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KATAJAINEN KANSANI





KATAJAINEN KANSANI.

Ei ole suinkaan sattuman oikku, että juuri me suo-
malaiset olemme tänne Suomenniemelle pysähtyneet ja
täällä näihin päiviin saakka pysyneet.

Täällä on kyllä käynyt muitakin maan haussa. Mutta
ne ovat joko läpi pihan ajaneet taikka kääntyneet veräjän
suulta takaisin. Lappalaisen kynnet eivät saaneet erää
Suomen kamarasta, ja pulkissaan poistuivat he vähitellen
sinne, missä elatus kasvaa heille itsestään. Ruotsalaiset
ottivat haltuunsa rantamaan hedelmällisimmän ruoka-
mullan, mutta kun kahden penikulman päässä merestä
tuli vastaan suo ja korpi, niin siihen he seisahtuivat. Mitä
itäisiin ystäviimme tulee, niin lienevät kaalimaat ainoat,
joita heidän auransa ovat täällä kääntäneet. Ja jos täällä
joskus lienee hiisiä asunut, niin ovat ne tyytyneet olemaan
kivenheittosilla kirkkojen kanssa ja siihen uupuneet.

Suomalaiset, ne olisivat kai nekin löytäneet mehe-
vämpiä maita, joissa rieska ja hunaja vuotaa. Mutta hei-
dän halunsa näyttää aina vieneen heitä kuta karuimmille
maille. Ihan kuin uhalla he ovat hakeneet kuivia kankaita,
veteliä soita ja synkkiä routapohjakorpia.

On niitä, jotka ovat sanoneet sitä pakolliseksi siirty-
miseksi muiden väkevämpien tieltä. Minä luulen, että
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se on ollut esi-isiemme käytännöllisin kuninkaanajatus.
He ovat tunteneet omien sivujensa sitkeyden, ja siinä,
missä toisten selkäranka olisi rusahtanut poikki, siinä on
heidän selkärankansa vain voimistunut. Kuokka on
ollut heidän miekkansa, ja sillä he ovat valloittaneet itsel-
leen maan, jonka voittajakin on tunnustanut heidän omak-
seen. Minkä nimellinenhän lienee milloinkinollut, puhuipa
hän ruotsia, tanskaa tai venäjää, lopputulos taisteluista
on ollut se, että taistelutanner jäi suomalaisille itselleen.
Ulkolaisille uudisasukkaille on se ollut liian kova pähkinä
purra. Ja niin se on vieläkin. Jos me ojentaisimme sen
vieraalle ja sanoisimme: »Tuoss' on ...tule ja ota!» —

niin ei hänessä kuitenkaan olisi sen ottajata.
Sentähden me kaikesta huolimatta saatamme istua

jotenkin rauhallisina ja mitään hätäilemättä, »vaikk'
onni mikä tulkohon». Me saatamme tyynesti kuunnella
taivaan tuulien huminata, niinkuinkataja kivisellä mäellä.
Yläilmoista iskevä ukkonen musertaa pirstaleiksi korpi-
kuusen, mutta katajikkoon se tupsahtaa voimatonna.
Sotaratsut ajavat siitä ylitse, ja kanuunvaunujen rattaat
saattavat taivuttaa sen maata myöten. Mutta kataja ei
katkea. Ei synny verihaavaa, ei tule luun vikaa. Kun
meteli on ohitse, ojentaa pieni puu lyhyen jäntevän var-
tensa, ja oksa risahtaa oksalle: »Kasva sinä sinnepäin,
minä kasvan tänne». Eikä kestä kauan, ennenkuin on jo
jalkain jälki ja pyöräin uurtama ura peitossa. Ja kun yli-
ajaja huomenna hakee eilisiä jälkiään, ei hän enää niitä
löydä. Tie on kasvanut umpeen, ja katajikko näyttää kos-
kemattomalta.

Niiden meidän veljiemme viljelyksiin, jotka ovat
asuinsijoikseen hakeneet pehmeämpiä peltomaita, ovat
uurrokset tunkeneet syvemmälle. Mutta juuri se, että
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me valitsimme kovimman kalhoniemekkeen, jossa ainoas-

taan meidän kaltaisemme katajat voivat kasvaa, se oli
meidän suurin viisautemme. Se Mooses, joka meidät
tänne luvattuun maahamme johti, hän ymmärsi sen sit-
keyden voiman, joka piili hänen kansansa katajuudessa.

1891.



NARRIN NEUVO.
(Kuvaus inkvisitsionin ajoilta.)

Siinä on pienen kaupungin torilla, raatihuoneen ja
tuomiokirkon välillä, kaikenlaisia kidutuskoneita: veny-
tystelineitä, peukalopihtejä, piikkituoleja, naulatynnö-
reitä, hehkuvia hohtimia ... Keskellä toria on polttoro-
vio, valmiina ottamaan vastaan kerettiläistä, jos hän ei
tunnusta erehtyneensä, jos hän ei luovu harhaopistaan ja
alistu ainoan autuaaksi tekevän katoolisen kirkon alle.

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

Hänet viedään piikkituoliin, mutta hän huutaa yhä
hurjemmin vastalauseensa kiduttajilleen ja ympärillä sei-
soville, joitaon sekä torilla ja kaduilla että katoilla ja ikku-
noissa.

Häntä näpistetään hehkuvilla hohtimilla ja hänen
nahkaansa kärvennetään, mutta aina yhtä huonolla me-
nestyksellä. Hän ei luovu, ei tunnusta, ei alistu ...

Suur'inkvisiittori, kardinaali, joka itsestään isosta
Roomasta on tullut paavin käskystä kerettiläisyyttä tuke-
huttamaan, ei tiedä, mitä tehdä tälle uppiniskaiselle mie-
helle. Tunnustus, luopuminen, ehdoin tahdoin alistuminen
olisi hänestä mieluisampi kuin roviolla polttaminen, joka
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on vasta viimeinen keino eikä ole enää suosittu kirkon
korkeimmissa piireissä.

Raatihuoneen parvekkeelle, jossa hän istuu puettuna
punaiseen verkaansa, kutsuttaa hän kätyrinsä ja käskee
luvata ainaista armoaan syytetylle itselleen ja hänen suvul-
leen ja koko hänen kaupungilleen. Mutta ylenkatseella
kohtelee kidutettu kiusaajiaan.

Silloin loppuu suur'inkvisiittorin kärsivällisyys, ja
vimmoissaan käskee hän pyövelin silpoa vasemman käden
keretiltä. Mutta keretti ojentaa oikeansa ja kehoittaa sil-
pomaan senkin. Ja kuta kovempi on hänen kipunsa, ja
kuta suuremmat ovat hänen tuskansa, sitä kovemmin hän
huutaa, ja sitä kauemmaksi hänen huutonsa kuuluu. Kuu-
luu yli torin, pitkin katuja, tunkee seinien läpi huoneisiin,
kantautuu ulkopuolelle kaupungin muurienkin.

Hiki tippuu kardinaalin otsalta, hänet on käsketty hank-
kimaan luopumusta, tunnustusta ja alistumista ...pyhän
isän ja hänen kardinaalikollegionsa epäsuosio uhkaa häntä.

— Mikä antaa hänelle tuon yliluonnollisen voimani,
kysyy hän itseltään ja ympärillä oleviltaan. Mutta ei
kukaan voi siihen selitystä antaa, sillä aina olivat ahdiste-
tut ennen alistuneet.

Silloin astuu esiin hänen eminenssinsä hovinarri,
jota hän kuljettaa matkoillaankin mukanaan, ja pyytää
saada puhua.

— Puhu! sanoo suur'inkvisiittori.
— Tukkikaa hänen suunsa! neuvoo narri. — Huu-

taminen helpottaa kipuja, mutta kipu on kaksinkertainen,
kun ei sitä saa huutamalla lieventää.

— Narrin neuvo! sanoo suur'inkvisiittori.— Kuinka
voi hän erehdyksensä tunnustaa ja harhaopistaan luopua,
jos me hänen suunsa tukkeamme^
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— Joka vaikenee, hän suostuu.
— Sinä viisas narri! Neuvosi on nerokas! huudahtaa

inkvisiittori riemuissaan.
Ja heti käskee hän pyövelinsä tehdä, niinkuin narri

oli neuvonut. Suukapula pistetään syytetyn suuhun ja
solmitaan lujasti nuoralla niskan taa. Ja kun hänet ripus-
tetaan orteen riippumaan ja lyijypainot jalkoihin kiinni-
tetään, vaikenee hän, — ja kun hänet piikkituoliin istute-
taan, vaikenee hän, — ja kun häntä hehkuvilla hohtimilla
näpistetään, vaikenee hän vieläkin.

Mutta kun kansa ei enää kuulekaan hänen huutavan,
alkaa se itse huutaa. Torilta jakaduilta ja katoilta ja ikku-
noista kuuluu yksi ainoa iso huuto yli koko kaupungin:

— Elä luovu! Elä tunnusta! Elä alistu!
Eikä hän alistunut. Sillä vaikkakaan hän ei enää itse

voinut huutaa, lievitti se hänen tuskaansa jarohkaisi hänen
mieltään, että kuuli muiden huutavan.

Ja hän kärsi, kunnes kuoli kiduttajainsa käsiin.
Mutta silloin jyrähti torilta, kaduilta, katoilta ja

ikkunoista uusi huuto, riemuhuuto:
— Ei luopunut! Ei tunnustanut! Ei alistunut!
Suur'inkvisiitu>ri raivosi ja tukkaansa repi.
Mutta narri nauroi partaansa. Sillä se oli hänen

neuvonsa, joka oli saanut koko kansan huutamaan, silloin
kun yksi pakotettiin vaikenemaan.

1899.



KOHTAUS KEISARIN PATSAALLA.

Keisarin patsaan juurella sinä suurena kukkaspäi-
vänä...

Patsaan jalusta on kokonaan kukkien peitossa. Tuhan-
siin nouseva väkijoukko täyttää torin. Ei kuulu hiiskah-
dustakaan, kaikki on hiljaa kuin hautajaisissa. Siellä täällä
käyskelee santarmeja.

Järjestyksenvalvoja, entinen sotilas, seisoo kukkas-
kummun vartijana. Hän on totinen ja tyyni, hänen
kasvonsa eivät ilmaise iloa eikä surua, mutta minä luen
hänen sinisten silmiensä pohjasta hänen ajatuksensa:

— Mitä varten ne oikeastaan lienevät minut tähän
asettaneet?* .. ♦ Vartioimaanko*1

...
Kukkiako; 1

... etteikö
kukaan saisi niitä viedä? 1 Ei kukaan näy tahtovan niitä
viedä, ne vain tuovat niitä. — Järjestystäkö yllä-
pitämään^ Ne kyllä näkyvät itsekin ylläpitävän järjestyk-
sensä. —

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

Helähtää virren sävel väkijoukosta. »Linna luja on
Jumala» kaikuu yliopiston rappusilta senaatin rappusille,
helähtää takaisin Nikolainkirkon seinistä. Kaikki seisovat
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lakittomin päin. Järjestyksenvalvoja paljastaa hänkin
päänsä ja seisoo lakki kämmenellä kuin kenttärukouksessa.

— Se oli kaunis virsi ...
Hän panee hitaasti hatun päähänsä. Kyynel kiiltää

hänen silmässään. Hän kääntyy sitä salatakseen syrjin
yleisöön, on katsovinaan kukkia patsaan juurella.

—Se oli ihmeen kaunis virsi ...
Helähtää taas uusi sävel. Maamme-laulu, päät pal-

jastuvat uudelleen.
Järjestyksenvalvojan käsi lentää lakkiin kunniaa teh-

den. Mutta yhtäkkiä hän säpsähtää, laskee alas kätensä,
nostaa sen puoleksi, laskee taas eikä näy tietävän, mitä
tekisi.

Sehän on kielletty ...on tullut käsky olla kansallis-
laululle kunniaa tekemättä ...

Santarmit seisovat tuolla lakit päässä ja kädet suorina
sivuilla ...

Hän epäröi, taistelee, käsi nousee ja laskeutuu, koet-
taa pysähtyä lakin liepeeseen ...

Hän saa ehkä eronsa ...häneltä otetaan virkansa ...

vaimo ja lapset jäävät leivättömiksi ... Kaikki muutkin
järjestyksenvalvojat erotetaan ... myöskin översti, ja
lähetetään pois ... Kuka tulee sijaani Kuka tulee jär-
jestystä valvomaan!. Santarmit nuo^ Santarmit pannaan
sijaan ...

Käsi on vaipunut kupeelle, noussut ja laskenut.
Mutta yhä hartaammin, vakuuttavammin ja voimak-

kaammin vyöryvät Maamme-laulun sävelet säe säkeeltä
tuhansista rinnoista.

—Se on maani laulu! Se on kansani laulu!
Kenelle minä kunniaa, jos en sille! ... Vaikka kaikki
menköön ,.. vaikka mikä tulkoon: minä teen kunniaa!
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Käsi kimpoo lakin reunaan, pysähtyy, vakaantuu.
Hän kääntyy kuin komennussanan mukaan päin yleisöön,
johon on seisonut syrjin. Ja ennenkuin isänmaan virsi
on lopussa, seisoo hän siinä tanassa kuin valettuna pai-
koilleen, vankkana kuin pronssinen patsas, päin kansaan
ja takanaan perustuslakien kilpi. Tyyni rauha ja luja
luottamus loistaa hänen kasvoillaan, ja onnen ilme tui-
kahtaa hänen silmistään. Huulet liikahtavat laulun vii-
meisten sävelten mukaan.

Väkijoukosta jostain vilahtaa naisen käsi ylös, pienoi-
nen kukkaskimppu tekee ihmisten päitten yli kaaren ilmassa
ja putoo järjestyksenvalvojan jalkain juureen.

Hän kumartuu, poimii kukkaset ja laskee ne, eläköön-
huutojen isänmaalle kaikuessa, lakia suojelevan leijonan
jalkain juureen.

1899.



IKUISET KUKAT.

Ihana on vilpitön tunteiden ilmaus, kaunis on kansan
kiitollisuuden uhri.

Keskellä kylmintä talvea, nietoksien alta ja tuiskujen
läpi loihtii se kukkaset esiin.

Se laskee ne surunsa seppeleenä muistojen haudalle,
pyhittää ne murheensa merkiksi hyvien töiden tekijälle.

Eikä se kuitenkaan suruansa ajattele, eikä kukat ole
ainoastaan kaipaukselle omistetut. Ne ovat toiveiden
tarhasta poimitut, ja ne lemuavat luottamusta parempiin
päiviin.

Sentähden ne kylmänkään kiven päälle heitettyinä
eivät palellu, eivät kuihdu eivätkä lumeen peity. Sentäh-
denkäyvät ne yöllä uutta umppua tekemään ja taas aamulla
aukenemaan.

Uusi päivä tapaa uudet kukkaset patsaan juurella,
ja kuitenkin ne ovat aina samat. Ne ovat kuin se pyhä
tuli temppelin alttarilla ennen muinoin, joka ei saanut
koskaan sammua, ettei suuri onnettomuus isänmaata koh-
taisi. Se palaa siinä milloin punaisena, milloin sinisenä,
milloin keltaisena liekkinä, ja koko kansan tyttäret sitä
hoitavat ja papittarina sen vaiheella vartiota pitävät. Jos
se sammuisi, silloin uhkaisi onnettomuus maata, sillä se
olisi merkki siitä, että toivo on sydämistä kadonnut.
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Sentähden elköön sallittako tämän kukkien liekin
koskaan sammua. Loistakoot ne siinä päivästä päivään ja
vuodesta vuoteen tuoksukoot, kunnes kaikki on taas,
niinkuin oli ennen. Muistuttakoot ne siitä, mitä meillä
oli ja mitä meiltä otettiin.

Ja sentähden kantakaamme sinne kevään ensi vuokko
ja syksyn viimeinen kanerva ja tuokaamme sinne kesäis-
ten lehtojemme tuoreimmat tuomet ja niittyjemme hem-
peys ja luhtaisten rantojemme lempi. Ja talvet pitkät
hoitakaamme majan matalimmankin ikkunassa kukkaa —

keisarivainaan.
Elköönkä kukaan kotoaan matkalle lähtiessään unoh-

tako ottamasta käteensä kukkaskimppua, elköönkä sitä
perille tultuaan jättäkö patsaan juureen heittämättä ...

Että toivomme aina yhtä vihreänä pysyisi, ettei men-
neiden muisto koskaan mielestämme murenisi, eikä luot-
tamus parempiin päiviin lemuamasta lakkaisi.

1899.



LAULAEN.

Laulaen keväällä lintuset pesäänsä laittoivat, viser-
rellen kortensa uuteen asuntoonsa kantoivat. Helisivät
lehdot, ja työn riemua raikuivat rannat.

Kulkija kuuli soittoa ilmasta ja luuli lintujen huolet-
tomina oksalta oksalle hyppivän.

Ja kuitenkin oli se heidän työaikansa kiireisin, eikä
huoli huomisesta sallinut heidän suven lyhyttä yötäkään
levähtää.

Kun pesä oli valmis, vaikeni lintujen laulu, ja ääne-
tönnä onnestaan hauteli emo lämpimin rinnoin ilojensa
hedelmiä, ja hänen toverinsa kattoi hänelle lempensä
osoitteeksi kukkuran pöydän. Ja heidän onnensa oli niin
suuri, ettei ollut sävelin soitettavissa.

Mutta pesä särkyi, ja maahan putosivat hentoiset
munat ja kivihin murskautuivat. Mutta ei istunut emo
oksalle itkemään eikä vaurioitansa valittamaan. Uutta
pesää hän kohta laittamaan lensi, ja entisen työvirren
tovereineen viritti. Viritti virren ja soitti sävelen niin
syvän ja sulavan, että ihmetellen kuuntelivat sitä ilmojen
asukkaat ja ihastuen riensivät kilvan apuansa antamaan
ja särjetyn pesän sijalle kortensa kantamaan. Vaikka jo
syyskesän tulleen tiesit, niin keväisessä lehdossa taas kul-
kevasi luulit.



19

Eikä lakannut laulu, eikä sortunut soitto, ennenkuin
oli uusi asunto valmis ja emo taas siinä lämpimin rinnoin
ilojensa hedelmiä hautoi.

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

Ja kansan nuoriso kulki kylästä toiseen niitä toistel-
len. Luulit heidän huvikseen huhuavan, ja he vain kiviä
kantoivat yhteisen pesämme perustukseksi ja almuja
anoivat isänmaan alttarille.

Seinät nousi, katto kohosi, ja pian liehui valistuksen
lipputuhansien kotien harjoilla.

Särkyi Suomelta pesänsä ... puhkesi pohja ...

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

Näen suoriutuvan siivilleen Suomeni laulajain par-
ven, näen neitosten ja valkolakkisten nuorukaisten nou-
sevan ja salojen keskeen kiirehtivän. Laulu soi suurissa
saleissa, ja kaiku vastaa majan matalimmankin ovelta.

Laulaen usmat erämaista ajamme ... laulaen salot
taas toivojemme sinehen puemme.

Laulaen roudan rinnoistamme sulatamme, laulaen
rauniokivet rahaksi leimaamme ...

Laulaen, Suomi, sun särkyneen pesäsi korjaamme . . .

1899.



MITEN LUMEN VALTA VOITETTIIN.

Sisämaassa maaliskuulla 1899.
Ei muisteta täällä aikoihin olleen niin paljon lunta

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

Näyttää siltä, kuin tämä lumijättiläinen olisi yhdellä
ryntäyksellä tahtonut lyödä alleen koko maan, pysähdyt-
tää kaiken liikkeen ja sitten hiljaa ja varovasti haudata
ja tukehuttaa kaiken elämän ja lopuksi kevättulvain tul-
len yhtäkkiä riipaista mukanaan mereen vangitsemanaan
saaliina pellot, niityt, myllyt, tehtaat . .

Näyttää siltä, kuin olisi se ollut talvenhaltijan totinen
aikomus ja niinkuin se siinä aikomuksessa alussa olisi
onnistunutkin . .
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Sillä kaikista kertomuksista päättäen valtasi kauhu
kansan, vaikka näillä seuduilla kyllä vanhastaan on pahoi-
hinkin pyryihin totuttu. Ei osattu mihinkään liikkua,
ei päästy naapuriinkaan, ei tiedetty, elettiinkö siellä, vai
oliko tuiskuun tukehduttu, — ajateltiin vain säälillä ja
pelvolla ja vapistuksella matkalla olevia, joiden kohta-
losta ei mitään tietty. Oltiin kuin piiritetyssä talossa, jonne
vainolainen on tiet sulkenut ja jota se metsän rannasta
väijyy.

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

Mutta usein tapahtuu, että kun viranomaiset jolloin-
kulloin eivät ole tehtävistään selvillä — mikä sattuu taval-
lisesti juuri silloin, kun heidän apuaan kipeimmin kaivat-
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täisiin — keksii kansa itse jonkin keinon itsensä auttami-
seksi. Se kyllä miettii muutamia päiviä, joskus viikkoja-
kin, mutta lopulta ratkaisee se pulmansa omalla tehok-
kaalla tavallaan.

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

Vaikka hiihtäminen viime aikoina on ollut suuresti
vähenemässä, paikoitellen melkein unhotuksissa, teitten
kunnossapito kun on vuosi vuodelta parantunut, on täällä
kuitenkin joka talossa ollut sukset, jopa kahdetkin. Jos-
kaan niitä ei tavallisina talvina ole yleisemmin tarvittu,
ovat talojen vanhukset niitä kuitenkin kaikessa hiljaisuu-
dessa huolellisesti hoitaneet ja joka kesä tervailleet, sillä
eihän koskaan voi olla varma siitä, milloin taas läpi-
pääsemättömän lumen sataa ja milloin näitä taikakaluja
tarvitaan.

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

Hankien hankaluudesta on tullut matkamiesten muka-
vuus. Välit talojen välillä ovat lyhenneet. Tiet, jotka
ennen kulkivat kierrellen ja kaarrellen, vievät nyt suorina
viivoina halki korpien, yli järvien. Hiihdännän ponnis-
telu, pakko luottaa vain omaan itseensä ja omiin suksiinsa
ja tieto siitä, että kunkin oma voima on hänen ainoa aut-
tajansa, on saanut mielet hilpeiksi ja rinnat reippaiksi.
Ihmiset ovat yht'äkkiä käyneet toisilleen ystävällisem-
miksi ja keskinäisissä suhteissaan herttaisemmiksi. Vas-
taantulija ei ole enää vihamies, joka sinut tiepuoleen ajaa,
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vaan ystävä, joka sinulle on uran avannut ja sinä hänelle.
Etäisimmätkin ovat kuin naapureita, ja kuulumiset kul-
kevat talosta toiseen nopeammin kuin koskaan ennen.

Se suuri lumivaippa, jonka pelättiin hautaavan alleen
ja ihmisiä erottavan, onkin vain kohottanut ja yhdistänyt.

Lumenhaltijan ilkeät aikomukset ovat häpeään tulleet.
Tekeehän tuo vielä raskaammissa kotiajoissa haittaa

hiukan. Heinäkuormat täytyy panna pienemmät kuin
ennen, ja hirsien veto useihin uudisrakennuksiin on täy-
tynyt jättää toisiin.

Mutta kahteen paikkaan on keli nyt livakampi, kuin
on koskaan ollut — kirkkoon ja kouluun Niiden ympä-
rillä seisoo suksia ja sauvoja kuin keihäitä sotaleirissä.

Ja kuta korkeammalle kinokset kohoavat — ja yhähän
ne vain kohoo, sillä ei ole talven selkä vielä taittunut —

sitä enemmän sakenee suksimetsä kirkkojen seinämillä
ja koulujen pihoilla.

1899,



KOLMIVALJAKKO.
Sisämaassa sen suuren lumipyryn jälkeen maaliskuulla 1899.

Hiihtelimme tässä eräänä pyhäiltana vähän aikaa sen
suuren lumipyryn jälkeen hiljalleen liukkaita hankia ja
kiittelimme näitä kulkuneuvojamme, joilla näkyi pääse-
vän, olipa keli millainen tahansa, kun alkoi kuulua outoa
melua maantieltä päin, jonkapoikki latumme kulki. Siellä
huudettiin ja pauhattiin ja isoäänisiä aisakelloja soitettiin.

Päätimme sodan syttyneen siitä, että kaksi vastaan-
tulijaa ehkä oli joutunut tiestä tappeluun, ja riensimme
hätään. Vaan kun tulimme luo, emme tavanneetkaan
kuin yhden matkamiehen mellastamassa. Mutta hän
oli kyllä sitä kummallisempi kulkija. Ei ole ainakaan tääl-
läpäin semmoisia laitoksia ennen nähty.

Siinä oli iso kuomireki, leveä kuin laiva, kallellaan
lumessa. Kuomin sisässä istui sen täyteinen parrakas,
lihava, kiiltonappinen herrasmies. Reen kupeella oli vyö-
täisiään myöten hangessa hänen kuskinsa, isolakkinen,
pitkähihainen ja leveähelmainen, joka, koettaessaan omin
voimin päästä ylös, vaipui vain yhä syvemmälle. Hevo-
sista, joitaoli kaksi suurta konia ja yksi pienempi keskellä,
oli pienin tiellä poikkiteloin mahansa varassa, suuret tie-
puolessa lautasiaan myöten lumessa. Aisat olivat kat-
keilleet ja suitset sekaantuneet.
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Ummikko herra ärjyi outoja sanoja kuskille.' Kuski,
joka osasi hiukan suomea, noitui hevosiaan, jotka vaah-
toon asti ponnisteltuaan nyt eivät enää yrittäneetkään
ylös; noitui rekeään, jonka toinen jalas oli vaipunut syvälle
lumeen; noitui tietä, joka todella olikin kelvoton semmoi-
silla ajopeleillä kulkea; noitui lomaan herraansakin ja
lopuksi meitä kaikkia, jotka emme olleet tien kunnossa-
pidosta paremmin huolehtineet.

— Kaikenlaisilla konkareilla sitä pitääkin ajaa ...

sanoinhan minä jo lähtiessäni, ettei näillä pelin täällä
pääse mihinkään ... mokomat valjakot ... luuliko se
tuo (hän osoitti herraansa) täällä Nevskiä ajavansa
joka virstalla saadaan tiepuolessa rypeä ... Ja te sen
moukat siinä, tsuhnat, kelvottomat, ette pidä teitänne
kunnossa, että herrat ajamaan pääsisi .. . Herra, herra,
mitä me teemmes"

Herra murahti jotain...
— Selkään uhkaa teitä antaa! — Selkäänne sietäisit-

tekin! — Ka, miksette auta! — Kuuletteko, kollot, nosta-
kaa reki tielle jahevoset hangesta!

Miehet katselivat tyynesti outoa näytelmää, mutta
ei kukaan heistä yrittänytkään ruveta pelastuspuuhiin.

— Mitä te täällä kuljeksitte?" kysyi meistä muuan.
Vai lähdittekö vain keliä koettelemaan?"

— Keliäkö koettelemaan! kiljui pitkähihainen mies.
Kyllä me teille vielä keliä näytämme?1

Hän hujahutti pitkällä piiskallaan lähinnä seisovaa
miestä, mutta tämä nosti sauvansa eteen, siima kiertyi
sen ympärille ja piiska irtautui kurittajan kädestä. Koet-
taessaan rynnistäytyä ylös kellahti hän selälleen hankeen
ja siitä istualleen, niin ettei näkynyt kuin vähän parran
häntää lumesta.
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— Auttakaa minut ylös, konnat! komensi hän.
Mutta miehet olivat piiskan käyttämisestä hiukan

närkästyneet ...
— Parasta, kun huppuroit siinä siksi, kunnes sydä-

mesi lauhtuu. Ne ovat nämä tämmöiset aseita, joita täällä
ei ole totuttu tottelemaan. Täällä meidän puolessa ei
päästä kulkemaan kuin hyvällä puheella ja kauniilla käy-
töksellä.

Hän posmitti jotain herransa kanssa, joka oli niin
turkkeihinsa vyötetty ja tyynyillä ja nahkasilla kuomiinsa
niin pönkitetty, ettei kyennyt muuta, kuin silmiään mul-
koilemaan ja vähän olkapäitään kohottelemaan.

— Herra käskee teidän heti paikalla lapioimaan auki
tien! Jos sen teette, lupaa hän antaa anteeksi eikä olla
vihainen siitä, ettette ole sitä ennen tehneet.

— Lapioimaan auki tie?" Läpi Suomenko?1 Se on
yhtä umpea täältä Lappiin.

— Eikä kuin yhä pahenee vain! vahvisti toinen.
Kuski raapi korvallistaan.
— Läpi Suomen ... helkkari . .

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

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

— Ka, pääseehän siitä ... tasainen on taival .. .

eivät kivet kolaja ... ei muuta kuin vähän upottaa . ..

— Vai läpi Suomen! jahkaili kuski. Yhtä umpea
Lappiin asti ,..eikä kuin yhä pahenee ... Saamari sen-
tään!

— Onko teillä sitten määrä minnekä joutua, vai mitä
varten se oikein on lähtenyt?"
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— Annahan kätesi, hyvä mies, että pääsen pystyyn!
— Kas niin, vetäiskää samalla maantielle! Vot! Hyvä
on! Puhhuh! — Määräkö?* Vieläkös! Ylpeillessään se
vain lähti ... Suomen herrat aina kehuvat hevosiaan ja
rekiään. Tämä kun on aina elänyt siinä luulossa, että
hänellä on ne pelit paremmat kuin missään muualla, niin
suuttui ja lähti näyttämään omiaan. — »Kyllä minä ope-
tan kehumaan!» sanoi. — »Näytetään tsuhnoille!» sanoi.
Ja nyt kun kuuli lunta tulleen ...

— Sitä tuli jo vähän liiaksikin!
— Eihän niillä näillä, tietäähän sen, täällä mihin-

kään pääse, uppoavat joka askeleella ...

— Ei toki tavallisinakaan talvina, saati tämmöisenä.
— Sitähän sanoin ... Emme pääse Suomessa näillä

hevosilla ja tällä reellä, sanoin. »Pääsemän pitää!» ärjäisi,
ja lähteä täytyi, ei auttanut. Nyt se sen näkee, vaan ei
anna arvo kääntyä.

— Antaakohan tuon arvo sitten tuossa istua?"
Herra huusi jotain kuskilleen, ja tämä tulkitsi sitten

sen meille.
— Se vain minulla teitä ärjyttäisi ja peloituttaisi.

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

— Ei me häntä hännystelemään, kun emme tiedä
pahaakaan tehneemme ... olkoon siinä tai menköön, mi-
hin tahtoo ...yhdentekevä meille on ...
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— Vaan on teissäkin syytä, kun olette antaneet tien
umpeen mennä! Onko tämä laitaa?" Viikko siitä, kun
lumen satoi, eikä ainoatakaan lapiollista luotu! kiivastui
kuski taas.

— Ei ole tämä pyry meidän nostamamme ...siel-
täpä se teidän ilmoilta pilvi nousi, eikö ollekin omain noi-
tainne nostama?" Vaan kun hyväksi herjennette, niin
saatammehan auttaa ylös ...pakkoa ei ole!

— Se p a n e e pakon!
— Ei ole rekennekään leveys asetuksien mukainen.

Tuommoisella tien täyteisellä ei saa Suomessa kulkea.
Täällä täytyy antaa puoli tietä toisillekin, se on asetus.

— Elkää olko tyhmiä ...ettekö näe, miten se sil-
miään mulkoilee ... siitä vielä paha seuraa, jos niskoit-
telette ... minä tiedän nämä Pietarin herrat; olen heitä
siksi paljon palvellut. Viisi ne teidän asetuksistanne!
Eivät ne rekiään teidän tähtenne kavenna, vaan panevat
teidät teitä levittämään. Tehkää, veikkoset, niinkuin se
käskee, en neuvoisi, jos en tietäisi ...teidän parastanne
tarkoitan ... tulkaa Inkeriin, niin näette!

Ukot epäröivät.
— Jos suuttuu ja minkä vielä tekee?" Pitäisikö auttaa

ja ruveta lapioimaan ...i
Mutta se vanha mies, joka koko ajan oli kuskin kanssa

puhunut, melkein kiivastui:
—Ei ensinkään! Käy yhden käskyjä tottelemaan,

saat heitä kymmenen niskaasi! Aukaise tie tälle, saat
kaikille aukaista, ikäsi lapio kädessä tiepuolessa seista.
Ja mikä on päästäkseen, kun oikeilla peleillä kulkenee!
Päästäänpähän meidän hevosilla ja reillä, ja kun ei niillä
päästä, kuljetaan suksilla. Olkoon aloillaan!

— Olkoon sitten aloillaan!
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Miehet survaisivat jo sauvansa lumeen ja aikoivat
lähteä.

Vaan nyt tuli herralle hätä, kuului puhuvan jotain
kuskilleen ja ääni kuului ystävällisemmältä.

— Elkäähän menkö! huusi kuski. Herra sanoo,
että saatte armon lapioimisesta, kun vain autatte ... Ei,
ei, elkäähän menkö, ka, ei kuin pyytämällä pyytää ...

— No, se on oikeata puhetta! Kun olisitte alun pitäen
näin siivosti haastaneet, ei olisi väitöstä tullutkaan . ..

autetaanhan me . . . pojat hoi!
Eikä se ollut kuin keikaus vain, kun hevoset oli hyp-

pyytetty tielle ja reki nostettu kohdalleen. Kiireessä oli
se tosin tullut käännetyksi jälelleen päin, mutta sitä ei
herra näyttänyt huomaavan.

Miesten esityksestä vedettiin nyt kuomi ja herra sen
sisässä lähimpään taloon, sillä maantiellä olisi ollut mah-
doton valjastaa.

Mutta kun alettiin talon pihalla valjaita tarkastaa,
niin huomattiinkin niiden olevan niin epäkunnossa, ettei
ollut ajattelemistakaan niillä taipaleelle lähteä. Ei
ollut muita ehyitä ajokaluja kuin suitset ja riimut ja
ruoska.

Kuski haasteli jotain herransa kanssa, osoitteli rikki-
näisiä valjaita, rekeä ja hevosia, ja pyysi viimein saada
pienemmän reen talosta lainaksi ... tämän omansa hän
jättää sijaan.

Saatiinhan reki, antoihan isäntä toki, veti esiin par-
haan kirkkorekensä ... »Herra on hyvä ja istuu siihen
...kyllä siihen mahtuu vaikka pitkälleen».

Herran tyynyt ja nahkaset siirrettiin isännän rekeen,
ja sitten hän itse siihen mukavaan asentoon pitkälleen
sijoitettiin. Ei hän mitään virkkanut, mutta ei äijän äkäi-
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seitakaan näyttänyt. Reen eteen valjastettiin se hänen
hevosistaan pienin, joka nyt lähemmin katsoen huomat-
tiin olevan suomalaista rotua, vaikkemme sitä outojen
valjaiden alta olleet äsken semmoiseksi tunteneet. Kon-
karit sidottiin marhaminnasta reen perään. Aisoihin ja
lankiin ja luokkiin kiinnitti kuski omat kulkusensa, ettei
heidän toki luultaisi kokonaan Suomen kyydillä ajavan,
niinkuin sanoi.

Rinnusta kiinni vetäessään puhui kuski hevosen kau-
lan alaitse isännän korvaan, joka häntä auttoi:

— Elkää olko tietääksennekään, mutta minä kään-
nytänkin sen tästä takaisin ...ei se sitä huomaakaan, sama
sille, minne ajetaan, kunhan ajetaan ...luulee läpi Suo-
men ajaneensa, kun kotona ollaan, ja antaa hyvät juoma-
rahat, kun näin pian päästiin ... näkyy jo saaneen tar-
peensa Suomen teistä .. . saatte olla huoletta, ettei enää
tule takaisin ...

Vaan ohjiin tarttuessaan ja kuskipukille hypätessään
huusi hän meille kuin viran puolesta:

— Pois tieltä, kollot! Herra käskee sanoa, että kun
hän ensi talvena tulee, kuulette siitä jo edeltäpäin, saatte
jo viikkoja ennen luoda tien kahta syltä leveäksi ja itse
seista kahden puolen hatuttomin päin kunniaa tekemässä!
Hyvästi, tsuhnat!

— Onnea matkalle! huusimme kaikki yhteen ääneen
heidän jälkeensä. Käykää vain vastakin talossa! Par-
haina vieraina teitä pidämme, kun taidolla tulette ja maassa
maan tavalla kuljette!

1899.



NIEMEN ÄIJÄ.

Hän oli omituinen ukko ja erosi suuresti vanhan
paroonin muista alustalaisista. Hän oli pienikasvuinen,
tihrusilmäinen, vähän vääräsääri, juureva, harvapuheinen
ja hidas eikä yleensä erittäin rakastettava. Paroonin mui-
den alustalaisten kanssa ei hän koskaan seurustellut eikä
nauttinut heidän suosiotaan.

Mutta vanha parooni piti hänestä ja suosi häntä
ilmeisesti. Hän oli antanut ukolle asumapaikaksi erään
niemen samasta järvestä, jonka rannalla hovin kartanokin
oli, ja siitä sanottiin ukkoa Niemen äijäksi.

Siihen hän oli tupasensa rakentanut, ja sekin oli eri-
laisempi kaikkia muita tupia paroonin aluskunnassa.

Parooni, joka oli harvinaisuuksien keräilijä ja kokeili
kaikenlaisilla, soudatti itsensä usein vieraineen ukon nie-
meen tätäkin »harvinaisuutta» heille näyttääkseen. Kaiken
maailman korkeat herrat saivat silloin nähdä, mitä eivät
olleet koskaan ennen nähneet. Saivat nähdä sisäänläm-
piävän pirtin, joka oli samalla sauna ja riihi ja joka kui-
tenkin oli niin puhdas ja soma, etteivät osanneet kyllin kii-
tellä. He tulivat melkein liikutetuiksi ukon luona istues-
saan ja hänen tyyntä ja älykästä puhettaan kuunnellessaan
ja haikailivat aina lähtiessään sitä, etteivät saaneet sinne
iäkseen jäädä ja elää muusta maailmasta erillään tässä
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yksinkertaisessa majassa. Ukon kaikki kapineet ja työka-
lut, niinkuin puukupit, astiat, kirveet, mutta erittäinkin
tuohesta tehdyt kopsat, virsut ja kontit, jotka kaikki olivat
hänen omia tekemiään, olivat heistä aivan erinomaisia.
Kaikkia niitä näytteli parooni kehuen, melkein niinkuin
olisivat ne olleet hänen tekemiään, ja lisäsi aina ylpeil-
len, että siinä on ainoa ihminen koko hänen laajalla alueel-
laan, joka tulee omillaan toimeen, joka ei koskaan mitään
pyydä ja jolle ei koskaan ole tarvinnut mitään apua antaa.
Ja hän rakasti sen johdosta päätellä ja selitellä, että kun
joku alunpitäen on saanut oikein luottaa omaan itseensä
ja kun hänelle yhä edelleenkin oikeus ja tilaisuus siihen
annetaan, — niinkuin hän on tälle äijälle antanut — on
semmoisesta tilanhaltijalle paljoa suurempi hyöty kuin
kymmenestä muusta, jotka kyllä ehkä suuremman veron
maksavat, mutta joita täytyy vähän väliä tilan puolesta
auttaa ja holhota. Se oli paroonin mieliohjelma tämä,
jota hän oli koettanut toteuttaa muidenkin suhteen, vaikkei
menestys vielä ollut toiveita vastannut, ne kun kaikki
muut, paitsi tämä ainoa äijä, olivat tottuneet kaikissa
puutteissaan häneen ja aina vain häneen turvaamaan.
Sentähden sanoi hän tämän yhden vanhan ukon tuotta-
van itselleen suurempaa iloa kuin kaikki muut sadat alus-
talaiset yhteensä.

Lähtiessään ukon luota näytteli parooni vielä vie-
railleen ukon »vaakunaakin». Se oli karhun kuva, joka
oli puuhun leikattuna naulattu oven päälle ja joka seisoi
kahdella jalallaviiritangonkin päässä tuvankatolla.

— Hän kuvittelee olevansa hiukan niinkuin aate-
lia ... vaakuna aivan niinkuin minulla itsellänikin porttini
päällä ...en ole tahtonut sitä viatonta iloa häneltä kiel-
tää, varsinkin kun ukolla on tavallaan oikeus karhun kuvan
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käyttämiseen tämän tupansa katolla. Tällä samalla sijalla,
missä pirtti on, oli ennenmuinoin karhun pesä. Hän tap-
poi karhun ja pyysi itse saada tehdä havumajan siihen,
kunnes saisi tupansa valmiiksi. Sen jälkeen eivät ole kon-
tiot hovin karjaa repineet, ja palkinnoksi siitä annoin
minä hänelle tämän niemen, joka ennen oli ollut osa met-
sästyspuistoani ja johon en sen vuoksi ole torppareita
ottanut. Pientä riistaveroa vastaan — eikä niin aivan
pientäkään, sillä ukko pitää melkein läpi vuoden meidät
linnussa jakalassa, — on hänellä oikeus täällä kaskia hakata,
mutta kukaan muu ei saa täältä puutakaan kaataa. Toiset
aluskuntalaiset siitä nurisevat ja ovat suutuksissaan var-
sinkin siitä, etteivät saa tällä niemellä kalastaa eivätkä
metsästää. Tässä on mainio kalavesi ja hyvä teerimetsä
talvella. Joskus koettavat he ukolta salaa täällä pyydys-
teliä. Mutta silloin nousee äijä villiin ja tulla köpittää
valittamaan. Minä annan aina oikeuden ukolle, sillä minä
tahdon, että hänen saamiaan etuja ja oikeuksia pidetään
arvossa.

Ja näin puhuttuaan lisäsi vanha parooni vierailleen:
— Ja minä toivon, että jos kuolen ennen kuin ukko,

poikani pitää tahtoani pyhänä ja antaa ukon elää koske-
mattomassa pesässä kuolinpäiväänsä saakka.

Vanha parooni kuoli ennen kuin Niemen äijä, ja
nuori parooni peri esi-isäinsä hovin kaikkine maineen
ja alustalaisineen. Äijä suri vilpittömästi hyvää isäft-

täänsä ja muisteli kaihoisin mielin hänen hyvyyttään.
Nuorta paroonia ei hän ollut nähnyt kuin lapsena,

sillä mieheksi tultuaan oli tämä enimmän aikansa asunut
ulkomailla, vaikka kyllä oli kuullut lempeäluonteiseksi
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mieheksi häntäkin mainittavan. Oli hovin huvivenhe
joskus ohitse soutanut, mutta ei vielä milloinkaan mai-
hin laskenut.

Sentähden ilostui ukko suuresti, kun eräänä kesäpäi-
vänä muutamia vuosia vanhan paroonin kuoleman jälkeen
näki tutun venheen lähtevän liikkeelle hovin rannasta
toiselta puolen järven ja soutavan suoraan nientä kohti.
Arvaten nyt nuoren paroonin sieltä vihdoinkin tulevan
isänsä vanhaa ystävää tervehtimään, riensi hän niemen
nenään vastuuseen ja asettui seisomaan kivelle, jossa
ennen aina oli vanhan parooninkin venhettä vastaan otta-
nut ja sen kokan kivien lomitse rantaan ohjannut.

Vaan ne eivät laskeneetkaan siinä kohden maihin,
eivät näkyneet häntä huomaavankaan, kulkivat vain hoi-
laten ja nauraen ohi ja astuivat vasta niemen kainalossa
lahden pohjassa maihin. Niitä oli puolikymmentä nuorta
herraa venheessä. Yksi istui keskellä venhettä muita
ylempänä, muut tuhdoilla alempana. Perässä olija oli
sotaherraksi puettu, soutamassa oli kartanon isäntärenki
ja kokassa seisoi kolme isoa koiraa, ahneesti maihin vai-
nuten.

