensa kulut,
Munterilla neljän laudan
lomass' oli soukat sulut;
tyyni, vakaa multaan mennen,
niinkuin elon kaiken ennen,
kuoloss' urho tuskin muuttui,
vauhti vaan, se tietty, puuttui,

Sodan vaiheista kun sousi
noin nyt vainaa valkamahan,
Buss korpraali puheen nousi
aseveikost' alkamahan:
mikä hällä suku, tunto,
puhe, voima, sydän, kunto,
luotu urhon luonto heti, —

kuuluviin Buss kaikki veti.
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Hiljaa miehet mielin hartain
seisoi, sai taas hymysuulla,
punoin päitä viiksipartain,
vainaan sarvisanat kuulla.
Suurta ei se maksa juttu,
jokapäiväinen ja tuttu,
tuskin kostut kuuntelulta, —

vaan jo Buss saa vuoron multa

»Miehet, nyt on Munter poissa,
uljas, kuulu yli muiden,
uros umpisokkeloissa,
alla surman ansapuiden.
Sodan, marssin, taiston teistä
sai jo selvän käskyn seistä,
lomavuorollaan nyt loikoo,
ketaroitaan rauhass' oikoo.

Meillä, jotka tulta kohti
rinnan mentiin, meill' on selko,
tokko päin hän käydä tohti,
vaiko väistymään sai pelko,
tokko kalventama kauhun
keskell' oli liekin, sauhun,
vaiko alla kuolon arvan
vanhan kantoi vaskenkarvan

Saloiltaan hän tänne meille
saapui, miesi jäykkä, vakaa,
niinkuin taatot taiston teille
sai jo iki-aikain takaa;
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luistanut ei kielen keli,
velikulta silmäss' eU:
sanaa kolme ehkä erään,
vaan ne niinkuin naulan perään,

Suku kaikki sotamiessä
eli, kuoli, yhtä luuta,
alimmassa arvon tiessä,
miekoin haastoi, säästi suuta;
kerran Kaarle kahdestoista
korotti jo yhden noista
korpraaliks, — se sattui satu;
alaspäin taas siitä latu.

Moni virkaan äkkinäinen
kotiin kauan kaipaa, suree,
miel' on ange, allapäinen,
kunnes aika luonnon puree.
Munterinp' ei ollut nulo
Kustaan lipun luokse tulo;
oli, vaikka vasta tuotu,
soturiksi niinkuin luotu.

Joi ja kivääriinsä raamun
iski iloss' ensi iUan;
vääpelipä tulless' aamun
tomutteli turkinvillan,
virkkoi: 'Ällös olko arka,
näin on virka, poika parka!
Jokos norjuit?' Hannu vastas
'Kyllä, kiitos parkinnastas!'
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Siitä suuttui viinan maistoon,
ain' oi' uuras, virkku, rehti;
heti menness' ensi taistoon
luodin olkaan saada ehti.
Kuuli kuuman ampiaisen
Döbeln: 'Pojat, kuka sai sen?'
Munter olkapäätään kaappas,
virkkoi: 'Tuostahan se raappas,

Tuskin toipuneeks sai tuosta,
uutehen jo puuttui pulmaan :

kasakkain jäi käsiin, juosta
piti puoleen peninkulmaan,
lenkuteUa jaloin levein,
minkä aron varsa kevein,
kunnes apuun urhokuomat
osuivat kuin onnen tuomat.

Otsa vaahtos, sydän hakkas,
rinta puuskui, hohkui huuli,
kun jo viimein laukka lakkas,
vaan ei mennyt miehen tuuli.
Veikot vieress' ilkkui vielä:
'Tarkenitko? Taisi tiellä
olla oiva juoksukeli?'
Munter virkkoi: 'Menetteli.'

Lyötiin sitten Armfelt. Siinä
Munter Uppuaan oi' likin,
seisoi hurmepinta-piinä,
hän se lipun pelastikin.
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Nytpä sai jo, jumal'auta,
rahan rehti rintalauta;
MunteriU' on vanha viisi,
virkkoi tuohon vaan: 'No hiisi!'

Niinkuin kahakoissa noissa,
niin hän tiensä kaiken kulki,
nurku outo, pelko poissa,
kuulumpi vain maine julki;
harmentuivat parran karvat,
harventuivat sanat harvat,
vaan kun sauhuun, liekkiin lahtiin
samaks saakka kuoloon nähtiin.

Taannoin poikaa katsomahan
vanha äiti leiriin tuli,
silloin silmät Munter-pahan
vettyi, lopen luonto suli;
istui kaiken kevät-yötä
mesisuulla muorin myötä.
Ämmän surmannee nyt suru,
kun on poissa kullanmuru.

Myhäilyllä, myöntelyUä
kaikkehen vain Munter vastas,
muuta ei kuin »niin» ja »kyllä»,
kunnes lauloi vanha rastas:
'Poika kulta, mieles malta!
Viisas väistyi vaaran alta,
vähämieh kohti koki!' —

SiUoin toinen: 'Äläs toki!'
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Vaan jo surma luodin takoi,
tien jo telkes, rajan rasti.
Vaiheet kaikki tasan jakoi
kanssamme hän tähän asti;
viel' oi' eilen karski ukko,
suussa tuima mällitukko,
vahdiss' oh vailla unta,
koolla kun oi' esikunta.

Päiväkäsky kertoi juuri,
kuinka herrain pöytään viisti
puhinalla pommi suuri,
puhevuoron heiltä riisti.
Munter, tulen tuttu, koviin
sylkäisevi kouraloviin,
koppaa herjan, täyttä jalkaa
pihamaalle matkan alkaa.

Oven ehti niinkuin näätä,
poikki porstuan jo luisti,
portahille yhtä päätä,
räjähtää kun pommi muisti.
Siin' oi' äijän töitten loppu,
mutta viel' ei tullut hoppu;
maaten maassa mullin mallin
Munter virkkoi: 'Hiis vei pallin.'

Tänään aamun suussa häilyi
vielä hengen viime kyven;
loppuun saakka sama säilyi
hällä sankar-ryhti tyven.
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'Kas kuin pommi äijän karsi
poissa toinen käsivarsi,
rinnan kaiken silpoi siru!'
Munter vaan: 'Se halkes, piru.'

Näin hän kuoli, näin hän eli,
alkoi miessä, päätti miessä,
vitkaan puhui, virkku veli
oli aina vaaran tiessä;
tuttu toiminnan, ei melun,
tuttu puutteen, ponnistelun,
tiesi kaikki kantaa, voida,
yhtä vaan ei — vaikeroida.

Maailma jos maksaa voisi
kovat päivämme ja yömme,
Suomen verikentilf oisi
kieli kertoella työmme,
lausuis liput sotarinnan
moisten Munterien hinnan,
moni kultakaulus noita
kumartaa sais kompuroita.

Hänt' en muistella ma saata,
ettei vanha rinta paisu.
Missä tuonen toukomaata
raatamaan niin varsa raisu!
Painanut ei pelko mieltä,
aina »hei» vaan ja »pois tieltä»
rummun jälkeen vaikka mihin,
kun vain eespäin käskettihin.
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Eikä ystävää niin varmaa,
tyyntä, altist', uskollista!
Niinkuin lapsi, miesi harmaa,
vihas tuskin vihollista.
Ne oi' urhon kouran-alaa,
niinkuin mälli hammaspalaa;
kummallakin pinteet kovat,
silti sangen rakkaat ovat.

Kunnia nyt kukkuroikoon
kummun, kussa uljas makaa!
Ikimuiston vartioikoon
miehuus, miehenkunto vakaa!
Orjan jalka ei saa painaa
hautaa, miss' on Munter vainaa,
Kaitkoon vanha kantasuku
aina! Amen! Hyvin nuku!»

Buss korpraali päätti, alas
astui päältä hiekan harmaan.
Adlercreutz nyt haastaa halas,
kätehensä voitonvarmaan
otti lapion ja heitti
kummulle, mi urhon peitti,
hiljaa hiukan Suomen multaa;
sanat harvat, mutta kultaa!

Niistä syttyi sydänjuuri,
puhe nosti miesten mieltä,
vaikkei sorea ja suuri,
Munterin vain omaa kieltä;
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kunniamme julki tuomaan,
soturiUe muiston suomaan
kelpas yli muun kentiesi;
lausui: »Olit Suomen miesi!»

VON ESSEN.
Hän portailla seisoi, oi' lakki
sotilaallinen kuosiaan,
oli kannukset, ratsastakki,
hän aikoi ajelemaan.

Tuoss' seisoo vanhus sorja,
uros ryhdiltä, katseeltaan,
lumipäinen, kookas, norja,
on moinen hän muotojaan.

Vaan miksi nyt ukko pauhaa,
lyö jalkaa kuin vimmattu mies?
Eletäänhän keskellä rauhaa,
melu tuommoinen mitä ties?

Älä huoli, ei vaaraa lässä,
älä tuost' ole miUäsikään;
tavan ainaisen näet tässä,
näet Essenin harmaapään.

Jo huutaa hän raittihisti,
syyn virkkavi selväUeen:
»Sinä Matti, senpäiväinen risti,
lopun nyt sinust' oitis teen.
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Vai vartoa näin unes tähden
iankaiken tässä mä saan.
Vai tiennyt et, milloinka lähden
joka aamu ratsastamaan.»

Ja tallista renki se pikaa
nyt raudikon uljaan toi;
hän ei nukkunut, siin' ei vikaa,
ylen varhainpa nousta voi.

Hän ääneti, otsin ylpein,
toi orhin porrasten luo.
Tuli, leimaus! Vaahdossa kylpein
jalo ratsu nyt värjyi tuo.

Alas astunut porraslaudat
tamineissaan kenraali on,
näet kaavun ja kannusraudat;
hän katsahti raudikkohon.

Hän seisoi liikkumatonna,
ei uskonut silmiään:
»Näkö pettikö mun, sano, konna,
sun työtäskö tuo, mitä nään?

Mut jos kudot valheen viekkaan
ja mulle nyt syötät sen,
niin lähden ja tartun miekkaan
ja pääs heti halkaisen.»

Vaan Mattipa, tuo sotamiesi,
hätäpoika ei ollutkaan,
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teon tehnehensä hän tiesi,
päti myös teon vastaamaan.

»Vai valheenko turvin tulla!
Jo luulokin hävettää.
Syy vaikk' ois suurempi mulla,
vale tuskinpa heltiää.

Näin kasakan tuossa ma tieUä,
hän kerskasi virkustaan.
Noin vaanko se mun piti niellä?
Heti läksin mä kilpaamaan.»

Von Essen, vanhus sorja,
tuli hehkuva rinnassaan,
lumipäinen, kookas, norja,
hän kimposi kiukuissaan:

»Pois, lurjus», huusi hän, »luista
taas talliin, pois hepo vie
ja myötäsi tuo, se muista,
paras ruoska, mi siellä lie.»

Tuo Matti on mies, joka kesti,
kun kentällä luodit löi,
oU ruunulta ruoka ja pesti,
nyt Essenin leipää söi.

Hän ääneti läksi alas,
vain silmä se salamoi,
saman tien hän läksi ja palas,
hän parhaimman ruoskan toi.
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Toi, tarjosi käskijäUeen:
»Sotamies olin myös mä kai,
panin paukun paukusta jälleen,
ken iski, se vastaan sai.

Jos orhinruoskaa nyt siedän,
kun tein miten parhaiten,
niin potkaisenpa, sen tiedän,
kuin orhi ma potkaisen.»

Uhan kuulee kenraali, astuu
taapäin ihan suoranaan.
Ei suututa häntä se vastuu,
vait miestä hän tarkkaa vaan.

Ja min katsoi hän miestä kohti,
sen korkeni vartalo,
ja min vaieten viipyi, jo hohti,
jo selkeni katsanto.

»Mies, kuules», huusi hän, »mistä
sait moisen sa miehuuden?
Se on aioista entisistä,
nous keskeltä hurmehien.

Ei muUe se tuntematonta,
hyvin tunnen sen ennestään;
yht' uljaana monta, monta
näin kuoleman-hetkellään.

Sen näin mä, kun lippua Suomen
sees liehutti voiton sää,
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sit' ei murtanut murheen huomen,
ei jäätänyt pohjan jää.

Ja kuinka, kun miehen lailla
sinä itseäs käytät noin,
noin katsot pelkoa vailla,
sua ruoskalla herjata voin?