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

— Kenen luvalla te täällä koirillanne minun elätte-
jäni revitätte?*

— Kenen luvallako?' toisti eräs herroista hiukan
ihmeissään. Eikö tämä ole kartanon maata?1 Mutta kuka
sinä olet, ja kenen luvalla sinä olet täällä?"

— Minä olen se Niemen äijä, ja luvan täällä olemi-
seen antoi minulle vanha parooni ....

— Minä olen kartanon uusi vouti.
— En tuntenut, kun en ole ennen nähnyt.
— Nyt hänet tunnet!
— Se on se vanha höperö, jota vanha parooni aikoi-

naan suosi niin, että hän näyttää menettäneen kaiken
kunnioituksensa, — selitti se sotapukuun puettu herra,
joka oli istunut venheen perässä. Se on yksi hänen »har-
vinaisuuksiaan».

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

Herrat nauroivat voudin sukkeluudelle; ja kun koi-
rat samassa saivat uuden jäniksen ajaakseen, riensivät
herrat haukkua kohti.

Ukko jäi seisomaan tupansa ovelle. Hän kuuli pau-
ketta ja huutoja ja kaadettujen jänisten rääkynää ja koi-
rain tappelua saaliista. Ja hän ajatteli niitä aikoja, jolloin
vanha parooni itse oli istunut hänen vieraanaan ja kiitel-
lyt hänen pirttiään ja kehunut vierailleen hänen kapinei-
taan. Ajatteli sitäkin, miten hän nyt veronsa maksaa,
kun herrat itse ottavat kaikki, mitä oli otettavissa. Ajat
olivat hänen mielestään melkoisesti muuttuneet.
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Vihdoin lakkasi laukominen metsästä, ja herrat ja

koirat tulivat takaisin tuvalle. Lupaa kysymättä ja häntä
itseään huomaamattakaan kantoivat he pirtistä ulos pöy-
dät ja penkit ja asettuivat pihamaalle eväitään syömään
ja juomiaan nauttimaan.

— Olkoot, tottapahan menevät, kun aikansa elä-
möivät, ajatteli ukko ja istahti loitommalle.

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

— Se on revittävä ja sijaan rakennettava uusi, sanoi
vouti mahtavasti. En ole joutanut tästä asiasta ennem-
min huolta pitämään.

Ukko ei malttanut enää olla vaiti.
— Tätä e i revitä, sanoi hän astuen esiin.
— Sinäkö sen kiellät?"
— En minä, vaan vanha parooni. Tämä tupa on oma

rakentamani, ja minulla on lupa sen päälle, että saan siinä
asua kuolinpäivääni.

— Minä teen tällä maalla mitä tahdon. Ettet kui-
tenkaan tulisi mitään kärsimään, annan sinulle luvan asua
uudessa paviljongissa ...ja se on jo enemmän kuin ansait-
set. Jos et siihen tyydy, saat mennä tiehesi.

— En tyydy! Enkä mene tiehenikään.
— Häädämmekö hänet heti?" kysyi se sotilaspukuun

puettu mies. — Pontus!
Yksi herrain suurista koirista kohotti jo päätään ja

murahti.
— Antakaa hänen olla! sanoi vouti. Ukko on houkko.
— Sääli, ettette sallinut ...se olisi mennyt yhdessä

käden käänteessä.
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Hän oli sytyttänyt sikarinsa, pistänyt kädet taskuunsa
ja oikaisi jalkojaan mukavaan asentoon pöydän alle. Sil-

loin sattuivat hänen silmänsä karhun kuvaan tuuliviirissä.
— Mikäs tuo on?" Ja tuo toinen oven päällä?"
— Se on hänen »vaakunansa», selitti isäntärenki.

Hän kuvittelee olevansa aatelinen.
— Oliko hänellä siihenkin paroonin lupa?*
— Vanha parooni oli leikkisä mies ...
— Siitä ainakin sallinette minun tehdä lopun samassa.

Vai tahdotteko itse?* — ja sotapukuinen herra ojensi pys-
synsä voudille.

— Olkaa vain hyvä! sanoi tämä.
Sotapukuinen herra tähtäsi ja laukaisi alas karhun

kuvan viirin nenästä. Toinen laukaus lohkaisi saman
kuvan oven päältä.

— Kaksi karhua ja kahdeksan jänistä! Pankaa, isän-
tärenki, nämäkin jahtilaukkuun!

Herroista oli se niin hauskaa ja sukkelaa, että he sille
nauraa hohottivat.

Ja kun heidän huomionsa kerran oli kiintynyt ukon
tupaan, niin ryhtyivät he sitä lähemmin tarkastamaan.
He vetivät esiin tuohesta tehdyt kontit, virsut ja kaikki
muut ukon tekemät omituiset kapineet ... mokomia hul-
lunkurisuuksia he eivät olleet ennen nähneet. Koko tupa-
rakennus oli heistä sekä ulkoa että varsinkin sisästä mustine
seinineen ja nokisine kattoineen kauhean ruma ja typerä.

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

Herrat eivät olleet häntä kuulevinaankaan.
— On se nyt häpeä, että tämmöinen musta kummitus

on tässä kartanon kauneimmalla niemellä itse hovia vasta-
päätä ... ajatelkaa, minkä mainion vaikutuksen tekisi
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tässä uudenaikainen metsästyshuvila ampumaparvekkei-
neen ja tähystystorneineen ...

— Mutta sehän on jo päätetty, kuulittehan, että
tämä on jo tuomittu revittäväksi! — sanoi vouti hiukan
närkästyneenä siitä, että hänen ehkä luultiin tätä täm-
möistä suosivan. — Isäntärenki, jo huomenna on tämä
harakanpesä purettava!

Siitä tuli kuitenkin kartanon voudille enemmän puu-
haa ja ikävyyksiä kuin hän oli aavistanutkaan. Renkien
täytyi tulla ilmoittamaan, ettei Niemen äijä lähtenyt-
kään tuvastaan ilman laillista häätöä.

— Hankkikaamme laillinen häätö heti paikalla!
— Käräjät alkavat vasta syksyllä.
— Pyydämme välikäräjiä!
Vouti sai aikaan välikäräjät, mutta kun ukko näytti

toteen, että hänellä oli vanhan paroonin lupa asua tuvas-
saan kuolinpäiväänsä, kumottiin kanne kihlakunnanoi-
keudessa. Vouti valitti hoviin, mutta hovi vahvisti kih-
lakunnanoikeuden päätöksen. Vasta senaatti tuomitsi
tuvan revittäväksi, koska sen asujalla ei muka ollut näy-
tettävänä kirjallista kontrahtia.

Vouti lähetti renkinsä vielä kerran häätämään Nie-
men äijää, mutta nämä tulivat vielä kerran takaisin sen
sanan kanssa, että ukko ei ole tietävinäänkään. Vanhan
paroonin sanaa ei voi muka peruuttaa kukaan muu kuin
parooni itse, mutta kun parooni on kuollut ... Pitääkö
heidän käyttää väkivaltaa?"

— Ottakaa pois ovet ja ikkunat!
Mutta seuraavana päivänä tultiin ilmoittamaan, että
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ukko on kiivennyt uunille ja nukkuu siellä turkki korvissa
eikä ole niinä miehinäänkään.

— Repikää katto, ja jos se ei auta, purkakaa seinät!
Rengit tekivät työtä käskettyä, mutta kun he aamulla

tulivat tekonsa vaikutusta tarkastamaan, kömpi ukko
ulos uunistaan ja kehui olleen vähän liiaksikin lämpimän.

— Onko meidän revittävä uunikin?"
Vouti käski kiukuissaan repiä uuninkin.
Ja uuni revittiin ja ukon täytyi viimeinkin taipua.

Hän kokosi tavaransa ja lähti.
Mutta kauaksi ei hän mennyt.
— Tupani saitte hävitetyksi, mutta nientäni ette

saane, sanoi hän.
Ja ihmeekseen näkivät kartanon rengit äijän alkavan

kantaa kapineitaan suuren kuusen alle, joka oli tuvan
takana. Hän teki siihen tulen ja hakkasi havuja vuoteek-
seen.

— Siihenkö aiot jäädä?"
— Olen minä ollut tässä yötä ennenkin .. . tämä on

sen vanhan karhun pesä, jonka kaadoin kartanon karjaa
hävittämästä. Siirryin tästä silloin tupaani ja nyt olen
siirtynyt tuvastani tähän. Vuoroin vieraissa käydään.
Viekää terveisiä kartanon herroille, että karhu on taas
pesässään eikä lähde ilman ampumatta.

Isäntärenki kertoi voudille, että nyt oli ukko viimein-
kin häädetty tuvastaan, mutta ukon terveisiä hän ei vie-
nyt perille.

Vouti huokasi helpotuksesta, että tämä ikävä juttu
vihdoinkin oli päättynyt, sillä vanhan Niemen äijän hää-
täminen oli jo alkanut herättää kiusallista huomiota ei
ainoastaan omalla paikkakunnalla, vaan myöskin ulko-
pitäjissä. Yleinen mielipide oli, muutamien suurimpien
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kartanoiden voutejalukuunottamatta, joilla oli itselläänkin
rettelöitä alustalaistensa kanssa, Niemen äijän puolella.

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

Mutta jo seuraavana aamuna häätämisensä jälkeen
rupesi äijärähjä uudelleen tupaansa rakentamaan. Kivi-
jalka kun oli jäänyt kiireessä särkemättä, ei siinä suurta

vaivaa ollutkaan. Kaikki vanhat hirret sovitteli hän enti-
siin salvaimiinsa ja pani uusia sekaan, missä vanhat oli-
vat lahonneet. Suurin osa kattotuohistakin vielä kelpasi.
Tupa tuli ihan entisensä näköinen, eikä eroa muuta, kuin
että ikkunat ovat vähän suuremmat ja uuni uloslämpiävä.

Kukaan ei häntä häirinnyt, sillä vaikka kartanon
rengeille olikin annettu käsky vanhan pirtin purkamiseen,
ei heille oltu annettu kieltoa uuden rakentamisesta. Vou-
tikin siirtyi pois, ja uusi tuli sijaan.

Saatuaan tupansa katto päälle kantoi ukko sinne kapi-
neensa kuusen alta, pystyttipä vielä sen harjalle viiritan-
konsakin siihen kiinnitettyine karhun kuvineen.

1899.



KORPELAN UKOT.

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

Korpela oli kuitenkin vielä siksi kaukana muusta
maailmasta ja niin yksinään siellä synkkien metsien ja
autioiden soiden takana, etteivät voudit kauankaan tah-
toneet siellä viihtyä. Niitä täytyi sentähden tuon tuos-
takin muutella, joka ei tietysti ollut isäntäin uusille vilje-
lyspuuhille eduksi. Korpela siitä vähemmin kärsi, sillä
viljelysolot olivat siellä sillä kannalla, että ne niin sanoak-
seni kehittyivät itsestään niin paljon, kuin kehittyä tai-
sivat — soilta ja kallioilta.

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

Korpelasta, jonne jo sinnekin oli saapnut tieto uuden
pehtorin tulosta, lähetettiin vaunut vastaan ja kuskit ja
tien neuvojat. Päivän pari kesti matka, ja karuja olivat
kankaat ja veteliä suot kahden puolen tietä ja ikäviä tai-
paleet. Tie oli kyllä kova ja kivetön, mutta mutkikas ja
mäkinen.

Perillä oli piha puhdas ja raput ja porstuat siivotut,
niinkuin Korpelassa ainakin oli tapana ne pitää, saati sit-
ten kun tuli niin suuria vieraita. Jo veräjällä seisoi isäntä-
renki vastassa ja vei vastatulleen tupaan, jonne koko
aluskunta oli kutsuttu häntä kohtaamaan.

Uteliain silmin katseli kansa siinä uutta käskijäänsä
ja hörökorvin kuunteli, mitä olisi sanottavana ja mitä
terveisiä tuotavana, sillä puheliaaksi mieheksi oli pehto-
ria kuultu mainittavan.

Pulskapa hän olikin mies eikä sanojaankaan sammal-
lellut, ja pian saivat ukot kuulla kunniansa.

Tiestä otti ensiksi puhuakseen, niinkuin on matka-
miesten tapana tehdä. Kiitosta odottivat ukkoset kukin
tieosastaan, sillä parastaan olivat panneet sitä tehdessään
ja monet hiekkakuormat siihen vetäneet helteisinä kesä-
päivinä, kun muut työt kiirehtivät. Mutta moitetta sai-
vat.

— Tie, jota tänne tulin, on liian pitkä, — sanoi ensi
sanakseen. Kauan olette saaneet elää täällä valtoinenne
liian pitkäin taipalien takana. Näyttää siltä, kuin olisitte
tahallanne sitä koukeroittelemalla ja kaartelemalla piden-
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täneet. Ensi töiksenne panen teidät tätä tietä oikomaan
ja lyhentämään. Parooninkin tahto on, että tämä Kor-
pelan rajakulma on saatettava suorempaan yhteyteen Pel-
tolan rintamaitten kanssa.

Kun eivät ukot siihen mitään virkkaneet, jatkoi peh-
tori:

— Peltolan mailla ei ole, niinkuin sen tiedätte, mä-
kiä eikä notkoja, vaan on kaikki tasaista ja kaunista maise-
maa, ja sentähden tahdon minä, että mäet täälläkin tasoi-
tetaan ja notkot nostetaan. Tämä on yhtä maata emä-
talon kanssa, ja maidenkin tulee siis olla yhtäläiset.

— Mäet ja notkot ...— jupisivat ukot korvallisiaan
koskettaen, mutta eivät ehtineet sen edemmä, kun pehtori,
kääntyen lampuotien ja torpparien puoleen, puhui heille
näin:

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

Käski hän nyt tallirengin ja työvoutien ja muona-
miesten astua esiin ja kysyi heiltä kultakin heidän nimeään.

Tallirenki, joka samalla toimitti kuskin virkaa ja oli
tottunut herroja haastattelemaan, uskalsi nyt ensimmäi-
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seksi avata suunsa ja sanoa talon puolesta pehtorin ter-

vetulleeksi uuteen toimeensa, lausuen samalla sen toivo-
muksen, ettei herra, hänen rattaillaan istuessaan, aivan
liiaksi talon hevosia rasittaisi, vaan että hän, opittuaan
täkäläisiä teitä ja taipalia oikein tuntemaan, suvaitsisi ajaa
maassa maan tavalla, kesällä kiviä ja kantoja vältellen ja
talvella syviä kinoksia.

Mutta siihen vastata kivahti pehtori, että hän ajaa,
niinkuin on aina tottunut ajamaan, ja että ne hänen tie-
tensä ovat vain kuskit ja tallirengit, jotka tahtovat usko-
tella, että täällä on toisella tavoin ajettava kuin emätilan
teillä. Siitä luulosta tahtoi hän tehdä pikaisen lopun.

Sen sanottuaan käänsi hän nolatulle kuskille selkänsä
ja kävi puhuttelemaan muita palvelijoitaan, sanoen heille
kullekin mieleen pantavan sanan.

— Sinulla on jalassasikumman näköiset kengät, sanoi
hän muutamalle. Miksi noita sanotaan?* Vai pieksuiksi.
Tästä lähtien tulee sinun hankkia itsellesi oikeat saappaat,
semmoiset, joita emätalon rengitkin käyttävät.

— Sinun tulee teetättää itsellesi paljoa leveämmät
housut, niinkuin on muualla maailmassa tapana, neuvoi
hän toista, jolla oli kapeat housut, jommoisia Korpelassa
oli ammoisista ajoin käytetty.

— Tuo paitasi on aivan liian valkoinen, sanoi hän
sitten kolmatta puhutellen. Sano muijallesi, että musi-
kalle semmoiselle kuin sinulle sopii paremmin punainen
paita, joka on siistimpikin kuin valkoinen ... ja jos
tahdot tehdä minulle mieliksi, niin nosta se housujen
päälle.

— Kaikille teille tahtoisin vielä yhteisesti huomaut-
taa, virkkoi hän taas kaikkien puoleen kääntyen, että emä-
talon alustalaiset ovat kaikki parrakkaita miehiä ja että
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minulle olisi mieluista nähdä, jos yhdennäköisyyden saa-
vuttamiseksi parrat täälläkin saisivat rauhassa rehoittaa.

Olivat saaneet muutamat naisetkin tulla saapuville.
Kääntyen karsinaan kätkeytyneiden kyläviestien viejäin
puoleen, sanoi hän antavansa heillekin arvonsa, koska
heitäkin talossa tarvitaan; jos maltillisesti ja järkevästi
toimensa täyttävät, on hän oleva heidän ystävänsä, mutta
jos valejuoruja talosta toiseen juoksuttavat ja varsinkin
puhuvat pahaa hänestä ja hänen toimistaan, niin uhkasi
hän heidän kielensä kahlehtia ja suunsa umpilukkoon
sulkea.

Nämä viisaat ja hyvin harkitut neuvot ja nuhteet
annettuaan ilmoitti pehtori lopuksi, että jos ne kaikki var-
teen otetaan, on hän oleva hyvä kaikille ja rakastava kor-
pelaisia niinkuin hän peltolaisiakin rakasti.

Totisina ja tarkkaavaisina olivat ukot itseänsä ylhäi-
semmän puhetta kuunnelleet ja sopivasti ja siististi vaien-
neet, niinkuin on talonpojan hyvä tapa tehdä, silloin kun
herrat haastavat. Koetti pehtori arvata alustalaistensa
aatokset, mutta niiden silmä oli suljettu, eikä kasvojen
jäykkäpinta mitään ilmaissut.

Vasta kun olivat herran edestä poistuneet, piha-
aidalle istuneet ja piippuunsa pistäneet, lausui muuan
miehistä mielipiteensä siitä, mitä oli tapahtunut.

— Tuntuipa tietävän, sanoi hän. Päivän vasta talon
tiloja katseli ja paljon näki puutteita ja neuvoja tiesi.

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

— Mitenkähän tässä nyt alettanee elää?" aprikoi kol-
mas, joka oli saanut muistutuksen paidastaan.

— Eletään niinkuin ennenkin, virkkoi neljäs. Niin
kauan kuin minä muistan on kaikkien uusien pehtorien
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vaihteessa ollut puhetta niistä uusista punaisista paidoista,
mutta entisissä paidoissa tuota yhä on pysytty ja entisissä
rohtimissa ryhötetty.

— Mistäpä ne tuli tänne karttuunit ja suvarohvi-
saappaatkaan.

— Isot sill' on aikeet, mutt' varsin ovat meille vai-
keet!

Ja kun Korpelan ukot olivat aikansa asiasta näin
haastelleet, niin pistivät he piippunsa taskuun ja talluste-
livat kotejansa kohti, niinkuin ei olisi mitään tapahtunut,
ja niinkuin kaikki olisi ollut ennallaan.

Ja ehkä ukot olivat siinä luottamuksessaan yhtä
oikeassa, kuin pehtori puolestaan oli varma siitä, että
nyt tästä alkaa uusi komento Korpelan perukalla.

1899.



ÄITI.

— Valitan suruasi ... näin lehdistä, että äitisi on
kuollut ...

— Kiitos vain, sanoi hän, vastaten kädenpuristuk-
seeni. Onhan se ikävä, kun äiti kuolee. Mutta, omituista
kyllä, ajattelen sitä ilolla enemmän kuin surulla.

Kai osoittivat kasvoni hiukan hämmästystä.
— En tietysti ole iloinen siitä, että äitini kuoli, riensi

hän selittämään, — vaikkei hänellä vanhalla ja kivulloi-
sella ihmisellä juuri enää ollut iloa elämästään ... itse
oli hän jo kauan kuolemaa toivonut, odotti sitä kuin vii-
meistä onneaan. Vaan nyt sai hänen kuolemansa ikäänkuin
korkeamman tarkoituksen ja syvemmän sisällön, jota
hänen elämällään hänen mielestään ei 011ut ...

Olimme tavanneet toisemme kadulla, ja jatkaessam-
me kävelyämme kertoi hän:

— Tiedät niistä adressipuuhista. Viime sunnuntaina
oli kokous kaikissa kunnissa. Minun oli määrä lähteä
ajamaan asiaa kotipitäjässäni. Isäni kuoltua, joka, niin-
kuin tiedät, oli siellä rovastina, muutimme äitini kanssa
tänne Helsinkiin. Olin laittautunut lähtemään yöjunassa,
kaikki oli valmiina, olin vain pistäytynyt vähän kaupun-
gille, josta palasin kapineitani noutamaan, kun kotiin
tullessani sain kuulla, että äitini oli saanut yhden tavalli-
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sia kohtauksiaan ja lääkäri sanonut, ettei hänellä luulta-
vasti olisi pitkältäkään jälellä

...varmaankaan en tapaisi
häntä enää hengissä, jos lähtisin.

Riensin hänen huoneeseensa. Hän oli hiukan tointu-
nut jatäydessä tajussaan. Hän tiesi matkastani jasen yhtey-
dessä olevista asioista ja oli ollut niistä hyvin huolissaan
— ei huolissaan matkasta, jolle hän minua vain kehoitti
lähtemään, vaan näistä kaikista muista onnettomuuksista.
— Varmaa on, että kaikki nämä nykyiset ikävyydet oli-
vat yhä rasittaneet hänen huonoa hermostoaan. Luullen
häntä rauhoittavani sanoin heti, ettei matkastani nyt tie-
tysti voisi tulla mitään, kun äiti oli näin sairas.

— Kuinka ei?" kysyi hän. Mikä estäisi sinua lähte-
mästä?"

— Vaan enhän toki voi jäctää sinua yksin kuolemaan?"
— Voisitko saada jonkun toisen sijaasi?"
Minun täytyi myöntää, etten luultavasti enää saisi,

mutta että se oli yhdentekevä ...se saa jäädä ...en minä
nyt voi ottaa sitä lukuun.

— Mutta silloinhan jäisi kokous pitämättä ja nimet
kirjoittamatta?"

Sekin täytyi minun myöntää mahdolliseksi.
Hän tarttui minua kiihkeästi käteen.
— Kuule, se ei saa tapahtua ... sinä nyt menet

vain ...se ei saa tapahtua minun tähteni ...eihän toki
...kokousko pitämättä?* Ei, hyvä ...

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

— Hyvästi nyt ... hyvästi, jos ei enää tavattaisi-
kaan — tässä elämässä. Ehken vielä kuolekaan. Vaan
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jossih'aikaa tulisi lähtö ... jos ei enäätavattaisi, niin olen-
han tehnyt jotain minäkin ...uhrannut jotain ... eihän
se iso ...enemmän kuin muukaan, mitä minä ... mitäs
minä olisin osannut, mitätön ja taitamaton ... en ole
kyennyt elämään isänmaalleni ... jos voisin kuolla. Oli-
sinhan edes jotakin ...niin no, hyvästi nyt sitten! Ei
nyt olla alakuloisia ...mene nyt, ettet myöhästy ...!

Minun täytyi lähteä. Näin, että olisin vain pahoit-
tanut hänen mieltänsä, jos olisin jäänyt. Lähtiessäni
sanoi hän:

— Onko sinulla täällä se lista, niin minäkin ...vaan
enhän nyt jaksa, kirjoita sinä minun puolestani, sinettini
on tuolla pöytälaatikossa ... ja sano nyt siellä kotona,
että kaikki kirjoittavat ... Liisa ja Maija ja vanha Heikki
...sano, että heidän vanha ruustinna — ruustinna vai-
naja, olin vähällä sanoa — käski ... vaikka kylläpähän
ne käskemättäkin ...

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

— Oli toki hyvä, että ehti ... ettei minun tähteni
.... —ja sitten tuskin kuuluvasti kuiskannut: — Jumala
isänmaata siunatkoon ja olkoon minulle armollinen!

Ne olivat olleet hänen viimeiset sanansa. Ymmärtä-
net nyt, miksi ajattelen hänen kuolemaansa ilolla enem-
män kuin surulla.

1899.



JUHLAVAATTEET.
(Ote kirjeestä.)

Saavuin sitten jokivartta nousten Nivalan kylään,
joka on ryhmittynyt kahden puolen jokea suosta perattu-
jen peltojen keskeen, ja menin ensimmäiseen taloon.

Oli kiireisin leikkuuaika, ja talossa oli vain emäntä
pihasalla, isäntä väkensä kanssa vähän matkan päässä
pellolla. Päästäkseni vielä samana iltana toisiin taloihin
päätin koettaa saada nimikirjoitukset niin pian kuin suin-
kin ja pyysin sentähden emäntää, sitten kun olin hänelle
lyhyesti asiani esittänyt, toimittamaan sanaa tulostani.

— Pitääkö niiden kaikkien sieltä tulla?* — Renkienkö
ja piikainkin?* — Tarvitaanko siihen naistenkin nimet?*

— Asia on semmoinen, että se koskee jokaista Suo-
men kansalaista, miestä niinkuin naistakin.

— Koskeepa tietenkin, virkkoi emäntä äänellä ja
katseella, jotka ilmaisivat, että hän täysin käsitti, mistä
oli kysymys.

Jäin yksin tupaan, jonka sisustaa ilta-aurinko valaisi.
Omituisen voimakkaasti, niinkuin aina tapahtuu tärkeinä
hetkinä elämässä, painuivat mieleeni mustunut uunin suu,
hahlassa riippuva keittopata, orrelle nostetut reen jalak-
set, astiahylly nurkassa, seinään kiinnitetty vuode, vanha
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kaappikello ja sen vieressä riippuva pyssy. Se oli niin
kodikasta ja samalla niin autiota, jota tunnelmaa lisäsi
kellon säännöllinenkäynti. Se oli niin turvallista jasamalla
niin toivotonta. Tuo täydessä kunnossa oleva varakkaan
näköinen talo, joka oli tulos vuosisatain vanhasta, häi-
ritsemättömästä, lakien suojaamasta viljelyksestä, sekä
aineellisesta että henkisestä — pala palalta, kivi kiveltä,
hirsi hirreltä, pelto pellolta ja oja ojalta oli sitä polvi toi-
sensa perästä rakennellut, laitellut, liitellyt ja saanut aikaan
sen, mikä siinä nyt oli edessäni — ikkunasta näkyi vielä
piha aittoineen ja niiden lomitse peltoja, niittyjä ja toisia
taloja.

Eihän siinä olisi pitänyt olla mitään aihetta siihen
alakuloisuuteen ja mielenahdistukseen, jota tunsin. Oliko
se vain tuo jo hiukan kylmähkö, yhä pitenevän syysyön
helmaan vaipuva ilta-aurinko, joka sen teki?1 Vai johtuiko
se siitä toimesta, jossa olin, siitä asiasta, jolla kuljin?* Sillä
eikö tämä ollut ehkä turhaa touhua kaikki?* Oliko tästä
taaskaan oleva apua mitään?*

Katsahdin ulos pellonpuoleisesta ikkunasta ja näin
sieltä pitkän jonon miehiä tulevan piennarta pitkin ja
heidän jälessään toisen ryhmän naisväkeä. Ne astuivat
tyynesti ja vakavasti, niinkuin olisivat tahdissa astuneet,
näitä meidän pitkiä rotevia pohjalaisiamme, ja joukossa
joku pienempi, juureva ja tanakka. Tuvan seinän takana
tömähti maa, porstuassa kolasi, ja he tulivat tupaan, isäntä
ensimmäisenä.

Minut valtasi selittämätön arkuus ja epävarmuus
näiden vierasten ihmisten edessä, joitaen tuntenut, vaikka
olimmekin pitäjäläisiä. Tulisivatko he käsittämään asian?"
Olivatko he seuranneet tapausten menoa?" Tiesivätkö,
mistä kaikesta on kysymys?" Olivatko ehkä sitä mieltä,
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että on tyydyttävä, että on kaikki parhain päin käännet-
tävä?" Eiväthän olisi olleet yksin sitä mieltä ollessaan.

Aioin ensin selittää asiata omin sanoin, valaista, pal-
jastaa tarkoitukset. Mutta sitten päätin antaa kirjoituksen
puhua puolestaan.

Aloin lukea, seisten pöydän päässä. Väki oli asettu-
nut niinkuin kinkeriluvussa, miehet toiselle ja naiset toi-
selle puolelle tupaa. Isäntä seisoi minua vastapäätä toi-
sessa päässä pöytää.

En voinut olla paperini yli tarkastamatta, minkä
vaikutuksen lukemani häneen teki. Hän näytti vähän
hajamieliseltä, miltei levottomalta; hänen kasvonsa sai-
vat ikäänkuin vaivatun ilmeen. Kuta pitemmälle luin,
kuta totisemmiksi sanat kävivät, sitä vaikeampi näytti hänen
olevan olla. Hän pyyhkäisi tukkaansa, kohensi paitansa
kaulusta, suori liivejään, muutti jalkaa ja vetäysi syvem-
mälle karsinaan päin. Hän kuiskasi jotain emännälle, ja
emännän kasvot saivat saman huolestuneen ilmeen. Yht-
äkkiä peräytyi emäntä ovelle päin ja naiset seurasivat
häntä toinen toisensa perästä. Ennenkuin olin lopettanut,
olivat he kaikki pujahtaneet ulos avonaisesta ovesta.

Luettuani kirjoituksen ilmoitin, että jokaisella, joka
tahtoi, oli tilaisuus tulla esiin ja piirtää nimensä, sekä
miehillä että naisilla, niinkuin olivat ennenkin tehneet.

Ei kukaan liikahtanut, mutta isäntä astui ulos ovesta
ja virkkoi mennessään:

— Käykäähän vähän tänne, miehet!
Kaikki seurasivat häntä, ja minä jäin yksin pirt-

tiin.
Sekö olikin heidän vastauksensa?" Kuulin askeleita

porstuasta ja toisesta tuvasta, ja näin toisten kulkevan
pihan poikki.
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Minulla ei näyttänyt olevan muuta jälelläkuin koota
paperini ja lähteä.

Mutta ennenkuin ehdin sen tehdä, astui isäntä uudel-
leen sisään ja hänen jälessään miehet toinen toisensa pe-
rästä; ja sitten emäntä naisväkineen. Ja isäntä astui pöy-
dän ääreen ja tarttui kynään ja kirjoitti nimensä vitkal-
leen ja juhlallisesti, ja muut tekivät samalla tavalla, ensin
miehet ja sitten naiset. Ne, jotka eivät osanneet itse kir-
joittaa, pyysivät minun sitä tekemään ja piirsivät vain
puumerkkinsä, mutta ne, jotka eivät sitäkään osanneet,
painoivat kankeilla sormillaan paperin laitaan.

Kun kaikki olivat kirjoittaneet, kuiskasi emäntä kor-
vaani: — Se ei tahtonut työryysyissä ...

Mutta minun rintani hyppi riemusta, sillä minä olin
huomannut jo heidän sisään tullessaan, että he kaikki oli-
vat käyneet vaihtamassa työvaatteensa juhlapukuun. Vasta
sitten tulivat he kirjoittamaan.

Ilta-aurinko, jokayhä valaisi tupaa, oli minusta aamun
koi, enkä minä enää mitään epäillyt

1901.



MATIN LINNA.

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

— Mistä sinä sen tiedät?"
— Ka, ethän muuta kuin kynnät ja kylvät, teetpä

vielä uusiakin viljelyksiä. Kuokit uutispeltoa ja niittyjä
raivaat. Kaivat ojia, vieläpä yhä rakennat kiviaitaakin
peltojesi ympärille. Eikä sillä hyvä. Karjaasikin olet
joka vuosi lisännyt ja työkalujasi parantanut. Luuletko,
ettei se järven yli pääse?* Vai mitä mietit?* Elät ja olet
täällä, niinkuin olisi satavuotinen rauha maassa" vallinnut
ja tuhatvuotinen tulossa.

— Mitäs minun olisi pitänyt tehdä?" Neuvo, naa-
puri, jos paremmin tiennet!

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

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

— Eipä kyllä taitaisi ...
— Vaan nyt se on, hyvä naapuri, niin, että ojat

ovat noin niinkuin minun valhhautojani ja nuo kiviaidat
muurejani ja pellot ja niityt ulkovarustuksiani, ja niiden
kaikkien keskessä istun minä tässä kuin linnassa, jota et

sinäkään sano voitavan hävittää. Se on hyvä linna, tie-
dänmä, jota ei voida hävittää.

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

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

— Viepi sinut vankeuteen vieraalle maalle ...mitäs
silloin teet talollasi?"
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— Silloinhan minä sitä vasta oikein tarvitsenkin.

Kerran sotakin loppunee ja vangit vaihdettaneen. Mutta
kun kotiin palaan, hyvä on aloittaa eläminen valmiiksi
muokatusta vainiosta.

— Entäpä et tulekaan takaisin?1
— Tuleehan poikani.
— Mutta jos ei tule poikasikaan?*
— Tuleehan jonkun toisen poika.
— Sinä olet hullu, Mattila. Haastat hassuja, hyvä

ystävä. Lähde, veikkonen, ennenkuin väkisin viedään!
— Et lähde?* — Hyvästi sitten!

— Hyvästi naapuri! Ei ole tässä aikaa minulla läh-
teä. Pitää rientää kaura suohon kylvämään, ennenkuin
tulee hevosillaan syöttämään. Näkyy jo uittavan ratsu-
jaan järven yli ...,

1899.



LAIVA LUMIMYRSKYSSÄ.

On ankara lumimyrsky, välistä peittyy meri ja taivas
sakeaan sumuun, välistä pyyhkäisee myrsky lyhyeksi het-
keksi pois pilvet, jolloin vilahtaa kirkasta taivasta ja joku
tähti tulee näkyviin. Laiva keinuu aalloilla laitatuulessa,
joka puhaltaa ulkoa pimeältä ulapalta ja murtaa tuon
tuostakin aallot vihaisiksi vaahtopäiksi vedenalaisilla sala-
kareilla.

Luotsi kulkee kahakäteen ahtaalla komentokannella
ja tähystelee huolestuneena milloin kallioita ja kareja, mil-
loin taivasta. Hän ajattelee ääneensä:

Mikä ihme tässä on?* Onko tässä joitain uusia salai-
sia merivirtoja, joita en tunne?* Onko vika peräsi-
messä, vai onko se kompassissa?* Vai onko koko laiva
loihdittu?*

Luulinhan tuntevani reitin, jota olen satoja kertoja
ennen kulkenut lumimyrskyssäkin ja päässyt siitä onnel-
lisesti ulos. Pitäisihän minun löytää umpisilmässäkin
väylä ja osata ulkoa merkit ja maat. Väylähän on se vanha
kuninkaanväylä, ja merkit ovat olleet ammoisista ajoista
paikoillaan niemien nenissä ja kallioiden kärjissä. Olen
jo kauan turhaan tähystellyt. Onko joku tahallaan hävit-
tänyt reimarit, vai myrskykö ne on vienyt?" Onko se lumi,
joka tekee maat tuntemattomiksi?" En tunne ainoatakaan
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kiveä enkä kalliota, ja maat ovat muodoltaan oudot ja
oudoillapaikoilla. Olen varmaankin tullut väärille vesille ...

Ainoa, minkä erotan lumipyrystä, on suuri matala
manner tuulen alla, jonnemyrsky minua kantaa yhä lähem-
mä. Ei se vain liene se Pahanrannan maa, kaikkien meren-
kulkijain kauhu ja monen merimiehen hukka. Vaan johan
nrnun olisi aikoja sitten pitänyt olla siitä ohi, jo sen vii-
meisestä niemestäkin. En voi ymmärtää tätä muuten, kuin
että olen jollain selittämättömällä tavalla kantautunut
kauas kaakkoon suunnasta, joka oli asetettu lounaiseen.
Muuten olisi minun pitänyt jo heti puolenyön jälkeen olla
selvillä vesillä.

Mutta kuinka se on voinut tapahtua?" Olenhan koko
ajan ohjannut kompassin mukaan. Olisiko se ruvennut
näyttämään väärin?" Olisimmeko ehkä kulkeneet' sen pai-
kan yli, jossa se suuri uponnut rautainen sotalaiva makaa
meren pohjassa?" Vai olisiko joku ilkiö pistänyt raudan-
palan kompassiini?" Semmoista on ennenkin tapahtunut
— tällekin laivalle. Ehkä ovat laiminlyöneet tarkastaa
kompassiaan satamassa?"

On siinä nyt vikaa laivan päällystössäkin. Isännistö
vitkastelee tavallisuuden mukaan ja lähettää lastin vasta

viimeisellä hetkellä. Kapteeni on vanha siivo nahjus,
joka ymmärtää paremmin kauppa-asioita kuin meren-
kulkua. Molemmat perämiehet pyrkivät hänen sijalleen,
kadehtivat toisiaan, koettavat tehdä toisilleen salaista kiu-
saa kaikissa satamissa, kallis aika kuluu joutavissa kajuut-
takiistoissa, ja sitten täytyy lähteä yön selkään, olipa ilma
millainen tahansa. Onhan luotsi laivalla, valantehnyt
ruunun luotsi, luotetaan häneen ja — syytetään häntä.
Jos laiva ajaa karille, maksaa vakuutusyhtiö lastin ja lai-
van, pelastusyhtiö saa hyvää ansiota, päällystö kirjoittaa
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kauniin meriselityksen, jossa jokainen pesee kätensä,
mutta luotsi erotetaan virastaan, ja laivan miehistö menet-
tää leipänsä.

Yhä kiihtyy myrsky! Tuossa oli taas kari. Kaik-
kialla murtuu meri vedenalaisiin matalikkoihin. On ihme,
jos tästä kunnialla selvitään...

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

Saattaahan siellä mastot ja lipputangot mennä, ja
kansilasti, nuo tyhjät tynnörit, ehkä täytyy uhrata, mutta
(hymähtää ivallisesti}) saavathan jotain mantereen ran-
talaiset — pahimpaan nälkäänsä! Laiva kyllä kestää,
kokka on lujaa tekoa, laidat ovat sitkeät ja kone voimakas.
Turvallisempaa on jyskyttää aallokossa vaikka paikoillaan-
kin, kuin ajaa täyttä vauhtia salakarien keskessä. Kunniak-
kaampaa on upota selvällävedellä, kuin ajautua oudoilleran-
noille. Ehkä saamme aamupuoleen jonkun tähdenkin näky-
viin, niin että taas saamme suunnastavihiä. Tähdet ovat aina
olleet merenkulkijain varmimpina viittoina. Huomenna
kierrämme Pahantahdon niemen jaohjaamme Hyväntoivon
saaren majakkaa kohti. Minä luulen, että ruorimies on
oikeassa .., Ruori ympäri! (Laiva kääntyy hiljalleen
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vastatuuleen. Aallot huuhtovat sitä kokasta perään. Välistä
vaipuu se näkymättömiin, välistä keikkuu korkealla lai-
neiden harjalla. Masto murtuu, lipputanko taittuu. Kansi-
lasti vyöryy mereen, joka raivoisasti nielee sen kiljuvaan
kitaansa. Taivas kirkastuu hetkeksi, ja tähti tuikahtaa
pilvien lomitse) .

— Minä luulen, että pahin vaara on tor-
juttu — täksi kerraksi.

1899



HÄRKÄ JA MUURAHAISET.

Metsässä oli kanervaisella kankaalla pienoinen muu-
rahaispesä syrjässä suurista valtateistä. Sen olemassa-
olosta ei ole maailma mitään tiennyt, sillä teitä sinne vie-
piä ei ole ollut muita kuin ne, mitkä muurahaiset itse ovat
käyneet. Uupumattomalla innolla rakensivat he huonet-
taan vuosi vuodelta yhä suuremmaksi ja sen havunneu-
laista katonharjaa yhä korkeammalle korottivat. Pieniä
puuntäitä pitivät he lehminään ja elivät aika hyvin tästä
karjastaan. Kesäisin tekivät työmuurahaiset pitkiäkin
retkiä ympäri maita ja mantereita, mutta talveksi palasi-
vat he kaikki kotiinsa, jota rakastivat yli kaiken muun
maailmassa ja nukkuivat rauhallisina sen suojassa han-
kien alla, aina uutta kevättä odottaen, jolloin taas saisivat
käydä tavallisiin toimiinsa käsiksi.

Muurahaiset käyvät paljon sotia keskenään ja ryös-
tävät saalista heikommiltaan. Vaan tämän pienen pesän
muurahaiset eivät koskaan toisten tavaroita himoinneet
eivätkä koskaan toisille muurahaisille pahaa tehneet.

Sentähden he eivät osanneet muiltakaan mitään pelätä
eivätkä tienneet itsellään mitään vihollisia olevan. Eikä
heidän rauhaansa oltukaan häiritty.

Mutta eräänä päivänä kesän ihanimman aikana kuu-
lui kummaa töminää kankaalta ja mylvintää ja kiihkeää
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ammuntaa. Hovin härkä oli joutunut takamaita kiertä-
mään ja etsi paikkaa, mihin vihansa vimman tyhjentäisi.
Kaatuneet kannot ja irtirevityt mättäät osoittivat tien,
mistä se oli kulkenut. Muurahaiset olivat useinkin kuul-
leet sen kulkevan, ja vaikka he tiesivät, että härkä on muu-
rahaispesäin pahimpia vihollisia, eivät he osanneet tuosta
sen enempää hätäillä, sillä eiväthän he olleet harallekaan
mitään pahaa tehneet. Ehkä tuo nytkin astelee ohitse ja
jättää heidät rauhaan.

Mutta kun härkä tuli muuraispesän luo, niin julmis-
tui se kovin ja mylvähti pahasti ja hotaisi siitä toisella
sarvellaan katonharjan alas. Syntyi sähinä pesässä, ja
härkä sai karvasta vettä silmilleen. Yltyi siitä yhä ja sysäsi
molemmat sarvensa mättääseen ja heitti puolet pesästä
päänsä ylitse metsään. Pesä kiehui kuin kattila, ja härkä
päristeli sieraimiaan, ja häntä heiskui vihaisesti. Ja hän
kävi vielä kolmannen kerran pesän kimppuun, iski sar-
vensa sen sydämeen, astui jalkoineen sen sisään ja rik-
koi huoneet ja kammiot ja käytävät, sirottaen kauaksi
ympärilleen toukat ja kotelot ja valkoiset munat.

Sen tehtyään poistui hän mylvien ja meluten, ja kaa-
detut kannot ja irtirevityt mättäät ja maahan tasoitetut
muurahaispesät osoittivat tien, mistä hän oli kulkenut.

Muurahaiset valtasi hämmästyksen kauhistus näh-
dessään, miten heidän pesänsä oli käynyt, jota olivat vuo-
sikausia rakentaneet ja johon olivat parhaat aarteensa
koonneet. Rauniona oli rakas huone, eikä ollut kortta
korren päällä sateen suojaksi. Päättöminä juoksentelivat
he edestakaisin sillä sijalla, missä pesä oli seisonut, tietä-
mättä mitä tekisivät. Koirasmuurahaiset, jotka herroina
pesässä elävät, tekivät lähtöä pois koko paikalta, mutta
työmuurahaiset tarttuivat heitä siipiin ja pitelivät kiinni,
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samalla kun toiset juoksuttelivat toukkia, munia ja kote-
loita lähimpään piilopaikkaan, heille edes jotain suojaa
saadakseen.

Mutta kun he siitä hiukan tyyntyivät ja pahimmasta
pelostaan rauhoittuivat, ja rupesivat lähemmin tarkasta-
maan, mitä oli tapahtunut, niin huomasivat he, että syvim-
mällä maan sissäsä olevat huoneet ja aitat ja käytävät ja
kammiot, joissa he talvivaransa säilyttivät, olivatkin
koskemattomat. Sinne saakka ei ollut härän sarvi ulot-
tunut.