Jumal'auta sittenpä vasta
en kehtais mainitakaan
sitä joukkoa urhokasta,
jota johdin ma taistelemaan.

Hae jostakin kelpo veikko,
lasi kunniaksemme juo,
hae yhtä yrmeä peikko,
kas tuoss', ota tukaatti tuo!

Ja kiitos, kun muistoa sorjaa
sinä elvytit taas ja kun niin
olet tuimaa miestä, — ja korjaa
heti luusi nyt helvettiin!»

Hän pyyhälsi silmäkulmaa,
näkö kai kävi himmeäks,
ja näyttäen muotoa julmaa
pois pyörähti, sisään läks.

Saman tunsin urhean herran
jo aikoja taaksepäin,
tuon saman von Essenin kerran
Savonmaassa ma sotivan näin.
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Oli nopsa hän muutoin kyllä,
vaan nyt tuli peijakkaat.
Vilun tähden häll' oli yllä
sudennahkat ja vuodikkaat.

Kun riensi nyt pakkassäässä
etumaisena taas hän päin
ja jok' ainoan askelen päässä
vajos umpihankehen näin,

hiki äijän jo otsasta juoksi:
kovin raskas on virka tää;
piti kauhean painonsa vuoksi
hänen joskus jo viivähtää.

Mut »päin, pojat!» täynnä tulta
hänen huutonsa silti soi,
»ja jos jalat uupuu multa,
niin kantakaa, pojat hoi!»

Tämä urholla kolmilehti
oli riemussa, murheessaan:
sydän herkkä ja mieli rehti,
veri kiehuva kuumuuttaan.

KUORMARENKI.
Vanha Speltkö unhottuis? Ei kumminkaan,

Ylhäinen ei ollut, kuormarenki vaan;
vertaistensa lailla unhottua saiskin,
eUei heistä kaikist' oisi oUut laiskin.
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Sieti heitä kahta nähdä tosiaan,
itse ukkoa ja hänen hevostaan:
jos jo kaksijalan askel äijän maksaa,
nelijalaUe ei enää riitä taksaa.

Asu, ruokko aivan vauhdin veroinen:
pörröss' ukon pää kuin häntä hevosen;
kotitallista toi tomut Harmon nahka,
kotipankon noet äijän nenäpahka.

Viimeisnä kun näin he tulla huupperoi,
siinä kyllä myös, sen arvaat, nauru soi;
hepo torkkuin astui, unta veti miesi,
kuinka kuormall' ukko pysyi, Herra tiesi.

Eestyi kulku sentään hiljaa hiihättäin,
ylemmäksi yhä, yhä pohjaan päin;
puoleen Pohjanmaa jo tultiin vähin erin,
Spelt on sama Spelt kuin Uusimaalta perin,

Samoin myös käy matkanteko, totta kai,
pysähti tai kulki, saman naurun sai;
nauraissa, se tietty, ruoskat roiki lomaan,
konsa konin vuotaan, konsa ukon omaan.

Vanha asu, vanha vauhti pysyi vaan,
Spelt on auttamaton, yhä ennallaan;
ukon virkanuttuun ruosk' ei pysty mikään
nahka paksu Harmon virassaan niin ikään,

Siikajoelle näin viimein joudutaan,
jäljell' isänmaast' on jäinen kolkka vaan,
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jää jo saaliiks sekin, turha estää koittaa;
vaan voi vahva murtua, voi heikko voittaa.

Ennen iltaa ensi taisto taisteltiin,
paon päivä voiton päiväks saatettiin;
aalto ajettu taas taapäin kuohahtaapi,
virta kääntyy, vainottu nyt vainoaapi.

Käy mies mieheltä jo sana riemuinen:
»Valmiit olkaa valjetessa huomisen!
Väki, kuormat kuntoon vielä ennen yötä,
etelään tie reipas ensi koiton myötä!»

Kaikk' on tehty, yö on, rauhass' uinutaan;
nuori Blume vänrikki ei maannut vaan.
Innon tuh hehkui mieless' urhoisassa,
rauhaa tuvass' ei hän saanut ahtahassa.

Ulos astui. Hiljäist' on ja pimeää,
tyynet, kylmät taivaan tähdet kimmeltää;
koitteen juova vaan, jos katsoit itää kohti,
metsän latvoiUa jo vaaleana hohti.

Näkyviss' ei ketään, rattaat, kuormat vaan
hevositta, pohjaa kohden, paikaUaan:
kaikki muuttumatta, vanhallaan, kuin jatkaa
mieli edeUeenkin entist' oisi matkaa.

Entistä? — Ei sentään, ero pieni on,
vaikk' ei heti näy se puhki pimennon:
käännettyinä, hepo valjahissa, siellä
rattaat perimmäiset seisovat jo tiellä.
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Mies on ohjaksiin jo käynyt kärryin luo.
Blume sUmiään ei usko, — Speltkö tuo?
joka halki Suomen nyökkyin ajaa nyhti!
Päätään korkeampi on nyt äijän ryhti.

Suora on kuin nuori vanhus varreltaan,
hopeoina valkohapset harteillaan,
nenä pesty, leuka sileäks on tullut,
kirkkaamp' yöllä muoto, kuin on päiväU' oUut.

Nuori Blume järin ymmälle jo jää:
»Mikä ihme nyt, mist', ukko, muutos tää?
Sinä, nokisin ja laiskin nuhjus ennen,
sinä siisti, valmis muista eelle mennen!

Noen, pölyn ken sun kaapi kasvoiltas,
kamman hallavaan ken tunki tukkahas,
Ken —• se kumminta — sun valveille on saanut,
jok' et päivisinkään torkkumasta laannut?»

»Nuori herra», vastas ukko tyynestään,
»verkkaan matkaten maa oma jätetään.
Oma kansa pakoon kurjasti kun kulkee,
parempi, kun valvo ei, vaan silmät sulkee.

Vanhan naamani miks öisin pessytkään?
Häpeä vain siin' ois nähty selvempään.
Kärsin pilkan, kärsin tiuskeen ilman tenää;
kannoin murhetta ja kannoin mustaa nenää.

Nyt on toista, joukkomme on taistellut,
Suomi avaraks on meille auennut,
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kunnialta maan nyt tahra taukoaapi,
puhtaan, kirkkaan otsan mies nyt näyttää saapi.