Ja niin pian kuin muurahaiset sen huomasivat, lähet-
tivät he viestejä kanervametsänsä kaikkiin ääriin kokoa-
maan työmuurahaisia heidän kattonsa korjaukseen. Ennen
iltaa olivat tuhannen tuhannet pikku miehet työssä vetä-
mässä hujan hajan heitettyjä pesäpuita paikoilleen. Sem-
moista kuhinaa, hyörinää ja tarmokasta toimintaa ei oltu
minkään muurahaispesän ympärillä ennen nähty. Eikä
kestänyt kolmeakaan päivää, ennenkuin keko oli katto
päällä. Matalahan se on vielä ja litteä, mutta aikaa voit-
taen se siitä kohoaa ja pyöristyy, eikä kestäne kauankaan,
ennenkuin hovin härän hävityksen jälki on umpeen peit-
tynyt.

Usein keskustelivat muurahaiset siitä, mitä oli tapah-
tunut, ja koettivat arvailla syytä siihen, miksi härkä oli
heidän pesäänsä puskenut. — Oliko se tahtonut heidän
havunneulojaan?" Mutta mitä se olisi niilläkään tehnyt,
eihän niistä kuivista neuloista ollut härän ruuaksi. —

Oliko pesä ollut hänen tiellään ja hän suuttunut siitä,
kun ei päässyt kulkemaan?" Vaan olihan tuolla ollut koko
kangas kulkeakseen ja koko metsä mylviäkseen. — Mah-
toiko olla vihaa mitä vanhaa?" Olisiko joku muurahainen
milloin pistänyt ... i
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Eivätkä muurahaiset koskaan päässeet selville siitä,

mikä oli syynä siihen, ettäjiärkä oli heidän pesäänsä pus-
kenut. Sillä ei kenenkään mieleen johtunut, että se on
se härän luonto semmoinen, että se puskee maan tasalle
kaikki, mikä kohoo sen tasapintaa ylemmä, mutta ei tasai-
seen tantereeseen koskaan sarviaan iske.

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

1899.



SUOMEN LIPPU.

Suomen lippu elköön enää liehuko juhlariukujen
nenässä, sinivalkoinen elköön enää saako vilkuttaa meitä
tervetulleiksi isänmaallisiin juhliin.

Paljaat ovat riu'ut, lepattaen lyövät irtaimet nuorat
tyhjiä tankoja vastaan.

Vihan tuuli ne vei, katehen viima ne karisti
Entäpä karistikin?" Mitä me nyt liehuvilla lipuilla,

mitä me viireillä vilkuttavilla?"
Liehuvathan ne meidän nostamattammekin, vilk-

kuvat vetämättämmekin, näemmehän ne, vaikka ovat kiel-
letyt näkymästä!

Taannoin niitä tuskin huomasimmekaan, väliä pitä-
mättä niiden ohitse kuljimme, nyt ne jo kaukaa loistavat
silmäämme — loistavat poissaolollaan.

Ennen ne köynnösten ja kukkien lisänä hupenivat
muiden juhlakoristeiden joukkoon, nyt emme muita koris-
teita muista kaivatakaan. Kaikkien silmät niitä alasto-
mien salkojen päästä etsivät ja ne sieltä löytävät ... Nyt
ne vasta heiluvatkin, nyt ne vasta hulmuavatkin. Näem-
me ne huoneiden harjoilla, nostamme ne honkien latvoi-
hin, kiinnitämme ne koivujen oksiin, sidomme ne joka
seipähän nenähän, — näemme siksi, että tahdomme
nähdä.
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Luulivat kai iäksi lippumme ottaneensa, ainiaksi
viirimme vieneensä, uskoivat omamme unohtavamme ja
vieraat omistavamme.

Eivätkö tienne, että missä valkoinen poutapilvi tai-
vaan sinikannella vaeltaa, siinä on Suomen lippu; — että
missä luminen vaara taivasta vasten kuvastuu, siinä vä-
rimme; — että missä valkopurje ulapalla paistaa, siinä
viirimme?*

Vai kieltänevätkö pilven taivaalla kulkemasta, lumen
valkealle paistamasta, tuhannet järvemme sinertämästä?"

Saanevatko taivahat tummenemaan, saanevatko han-
kemme harmenemaan, voinevatko estää päivän purjetta
valaisemasta?"

Ylettänevätkö kätensä nämäkin lippumme rikuis-
taan repimään?"

1899.



»ELÄKÖÖN VALO JA VALISTUS!»
»ELÄKÖÖN ISÄNMAA!»

Tulin tuonnoittain sattumalta Korpelan kylään. Kylä
on kaukana valtaväyläin varsilta, mutta yhteiset harras-
tuksensa on sielläkin. Siellä on kansakoulu ja lukusali,
ja on myöskin nuorisoseura. Nyt oli nuorisoseura päät-
tänyt panna toimeen arpajaiset ja kansanjuhlan, tietysti
kansanvalistuksen hyväksi omalla paikkakunnalla. Kun
tulin kylään, oli lauantai-ilta ja nuoret miehet olivat par-
haillaan laittamassa kuntoon juhlakenttää, joka oli kansa-
koulun pihalla. Pystyttivät juuri juhlariukua kentän
keskelle.

— Pojat täällä lippuriukua pystyttävät, sanoin.
— Tokihan toki lippuriukua ... mitenkäs muuten?"
— Ette kai ole vielä kuulleet sitä viimeistä korkeinta

kieltoa?"
—On kuultu! sanoivat pojat yhteen ääneen. Ihan

toki itse maapoliisi kävi sanomassa.
— Ja silti vain lipputankoa pystytätte?"
— Nythän se vasta pystytetäänkin!
Reippaita poikia! ajattelin — enkä voi kieltää, että

he mielestäni tekivät, niinkuin tehtävä onkin.
— Vaan jos tulee ja vetää alas lippunne?"
— Ei vedä meidän lippuamme!
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Heidän näytti olevan vaikea pidättää nauruaan, ja
he näyttivät hyvin veitikkamaisilta, iskivät toisilleen sil-
mää ja olivat salaperäisen näköisiä.

Mutta kun seuraavana iltana, sunnuntaina, saavuin
juhlapaikalle, ei siellä liehunutkaan mitään lippua —

tyhjä alaston tanko vain seisoi keskellä kenttää.
— Ovat kai viime hetkessä katuneet, ajattelin.
— No, entäs lippu, eipä sitä näykään?" kysyin eräältä

iloisen näköiseltä nuorelta mieheltä, joka oli nuorisoseu-
ran esimies ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja.

— Eikö näy?" sanoi hän. Siinähän se liehuu, minkä
kerkeää!

Mutta ennenkuin ehdin uudistaa kysymykseni, pu-
halsi torvisoittokunta alkusoiton, ja hän riensi puhujala-
valle.

— Arvoisat juhlavieraat! alkoi hän. — Saan toivot-
taa teidät taas tervetulleiksi tähän Korpelan kylän kan-
sanjuhlaan, jota niin usein ennenkin olette läsnäolollanne
kunnioittaneet, tälle juhlakentälle, jonka keskellä Suomen
valkosininen lippu niin iloisesti liehuu . . .

Kaikki katsahtivat ihmeissään ylös tankoon, lippua
sen latvasta hakeakseen, mutta eihän siellä mitään lippua
näkynyt.

— Niin, niin, jatkoi hän . .. tälle kentälle, jonka
keskellä lippumme niin iloisesti liehuu, vaikka se on kiel-
letty siinä liehumasta. Ette taida sitä vielä oikein erottaa.
Mutta katsokaahan hyvin tarkkaan, teroittakaa kaikki yht-
aikaa silmänne samaan paikkaan, tuon pitkän tangon
nenään, joka on tuossa keskellä kenttää ...

Yleisö ei oikein tiedä, mitä tämä on, aavistaa vain
jotain hauskaa olevan tulossa, se on tuo Juhola semmoinen
veitikka .. . sillä on taas joku kuje mielessään.
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— Niin, niin, katsokaa vain, se taisi tulla nostetuksi
vähän liian ylös, mutta se on sitä suurempi ...mies se,
joka sen ensiksi keksii, — ensimmäisen palkinnon, oikein
kunniapalkinnon saapi se, joka ennättää ennen muita sen
näkemään ...katsokaa tarkkaan ...ettekö näe?"

— Jo näen! huusi lapsen ääni joukosta.
-— Kuka se oli?" — Mattilan Ville ... Näkeekö

muutkin?" Eikös siinä ole se meidän vanha sinivalkoinen
lippu?"

— On siinä! — Siinä se on! — Jo näen! kuului nyt
kilvan kimeitä ääniä väkijoukosta.

— Kas niin! Tiesinhän sen! Ne on tarkkanäköisiä
poikia! Näkeehän sitä, kun vain tahtoo nähdä! Me
tässä jo aivan pelättiin, etteivät ehkä näekään, että luule-
vat, ettei lippuja enää laitetakaan ja rupeavat meitä moit-
timaan. — Näkeekö vanhainkin silmät sen, minkä nuor-
ten silmät jo ovat nähneet?* — Näkeekö Pekka?* Panee
lasit nenälle, jos ei ilman näe ...

— Näkeehän tuon toki lasittakin tuommoisen, joka
yli taivaan hulmuaa, sanoi totinen ääni.

Yleisö räjähti nauramaan, nyt se alkoi ymmärtää.
— Oikein sanottu, Pekka! »Joka yli taivaan hul-

muaa.» Niin se juuri tekeekin! Luulitte, ettei meillä ole-
kaan lippua, ja nyt on meillä lippu, joka yli taivaan hul-
muaa. Se se vasta lippu on! Nyt kai jokaikki muutkin sen
näkevät?* Näkevätkö kaikki?1

— Kaikki näkevät! vastasi kansa yhteen ääneen.
— Näkyykö se sinne taammaksikin?"
— Näkyy! — Näkyy! — Hyvästi näkyy!
— Näkyyhän se — iso, taivaan kokoinen lippu!

Mutta voitteko myöskin erottaa, mitä siihen on kirjoitettu?"
Siihen on kirjoitettukin jotain siniselle puolelle.
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— »Eläköön valo ja valistus!» huusivat nyt yhtäk-
kiä yhteen ääneen yhdestä ryhmästä ne nuoret miehet,
jotka eilen olivat olleet tankoa pystyttämässä.

— Aivan oikein! »Eläköön valo ja valistus!» Niin
siinä seisoo ...jokainenhan sen näkee. — Entäpä toisella
puolella?* On siinä jotain toisellakin puolella, valkoisella
pohjalla ...

— »Eläköön isänmaa!» — kajahti taas uusi huuto.
— Juuri niin! Siltä se minunkin silmääni paistaa!

»Eläköön valo ja valistus!» toisella puolella ja »Eläköön
isänmaa!» toisella. Niinpä niin! — Mutta koska niin on,
niin ...eläköön siis valo ja valistus! ...eläköön siis
isänmaa! ... eläköön Suomen lippu!

Ja puhuja tempasi jo lakin päästään ja muut tekivät
samoin ja kohottivat hänen kehoituksestaan juhlansa aloit-
teeksi eläköönhuudon niin voimakkaan ja valtavan, etten
ole ennen semmoista kuullut.

Ja samassa kajahti laulajain parvesta torvien säestä-
mänä säkeet:

»Jos viiri meiltä riistettäis,
sen henki rintahamme jäis!»

1899.



KANSA KAPINASSA.

Yht'äkkiä soi hälytyshuuto, lähti kapula maita man-
tereita kiertämään, kylästä kylään ja talosta taloon.

Isänmaa on vaarassa, vihollinen on käynyt rajan
yli ...rientäkää hätään kaikki ...kiiruhtakaa puolustau-
tumaan, vanhat ja nuoret, miehet ja naiset! Ei ole aikaa
viivytellä, ylös kaikki, jotka kynnelle kykenette, aseihin,
rajalle vastuuseen, ennenkuin on myöhäistä, pian pelas-
tamaan, mitä vielä pelastettavissa on!

Ne, jotka jo olivat oppineet aseita käyttämään, tart-
tuivat niihin ja astuivat riveihin ja järjestetyin joukoin,
tottuneiden päälliköiden johdolla, riensivät taistelua aloit-
tamaan. Asetehtaat tekivät yötä päivää työtänsä, valmis-
tivat uusia aseita ja vanhoja teroittivat ja lähettivät niitä
paikkoihin, missä niitä puuttui.

Vakinaiset joukot olivat pian sotajalalla, varsinainen
väki oli tuossa tuokiossa varustettu.

Eivät riitä tavalliset rauhanaikaiset joukot, nosto-
väkikin on otettava mukaan, joka mies on opetettava
aseita käyttämään, ukot, pojat, naisetkin olkoot tarpeen
tullessa valmiit! Sillä kysymys on kotien puolustami-
sesta, oman lieden linnoittamisesta.

Ja vapaaehtoisia vänrikeitä rientää kaukaisimpiin kor-
ven kyliinkin aseiden käyttöä opettamaan. Soitten poikki
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rämpivät, upottavia teitä astuvat, tähti lakissa, raskas
asetaakka selässä.

Tuskin on sotataidon neuvoja kylään saapunut, kun
kaikki kansa rientää ulos. Eivät nyt pakene korpiin, eivät
nyt piile metsäpirtteihin, eivät kätke aarteitaan turpeen
alle. Itse tulevat isät jatuovat poikansa sotamiesten ottoon,
kädestä pitäen äidit pienoisiaan taluttavat, ukot ovat yhtä
innokkaita kuin nuorukaiset, ja vanhat vaimot, jotka
eivät itse voi oppiin tulla, tahtovat nähdä, miten muita
opetetaan. Ja kaikki otetaan vastaan, kaikki kelpaavat.

Harjoitus alkaa, ulos tunkee suuresta pirtistä opetta-
jan ääni ja tahdin lyönti ja rekryyttien opetus. Aseet
välkkyy, kädet heiluu, kauas kaikuu komento. Päivät
siellä aherretaan, ja joka ei kiireiden kevättöiden aikana
ehdi aamulla tulla, se saapuu iltasella ja viipyy myöhään
yöhön.

Mutta vakoojat hiipivät metsiä myöten kylän pelto-
jen taa ja väijyvät ja vaanivat ja kiiruhtavat kertomaan,
että kapinan on tehnyt kansa.

Ja totta puhuvat, eivät erehdy.
Sillä kapinan on tehnyt kansa, noussut kuin yksi

mies vihollistaan vastaan.

Mutta ketä vastaan on kapinan tehnyt tämä rauhan
kansa, kuka on vihollinen, jota se on taas noussut pääl-
tään torjumaan?* — Oma pimeys on vihollinen, omaa
tiedottomuuttaan torjua tahtoo, omaa itseään vastaan
varusteleikse!

Ketkä ensi riviin asettuivat, ketkä riensivät ennen
muita taistelutantereelle?" — Valon vakinaiset vartiomie-
het!
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Mitkä oli aseet?" Mitkä oli asetehtaat?" — Kynät oli
keihäinä, sanat kuulina suhisivat, kirjat pommeina puto-
sivat.

Mutta mihin harjoittaa vänrikki kylän väkeä pirtin
seinien sisässä?* — Lukemaan opettaa, numeroita neuvoo,
tiedon alkeita antaa ...rihvelit kivitauluista tulta iskevät,
tavailun tahti kaikuu kesäiseen yöhön.

Mutta vakoojat hiipivät kylän peltojen takana ja
uskovat, että heidän herraansa vastaan on kapinan
tehnyt kansa.

1899,



LESKEN ROPO.

Kun kotikoulu oli muutamia päiviä ollut toimessaan
Korvenkylässä, saapui Sokea-Mari, vanha herännyt ihmi-
nen, koulutaloon, kopeloihe keppinsä avulla pirttiin, istuu-
tui karsinapenkille ja istui siinä koko sen päivän opetusta
kuunnellen ja sukkaansa kutoen, silmäkuopat uteliaasti
käännettyinä opettajaa kohden pöydän päähän.

Kun koulu iltasilla lopetettiin, ja opettaja, joka oli
nuori ylioppilas, pitäjän rovastin poika, oli vetäytynyt
pirtinpohjakamariin, levolle laskeutuakseen, kuuli hän
haparoimista lukossa, ja Sokea-Mari tuli sisään.

— Ettehän vain liene jo levolle ruvennut ... olisi
minulla ollut vähän asiaa ... en tiedä, tuntenetteko, vaikka
kyllähän se rovasti minut ...

— Tunnenhan toki minäkin, sanoi nuori herra ystä-
vällisesti ja pyysi istumaan.

— Kaikkihan ne Sokean-Marin . ♦. saatanhan minä
toki tämän asian seisoaltanikin.Läksin kuulemaan minäkin
tätä koulun pitoa ja olen kuunnellut ja kiitoksia vain pal-
jon. Sanoivat täällä valkeutta jaettavan kansalle, joka
pimeydessä vaeltaa. Minäpä tuon tiennen, mitä on val-
keuden puute. Kyllähän minä toki sen, ettei täällä sitä
valkeutta, jota silmällä nähdään, eikä aivan sitäkään,
mitä sielulla tutaan, mutta sen minä jo kyllä tästä vähästä,
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että oikea on asja, koska Herran nimeen aloitetaan ja lope-
tetaan, niinkuin pitääkin

...eikähän se nyt rovastikaan
mahtaisi poikaansa ilman aikojaan lähettää: pahat kuulu-
vat olevan ajat, vieläkö uskotkin muutettanee ja raama-
tut otettanee, kun ei lautamieskään kuulu keisarin puheille
päässeen ...niin sitä minä, että kun nuo kaikki lahjaa
tekevät, mikä antaa näin pirttinsä ja mikä näitä uusia
kinkereitä ruualla ja muulla auttaa, ettei jäisi yhden talon
varaan, ja kuuluvat siellä kirkolla rahaakin kirjoihin kerän-
neen ... niin sitä minä, että kun ei tämmöisellä vanhalla
ja vaivaisella ole mitään antaa, vaan kuitenkin tekisi mi-
nunkin mieleni kuunnella ...

— Mari vain kuuntelee, eihän se toki mitään maksa ...

— Enhän minä ihan ilmaiseksikaan.,. vaan kun
minulla on vähän vielä veisuun ääntä eikä täällä näy ole-
van vakituista veisuumiestä, joka nuottia kannattaisi, niin
minä pyytäisin, että jos ette pahaksenne panici, niin saat-
taisin minä aamuin ja illoin siitä edestä veisata. En tuota
osaa niiden uusien kirjain mukaan, vaan jos vanhan virsi-
kirjan mukaan vielä passaisi ...

Nuori herra otti liikutettuna vastaan tarjouksen, ja
koko ajan, kun kotikoulua Korvenkylässä pidettiin, oli
Sokea-Mari rukouksissa aamuin ja illoin vakituisena vei-
suumiehenä.

1899.



»SAMMUTA SINÄ, MINÄ SYTYTÄN!»

Pimeä talvinen yö peitti kaiken pohjoisen maan.
Aurinko oli painunut pois, mutta matalissa majoissa loisti
lamppujen valkeita tulia, ja odottaessaan uutta aamua
hakivat ihmiset iloaan niiden ympäriltä.

Vaan sitäpä ei suvainnut pimeyden peikko, joka oli
anastanut itselleen vallan päivättömässä pohjolassa. Niin
pian kuin hän ulkona vaaniessaan näki tulien ikkunoista
tuikkavan, tölmäsi hän oven täydeltä huoneeseen.

— Puh! sanoi hän ja puhalsi armottomasti lampun
sammuksiin.

Eikä kukaan uskaltanut enää sytyttää lamppua, jonka
peikko oli sammuttanut.

— Mikäs nyt neuvoksi?" kysyivät toisiltaan matalan
majan asukkaat pimeässä istuessaan.

Mutta tuskin oli pimeyden peikko mennyt, kun livahti
valon haltija ovesta sisään.

— Sammuta sinä, minä sytytän! sanoi hän ja sytytti
kynttilän pöydälle palamaan.

Sen tehtyään riensi hän pahan peikon jälkeen. Paha
peikko teki saman työn toisissa taloissa, sammutti kaikki
lamput ja jätti ihmiset pimeässä istumaan. Mutta hyvä
haltija hiipi hänen kintereillään, ja sitä mukaa kuin lam-
put sammuivat, syttyivät kynttilät.



77

Vaan kun peikko jälelleen katsahtaen näki, että tulet
yhä paloivat, töyttäsi hän takaisin ensimmäiseen taloon.

— Puh! Puh! sanoi hän ja puhalsi kynttilän sammuk-
siin.

Eikä kukaan uskaltanut sytyttää kynttilää, jonka
peikko oli sammuttanut.

— Puhalsi kynttilänkin! Mikäs nyt neuvoksi?" kysyi-
vät toisiltaan pimeässä istujat.

Vaan tuskin oli peikko pihalle ehtinyt, kun haltija
samassa ovenavauksessa suikahti sisään ja kysyi kuiska-
ten, eikö ollut päreitä talossa?1

Olihan päreitä talossa, ennen vanhaan varatuita, ukko-
vaarin kiskomia.

— Päre pihtiin! sanoi haltija, sieppasi päreen orrelta,
puhalsi siihen liedestä tulen ja virkkoi, veitikka:

— Sammuta sinä, kyllä minä sytytän!
Ja sitä mukaa kuin kynttilät taloissa sammuivat,

syttyivät päreet palamaan, ja taas näki peikko tulien tuik-
kavan kaikkialla, missä hän äsken oli pimeätä tehnyt.
Ja hän töyttäsi vielä kolmannen kerran tuvan ovesta

sisään.
— Puh! pani hän, — mutta ei tahtonut päre sam-

mua. — Puh! — Puh! — ja vasta kolmannella kerralla
sammui päre.

Eikä kukaan taaskaan uskaltanut uudelleen sytyttää
tulta, jonka peikko oli niin vihaisesti sammuttanut.

— Mikäs nyt neuvoksi?" kysyivät pimeässä istujat,
kun kuulivat haltijan sisään hiipivän.

— Tuli takkaan! huusi, haltija, ja kohta loimotti iloi-
nen takkavalkea liedessä ja riemusta loistivat haltijan
silmät sen valossa, kun hän huusi:

— Sammuta sinä, kyllä minä sytytän!
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Ja missä vain pimeyden peikko päretulet ihmisten

suruksi sammutti, siinä viritti valon haltija kohta paikalla
takkatulet heidän iloksensa palamaan; ja ne paloivat niin,
että hanget helottivat ja puitten latvat kauaksi punerti-
vat.

Mutta silloin suuttui peikko ja sydäntyi, ja silmät
seisoen ja posket pullollaan tölmäsi hän sisään kuin tuu-
lispää.

— Puh, puh, puh! — puhalsi hän. Puh, puh, puh!
— puuskutti hän.

Mutta kuta enemmän hän puhalsi ja puuskutti, sitä
ylemmä tuli takassa yltyi, sitä enemmän liekki liedessä
loimotti. Eikä vain hankiin helottanut eikä vain puita
punannut, ylös taivaalle loimo lakeisesta yleni, ja hehkui
tuli kaukaisiin kyliin, valo vieraille maille.

Kovin koetti hän, ylen yritti ... En tiedä, olisiko
kerran sammumaan saanut. Mutta ennenkuin ehti, oli
yö jo lopussa ja aurinko nousi eikä tulia enää tarvittu, ja
turhaa oli tehnyt työtä pimeyden peikko. Sillä päivälle
eivät peikotkaan mitään mahda — ja yöllä suojelevat Suo-
meani hyvät haltijat.

1899.



PAINAJAINEN.

Hän näkee unta, että hän on se, joka on lakkauttanut
kaikki sanomalehdet Suomessa.

Hän on juuri allekirjoittanut viimeisen lehden kuo-
lemantuomion. Se oli sekakielinen virallinen lehti, joka
oli täytynyt tappaa sen vuoksi, että se muutoin olisi kuol-
lut itsestään: toimittajain, latojain ja lukijain puutteessa.
Ei hän itsekään sitä viitsinyt lukea. Sitten kun se ei enää
voinut sisältää väittelyä muita lehtiä vastaan, jotka jo
aikoja sitten olivat lakkautetut, oli sen sisältö käynyt kovin
ikäväksi ja yksitoikkoiseksi.

Hän huokaa helpotuksesta. On niin hyvä olla nyt,
kun ei enää ole sanomalehdistä vastusta, kun ei niitä enää
ole ainoatakaan elossa. Vaikein osa hänen työstään tässä
maassa on suoritettu.

— Herra, nyt sinä siis lasket palvelijasi rauhaan me-
nemään! huokaa hän, tyhjentää teelasinsa yöpöydältä,
heittäytyy pitkäkseen vuoteelleen, sivelee partaansa, hy-
mähtää onnellisesti, sammuttaa tulen ja nukkuu samassa.

Kauan ei hän kuitenkaan ole nukkunut, ennenkuin
alkaa kuulua outoa ratinaa jostain. Hän luulee sitä ensin
hiireksi, joka asustaa vuoteen alla, mutta huomaa sitten,
että se onkin tulevinaan niinkuin tyynyn sisästä. Hän
käännähtää toiselle korvalleen, ratina lakkaa hetkeksi,
mutta alkaa kohta taas uudelleen.
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— Mitä ne ovat panneet minun tyynyyni?* huudah-
taa hän, hypähtää istualleen ja iskee tyynyä nyrkillään.
Tyyny ei kuitenkaan tottele, vaan parahtaa niinkuin sano-
malehti, jota rutistetaan, ja hän näkee, että se on päällys-
tetty eräällä vanhalla Nya Pressenin numerolla. Kiukuissaan
repäisee hän pois päällyksen, jolloin sen sisästä pullah-
taa käärö korvatyynyksi pyöräytettyjä Aftonposteneita.

— Katsos noita kanaljoita! ...

Mutta kun hän nyt huomaa unta näkevänsä — sitä
voi näet unissaankin olla tietoinen siitä, että näkee unta
— nakkaa hän mytyn jalkapohjiin ja heitäikse paljaalle
lakanalle.

Vähän ajan kuluttua, jolloin hän parahiksi pääsee
kuorsaamaan, alkaa tuntua jotenkuten oudolta ja pahalta
ihossa, kirpelöipi jalkapohjia, kutkuttaa polvia, mutta
etenkin tuntuu kuumalta koko ruumiissa, szmalla kuin
vuode on muuttunut kovaksi kuin kivi. Hän potkaisee
peitettä yltään ja tahtoo kääntää kylkeä, mutta silloin nou-
see koko vuode raivoon. Kahisee ja kuhisee, niinkuin
olisivat paperista sekä peitot että matrassit, ja hän huo-
maa makaavansa kahden lakanan välissä, joista alimmai-
nen on ommeltu Uusista Suomettarista ja päällimmäi-
nen kurottu Päivälehdistä. Peite on liisteröity Hufvud-
stadsbladeteista, joka koko painoksensa suuruudella lepää
rinnan ja vatsan päällä, niin että tuskin voi hengittää.
Matrassi on kokoonpantu vierekkäin ladotuista kirjasista
»Kirjasia kansalle» ja »Kyläläisten kirjasia» ja »Isänmaan
puolesta» ynnä muista. Vuodeverhona häilyy katosta
kauniissa laskoksissa Pohjalaisia, Viipurin Sanomia, Uusia
Savoja ja muita maaseutulehtiä.

Hän hypähtää ylös, koettaa huutaa apua, mutta ei
saa sanaa suustaan. Nähtyään, että sohva toisella puo-
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lella huonetta on entisellään, rientää hän sinne, mutta
lattia on kuin suuri paperikori, jossa kuohuu painoasia-
miesten hyväksymättömiä artikkeleita, sensuroituja säh-
kösanomia, vanhoja käsikirjoituksia ja takavarikkoon ote-
tuita painoksia, estäen häntä yli pääsemästä. Ne taker-
tuvat jalkoihin, hän astuu läpi paperien, koettaa siristää
niitä pois, mutta takertuu yhä kovemmin ja kaatuu istual-
leen keskelle lattiaa.

Hän saa vihdoinkin ääneen, huutaa pikenttiään, ja
ovesta astuu sisään painokomitean puheenjohtaja.

— Mitä teidän ylhäisyytenne käskee?" kysyy tämä
vähän äreästi.

— Toimita pian pois nämä sanomalehdet! huutaa
hän epätoivoisia liikkeitä tehden ja vajoten samalla, niin-
kuin hänestä näyttää, yhä syvemmälle jättiläissuureen
paperikoriin.

— Mitkä sanomalehdet?"
— Nämä, nämä, kaikki nämä!
—En minä näe täällä mitään sanomalehtiä. Suo-

messahan ei enää ilmesty ainoatakaan sanomalehteä.
— Etkö näe?* Kuinka et näe?* Sinä olet vihainen siitä,

että menetit hyvät tulosi, mutta pitäisihän sinun ymmär-
tämän, etten minä voi tuhlata kansan varoja virkamiesten
palkkaamiseksi, joita ei enää tarvita. Sinä niskoittelet,
mutta kyllä minä opetan sinua ..

.!

Vaan painokomitean puheenjohtaja paiskaa vastauk-
seksi oven kiinni jälkeensä.

Hänpaiskaa sen niin kovasti, että nukkuja herää ja huo-
maa istuvansa paitasillaan japeitekorvissa kylmällä lattialla.

— Eivät anna minulle unessakaan rauhaa, mutisee
hän ja vetäytyy takaisin sänkyynsä, toivoen vihdoinkin
saavansa nukkua.
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Tuskin on hän sielunsa siunannut ja syvään huoan-
nut, kun joku raottaa ovea, ja jotain heitetään huoneeseen.

— Kuka siellä?*
— Erkko!
— Mitä sinä siellä?*
— Tuon lämpöisiä! — ja hän heittää sisään sylenpä

täyden Päivälehtiä.
— Mutta sehän on kielletty ilmestymästä!
— Vaan se ilmestyy sittenkin!
— Ota pois ne!
Mutta ovi on jo suljettu ja Erkko poissa. Vaan sa-

massa reväistään ovi selälleen, ja kaksi pientä poikaa
hyökkää sisään keskelle lattiaa, toisiaan tyrkkien ja huu-
taen kilvan:

— Hufvudstadsbladet — Uusi Suometar! — Huf-
vudstadsbladet — Uusi Suometar!

Hän tempaa miekkansa, joka on hänellä päänsä poh-
jissa, mutta ennenkuin hän saa sen tupestaan, ovat Frenc-
kell ja Löfgren jo tipotiessään.

— Miksette anna minun olla rauhassa?" huutaa hän.
— Annoitkos sinä meidän olla rauhassa?" kuuluu

Lillen basso, ja koko kärryllinen Nya Presseneitä vyöräh-
tää sisään.

Hän tempaa pistoolinsa ja koettaa ampua, mutta
revolveri ei laukea.

Tukka pystyssä ja silmät päässä pullottaen hyökkää
hän ylös ja saa oven säppiin.

Mutta silloin kuuluu kimeä ääni ulkoa:
— Aftonposten fem penni! — Aftonposten fem penni!

— ja niinkuin höyheniä sataen tupruaa pieniä lehtisiä
sakeana pilvenä ikkunasta sisään, tupruaa, paitsi Afton-
postenia, myöskin Fyreneitä, Lcrdagsqvälleneitä ... Hän
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saa vaivoin ikkunan kiinni, mutta nyt niitä tuiskuaa tuu-
len vinkuessa ikkunoita vastaan, ja kauhukseen näkee hän
nietoksen kasvavan, peittävän kadun, täyttävän kadun,
kohoavan ikkunain tasalle ... Kaikki lehdet myllertävät
sekaisin — pääkaupungin lehdet, maaseutulehdet, seassa
ulkomaalaisiakin ... kaikki yhtyneinä yhteiseen hyök-
käykseen. Nyt ovat jo ikkunain aliruudut ummessa,
matalat huoneet tuolla puolella kadun ovat jo hautautu-
neet — ja hän pakenee takaisin vuoteeseensa.

Ikkunat ovat jo aivan peitossa, koko talo on jo pei-
tossa, ja nyt niitä alkaa tunkea sisään. Niitä pyryää uunista
avonaisen pellin kautta, pyryää venttiileistä, ikkunain
raoista, ovien raoista, sillanraoista, nietostuen nurkkiin,
täyttäen lattian, nousten tuolien tasalle, sängyn tasalle,
sänkyyn. Tuntuu samalla, niinkuin koko palatsi olisi ko-
neita täynnä, jotka hyrrää ja jyskyttää, niitä on seinän
takana, on vinnillä ...Koko talo on muuttunut kaikkien
lakkautettujen lehtien kirjapainoksi.

Eivät enää ikkunat voi vastustaa märän paperin painoa,
lehdet kun tulevat suoraan painokoneista, räiskyen särkyy
paksu lasi ja samassa on huone täynnä, lehtiä tulvillaan.

— Mistä niitäriittää?" Mistä niitäriittää?" vaikeroi hän.
— Tämä on paperitehtaiden maa! kuuluu vastaus

jostakin.
— Miksi en hävittänyt niitäkin?"
Se on hänen viimeinen sanansa. Nietos on noussut

sänkyyn; hän makaa pian tukehtuneena sen alla.
Hän on kuollut.
Ei kuitenkaan kokonaan kuollut, ainoastaan valekuol-

lut, joka näkee ja kuulee kaikki, mitä ympärillä tapahtuu.
Yht'äkkiä ovat kaikki lehdet poissa hänen päältään,

lentävät kuni vapautetut linnut hänen huoneestaan.
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Kun lehdet ovat menneet, tulevat niiden painoasia-

miehet sisään. He ovat kaikki puetut frakkeihin, kiiltä-
viin, korkeihin knalleihin ja valkoisiin hansikkaisiin. He
ovat totisen ja surullisen näköisiä ja kantavat suurta ark-
kua, joka on tehty paperista ja painomusteella mustaksi
maalattu. He asettavat sen keskelle lattiaa ja pystyttävät
sen ympärille sanomalehtipapereista somasti tehtyjä tuo-

huksia, joista kuolinhuoneeseen leviää paksu savu. Kun
he ovat hänet riisuneet, palsamoivat he hänet sekä ulko-
naisesti että sisällisesti painomusteella, joka erinomaisesti
säilyttää tulevaisuudelle jokaisen, jota sillä sivellään.
Sitten kietovat he hänet puhtaasta sanomalehtipaperista
tehtyihin käärinliinoihin ja nostavat kirstuun. Sanoma-
lehtisakset asetetaan ristiksi rinnan päälle. Kirstun kansi
suljetaan ja suuri vainaja kannetaan paareilla pahvivaunui-
hin, joiden pyörätkin ovat paperista, sitä uutta amerik-
kalaista keksintöä, ja joiden eteen on valjastettu pari komeita
pahvihevosia. Tie vainajan kotoa hautausmaalle saakka
on peitetty lakkautetuilla lentolehdillä.

Haudalla pitää painoylihallituksen esimies puheen,
jossa hän ylistää vainajan ansioita vapaan sanan sitomi-
sessa. »Ei ole koskaan nähty toista, joka niin hyvin kuin
hän olisi käsittänyt tehtävänsä. Ainoa erehdyksensä —

ja kuka kuolevainen ei erehtyisi! — oli ehkä se, että hän
lakkautti kaikki lehdet, uhaten siten riistää meiltä toi-
meentulomme. Elköön se kuitenkaan himmentäkö hänen
muistoaan, varsinkin kun olot taas hänen kuoltuaan ovat
entisellään, lopettaa hän puheensa, laskien haudalle komean
paperikukkasista tehdyn seppeleen, jonka paperinauhoihin
on painettu sanat: »Murheell' ei siis saakaan viettää muis-
toasi — kiitollisilta painoasiamiehiltä».

Useita muitakin seppeleitä lasketaan, muun muassa
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maaseudun painoasiamiesten puolesta. Muutamassa on
sanat: »Kiitos hyvästä vartiosta», toisessa: »Muistosi
elää».

Kaiken tämän näkee ja kuulee hän, voimatta mitään
virkkaa.

Sanomalehdet julkaisevat hänen kuolemastaan ja hau-
tajaisistaan erityisiä lisälehtiä, jotka ilmestyvät jo ennen
kuin saattoväki on hajonnut haudalta. Yleisö, se on pai-
noasiamiehet, ostavat niitä tukuttain.

Se harmittaa häntä niin, että hän kääntyy kirstussaan
— ja herää.

1899.



LEHDET.

Ne koettavat, kylmät ja tuulet, tehdä voitavansa
lehtiä lakastuttaakseen ja puista maahan karistaakseen.

Kaiken kesää ne niitä ahdistavat, öillä kylmä kouris-
taa, päivällä tuuli tuivertaa. Ei saa lehti lepoa, ei saa hen-
toinen hetkenkään rauhaa. Niin pian kuin voimansa hiu-
kankaan väsähtyvät, niin pian kuin tarmonsa tuokioksi-
kaan pettää, irti heidät raastetaan, maahan sirotetaan.

Lopuksi lehti uupuu, kalpenee, kellastuu. Silloin on
aika syysmyrskyn tulla, tuon suuren teloittajan, joka lau-
moittain lehdiltä kauloja katkoo. Sitä haaskauksen riemua,
sitä nujerruksen nautintoa! Pilvenä pakenee turvatonten
parvi, kinoksittain makaa kuolleita ja kidutettuja maassa.
Paljaina seisovat puut, raunioina on lehtoinen rinne. Ja
pian tulee lumi ja hautaa kaikki alleen. Ei näy enää ainoa-
takaan lehteä, ei puussa, ei maassa. On niinkuin ei niitä
koskaan olisi ollutkaan olemassa. Ja voittaja luulee ne
ainiaaksi hävittäneensä. Valtoineen raivoo viima kenen-
kään estämättä, kenenkään häntä kulussaan häiritsemättä.

Viikot vierivät, kuukaudet kuluvat. Jo puhkee taas
lehti, jo herää uuteen elämään kuolemaan tuomittu. Lehto
tuoksuu niinkuin ennen, puut vihertävät vanhassa puvus-
saan.
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Ne eivät ole väriään vaihtaneet, eivät muotoaan muut-
taneet. Ne eivät ole vähenneet, niitä on yhtä paljon, on
enemmänkin, kuin oli ennen.

Kylmät ja tuulet eivät ole mitään voineet, kaikki-
valtiaat eivät ole mitään mahtaneet.

Vaikka lakastuivatkin lehdet, eivät lakanneet, vaikka
kuihtuivatkin, eivät kuolleet.

1899.



UUSI JUHANNUS.

On taas valon juhla juhannus, on vuoden ihanin aika,
on luonnon juhla ja juhla kansan — luonnon kansan.

Kokot pitäisi sytyttää, aika olisi panna ilotulet pala-
maan,, aika laulut virittää ja piireihin käydä.

Vaan ei tunnu juhla juhlalle tänään, ei tee mieli ilo-
tulia tehdä, jäykkä on jalka karkeloihin käydäksemme.

Sillä kulona kellertivät eilen vielä vainiot, ja yhä
vinkuu sama viima, joka talven ja kaiken kevättä meitä
hartioista pudisti. Kylmä vesi lainehtii luhtien päällä
ja tulvan alla ovat saaret, joihin ennen sousimme juhan-
nusyötä viettämään.

Kato uhkaa, halla vaanii, pahat henget pitävät ilkeitä
aikeitaan ilmassa.

Vaan ihme kyllä ei mieleni kuitenkaan ole musta, ei
päiväni pilvessä, eikä saa suru valtaansa sydäntäni. Sillä
vielä on kukkuloita, jotka eivät ole veden alla, vielä on
tulia, jotka mäeltä toiselle tuikkavat, ja vielä on kansalla
karkelokenttänsä, joilla se piirihin käy.

Maani luulin menettäneeni — ja nyt vasta sen löy-
sin. Kansani luulin kadottaneeni — ja nyt vasta sen sain.
Toivon tulien luulin sammuneen — ja nyt vasta ne syt-
tyivätkin.
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Et tarvitse enää tulta toisilta lainata, omassa poves-
sasi se alati palaa, et sitä enää vain juhlina viritä, arkena-
kin se nyt ainaisena liekkinä tuhansissa rinnoissa leimuaa.

Uusi innostus on sen öljy ja uusi luottamus on sen
sydän ja säiliö, josta valoaine vuotaa, on uudistunut rak-
kautesi kansaan ja verestynyt voimasi sen eteen uhrautu-
maan.

Kouluhuoneeksi on muuttunut tanssitupa, aatteiden
esityspaikaksi entinen karkelokenttä.

Etkä kysy enää, mitä maaltasi saat, kysyt sitä, mitä
voit hänelle antaa. Et mieti sitä, miten elolaarisi täyt-
täisit, vaan sitä, miten sen sisällön tarvitseville parhaiten
sirotetuksi saisit. Et satoa ajattele etkä elon korjuuta,
ajattelet kylvöä ja uusia oraita.

Uusi on juhannus ja uudet ovat juhannustulet.
Valon juhla oli juhannuksesi ennen — nyt on se juhla

valistuksen!
Siksipä ei, vaikka kato uhkaa, halla vaanii ja pahat

henget pitävät ilkeitä aikeitaan ilmassa, ole mieleni musta,
ei päiväni pilvessä eikä saa suru valtaansa sydäntäni.



PIENET JA SUURET.

Kuka sen on sanonut, että ne suuret ja voimakkaat
ovat mahtavat ja että ne pienet ja vähäväkiset ovat heikot?"
Että ne suuret pieniä johtavat, ja ne voimakkaat heikoille
lakeja laativat?"

Taivas on tyven ja sininen ja meren pinta sileä. Mai-
ninki vain silloin tällöin loiskahtelee kaukaisia kareja
vastaan kuin unissaan huoahdellen, sillä meri ei koskaan
nuku eikä koskaan rauhoitu.

Loivan kallioniemen liepeitä nuoleskellen virtailee
hiljainen merivuo ulapalta tullen ja ulapalle mennen.
Tänään kulkee se tänne, eilen kulki tuonne, ei kukaan
tiedä, mikä on sen määrä ja mikä sen tarkoitus. Mutta
meriheinäin metsä huojuu aina ja limojen latvat taipuvat
aina tottelevaisina sen mukaan. Pohja kuumottaa totisen
ruskeana läpi vihreän veden ja uhkaavana uppoo jyrk-
käyksen rinne salaperäiseen syyvyyteen.

Ihan pinnalla, niin että viri tyynessä vedessä käy,
uida lirittää pikkukalain lauma vastavirtaan pitkin jyrk-
käyksen rajaa, yli synkän pohjan ja yli limojen latvain.
Päättömän pitkänä nauhana näkyvät ne mereltä tullen ja
merelle mennen kulkevan ohi niemien, ylitse karien ja
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pitkin rannikkoa, jonka poukamissa pistäytyvät ja jonka
kiviä kiertävät.

Mistä tulevat ne ja minne menevät?* Ei näytä heillä
olevan johtoa mitään, ei tietoa siitä, mitä maalia kohti
kulkevat — ei johtona muuta kuin tieto toisistaan, ei
maalina muuta kuin vastavirta. Ei hetkeksikään eroa
yksi satain tuhansien parvesta, ei hetkeksikään muuta
jono suuntaansa, joka on niin varma, kuin ei se koskaan
olisi muuanne päin vienyt. Se on kuin satain tuhanten
pienoisten yksimielisyydestä syntynyt yksi ainoa jätti-
läisolento, joka meret kietoo ja sen niemet ja saaret sylei-
lyynsä sulkee.

Mutta vanavedessä tämän meren jättiläisen vaanivat
meren pedot, hauet, ahvenet ja muut ahnaat. Suomukset
kiillellen kullalle ja kuparille niinkuin sotatamineet ja
evät punaiselle paistaen niinkuin sotaliput ja selässä
ruotaiset keihäät ja suussa terävät hampaat ne vartovat

kivien koloissa ja limakoiden kätköissä kuin ryöväriri-
tarit linnoissaan ja hyökkäävät sieltä, silmät tuikeina päässä
ja suut selällään, ohi kulkevain kimppuun. Heitä sanotaan
merien kuninkaiksi ja rantojen ruhtinaiksi, ja he luulevat
itsekin niitä olevansa. Ja nuo pienet tuossa, ne ovat hei-
dän alamaisiaan, joista he elävät, nielevät niitä, minkä
kiireelle kerkiävät.