Rumpu kohta käymään, miehet kokohon!
Yö on mennyt ohi, kirkas päivä on!
Juostiin, kun oi' aika laata juoksemasta;
jalo, nuori herra, nyt on kiire vasta.»

WILHELM VON SOHWERIN.
Ja everstiluutnantti Drufvan pois
lepo karkoittuu:
»Ehyt rinnassa ryhti nyt tarpeen ois,
nyt murtuu muu.
Vihamiehen tuolla jo käyvän nään
monivertaisin joukoin ryntäämään,
ja seista ja viime mieheen
mun taistella käsketään!

Ja jos tuoli' edes ääressä tykkien
uros vanha ois,
tulen, ruudin tuttava turkanen,
johon luottaa vois;
mut ei, viistoistias vaan nyt siin'
on poika, on hieno kreivi Schwerin
muka vastaava patterista, —

mitä lapsista sellaisiin!»

Luo nuorukaisen jo ratsastaa,
käy käteen tään:
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»Elon, kuoleman arpaa ankaraa
koht' isketään,
elon ehkä, jos luotinne kohti lyö,
mut kuoleman varman, jos vankkuu työ,
Eläkää tai kuolkaa, herra,
mut paikkaanne ette myö!

Tähän jäätte, kuin hentonen ruoko jää
rajun alle sään;
on teille outoa leikki tää,
sen murhein nään.
Kova lyödä se leikki, siis vastatkaa
käsi sydämellä: jos tarvis saa,
elon nuoren arvelematta
pois voitteko lahjoittaa?»

»Teilt', everstiluutnantti, herpoo jo
käsi vanhuuttaan,
mut ei kysy, turvaksi kelpaako
kuninkaan ja maan;
elo mulla on kevätvoimassaan,
viistoista se sykkinyt vuott' on vaan,
sitä enkö tarjota tohtis,
sekö halvaksi havaitaan?»

Tuli tuiskahti silmästä vanhan: »Tuo
teräkseltä soi!
Sanat väärään, herra, ei vieneet nuo,
ne määrään toi.
Teit' enää en hennoksi kutsukaan,
vaan kiittää teistä mä luojaa saan,
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sydän on se, ei käsivarsi,
joka saa jalon jaksamaan.»

Tykit kohta soi, tulikasteessaan
uros nuor' on nyt;
rivit pirstotut väistyi, hän itse vaan
ei väistynyt.
OU hälle patteri kuin kotihes,
sen tulta kuin viisi hän hoitaa ties;
tuli kasakkaparvi, hän niiltä
jo parran poltti kuin mies.

Lomahetken sai, heti riensi luo
väen väistyneen,
palautti taas vihan ääni tuo
arat rohkeuteen.
Vain hetki, ja muuttunut kaikki on,
väki väistynyt taas käy taistelohon,
ja lieden rakkahan suusta
tuli räiskyy loppumaton.

Ja Drufvan jo kaukaa ihmetys lyö
tätä katsoissaan:
»Koe moinen, sen sanon, mestarintyö
jo on kohdastaan.
Ken noin heti niittävi kunniaa,
mitä ehtii vielä, jos elää saa?
Hänt' auttaos, luoja, hän kerran
armeijoja johdattaa.

Sai ilta jo, taistelon keskeyttäin,
Sctnverin tuli taas:
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oh kestänyt hento, kuin kestää päin
rajumerta paas;
tuli leikistään, tykit leiriin toi,
ja hänt' urhot harmajapäät ihannoi,
hänet Drufva sylihin sulki,
ja huikea hurraa soi.

Nuor' urho! Niin nimes loistettaan
ani varhain loi.
Tie toivon-kirkas, kuin konsanaan
keneU' olla voi!
Mut ah, pian päättyvä tie oli tää!
Kuu tuskin puolehen kerkeää,
lähin hautaholvi jo urhon
on matkaUe määränpää.

Mut soi viel' aihetta lauluhun
taru uijahan:
hän vielä viimeisen taistelun
soti sorjimman,
jo ennenkuin kylmeni kuolohon
syke nuoren, lämpöisen valtimon
ja kuihtuin kutsulta maineen
käsi raukeni hervoton.

Oravaisten kun veripäivä sai,
tuo onneton,
mi toivon mursi, mi voitostai
teki tappion,
sieU' uljuus häh' leimusi kirkkainnaan,
siell' eksynyt luoti ei ainoakaan,
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sieU' yltyi liekki, kun kastoi
hän tykkiä hurmeeUaan.

Sen viereen viimein jo voipuneen
verenvuoto kaas,
vihamiespä kun saarti, hän miekkoineen
ylös karkas taas,
huus miehihensä ja iski päin,
läpi saarron murretun rynnistäin,
ja kaatui vasta, kun ehti
luo veikkojen tervehtäväin.

Viistoistias vain, kun jo joutui yö,
tuli tuonen tie!
Ikä pitkä sentään, jos miehentyö
iän mitta lie!
Moni harmennut kunnian kukkuroiss'
oli urho, jok' uljaan seppelens' ois
tuon nuoren poikasen saamaan
halumielin vaihtanut pois.

Viistoistias vain, — meni nuorna mies;
toki murheeseen
väen jätti, mi kaikk' kovat tyyten ties,
verin-nääntyneen;
toki unta, min uljaaUe tuoni toi,
valioimmat sankarit vartioi,
ja kuink' oU heille hän kallis,
sinä hetkenä nähdä voi.

Syvä, raskas kaipaus huoltaan ei
hoe, vaikeroi.
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Kehuks urhon, nuorna min kuolo vei,
ei sanaa soi;
elon aamulle Vegesack kunnian suo,
käden Adlercreutz hellien paarille luo,
ison, kirkkaan karpalon irti
saa Drufvasta tuokio tuo.

NUMERO VIISTOISTA STOLT,

OU kauniin Lapuan päivän pää,
ja silmissä riemu sees
von Döbeln voittaja ylpeää
esirintaansa ratsasti ees.

Sotamiehen partehen suoravaan
joka joukkoa kiitti, kun noin
kotimaat' oli vahvat varjelemaan
he innoin ja kunnioin.

Luo äärimmän siiven ehti, kun loi
punan viimeisen lännen lies;
myös joukolle sille kiitoksen soi,
von Schantz oli sen päämies.