Mutta mitä välittää satain tuhanten parvi siitä, mitä
heitä muutamat hauet ja ahvenet hävittää! Tuskin huo-
maa se heidän läsnäoloaan, tuskin välittää se heidän tiel-
tään väistää. Ei heidän rintamansa hyökkäyksistä murru,
ei kulkunsa siitä häiriinny. Joku yksityinen hyppää syr-
jään, ponnahtaa ilmaan ja koettaa paeta, mutta suuri lauma
jatkaa matkaansa, niinkuin ei mitään olisi tapahtunut.
Eivät ne asetu vastarintaan, eivät pakene, eivät edes kii-



92

rehdi kulkuaan. Merivirta se vain määrää heidän nopeu-
tensa ja heidän matkansa suunnan, eivätkä hauit ja ahvenet.

Ja näiden suurten täytyy seurata noita pieniä, meren
kuninkaiden täytyy aina uida alamaistensa vanavedessä
— elääksensä. Pienet kalat pitävät aina oman suuntansa,
suuret saavat mennä, minne heitä viedään.

Pienet kalat ovat kansoja, suuret ovat heidän sorta-
jiaan.

Mutta kuka sen on sanonut, että ne suuret ja voi-
makkaat ovat mahtavat ja että ne pienet ja vähäväkiset
ovat heikot?" Että ne suuret pieniä johtavat, ja ne voimak-
kaat heikoille lakeja laativat?"

1899.



VANHA UKKO PUHUU.

Kuunneltuaan aikansa poikainsa puheita puolihä-
märässä pirtissä kohensihe talon vanha isäntä kumaraisesta
asennostaan pöydänpäälasin alla, laski raskaasti ison käm-
menensä pöydän laidalle ja virkkoi:

Ja ne ovat olevinaan miesten puheita nämä, nuorten
rotevain miesten, joilla on selkää kuin sudella ja hartioita
kuin härällä ja kämmeniä kuin karhulla!

Vai Ameriikkaan! Vai Atlantin taa! Vai ei nyt
enää siedä Suomessa elää! Vai ei täällä enää miehet
tarkene!

Ja oikein isolla joukolla! Oikein miehissä lähdetään
pakoretkelle ja jätetään naiset ja lapset ja vanhukset vihol-
lisen jalkoihin ...

Onhan ne urhokkaita poikia, oikein sankarien alkuja
nämä minun poikani

... nyt sen kuulette vieraatkin!
Sitä olen odottanutkin, ilopäivää, omistani ja nyt sen
näen! Uhkaa pakenevat, peloitusta jo pötkivät tiehensä,
aikovat vain antaa maansa ja mantunsa, ennenkuin niitä
edes tullaan ottamaankaan!

Mistä ovat saaneet miehet tuon rohkeuden rintaansa?"
Eivät sitä ole ainakaan esi-isiltään oppineet.
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Entäpä olisi ennen vanhaan esi-isäin aikana tehty,
niinkuin nyt tehdään?" Jätetty tilat ja talot, kohta
kun kuultiin, tai kohta kun luultiinkin, että nyt se
tulee — tämmöinenköhän olisi nyt tässäkin talo, jos niin
tehtiin?"

Ja vaikkapa tulisikin, niinkuin uhkaa, ja tekisikin
sen, mitä aikoo, — mikä mies se on, joka pötkii käpälä-
mäkeen juuri silloin, kun häntä enimmän tarvitaan?" Se
on raukka mies, — yhdellä sanalla sanoen.

Niinkö, että paettiinhan ennenkin?* Lienee paettu,
mutta vasta viime tingassa, ja kun paettiin, niin paettiin
omiin metsiin eikä merten taa. Vieraille maille lähdettiin
vasta, kun väkisin vietiin. Ja aina lähdettiin sillä mielellä,
että kerran takaisin tullaan. Ja niin tultiinkin! Eikä ollut
kysymys vain viisistä vuosista, kymmenistä oli — ja sit-
tenkin tultiin! Vaan näillä pojilla ei ole aikomustakaan
takaisin tulla. Aina tulee kotiinsa koira väkisin viety, ei
tule konsa, joka omiksi iloikseen juoksuun lähtee.

Rahaako lähetätte?* Ei täällä rahojanne tarvita, vaan
teitä itseänne ja käsivarsianne. Ei raha kaikkea rakenna,
vaikka niin sanotaan. Ei ole rahalla tätäkään taloa raa-
dettu, nämä kädet ne soita perkkasi jakorpia kaasi jakivi-
koita kuokki. Ja kenellekä rahanne lähetätte, jos kaikki
lähtee?* Eihän kaikki?* Vaan miksei yksi yhtä hyvin kuin
toinenkin?1 Lähdetään joka mies ja lyödään talo tuleen!
Vai pitäisikö minun jäädä marssimaan teidän kaikkien
puolestanne?* Olenhan tuota kyllä tähänkin asti marssinut
teidän puolestanne, vakoa astunut, kuokan ja lapion kanssa
äkseerannut ... Vaan luulin toki silloin poikalauman
perässäni tulevan ...

Vai ette ryssää pakoon?" Ei kannata muka muuten-
kaan Suomeen jäädä, hallan pesään, vähävaraiseen, palkat
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ovat muualla paremmat, otatte mistä saatte ... jos ette
te ota, ottavat muut.

Olisi kai tässä ollut lähdön aihetta ennenkin. Tyh-
mää minua ja tyhmiä esi-isiäni, kun emme karanneet
Suomesta joka kerta, kun halla pani ja pakkaset kouris-
tivat eikä työpaikoista ollut tietoakaan! Ei ohut siihen
aikaan valtion töitä eikä tehtaiden töitä, ei metsänostajia
eikä meijereitä, ei turvaa ruunun eikä kunnan kassoista.
Elettiin, mikä voitiin, ja kun ei voitu, niin kuoltiin —

kuoltiin kunnialla, kaaduttiin tappotantereella, mutta pa-
koon ei lähdetty ... Taisi olla tyhmästi tehty, taisi olla
omaa typeryyttämme, että parempia aikoja aina kotiin
odotettiin, eikä osattu lähteä niitä ympäri maailmaa hamua-
maan.

Pettua purtiin ... lieneekö kaali pahempaa purta-
vata, ja lieneekö limppu sekaleipää sitkeämpää — en tiedä.
Mutta sen tiedän, että suomalainen voi, mitä tahtoo, kun
vain hammasta purren sen tekee eikä ruikuta. Purressa
silmä tuikenee ja sisu sydäntyy. Vieras leipä vihan kas-
vattaa, katkeruudeksi on kyläinen kannikka. Ei osaa oikeut-
taan arvata, joka ei ole vääryyttä kärsinyt.

Ei ole teissä oman hampaanne purijoita! Velttoleu-
kaisia, laimeasilmäisiä olette! Toisenlaisia miehiä tämän
talon hoitoon tarvitaan. Lähtekää vain, hyvin joudatte!

Mutta sen sanon, ettette saa penniäkään matkara-
haksi, eikä teidän tarvitse penniäkään tänne lähettää.
Eikä ole tarvis kuoltuani tulla perinnönkään jaolle. Otan
tuon torppari Matin taloni hoitajaksi!

Ukko lopetti, nousi ylös ja meni porstuanpohjaka-
mariinsa levolle.

Pojat eivät mitään virkkaneet, istuivat hetken aikaa
kumarassa, kyynärpäät polvia vasten, ja poistuivat yksi-
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telien tuvasta. Aikansa pihamaalla seisoskeltuaan ja jär-
velle päin tuijotettuaan vetäytyivät he sitten mietteissään
kukin aittaansa maata.

Huomenna varhain olivat nuoret miehet taas taval-
lisissa askareissaan, mikä vaolla, mikä ojalla, mikä niityllä,
— eikä kukaan heistä enää puhunut Ameriikkaan lähdöstä.

1899.



VALTIOLLINEN ITSEMURHA.

Kirkkovenhe oli juuri lähtemässä Kuopion kaupun-
gin rannasta, kun näin siihen astuvan miehen, jota en olisi
luullut näillä tienoin enkä ainakaan tässä ympäristössä
tapaavani. Odottamaton tulija oli valtioneuvos Tengman,
erään suurimman keskusvirastomme päälliköitä ja tun-
nettu sekä suomenkieltä täysin taitamattomaksi että myös-
kin pinttyneeksi ruotsinmieliseksi. Semmoiset korkeat
herrat eivät juuri kernaasti suuntaa kesäistä kulkuaan
Savon vesille, vaan viettävät virkalomansa joko jossain
koti- tai ulkomaan kylpylaitoksessa tai saaristohuvilassaan.
Asuessani alkukesästä Helsingin saaristossa olinkin usein
tavannut hänet pienessä saaristolaivassa, matkalla viras-
toonsa. Mitä hän nyt täällä teki, savolaisessa kirkkoven-
heessä, joka oli matkalla kaukaiseen, selkien takaiseen
kylään, sitä en voinut käsittää ...

Hän istuutui laudalle lähelle kokkatuhtoa, ja minä
istuin erään nuoren ylioppilaan kanssa, jonka isä oli ven-
heen perämies ja sen omistaja, perätuhdolle soutamaan.

— Mitä ihmettä se tuo valtioneuvos täällä tekee?*
Minnekä se on menossa?* kysyin, kun olimme lähteneet
liikkeelle.

— Sehän asuu meillä, selitti airotoverini.
— Kuinka hän on sinne joutunut?" Mitä hän siellä —i
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— Minä kun olin viime lukukaudella hänen lapsil-
laan kotiopettajana ...

— Onko hän tullut kalastamaan?" Ukko kuuluu ole-
van uuttera onkimies.

— Eipä juuri joudata itseään ongelle. Äijä on ahke-
rassa työssä aamusta iltaan: me opettelemme — suomen-
kieltä, kuiskasi nuori mies korvaani.

— Suomenkieltä?" huudahdin minä, mutta hän nykäisi
minua kyynärpäällään ja virkkoi:

— Et vain saa olla siitä mitään tietävinäsi, se on
suuri salaisuus.

Valtioneuvos Tengman suomenkieltä oppimassa!
Katsahdin ehdottomasti taakseni, en tahtonut uskoa kor-
viani enkä silmiänikään, sillä siinä istui tuo vanha vii-
kinki suomalaisessa Kallavettä kyntävässä nelilaidassa ja
otti eukoilta tuntia suomenkielessä. Huonosti se kävi,
mutta tahto oli nähtävästi hyvä. Monet kerrat sanojaan
toistellen ja vaihdellen koettivat emännät saada vanhaa
herraa ymmärtämään.

— Mike teine?* kysyi valtioneuvos.
— Se on hankavihta.
— Hangavitta ...mike teme nimi?*
— Sitä sanotaan meidän puolessa leiliksi.
— Mite sano?* Polessa?*
— Sitä sanotaan leiliksi täällä Savon puolessa ...

piimäleiliksi ... '
— Jahah — pimeläliksi — pimeläliksi —

Valtioneuvos oli niitä, jotka olivat saaneet vapautuk-
sen suomenkielen käyttämisestä, ja näkyi kyllä, että hän
hyvin sen tarvitsi — vaikkakin hän aikoinaan, 1830-
--luvulla, oli ollut yksi niitä innostuneita ylioppilaita,
jotka olivat luvanneet toisilleen suorittaa vapaaehtoisen
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tutkinnon suomenkielessä — luvanneet, mutta unoh-
taneet.

— Mutta mikä siihen nyt on mennyt?" kysyin tove-
riltani.

— Julistus, kuiskasi hän.
Ja hän kertoi minulle, hiljalleen soutaessamme ja

valtioneuvoksen yhä jatkaessa harjoituksiaan, että ukko
eräänä julistuksen jälkeisenä päivänä, kun oli puhuttu
niin paljon virkamiesten velvollisuuksista kansaa koh-
taan, uhrauksista, puolueriitojen lakkaamisesta, yhtäk-
kiä oli sanonut illallispöydässä:

»— Se on saatettava pois päiväjärjestyksestä ...ei
ole muuta keinoa ~. meidän täytyy oppia suomenkieltä.»

»— Mutta eihän pappa enää voi ruveta sitä oppimaan»,
sanoi siihen eräs hänen pojistaan.

»— Minäkö, miksen?"»
»— Pappa on jo liian vanha.»
»— Vai niin, vai minä liian vanha?" Vai niinkö luulet?"»

kivahti ukko ja virkkoi sitten minulle: »— Huomenna
alamme lukea, olkaa hyvä ja tehkää suunnitelma!»

— Ja jo seuraavana päivänä sitä alettiin ja luettiin
koko lukukausi kaksi tuntia päivässä, kello kuudesta kah-
deksaan aamulla, sillä muulloin ei hänellä ollut aikaa.

»— Vai liian vanha?*» toisteli hän tuon tuostakin.
— »Kyllä minä näytän niille keltanokille, viikinkipeni-
koille!» — haukuskeli hän minulle tuon tuostakin poi-
kiaan. »— No, sen minä nyt kyllä huomaan, etten enää
voi oppia itse tätä kieltä käyttämään, mutta sen minä,
saakeli soikoon, näytän, että ainakin voin ilman kielen-
kääntäjän apua saada selkoa asiakirjoista.»

— Ja uutta vauhtia sai hän, kun hänelle niissä pi-
doissa, jotka pidettiin suuren lähetystön jäsenille, oli
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tapahtunut se häpeä, ettei hän kyennyt eräälle ulkomaa-
laiselle tuttavalleen tekemään selkoa puheesta, jonka eräs
sarkatakkinen savolainen talonpoika oli pitänyt. Seu-
raavana päivänä määräsi hän, että pöytäkielenä hänen
talossaan oli oleva suomi.

— Mutta ukkohan on muuttunut fennoksi?" sanoin.
— Samaahan minäkin hänelle välistä leikilläni, mutta

silloin suuttui äijä: — »Elä sinä silti luule, että minä olen
fenno, jos opettelen suomea sen verran, että voin muut-
taa kieleni virastossani niitä varten, joilla on oikeus saada
asiansa sillä kielellä ajetuksi ... siinä on suuri ero ...—»

»— Mutta eiväthän fennotkaan muuta vaadi?*» — »Vai
eivät?* Vaativathan! Vaativathan!» — huusi hän ja alkoi
luetella kaikkia, mitä fennot vaativat ja mitä pahaa ovat
tehneet ja tekevät vieläkin ...

— »Kaikkea sitä ne vaati-
vat ja huutavat ja pitävät melua ...mutta niiltä on siivet
leikattava, ja juuri sillä tavalla ne leikataan, että me,
me ruotsinmieliset, me maan intelligenssi, opimme suo-
mea ja otamme heiltä sen ainoan olemisen ehdon, mikä
heillä on, ja heidän valtansa ja vaikutuksensa, joka on aina
ollut pahaksi. Mitä heistä silloin on jälellä, kun me kaikki
taidamme suomea. Ei mitään! Tyhjä tynnöri ja reikä
pohjassa!»

Me nauroimme, että selät hytkyi. Ukko huomasi
sen ja huusi kokasta:

-— Mite hauska se ole, jota sielä peräss'?*
— Täällä vain kaskuja kerrotaan, herra valtioneuvos,

vastasi toverini.
— Eikö olisi ehkä syytä ilmaista itseäni?* kysyin.
— Annetaan ehkä olla, niin saa ukko olla siinä luu-

lossa, ettei kukaan tiedä hänen kieliopinnoistaan.
— Mutta miksi hän niitä tahtoo salassa pitää?1
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— Tahtoo kai hämmästyttää maailmaa ...lyödä kie-
litaidollaan alas kuin salamana kirkkaalta taivaalta ...
vähää ennen ensi valtiopäiviä ...

Minä jäin venheestä ensimmäiseen valkamaan ja
venhe jatkoi valtioneuvoksen kanssa matkaansa.

Syksyllä tapasin ylioppilaan Helsingissä ja kohta
tulivat puheeksi valtioneuvos Tengmanin kieliopinnot.

— Oppiko se?" kysyin.
— Mikäs siinä! Jo se aika hyvin! — Voin kertoa

sinulle tuoreena uutisena — kunhan et vain vielä pane
lehtiin — että ensi vuoden alusta ruvetaan antamaan
alkuperäisiä suomenkielisiä asiakirjoja ukon virastosta.
Mutta virkatoverit olivat olleet vimmoissaan. Siellä oli
tiukkaan oteltu. Vaan ukko oli sanonut; että kun hän
kerran voi siitä suoriutua, niin täytyy heidänkin. Ei se
suomenkieli muka ole mikään niin vaikea ja monimutkai-
nen kieli, kuin miksi fennomaanit sitä itserakkaudessaan
kehuvat. Yhdellä kesälomalla sen salaisuuksien perille
voi päästä. — Virkatoverit yhä murisivat, mutta ukko
sanoi, että se olen minä, joka määrään. Eikähän siinä
mikä auttanut. Mutta kun kanslian päällikkö astui ulos
istuntohuoneesta, mutisi hän: »Ukko on höperö! Vanha
taattu ruotsinmielinen ... mennä luopumaan oikeuksis-
taan ilman mitään pakottavaa syytä ...ruveta oppimaan
suomenkieltä vapaaehtoisesti — se on valtiolli-
nen itsemurha! Se on vanhuuden heikkoutta — täysissä
hengen voimissa ollessaan hän ei olisi sitä koskaan
tehnyt!»

1899.



ELUKOITA LAITUMELLA.

Tyytymättömästi möyrien kulki kartanon karja talon
suurilla takamailla. Oli puute ruuasta ja ikävä parempia
laitumia. Hakamaat, kesannot ja läheiset lehdot olivat jo
niin paljaiksi jyrsityt, ettei siellä enää ollut mitään otta-
mista.

Sentähden täytyi karjan turvautua takamaihin. Siellä
oli kasketuilla ahoilla, lampien rannoilla, soiden laidoilla
ja purojen varsilla vähän enemmän luokaa. Mutta matka
oli sinne pitkä ja tuli joka päivä yhä pitemmäksi sitä mu-
kaa kuin karja syödä ehti, niin että minkä lehmät syödes-
sään lihoivat, sen ne kotiin kulkiessaan laihtuivat. Ja syk-
symmällä alkoi ruoka kokonaan loppua.

Siitä syystä oli kartanon karja oloonsa tuiki tyyty-
mätön ja pitihe pahalla tuulella. Se nurisi ja napisi, ja
sitä täytyi miesten asevoimallaestää aituuksiinmurtaumasta.

Varsinkin oli karjassa kaksi tyytymätöntä: toinen
iso härkä ja toinen kellokas, jotka aina edellä kulkivat.

— On se hävytöntä, ettei suuri kartano pidä parem-
paa huolta karjastaan, möyrysi härkä.

— Ladot täynnä apilasta, pielekset pullollaan luhta-
heinää, säesteli kellokas.

He seisoivat niittyaidan takana, jonka sisällä toiset
niittivät, toiset kokosivat latoihin tuoksuvia luokoja.
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— Jos ei tuo karja olisi niin tyhmää ja pelkurimaista,
kyllä tietäisin, mitä tekisimme, virkkoi kellokas?"

— Mitä tekisimme?"
— Vähän ne nuo veräjät ja veräjäin vartijat edes-

sämme kestäisivät, jos yksissä voimin rynnistäisimme.
Yhdestä paikasta kun karkoittaisivat, me toiseen karkai-
simme, yhdestä paikasta kun aitaa kohottaisivat, me toi-
sesta kaataisimme. Vaan ei ole rohkeutta mullikkain rin-
noissa. Kun kuka keppiä ojentaa, hännät suorina pakene-
vat.

Ja murinaan se jäi, ei uskaltanutkarja kapinaan nousta,
'a yhä sai se elämisensä aitain ulkopuolelta etsiä.

Eräänä päivänä oli karja loittoutunut tavallista edem-
mä erämaahan, kun härkä ja kellokas, jotka aina edellä
kulkivat, suolta mäelle noustessaan yht'äkkiä kohtasivat
aidan. Hetken aikaa aitovartta noudatettuaan he tulivat
tarkasti teljetylle veräjälle.

— Mikäs aituus tämä on?* kysyi härkä veräjäpuiden
läpi katsellen.

— Näyttää olevan kuin niittyaituus, on heinää kuinka
paljon tahansa, vastasi kellokas.

— Eikös sieltä kuulu kellon kalkatusta?"
Härkä ja kellokas kuuntelivat silmää räpäyttämättä

f korvaa liikauttamatta ja tulivat pian vakuutetuiksi siitä,
rtä aidan takana oli lehmiä.

— Töyttäämmekö veräjän kumoon?* kysyi härkä.
— Elähän ... se voi olla kartanon aituus ...katso-

taanhan ensin.
Ja he lähtivät ottamaan selkoa siitä, mikä aituus se

oli ja eikö aidassa ehkä olisi jotain aukinaista veräjää,
sillä härillä ja lehmillä on synnynnäinen kunnioitus sul-
jetulta veräjiä kohtaan — erämaassakin. Pian tulivat he



104

nurkkaukseen, jossa aita kääntyi. Siinä näkyi vasta tehty
niitty ja niityn reunassa oli lato ja aidattu pieles. Kaksi
lehmää, pientä mutta lihavaa, käyskenteli niityllä ävärtä
syöden.

— Kenenkä niitty se on?* kysyi kellokas.
— Meidän on niitty?* vastasivat lehmät.
— Mistäs sinne pääsee?* kysyi härkä.
— Ei tänne mistään pääse.
— Mistäs te olette päässeet?*
— Me olemme täällä aina olevia.
— Kenen lehmiä te olette?*
— Tuon mökin.
Siellä oli todellakin vähän ylempänä mäen rinteellä

mökki.
— Tottahan sinne täytynee jostain päästä, arveli

kellokas ja lähti aituusta kiertämään. Härkä kulki möy-
ryten perässä, ja muu karja tuntui jo nousevan notkosta.

He tulivat aholle, ahon laidassa oli mökki, ja mökin
ympärillä oli peltoja ylempänä ja alempana niittyjä. Pel-
loilla oli viljasta osa vielä leikkaamatta, toinen puoli oli
jo kuhilaalla. Oli ruista, oli ohraa, oli potattimaata ja nau-
ristakin. Se tuoksui niin makeasti sieraimiin. Mutta kai-
kista makeimmin lemusivat mökin pihalle levitetyt ja
aidoille ja portaille heitetyt kerput ja keruutöryt.

Olisipa siellä ottamista! Olisipa siellä, millä vatsansa
täyttäisi! Jopa siinä käskisi päivänpaisteisella pihamaalla
märehtien loikoa! — Vesi valui pitkänä kinana kellokkaan
suusta, ja härkä nuoli ahnaasti sieraimiaan.

Mutta portti pihamaahan oli suljettu ja kaikki verä-
jät tarkoin teljetyt, ihan kuin heidän uhallaan, vaikkei

ihmisiä näkynyt. He seisoivat pihaportin takana ja miet-
tivät, Kellokas koetteli nostaa säppiä sarvellaan, mutta
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se ei noussut. Härkä nosti kaulaansa aidan selälle, mutta
aita oli liian korkea yli hypätä.

— Vaan tämähän on meidän kartanon mökki, päätti
yht*akkiä kellokas.

— Mistä sinä sen tiedät?"
— Oletko koskaan kuullut muiden mökeistä puhut-

tavan?" Kaikki mökit maailmassa ovat meidän kartanon
mökkejä.

Härältä pääsi ilon mölähdys, ja hän rnufsti jotain.
— Syötiinhän viime kevännäkin erään mökin vil-

jat, eikä siitä meille mitään tullut. Pidimme hyvänämme!
Mökkien aituukset saa kyllä syödä, kunhan ei kartanon
omiin aituuksiin koske.

— Joko rynnistän?" kysyi härkä. Joko heitän portin
pääni yli?"

— Elähän vielä. Lähdemme vielä hakemaan, olisiko
missä mukavampaa paikkaa, — sillä härillä ja lehmillä
on, niinkuin jo sanoin, synnynnäinen kunnioitus sulje-
tuita veräjiä kohtaan.

He lähtivät kiertämään, mutta eivät löytäneet mis-
tään mukavampaa paikkaa: ei auki unohtunutta veräjää
eikä matalampaa aitaa. Kaikki oli yhtä korkeaa ja yhtä
tukevaa pisteaitaa, seipäät paksuista katajista ja vitsakset
sitkeistä näreistä, ja he tulivat takaisin samaan nurkkauk-
seen, missä olivat nähneet lehmät niityllä. Ne olivat siinä
yhä vieläkin.

— Minkä tähden niillä noilla pitää olla parempi lai-
dun kuin meillä?" — sanoi kellokas.

— Se on hävytöntä, että kaksi mökin mullikkaa syöpi
vatsansa täyteen yksiltä jalkainsa sijoilta, kun koko kar-
tanon karjan täytyy kuloja kankaita kaluta! — kiivasteli
härkä,
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— Ei saa tulla vieraaseen niittyyn, varoittivat mökin
lehmät, kun näkivät härän kyömistävän kaulaansa. —

Ettekö näe, että siinä on aita?"
— Takamailla ei saa olla mitään aitoja: laitumet

täällä ovat kaikille yhteiset, sanoi kellokas.
— Pois aita! mörähti härkä.
Jahärkä työnti aitaa sarvelleen, koettaen sitä kumoon

kaataa. Aita rutisi, mutta ei kaatunut.
— Se*panee vastaan! sanoi härkä.
— Puske tiukemmin! kehoitti kellokas.
— Sarvet tarttuu kiinni! huohotti härkä.
— Elä sillä lailla, neuvoi kellokas. Työnnä sarvesi

alimman aidaksen alle, siitä seipään kohdalta, ja nosta ...
näin! ...niin! — Kas niin!

Härkä teki taaskin, niinkuin kellokas neuvoi, sei-
päät nousi, aita nousi seipäineen ja kaatui maahan. Kel-
lokas ja härkä astuivat kaatuneen aidan yli niittyyn, ja
muu karja seurasi perässä ... sen ei tarvinnut muuta
kuin astua sisään valmiista aukosta.

Syötiin siinä ensin mökin säästöt: pieles ja lato. Sär-
jettiin sitten väliaita ja mentiin niitystä peltoon. Ahmit-
tiin ohrasta ja rukiista, mikä jaksettiin, ja lahmattiin jal-
koihin loput. Väliin maistettiin nauriin kaalia ja purtiin
jälkiruuaksi itse nauriitakin. Mökin lehmät ajettiin uiko-;
metsään ja annettiin lämpöiset lähdöt joka kerta, kun
yrittivät sisään.

Kun eivät härkä ja kellokas enää syödä jaksaneet,
hakivat he sopivata, pehmoista makuupaikkaa ja kohah-
tivat märehtimään keskelle mökin pihaa kerppujen ja
keruutörkyjen päälle, ja muu karja teki samoin.

Siitä tapasi heidät mökin mies palatessaan iltasilla
kartanon päivätöistä. Kovasti pahastuen, kun näki vuo-
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den vaivat menetetyiksi, tarttui hän ensimmäiseen seipää-
seen, ja kun eivät hyvällä lähteneet, mäikytti hän selkään
kellokasta ja iski kintuille härkää, ajoi pois pahantekijät
pihaltaan ja kyyditsi karjan kotiinsa, — uskalsipa vielä
mennä kartanon herralle valittamaan ja vaatimaan kor-
vausta karsimastaan tappiosta.

Vaan korvilleen sai mökin mies korvauksen sijasta
ja menetti vielä mökkinsäkin. Karjan kipurahoista otti
herra sen omaan haltuunsa, löi pellot ja niityt laitumeksi
ja teettää nyt elukoilleen kesähuvilaa torpan tuvasta,
jota parhaillaan puretaan.

1899.



KUN JUNA KULKI OHI.

Ylimääräinen juna oli juurikulkenut ohi vähää ennen,
kuin varsinainen postijuna saapui asemalle, eräälle pie-
nelle erämaan asemalle. Olin tullut postijunassa ja pääs-
syt matkaani jatkamaan erään vanhan ukon rattailla, joka
palasi asemalta kotiinsa, tuotuaan sinne jonkun matkus-
tajan.

— No, isäntä oli tänään asemalla, kun se ylimääräi-
nen juna kulki ohi?" kysyin puheen aluksi.

— Olin, vastasi hän yksikantaan.
— Siinähän se nyt meni, jatkoin.
— Menneen kuului.
— Kai näitte hänet?* — Ettekö nähnyt?*
— En tuota nähnyt, vastasi hän hetken kuluttua
— Ettekö ollut asemasillalla?*
— O-lin! virkkoi hän ääntään venyttäen.
— Ettekä nähnyt?1'
— Enkä.
— Mutta kuinka se on mahdollista?" Olitte asema-

sillalla ettekä nähnyt?"
Hän antoi minun taas hetken aikaa odottaa vastausta

ja virkkoi sitten:
>— Käänsin pois pääni, kun juna lähestyi.

1899,



KUULUTUS.

Vanha rovasti avasi juuri vastatullutta postilaukkua.
Otettuaan sieltä ulos ensin sanomalehdet ja annettuaan

niistä osan ruustinnalle ja toisen apulaiselle, sai hän käsiinsä
suuren kotelon, joka oli varustettu tuomiokapitulinsinetillä.

— Mitähän tässä on, sanoi hän, antakaapa sieltä
sakset, niin katsotaan.

Apulainen ojensi ukolle sakset ja jäi rovastin olka-
pään yli katsoen odottamaan kuoren aukaisua. Tulta
vasten nostaen leikkasi rovasti varovasti kuoren auki, veti
sieltä esiin painetun paperin ja tarkasteli sitä hetkisen.

— Jahhah, sanoi hän sitten. »Julkiluettavaksi saar-
nastuolista kolmena sunnuntaina peräkkäin.» — Vai niin!
— Se on siis se. Sitä ei lueta.

Hän nipisti huulensa yhteen, pisti paperin takaisin
kuoreensa, avasi pöytälaatikkonsa, laski kuoren laatikkoon
ja sulki sen.

— Mikä se oli?* kysyi ruustinna sanomalehtensä
takaa..

— Olipahan muuan kuulutus kirkkoon, vastasi rovasti.
— Miksei sitä lueta?" kysyi ruustinna uudelleen.

Mutta kun ei saanut vastausta ja lehdessä luettavat asiat
kiinnittivät hänen huomiotaan, unohtui häneltä samassa
asia.
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— Voi, voi, huokasi hän hetken kuluttua, laskien
lehden pöydälle, — yhä vain niitä ikäviä asioita! mikähän
tästä viime lopuksi tullee?"

Rovasti ei vuorostaan vastannut siihen kysymykseen,
vaan ilmaisi ajatustensa suunnan, virkkamalla kuin puo-
leksi itsekseen:

— Täytyy totella Jumalaa enemmän kuin i h m i-
si ä.

Kun näistä asioista oli jo niin usein ja niin paljon
puhuttu eivätkä ne olleet mitään iloisia asioita, jäi keskus-
telu siihen. Ruustinna meni askareilleen, jarovasti vaipui
lehtiinsä.

Mutta apulainen, joka oli nähnyt, mitä kuulutus
koski, ja levotonna astellut lattialla, kysyi:

— Eikö setä todellakaan aio lukea kuulutusta?*
— En aio, vastasi rovasti.
— Eihän se ole minun asiani, mutta eiköhän siitä

voi olla ikävyyksiä sedälle?*
— Minkäpähän minulle tainnevat.
— Vaan onko se viisasta ...onko edes oikeinkaan

saattaa kirkko vaaranalaiseksi ... ja samalla ehkä koko
maa?* Varsinkin, kun ei asia siitä enää parane ... se on
julkaistu ja luettu julki kaikissa muissa kirkoissa ...

Vanha rovasti oli tähän saakka puhunut sanomaleh-
tensä takaa. Nyt laski hän lehden pöydälle, otti silmä-
lasit nenältään ja virkkoi:

— Mitä ensiksi, siihen tulee, että se on julka^tu ja
muualla julkiluettu, niin se ei kuulu minuun ...vastatkoot
siitä ne, jotka, ovat sen tehneet. Minun mielipiteeni siitä
on se, että jos luet yhden, niin saat lukea toisenkin, saat
lukea kaikki, mitä luetetaan. Mitä taas viisauteen ja vaa-
ranalaisuuteen tulee, niin salli minun kysyä: ovatko lin-
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noitukset sitä varten, että niiden turvissa puolustamme
itseämme, vaiko sitä varten, että pelätessämme niiden
vahingoittuvan jätämme ne vihollisen valtaan. Lähinnä
Jumalaa on kirkko lujin linnamme. Ja mitä lopuksi tulee
siihen, että nyt enää olisi yhdentekevää, mitä minä tässä
asiassa teen, niin ei ainakaan minulle ole yhdenteke-
vää, olenko ollut myötävaikuttamassa tekoon, joka on ...

jota ... jota en hyväksy.
— Niin, setä tekee tietysti, niinkuin oikeaksi katsoo

...tahdoin vain ...

— Se on täällä ja täällä se pysyy, lisäsi siihen vielä
vanha rovasti, väänsi lukkoon laatikon, johon oli pistänyt
sen suuren tuomiokapitulista tulleen kotelon, ja solahutti
avaimen laajaan taskuunsa.

Ja kun oli jo myöhä ja kun apulainen siirtyi ullakol-
leen, puhalsi rovasti lampun sammuksiin ja meni makuu-
kamariinsa levolle. Eikä siitä asiasta seuraavinakaan päi-
vinä sen enempää puhuttu.

Mutta seuraavana sunnuntaina, kun kanttori oli
tuonut kuulutukset ylös saarnastuoliin, näki seurakunta
rovastin hänelle jotain kuiskaavan korvaan, kanttori las-
keutui alas, kulki alttarin ympäri sakastin ovelle, otti
oven pielestä naulasta kultaisiin kehyksiin sijoitetun tau-
lun jakantoi sen rovastin eteen saarnastuoliin. Kun rovasti
oli sen — korkealla, juhlallisella, vakavalla äänellä —

lukenut, antoi hän sen takaisin kanttorille ja kanttori
kantoi sen takaisin sille sijalle, mistä oli sen ottanut.

1899.



VARIS JA PÄÄSKYSET.

Metsävaris, joka hallitsee ja vallitsee talojen taka-
mailla, on kovin perso lintujen pesille. Olisi sillä kyllä
muutakin ruokaa syödäkseen, mutta kerran makuun pääs-
tyään ei sille kelpaa muu mikään kuin alastomat linnun-
poikaset, — parempi vielä, jos niillä jo on vähän untuvia
ympärillään, että kurkussa hiukan kangertelisivat. Se on
totutellut niitä kokonaisinaan nauttimaan. »Enhän minä
tapa, elävältähän ne nielen, panen vain lämpimämpään
paikkaan» — on hänellä tapana puolustautua, jos kuka
häntä tästä moittimaan pyrkii.

Mutta nyt olivat jo kevätkesästä kaikki pikkulintujen
poikaset takamailta loppuneet, ja suuret suojelevat omansa.

Ja sentähden lähti metsävaris tervehtimään tuttaviaan
peltovariksia kirkonkylässä. Sillä siellä tiesi hän olevan
laululintuja puutarhat täynnä, ja joka huoneen räystään
alla oli pääskyn pesä.

Aamulla varhain, kun ihmiset vielä nukkuivat, lensi
hän kenenkään huomaamatta rajan yli metsän rannasta
peltomaille ja tapasi varisveljen vakoa astumassa.

— Mitä sinä syöt?" kysyi hän aidan seipääseen istuu-
tuen.

— Toukkia, lieroja — toukkia, lieroja, vastasi pelto-
varis.
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— Huono ruoka — huono ruoka, raakui metsävaris.
— Syön, mitä saan — syön, mitä saan.
— Syö linnunpoikia!
— Ei ole tapana täällä — ei tapana täällä.
— Se makeata ruokaa — se makeata ruokaa!
— Saattaapa olla — saattaapa olla ...

— Tule toveriksi — puoliksi pannaan — pannaan.
— Minnekä menet?* kysyi peltovaris kaulaansa ojen-

taen.
— Tuonne kylään menen! vastasi metsävaris.
— Elä mene kylään ... elä mene kylään, varoitti

peltovaris.
— Miksi en menisi?*
— Elä mene kylään!
— Sano syysi ...sano syysi!
— Elä mene kylään! Elä mene —!

Vaan ei totellut metsävaris, kylään lähti. Lensi pel-
tojen yli lähimpään taloon ja istahti riihirakennuksen har-
jalle. Siinä katseli ja kuulosteli. Katseli pääskysiä, jotka
lentelivät poutaisella taivaalla talon ympärillä ja tuon
tuostakin pistäytyivät räystäiden alle; kuulosteli sitä siri-
nää, jota poikaset pesissään pitivät joka kerta, kun emo
heidän luokseen lensi.

Ei varis väkisin ota, ei tee ilmitappelua heikompain-
sakaan kanssa, vaan odottaa otollista hetkeä varkain vie-
däkseen. Kun kaikki pääskyt taas olivat poissa, lentää
kahnautti varis riihen katolta koivuun, joka oli aitan takana.
Siinä hän istui ja oli maailmaa katselevinaan, höyheniään
kynivinään. Vaan vesi kihosi kielelle, sillä aitan joka nur-
kassa oli pääskyn pesä, ja sen sisässäkin niitä tuntui ole-
van. Ne olivat kuitenkin vähän vaikeasti käsiin saata-

vissa. Hän laskeutui oksalta oksalle, kurkotteli ja kat-
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sasteli, piiloutuen aina puun rungon taa, kun kuuli pääs-
kyjen tulevan. Eräässä nurkassa oli nurkkahirren pää
jäänyt muita vähän pitemmälle, hän pudottautui siihen,
ja siinä oli pesä nokan saavutettavissa.

Pöytä oli katettu, ei muuta kuin ojentaa ja ottaa.
Pesä oli täynnä parhaan makuisia poikasia. Vaan tässä
ei niitä käy syöminen, hän kantaa ne yhden kerrassaan
tuonne riihen katolle, latoo ne siihen riviin, ottaa sitten
yhden kerrallaan nokkaansa ja keikauttaa päätään takaisin
...ei tapa, nielaisee vain elävältä, panee parempaan tal-
teen ...

Hän työnsi nokkansa pesän sisään, ja kun se tuli
sieltä ulos, oli siinä puolialaston pääskynpoika poikkite-
loin rapistelemassa. Ja hän otti vauhtia jaloillaan, levitti
siipensä ja lähti kiireesti lentämään riihen kattoa kohti.

Mutta herra varjele sitä elämää, mikä siitä yht'äkkiä
syntyi!

— Jo viep'! kuuluu kirkaisu ilmassa, kuin olisi veit-
sellä vihlaissut. — Jo viep'! Jo viep!' vastataan huutoon
toisaalta jostain.

Vaan varis on tottunut siihen, että pikkulinnut pesiään
puolustavat, eikä hämmästy huudoista. Pitäähän niiden
saada vähän huutaa, kun eivät muutakaan mahda. Ja
rauhallisesti lentää hän riihen katolle, laskee siihen saa-
liinsa, joka vielä elää, ja lähtee lisää noutamaan. Hänellä
on syömäsuunnitelmansa valmis, ja hän ei aio haikailla,
ennenkuin on sen loppuun suorittanut, kun on kerran
tänne saakka tullut.

Mutta yhä kiihtyy huuto ilmassa, se kuuluu läheltä
ja kaukaa, tästä talosta ja naapuritalosta, ja tuossa tuo-
kiossa koko kylästä. Ilma variksen ympärillä alkaa vihel-
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tää ja vinkua, niinkuin olisivat tuhannet piiskat sitä piek-
sämässä, ja joka isku sattuu variksen selkään. Kaikki,
mitkä siivilleen kykenevät: pääskyt, peipot, leppälinnut,
varpuset, västäräkit pellolta ja rastaat pellon takaa rien-
tävät hätään ja huutavat ja kirkuvat ja rätisevät ryöstö-
linnun korvaan. Mustanaan on ilma täynnä kiusanhenkiä,
joka taholta ne päälle täyttävät, edestä ja takaa, ylhäältä
ja alhaalta, ahdistavat kipenöivin silmin ja terävin nokin
kuin neuloin ja pienoisin kynsin kuin naskalin nenin.

Vähät hän nokista ja kynsistä, ne eivät pysty hänen
pitkään harmaaseen kauhtanaansa, mutta se huuto ja kir-
kuna, se häntä hermostuttaa. Herättävät koko maailman,
huutavat kaikki katsomaan epäonnistunutta yritystä ...

salaa luuli sen saavansa tehdyksi hän, nyt siitä tuli täm-
möinen häpeä ... ja kanatkin kaakattavat, ja kukot kot-
kottavat, ja hanhet huutavat ...

Hän lentää edestakaisin kylän kattojen yli, ei tiedä
mihin piiloutua, mihin häpeänsä peittää ...ei ole puita
täällä niinkuin metsässä, ei saa eksytetyksi, jälestään haih-
dutetuksi. .

Hän suuttuu, tekeytyy haukaksi, koettaa kopata kiinni
lähimmän kiusanhengen. Mutta siitä kadottaa hän tasa-
painonsa, tuuskahtaa nokalleen ja heittää hullunkurisen
kuperkeikan ilmassa ...

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

Peltovaristenkin on täytynyt nousta vaolta meteliä
katsomaan.

Kun vainottu varis näkee sukulaisensa aidan selällä,
rientää hän, minkä kerkeää, heidän luokseen apua saa-
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maan. Sen nähtyään jättävät pikkulinnut hänet heidän
huostaansa ja palaavat takaisin kylään.

Mutta ei saa metsävaris apua sukulaisiltakaan.
— Enkös jo varoittanut! sanoo vanhin varisten kon-

gressissa. Siellä maiden takana saattaa se käydä laatuun,
mutta täällä rintamailla ei sitä enää suvaita. Meillä on
täällä peltojen puolella olemassa semmoinen lintujen väli-
nen sopimus, että suurisiipisten pitää antaa pikkupyrs-
töisten olla rauhassa. Me emme rakasta sitä rähinää,
joka aina syntyy siitä, kun heitä häiritään. Sentähden
on parasta, että lennät kiireimmän kautta kotiisi. Jos
kerran vielä koettaisit, niin täytyy meidän ryhtyä
tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Metsävaris lähti nolona lentää laahustamaan taka-
maita kohti, josta oli tullutkin. Eikä häntä ole sen koom-
min nähty näillä asioilla liikkumassa.

Jonka vuoksi tästä tarinasta on oppi otettava sem-
moinen, että kun kaikki pikkulinnut ovat oikein yksimie-
liset, eivät heille variksetkaan mitään mahda.

1899.



TAKALISTON HEIKKI.

Takaliston Heikki oli istunut rovastin kamarissa ja
kuunnellut, kun pappilan herrat innostuksissaan puhui-
vat siitä suuresta ulkomaan adressista ja miten lähetystön
jäseniä oli juhlallisesti Helsingissä vastaanotettu. Nuo-
ret herrat selittelivät, miten Suomi nyt ikäänkuin toisen
kerran oli korotettu kansakuntien joukkoon, miten maail-
man etevimmät miehet olivat tunnustaneet asiamme
omakseen, miten meidät nyt kaikkialla tunnetaan ja mi-
ten kaikkialla meistä puhutaan, miten nyt oli arvokasta
elää ja kunniakasta kuolla, jos niiksi tulisi ...

— Onpa iloista kuulla, puhkesi Heikki puhumaan.
Ne on poikia ne maailmanmainiot! ...ovatpa totta tosiaan!
... katsohan, minkä tekivät ... läheppäs asian aikain
tänne asti, sekin Rarittu ja mikä se on se, joka on koko
maailman kiertänyt, ja se Vanterluhti, poika tuhti ..
vaan hädässä se ystävä tutaan ...no, ka, ihan toki aivan
niinkuin minullekin kävi ...

— Mitenkä Heikille kävi?"
— No, ihan niinkuin tälle Suomelle nyt! — Tiedät-

tehän te sen meidän paikan ...
— Käytiinhän siellä silloin karhun ammunnassa ~.

—No niin, niinpä niin ...sitä minä juuri...siitä
sen pääsitte tuntemaan, mutta sitä ennen ei kukaan täällä
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tiennyt Takaliston Heikistä, vaikka olisi nälkään kuollut
... ja sitä vailla se on monesti ollutkin ...niitä karhuja
minä ikäni kiitän ...

— Katsokaahan, hyvät herrat, mitenkä se oli niiden
karhuin kanssa ... ne kun joka vuosi kaateli ja raateli.
Se on koko maailman pahin karhujen pesä se meidän
takasalo ... ja hallanpesä vielä pahempi. Ei puhettakaan
siitä, että muualta apua saisi. Ei osattu tulla pyytämään-
kään, eikä kukaan tullut kysymään, että oletko mitä vailla,
että puuttuuko mitä ... vaan silloin piti tulla, kun ne
karhut siihen viimeiseen vimmaansa nousivat ja alkoivat
aivan ihmeitään tehdä ...niin silloin sanoi eukko, että
nyt ei auta muu, kuin mene viemään sanaa, että tulevat
auttamaan. Enhän minä .. . kukas sinne?* Mutta lähdin-
hän kuitenkin, lähdin kuin lähdinkin ja jouduin tänne
asti ja puhuin asiani, ja silloin tulitte, herrat, ja avun
toitte ... Mutta vähätpä siitä. Eiväthän karhut silti
loppuneet. Vaan se siinä parasta, että tultiin tutuiksi ...
»Siellä on semmoinen ja semmoinen ta10» ...itsepähän
tiennette, millainen on, en kehu. Mutta kun tie aukesi,
niin ei ole ollut käymätöntä kesää ...olette käyneet siellä
meillä ja minä täällä teillä. Ennen tulin, ukko rahjus, ei
kukaan uskaltanut mitään antaa, ei velaksikaan — lahjaksi
ei ole pyydettykään ... »Mikä sinut ... kuka lienet ...
kukapa sinulle?*» Mutta nyt! Nyt kun tulen, jo sanotaan:
»Ka, Takaliston Heikki! mitä kuuluu?*» Nyt tiedetään,
nyt tunnetaan, — ja säkki täytetään. — Niin, sitä minä
nyt tässä vain, että jos ne karhut eivät sinä suurena kar-
hukesänä siihen ilveeseensä nousseet ja niitä tuhojaan
tehneet, niin ...että tuota, että on niistä hyötyä välistä
karhuistakin ...

1899.



KAKSI SANKARIA.

Toinen oli parooni von Pflycht, toinen kauppaneu-
vos Haarfooten. He asuivat komeissa kartanoissaan toi-
nen toisella, toinen toisella puolen vuolasta virtaa. Paroo-
nilla oli paljon maita ja alueita ja alustalaisia, ja kauppa-
neuvoksella oli sekä sahoja että muita tehtaita ja paljon,
paljon rahoja pankissa. Esi-isät olivat kummankin kuulut,
ne olivat maansa merkkimiehiä olleet: von Pflychtit
sotilaina ja valtiomiehinä ja Haarfootenit monessa pol-
vessa kauppiaina ja teollisuuden harjoittajina, jotka oli-
vat rikastuneet puista ja tervasta. Paroonin kilvessä oli
noblesse oblige, 1 ja kauppaneuvoksen tunnussanana oli
richesse oblige,2 jonka mukaan hän katsoi aina olevansa
velvollinen toimimaan. He olivat hyviä ystäviä ja hen-
genheimolaisia ja kysyivät neuvoa toisiltaan kaikissa tär-
keissä asioissa.

Vaan eipä ollut ennen ollut niin tärkeätä asiaa kuin
oli asia, josta tieto salamana taivaalta iski. Ja niin pian
kuin tuli tieto siitä, mitä silloin oli tapahtunut, oli kum-
mankin ensimmäinen ajatus rientää toisen luo tietämään,
mitä oli tehtävä. He tapasivat toisensa puolitiessä vuo-
laan virran sillalla. Seurasi kauppaneuvos paroonia kotiin

1 Aateluus velvoittaa.
2 Rikkaus velvoittaa.
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ja saattoi parooni vuorostaan neuvosta, ja he pysähtyivät
taas sillalle seisomaan, ettei kukaan heitä kuulisi.

— Mitä on tehtävä?* kysyi kauppaneuvos vielä ker-
ran.

— Niin, mitä on tehtävä?* kysyi vuorostaan parooni.
— Kaikki on menetetty!
— Seisomme pohjattoman kuilun partaalla.
Ja he erosivat siitä sen suurempaan selvyyteen tule-

matta. Yö oli sakea ja sumuinen, ja sakea ja sumuinen
oli heidän mielensäkin.

Eikä ollut sumu aamullakaan haihtunut, kun he taas
tapasivat toisensa ja hakivat neuvoa toisiltaan.

— Isänmaa ei ole pelastettavissa, virkkoi kauppa-
neuvos kolkosti mietteittensä tuloksena.

— Sen hyväksi emme voi enää mitään tehdä, myönsi
parooni.

— Mutta pitääkö sinun todellakin vielä nähdä ainoa
poikasi vieraalla maalla menehtymässä?*

— Ja mitä takeita on siitä, ettei se omaisuus, jota
sinä ja esi-isäsi olette hiellä ja vaivalla koonneet —i

— Kiitos osanotostasi.
— Kiitos itsellesi.
— Ei ole meistä kysymys.
— Kunpa vain olisikin ...

— Hyvät neuvot ovat tarpeen.
— Mikä on tehtävä, se on tehtävä pian.
He erosivat vielä kerran, tulematta selvyyteen siitä,

mitä olisi tehtävä.
Ja vielä kerran tapasivat he toisensa valvottuaan

vielä yhden unettoman yön, tapasivat toisensa puoli-
tiessä vuolaan virran sillalla, ettei kukaan heitä kuulisi.

— Olen keksinyt keinon, sanoi parooni von Pflycht.
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— Olen tehnyt päätökseni, ilmoitti kauppaneuvos
Haarfooten.

— Anon hänelle armollisen luvan muuttaa maasta
ja siirrän omaisuuteni hänen nimiinsä, virkkoi taas parooni.

— Muutan rahaksi kaikki kiinteimistöni ja sijoitan
rahat Ruotsin pankkiin, kuiskasi kauppaneuvos.

— Olen jo kirjoittanut anomuksen.
— Annoin jo määräykseni asianajajalleni
— Olemme tehneet velvollisuutemme: pelastaneet

tänään, mikä ehkä jo huomenna olisi ollut myöhäistä.
— Noblesse oblige.
— Richesse oblige.
— Olemme samalla antaneet hyvän esimerkin.
— Esi-isämme olisivat varmaankin tehneet samoin.
Hetken äänettömyys. Sitten virkkoi parooni:
— Tulkoon nyt mitä tulee.
— Olemme nyt valmiit vastaanottamaan pahinta,

lisäsi kolkosti kauppaneuvos.
Ja parooni von Pflycht ja kauppaneuvos Haarfooten

puristivat äänettöminä toistensa käsiä ja erosivat siitä
vakuutettuina, että olivat kumpikin kohdastansa täyttä-
neet velvollisuutensa sekä itseänsä että isänmaatansa koh-
taan.

1899.



KOKKO JA KOKON POIKA.

Kun kokko ilmojen kuningas oli saanut poikansa
siihen ikään kasvatetuksi, että tämä kykeni lentämään ja
omin päinsä elatustaan hankkimaan, vei hän hänet kor-
kealle vuorelle vanhan kuivuneen hongan latvaan ja puhui
hänelle näin:

— Poikani, sanoi hän. — siinä on maailma aliasi,
tuolla näet toisella silmälläsi erämaat ja tuolla viljellyt
vainiot. Ennen vanhaan olivat kaikki maat erämaita, ja
silloin me koukkunokkaiset ja teräväkyntiset olimme
koko maailman valtiaita. Maailma ja kaikki sen kansoit-
tajat olivat meitä vastaan ja me laadimme niille lakimme
ja kirjoitimme sen kynnellämme niiden selkänahkaan,
jotka eivät ilman alistuneet. Kaikki riista sekä ilmassa
että maassa oli meidän karjaamme ja me olimme sen kar-
jan korkeita paimenia: otimme joukosta omamme, kun
tarvitsimme. Nyt on toinen puoli maailmaa viljelyksessä.
Näetkö tuolla noita lampaita, noita lintulaumoja, noita
kana- ja hanhiparvia, jotka siellä määkien ja kaakottaen
käyskentelevät, — kaikkia noita kynnettömiä ja ham-
paattomia ja heikkoja, jotka nyt ovat. herroja. Ne ne
ovat, joita varten lait laaditaan ja joita myöten maailma
mukautuu. Heitä nyt suojellaan, ja meitä vastaan on
vaino ainainen vireillä. Meidän päästämme on hinta
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pantu, ja rastaatkin ovat rauhoitettuja, pyilläkin on puo-
lustajansa, vesilinnuilla vartijansa, joka jänikselläkin kor-
kea kaitsijansa.

Se on nyt tätä aikaansa tämä, mutta odota, poi-
kani, odota, kohta on lopussa heikkojen herruus ja
kovakouraisten aika käsissä, voiman laki entisessä voi-
massaan!

Katsohan, ennen olimme pedot petoja toisillemmekin.
Kun karhu jalopeuran tapasi vasikkaa tappamassa, kävi
kimppuun, teki tappelun, ja vasikka juoksi tiehensä. Kokko
kun kalasääsken näki haukea kantamassa, sitä heti ahdis-
tamaan ja hauki pelastui. Nyt on toiset pidetty tuumat,
nyt emme toisiamme ahdista, vaan vieläpä autammekin.
Kun ei kettu lampaalta henkeä saa, tulee susi avuksi ja
saaliin jakavat; kun ei susi hevosta voita, rientää karhu
hätään ja tasan panevat. Kun sinä, kokon poika, et yksin
saa jänistä ulos näreiköstä, huudat vain ja rientävät när-
hit ja harakat häntä peloittamaan, ja sinä aukealta isket.
Sinä lihat viet, mutta jätät heille suolet ja sisälmykset.
Näin yhdessä metsästelemme, näin sovussa sotaa käymme
— ja voitto on meidän.

Erämaa yhä pienenee, saalis täällä yhä vähenee,
emme erämaista enää välitä. Yöksi tänne lennämme,
aamun valjetessa asutuille maille laskeumme, yli viljel-
tyjen vainioiden vaakumme, aina vaanien, aina valmiina
iskemään. Siellä on saaliit äärettömät, siellä liha laumoit-
tain laitumella käy. Siellä karitsoita, siellä vuonia, siellä
kesyä siipikarjaa kuin muurahaisia metsätiellä. Meille
lampaitaan lihottavat, meille riistaa rauhoittavat, ja kun
on aikamme tullut, otamme, anastamme, väkevämmän
oikeudella omistamme — ja silloin on kokko taas ilmojen
kuningas ja haukka kaikkien heikkojen herra!
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Näin puhui kokko, ja pojan silmät säteili, kynnet
koukistui, pyrstö laajeni ja siivet lentoon levisi.

— Elä vielä! Odota hiukan! Emme ole vielä val-
miit, eivät ole joukkomme järjestetyt noille isoille aukeille
uskaltaaksemme. Vielä on pedoilla pelko vainioiden vil-
jelijöitä, eikä ole sinne yksin hyvä mennäksesi. Mutta
ehdimme vielä, ei ole kiirettä, vielä on rajamailla riistaa.
Tuolla on pikkutalo peltoineen muista erillään, tuolla
torppa yksin erämaan reunassa. Siellä on saalista vielä
sinun osallesi, sieltä ota, sieltä iske, mitä saat, iske lam-
paita, teurasta vuonia, kaada karitsoita. Hyvän työn teet,,
yhteistä asiaamme edistät: pikkutalot pahimpia viholli-
siamme, niistä viljelyksen rutto korpiin leviää. Niitä
vainoo, niitä säälittä syö, elä lapsiakaan säästä, liinapäitä,
— helposti heidät marja-ahoilta yllätät ... ei kuulu hei-
dän parkunsa pihoihin, ei itku isoihin kylihin

. ..onneksesi
otat, makoiseen suuhusi syöt ja pojillesi syötät, niinkuin
minä sinulle syötän ... siitä luontosi lujeni, siitä nokkasi
koukistui, siitä kyntesi teroi ...

Lähde, lennä, tee, niinkuin neuvoin, olkoon se poli-
tiikkasi, poikani — ja kohta ei kysytä enää lampaiden
lakia, ei oinasten oikeutta, ja kohta on kukistettu heikko-
jen herruus.

1899.



KUNTAKOKOUS.

Kiihtynyt mieliala kuntakokouksessa oli noussut kor-
keimmilleen. Se oli se ainainen riidan aihe: kysymys
kansakoulusta kaksikielisessä pitäjässä.

Kunta oli jakautunut kahteen melkein tasaväkiseen
puolueeseen, jotka molemmat sokeasti seurasivat johta-
jiaan. Ruotsinmielisten johtajana oli eräs aatelinen kar-
tanonomistaja, parooni, suomenmielisten eräs eläkettä naut-
tiva professori, joka oli asettunut maalle.

Puolueet olivat vuoroittain voitolla, riippuen satun-
naisista enemmistöistä kokouksessa. Siitä oli seurauksena,
että mikä yhdessä kokouksessa päätettiin, se purettiin
toisessa tai jotenkuten muuten tehtiin tehottomaksi. Kou-
luista oli suurin riita. Valittelemalla ja kuvernöörin pane-
malla pakolla niitä oli saatu välttämättömin määrä perus-
tetuksi, mutta perustetuistakin riitti yhä riitaa. Koulu-
huoneiden ylläpito, koulutarpeiden hankinta, uusien opet-
tajain ottaminen antoi aihetta alinomaisiin rettelöihin.

Nyt oli taas kysymys uudesta koulusta, suomalai-
sesta koulusta ruotsalaiseen osaan pitäjätä. Asian oli saa-
nut vireille professori, ja kohta oli parooni pannut vasta-
virtauksen liikkeelle.

He istuivat eri päässä pöytää kunnan tuvassa jamolem-
milla oli miesjoukkonsa takanaan.
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Esitettyään asian lopetti professori puheensa:
— Eikö ole siis olemassa huutava epäkohta, että

satakunta kouluiässä olevaa lasta jätetään ilman mahdol-
lisuutta minkäänlaisen opetuksen saamiseen?* Olimme
odottaneet, että pitäjän herrat ruotsinmieliset itse pitäi-
sivät huolta alustalaistensa sivistystarpeista heidän kie-
lestään huolimatta, koskapa näiden lasten vanhemmat
melkein kaikki asuvat herrain itsensä tiluksilla ja ovat
heidän työssään. Mutta tämä kohtuullinen toivomus ei
valitettavasti ole toteutunut. Sentähden on meidän täy-
tynyt ottaa asia omaksemme.

— Herra puheenjohtaja! virkkoi parooni ja nousi
vuorostaan puhumaan. — Panen vastalauseeni sitä syy-
töstä vastaan, ettemme me ruotsinmieliset olisi yhtä har-
taita kansansivistyksen ystäviä kuin herra professori et

consortes. Kernaasti minun puolestani perustettakoon
kouluja kuinka monta tahansa, mutta jos kerran on koh-
tuudesta kysymys, niin vaatii se, että myöskin ruotsalai-
set lapset saavat sivistystä samassa määrässä kuin suoma-
laiset. En vastusta suomalaisen koulun perustamista,
mutta ehdotan kuntakokoukselle, että samalla päätettäi-
siin perustaa ruotsalainen koulu Ylilän kylään, jonka
ruotsalaiset lapset ovat yhtä paljon sen puutteessa.

— Jos olen oikein ymmärtänyt herra paroonin, tah-
too hän, että ehdoksi ehdottamani suomalaisen koulun
perustamiselle Alilan kylään pantaisiin ruotsalaisen kou-
lun perustaminen Ylilän kylään?"

— Aivan niin, herra professori.
— Siinä tapauksessa täytyy minun vastustaa ehdo-

tusta. Paitsi sitä, että tällainen pakollinen yhteenkytke-
minen rajoittaa kunnan vapaata päättämisvaltaa, ovat kun-
tamme ruotsinkielisen vähemmistön edut jo tarpeeksi
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turvatut. Väkilukuun katsoen on meillä ruotsalaisia kou-
luja niin paljon, kuin niitä kohtuudella voidaan vaatia.
Kysymyksen herra paroonin ehdottamasta ruotsalaisesta
koulusta voi sitä paitsi ottaa erikseen esille; tähän asiaan
se ei kuulu.

— Meillä on valitettavasti ikävät kokemukset siitä,
että suomalaiset kerran itselleen etuja saatuaan eivät
suostu ruotsalaisille niitä suomaan.

— Samat ovat kokemukset meilläkin.
— Niinpä ei teillä siis oman etunne kannaltakaan

pitäisi olla mitään sitä vastaan, että molempien etuja aje-
taan yht'aikaa.

— Te tiedätte hyvin kyllä, herra parooni, että kunta
ei suostu yht'aikaa kahden koulun perustamiseen ja että
jos kunta moisen sen arvoa alentavan päätöksen tekisikin,
valitus siitä olisi valmis ja päätöksen kumoaminen myös-
kin. Seuraus ehdotuksestanne on siis suomalaisen koulu-
kysymyksen raukeaminen, ja se on tietysti tarkoituskin.
Tunnen vastustajani liiaksi hyvin voidakseni tämän var-
muudella väittää.

— Herra puheenjohtaja! Minä pyydän, ettei täällä
sallittaisi mennä persoonallisuuksiin.

— Teillä on vain kysymys vallasta, kaikki suomalai-
set koulut ovat teille kauhistus!

— Entäs teille ruotsalaiset?* . Mehän emme vastusta
ehdotustanne, tahdomme sitä vain laajentaa. Annamme
kunnan itsensä päättää.

— Tämä ei ole muuta kuin niitä tavallisia vehkei-
tänne, verukkeitanne.

— Panen vastalauseeni sellaista puhetta vastaan!
— Sopiihan panna — ja haukkua meitä taas »Uudessa

Suomettaressa» ja »Matti Meikäläisessä».
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— Ja teidän »Nya Pressenissä» ja »Fyrenissä»!
Ja myrsky oli puhjennut, tuo tavallinen rajuilma,

jota ilman ei mistään asiasta selvitty. Sekä parooni että
professori alkoivat puhua yht'aikaa, ja heidän puoluelai-
sensa tekivät samoin. Sanoja ei enää hillitty, syytöksiä
ei säästetty:

— Te tahdotte estää meitä antamasta opetusta äidin
kielellä lapsillemme! Te tahdotte pakottaa heitä vieras-
kielisiin kouluihin!

— Te tahdotte koulujen varjolla ajaa omia suoma-
laistuttamispyyteitänne! Te tahdotte harjoittaa vähem-
mistön sortoa!

Puheenjohtaja ei voinut saada aikaan järjestystä,
ja kokous täytyi hetkeksi keskeyttää.

Yhä riidellen ja vältellen joutuivat parooni ja profes-
sori kunnanhuoneen kamariin. Siellä oli juuri vastatullut
posti pöydällä. Molemmat ottivat lehtensä ja alkoivat
silmäillä niitä. Yht'äkkiä huudahtivat he melkein yhteen
ääneen:

— Armollinen jul... kaksi . .. viidenneltätoista päi-
vältä ... Mitä tämä on?"

— Mitä tämä on?" kysyivät he vielä uudelleen toi-
siltaan, mutta ei kumpikaan osannut vastausta antaa.

Porstuasta ja tuvasta kuului yhä vain kiihtyvää väit-
telyä ja melua.

— Tässä on kirjoitus, jossa kehoitetaan puolueita
sopuun ja yksimielisyyteen, sanoi professori hetken kulut-
tua.

— Täällä on myöskin semmoinen kirjoitus, virkkoi
parooni.

He vaihtoivat lehtiä ja lukivat.
Heittivät pois ja lukivat vielä uudelleen.
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Panivat kumpainenkin tupakan, — kävelivät, istuu-
tuivat, nousivat ylös — huomasivat sikariensa sammuneen
ja tarjosivat kumpainenkin tulta toisilleen ja kiittivät
kohteliaasti, vaan eivät vielä mitään virkkaneet.

— Nyt hänen täytynee luopua ehdotuksestaan, ajat-
teli parooni.

— Nyt ei hän enää voine vastustaa, ajatteli professori.
— Mutta jos hän ei luovu ..

.?* jatkoi parooni
ajatustensa juoksua, — pitääkö minun sitä yhä vas-
tustaa?*

— Jos hän yhä vielä vaatii ruotsalaista kouluaan ..A
ajatteli vuorostaan professori, — se on kyllä kohtuullinen
vaatimus, mutta ...

Mutta ääneensä sanoivat he molemmat, toistensa
ajatusta jatkaen:

— Tässä nyt seisomme! sanoi parooni.
— Riitoinemme, lisäsi professori ja nyökytti hitaasti

päätään, niinkuin moittien.
— Kieli riitoinemme ...

— Koulu riitoinemme ...

— Mutta syy on ollut teissä! kivahti professori.
— Kun te tietysti olette viattomia kuin lampaat,

lisäsi parooni.
Ovi avautui, ja porstuasta kuului ukkojen yhä kiih-

kenevää väittelyä:
— Ei penniäkään ruotsalaiseen kouluun! — Valite-

taan! Valitetaan — vaikka talot ja tavarat menköön!
— Kenen lieneekään siemen kylvämä, siinä näkyy

ainakin sato, virkkoi professori.
— Syytä on kyllä meissä molemmissa.
— Ehkä on — ja on varmaankin!
— Mutta eikö ole mitään keinoa sopimiseen?* huu-
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dahti parooni ja asettui vastustajansa eteen. Koska nyt
kerran kumpainenkin harrastamme kansansivistystä.

..

— Niin teemme ja loukkaudumme kovin, jos sitä
epäillään.

— Mutta ruvetkaa te ajamaan ruotsalaisten koulu-
jen asiaa yhtä suurella innolla kuin suomalaisten!

— Ja tekö suomalaisten?"
—Se on ainoa keino! Vaihdamme osia — jo tässä

kokouksessa!
— Minä tiedän vielä paremman keinon: ajamme yh-

dessä kumpaakin asiaa ... yhtä suurella innolla!
Melu ulkona yhä kiihtyi .. .

— Asialla on kiire. Pirtin nurkka palaa!
Katselivat heitä kummissaan kunnan ukot, kun näki-

vät paroonin ja professorin yhdessä astuvan kokoushuo-
neeseen, menevän samalle puolelle pirttiä ja istuvan tois-
tensa viereen penkille — ennen aina toinen toiselle puo-
len tupaa. He olivat vakavan ja totisen näköisiä, paroonin
kasvot liikutuksesta värähdellen ja professori omituisesti
silmiään räpytellen.

— Herra puheenjohtaja! sanoi parooni, ja samassa
vallitsi pirtissä haudan hiljaisuus.

Kun parooni oli vapisevalla äänellä lukenut sanoma-
lehdestä sen, mitä siinä seisoi, ja professori muutamin
liikutetuin sanoin selittänyt, mitä se merkitsi, pyysi parooni
uudelleen puheenvuoroa ja ilmoitti, että hän tarkemmin
mietittyään ehdotusta suomalaisen kansakoulun perusta-
misesta Alilan kylään ...ja mitä muuten tapahtunut oli
.♦. tahtoi kaikin puolin kannattaa asiaa ...kehoittaen
muitakin tekemään samoin.

Ei kukaan virkkanut mitään.
— Onko se koko kunnan mielipide?" kysyi esimies.



131

— On . . . hyvä on.
— Sanokaa korkealla äänellä: hyvä on! ehdotti esi-

mies.
— Hyvä on! jyrähti nyt melkein kiukkuinen

huuto pirtin joka nurkasta.
— Herra puheenjohtaja, kuului professorin ääni. —

Ehdottaisin, että ensi kokouksessa otettaisiin valmistetta-
vaksi kysymys ruotsinkielisen kansakoulun perustami-
sesta Ylilän kylään ...sillä niinkuin asiat nyt ovat ...

— Hyvä on! jyrähti nyt uusi huuto, — ja ennenkuin
hän oli ehtinyt jatkaa, puhalsi puheenjohtaja, muuten
hiljainen ja tasainen mies, puhalsi seisoalleen ja huusi,
kasvot hehkuvina ja ääni itkun tukahduttamana:

— Eläköön yksimielisyys! — Eläköön isänmaa!
Eikä siinä kokouksessa enää kyetty muita asioita

käsittelemään. Eikä sen päivän perästä ole sen kunnan
kokouksissa ollut erimielisyyttä uusien koulujen perusta-
misesta eikä vanhain kannattamisesta ...

1899.



»SILTÄ VARALTA.»

Matti — olkoon hänenkin nimensä nyt Matti, koskei
hänenlaisilleen miehille kuitenkaan voi sen kunniakkaam-
paa keksiä — oli mylläri. Matit olivat monessa polvessa
isästä poikaan olleet mylläreitä tässä samassa myllyssä.
Ei ollut laitoskovinkaan kumma, yhdellä kiviparilla käypä,
jonka joku esi-isistä oli rakentanut kosken niskaan luon-
nolliselle sileälle kallionkielekkeelle, ilman muuta kivi-
jalkaa, kuin minkä tuo kallio tarjosi. Paikka oli sattunut
niin sopiva, että koskeen lohjennut kallionlohkare ajoi
kuin luonnollisena ränninä vettä rattaaseen, samalla kun
liika vesi lohkareen ulkopuolitse suurta uomaa myöten
kuohui ohitse.

Aikain kuluessa oli mylly muuttunut sen kallion
näköiseksi, harmaaksi ja sammaleiseksi, jonka päälle se
oli rakennettu, niin että oli vaikea sanoa, mikä oli kalliota,
mikä myllyä. Ja kun koski suurempain tulvain aikana
kuohui yli kallion, peittäen myllyaitan alimmat hirret,
ja vyöryi vaahtona alempana olevassa akanvirrassa, oli
yhtä vaikea sanoa, oliko se kallioperustus vai sen päälle
rakennettu tukevatekoinen myllyaitta, joka seisoi tana-
kampana veden painoa vastaan.

Eikä ollutkaan tulva vielä koskaan saanut tätä myl-
yaittaa särjetyksi eikä suuremmin vahingoitetuksikaan,
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vaikka se usein oli sitä uhannut, vieden välistä vesirat-
taan, välistä sulkua ruhjoen. Mutta kun myllyaitfa ilman
muuta tukea kuin omaa painoaan näytti olevan ainaisen
vaaran uhkan alaisena, pudistelivat myllymiehet ja muut
ohikulkijat usein päätään, arvellen Matille, että kyllä se
vielä kerran viepi tuon sinun myllysi. Mutta siihen saivat
he mylläriltä vastaukseksi:

— Kyllä se siinä kestää, se on tehty siltä varalta.
Yhtä paljon kuin mylly oli kallion karvainen, oli

Matti myllynsä karvainen. Astuessaan myllyn ovesta
sisään oli vaikea keksiä Mattia säkkiensä keskeltä. Näh-
dessään hänen jauhonharmaana, tukevahartiaisena ja
tanakkajalkaisena seisovan alasillalla sen paksun pilarin
vieressä, joka alapäällään ponnisti kalliosta ja yläpäällään
kannatti yläsillalla olevia kiviä, muodostaen ikäänkuin
myllyn selkärangan, tuntui siltä, kuin olisi hänen,
vaikka tulva katkaisisikin karan ja heittäisi myllyn
koskeen, pitänyt jäädä seisomaan paikoilleen kalliolat-
tialle kuohujen keskeen. Hän oli hänkin tehty siltä
varalta.

Viime talvi oli se suurten tuiskujen lumitalvi javiime
kevät se suurten tuhojen tulvakevät. Koski oli läkähtynyt
lumeen ja jäätynyt pohjaansa myöten. Missä muulloin
kuohut, siinä nyt kinokset. Myllyä ei erottanut ollenkaan
rantakalliosta, se oli melkein kattoaan myöten hautautu-
nut kuin liikkumattomain kuohujen keskeen. Ja yläjär-
vissä, ylämaissa ja -metsissä kerrottiin olevan lunta vielä
enemmän.

— Saapas nähdä, sanottiin. Eiköhän olisi hyvä,
jos ajoissa pönkittäisit ...

— Sillä on paha mielessä: nuo kaikki lumivuorensa
kun irtauttaa ... näethän, mitenkä se varusteleikse ...
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Mutta kaikkiin peloituksiin ja varoituksiin oli Matin
ainaisena ja ainoana vastauksena:

— Se on jo varattu siltä varalta.
Jo jäiden lähtiessä oli vesi Matin koskessa korkeam-

malla kuin koskaan ennen tavallisten tulvien aikana. Jys-
kien loi suvanto jääpeittonsa, ja kaikki kylän väet olivat
sitä katsomassa. Myllyranta, myllykallio ja mylly itse
olivat täynnä uteliaita. Myllymiesten kuormia seisoi
kymmenittäin äyräällä vuoroaan odottamassa, kun mylly
oli seisonut puolen talvea veden puutteessa. Jahkailivat
ja päivittelivät ja pahinta ennustivat. Ainoa, johon asia
ei näyttänyt ollenkaan koskevan, oli Matti. Hän askaroi
niinkuin ainakin myllyssään, kantoi säkkejä ulos ja toisia
sisään, ja kiire siinä oli, silläkiven silmä nieli hyvän veden
aikana, minkä sille suinkin kerkesi antaa.

— Tekee siinä koko talven työn, kehuttiin.
—Se kun on tehty siltä varalta vesimylly ... veden

aikana jauhamaan, vastasi Matti.
Jäälautta toisensa perästä solui suvantoon, viivytte-

lihe siinä vähän aikaa epätietoisena, mitä tekisi, mutta
yht'äkkiä tempasi koski sen nieluunsa ja uhkaavana syök-
syi se myllyä kohti.

— Nyt se sen viepi! — Tuo se nyt sen viepi! huudet-
tiin joka kerta.

Näytti siltä, kuin ei olisi tarvittu muuta kuin pieni
nykäys, että mylly olisi pudonnut suulleen koskeen niin-
kuin pääskyn pesä räystään reunalta.

— Se on asetettu siihensiltä varalta, ettei vie.
Ja se näytti todellakin olevan asetettu siihen siltä

varalta, etteivät jäät siihen sattuisi. Sillä juuri kun jää-
lautta ryntäsi koskeen ja tuli suoraan myllyn ratasta kohti,
käänsi virta sen niin, että se sattui kalliorännin kiviin,
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särkyi ja solahti ohitse. Ainoastaan pienemmät jääloh-
kareet kantautuivat ränniin ja siitä vesirattaaseen, mutta
se oli taas sekin tehty »siltä varalta», että se jaksoi polkea
ne jalkoihinsa ja murskata ne sitä pienemmiksi, kuta
kovempi oli veden kulku ja kuta nopeampirattaan pyörintä.

Vaan tulva nousi nousemistaan, kaikki kosken kivet
olivat jo aikoja sitten veden alla, suvanto laajeni suureksi
järveksi ja pääsi purkautumaan vain kapeana nieluna

kosken kautta ulos. Siinä nielussa seisoi mylly kallionkie-
lellään, ja ratashuone oli jo puolillaan veden alla. Vim-
mattua vauhtia pyörien pani se kiven kiertämään kuin
villikissan, seinät tutisemaan ja tutisemaan Matinkin pyl-
vään juuressa.

Ainoastaan rohkeimmat nuoret miehet uskalsivat enää
viipyä myllyssä Matin kanssa, muut vetäytyivät rannalle
katsomaan rysähdystä, jota joka hetki odottivat.

Jäistä ei enää ollut pelkoa, ne olivat kaikki laskeneet,
ennenkuin tulva ehti myllykallion tasalle. Mutta pian
alkoi irtautuneita venheitä, laitureita, saunoja, latoja,
nuottakotia ja tukkipuita tulla alas. Toisetkiertelivät suvan-
nossa, ajautuivat rannoille ja tarttuivat kiinni, toiset hurah-
tivat koskeen. Samassa kohosi vesi yhä niin, että aukko,
josta vesi rattaaseen putosi, oli jo kokonaan veden alla.

Kohta tuli sitä myllyaitan alasillallekin, niin että se pian
virtana vilisi seinän raoista sisään ja kynnyksen yli kos-
kena ulos.

— Tehköönpä nyt puhdasta, kun tahtonee, sanoi
Matti, vedessä seistessään.

Mutta eräs asia alkoi Mattia huolettaa sitä mukaa
kuin vesi nousi: se, ettei enää alkanut saada säkkejä jau-
hotorven alla kuivina pysymään ja jauhot ilman säkkiä
juoksivat jokeen.
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— Olisi tuo vielä joutanut veden aikana pyöriä,

mutta mikäpä häntä kaloillekaan velliä keittämään, —

ja Matti päätti vihdoinkin laskea alas sulun ja seisauttaa
myllynsä siksi, kunnes enin vesi ehtisi laskeutua.

Mutta sulku ei ollutkaan enää siltä varalta tehty.
Matti oli ensi kerran erehtynyt laskuissaan. Veden paino
sulun lautoja vastaan oli niin suuri, ettei se laskeutunutkaan.

Vaan ei hän voinut jättää kiviäkään kuiviltaan pyö-
rimään. Ne kuumuisivat tuossa tuokiossa ja sytyttäisivät
myllyn.

Siinä oli Matti nyt tulen ja veden välissä, ja ensi
kerran elämässään oli hän hämillään — hetkisen. Mutta
seuraavalla hetkellä tarttui hän uudelleen kurikkaan, jolla
turhaan oli koettanut lyödä sulkua alas, paukautti sillä
sitä kiilaa, jonka avulla kiviä voi nostaa ja laskea, jakohotti
yläkiven irti alakivestä.

Mutta kun kivi irtautui kihnauksestaan, muuttui se
huimapyöräksi ja lisäsi rattaiden vauhtia. Hammasra-
tas ulvoi, lyhty lauloi, kivi vihelsi, koko rakennus alkoi
tutista ja reutoa, mutta Matti ei ollut tietävinäänkään —

voiteli vain akseleita.
— Ne kun vain pitää voiteessa siltä varalta, etteivät

kuumene ...

Vasta sitten kun vesi, joka vain nousemistaan nousi,
jo alkoi kohota yläsillalle, lähti hän maihin, viimeinen
säkki selässään, ja istui kosken rannalle, jossa pani tupakan.

Rantatörmä oli väkeä mustanaan.
— Mikä ihme sitä pitelee?
— Se kun on tehty tulvainkin varalta, kosken mylly,

tuumaili Matti.
— Vedenpaisumus tämä on eikä enää tavallinen

tulva.
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— Yhä se vain seisoo!
— Kun ei tulle vettä kovempaa, — sanoi Matti.
Mutta tuskin oli hän sen sanonut kun kuului huuto:

— Nyt se menee!
Suvantoon oli kokoontunut puuruhka, jonka keskus-

tana oli iso lato. Se oli pyörinyt ja purjehtinut ympäri
suvantoa, kerännyt ympärilleen kaikkea törkyä, mitä
vedessä uiskenteli, kasvanut kuin pieneksi saareksi ja nyt
se vihdoinkin ryntäsi kuin uhalla ja yhteisestä tuumasta
väylän suuta kohti ja myllyä kohti, joka seisoi räystäi-
tään myöten vedessä.

Nyt se menee, ei ole epäilemistäkään ... Mattikin
nousee jo seisoalleen, ikäänkuin apuun lähteäkseen, mutta
istuutuu taas.

Sillä eihän mylly sittenkään mennyt. Siitä meni vain
katto ja pari hirsikerrosta, jotka sysäyksen voimasta kei-
kahtivat kuin hattu miehen päästä, pyörähtivät alas akan-
virtaan, kelluivat siinä vähän aikaa ja katosivat kuohui-
hin. Mutta myllyaitan seinät seisoivat yhä paikoillaan,
ja vesiratas ja hammasratas ja lyhty ja kivi jatkoivat yhä
pyörintäänsä, niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Se
vain eroa, että kun ennen piilossa pyörivät, nyt pyörivät
kaiken kansan nähtävinä, vettä jauhaen, niin että vaahto
ympärillä jauhona pölisi.

— Eipähän sittenkään mennyt! — Eipähän pakana
sittenkään mennyt! huudettiin.

— Se kun on tehty siltä varalta: karatukki kallioon
upotettu, vastasi Matti, nousi ylös kiveltään ja lähti myl-
lynsä kattoa kosken alta etsimään.

1899.



HÄRKÄTAISTELU.

Oli ennen muinoin Don Carlos, Espanjan kuningas,
kutsunut kaikki hovinsa herrat ja naiset, kaikki pääkau-
punkinsa parhaat ja kaikki valtakuntansa kuuluisimmat,
oli kutsunut heidät Madridin suureen sirkukseen katse-
lemaan härkätaisteluita, jotka hän isäinsä valtaistuimelle
astumisen vuosipäivänä oli heidän huvikseen käskenyt
toimeenpanna.

Jo kauan oli tätä kansallista juhlaa, jota jalompaa
ei Espanjan kansa toista tiennyt, valmistettu, sillä siinä
piti tarjottaman näytelmä, jota ei Espanjassakaan oltu
ennen nähty. Härät, joita vastaan maan parhaiden torea-
dorien tuli taistella, olivat sitä varten tuodut kaikkialta
maailmasta maiden ja merien takaa. Siellä piti oleman
härkiä Ameriikasta ja Intiasta, Englannista ja Italiasta,
Itävallasta jaLiettuan metsistä, Unkarin ja Venäjän aroilta,
pitipä olla Itämeren takaisista maistakin, joiden nimiäkään
ei oltu ennen kuultu, piti olla kesyinä syntyneitä ja sekä
villeinä että puolivilleinä pyydystetyitä.

Suurella uteliaisuudella ja jännityksellä, jopa kiih-
kollakin odotettiin sentähden näytelmän alkamista. Kun
kuningas oli hovinsa ja kansansa keskeen punaisella ver-
hotulle istuimelleen asettunut, ajoivat taistelijat sisään
arenalle: ajoivat ensiksi ratsastavat pikadorit eli pistäjät,
ritareiksi puettuina ja varustettuina peitsillä kuin pitkillä
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kynillä; heidän jälkeensä astuivat silkkisillä, heleävärisillä
nauhoilla koristetut banderillerot; ja lopuksi tulivat itse
taistelijat eli toreadorit upeissa vaunuissa ajaen, hienosti
puettuina, vasemmassa kädessä härkää ärsyttävä punai-
nen vaate ja oikeassa kirkas keihäs sydäntyneen rinnan
lävistämistä varten, — kaikki nämä käyden kuningasta
tervehtimään ja saaden häneltä luvan veristen leikkien
alkamiseen.

Ja niin pain kuin ovat pikadorit asettuneet puoli-
ympyrään vastapäätä el Torilineli härkätallin ovea,
josta eläimet päästetään sisään, ja banderillerot pitkin
arenata hajauneet, antaa kuningas merkin, ja tallin ovi
avataan. Härkä hyökkää ulos, koukistaa niskansa ja käy
pikadorien kimppuun. Pikadorit häntä hevostensa selästä
peitsillään pistävät ja väistävät hänen vimmaansa, joka
kiihtymistään kiihtyy. Hevonen toisensa perästä haavoit-
tuu ja kaatuu maahan. Mutta kun pikadorit ovat poistu-
neet, on banderillerojen vuoro astua härkää yllyttämään,
sillä tarkoitus on saada hänet vihasta silmittömäksi ja kiu-
kusta sokeaksi heittämällä hänen selkäänsä teräväkärkisiä
keppejä, joissa kirjavat nauhat hulmuavat. Kivusta mie-
letönnä karkaa silloin haavoitettu ympäri arenaa, etsien
vihollista, joka häntä aina takaa uhkaa ja aina edestä väis-
tyy. Silloin astuu toreadorien ensimmäinen, espadaksi
nimitetty, hänen eteensä ja hänelle punaista vaatettaan
huiskuttaa ja kirkasta keihästään välkyttää. Viimeiset
voimansa kooten hyökkää härkä häntä sarviinsa seivästä-
mään, mutta vielä kerran väistää vastustaja, ja kun sarvet
vaatteeseen sotkeutuvat, uppoo espadan säilä sydämeen,
ja siihen kaatuu vainottu, vuodattaen verensä arenan hiek-

kaan, kuninkaan ja hänen kansansa huviksi, heidän huu-
doilla ja kukkasilla tervehtiessä suurta sankaria.
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Niin kaatuivat Intian härät ja kaatuivat Ameriikan,
kaatuivat puhvelit, bisonit, kaatuivat kaikki kuninkaan
jalkojen juureen, niinkuin jo olivat kaatuneet ne kansat,
joiden maista olivat tuodut. Ylen oli näytelmä ihana ja
innostuttava, ja sitä mukaa nousi mieliala, kuta etäisem-
mistä ja oudommista maista olivat kotoisin härät, jotka
vuorotellen arenalle ajettiin. Sillä hyvin oli Espan-
jan kuninkaasta ja hänen kutsutuista vieraistaan huvitta-
vaa nähdä, miten eri tavalla tapattivat itsensä eri härät.
Yksi syöksyi kohta ulos tullessaan espadan miekkaan,
toinen saatiin vasta pikadorien peitsillä raivostumaan,
kolmas pelästyi ja pakeni, mutta turvautui lopulta bande-
rillerojen vainoamana sarviinsa hänkin ja sai surmansa,
— sillä ei sallinut arenan jalolaki pakenevaa tappaa, ainoas-
taan kaksintaistelussa kaataa. »Elköönkä seisovankaan
härän sydämeen miekkaa syöstäkö, vaan odotettakoon
hyökkäystä, ja saakoon hän siinä surmansa» —

niin kuului arenan toinen ikimuistoinen ohje, jonka Espan-
jan kaikki kuninkaat, sirkusten suosijat, olivat noudatetta-
viksi vahvistaneet.

Korkeimmilleen oli noussut katsojain innostus. Hei-
dän poskensa hehkuivat, silmänsä paloivat, viuhkat välk-
kyivät ja töyhdöt teiskuivat, — naurettiin, huudettiin,
hurrattiin, ja ilma oli kirkas ja kuuma, täynnä hajuvesien
tuoksua ja verihöyryjä. Viimeinen taistelun kohtaus oli
suorittamatta, yksi oli härkä vielä jälellä.

Asettuivat pikadorit taas tavallista lukuisampina puoli-
ympyrään tallin oven edustalle ja hajaantuivat banderil-
lerot ympäri arenaa ollakseen jokataholla valmiina. Espada,
joka nyt astui esiin, oli kaikista taistelijoista taitavin ja
kuuluisin, oli kaikkien suosikki, ja hänet otettiin myrs-
kyisillä hyvähuudoilla vastaan. Odotettiin jotain erin-
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omaista, loistavaa loppua, jonka vertaista ei ennen oltu
nähty, sillä härkä, jonka kuolema oli päättävä juhlapäi-
vän, oli kotoisin kaukaisesta maasta, pohjoisten merien
takaa, jossa villipetoja vilisee ja jossa ihmisten tiettiin
olevan yhtä villejä kuin pedot. Lienee härkakin, sieltä
tänne tuotu, tavallista villimpi ja väkevämpi.

Mutta hämmästyksen huudahdus kävi kautta suu-
ren sirkuksen, kun odotettu eläin ilmestyi arenalle. Se
oli pieni ja vähäpätöisen näköinen ja lyhytsarvinen ja
matalajalkainen mullikka. Eikä tullut töytäten ulos ovesta,
niinkuin muut, vaan oli väkisin sarvista sisään kiskottava,
toisen edestä vedettävä, toisen takaa työnnettävä.