OU harvennut paljon se, aukkoja vaan
rivit täynnä, sen nähdä voi;
mut muu veti nyt hänen huomiotaan,
jopa julki hän myös sen toi.
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Jo kiittäissään hänen huomattiin
yhä syrjähän silmäilleen:
otus mieron, mies risamekko siin'
oli ääneti, itsekseen.

Luo viittasi miestä hän nyt: »Mies hei,
liki astu, mit' arkailet?
Kun taannoin tie verileikkiin vei,
noin syrjässä oUut et.

Sinä kaatuneelta, sen muistat kait,
vain tempasit pyssyn pois
ja miesteni jälkeen riensit, hait,
miss' ottelu kuumin ois.

Kun painumme peltoon, ennätät luo,
kera painut, ja taas kun näyt,
kun hyökkää taas väki voittoisa tuo,
eturinnassa pääUe käyt.

VäkirynnäköUä kun mentiin ees
kylän kimppuun, tykkejä päin,
etumaisna taas takinriekalees
minä patterin harjalla näin.

Koe reima se: moinen urhokkuus
pian kuuluu kauas ja luo;
kuku siis, poik' uljas, nyt puhtaaks suus,
nimes ensinnä kuulla suo.»

»Min pappi lie nimen pannutkaan,
muut ei ole muistelleet,
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ovat riikin koiraksi parhaastaan
kuunpäiväni kutsuneet.»

»Hyvä! Lyö nimi vasten herjaajaas,
ei haavoita haukun suu.
Vaan missä, mies, kotis, kontumaas
ja missä sun turvas muu?»

Hän tielle viittasi ahteen taa
»Kotikontu on tuolla tuo.»
Hän nosti nyrkkiä valtavaa:
»Tää mulle turvan suo.»

»Kotis laatuun käy, hyv' on turvas myös,
vaan mistäpä einees sait?
Näpistyskö vai kirkkojen ryöstö on työs
vai maantierosvous kait?»

»Jos suurta, jos pientä mä keltä vein,
ropo kai minuU' olla vois;
jos kerjuristakin tyhjän tein,
paremp' ylläni nuttu ois.»

Oli Döbeln tuost' ylen mielissään:
»Schantz, kapteeni, malttakaas!
Kuka tänään teili' oli joukon tään

paras mies, kenen surma kaas?

Sen rensseli, pyssy ja miekka sen,
puku, päähine noudattakaa;
nimen oivan ja sankarikalleuden
tämä häitä periä saa.»
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Asu tuotiin sankarin kaatuneen,
viistoista Stolt oli tuo.
Oman turvatin mekkohon ryysyiseen
hymykatsehen Döbeln luo.

»Veriss' on Stolt-vainajan takki, saa
mies olla sen ottaissaan;
mut Riikinkoirankin ruskottaa
veri rievuilla paksunaan.

Univormu siis pue ylles, mies,
koko rintaman nähden tään;
rivin eeUä äsken sun kulki ties,
rivimiesnä sun kohta nään.»

Puvun muutti mies, asun ylleen loi,
näit syttyvän poskipään;
hänet Döbeln ääneti aukkoon toi
Stolt-vainajan jättämään.

»Sotamies olet nyt paras vertojas,
sisult' oiva kuin päältäkin päin,
olet nyt aseveljemme arvoitas,
viistoista Stolt olet näin.

Sydän, mieli vain pidä ennallaan,
mut jos sua vielä muut
käy Riikinkoiraksi kutsumaan,
vedä miekkas ja vastaa: huut!»

Povi soturin nuoren, kuin holvi vaan,

oli tyynnä se sykkäillyt;
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toki näit, hänen nää sanat kuullessaan
syvält' että nyt järkkyi, nyt.

Elinpäivänä riemua oUut ei
hän maistanut varkainkaan;
elon kylmyys kyynelet jäähän vei
pois lasna jo poskeltaan.

Kevät, aurinko kerrankin pilkettään
sydänroutaan tuohon nyt luo,
ja sen lämmössä hillitön lähteistään
jo kuohuvi kyynelvuo.

»Ja jos hyvän, jos pahan päivän saan
kera kestää sankarien,
olen valmis taistohon, kuolemaan;
sois Herra jo huomenna sen!»

VELJEKSET.

Sua "VVadenstjernan nimi kammottaa,
tarua julmaa tarkoitat siis tuota,
kuink' elon myrskylt' etsii valkamaa,
mut yöhön, viluhun taas vierrä saa
pois sysättynä veh veljen luota.

Käy joskus Joutsijärven tienoosen;
taloa siellä ikikoivut varjoo.
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01' yö tai päivä, myöhä, varhainen,
ain' on se avoin, suojan herttaisen
Juhani Wadenstjerna vanhus tarjoo.

Totisen uskon, suoran sydämen
hänessä huomaat ensi katsannolla,
ja hyv' on olla sun, niin rauhainen,
kuin alla oman kotikatoksen
ja oman taaton turvissa on oUa.

Vain nimi yksi vaikene! — Kun vois
sen iäks unhoittaakin! — Sit' ei sanaa,
mit' ei hän tyynnä kuunteleva ois,
mut: Viapori — pois se nimi, pois,
se rauhan rikkoo, mieleen myrskyn manaa,

Mi muinoin tenhos hänen sydäntään,
maa, kansa, kansan kunto, voima, väki,
mi hengen nosti lentoon, liekintään,
tuon vuoren hautaan kaikki häpeään
ja pilkkaan, sortoon poljetun hän näki.

Ja siksi vielä järkkyi vanhus tää,
jos haudan mainittavankaan hän kuuli,
siks sielussansa haava kirveltää
ja harmi tuima hapset heristää,
jos Viaporista vain hiiskuu huuli.

On ilta myöhä, kolkko, talvinen.
Tuo vanhus, jonka omantunnon rauhaa
ei syy, ei pelko kalva, hiiloksen
edessä istuu, tyynnä kuunnellen,
kuink' ikkunoita piesten tuisku pauhaa.
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Hän yksin istuu, jätti nukkumaan
juur' ikään rakkaansa hän Herran huomaan
kun häiritään hän lepohaaveistaan,
kun ovi aukenee, mies lumissaan
siit' astuu anoen yösuojaa suomaan.

Hän katsoi, katsoi. Sydänkammion
lävitse viilsi kauhun väre jäinen.
Ei ole outo vieras, veli on,
laps samain vanhempain, tuo suojaton,
tuo hänen majaans' yöksi pyrkiväinen.

Se veli hälle veljesjoukostaan
oi', isän kartanossa kasvajoista,
juur' ollut rakkain entis-aikanaan,
nyt heistä viimeinen, ja kertaakaan
ei nähty vuoteen yhdeksähäntoista.

Mut syytön muukalainenkaan ei jäis
niin viipyin kuin tuo vieras oven pieleen,
niin ääneti ei outo tervehtäis,
niin pelon-arkana ei väräjäis,
kuin pelon loi nyt veli veljen mieleen.

Ei äänt', ei sanaa. Hetki hetkeltään
sai tulla, mennä niinkuin kuolon mailla;
jo kunnes viimein, hiljaa hiljempään
etäältä vieras kohti veljeään
sylinsä avaa rukoilevan lailla.

Sydämen kieltä hetken kiitämän
tajusi toinen, hetken järkkyi, horjui.
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Vilaus vain, jo seuraavalla hän
jää-tyynnä kääntyi, sylin pyytävän
vain viitaten pois tyköänsä torjui.

Hylätyn ääni vihdoin värähtää
syvästi, kolkosti, kuin huokais hauta:
»Oi veikko, poista rinnastasi jää,
äl' ylenkatso lohdun etsijää:
näät murtuneen, pois laske poltinrauta!

Niin, synnyin syytä, herjaa kantamaan
mä myös sen päivän, jona heittäyivät
veristymättä miehet Suomenmaan
ja, ennenkuin lens' siihen luotikaan,
jo Svean uljaan linnan pettäin myivät.

Mut voinko murtaa minä sulut lain,
anastaa ohjat kohtalon, ma heikko?
Minunko nousta tuli? Minun vain?
En noussut, siis — niin virka — tahran sain,

mut vihall' älä muserra mua, veikko.»

Hän vaikenee, pää vaipuu, tuUseen
jo kyynelvirtaan häitä ääni raukee.
Jo kyllin puhui veli veljelleen,
avoinna syli, astuu askeleen
hän vartoin, että veljen syli aukee.

Rajusti, tuskan, vimman velloen,
Juhanin vanha povi siUoin nousi;
vaan seinält' olan takaa vaieten
hän tempaa pistoolin ja tähtää sen
päin veljen rintaa, virehessä jousi.
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Tää veljeksistä taru kolkko on,
sanani ehk' ei kauhulle sen riitä;
sa sitä kammoksuin jos tuomion
kovalle kovan suot, niin sovinnon
myös sana kuule, lievikkeeksi liitä,

Kun toinen oli mennyt, kerrotaan,
lepoa vailla istui, unta vailla
tuo tyly veli, kädet kasvoillaan,
ja itki illan, yönkin itki vaan
ja aamulla viel' itki lapsen lailla.

VIAPORI.

Taas takan roihuss' illansuu
ratosti vieri pois
Stool-ukon luona multa, — muu
meist' outoa jo ois.
Juteltiin, pilaa laskettiin,
niin Viapori mainittiin.

Sen suotta virkoin vaan, mut vait
jo leikki jäi: »Kenties
Ehrnsvärdin saarilinnan sait
sa nähdä, nuori mies,
se pohjolan Gibraltar on!»
Stool alkoi synkän muistelon.
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»Se uhkaa ulapalle päin
graniittikatseillaan
ja Kustaaumiekkaans' ylentäin
se vartoo: 'Tules vaan!'
Ei iskuun vaivu miekka tää,
se musertaa, kun välkähtää.

Äl' uhmall' astu saaren luo,
kun maassa vaino käy,
kun merten kuningatar tuo
ei leppyisältä näy:
tuhansin kidoin kuolemaa
sen tulikirnut kiljahtaa.

Ajettu pohjan äärihin
jo oli Suomen mies,
mut toivo hehkui vieläkin,
liekehti innon lies.
Viel', uskoit, turma torjutaan,
kun Viapori meiU' on vaan.

Ei silmää, jok' ei salamois,
kun kuului nimi tää,
pois haihtui nurku, huoli pois,
pois puute, pakkassää.
Taas Suomen karhu rynnäköi,
ravisti kämmentä ja löi.

Useinpa urhon harmajan
etäällä kodistaan
tuon nimen kuulin lausuvan
yön hangell' istuissaan;
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viluhun lämmintä se loi,
se kodin, kaikki hälle soi.

Mut etelästä kummia
nyt huhu kuiskimaan,
häväisty asekunnia,
maanpetos mainitaan;
se kaikkialla herättää
vain ylenkatsett' ylpeää.

läti päivä muistetaan,
mi tuotti todeks sen,
kun iski tieto tullessaan
kuin jylhä ukkonen:
maan viime toivo mennyt on,

on Svea Sveanlinnaton.

Merenkö aalto ahmaissut
sen oli pohjaton,
salama taivaan murskannut
sen kantakallion ?

Sen valleilta mi miehet vei?
Kysyttiin, — vastausta ei.

Vaan moni jynkkä rinta nyt
pakahtui huokaamaan,
ja silmä, harvoin vettynyt,
se uhkui virtanaan;
oi' isänmaa nyt vainaja,
me itkimme sen haudalla.

Oi kohtalo! Mies, jolle jää
syy kyynelvirran sen,
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jaloimman kerran sama pää
sai sankarseppelen:
hän Ruotsinsalmen voittohon
vei kerran Ruotsin laivaston.

Mut vaikka maailmat hän ois
valaissut miekallaan,
vaikk' auringot se varjoon lois,
hänt' ylenkatsotaan.
Se palkka kavaltajall' on
Ehrnsvärdin hautakaUion.

Sua runot viehtää, nuori mies,
ja muistot, muinaistyöt,
sa kerran lauluksi kenties
nää kertomani lyöt;
tuo silloin julki musta työ,
mut nimen peittäköhön yö.

Suvusta vait! Ei tulla saa
se samaan tuomioon.
Ei muita, yksin rikkojaa
häpeä kohdatkoon.
Maanpetturin' ei olla saa
ei juurt', ei last', ei vanhempaa,

Vain virka: kalpa kavala
tukena Suomenmaan,
häväistys, kammo, kuolema,
kirous, patto vaan,
niin nimi kurja olkohon,
se keveämpi kuulla on.
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Kaikk' ota haudan synkeys
ja tuska elämän,
tee niistä hälle nimitys:
surua vähemmän
se tuo kuin mihin tahran löi
se mies, ken Sveanlinnan möi.»