— Es un burro! — Aasi! Pässi! — huudettiin yhtäältä.
—Es un porco! Es un porco! — Porsas! Porsas!

— kiruttiin toisaalta, ja yksi ainoa iso yhteinen naurun
hohotus täytti sirkuksen alhaalta ylös, eikä kuningaskaan
voinut olla suutaan hymyyn vetämättä.

Mutta kun härkä oli päässyt arenalle, pyörähti se
tiukasti ympäri ja miehet, jotka sarvissa kiikkuivat, ja
toiset, jotka hännässä riippuivat, lensivät kuin lingottuina
selälleen maahan.

Vaikeni nauru, kuului hyväksymishuutoja.
— Ei tiedä! — Varokaa itseänne siellä! — Tukevat

on sarvet! — Tanakka on niska! — Nopsa on jalka!
— Pian hän siitä suoriutuu! Sylipainissa hän sen

voittaa!
Ja vetoja lyötiin ja jännitys nousi.

Päästyään irti töksähti härkä yhteenkohti, pääpystyssä
ja häntä vähän koholla, ja tarkasteli outoa ympäristöä.

— Oritta leikkii! huudettiin taas.
— Sammakko sonniksi puhaltaikse! Kohta halkeaa!

Varokaa!
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Vaan toiset pitivät yhä pienen härän puolta. Sen
asento oli kaunis, sen vartalo oli sopusuhtainen, sen jalka
tarmokas, se voi olla vaarallinenkin vastustaja.

Vaan ei se toukistakaan niskaansa, ei syökse sarviaan
alas eikä käy kavioillaan maata kaapimaan, niinkuin här-
käin on tapana yleisöään tervehtiä. Seisoo siinä samassa
asennossa, niinkuin tahtoisi tietää, mistä on kysymys,
mitä tahtovat kaikki nämä monet ihmiset.

— Auttakaa alkuun! Työntäkää tielle! Te pelkäätte,
pikadorit! huutaa hermostunut yleisö.

Pikadori lähestyy varovasti kaarrellen, pyrkien sivulta
päin pistämään, sillä ei tunne hän outorotuisen härän
tapoja, ja kuta pienempi härkä on, sitä nopeampi on hän
liikkeissään ja sitä vaikeampi väistää.

Pikadori pistää häntä. Hän pyörähtää päin, niinkuin
hämmästyneenä, niinkuin kysyen, mitä se hevosineen
häneltä tahtoo, mutta ei koukista niskaansa eikä ojenna
sarviaan, — saa uuden piston uudelta pikadorilta ja tekee
samoin, — näkee kohta koko lauman päälleen käyvän —

ja pakenee. Juoksee ympäri arenan, etsii ulos pääsöä,
mutta ei löydä, sillä portti on kiinni, — yrittää hypätä
yli aitauksen, mutta ei ylety.

— Pelkuri! Pelkuri! huutavat tuhannet suut ja
sadattelevat ja manaavat espadaa kiihkein sanoin: —

Pysähdytä hänet! Pysähdytä hänet!
Mutta joka kerta, kun espada asettuu eteen ja hei-

lauttaa vasemmalla kädellään punaista vaatettaan ja nos-
taa oikealla välkkyvätä miekkaansa, hölmistyy härkä,
pysähtyy, ei ymmärrä, ei käy kimppuun, pyörähtää ohi
— ja miekan täytyy vaipua maata kohti.

Huudoilla, vihellyksillä ja sadatuksilla ilmaisee yleisö
ajatuksensa toreadorin turhista ponnistuksista.
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Käyvät nyt banderillerot hänen kimppuunsa ja heit-
tävät nauhoitettuja nuoliansa härän niskaan. Kun nuoli
sattuu ja uppoo ihoon, hypähtää hän ja koettaa pudistaa
sen pois, heittäytyy maahan, kierii siinä, saa toiset nuolet
irtautumaan, mutta työntää toiset yhä syvemmälle ...
karkaa taas kivuista mieletönnä arenan ympäri sen aita-
vartta pitkin ja päätyy viimein kuninkaan istuimen koh-
dalle, pysähtyy siihen, peräytyy aitausta vastaan ja sii-
hen äkäytyy.. Koko sirkus hänelle huutaa ja kiljuu, kaikki
pikadorit ja kaikki toreadorit, yllyttääkseen, kiihoittaak-
seen, mutta hän ei liikahda, ei päästä ketään taaksensa,
seisoo päin vihollisiinsa, kuninkaan looshi suojana sel-
känsä takana, sarvet tanassa — mutta ei tee hyökkäystä,
ei ota ensimmäistä askelta.

— Pian! Pian! Tee tehtäväsi, toreadori!
Mutta toreadori tekee epätoivoisia liikkeitä. Hän

ei voi mitään, niin kauan kuin ei härkä tee hyökkäystä.
— Vastustele, pöllö! Lävistä toreadori! — Seivästä

hänet sarviisi! huudetaan ylhäältä haralle. — Aja ulos
se! Lopeta! Lopeta! huudetaan toisaalta toreadorille ja
mädänneitä munia ja pahenneita hedelmiä alkaa lennellä
arenalle.

Mutta härkä ei liikahda, ei vaikka pikadorit taas pis-
tävät yhdeltä puolen ja banderillerot toisaalta heittävät
nauhoitettuja nuoliaan hänen selkäänsä. Hän seisoo kuin
jäykistyneenä,sarvet yhä tanassa, tuijottaen eteensä arenan
hiekkaan, johon verensä valuu päästä ja kaulasta ja kupeita
pitkin.

Mitä se aikoo? Aikooko siihen äkäytyä? Eikö aio
hyökkäystä tehdä, eikö aio pakoonkaan lähteä? Aikooko
siihen kuolla — seisoallaan — kuninkaan jalkojen juureen
verensä vuodattaa?
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Melu taukoo hetkeksi. Mitä on tästä tuleva? Sem-
moista ei ole ennen nähty! Etteikö espadoista ensimmäi-
nen, joka kaikki maailman härät voitti, saisi tätä pientä
ja vähäpätöistä päiviltä? Mutta sehän on häpeä hänelle,
se on häpeä koko espadain kuululle ammattikunnalle,
nöyryytys koko isolle Espanjalle!

Melu alkaa uudelleen, vihellykset, sadatukset, pilk-
kanauru vinkuvat viimana espadan ympärillä.

— Lopeta! Lopeta!
Mutta espada ei liikahda, seisoo ja odottaa, vartoen

merkkiä kuninkaalta, sillä ainoastaan hän voi muuttaa
härkätaistelun ikuiset säännöt ja antaa käskyn kuoliniskun
antamiseen.

Kuningas epäröi, espada epäröi ja aikoo jo pistää
miekkansa tuppeen.

Mutta silloin vingahtaa raivoisa, vimmastunut, läpi-
tunkeva, vihlaiseva vihellys läpi koko sirkuksen: — Fiasco!
— Fiasco! — yleisön arvostelu epäonnistuneesta näytel-
mästä — kaikki on menetetty — kaikki vaikutus pilattu
— koko komea näytäntö päättyy pilkkaan ja nauruun.

Eikä espada enää epäröi. Hänen miekkansa välähtää,
hän hyökkää härkää kohti ja upottaa sen kahvaansa myö-
ten rintahan härän, joka hänen edessään seisoo, sarvet
tanassa, eteensä tuijottaen. Härkä vaipuu, polvilleen,
kaatuu kyljelleen, hurmeinen haava rinnassaan.

Mutta tuskin on se tehty, kun kuuluu kaikilta haa-
roilta huuto:

— Murhaaja! Teurastaja! — Murhaaja! Teuras-
taja! — Eikä tiedä ääriään katsojain inho.

Yrittävät huutaa hovimiehet, pikadorit ja banderil-
lerot: — Viva el espada! Viva el Rey! Viva Espana!
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Mutta sirkus huutaa: — Alas espada! — Viva el
heroico torito! Viva el chiquito heroico! — Eläköön pik-
kuinen urhea härkä! — ja he heittävät alas arenalle kuk-
kasia ja viuhkoja ja hattuja ja hautaavat niiden alle tuon
pienoisen härän, joka, tuotuna kaukaisesta maasta pohjois-
ten merien takaa, Madridin suuressa sirkuksessa ja kunin-
kaan itsensä jalkain juuressa teurastettiin suurten juhla-
päiväin päättäjäisiksi — vaikkei ollutkaan sarviaan vainoo-
jiaan vastaan seivästänyt.

1899.



ISÄNMAAN MALJA.
Kaisaniemessä oli taas maisterikekkerit, tuossa isän-

maallisten muistojen ja lukemattomien juhlamaljojen ja
maljapuheiden vanhassa, kuuluisassa Kaisaniemessä oli
maisterikekkerit sinä helmikuun kuuluisana lauantaina.

Päivällinen oli syöty, pöytä oli vapautettu ruokata-
mineistaan ja puettu kahviasuunsa siihen kuuluvine kon-
jakki-, likööri- ja punssihelyineen, joita ahkerasti soitet-
tiin ja sormittiin ja sitä soittoa heleällä naurulla ja hil-
peillä puheilla säestettiin.

Olihan nuorilla miehillä aihetta iloon, oli syytä pitää
pitojaan: tulevaisuus oli porttinsa avannut, tie oli leveä
ja tasainen edessä jamatkan määrä varma, joskaan ei yhteis-
kunnan korkeimmille kukkuloille, niin ainakin sen päi-
vänpuoleisille rinteille.

Puheita oli tavallisuuden mukaan pidetty useita,
sekä isännille että vieraille; puhuja toisensa perästä oli
noussut ylös, ja vähitellen oli melkein jokainen pitänyt
puheensa, enemmän tai vähemmän keskeytetyn, niinkuin
on tapana täällä Suomessa, jossa miehet juhlatuulella
ollessaan niin kernaasti sanaisen lippaansa selkoselälleen
avaavat.

Puhe isänmaalle oli vielä pitämättä ja olisi ehkä jää-
nytkin pitämättä, ellei yht'äkkiä olisi tullut samppanjaa
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pöytään. Mistä samppanja oli pöytään ilmaantunut, sitä
ei kukaan tiennyt eikä kysynyt. Ei juuri koskaan tiedetä,
kuka samppanjaa tarjoo. Se on lahja, jonka antaja useim-
miten pyytää pysyä tuntematonna. Nyt oli tarjooja
arvatenkin jonkun rikkaan isän poika, sillä niitäkin oli
useita vasta valmistuneissa maistereissa, — niitä on nyt
enemmän kuin oli ennen.

Oli miten oli, mutta samppanja muistutti oitis erästä
nuorta miestä siitä, että isänmaan malja vielä oli tyhjen-
tämättä.

— Hyvät herrat! sanoi hän ja kilisti ja tarttui helmei-
levään lasiin. — Tahtoisin esittää maljan isänmaalle. En
sille vanhalle ja vakavalle äijälle, joka peräpenkillä istuu
ja aina sieltä sormellaan varoittaa ja sanoo: »Muistakaa,
mitä olette minulle velkaa, pojat!» Vaan sille iloiselle
immelle, joka tanhualla tepastelee ja karkeloihin kutsuu
ja vaatii välistä kanssansa pyörähtelemäänkin ja sanoo:
»Maljanne, veikkoset, täyttäkää, kun nuoruuden aika on
vielä!» Onhan se hyvä, se äijäkin, varsinkin kun se meistä
niin hyvää huolta pitää, antaa mille viran, mille muun
hyvän toimeentulon, sillä ukolla on kolikoita kirstun poh-
jassa, vaikka hän välistä vähän kitsasteleekin. Ei maamme
ole meille ollenkaan niin köyhä ja kullaton, kuin miksi
sitä runoilijat laulavat. Ei se ollenkaan ole se karu korpi,
jota meidän muka täytyy katketaksemme kaivaa. Se on
jo vankassa ja varmassa viljelyksessä oleva talo, jonka
pellot kasvavat, kun niihin vain kylvetään, ja jonka vil-
jelyksiä laajennamme vain silloin, kun muilta töiltämme
joudamme. Eikä ole naapureistakaan vastusta eikä rajoista

riitoja, kun maa on laillisesti aidattu ja pyykitetty. Sen-
tähden sallittakoon meidän välistä hauskaakin pitää! Ei
Suomi aina surra saa, olkoon aikansa ilollakin! Ei meillä
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ole mikään hätänä. Tyhjentäkäämme iloisen Suomen
malja! Juokaamme se kuohuvassa samppanjassa! Juuri
samppanjassa se juokaamme, tämän iloisen Suomi-im-
pemme malja! Ei äijä siitä köyhdy, ei sen varat siitä vähene!
Hyvät herrat, mitäpä pitkistä puheista! Minä kohotan
tämän korean lasin, jossa jalo neste helmeilee ...

Kaikki muutkin kohottivat lasinsa ja odottivat vain
tilaisuutta niitä tyhjentääkseen, sillä samppanja on juo-
maa, jota malttaa keittää, mutta ei jäähdyttää. Oltiin juuri
räjähtämäisillään eläköönhuutoon, kun ovi suurella pauk-
keella lensi auki ja sisään syöksyi yksi vieraista, heittäen
pöydälle erityiseen lisälehteen painetun sähkösanoman.

— Lukekaa tuo! huusi hän.
— Mitä se on?* kysyi puhuja.
— Lue! — Lue ääneen!
— Anna tänne!
Hän luki sen, toisten seisoessa siinä kuin kivetty-

neinä samaan asentoon, missä olivat olleet aikoessaan juuri
tyhjentää samppanjamaljansa iloisen isänmaansa kunniaksi.

Ei kukaan tiennyt, mitä sanoisi. Äänettöminä vai-
puivat he istualleen pöydän eteen sille sijalleen, mistä
olivat nousseet laseihin tarttuessaan. Kuului vain katko-
naisia huudahduksia: — Mitä tämä tietää? — Siinäkö
siis ollaan? — Onko se mahdollista? — Kaikkiko mennyttä?

Samppanja oli unohtunut laseihin, se siinä poreili, väl-
jähtyi, heikkoni, muuttui äiteläksi, imeläksi sokerivedeksi.

Äskeinen puhuja oli hänkin vaipunut tuolilleen, heitet-
tyään luotaan lehden, joka ratisten kulki miehestä mie-
heen, jokaisen tahtoessa vielä omin silmin nähdä, mitä
siihen oli kirjoitettu. Hän istui syrjittäin pöytään, eteensä
tuijottaen, epämukavassa asennossa, jota ei muistanut
korjata. Oli kuin olisi hän yht'äkkiä vanhentunut, kuin
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olisivat posket kalvenneet ja silmät painuneet syvem-
mälle kuoppiinsa.

Yht'äkkiä hän, kun lehti tehtyään kierroksen pöydän
ympäri taas rasahti hänen edessään, hypähti ylös.

— Hyvät herrat! huusi hän, ja hänen poskensa heh-
kuivat taas, hänen silmänsä paloivat. — Aikomukseni
oli esittää isänmaan malja, tulin keskeytetyksi ...

Hänen kätensä vapisivat, hänen huulensa värähteli-
vät. Ympärillä olijat, jotka olivat yhtä liikutetut kuin
hänkin, olivat kohonneet ylös, laseihin ei kukaan tart-
tunut, kun ei hänkään sitä tehnyt.

— Minä puhuin roskaa! huusi hän. Minä olin tyh-
mä! Minä olin lyhytnäköinen, kevytmielinen keltanokka!
Ja te olitte yhtä tyhmiä kuin minäkin! Me tässä isänmaata-

kin muistamme, kun viina päähämme kihoaa! Me tässä
itsekkään elämänilon samppanjamaljoja, kun vaara uhkaa!
Häpeä meille! Pois samppanja! Pois punssit, konjakit
ja liköörit — te vakoojat ja villitsijät piiritetyssä linnassa!
Elköön märkääkään tulko tästä lähin huulieni yli! Pois!
— alas siitä! Ulos!

Hän oli tarttunut pöytäliinaan, hän teki tempauksen
kädellään, ja maahan menivät täydet samppanjalasit,
maahan puolityhjät punssipullot, maahan menivät helis-
ten liköörit ja konjakit.

— Nyt eläköön isänmaa! Eläköön taas entinen Suomi!
Eläköön ankara äijä, joka peräpenkillä istuu!

Kaisaniemen seinien sisällä, vanhan kuuluisan Kai-
saniemen ahtaiden sienien sisällä kajahti eläköönhuuto
niin voimakas ja niin kiukkuinen, että tuntui, kuin olisi-
vat seinät laajenneet ja katto kohonnut.

1899.



HOVINEUVOKSETAR.
Kuvaus routavuosien alkuajoilta.

Kansakoulun opettajatar istui kirjoittamassa kirjettä
toisessa pitäjässä olevalle virkatoverilleen.

Huhtikuussa 1899.
Rakas Anna!

Kiitos kirjeestäsi! Niin, mistäpäs nyt muustakaan
kirjoittaisi näinä aikoina kuin siitä, mikä tätä nykyä on
kaikkien sydämillä ja kaikkien huulilla. Vaikeat ovat
ajat. Itkin ensin, mutta sitten nielaisin kyyneleeni. Suruni
tuli siitä, etten tiennyt, mitä tehdä, etten ymmärtänyt,
kuinka osaisin olla isänmaalleni hyödyksi. Mutta suru
vaihtui miltei iloon, kun minulle sanottiin ja minä itse-
kin sen ymmärsin, että juuri me, kansan opettajat ja kan-
san kasvattajat, tätä nykyä eniten voimme. Meidän työs-
tämme riippuu kaikki, sanoi tarkastaja, ja minä olen tavan-
nut miehiä ja naisia, jotka ovat minua onnitelleet, että
olen siinä asemassa, että näin suoranaisesti, ihan ammat-
tinani voin tehdä sitä, mihin kaikkien halu ja harrastus
tätä nykyä suuntautuu.

Mutta en minä ole ainoastaan rauhoittunut, minä
olen melkein juhlatuulella. Ei, Jumala paratkoon, tämä
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työala ole kiitollinen eikä kevyt, sen tiedämme. Ensim-
mäisen innostuksen ajan ohi mentyä oli se minullekin
muuttunut koneelliseksi ja viralliseksi. Ei ole kansakou-
lun opettajan virka ihmisten silmissä kohta kummempi
kuin muukaan virka, tehköön hän velvollisuutensa ja
kantakoon siitä palkkansa. Niin ennen, toisin nyt! Nyt
on taas elämällä sisältöä, nyt se taas se suuri tarkoitus,
tehtävämme isänmaallisuus, seisoo totisena edessä niinkuin
ennen Cygnaeus-vainajan ensi aikoina. On, niinkuin
olisi uudistus ja jalostus tapahtunut, niinkuin olisi toi-
mintaan uutta henkeä puhallettu. Kai tuntuu sinustakin
niinkuin minusta. En tiedä enää väsymyksestä, en enää
välitä selänpakotuksesta, näyttää siltä, kuin ihmisetkin
paremmin käsittäisivät, mitä on koulumme, on niinkuin
herrasväetkin katsoisivat meitä suuremmalla kunnioituk-
sella kuin ennen ja niinkuin rahvas liittyisi likemmä kou-
luansa. Toisivat nyt kesken lukukaudenkin lapsiaan,
jos olisi tilaa.

Se kotikoulupuuha minua varsinkin innostuttaa. Tie-
dätkö, mistä syystä?* Siitä syystä, että kyllä siitä ei var-
maankaan tule mitään ilman meidän apuamme. Herras-
neidit ja ylioppilaat tohahtavat kyllä, mutta siihen se
jää, siitä saat olla varma, ja meidän se on korjattava tieltä.
Olen aivan haltioissani, että me vielä voimme tämänkin
taakan sälyttää selkäämme.

Kai on teilläkin ollut listoja liikkeellä kansanvalis-
tusasian hyväksi —»

Hän keskeytti hetkeksi kirjeensä ja otti laatikostaan
esille keräyslistan.

Liikutuksella ja mielihyvällä tarkasteli hän listaa,
johon hän oli koonnut varoja kotikoulujen ja kansansi-
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vistyksen hyväksi. Summat eivät olleet suuria, mutta
sarakkeet olivat sitä pitempiä. Sivuittain kulkevia pen-
nien sarakkeita keskeytti vain silloin tällöin joku suurempi
numero markkiin osastossa. Kömpelöllä kädellä olivat
useimmat nimet ja numerot merkityt, tiheässä oli puu-
merkkejäkin ja usein oli hän itse saanut kirjoittaa anta-
jain nimen. Oli ollut niitä, jotka eivät olleet mitään anta-
neet, mutta toiset olivat säestäneet antejaan sanoilla, joita
muistellessa hänen sydämensä lämpeni. — »Ilolla siihen
annetaan!» oli yksi sanonut. — »Lämpimällä kädellä» oli
toinen sanonut osasensa merkitsevänsä. »Vaikka viimei-
seen penniin, jos tarvitaan», oli joku kolmas lisännyt.
Ne olivat »lesken ropoja» melkein kaikki nuo lahjat, sillä
hän oli saanut paikkakunnan köyhimmät kodit käydäk-
seen. Rikkaille aiotut listat kulkivat toisia teitä.

Mutta oli siinä yksi suurikin summa, kymmenkertai-
sesti suurempi kuin muiden yhteensä.

Ja sitten hän taas jatkoi:

»Mutta nyt täytyy minun ihan alusta alkaen kertoa
eräs tapaus, joka sattui minulle viime viikolla. Olin
juuri laskemassa yhteen täältä keräämiäni roposia, kun
rappujen eteen ajaa hänen armonsa hovineuvoksen rouva
v. M.

Mistäs nyt tuuli puhaltaa?* ajattelin, sillä ei sitä her-
rasväkeä ole meidän kansakoulullamme nähty muuta kuin
mitä herra hovineuvos kerran kävi kuvernöörin kanssa
virkansa puolesta, kun tämä oli tarkastusmatkalla.

Sinä tiedät, millaista se yleensä on tämä herrasväki
täälläpäin. Harvat heistä kansan sivistyksestä välittävät,
varsinkaan suomalaisesta. Suomalaiset koulut ovat heistä
vain kiihoitusahjoja.
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Mitä erittäin tulee hovineuvoksen herrasväkeen, niin
rouvanhan sinä tunnet, näit hänet viime kesänä asemalla,
jossa hän tervehti niin armollisesti, kuin olisi tehnyt eri-
tyisen kunnian semmoiselle maan matoselle kuin minä.
He ovat lapsettomia ja suurimman osan vuotta asuvat
Helsingissä, ainoastaan kesät täällä kartanossaan. Ei
mitään harrastusta henkisiin rientoihin, ei pennilläkään
muisteta tätäkään koulua, vaikka on vain järvi väliä.
»Kansa», varsinkin suomalainen, ovat sanoja, jotka soivat
ohi korvien.

No niin, hovineuvoksetar ajaa rappujeni eteen ja
tulee sisään ja pyytää saada puhutella minua kahden kes-
ken. Oli erinomaisen kohtelias, melkein nöyrä ja kasvot
hyvin totiset.

— Voi, voi näitä aikoja, sanoi hän, kun olimme
istuutuneet. En ole, rakas neiti, saanut unta yökausiin,
sittenkuin ...minä aina vain sitä ajattelen. En minä
ymmärrä näitä asioita, mutta sen sanoo minulle omatun-
toni, että jotain on tehtävä.

— Isänmaa kysyy nyt kyllä meidän kaikkien
työtä.

— Niin, niin, isänmaa, niin, isänmaa. Olen puhunut
siitä mieheni kanssa, mutta hänellä on siitä omat mieli-
piteensä. Mekin saimme listan, mutta tässä ei nyt ole
siitä kysymys. Minulla olisi tässä sata markkaa omia
säästöjäni, joita voin käyttää kuinka tahdon. Ne ovat
tässä pankkikirjassa ja minä tahtoisin antaa ne, vaan en
tiedä, mutta te voitte varmaankin sanoa, mihin tarkoituk-
seen ne parhaiten ...

Esitin hänelle listan, joka oli edessämme pöydällä.
— Siihen uuteen kansansivistysrahastoon

... niin,
onhan se, mutta kun mieheni ,,, hän sanoo, että sillä
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on valtiollisen kiihoituksen leima ...hänellä on nyt omat
mielipiteensä ...ja hänen asemansa ...

— Jos ei hovineuvoksetar tahdo siinä muodossa,
niin ehkä sopisi jollekin muulle seuralle.

— Sanokaa, mille muulle?*
— Esimerkiksi Suomalaisen Kansakoulun Ystävälle.
— Ei — ei —

— Kenties sitten Kansanvalistusseuralle.
— Vaan eikös sekin ole semmoinen fennomaaninen ..

— Sen johto ja hoito onkyllä suomenmielistenkäsissä,
mutta —

— Niin, niin! Ei, ei, en minä mielelläni semmoiseen.
— Vaan ehkä sopisi rouvan itsensä ostaa lukemista,

esimerkiksi tilata sanomalehtiä.
— Mitä lehteä?*
— Esimerkiksi paikkakunnan lehteä.
— Herra varjelkoon! — jota minun mieheni on

kieltänyt kuljettamasta postilaukussaan. Ei, ei! Sitten
ennemmin ei mitään.

Luettelin hänelle nyt joukon juuri ilmestyneitä kan-
sankirjasia. Ne olivat hänelle kaikki tuntemattomia. »Minä
luen niin huonosti suomea.» Eikä hän ollut nähnyt niistä
mitään pääkaupungin lehdissä esiteltävän. Jotain, jossa ei
olisi mitään valtiollista vivahdusta, mieluimmin jotain
uskonnollista. En voinut tuossa tuokiossa esittää mitään
sopivaa. Hän olisi mieluimmin tahtonut ostattaa vaat-
teita lapsille. Mutta kun minun mielestäni isänmaallisen
lukemisen tarve nyt oli suurempi kuin vaatteiden, niin
luopui hän siitä.

— Eikö ole jotain Topeliukselta, jotain, jota voisin
hyväksyä?

— Onhan »Luonnon kirja», sanoin puoleksi leikillä.
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— Tepä sen sanoitte! huudahti hän ja tarttui käteeni.
— Olen teille erinomaisen kiitollinen, neiti hyvä. Kuinka
en sitä itse! Saanko vaivata teitä ostamaan sitä.

— Koko rahallako?*
— Niin, tehkää se, tehkää se. Tässä se on.
Työnsin hänelle listan ja kehoitin häntä merkitse-

mään siihen nimensä ja antinsa ja eri sarakkeeseen, mihin
tarkoitukseen rahat olivat käytettävät.

— Se on tarpeetonta, sanoi hän. — Pyydän, että
asia jää meidän keskiseksemme. Mieheni on kieltänyt
minua sekaantumasta mihinkään valtiolliseen agitatsio-
niin.,. hän on juuri pyytänyt eroa virastaan ...se voisi
ehkä tuottaa ikävyyksiä eläkkeen suhteen.

Lupasin viedä salaisuuden mukanani hautaan, ja
kiitellen ja hyvästellen lähti rouva.

En tahdo ketään tuomita. Onhan »Luonnon kirja»
mainio kirja, joskaan nyt ei juuri tähän tarpeeseen. Mutta
hän oli tosissaan, rouva parka; hänessä näytti heränneen
vilpitön harrastus tehdä jotain isänmaan hyväksi. Kan-
sassa on se jo aikoja sitten herännyt, ja hyvähän on, että
se kerran herää näissä herroissakin. Toivokaamme, että
toteutuu sananlasku: parempi myöhään kuin ei koskaan.
Kun ei vain siihen jäisi, pahimmasta omantunnon moit-
teesta pääsemiseen. Kenties hovineuvoksetarkin sitten
taas, kun mies on saanut eläkkeensä! Mutta kyllä minusta
on sentään turvallista tietää, että meillä kansakoulun opet-
tajilla on niin pienet eläkkeet, ettei niiden menettämisen
pelon tarvitse estää meitä isänmaata pelkäämättä palve-
lemasta. —

Siskosi Hanna.»



KIUSAAJA.

(Hänen ylhäisyytensä yksityinen vastaanottohuone. Hä-
nen ylhäisyytensä on aamutakissaan. Poliisimestari,
entinen kaartinkapteeni, täydessä univormussa, tulee
sisään, pysähtyy ovensuuhun ja tervehtii sotilaallisesti.
Hänen ylhäisyytensä menee teeskennellyn ystävällisesti
häntä vastaan.)

Hänen ylhäisyytensä: Ahaa, Ivan Petro-
witsch! käykää peremmä, käykää peremmä, rakas ystä-
väni! Vai niin, pankaa lakki tähän tuolille ja riisukaa
miekkanne. Istukaa tähän sohvaan ... ei mitään viral-
lisuuksia ...tahdoin puhua kanssanne niinkuin toverin
kanssa ... tehkää hyvin!

Kap t e eni: (panee pois lakkinsa ja miekkansa).
Niinkuin teidän ylhäisyytenne käskee.

Hänen ylhäisyytensä: Minä en käske,
minä vain pyydän, rakas Ivan Petrowitsch — olemmehan
tavallamme asetovereita ...samasta sota-akatemiasta.

Kapte en i: (istuutuu sohvaan, niin kauas kuin
suinkin voi hänen ylhäisyydestään).

Hänen ylhäisyytensä: Kas niin, jahah,
te voitte hyvin ... sehän on mainiota ... ja kaikki muu-
ten tarpeellisessa kunnossa. Apropos, olette saanut salai-
sen kiertokirjeeni Hänen Korkeutensa matkasta?
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Kapteeni: Olen, teidän ylhäisyytenne.
Hänen ylhäisyytensä: Päivä ei vielä ole

määrätty, mutta olen jonyt tahtonut ilmoittaa maan polii-
siviranomaisille asiasta, niin että he voivat ryhtyä tarpeel-
lisiintoimenpiteisiinHänenKorkeutensa vastaanottamiseksi.

Kapteeni: Kaikki on oleva aikanaan valmiina,
teidän ylhäisyytenne.

Hänen ylhäisyytensä: Tietystikin tulee
koko maa, mutta erittäinkin maan pääkaupunki tek mään
velvollisuutensa? Vai mitä luulette?

Kapteeni: Olen vakuutettu siitä, että maa tulee
tekemään velvollisuutensa.

Hänen ylhäisyytensä: Kaikkialla, missä
Hänen Korkeutensa ennen on matkustanut, ovat asian-
omaiset, sekä sotilas- että siviiliviranomaiset tehneet enem-
mänkin kuin velvollisuutensa ... pystyttäneet kunnia-
portteja, toimittaneet lähetystöjä ...te ymmärrätte? Se
on kaunis tapa Hänen Korkeutensa kotimaassa — ja kai
myöskin Suomessa?

Kapteeni: (vaikenee).
Hänen ylhäisyytensä: Ette saa käsittää

minua väärin ...en suinkaan tahdo millään tavoin pakot-
taa ...sen tulee tietysti tapahtua itsestään ...luuletteko?

Kapteeni: Mikä tapahtuu, se tapahtuu varmaan-
kin itsestään.

Hänen ylhäisyytensä: Niin, tietysti ...
tahdoinkin oikeastaan vain tietää, mitä luulette, että kansa
...tehän tunnette heidän mielialansa?

Kapteeni: Suomalaiset ovat hitaita hurraamaan,
teidän ylhäisyytenne.

Hänen ylhäisyytensä: Mutta hitaatkin
voi saada hyvän esimerkin avulla innostumaan.
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Kapteeni: Suomalaisilla on vanha sananlasku,
joka sanoo: ei kukko käskien laula.

Hänen ylhäisyytensä: Vai niin! (Väki-
näisesti naurahtaen.) Vai on niillä semmoinen sananlasku.
Käskien laula? Mutta eihän ole kysymys käskystä, ainoas-
taan esimerkistä, tai sanokaamme vain: merkistä, jonka
joku joukolle antaa. Toivon siis saavani teiltä, hyvä Ivan
Petrowitsch, tietää kaikesta, mitä valmistellaan, mitä on
tekeillä — suhteessa niinkuin toisessakin?

Kapteeni: Olen vast'edes niinkuintähänkin saakka
jättävä jokapäiväisenraporttini teidän ylhäisyytenne kans-
liaan.

Hänen ylhäisyytensä: Ei, ei, ei kansliaan,
vaan minulle itselleni, mieluimmin suullisesti.

Kapteeni: Olen tekevä velvollisuuteni, teidän
ylhäisyytenne.

Hänen ylhäisyytensä: (laskee kätensä hänen
polvelleen.) En pyydä sitä velvollisuutena esimiestä koh-
taan, vaan persoonallisena palveluksena minulle. On
asioita, jotka ovat olemassa ainoastaan meitä varten, teitä
ja minua ...mitä kerrotaan, mitä huhuja ...mitä eräät
henkilöt ...te ymmärrätte?

Kapteeni: (on vaiti, hetken äänettömyys.)
Hänen ylhäisyytensä: Mutta enhän oikeas-

taan aikonutkaan kaikesta tästä ...sillä ei ole mitään kii-
rettä. Vielähän ehdimme. — Näytätte niin rasittuneelta,
Ivan Petrowitsch... paljon työtä ja huolta, eikö totta?
Liian paljon! Sanokaa, kuinka suuret ovat tulonne?

Kapteeni: Palkkani on viisituhatta markkaa,
vapaa asunto, valo ja puut.

Hänen ylhäisyytensä: En kysynyt palk-
kaanne, tarkoitan: kuinka paljon teillä on tuloja?



159

Kapteeni: Teidän ylhäisyytenne, minulla ei ole
muita tuloja kuin palkkani.

Hänen ylhäisyytensä: Kuinka ei? Ei
muita tuloja kuin palkkanne? Viisituhatta markkaa!

Kapteeni: Asunto, valo ja . .

Hänen ylhäisyytensä: Ei täyttä kuutta
tuhatta! Onko se mahdollista? Virkamiehellä teidän ase-
massanne, niin vastuunalaisessa virassa, sehän 0n ...

teillä pitäisi, rakas, rakas Ivan Petrowitsch, teillä pitäisi
olla ainakin ruplissa se, mikä markoissa. Olette varmaan
ollut pakotettu tekemään velkoja?

Kapteeni: Teidän ylhäisyytenne, en ole ollut
siihen pakotettu.

Hänen ylhäisyytensä: Mutta ei kai teille
kuitenkaan olisi vastenmielistä saada joitain sivutuloja?

Kapteeni: Pyydän anteeksi, mutta minä en
ymmärrä, mitä teidän ylhäisyytenne tarkoittaa.

Hänen ylhäisyytensä: Ette ymmärrä.
(Nauraa.) Mutta, rakas Ivan Petrowitsch, minä tarkoi-
tan: jotain ylimääräistä, jotain erikoista palkkiota jois-
tain erikoisista palveluksista.

Kapteeni: En tiedä tehneeni mitään erityisiä
palveluksia, joilla olisin ansainnut ...

Hänen ylhäisyytensä: (käsi uudelleen kaptee-
nin polvella.) Minun tarvitsee vain sanoa sana, ja te
voitte saada esim. ritarimerkin ja sitä seuraavan vuotui-
sen apurahan, lisän pieneen palkkaanne, joistain erikoi-
sista palveluksista — tulevaisuudessa.

Kapteeni: (jäykästi.) Kiitän teidän ylhäisyyttänne,
mutta, niinkuin minulla jo oli kunnia sanoa, minä tulen
hyvin toimeen sillä palkallani, mikä minulla on.
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Hänen ylhäisyytensä: Olette kovin vaa-
timaton, herra kapteeni. (Tarkastaa häntä terävästi.) Tai
ehkä kovin vaativainen. (Nousee ylös merkiksi, että puhelu
on lopussa.)

Kapteeni: (on vyöttänyt miekkansa ja ottanut
lakkinsa.) Onko teidän ylhäisyydellänne mitään muuta
käskettävää?

Hänen ylhäisyytensä: (viitaten virallisesti.)
Saatte mennä! Hyvästi!

Kapteeni: (käsi lakin liepeessä.) Jumala varjel-
koon, teidän ylhäisyytenne! Poistuu kankean virallisesti.

Hänen ylhäisyytensä: {yksin miettii het-
ken, yht'äkkiä hänelle selviää.) Ah, nyt tiedän! Hän ottaa
tietysti lahjoja heidän salaisesta agitatsionirahastostaan!

1899.



VELJENI VIERAILLA MAILLA.

Minä näin sinut taas, Suomeni maa, kun kaitaisena
juovana kohosit meren reunasta, ja tervehdin ihastuneena
laivan kannelta ulkoriuttojesi kallioita, joita ihanampia
en tiedä olinpaikkoja lämpiminä lounastuulen päivinä,
kun muistin, että — jäivät veljeni vieraille maille.

Näin sinun pääkaupunkisi sataman heleän kesäaa-
mun autereessa yhtä eloisana kuin ennenkin laivoineen
ja pursineen ja lepattelevine purjeineen — ja joka ikkuna
tervehti minua, niinkuin olisi ollut omani, ja huulillani
heräsi jo huudahdus, ettei ole vertaisesi minulle edes
Venetsiakaan, kun muistin, että — ovat veljeni vierailla
mailla.

Riensin kotia kohti järven rannalle, vihertävän niit-
tyni niemeen, jossa ruohikko nuokkui ja kaisla kahisi ja
laine loiski niinkuin ennenkin, ja aioin työntää venheeni
vesille, kun muistin, että — jäivät veljeni vieraille maille.

Oli juhlivainen juhannus, kukkuivat käköset, linnut
viserteli, kokot hulmusi, ja järvien takaa soi tutut laulut,
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ja täyttyi mieleni vanhoilla tunnelmilla, joiden valtaan
taas aioin antautua, kun muistin, että — ovat veljeni vie-
railla mailla.

Teki mieleni tuttuun kotipuoleen, tahdoin nähdä
Puijon ja halusin katsella Kallavettä ja entistä kotia ja
isäni asuntoa, missä parhaat päiväni olin elänyt ja toimi-
nut ja toivonut yhdessä omieni kanssa — mutta mitä
minä nyt siellä? kun — jäivät veljeni vieraille maille.

Hain seuraa, etsin ystäviä, koetin tuttavieni tykönä
turhaan unohtaa, että — ovat veljeni vierailla mailla.

Enkä ymmärrä minä, että päivä voi purjeita valaista
ja laine lepattaa ja linnut laulaa ja käki kukkua, — ja ih-
miset iloita ja nuoret nauraa ja vanhat askareissaan viih-
tyä, vaikka — ovat veljemme vierailla mailla.

Sillä eiväthän ne ole vain minun veljeni, jotka
ovat vierailla mailla.

Keväällä 1904.



KANSAN TUOMIOITA.

Juhlallinen on kansan tuomion julistus:
Hämärässä yössä seisovat he syytettyjen parvek-

keella, kansan vartiomiesten välissä, joilla on kädessään
kynttilät kuin peitset. Alhaalla pimeydessä seisoo sata-
tuhantinen tuomarijoukko, joka sadallatuhannella suulla
niinkuin yhdellä suulla lausuu tuon yhden ainoan sanan,
tuon tyynen, peruuttamattoman: »Pois!»

Sattuva on kansan tuomio, ja nopea on sen täytän-
töönpano. Ei kysy se muotoja, ei tiedä se vanhoista,
virallisista lakitavoista:

»Sinä, joka heidän kaupungistansa karkoitit outoja
vesiä soutamaan meidän parhaat poikamme, käy nyt
itse soutamaan syksyisiä salmia, lähde nyt itse tutisemaan
likaisia teitä.» — Eikä anna kansa hänelle aikaa asiainsa
järjestämiseen, niinkuin ei hänkään antanut. Pakolaisena
ja peläten kurjaa henkeänsä, jota ei kukaan tahdo häneltä
ottaa, vavisten viluisessa yössä, harhailee hän sinne tänne
talottomia taipaleita, joita ennen valjakon vetämänä sel-
käkenoherrana ylpeästi ajeli.
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Ja tuo toinen, jonka kerran suomalainen sydän salli
hänen avata rajaportin kansan rakkaimman eteen — eikä
sanonut sille, joka häntä siihen käski: »Minä en voi —

jos hänen täytyy mennä, niin menen minäkin»
— vaan jonka sydän salli hänen sulkea rajaportin, ja joka
kuultuaan sen lukkoon menneen, olkapäitään ivallisesti
kohauttaen, virkkoi: »Jumalan kiitos, nyt on hänestä
päästy!» — hän on nyt kuullut saman rajaportin rasahta-
van itsellensä kiinni, eikä uskalla hän enää sitä avata ...

Olisit mennyt mukana, niinkuin ehkä paras ääni sisässäsi
sanoi, ja riemusaatossa olisi sinut kansa nyt käsillään kan-
tanut ja istuimellesi asettanut.

Minun käy heitä säälikseni, mutta ei saa tuntea
sääliä sortajiensa kätyrien tuomariksi kohonnut kansa.

Säälimätön on kansan tuomio: avaa tyrmäin ovet
tyrmäin entisille vartijoille ja kuuntelee kylmänä kadulla
niiden valituksia ja rukouksia, jotka eivät ennen valituk-
sia ja rukouksia kuunnelleet eivätkä kuulleet.

Suvaitsee laskea leikkiä välistä kansa, niinkuin totisin-
kin vanha tuomari joskus tutkintopöytänsä takaa, ja hymy
huulillaan sanelee: »Osoitettava nyt kartoitettavalle sama
kunnia, kuin minkä hän kartoitetuille osoitti: astutettava
ulos tullista kahden santarmin kestossa.»

Ja toisen kerran: »Mustattava samalla painomusteella,
millä hän on mustannut.»
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Mooseksen lain mukaan tuomitsee yhä vielä kansa
ja on kaikkina aikoina tuominnut: silmä silmästä, hammas
hampaasta.

Joskus vain heltyy ja antaa armon oikeuden sijasta:
»Sinä olit meitä herättämässä, silloin kun vielä makasim-
me, sinä meitä opastit, silloin kun emme tietämme tien-
neet, juotit meitä, kun janosimme — kaikki, mitä olet
sen jälkeen rikkonut, olkoon sinulle anteeksi annettu,
käy kotiisi, me takaamme ensimmäisen esimiehemme
turvallisuuden, elköön hiuskarvaakaan päälaellasi käher-
rettäkö.»

1905.



IL TRADITORE DELLA PATRIA.

Käyskelimme Pistoian kaupungin katuja, pistäytyen
tuon tuostakin kirkkoihin, tähystellen sieltä tultuamme
vanhoja palatseja ja pysähtyen helteeltä suojaa etsien
holvien alle ihailemaan torneja, huippuja, päätyjä ja
pilareita; silloin tällöin teki katse kaaren ylös Toskanan
vuorien huipuille ja rinteille.

Emme nähneet muuta kuin kauneutta, emme aja-
telleet ilmain alla muuta olevan kuin ihanuutta, taidetta,
suloisia madonnia ja vienoja, viehättäviä maailman vapah-
tajia, jotka jättivät mieleemme hymyä ja herttaisuutta
ja sen verran totisuutta ja hartautta, kuin sitä oli niiden
apostolien ja patriarkkain ja pyhimysten kasvoilla, jotka
milloin polvistuen, milloin päätään alas painaen, milloin
vaan kädet ristissä rinnan päällä lasta ihaillen palvelivat.
Jos kansain luonne kuvastunee heidän itselleen tekemis-
sään ylimmissä ihanteissa, ja jos uskonto lienee semmoi-
nen kuin sen harjoituksessa käytettävät kuvat, niin lie-
nee tämä Italian kansa yhtä leppeä ja sovinnollinen, kuin
sen madonnat ja sen madonnain lapset, ja sen uskonto
yhtä kaunis, kuin sen taide, jos näet on totta vielä sekin,
että taiteilijat tulkitsevat aikansa ylimmän ja kansansa
sisimmän ja pyhimmän.

Näissä ajatuksissa astellen olimme taas tulleet kir-
kolle jollekulle jonkun pienen torin reunaan ja aioimme
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sisään etsimään jotain uutta vivahdusta vanhaan tunnel-
maan.

Ovi sattui olemaan kiinni kerran täälläkin, missä
kirkkojen ovet ovat auki melkein aina. Osui silloin sil-
määmme ovenpieleisestä pilarista musta nckeutunut naa-
ma, paksuhuulinen, pulleaposkinen, litteänenäinen mie-
hen pää. Sitä ei oltu siihen pilaria tehtäessä pantu, se ei
kuulunut kirkon koriste-veistoksiin, vaan oli joskus jäles-
täpäin isketty siihen, isketty kuin vihan vimmassa, niin että
pilariin oli tullut kolo ja pään takaraivo litistynyt kokoon.

Mikä tuo on? Mitä tämä merkitsee? Ja mitä var-
ten on se siinä, kirkon ovella? Ja miksi ovat sen nenä ja
naama noetut?

Siellä on tuolla taiteen maassa, jossa taltta ja sivellin
aina ovat puhuneet enemmän kuin kynä, kaikki paikat
täynnä vertauskuvia, joita ohimenevä matkamies ei puo-
liakaan ymmärrä eikä ehdi niistä selkoa ottaa ja joiden
merkityksen perille hän voi tulla vasta pitkällisten tutki-
musten kautta.

Lapsilauma leikki torilla ja kun näkivät meidän siinä
seisovan, riensivät luo ja pieni poikanen tuli joukosta
esiin ja sanoi kysymättä osoittaen päätä pilarin kyljessä:

— E il traditore della patria!
Se oli siis isänmaan pettäjän muistopatsas, joka oli

pystytetty pyhän huoneen ovelle. Kysyin kuka?* milloin?*
mutta poika vastasi vaan: E il traditore della
patria! äänellä joka ilmaisi, että asia oli niin luonnolli-
nen ja ymmärrettävä, ett'ei se sen enempiä selityksiä kai-
vannut. Siinä oli hänellä isänmaan kavaltamisen ver-
tauskuva, symboli siitä. Siksi se oli ruma ja sen naama
noettu, ja hän teki pyyhkäisevän liikkeen niinkuin näyt-
täen, miten tuo nokeaminen tapahtui.
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Pistoia oli aikoinaan ollut pieni vapaa valtio, joka
kävi sotia ja taisteluita toisten kaupunkien kanssa. Se
oli ollut asukkailleen oma pieni isänmaansa omien muu-
riensa sisässä. Kun kerran keskiaikana — niin kertoi
vanha opaskirja, jonka sitten sain käsiini — naapurikau-
punki Lucca sitä piiritti, oli Pistoiassa mies, nimeltään
Filippo Tedici, joka puoluelaistensa avulla aikoi luovut-
taa kotikaupunkinsa vihollisen päällikölle, jonka nimi oli
Castruccio, ja tämä Baijerin kuninkaalle Ludvigille —

niin oli heidän kestonsa sovittu. Mutta petos saatiin ilmi,
ja Filippo Tedici pakeni ominensa vihollisen leiriin, mutta
voitettiin vuoristossa Popiglion sillan luona. Tämän jäl-
keen päätettiin kaikkien isänmaan petturien peloksi aset-

taa hänen päänsä kuva kaupungin julkisimpaan paikkaan.
Ja joka kerta kun juhlakulkue kävi tuohuksia kantaen kir-
kon ovesta sisään ja tuli sieltä ulos, niin karistivat tuohuk-
sien kantajat niistä karstan ja niistivät niistä noen isän-
maan petturin naamaan. Niin olivat tehneet silloin, kun
muistopatsas paljastettiin, ja niin vuosisatain kuluessa, ja
niin tekevät he siellä yhä vieläkin, että tuohuksien tuli
sitten loistaisi kirkkaammin madonnan ja hänen lap-
sensa editse astuttaessa.

Isänmaan petturin poskilta ei siis Pistoiassa noki
pääse koskaan karisemaan eikä hänen mustan tekonsa
muisto ihmisten mielestä ikinä murene. Yhtä kauan kuin
madonna lapsi sylissään leppeää sovinnollisuuttaan hymyi-
lee ja kirkon huiput ja päädyt Toskanan vuoria vasten
kuvastavat ja lapset toreilla leikkivät, yhtä kauan puhuu
petturin kaamea kuva hänen kansansa inhosta ja ylen-
katseesta.

Niin — Pistoiassa ... 1903.



ALPPIPURO.

On puhdasvetinen alppipuro ja läpikuultavan kir-
kas vuorijärvi lumisten huippujen välissä.

Ovat mutaiset maani virrat ja samean ruskeina lois-
kivat tuhanten järvien laineet veteliä rantoja vastaan.

Miksi on niin puhtoinen alppipuro? Miksi ovat niin
sameat Suomeni suvannot?

Kuohuvat taivaasta suoraan Tyrolin kosket, luojan
lähteistä pudoten; lumikenttiä alas kiitävät, jäisiä rinteitä
rientävät, hyrskyvät pitkin pestyjä kalliopaasia, aina vyö-
ryvät, aina vellovat, vesi kirkastuen paisteessa päivän, vaah-
to aurinkoa itseensä imien — siksi on niin puhdas alppi-
puro, siksi niin kuulakan kirkas vuorijärvi.

Ovat sameat suosilmäkkeet saloilla Suomen, maan
alitse matavat hetteet, ovat likaiset metsäpurojen lähteet,
ei paista ikinä päivä rimpien rytöihin, ja sakenee vesi
savisten vainioiden välitse verkalleen juostessaan; — ker-
ran koskena kuohahtaa, kohta taas uupuu ja uinahtaa,
— siksi on samea Saimaa, siksi Kymi merenkin laajalti
mukaisekseen muuttaa.

Milloin puhdistut veri suonissa Suomen?* Milloin
virkistyt ja vauhtia saat?* Milloin kirkastut Kymi?* mil-
loin selkenet Saimaa?*

Et kirkastune ennen kuin maanalainen voima mata-
lat mäkesi vuoriksi murtaa ja harjujesi hartiat kohti pil-
viä pusertaa, et ennen kuin korpiesi alangot kohti taivasta
taittuu! Et ennen!



LIPPU.

Olimme etäisellä maaseudulla, eristettyinä kaiken
maailman yhteydestä. Viimeinen telefoonitieto oli ker-
tonut, että senaatti oli ollut pakotettu eroamaan. Vanha
järjestelmä oli siis luhistunut. Mutta mitä oli sijaantuleva?*
Mitä me siitä täällä tiesimme — emme mitään. Olisi
pitänyt täälläkin jotakin tehdä, jollain tavalla ottaa osaa,
jotenkin olla mukana. Täytyihän ryhtyä johonkin, joka
voisi laukaista puristusta sisässämme. Kenties oli Suomi
taas vapaa?* Entäpä oli kaikki taas entisellään?*

Jos nyt, nyt juuri, tällä hetkellä sulku oli murtunut?
Vai oliko ehkä viimeinenkin menetetty, kaikki rauniona?

Kuinka tahansa — jotain oli tapahtunut, jotain oli
ainakin koetettu, oli vihdoinkin johonkin ryhdytty. Oli-
han siinäkin jotain, josta riemun täytyi saada remahtaa ...

Silloin soi Porilaisten marssi pianosta. Talon isäntä
oli itse, huoneesta huoneeseen harhaillen, istahtanut sen
ääreen. Joka haaralta riensivät perheen jäsenet ja vie-
raat saliin. En ole koskaan voinut kuvitellakaan, että tuo
vanha soittokone saisi esille semmoisen suuren, mahtavan,
voimakkaan, vavahduttavan sävelen. Oli niinkuin olisi
kuullut koko kansan marssivan sen tahdissa. Ikkunat
tuntuivat palasiksi lentävän, seinät hajoavan, katto kohoa-
van.
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Sävelet pakottivat sanoja esille. Miehet, naiset, lap-
set, talonväet, vieraat tarttuivat niihin. Mitä merkillisiä,
loihdittuja, syvästi symbolisia sanoja! Mitä haamuja,
haudoistaan nousseita, ilmi elävinä eteemme astuneita!

Viel' on Suomi voimissaan!

Koskaan, kallis synnyinmaa,
sua poikies ei viime vereen puoltamatta vieras ryöstäl

ei vaaraa väisty, horju, salli itseään ei sortoon syöstä.

Eespäin, urhot, kaikki eesl
Tää ikivanhan vapauden tie on sees.

Eespäin te pyhät, pystyt repaleet!
Viel' eivät Suomen värit sortuneet.

Mutta missä se on?* Ylös lippu! — Pojat, missä
lippu?*

Samassa lensikin ovesta sisään tomuinen käärö. Aja-
tus lipun nostamisesta oli herännyt useammalla taholla,
ja samassa se oli levitetty lattialle. Lippu, joka entisinä
hyvän sovun aikoina oli liehunut yhdessä sinivalkoisen
lipun kanssa, mutta jota ei oltu nostettu suomalaiseen
tankoon sen jälkeen, kun ei sen viereen enää saatu sini-
valkoista nostaa.

— Ei tämä, ei tämä! Sinivalkoinen, missä on sinival-
koinen?*

— Malttakaa!
Kuului repeävän vaatteen räsähdys, niinkuin olisi

raketti ilmaan lentänyt. Seisoi kaksi poikaa keskellä lat-
tiaa, toisella kädessään sinivalkoinen lippu, toisella — tuli-
punainen.

— Ylös molemmat!
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Hetken päästä heiluivat ne kumpikin tankonsa päässä,
veljellisesti vierekkäin, toisessa vapauden taistelun tuli-
heltta, toisessa rauhallisen kehityksen tienviitta — ala-
reunassaan sinisen alla punainen päärme, joka oli jäänyt
muistoksi verestä, jota ei vuotanut, ja varoitukseksi verestä,
jota ei ole vastakaan vuotava.

1905.



VAPAALLE KYNÄLLENI.

Sinä vapiset tällä hetkellä. Minun on vaikea saada
sinua kulkemaan paperia pitkin yhtä reippaasti ja huolet-
tomasti kuin ennen. Lähtiessäsi liikkeelle sinä epäröit
niinkuin lintu, jonka häkki on avattu, mutta joka ei vielä
oikein usko eikä uskalla lentää ulos.

Miksi vapiset, kynäni, miksi epäröit?
Sinä vapiset ilosta siksi, että tiedät olevasi vapaa.

Sinä epäröit siksi, ettet vielä tiedä, osaatko, vaikka säät-
kin, tätä vapauttasi hyväksesi käyttää.

Sinun ei nyt tarvitse ketään pelätä eikä ketään totella,
tuskin lakiakaan, koska sinulla ei nyt ole mitään lakia
olemassa. Sinulla ei ole olemassa muuta lakia kuin se,
minkä itse itsellesi kirjoitat. Ja mikä sinun nyt täytyy itse
itsellesi kirjoittaa. Se laki tuntuu sinusta nyt kovemmalta
kuin mikään entinen, jonka kirjoittamisessa et ole osalli-
sena ollut. Rautaisin kourin tuntuu se kuristavan ran-
netta käden, joka sinua kuljettaa.

Vaan elköön olko kädessäsi kahletta, olkoon siinä
rannerengas, ei raudasta, vaan kullasta, metallien ja -

loimmasta.
Sinun täytyy nyt totella itseäsi, sinun täytyy laatia

lakisi ja ohjeesi omasta ymmärryksestäsi ja älystäsi. Sinun
on tähän saakka täytynyt tottua kiertämään mieli- ja väki-
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vallan lakia ja sinun suurin tyydytyksesi ja usein ainoa
tarkoituksesi on ollut saada vartijasi petetyksi. Ennen
oli sinulla toisen käsky, nyt olkoon sinulla oma kuri, ennen
painoi sinua ulkonaisena uhkana vain aineellinen sakko,
nyt puristaa sinua sisältäpäin siveellinen pakko. Eilen
oli päälläsi vieraan peloitus, nyt on pohjanasi oma vel-
voitus.

Siinä on nyt uusi vapautesi. Vapise sitä, elä, niinkuin
ennen vapisit valtaa: vihasta ja kiukusta ja sorron tunteen
alennuksesta, vaan edesvastuusi tunnon suuruudesta, kun-
nioituksesta oman itsesi korkeampia voimia kohtaan —

ja ilosta siitä, että olet vihdoinkin vapaa!
Marraskuun 8 p:nä 1905.



MINKÄ MITÄKIN ITALIASTA





RAUTATIEMATKA SEMMERING-VUORISTOSSA.

On ilta myöhä, kun lähdetään Wienistä etelään päin.
Sinne tullessa on halu päästä päiväiseen etelään kiihty-

mistään kiihtynyt. Yhtä samaa suomalaista talvea oli ollut
melkein sinne saakka. Unkarikin, jota palanen vilahduk-
selta sivuutettiin, näytti lumen peittämältä tasangolta.
Ja Wienissä oli lunta yhtä paljon kuin Helsingissä tammi-
kuun pyryjen aikana. Miehen korkuiset kinokset kohosivat
kahden puolen katua likaisina ja rumentavina. Jos tässä
mieli päästä kesämaahan, niin täytyy kiirehtiä.

Mutta ei juuri siltä näyttänyt, että pian oltaisiin ete-
lässä. Junassa oli kylmä ja seura kolmannessa luokassa
aivan kotimainen. Ihmeellistä sentään, kuinka ihmiset
kaikkialla ovat samannäköisiä. Puhumattakaan herras-
väestä ja keskisäädystä, näyttävät talonpojatkin olevan sa-
maa sukua. Niitä on junassa useita. Ne ovat jostakin Etelä-
Itävallan vuoristosta ja pukuna niillä on housut selvää
sarkaa ja turkki lammasnahkaa. Eivät juuri paljon puhu
toisilleen, istuvat ja tupakoivat ja evästään syötyään paneu-
tuvat penkille pitkäkseen. Epäilemättä on heillä vuoristois-
saan samanlainen elämä kuin meillä järviemme ja jokiemme
rannoilla: karu luonto, kylmät talvet, leipä tiukassa. On
tuossa sentään muuan mies, joka näyttää vähän erikoisem-
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malta. Hänellä on koukkuisempi, etelämaalaisempi profiili,
parta musta, silmät ruskeat ja valppaat ja vilttihatussa
höyhentöyhtö. Kuvailen, että hän on vuorimaiden metsäs-
täjä, kauriiden ampuja. Ja tuon tuostakin katsastaa hän
ikkunasta ulos. Luonto näyttää vetävän häntä niinkuin
sitä, jokaon tottunutsitärakastamaan sen seurassa eläessään.

On yö, mutta onneksi sentään paistaa kuu ja maisema
on mitä harvinaisin. Matkakirjan mukaan pitäisi rauta-

tiematkan Wienistä Italian rajalle olla harvinainen niillekin,
jotkaovatpaljon maailmata nähneet, eikä ainoastaan minulle,
joka en ole nähnyt muita vuoriseutuja kuin Puijot jaKoli-
vaarat. Semmering-radan sanotaan olevan maailman
omituisimpia ja suurenmoisimpia.

Tasangolla oli vähän aikaa lumi kadoksissa, siellä täällä
vain pellon ojien pohjassa kiilui joku vanha kinos. Mutta
pian on maisema taas täysin talvinen. Vaivoin saapi
ikkunanruudun sulana pysymään siihen hengittämällä.
Se, minkä siitä näkee, palkitsee kuitenkin sen pienen vaivan,
minkä se tuottaa.

Juna kulkee laaksossa kahden kukkulajonon välissä.
Kun taivas on pilvessä eikä kuu pääse esille, erotan vain
haamut kukkuloista. Ne ovat vielä loivia, niiden rinteillä
on kai viljelyksiä, koska metsäin välissä on aukkoja. On
siellä kyliä ja kaupunkejakin, joista tuikkaa tulia. Mutta
ihmisiä ei näy pienilläasemilla enemmänkuin meilläkotona-
kaan. Jakun asemahuoneen takana kasvaa härmäinenkoivu
ja kuusien oksat oikeavat lumen alla, niin ei voi kuvaile-
mallakaan kuvailla, että olisi lähes viikon päivät matkusta-
nut melkein suoraan etelää kohti ja että huomeniltana olisi
jo määrä soudella gondolassa Venetsian laguuneja pitkin.

Yhä kauemmas näyttää kesämaa poistuvan. Vedän
kasvoni pois ikkunasta, nojaan penkkiini ja panen tupakan.
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Sen sammuttua menen hetkeksi unen horroksiin, nukun
ehkä tunnin tai toista, kun herään — Kuusamossa.

On ensiksikin niin kylmä, että puistattaa sielua ja ruu-
mista. Sitten ei näy ikkunasta niin mitään, sillä se on käyt-
tänyt tilaisuutta hyväkseen ja vetäytynyt paksuun riittee-
seen. Ja kun vihdoin saan sen sulaksi, luulen olevani varma
siitä, että ollaan kaukana Kajaanin takana.

Laakso on jäänyt tuonne alas ja juna kohonnut vuoren
kylkeä kiipeämään. Oikealla puolella on jyrkkä metsäinen
rinne. Vasemmalla on huimaava putous, niin että näyttää
siltä kuin kulkisi kuusien latvoja myöten. Ja alhaallalumi-
nen tasanko, josta ei tiedä, onko se peltoa, niittyä vai jääty-
nyttä järveä. Tasangon toisella puolen on samanlainen
vuori kuin mikä on tämä, jota juna kulkee. Sen takana on
samanlaisia, jotka jo selvästi erottaa selvinneeltä taivaalta
paistavan kuun valossa.

Mitä mahtavia tuntureita ne ovatkaan! Kuusta ja
mäntyä ne kasvavat, ja niiden muodostuskin on tuttu suo-
malaisen silmälle. Se on kuin onkin tämä meidän kotoista
alppiseutua. Hyvin harvassa häämöttää joku maja tai
pienempi kylä ja ehdottomasti tulee ajatelleeksi, ett'eivät
kai ne, jotka ovat tämän rautatien rakentaneet, ole rakenta-
neet sitä paikallisliikkeen takia, sillä mitäpä hyötyä olisi
muulla maailmalla yhteydestä näiden kivikkömännikköjen
kanssa.

Vaan sinne jäävät pian kuvailut Kuusamosta ja koti-
maasta.

Juna on yhä vaivalloisemmin ahertanut ylöspäin pääs-
täkseen. Muutamalla asemalla on valjastettu kaksi veturia
eteen, vaan ei vauhti siitäkään ole suuresti enentynyt.
Tehtävä matka ei olekaan leikintekoa. Mäkirinteet ovat
muodostuneet vuorien kyljiksi. Kuta ylemmä on noustu,
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sitä ylemmä nousevat huiput, Ollen äsken pyöreitä ja lem-
peitä, ovat ne nyt kulmikkaita, jyrkkiä ja uhkaavia. Paljas
puuton kallio putoo mustanpuhuvana huimaavasta korkeu-
desta, melkein yhtäsuuntaisesti vaunun seinien kanssa
yhtä huimaavaan syvyyteen.

Viljelyksestä ei näy paljon jälkiä. Jollain niityntapai-
sella pyörylällä on pieniä heinäsuovia, jotkahukkuvat lumen
alle. Mutta sen sijaan ilmaantuu kallioiden huipuille ja
kuilujen reunoille haaveellisia, kummallisia muotoja, jotka
vasta useamman nähtyään silmä viimein ymmärtää selittää
vanhoiksi ritarilinnoiksi. Kuta louhuisemmaksi tulee
maisema, sitä tiheämmässä niitä näyttää olevan. Jos olisivat
ajat entiset vanhat, niin varmaan saisimme monet matka-
verot maksaa, ennenkuin pääsisimme niiden ohi.

Tie ei enää pääse suorasti nousemaan, sen täytyy
kiertää kuin karjanuran. Parastaan tehden menee se pit-
kissä kiemuroissa vuoren ympäri, nousten jayhä vaan nous-
ten. Pari kolme kierrosta tehtyään saman keilan kylkiä
pitkin ei sen matka eteenpäin ole ollenkaan edistynyt.
Mutta sen täytyy päästä eteenkinpäin, päästä tuolle toiselle
vuorelle, jonka rinteillä hanget kuunvalossa kimmeltävät.
Eikä siinä muu auta kuin harpata kuilun yli, joka erottaa
vuoren toisesta. Sitä varten on siinä kaksi kaitaista rauta-
riukua, joita myöten juostaan toisen vuoren rintaa vasten
kuin putoamisen pelossa ja niin kiirettä vauhtia, että juok-
suunsa jäätynyt koski satain askelien syvyydessä tuskin
ennättää silmään tarttua.

Toisella vuorella alkaa sama leikki, sama kiertokulku
ja sitä seuraa sitten samanlainen harppaus kolmannelle
ja niin aina eteenpäin. Viimein näyttävät veturit kuitenkin
tähän kiipeilemiseen kyllästyvän. Matka heidän mielestään
edistyy ehkä liian hitaasti vai hermostuttaako heitä kenties
kulku ammottavain kuilujen yli.
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Sillä kuin yhteisestä tuumasta puskevat he yht*akkiä
päänsä pystysuoraan kallioon jalaskevat sen läpikuin pyssyn
luoti läpi lahoneen seinän. Ja kerran siihen keksintöönsä
päästyään innostumaan eivät heille enää muut keinot näytä
kelpaavankaan. Tunneli seuraa tunnelia, tuskin on yhdestä
päästy, niin jo toiseen upotaan, ja jos ei, siihen ole tilaisuutta
yhdellä puolen laaksoa, niin haetaan puhkaistava vuoren
seinä toiselta puolen.

Sillä välin onkuukin päässyt pilvistä vapaaksi ja paistaa
nyt vuoriseudun kirkkaassa yöilmassa kirkkaampana kuin
minä sen koskaan ennen olen nähnyt. Se on vanha ilotulit-
taja ja tietää, milloin sen on edullisinta esiintyä. Hyvin
se on laskenutkin jättäessään ilmestymisensä siihen asti,
kunnes me ehdimme tulemaan tunneliseuduille. Vaikutus,
joka syntyy, kun pilkkopimeästä umpiosta yht'äkkiä puhal-
lutetaan mitä heleimpään kuutamoon, jossa vuoret kuin
ukkospilvet vyöryvät toistensa hartioilla ja jossa valo ja
varjo vaihtelee, on niitä, joita ei kernaasti käy kuvaamaan.

Koko yö kestää tätä nousua. Ja kuta ylemmä tullaan,
sitä korkeammiksi ja paksummiksi kasvavat vuoret, sitä
likemmin ne liittyvät toisiinsa ja sitä ahtaammiksi käyvät
laaksot, muuttuen lopulta vain halkeamiksi. Lumikinokset
kasvavat samassa määrässä. Paikotellen näyttää siltä kuin
mentäisiin alas vyöryneiden kinosten läpi. Muutamia
päiviä sitten oli kaikki kulku keskeytynyt, kun rinnettä alas
syösseet lumivuoret sulkivat väylän ahtailla solateillä.

Aamu alkaa koittaa. Yö on kulunut pikemmin kuin
sitä ehti ajatellakaan.

Päivän valjetessa pysähtyy kulkue pienelle asemalle,
joka on korkein paikka tällä välillä ja jota ylemmä ei tar-
vitse enää pyrkiä. Siellä on hiljaista ja juhlallista. Melkein
kaikki junassaolijat nukkuvat. Ainoastaan muutamia
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rautatievirkamiehiä liikkuu asemasillalla, sillaikaakun hieno-
ääninen sähkötiuku yhtämittaa soi asemahuoneen seinässä.

En malta olla hiipimättä ulos. Taivas on kuulakka,
lumi narskahtelee jalkain alla. Ensiksi en erota muuta kuin
asemasillankatoksen, jossa on vielä puolipimeä. Kuljen sen
päähän ja näen että on pysähdytty kuin mahdottoman suu-
ren jättiläisuunin pankolle, johon asema on kiinnitetty
kuin linnun pesä. Vuorenhuippua ei kuonnu näkymään,
mutta sen rinne melkein riippuu pään päällä. Katsahdan
toisaalle. Siellä on taas toinen samanlainen vuori, yksi
ainoa keskeytymätön lumipatsas, ja takana ja kupeella
lukematon joukko samanlaisia. Silmä mittailee niitä puoli-
hämärästä laaksosta aina ylös huippuun, jossa aurinko jo
punaisena ruskona ilmaisee tuloaan.

Ne vaikuttavat melkein kuin hirviöt, ne eivät tunnu

ainoastaan eläviltä olennoilta, vaan puolijumalilta. Linnoja
ja kyliä siellä täällä. Mutta ne ovat niin turvattomia ja
pieniä, että vuori ainoastaan säälistä ei pudistane niitä pois.

Juna seisootässä kauan. Veturit a jetaantalliinsa saamaan
ansaittua lepoa. Sijaan tuodaan toinen, nyt enää vain yksi,
sillä tästä alkaa alamäki. Sitä tehtäessä kuluu aikaa joku
puoli tuntia. Sillä välin punertuvat punettumistaan vuorten
huiput. Valoa heijastuu laaksoonkin. Aamuhämärässä
esiytyy siellä yhä useampia taloja, kyliä ja kaikkein alim-
maisena pieni kaupunki, jonka keskestä pistää esiin kirkon-
torni, kumpuilee savukiemuroita lämpiävien huoneiden pii-
puista jakuuluu heikkoa, himmeätäääntä alkavasta liikkeestä.

»Fertig!» huutaa junan johtaja, toinen puhaltaa jahti-
torveen, veturi viheltää ja me lähdemme tästä puoleen
laskeutumaan yhtä jyrkkää tietä alas kuin olimme tähän
asti nousseet sitä tänne ylös.

1893.



ENSIMMÄINEN VAIKUTELMA ITALIASTA.

Lukemattomat ovat ne vaikutelmat, jotka matkustaja
saa vähänkään tässä maassa liikkuessaan. Oudoksestaan
ovat ne niin voimakkaita ja huumaavia, että kestää päiviä
itsekuhunkin seutuun tultua, ennenkun ehtii ne selvittää
itselleen. Pitkät ajat tuntuu siltä kuin takaraivossa olisi
jonkunlainenkovaksi kivettynyt kudos, jota ei koskaan luule
voivansa päästä auki kerimään.

Mutta kaikista vaikutelmista voimakkaimpia oli kuiten-
kin ensimmäinen, jonka sain silloin, kun tunsin olevani
Italiassa.

Olimme lähteneet Itävallan ja Italian rajalta vuoris-
tosta laskeutumaanLombardian tasankoja kohti. Maisema
oli kuitenkin vielä jonkun aikaa sama kuin se oli ollut
Itävallan puolellakin. Laaksot olivat lumen peitossa,
vuorten rinteillä näytti puroja kuohuvan ja putouksissa
vesi keltaisena vaahtona kulkevan, mutta kun niitä tarkem-
min katseli, olivatkin ne liikkumattomina ja juoksuunsa
jäätyneitä. Turkki päällä siellä liikkuivat ihmiset ja reellä
ajettiin rinteitä pitkin luikertelevilla teillä.

Juna kiiti kauheata vauhtia alaspäin. Jarrut vonkui-
vat vaunun pyörissä niin, että tuntui siltä kuin ne pikemmin
olisivat liukuneet kuin pyörineet. Kun olisi ollut edes
suora mäki laskettavana. Mutta se mutkitteli nyt alas
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niinkuin oli äsken mutkitellut ylös, nakkasihe milloin yh-
delle puolen laaksoa milloin toiselle, puski milloin tunnelin
seinään milloin siitä ulos ja näytti vain vauhtinsa avulla
pysyvän kiinni kohtisuorissa kallioissa.

Siinä menossa ei kauan kestänyt, ennenkuin lumet
hävisivät ja maisema alkoi saada uusia muotoja. Puuhuo-
neet katosivat ja sijaan tuli kivestä rakennettuja kyliä.
Samalla tein sen huomion, että vuorten rinteiltä väheni
metsät. Pitkät matkat oli vain kaljua ruskeata kalliota,
joka monissa paikoin oli murennut kuin rapakivi. Sitä
mukaa tulivat näköpiirin ääriviivat pyöreämmiksi ja pitku-
laisemmiksi, joka kaikki ennusti sitä, että oli tulemaisillaan
alanko. Rautatien myötämaat eivät myöskään olleet niin
törmäisiä kuin ennen. Tie oikeni oikenemistaan ja löysi
jokilaaksoja, seurasi niitä ja sen mutkat kävivät pitkävetäi-
semmiksi.

Uupuneena yön valvomisesta ja alituisesta katsele-
misesta vetäysin pois ikkunasta ja paneusin pitkälleni nuk-
kuakseni.

Lienenkö siinä nukkunut muutamia tuntia, kun heräsin
ja — heräsin Italiassa.

Lukemalla entisaikain kirjailijain kertomuksia heidän
tulostaan Italiaan olin kuvaillut, ettäse tapahtuisi vähitellen
ja asteettain, että ensin tulisivat ensi tuulahdukset ja sitten
toiset, kukin vähän voimakkaampana, kunnes vihdoinkin
oltaisiin Italiassa, oikein tietämättä, missä se oli alkanut.
Olin jo edeltäpäin siitä nauttinut.

Mutta näinä nopean kulun aikoina saattaa tapahtua,
että kun nukkuu yhdessä maassa, niin herää jo toisessa.
Enkä tahdo sanoa, että nautinto siitä olisi pienempi.

Kun olen avannut vaunun ikkunan ja nojautunut
siitä katselemaan ulos, en tosin ensin näe muuta kuin pienen
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aseman ja muutamia talonpoikia, jotka seisovat häkkiaitaa
vastaan nojaten ja katselevat junaa sillä joutilaan ihmisen
katseella, jolla he arvatenkin joka päivä samanlaista junaa
katselevat. Aseman takana on laakea kenttä, jonkunlainen
harvaan ja säännöllisesti istutettuja puita kasvava pelto,
jonka ruskeasta pinnasta pistää esiin mataloita, valkoisia

rakennuksia. Siinä ei ole vielä mitään erinomaista.
Mutta missä on lumi ja missä ovat vuoret?
Ennenkuin kuitenkaan ehdin siihen kysymykseen

vastata, tunkee eräs toinen vaikutus päälleni ja saa minut
vähäksi aikaa kokonaan valtaansa, niin kokonaan, että se
melkein hervaisee sielun ja ruumiin ja sulattaa ne kuin yh-
teen. Jase on ilma ja sen ilmanihana tuoksu, jokasen tekee.
Kukkain tuoksua se ei voi olla, sillä kaikki on ympärillä
kulona. Heilimöivän viljan hajua ei myöskään, sillä vilja
on jo aikoja sitten korjattu. Eikähän täällä ole myrtti-
puitakaan, jotka sen tuoksun antaisivat. Mutta kuitenkin
tuntuu siltä, kuin ne kaikki ja kaikki maailman suloisimmat
lemut yhteensä olisivat alkaneet maasta kohota ja ilmaan
levitä. Heikosti muistelen sen joskus ennen tunteneeni
tyyninä, kuivina kesä-iltoina siellä kotona, kun jostain
kaukana palaneesta suosta tai metsästä tai kaskesta kantau-
tuu niiden ilman autereeseen yhdistynyt lemu. Mutta tämä
on hienompaa, puhtaampaa ja niin sanoakseni jalompaa.
Se on jotain vahakynttilän ja suitsutuksen sekaista, sen
voisi myöskin ajatella nousevaksi ruusupuista tehdyn
rovion sijalta; mutta arvatenkinon se vain itse maan mehua
ja noiden hedelmäpuiden hengitystä.

Tekisi mieli sulkea silmät, estää näköaistin sekoitta-
masta sitä tunnelmaa, johonka ainoastaan hengittämällä
voi tulla. Mutta silmä hakee sekin omin osansa ja löy-
tää sen.
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Lumi ja vuoret? Äskenhän olimme niiden keskessä,
mihinkä ne nyt ovat joutuneet?

Tuollahan ne ovatkin ... Pitkin vaunun kuvetta
ja rautatierataa pitkin katsellen näkyy ensin tuossa lähellä
olevan sillan kaaret ja vähän edempänä toisen. Ne ovat
vanhoja harmaita holveja, kuka tietää kuinka monta sataa
vuotta sitten rakennetuita. Niiden alatse siintää muutamia
majoja ja joku tuuhea puu. Ja ylitse ...siellä ovat vuoret
ja lumi.

Nuo julmat jättiläiset, jotka äsken olivat tukehduttaa
syleilyynsä, jotka tuntuivat niin kömpelöiltä, raaoilta ja
epäystävällisiltä huokuessaan kylmyyttään jakolkkouttaan,
ovat nyt muuttuneet hienoksi, lempeäksi, herttaiseksi kau-
kaisuudeksi. Se on leveä, sinisen ruskea ryhmä, joka asteet-
tain kohoaa ja kohotessaan väriltään vaalenee. Siinä,
mihin aurinko sattuu, on vaaleita pitkulaisia pilkkuja.
Kuta ylemmä silmä nousee, sitä enemmän niitä ilmaantuu
javiimein ne muuttuvat yhdeksi ainokasi lakanaksi. Lakana
on silkkiä ja pinnat, joitase peittää, hohtelevat kuin sametti.
Silmä luulee tuntevansa samaa hyväilyä, kuin minkä tuntee
käsi, kun se silkkiä ja samettia hivelee. Siinä näkee ensin
vain värejä niinkuin gobeliinimatossa, mutta kun vähän
aikaa sitä tarkastaa, niin esiintyvät muodot ja pienetkin
yksityiskohdat lähempänä rinteillä: vaaleat kirkontornit
ja pienet kaupungit, matalat selänteet ja vähän korkeam-
mat mustemmat metsät ja lumiset lakeudet niiden välissä.

Mutta kaikkein ylimpänä on itse rajaviiva. Ja se raja-
viiva saa minut yhdessä hetkessä ymmärtämään kaikki,
mitä on sanottu ja mitä olen nähnyt Italian taiteesta: sen
hienoudesta, sopusuhtaisuudesta, ihanteellisuudesta ja muo-
tojen puhtaudesta. Se tuskin erottuu tuo viiva taivaasta
ja pilvistä. Mutta se erottuu siitä kuitenkin kuin tuskin
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näkyvä liitos maan ja taivaan välillä. Samalla kun se on
toisen viimeinen huippu ylöspäin, on se toisen ensimmäinen
aste alaspäin. Enkä minä enää ihmettele, miksi ne vanhat
mestarit katsoivat luonnolliseksi sovittaa samaan kehykseen
taivaat ja maat ja asuttaa ne molemmat ja miksi heidän tau-
lunsa kuitenkin tuntuvat niin inhimillisen luonnollisilta.

Junan taas kulkiessa eteenpäin poistuu maisema
poistumistaan ja laskeutuu alppien ääriviiva yhä alemma,
muuttuen lopulta sinenpunertavaksi aallon harjaksi, joka
ei liiku, mutta kuitenkin elää, — niinkuin vanhoissa fresko-
maalauksissa elää suuren taiteilijan vetämä kauneuden viiva
vielä sittenkin, kun vuosisatain vaikutukset ovat siitä kulut-
taneet pois sen värit ja aivan näkymättömiksi hanganneet
niiden hellemmät vivahdukset.

1893.



VENETSIASSA.

Illalla en ollut vielä saanut oikeaa käsitystä siitä,
minne olin tullut. Rautatieaseman puolipimeässä rannassa
oli ollut rivi soikeita korkeakokkaisia venheitä, mustia kuin
ruumiskirstuja. Tietämättä oikein, kuinka se oli tapahtunut,
tapasimme itsemme istumasta yhdessä niistä, puoleksi
makaavassa asennossa katoksen alla eteen vedettyjen uuti-
mien takana. Kun ne siirrettiin syrjään ja katsottiin ulos
ikkunasta, oli venhe jo liikkeessä, vaikk'ei kuljettajaa näky-
nyt. Ainoastaan melan loiske, hitainen ja määrä-aikainen,
kuului selän takaa perän puolelta. Katuhan se kai oli,
jota myöten kuljettiin, koska oli taloja kahden puolen,
haaveellisia, kummallisia, kuutamon valaisemia, — ja koska
oli katulyhtyjä, jotka veteen kuvastuivat.

Mutta ei kuulunutsitä yöllistä myrinää, joka ei koskaan
lakkaa suurissa kaupungeissa, ei kavion kalsketta, ei
pyöräin kolinaa. Ei muuta kuin soutajan huuto silloin
tällöin vastaantulijalle, ja gondolat suhahtavat toistensa
ohitse salaperäisesti kuin kaksi ankeriasta kivien lomassa;
tai kulustamme syntyneen laineen loiskaus, kun gondo-
lamme hiljaa hipui jonkun vanhan palatsin seinäviertä.

Onko tämä todellakin aina näin olevaa? ajattelin.
Eikö kaupunki, jokurantakaupunki, sattumalta ole joutunut
veden alle? Mutta onhan tuossa rappuset, jotka varta
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vasten vievät veden rajaan, on paalurivi jokaisen edustalla,
jossa levollisesti keinuu venheitä ja pursia. Ja onhan aina
vähän päässä siltoja yhdistämässä rakennuksia toisiinsa.
Heikon kuutamon valossa luulen näkeväni, että nuo talot
ovat melkein kaikki marmorista, niinkuin sillatkin. Niiden
päädyissä ja harjoilla häämöttää veistoksia, toiset rauhalli-
sissa asennoissa, toiset heittäen jalkaa tai nostaen kättä,
yhä vielä niinkuin monta sataa vuotta takaperin. Mutta ne
vilahtavat vaan, samalla kun toisia tulee sijaan, joista muu-
tamat kasvavat kirkon torneiksi, kupooleiksi tai selittämät-
tömiksi huippu-olennoiksi.

Poiketaan sivukanaville, kaitaisille ja ahtaille, luikerrel-
laan loppumattomiin*, milloin oikealle, milloin vasemmalle,
ohi ovien ja veden rajaan ulottuvien ikkunoiden. Rakennuk-
set näyttävät häipyvän pilviin, missä asuu varmaankin
koko kansa ihmisiä yhteen sullottuina, mutta tulia ei näy
missään, ei kuulu hiiskahdustakaan, vaikk'ei ole vielä puoli-
yökään käsissä. Ei, kyllä tämä sittenkin on autio kaupunki,
jonka asukkaat ovat vedenpaisumusta paenneet.

Ne olivat yöllisiä epämääräisiä vaikutuksia.

Mutta nyt on aamu, ja astuttuani ulos asunnostani
näen minä olevani leveällä kadulla, oikealla kadulla tai oike-
ammin siltarannalla. Se kääntyy kaareksi sisään päin, ja
niin pitkälle kuin silmä kantaa kulkee sitä myöten edestakai-
sin alituinen leveä ihmisjono aina tuon tuostakin luokille
kohoten ja ahtautuen yhteen siltainkohdalla, joitaon raken-
nettu mereen päättyvien kanavien poikki.

Se näky, mikä tässä aukeaa, on maailman satumaisim-
pia.
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Rannaton, autio meren selkä siintää yhtäältä, toisaalla,
tuossa likempänä, on suuria purje- ja höyrylaivoja, pieniä
purje- ja höyrypursia, mitkä ankkurissa, mitkä kulkemassa,
ja niiden välissä kuin salakoina suurten kalojen lomassa
lukematon parvi gondoloita sinne tänne suikkelehtamassa.

Gondolan perässä pienellä kapealla kannella nyökkää
kuljettajan vartalo sopusointuisessa, plastillisessa soudussa.
Se on niin säännöllistä ja viihdyttävän tuudittavaa, että
tulee vastustamaton halu lähteä sen keinuteltavaksi.

Ei kuulu maailman melua, ei huutoja, ei kärryjen koli-
naa, vesi vaan lipattaa ja gondolan kuljettajan airo vain
silloin tällöin loiskahtaa. Ollaan vesillä ja kuitenkin kau-
pungin kestossa. Palatsit kohoavat taas kahden puolen,
mutta ei painavina jauhkaavinaniinkuin yöllä, vaan toveina
ja ystävällisinä ja niinkuin uisivat veden pinnalla ja aikoi-
sivat siinä paikassa vielä ylemmäkin kohota ja liikkeelle
lähteä.

Kuinka monta kertaa on sanottu ja kuitenkin aina
uudelleen sanottava: mikä mainio ympäristö viihdyttämään
uupunutta mieltä! Todellisuus muotoineen, väreineen ja
liikkuvine elämineen ei ole liian kaukana unohtuakseen,
sillä rannoilla, veden pinnalla ja silloilla ja parvekkeilla
on liikettä ja elämää, mutta ei myöskään liian lähellä häiri-
täkseen ja hermostuttaakseen ja sekoittaakseen omia aat-
teitani.

Soudellaan syvälle kaupungin sisään, väylä kapenee,
rannat puristuvat toisiinsa, vesi muuttuu virtavaksi, pako-
vesi pyrkii ulos, käännytään takaisin, annetaan virran
viedä, lasketaan kivisen laiturin kylkeen, jätetään gondola
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ja noustaan maihin, syvennytään kaupunkiin, ja ollaan
aivantoisessa maailmassa, jossa ei ole aavistustakaanmerestä.

Kapeat pienet kadut kuin solat luikertavat eksyttävässä
harhalinnassa, et tiedä, minne menet, mutta menet sinne,
minne vie vahvin ihmisvirta. Välistä ei mahdu kuin yksi
toistaan sivuuttamaan, välistä levenee sola kuin pieneksi
pihamaaksi, johon silloin ovista ja ikkunoista vuotaa
hedelmä- ja kukkaisvirta, jossa iloista kansaa kihisee huu-
taen, tarinoiden ja laulahdellen ja sitroja ja mandoliineja
soitellen. Välistä tulee vastaan laajempi tori, jossa vanhan
vanha homehtunut, sammalinen veistokuva seisoo alitui-
sesti lirittävän vesisäiliön kestossa, minkä reunoilla päivä-
paisteessa istuu joutilaita avopäisiä vaimoja ja leikkii pajat-
tava lapsiparvi, ryysyinen, kiherätukkainen ja mustasil-
mäinen.

Siinä on kirkko, sen ovi on auki, käyt sinne, kaikki
melu katoo. Himmeässä valossa hiipii äänettömiä olentoja,
siellä täällä tuikkii muutamia kynttilöitä ja heikosti kuuluu
jostain messupapin etäistä hyminää.

Tulet ulos, syvennyt uudelleen äskeisille sokkeloisille
urille, seuraat nimettömien katukanavien reunoja, kiipeät
sillan poikki, kuljet ja kuljet tietämättä ja tahtomattakaan
tietää, minnekä tulet.

Ja tietämättäsi tulet yht'äkkiä suurelle soikealle torille.
On niinkuin tulisit takapihalta suoraan kuninkaan linnaan,
satumaiseen, häikäisevään, itämaiseen. Koko lattia las-
kettuna hienolla sileällä kivellä, joka niin viihdyttävästi
ottaa vastaan jalkaa, joka sitä koskettaa. Tori tohvelien
ja silkkikenkienkävellä, ja jota ei koskaan ole hevosen kavio
eikä vaunun pyörä kuluttanut. Kolmella kulmalla pilari-
käytävä, kolmen yhtämittaisen palatsiseinän sivulla, sisällä
kaikki Bagdadin kalliit kivet, kullat ja hopeat kimallellen
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siloisten lasien läpi. Neljännellä kulmalla kummallinen
epäsäännöllinen kirkko, jonka päädyssä paistaa kultaiselle
pohjalle sovitettuja mosaikkimaalauksia, jonka seinät ovat
moniväristämarmoria, jonkasadoissakolpperoissa, räystäissä
ja kulmakkeissa elää kokonainen kaupunki ihmisiä, enke-
leitä, pyhimyksiä, lintuja ja muita usein ymmärtämättömiä
eläimiä marmoriin veistettyinä ja metalliin valettuina.