MAAHERRA.

Vain taiston kentilläkö mainetyöt
verestä urhon kukkii kunniaa,
myös eikö muut kuin miehet miekkavyöt
voi miehuutt' osoittaa?

Perille Suomen oh peittynyt
mies, rauhan mies jo nuorest' iästään,
harmennut rauhan toimin, hoiti nyt
maaherran-lääniään.

"VVibehus nimeltään, — ei loistavaa
se juurta, ansaita tok' arvon voi,
näät kantajastaan kunnian se saa:
mies nimen aateloi.

Työpäivin tyynin hält' on vierryt taa
mies-iän kultainen jo kukinto;
nyt vainon vallassa on synnyinmaa,
hän itse vanha jo.
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Kuin riita-riista, vuoroin ystävän
ja vihollisen saalis, uhrata
sai voittajalle joka hetki hän
leponsa, rauhansa.

Lakia puoltaa, kuormaa keventää
on hälle pyhä velvoitus ja työ,
lepoa päivän siks ei hälle jää,
siks unta vaiU' on yö.

Noin istuu kerran virkahuoneessaan,
vain kaks on kirjuria seura muu,
vait istuu, murtuneena muodoltaan,
myös toiset vaientuu.

Sois hetken, pienen hetken levokseen;
se Uikaa on. Jo ovi aukenee,
soturin samall' asesaattoineen
hän eessään havaitsee.

Venäjän armeijan pääkenraali,
ei kenkään halvempi, on tullut tuo;
hän kohti käy, hän haastaa jyrkästi
ja uhka-katseen luo:

»Maaherra, näätte sodan päättyneen,
jo maanne meille asevoima soi;
kuin taistella sen miehet edelleen
riveissä Ruotsin voi?

Kynäänne käykää, käsky piirtäkää,
kehoitus heille ankara: se saa
tavaran, hengen turvan säilyttää,
ken kotiin palajaa;
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mut keisaria, herraansa jos ken
rikolUsesti vastustava ois,
kaikk' armott' ajetahan suku sen
talolta, maalta pois.

Kai ymmärrätte, piirtäkää siis niin!»
Hän päätti uhkan hymy huulillaan.
"VVibehus katsoo tuomar-pöytään, siin'
on laki Ruotsinmaan.

Lujasti painuu käsi kanteen sen,
ja silmä loistaa, kirjaan luotu tuo:
»Kenraali, keskeU' uhkauksien
tää meille suojan suo.

MeiU' aarre kallis, turva aseeton
se on, jos hyvä, paha päivä saa;
sen valtiaanne vahvistanut on,
se häneen vetoaa.

Siin' ikivanhuudesta säädetään
ken rikkoo, sen on syy; ei vastaamaan
jää vaimo työstä miehen vikapään,
kuin mies ei vaimonkaan.

Jos maataan puoltaa rikos Ue kenties,
vaikk' kelpo sydän vastaa: kelpotyö!
niin miestä miekoin rankaisevi mies,
ei naista, lasta lyö.

Te voiton saitte, teili' on valta nyt,
te minun tehkää, mitä miellyttää!
Vaan laki, ennen mua syntynyt,
myös jälkeheni jää.»
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Näin lausui. Vavistuksen tunsivat
molemmat nuoret seuralaiset nuo;
nyt silmänsä hän nostaa kirkkahat
ja kenraahin ne luo.

Tuon kasvoilt' oli tuimuus käskijän
kadonnut, katse käynyt lämpimäks;
lujasti ukon kättä puisti hän
ja kumarsi ja läks.

Kuin rukoukseen kädet ristien
nyt vanhus vaipui tuomar-istuimeen
hän voiton peri, yhmaalhsen
sai rauhan palkakseen.

Ja läsnä-ollehilt' on todistus,
siit' usein kertoivat he innoissaan
oi' ihmeellinen, tyyni kirkkaus
nyt hänen kasvoillaan.

Ett' oli taivaan-kaunis hohde tuo,
siit' oli heillä yksi ajatus;
vaan mistä virtasi sen valovuo,
siit' eri arvelus.

Sen toinen katsoi päivän päilynnäks,
mi sinne vienon, kirkkaan loiston loi
mut toinen lausui: »Sisältä se läks,
sen omatunto soi.»
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ADLERCREUTZ.

Ken tuolla joen rannall' on tuo ylhä mies,
jonk' entää katse maita, meren aavaa?
Jo asu, ryhti, huulten uhka, silmän lies,
kädessä miehekkäässä miekka tuima ties
urosta, kaikki sotilaan on kaavaa.
Hän yksin seisoo, ilman seuraajaa,
aik' ajoin nuoren asemiehen näkee
vain tullen, mennen tuovan sanomaa;
mut eessä, takana kaks uhkaa armeijaa,
veristä surmaa toisiUensa käkee.

Niin talven-kolkkona kuin ruumis laudoillaan
nyt tuossa Siikajoen seutu makaa;
mut kolkompi on nähdä sota Suomenmaan,
tuo kurja kulku pakoon kunniattomaan,
ja kuulla ryssäin pilkkanauru takaa.
Se syynä, miksi urhon otsall' on
yön synkeys, se tumman varjon tuotti
kuin huolihunnun jaloon muotohon;
hän näkee: uhriks Suomi, äiti turvaton,
nyt jää, se pettyin poikihinsa luotti.

Se mies, ken tuhon näkee, kaiken-tuhon tään,
hän vakaa velvoituksess' on kuin vuori:
uskolUsempaa poikaa maali' ei miUäkään,
hän vaarat koitti, soti, voitti, verellään
jo nuorna hohtoon mainetiensä suori.
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Näät hengen, mit' ei riemut, murheen säät,
ei korkeat, ei halvat murra, voita,
min lentoon nosti myrskyn tuulispäät,
sa Adlercreutzin, urhoist' urhoisimman, näät,
kuvia silmä, sielu täynnä noita.

Ja juuri hänen käskystään taas alkaa saa
tuo synkkä ilve: tietä poloisinta
vain mennä, poissa toivo, lepo, kadottaa
kaikk' askel askeleelta, maine, isänmaa,
vain pakahtunut mit' ei itke rinta.
Vain pakoon käskeä, ei taistohon,
hän, ase toisen tahdoUe, taas saikin;
jo valmiina häh' altis joukko on,
mut ei, on paon valta vain, ei ottelon,
kuin ollut ennenkin on päivin kaikin.

Hän näkee sotarinnan taajan, tasapään
hajoovan jälleen, pirstaleiksi mennen.
Hän tuntee joka parven, ruodun väessään,
sen toivot toivoi hän, sen liittyi elämään,
ei yksin tänään, vaan jo kauan ennen.
Hän tietää: askelt' ei se häpeän
käy tyynnä, johon käsky tuo sen työnti,
on jalka raskas joka rientäjän
ja rinnass' asuu haava harmin jäytävän,
mi tuimemp' on kuin tuonen miekan lyönti.

Ja väki tuo! 01' ammoin, päivin paremmin,
hän kokenut sen kuntoa, sen voimaa,
kun riemull' eestä kolmannen se Kustavin
tulehen riensi, murtuneihin riveihin
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uraansa piirsi hurmeen purppuroimaa.
Niin, sama hällä nytkin väki ois,
vain polven muutti, mielt' ei miehekästä;
hän tietää, mitä sois se, mitä vois,
siks synkistyin hän näkee, kun se väistyy pois,
ja otsa ylväs painuu häpeästä.

On lähtenyt jo Döbeln vihan-vimmoissaan,
rivinsä Palmfelt järjestää jo kulkuun,
tuoli' laskee Gripenberg jo miekan voitokkaan.
On hetket kalliit. Vihollinen laumoillaan
jään yli ryntää saamaan tietä sulkuun.
Mut Adlercreutz viel' alallensa jää,
on yksi toimi valvottava vielä:
joen jääll' on pataljoona jävkkäpää,
se lähde ei, sit' ei voi käskyt käännyttää,
se luona lippunsa vain seisoo siellä.

Sen johtaja jo kehnoon väsyi väistyntään
näin kenttä kentältä, — se riittää sai jo.
Vakaana, vait hän seisoo joukkons' eessä: pään
paolle pannut on, nyt käy hän ryntäämään,
jos ei, niin siihen paikkaan jää. Ei aio
hän mennä Turjan hyihin turtumaan,
ei, ennen surman suokoon taisto kuuma.
Ei jää hän kaarnaks aallon ajantaan,
ei, miesnä kuolla, miesnä kamppaeltuaan,
niin johtajan, niin joukonkin on tuuma.

Von Hertzen on se. Tuttu kenraalille tää
on joukko, estää tahtoo hän sen turmaa :

on lapsi saman seudun hän kuin miehet nää,
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hän kutsuu, käskee, rukoilee, mut ei, ne jää,
ne uhmaa häntä, kuin ne uhmaa surmaa.
Mik' ihme! Mieltä eikö vimmaan saa
tuo uhmailu? Ei, ihastus sen täyttää:
se silmän seestää, otsan kirkastaa,
povessa valloillaan jo liekki leimuaa,
ja kajastuksen siitä kasvot näyttää.

Vain tuokio, niin liekki tuo on levinnyt
niin kauas singoten kuin silmä kantaa.
Lähetit lentää, viesti viestin jälkeen, nyt,
takaisin kääntyy joukot, pois jo käsketyt,
on rynnistänyt Hertzen vasten rantaa.
Kaikk' esteet murtaa voittokulku tuo,
armeijan suuren katkaisee kuin vaaja,
päin tunkee Turun urhot, joutuu luo
jo Gripenberg, hän Hämeen-poikiansa tuo :

hurraata huutain hyökkää parvi taaja.

Tuoli' Essen uljas, miekan tuttu, rinnallaan
on Heideman, on Ramsay, katso noita!
Kas, kuin ne ryntää yli hurmeilevan maan!
Ja Lange, Kihlström, Bremer, Bröijer, Nordensvan
ja tuhat muita, taiston taitajoita!
Jo vihdoin loppui pakko lohduton,
jo seppel-sorjat viittaa maineen radat:
häpeä pitkä, pitkä ollut on,
nyt kunnian jo huomen nousi hohtohon,
nyt tehdään työ, min muistaa vuosisadat.

Viel', uljas turhaan, sotajoukko vastustaa,
jok' itse ennen kohdannut ei tenää.
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Ei kammota Rajevskin tulet: raukeaa
nyt nimi, äsken kuulu, peljätty, jo saa
sen loisto lopun, tenhoa ei enää.
Mut vielä koitos. Laumat ryssien
käy pakoon, vaan niit' uudet laumat korvaa,
jo talttuu vauhti Suomen urhojen;
mut kaukaa, hetki hetkelt' yhä paisuen,
nyt Porin uljas marssi kohtaa korvaa.

Jo joutuu Döbeln, aseveljen kutsuen
hän rientomarssiss' ehti ennen aikaa.
Soi sävel tuttu, vastaa hurraa riemuinen;
hän näkyy. — Adlercreutz vie rinnan rientäen
jo joukot päin, täynn' innon jumal-taikaa.
Viel' liekehtivi taisto tuokion,
jo toisella sen sammuu tulisoitto;
taas Siikajoen tanner meidän on,
on maine verell' urhoin pesty, tahraton,
on ensimmäinen saatu suuri voitto.

Hän, jolle synnyinmaansa liekin rintaan loi,
mi halki jäiset'hanget jaksoi kestää,
jok' iloll' alttiin verens' eestä Suomen soi
ja, kaiken menness', urhovoimaUansa voi
pois Suomen kunnialta kuolon estää,
hän lepää. Sankar' rauhan saanut on,
maa Svean hänet kätki turvahansa;
myös siellä kauniin käydä taistelon
hän sai, eik' aatos nää sen ajan koittohon,
kons' ylväs hänt' ei muista Svean kansa.
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Mut sankar-maassa uljaan unhoittaisko pois
töilt' uljaammilta aikain vaakalauta,
nimensä sydänt' eikö enää haltiois,
hyljätty kiivin kulunein jos ammoin ois
jo uskollisen suomalaisen hauta,
ei kuole mainehensa silloinkaan,
ei, yli aaltoin ylpeällä miellä

henkensä rientää syliin synnyinmaan:
se urho-poikaans' unhoita ei konsanaan,
tääll' elää hän, vaikk' onkin hauta siellä.
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