Päivä paistaa heleästi. Satamäärin kyyhkysiä lentelee
ilmassa tai juoksentelee avonaisella torilla. Käyskentelet
siinä heidän kestossaan, heittäen jyvän sinne, toisen tänne,
istahdat penkille, ojennat kätesi ja annat heidän tulla siitä
noukkimaan. Näet käännähtäessäsi, että selkäsi takana on
toinen tori, jonka kahden puolen kohoaa samanlaiset palat-
sit kuin tämän ja jonkaperillä siintää meri, missä taas lepat-
telee purjeita, kiitelee pieniä höyrypursia ja nuokkuu gondo-
lan kuljettajain solakoita vartaloita sopusointuisessa, tuudit-
tavassa soudussa.

Tekee mielesi alkaa uudelleen sama matka, tehdä vielä
kerran sama kiertokulku tässä kummallisen haaveellisessa
satukaupungissa, lähteä tästä ja tulla tähän aina takaisin —

tänään, huomenna, ylihuomenna ...

Soudella, kävellä ja liikkua, istua, aprikoida ja uneksia,
katsella liikettä ja vilinää ympärillään, ja samalla elää niissä
aatoksissa, jotka tulevat ja menevät, mutta jättävät aina
askelensa sijat jälelleen— liekö siihen missään sopivampaa
paikkaa kuin tässä?*

1893.



NÄKÖALA PIETARINKIRKON TORNISTA.

Siirtäisin ja siirtäisin mielelläni ottamasta kuvatakseni
itse Roomaa, joka lepää tuossa jalkojeni alla. Mutta uudes-
taan ja aina uudestaan kääntyy siihen silmä ja takertuu sen
yksityiskohtiin. Näin täältä katsellen ei se kuitenkaan ole
se, miksi sitä olin kuvaillut ja joksi sitä luultavasti kaikki
muukalaisetkuvailevat. Sillä se ei tee ollenkaansen »vanhan»
Rooman vaikutusta, jota siltä odottaisi. Vanha on täälläkin,
kaiken vanhan pesäpaikassa, peittynyt uuden alle. Uudet
palatsit, uudet kivimuurit ja vähän vanhemmat kirkon-
tornit, joita on kuin seipäitä suuressa pieleksessä, peittävät
ne rauniot, joitaniin mielellään näkisi. Forumista ei löydä
kuin muutamia pilareita tarkalla etsimisellä. Riemuportit
ja voittajakeisarien kunniapatsaat peittyvät laaksoihin.
Ainoastaan muuan pyöreä lasikatto ilmaisee, missä seisoo
Panteon, johon kaiken maailman jumalat olivat kokoontu-
neet nauttimaan suvaitsevaisuudesta, mihin maailma kerran
oli päässyt, mutta mistä se nyt taas on niin kauaksi eksynyt.
Mutta on kuitenkin yksi raunio, jota eivät vuosisadatkaan
ole saaneet alleen haudatuksi. Se on Koiosseum, flavilaisten
keisarien vanha sirkus, jossa gladiaattorit taistelivat, jossa
jalopeuroja ruokittiin kristittyjen lihalla, joka on saanut
palvella keskiajan paroonienlinnoituksena ja jostaon vedetty
suunnattomat määrät rakennusaineita palatseihin ja kirk-
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koihin. Vaan ei sittenkään ole siitä saatu lohkotuksi kuin
puolet. Toinen seinä seisoo vielä miltei entisensä korkuisena,
se onkuin vuori rotkoineen, on jättiläispääkalloonteloilleen,
on niinkuin vanhan maailman valtiaan aivokoppa, josta
sisältö on juossut kuiviin ja jonka silmän reiät tuijottavat
loistottomina ja aatteettomina tyhjyyteen. Kaikista päivän
häikäisemistä valkoseinistä huolimatta erottuu sen ruskea
ryhmä, joka, kun päivän säteet siihen sattuvat, on kuin
hehkuva tiilikoko. Olen nähnyt sen toisessakin valossa,
ilotulienhehkussa. Karnevaalin aikanase valaistiin bengaali-
tulilla. Silloin oli se, kun tulta ja tulikiviä näytti syöksyvän
kaikista sen aukoista, kuin maanalaisen tulivuoren, kuin
itsensä helvetin hehkuva kita.

Kolosseumin luona on Konstantinin rimuportti, ja
sen alatse alkaa ikivanha, maailman kenties vanhin javankin
maantie Via Appia. Alkuosa sitä on peitossa tai hävitetty,
vasta tuolla, missä kamppanjan laidassa ylenee pyöreä,
linnoituksen tapainen Sesilia Metellan hautahuone, alkaa
erottaa tuon sotatien pohjaa, joka suorana linjana juoksee
läpi koko Italian. Sen tien varressa ovat katakombit ja jät-
teitä Roomalaisten hautakammioista, kolumbaarioista.
Siellä myöskin Karakalla keisarin rakentama kylpylaitos,
johon aikoinaan mahtui kolmetuhatta uimamiestä ja jonka
rauniot vieläkin vetävät vertoja Kolosseumille. Mitä ovat-
kaan kaikki nykyajan mukavuudet tämän saunarakennuksen
rinnalla. Viileäin palatsimaisten holvien alla voivat siellä
vapaat kansalaiset viettää päivät päästään kylpien, kävellen,
voimistellen, lukien ja keskustellen päivän tapahtumista.
Nykyaikaiset klubiolot ovat vain heikkoa jäljittelyä siitä,
mihin Roomassa sillä alalla jo oli kehitytty.

Tuolla näkyy sitten Kolosseumin yli monista kirkollis-
kokouksistaan mainion Lateraanin kirkon katto, jonka har-



195

jalia seisoo koko uusi testamentti kaksinetoista edusmiehi-
neen. Siellä on sen yhteydessä nyt museoksi muodostettu
vanha Vatikaani, joka yksinkertaisuudellaan muistuttaa
niitä aikoja, jolloin katoolinen kirkkokin vielä oli yksin-
kertainen ja hallitsi maailmaa sisällisellä mahdillaan. Aivan
lähellä sitä on sitten kirkkorakennus, joka kätkee sisässään
tämän saman kirkon ja koko maailmankin suurimman
humbuugin. Siellä ovat pyhät portaat eli scala sancta,
jotka tarun mukaan ovat Jerusalemin temppelistä tuodut
ja joitamyöten polvillaan nousevalle suodaan vuosikausien,
en muista monenko, synninpäästö. Niitä myöten konttasi
aikoinaan Lutheruskin, mutta kääntyi päähän päästyään
kivakasti ympäri päättäen tiukasti mielessään, että jos ei
usko auta, niin eivät ainakaan tämmöiset teot; ja niitä
myöten näin minä vielä nykyaikuistenkin syntisten pyrki-
vän autuuttaan kohti.

Ja kun silmä kerran on kirkontorneihin kiintynyt,
niin alkaa se hypellä rististä ristiin. Ja ne ne ovatkin, jotka
muodostavat päävaikutuksen Rooman kaupungin katseli-
jaan. Koetan niitä lukea, mutta haihdun pian. Eikähän se
ole kuin pieni osa, joka nousee yli palatsien ja muiden ra-
kennusten. Suuri joukko kaikkein vanhimpia on aikojen
kuluessa hautautunut asuinhuoneiden seinien väliin. Vasta
silloin, kun on tullut rukoushetki illoin tai aamuin ja kaik-
kien kirkkojen kellot ilmoittavat siitä, tuntee niiden paljou-
den. Tänne kuuluu se nytkin niin selvästi, suuret äänet
sulavat pieniin ja kaikki pyrkivät kuin yhtyneenä virtana
Pietarin kirkon kupoolia syleilemään.

Joolisi aika astua alas. Johanon ehtinyt tarttua mieleen
tuo kuva, jonka muodostaa sininen meri, ruskea tasanko,
sinisen vihreät, vaaleahuippuiset vuoret ja punertavan
valkea kaupunki lukemattomineikkunoineen ja huippuineen,
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jasiellätäällä kohoaa jostainpuistosta suippokuusen muotoi-
nen sypressi ja petäjän sukuinenpinia, jonkasolakan varren
päässä oleva tuuhea latva on kuin aukaistu sateen varjo.

Mutta heitämme vielä silmäyksen ihan jalkojemme alle.
Siinä on Pietarin kirkon edustatori, kahden pilarikäytävän
syleilemänä, jonka keskustassa on suippo obeliski, Egyp-
tistä tuotu, ja kaksi suihkulähdettä, jotka eivät koskaan
lakkaa utuista vettä ilmaan puhaltamasta. Siinä ovat toi-
sella puolella Vatikaanin pitkät huonerivit, laajat pihat ja
vielä taampana korkeiden muurien ympäröiminä paavin
yksityiset puutarhat, jonne ei ketään vieraita päästetä ja
joiden piireistä ei astu ulos maailman ensimmäinen vanki,
joka samalla kenties on maailman mahtavin hallitsija.
Tornin vartija viittaa sinne sormellaan ja näyttelee, mitä
teitä hän siellä ajelee ja käyskentelee kahden kardinaalin
tukemana. Olisimme hänet nähneet mekin, jos tulimme
aikaisemmin aamulla. Mutta nyt hän luultavasti istuu
tuon ikkunan takana, josta joka ilta tuikkaa tuli puoleen
yöhön, jossa hän silloin tällöin itsekin näyttäytyy ja josta
on näköala yli sen Rooman, mikä ei enää ole hänen, mutta
mitä hän ei vieläkään ole lakannut toivomasta. Onnistu-
neeko se koskaan, mutta on se ainakin toiveiden arvoinen,
vaikk'eivät ne toteutuisikaan — ja tuskinpa on ihminen
kauniimman näköalan edessä milloinkaan turhempia haa-
veillut.

1893



ROOMAN KATAKOMBIT.

Olimme laskeutuneet alas Pietarin kirkon kupoolista
ja käyskennelleet kirkossa itsessään. Siellä kristityn maa-
ilman mahtavimmassa ulkonaisessa huippupaikassa, sen
komeimmassa temppelissä tuli mieleemme ajatus mennä
sinne, missä ovat tämän saman maailman matalimmat
majat, ja me päätimme mennä katakombeja katsomaan.

Tiemme sinnekulki vanhan Forum romanumfin kautta,
läpi tuon maan sisästä kaivetun laakson, jossa ei enää ole
paljon mitään jälellä siitä, mitä se ennen aikaan oli. Ainoas-
taan joitakuitapystyssä säilyneitä pilareita, vähän useampia
pilarien jalustoja, jotka osoittavat, missä se ja se temppeli
ennen seisoi. Sitten muuan jotenkin säilynyt riemuportti
myöhemmiltä ajoilta ja lyhyt palanen Via *_.cr__'n (pyhän
tien) kivitystä — siinä kaikki. Mutta on siinä kuitenkin
tarpeeksi voidakseen karttain, kuvain ja etenkin ympäristön
avulla täydentää, mitä puuttuu, ja ainakin likimain saada
esille, millainen tämä roomalaisen maailman keskipiste on
mahtanut olla. Ja kaunis paikka se lienee ollut. Tuolla
toisessa päässä Kapitolium temppeleineen ja marmorisine
jumalankuvineen, toisessa päässä riemuportti, josta kaikki
voittajat tulevat sisään, vasemmalla Palatinon kukkula
ja siinä sijaitsevat keisarien palatsit, oikealla taas temppe-
leitä, kaikki luultavasti marmorista tai ainakin marmorilla
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vuoratut. Kokoontua sellaiseen ympäristöön, Italian sinisen
taivaan alle, kuuntelemaan sellaisia puhujoita kuin Cicero
jaKato ja vapaana kansalaisena päättämään koko maailman
asioista — se mahtoi olla miehen arvoista tehtävätä. Ja sehän
se olikin sitä ihanoitua antiikia, jota me vielä tänäkin päivänä
haikeallamielelläkuvittelemme senraunioita kävellessämme.

Mutta samaan aikaan kuin Forum oli komeimmillaan
ja Rooma mahtavimmillaan, alettiin sen perustuksia jo
hiljalleen jäytää jasitä sitkeästi piirittää lopullista valloitusta
varten. Alettiin kaivaa noita maanalaisia vallihautoja,
jotka kerran koko vanhan maailman pohjan kovertaisivat
ja saisivat sen siihen paikkaansa luuhahtamaan. Ruvettiin
kaivamaan katakombeja.

Katakombit ovat kaukana ulkopuolella kaupunkia.
Sinne onpitkä ikävätie kahden yk .itoikkoisenmuurin välissä,
ja tuntuu sitä kävellessä kuin todella olisi vuosisadat kuljet-
tavana yhdestä aikakaudesta toiseen. Tien varressa tapaa
vain muutamia harvoja muistomerkkejä, joista suurimmat
Karakallan rakentaman kylpylaitoksen rauniot ja kolumba-
riot, vanhat roomalaiset haudat. Sitten alenevat muurit ja
Kampanja alkaa aueta eteen. Siinä, missä se varsinaisesti
alkaa, on Pyhän Sebastianon luostari ja kirkko. Tämän
kirkon alla on yksi katakombiryhmä, jonne mennään itsensä
kirkon kautta. Siellä varustetaan meidät ja muut samaan
seuraan sattuneet vahakynttilöillä, japieni rähjäinen munkki
lähtee oppaaksi, varoitettuaan ensiksi, että pysyisimme
tarkkaan hänen kintereillään, sillä kuuluu välistä tapahtu-
neen, että oudot ovat tänne eksyneet.

Varoitus onkin hyvään tarpeeseen, sillä munkki, jolla
ei ole muuta tehtävää kuin luotsata muukalaisia, kiiruhtaa
minkä ennättää meidän edellämme joutuakseen uusia tuli-
joita vastaanottamaan ja uusia juomarahoja ansaitsemaan.
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Ei voi juuri olla jyrkempää vastakohtaa kuin se näkö,
mikä äsken oli silmäimme edessä, jatämä, jossa nyt olemme
emmekä näe mitään. Täytyi varmaan olla vankka usko
niillä, jotka sen tähden vaihtoivat elämän Italian sinitaivaan
alla näihin komeroihin ja ahtaisiin käytäviin, vaikkapa vaan
lyhemmäksikin ajaksi.

Alussa on aivan mahdoton saada mitään selkoa siitä,
missä ollaan ja mitä nähdään. On täysi työ varoessa, ett'ei
jalka joka hetki kompastuisi johonkin kynnykseen ja pää

kolahtaisi matalaan kattoon. Mutta kun silmä vähän alkaa
tottua heikkoon valaistukseen, näemme me kulkevamme
kaltaista, mutkittelevaa käytävää, joka parahiksi on kahden
olkapään levyinen. Käytävän seinissä on molemmissa
tuon tuostakin koverrus tai kolppero, johon aikoinaan on
ollut haudattuna joku ensimmäinen kristitty, mutta jonka
kirstu ja ruumis tai joku jäännös niistä nyt lepää jonkun
luostarin tai kirkon seinämässä tai sillan alla. Aikoinaan
kuuluu seinissä myöskin olleen kivilaattoja kirjoituksineen
ja maalauksineenkin, joita ensimmäiset kristityt maalarit
ovat niihin sommitelleet, mutta ne kaikki ovat jo aikoja
sitten irtirevityt. Raakalaiset ovat kultaa ja kalleuksia
etsiessään olleet osaltaan hävitystyötä tekemässä, mutta
suurimman osan siitä ovat kuitenkin kristityt tehneet pyhäin
luita etsiessään ja pois viedessään. Jälelle jääneet ovat
paavien pois korjaamia, ja suurin osa hautatauluja on paavil-
lisissa museoissa. Jos niitä joku määrä olisikin vielä pai-
koillaan, ei niitä oppaan hätäisyyden tähden ehtisi tar-
kastaa.

Vihdoin hän kuitenkin pysähtyy. Hän on tullut pienelle
mustalle aukolle, josta antaa meidän astua sisään. Kun
kaikki olemme tulleet muutamia rappuja alemma, näemme
seisovamme pyöreän huoneen kestossa.
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Niinkuin tunnettu rakennettiin katakombit alkujaan
haudoiksi. Kristityt, jotka kaikessa tahtoivat erottautua
pakanoista ja jotka uskoivat ruumiinkin ylösnousemiseen
kuoleman jälkeen, eivät tahtoneet polttaa kuolleitaan.
Kun maanpäälliset hautausmaat eivät olisi saaneet olla
rauhassa, tehtiin ne näin maan alle, ja siten syntyi koko-
naisia maanalaisia kuolleitten kaupunkeja, joiden yhteen
laskettu hautaluku noussee ainakin kuuteen miljoonaan.
Vaan tulivat sitten vainojen ajat. Kristityitä ajettiin takaa
kuin koirat ajavat saaliitaan. Silloin olivat katakombit
mainioita lymypaikkoja, silloin siellä tarvittiin vähän väl-
jempiäkin suojia, ja yksi niitä sellaisia on se, mihin nyt
laskeuduimme.

Alkujaan lienee tämä tällainen huone ollut perhehauta,
koska seinissä on vieläkin kirstujen sijoja. Sitten ovat sitä
pakolaiset käyttäneet lymypaikkanaan, eläneet täällä luo-
lassa ja jumalansansa harjoittaneet paossa esivallan tieltä.
Mutta keisarilliset verikoirat osasivat tännekin tien, tulivat
tuosta samasta aukosta, mistä mekin, tuiisoihtuineen sisään
niinkuin mekin, ja tuolla seinämällä kertoo opas sen ja sen
marttyyrin saaneen surmansa. Mutta siitä paikan maine
vaan kasvoi. Se muuttui pyhäksi merkkipaikaksi, se laitet-
tiin kappeliksi ja siihen pystytettiin alttari jaristi. Kun vai-
not olivat ohitse, kun ruumiit uskallettiin haudata maan-
päällisiin hautausmaihin eikä katakombeissa enää tarvinnut
turvaa hakea, tultiin tänne kuitenkin messuja pitämään ja
rukoilemaan. Silloin sai katakombien maine varsinai-
sesti alkunsa, ja pyhiinvaeltajia ovat sitten seuranneet
matkailijat.

Mutta matkailijoilla on kiire, ne eivät jouda kauan vii-
pymään kuolleitten haudassa, vaan kömpivät jo ulos,
herrat silkkinallejaan suojellen ja naiset hameitaan käärien,
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estäen niitä koskemasta kosteihin seiniin. Täytyy joutua
mukaan, sillä vaikka usko olisi kuinka luja, ei tänne tuntuisi
haluttavan jäädä eksyksissä vaeltamaan maanalaisessa mil-
joonakaupungissa.

Eikähän siellä ole juuri enempää nähtävääkään. Sillä
vaikka käydään kahdessa kolmessa kerroksessa, noustaan
rappuja ja lasketaan niitä, ja pistäytään vielä muissakin
kappeleissa, niin eivät ne ainakaan myöhemmin muistellen
eroa suuresti toisistaan.

Mutta vaikutus, minkä hätäisestäkin käynnistä kata-
kombeissa saa, on pysyvä ja omansa antamaan aihetta
monenlaisiin mietteisiin. Täällä, näissä ahtaissa komeroissa
kehittyi ja kasvoi siis se valta, joka repi alas nuo temppelit
ja patsaat, joista äsken näimme surkeat rauniot Forumilla!
Täällä istutettiin veriin se tulinen innostus, joka pani koko
vanhan maailman ylösalaisin, mutta joka samalla rakensi
sen päälle uuden, ulkonaisestikin melkein yhtä ehon.
Jupiterin temppeli jaoitettiinmiantasalle, mutta ei kaukana
siitä seisoo nyt Pietarin kirkko. Keisarikunta kukistui,
mutta paavikunta nousi, sen tuhasta. Niiden jälkeläiset,
jotka ennen täällä alhaalla huoneettomina piilivät, istuivat
maailman valtiaina kultaisten kupoolien alla Rooman muu-
rien sisässä, ja Rooma oli heidän.

On niillä siellä vieläkin monet vallat hallussaan.
Lähes puolen maailman asioita Jumalan kanssa välittää
vielä Paavi Vatikaanissaan. Harppaus on ollut huimaava
täältä alhaalta sinne ylös. En sano, että suuri asia olisi tästä
vallan siirtymisestä voittanut. Mutta voittohan se sittenkin
on, voitto, joka itsessään kantaa tappion siementä. Eihän
tiedä, ilmaantuukovielä jokinuusi ja suurempi japuhtaampi
jakristillisempi aate, jokakovertaa kristikunnan perustuksen
ja sen oppien pohjalle rakennettujen yhteiskuntien suhteen
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tekee saman työnkuin kristinusko antiikin maailman suhteen.
Tulleeko ehkä kerran vielä aika, jolloin kristityn Rooman
raunioita kävellään niinkuin me nyt kävelemme pakanallisen
Rooman raunioita s* Mahtanevatko tuon aatteen edustajat
vainoja paossa jo itselleen katakombeja jossain kaivaa?*

1893



ROOMAN KARNEVAALI.

Roomassa, helmikuulla 1893.

Suuresti on Karnevaali menettänyt entistä loistoaan.
Ennen aikaan oli se koko kansan juhla ja muodostui niin
komeaksi varsinkin siten, että siihenottivat osaa rikkaimmat
ylimykset tuhlaten tuhansia suurenmoisiin valmistuksiin.
Ne ajat olivat niitä, jolloin paavit hallitsivat maata yhdessä
ylimysten kanssa ja jolloinkirkko melkein kaikkina vuoden
aikoina pani juhlakulkueita toimeen. Nyt on Italiakin
muuttumassa länsimaiseksi, kansanvaltaiseksi valtioksi,
jossa hyöty asetetaan ensi sijaan jahuvi toiseen. Viimeisten
vallanmuutosten jälkeen on aatelisto joko köyhtynyt tai
vetäytynyt palatsiensa rautaporteilla suljettujen holvien
taakse. Niinpä luin eräässä sanomalehti-uutisessa, että
muutaman ruhtinas Lancelottin toimeenpanemat tanssiaiset
hänen palatsissaan kyllä olivat olleet komeat, mutta että
vieraiden oli pitänyt kulkea sisään ja ulos pienestä taka-
portista, »sillä syyskuun 20 p:n v. 1870 jälkeen on pääovi
ollut ainaiseksi suljettuna vastalauseeksi nykyistä hallitusta
vastaan». Papisto taas on sekin vetäytynyt nahkaansa
samoinkuin paavikin, joka kuten tunnettu tekeytyy vangiksi
Vatikaanissaan. Kaikista näistä syistä tarjoo karnevaali
samoinkuin yleensä muutkin juhlimisyritykset jotenkin
surullisen nähtävän.



204

Nykyinen hallitus koettaa kuitenkin noudattaa entisiä
tapoja ja tarjota kansalle sekä leipää että huvituksia. Mutta
sen toimeenpanemilta karnevaaleilta puuttuu niiden onnis-
tumisen ensimmäinen ehto: yksityisten osanotto. Demokra-
tia on täällä niin uusi, ett'ei se vielä ole ehtinyt kehittää
varakasta keskisäätyä, joka esim. Pariisissa tekee paljon
karnevaalien hyväksi. Varsinkin suuret kauppahuoneet,
teatterit y. m. s. siellä rakentavat mahdottoman ylellisiä
juhlavaunuja, jotka,vaikka ovatkin oikeastaan vain ilmoitus-

koneita, kuitenkin suuresti elähyttävät laskiais-juhlaa.
Mutta niitä sellaisia ei ole Roomassa tai eivät ne ainakaan
näy välittävän edustaa itseään tässä vanhassa kansallis-
juhlassa. Eivät auta suuret palkinnotkaan, joita luvataan
parhaista ryhmistä.

Rahaa niihin muuten näytään saatavan hyvin omitui-
sella tavalla. On, arvattavasti korkeimman vallan suoje-
luksen ja valvonnan alla toimiva, osakeyhtiö, joka johtaa
karnevaalipuuhia. Se toimeenpanee kahden viikon kuluessa
koko joukon iloja niinkuin naamiohuveja erityisissä teatte-
reissa, yöllisiä tanssiaisia, sirkusnäytäntöjä y. m. s., joihin
pääsymaksut ovat jotenkin korkeat niille, jotka eivät ole
yhtiön osakkaita, mutta joihin osakkaat pääsevät kolmea
neljännestä halvemmalla kuin muut. Kun osakkeita saa
ostaa kuka tahansa eli toisin sanoen lunastaa itselleen helppo-
hintaisia ennakkopilettejä, niin tekevätkin sen useimmat,
jotka aikovat karnevaalin aikana huvitella, ja siten saa yhtiö
rahoja palkintojensa jakamiseen.

Niitä on useita kymmeniä, joitakuita kutakin päivää
varten, ja nousevat ne 50 markasta aina 1,500 markkaan.
Suuremmat niistä annetaan onnistuneimmista vaunuista
ja parhaiten koristetuista parvekkeista Korso-kadulla, joka
on juhlakulkueitten ja varsinaisten karnevaali-ilojen karkelo-
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paikka; pienemmät annetaan yksityisille naamioitetuille
ja sirkus- y. m. kilpailuissa esiintyville. Mutta näistä houku-
tuksista huolimatta eivät ilolinnut näy oikein tahtovan
laulaa.

Piatsa del Popolo-nimisellä kaupungin pohjoispäässä
olevalla torilla on karnevaali-elämän keskusta. Se on laitettu
suuren suureksi kesäsirkukseksi. Kun on kaunis ilma, niin-
kuin täällä melkein aina on, niin tekee kyllä paistava aurinko,
helakka taivas ja aistikkaasti muodostunut Pintsio-kukku-
lan rinne uusine kuvapatsaineen parastaan silmää viihdyt-
tääkseen. Mutta lautasirkus on aina lautasirkus, jota väki-
sinkin tulee vertailleeksi niihin entisiin sirkuksiin, joista,
niinkuin esim. Kolosseumista, on vielä säilynyt niin isot
tähteet, että mielikuvitus helposti voi luoda eteensä siinä
tapahtuneet leikit. Vertailuun vie sitten vielä väkisinkin se,
että täällä nyt yritetään uudistaa entisajan leikkejä. Täällä
on m. m. kaksipyöräisiä kilpakärryjä, joiden eteen valjas-
tetaan kaksi hevosta ja joihin mies nousee seisomaan ja
ajamaan. Mutta hevoset ovat näöltään tavallisia ajurihevosia
ja ajajat vanhoiksi roomalaisiksi epäonnistuneesti naamioit-
tuja tallirenkejä. Hauskempia ovat irtaallaan laukkaavat
kilpahevoset, jotka huimaavalla vauhdilla kiitävät soikeaa
rataa pitkin, kunnes heidät otetaan kiinni eteen asetettuun
esirippuun. Parhaiten vastasivat karnevaalin aatetta muuta-
mat talonpojat, jonkunlaiset italialaiset kasakat, jotka lai-
hoilla, mutta nopeilla hevosillaan saapuvat tänne karne-
vaalin aikana ratsastamaan ja pieniä palkintoja voittamaan.

Useampia kertoja oli kahden karnevaaliviikonkuluessa
n, k. Korso, s. o. juhlakulkue samannimisellä kadulla.
Katsojia varten oli siinä toreille ja muille väljemmille
paikoille rakennettu istumasijoja. Suuri joukko ikkunoita
oli myöskin vuokrattavana. Entiseen kultaiseen aikaan



206

kuuluttiin yhdestä ikkunasta maksetun satoja markkoja.
Nyt ei menekki kuitenkaan näkynyt olevan sen suurempi
kuin että ikkunain omistajat itse saivat niitä käyttää omiksi
huvikseen. Vasta viimeisenä karnevaali-päivänä eli las-
kiaistiistaina olivat ne jotakuinkin täydet.

Silloin näkyi koko Rooma tai ainakin puolet siitä las-
keutuneen seitsemältä kukkulaltaan tälle jotenkin ahtaalle
kadulle. Päästä päähän on se ainakin kilometriä pitkä ja
nyt se oli väkeä niin pakaten täynnä kuin suinkin sopi.
Liika väki sai vuotaa sivukaduillekin. Suurin osa näkyy
kuitenkin tulleen enemmän toisia katsomaan kuin itse osaa
ottamaan. Katsominen ei kuitenkaan erittäin suurta huvia
tuottanut. Olisiko ollut kaikkiaan kymmenkunta juhla-
vaunua liikkeellä. Onnistunein ja vanhoja loistoaikoja
enin muistuttava oli ehkä muuan venetsialainen jättiläis-
soutuvenhe, jossa kulki komea doosi loistavan seurueensa
ympäröimänä. Siinä kiilsi kultaa ja hohti silkkiä ja samettia
ja osanottajain hienoista kasvonpiirteistä päättäen olivat ne
»hienompaa» väkeä. Tämä ryhmä saikin ensimmäisen
palkinnon. Toisista herätti enintä huomiota muuan päivän
tapahtumiin, valtion varkauksiin, liittyvä vaunu, jossakarne-
vaalin alkupäivinä nähtiin joukko hienoja herroja heittele-
mässä kaikelle maailmalle makeisia, mutta jotka viimeisenä
päivänä olivat suljetut omaan huoneeseensa — rautaristik-
kojen taa. Sille taputti yleisö käsiään.

Nämä ja jotkut muut vaunut vielä lisäksi hankasivat
edes takaisin Korsoa pitkin, heittäen ja vastaanottaen kuk-
kaiskimppuja, joita yhtä mittaa lenteli ilmassa. Välistä
ne olivat kiinnitetyt värillisiin paperiliusko.hin, jotka muo-
dostivat kuin raketteja lentäessään katujen poikki ikkunasta
ikkunaan ja usein jääden telefoonilankojen päälle riippu-
maan. Joissakuissa vaunuissa ja joillakuilla parvekkeilla
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oli aika sieviä tyttöjä, toisissa kasvoiltaan ja vartaloltaan
jotenkin virheettömiä nuorukaisia. Näiden kesken oli kuk-
kaissade vilkkain, ja ne näkyivät kyllä nauttivankin karne-
vaalistaan.

Katupojat siitä kuitenkin enimmin nauttivat. Niitä
on Roomassa ehkä enemmän kuin missään muualla, ja
täällä ne parhaiten aatettaan vastaavatkin, sillä ne ovat sekä
likaisempia että äänekkäämpiä kuin muualla. Heidän tehtä-
vänään oli kerätä kaikki murut, joita rikkaiden pöydältä
putosi. Niin pian kuin ilmassa suhahti jokukukkaiskimppu
tai tuli vaunuista tai ikkunoista alas joku konvehti, heti
hyökkäsi tämä lauma sinneojennetuin käsin. Kun monta oli
ottamassa ja harva antamassa, syntyi siinä suoranainen
pelikiihko. Ne, joilla oli jotain alas heitettävää, näkyivät
nauttivan siitä niinkuin nauttii kananpoikain syöttäjä joka
murusta, minkä hän nakkaa syötettävänsä eteen. Tuon lei-
kin katsominen oli syrjäisistäkin hauskaa, ja ihme kyllä,
ett'ei siinä koskaan syntynyt tappelua tai epäsopua, vaikka
kasvoista ja säihkyvistä silmistä päättäen intohimot olivat
ylimmillään.

Iloisin ja todellakin onnistunein osa karnevaalissa oli
sen viimeinen vaihe. Tuskin oli ilta tullut, kun kaikissa
vaunuissa, kaikissa ikkunoissa ja kaikilla parvekkeilla
pantiin toimeen ilotulitus. Koko tuo pitkä katu hohti milloin
punaisena, milloin sinisenä, milloin viheriäisenä. Jos voisi
sanoa, että tällä karnevaalilla on ollut paisteinen päivänsä
— jota ei kuitenkaan voi sanoa, —- niin voisi tätä
viimeistä näköä kutsua sen iltaruskoksi.

Ja hetkeksi näkyi yleisökin saaneen esi-isiltä perimänsä
karnevaaliluonnon nousemaan. Vanhan tavan mukaan
päättyvät nämä ilot n. k. moccoli-(kynttilä)iloilla. Ostetaan
pieni vahakynttilä, sytytetään se ja lähdetään kulkemaan
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katua pitkin. Samassa kiiruhtavat muut jälestä jakoettavat
tulta sammuttaa. Siinä syntyy paljon naurua ja paljon
viatonta pilaa, varsinkin kun siihen ottavat yhtä suurella
innolla osaa sekä vanhat että nuoret. Sammutuskokeita
tehdään jos jollakin tavalla. Mitkä puhaltavat, mitkä hei-
lauttavat hatullaan ilmaa, mitkä huiskuttavat nenäliinojaan,
joita korkeammalle ylettääkseen kiinnitetään keppien ja
pitkien riukujen nenään. Sammuneita kynttilöitä on turha
yrittääkään sytyttää ylhäällä ilmassa. Hetikohta on siinä
joku liinaansa liehuttamassa. Sentähden liittyy aina useita
yhteen, kuukistuvat maahan ja koettavat toistensa turvissa
tulta virittää. Mutta juuri kun se on onnistumaisillaan,
puikahtaa joku poika takaapäin säärien lomasta, puhaltaa
tulen sammuksiin jatekee tyhjäksi yhteiset vaivannäöt.

Se oli tämä hauskinta koko karnevaalissa. Mutta siinä-
kin näkyi olevan enemmän sammuttajia kuin sytyttäjiä,
joka sekin mielestäni on merkki siitä, että karnevaali itsekin
on sammumaisillaan.



PAAVIN VIISIKYMMEN-VUOTINEN
RIEMUJUHLA.

Roomassa, 20 p. helmik. 1893

Tuskin on päästy hurraamasta ja huijaamasta karne-
vaali-ilossa, kun huomenna jo on paasto ja sen tuottama
totisuus. Yhtä täynnä kuin eilen olivat teatterit, sirkukset
ja tanssisalit, yhtä täynnä ovat tänään kirkot. Viime viikolla
vilisi kaduilla jatoreilla naamioita jaklovneja. Tämä viikko
on pyhitetty papeille, munkeille ja pyhiinvaeltajille, joita
tapaa kaikkialla minne poikkeaa. Tuhansittain on niitä
tänne saapunut, varsinkin Ranskasta, Etelä-Italiasta ja
Englannista. Ruhtinaita ja hienoa yleisöä, piispoja ja apot-
teja, maalaispappeja, kerjäläismunkkeja, pikkuporvareita
ja tavallisia talonpoikia, jotka tuntee sekä puvuistaan että
siitä viattomasta uteliaisuudesta, jolla he ikuisen kaupungin
rakennuksia tarkastelevat, on näinä päivinä tulvinut tänne.

Tavallisestikin syntyy tämä pyhiinvaeltajain tulva
heti karnevaalin päätyttyä ja paastoajan alettua. Tänä
vuonna oli erityinen syy, Leo XIII:n riemujuhla. Oli kulu-
nut 50 vuotta siitä, kun hän astui kirkon palvelukseen.

Rooman aivan äärimmäisessä luoteisessa laidassa ko-
hoaa pyhän Pietarinkirkon kupooli. Sen takana on Vatikaani
museoineen ja paavin yksityisine asuntoineen, jotka käy-
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täväin kautta ovat yhteydessä kirkon kanssa. Kirkko sano-
taan maailman suurimmaksi. Siihen mahtunee liki sata-
tuhatta henkeä seisomaan. Sen edustalla on laajan laaja,
kahden pilariston ympäröimä avonainen tori.

Katsellessani tätä jättiläisrakennusta, en voinut käsit-
tää, mihin tarpeeseen se sellainen olisi välttämätön. Vasta
riemujuhlan paavillisessa messussa ollessani ymmärsin
sen aatteen: koota erityisissä tilaisuuksissa sisäänsä kaikki
ne, jotka eri maailman ääristä kokoontuvat tänne paavillista
messua kuulemaan. Samalla ymmärsin senkin, että kirkko
tätä tarvetta tyydyttääkseen nykyisten kulkuneuvojen
aikana, joita ei rakentaja ollut lukuun ottanut, saisi olla
vielä toista puolta suurempi.

Luulen, että ainoastaan suurten maailmannäyttelyjen
juhlatilaisuuksissa saattaa sellainen väenpaljous olla yht-
aikaa koolla. Jo kello 6:sta aamulla alkoi kirkkomiesten
saapuminen, ja kirjavaa joukkoa se oli. Suuri osa on puet-
tuna tavallisiin vaatteisiin. Mutta ainakin neljäs osa sadasta-
tuhannesta on pappeja pitkissä kauhtanoissaan ja mustissa
lierilakeissaan ja munkkeja erivärisissä: valkeissa, mustissa
ja ruskeissa kaapuissaan. Näkee siellä tulipunaisiakin kir-
kollisia pukuja, näkee nunnia ja avojalkaisia ja paljaspäisiä
hurskaita. Kaikki kiiruhtavat ne, mitkä tullen raitiovau-
nuissa, mitkä ajaen ylpeissä ajopeleissä, mitkä jalankulkien,
kirkkotorin keskustaa kohden, jossa on aukko vahtisota-
miesten muodostamassa solassa ja jossa edellisinä päivinä
jaetut pääsyliput tarkastetaan. Siitä läpi päästyään kiipeää
väkijoukko mustana muurahaisjonona pääovea kohden,
josta se ainoastaan vitkalleen pääsee sisään valumaan.

Tulen jo tuntia ennen juhlallisuuksien alkamista,
vaan saan tuskin enää sijaa kirkossa. Yhdellä silmäyksellä
ja yhdestä paikasta on mahdotonta saada käsitystä sen suu»
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ruudesta. Vaikka saisi vapaastikin kävellä, kestäisi kuiten-
kin hyvä rupeama, ennenkuin voisi sen kaikkiin osastoihin
ja sokkeloihin pintapuolisestikaan tutustua. Tarvittaisiin
kuukausia, ennenkun saisi selvän käsityksen niistä sadoista
seinämaalauksista, veistoksista, kuvapatsaista ja hauta-
koristeista, joita vuosisatain kuluessa on laitettu ja koottu
sekä kirkon keskiosiin että sen kymmeniin sivukappeleihin.

Mutta niihin ei nyt huomio joudu kiinnittymään,
minun yhtä vähän kuin muidenkaan. Madonnat saavat
itsekseen hymyillä, enkelit lennellä omiksi iloikseen ja
jättiläisensuuret apostolit kulmiaan rypistää. Kaikkia
läsnäolijoita hallitsee vain yksi ainoa intohimo: päästä niin
paljon kuin mahdollista kirkon keskustassa olevan alttarin
läheisyyteen, jossa paavi tulee messunsa pitämään, tai edes
sen sotamiesten muodostaman käytävän luo, jota myöten
hän tulee tuolillaan esille kannettavaksi. Se halu on niin
voimakas, että kaikki nuo pyhät sivualttarit muuttuvat
astinlaudoiksi ja telineiksi, joilta kukin parhaansa mukaan
koettaa saada mieleistään näköalaa.

Odotus kestää ja kestää. Juhlatunteet ehtivät haihtua
ja väsymys tulee yhä painavammaksi. Naisia pyörtyiiee
ja kannetaan ulos. Ihmiset puhelevat keskenään kuin mark-
kinoilla jayksi ainoa suuri humina nousee ylös kupooleihin,
missä muutamassakin pyhä henki kyyhkysen muodossa
levittää siipiään. Tavallisten ihmisten päitä vähän ylem-
pänä heilahtelee siellä täällä valkoisia töyhtöjä vartija-
sotamiesten kypäreistä, heidän kulkiessaan edestakaisin
käytävää pitkin.

. Mutta yht'äkkiä leimahtaa muutamasta kirkon kolkasta
kiihkeä riemuhuuto ja tuossa tuokiossa räiskää sama tuli
kaikkialla. Eräästä sivukappelista, joka on ollut punaisella
veralla vaatetettuna, ilmestyy päivän sankari tuolilla kannet-
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tuna. Hänellä kuuluu olevan loistava seurue sekä edessään
että takanaan. Etäiseltä paikaltani en kuitenkaan näe muuta
kuin suuren kantotuolin, jonka päällä vaakkuu kaksi mah-
dottoman suurta viuhkatöyhtöä. Kun saan katseeni teroi-
tetuksi, näen kantotuolissa pienen olennon, joka verkalleen
liikuttelee käsiään edes ja takaisin niinkuin siunauksia
jakaakseen. Vien kiikarin silmiini ja tunnen hänet samaksi,
jonka valokuvan olen nähnyt kaikissa kirjakauppain ikku-
noissa näinä päivinä. Hän on vanha, ryppykasvoinen äijä,
silmät terävät ja pienet, käsi hieno ja lumivalkonen. Kor-
keaan hiippaan javäljään viittaan puettuna näyttää hän kuin
pikku pojalta, jokaon puettu äitinsä hameeseen. Mutta ne,
jotka seisovat ympärilläni, ne näkevät hänessä maailman
mahtavimman ruhtinaan, ainoan oikeauskoisen kirkon
päämiehen, puolijumalansa —• Paavin.

Tuntuu siltä kuin etelämaisen luonteen kaikki into-
himot olisivat päässeet liikkeelle. Innostus on todellakin
»rajaton». Eläköön-huudot — »Viva il Papa Re! s. o. eläköön
paavi-kuningas» — käsien taputukset, liehuvat liinat,
sadantuhannen yhdenaikainen mielenosoitus, — siinä on
todellakin katsomista ja kuulemista. Kuta keskemmä
kirkkoa hän etenee, sitä suuremmaksi kasvaa melu. Soittava
orkesteri ylhäältä lehteriltä ei kuulu mihinkään sen rinnalla.
Päät tutisevat, posket pullistuvat, silmät ovat päästä pudota
noiden riemun huutajain. Enkä kadu ollenkaan, että tulin
tuota näkemään. Kuinka hyvin ymmärrän nyt nuo uskon-
puhdistajat, joiden uskonnollisia tunteita loukkasi tällainen
ihmisen jumaloiminen. Kuinka oudolta sentään tuntuu
nähdä, että tavallista ihmistä sotamiesten ja hoviherrain
muodostamassa käytävässä kannetaan juhlakulussa kirkon
läpi ja asetetaan alttarille, joka meikäläisten käsitysten
mukaan on niin kotonaan toisia tarkoituksia varten raken-
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nettu. Mutta heikäläisistä siinä ei tietysti voi olla mitään
loukkaavaa, ovathan he joka päivä tässä samassa kirkossa
tottuneet näkemään kymmenien paavien komeat hauta-
kappelit, jotka ovat yhtä ylellisesti koristetut kuin se
alttari, mikä on Vapahtajalle vihitty.

Kun kulkue on päässyt ohitseni ja vaeltanut kirkon
päästä päähän, lasketaan kantotuoli maahan ja paavi nou-
see suurelle kirkon kestossa olevalle alttarille. Silloin
lakkaa myöskin melu ja messutoimitus alkaa. En siitä
kuitenkaan voi mitään nähdä, tiedän vain ohjelmasta, että
paavi kaikkine kardinaaleineen ja läsnäolevine arkkipiispoi-
neen toimittaa messunsa, rukoilee, polvistuu ja jakelee
siunauksiaan toisessa päässä kirkkoa. Soitto ja kuori-
poikain laulu sitävastoin kuuluu kaikkialle. Se on kyllä
kaunista ja vaikuttavaa, tuntuu kuin tulisi ylhäältä pilvistä
tänne, missä seison paksun pilarin juuressa. Ja minä
koetan asettua kaikkien niidenkannalle, jotka tästä löytävät
sisältöä elämälleen.

Mutta huolimatta siitä, että valo tulee kattoikkunoista
kuin avonaisesta taivaasta, että sopusointuinen taiteellinen
»väreily» väreilee ympärilläni ja hieno vahakynttiläin ja
pyhänsavun tuoksu lemuaa, ei tunnelma kuitenkaan oikein
ota tullakseen. Sitä häiritsee se yleisö, jota varten kaikki
tämä on aiottu. Sillä niin pian kuin kulkue meni näkymät-
tömiin, näytti sen lumouskadonneen. Siellä täällä polvistuu
joku harva lukien rukoustaan ja sormien helminauhaansa.
Kaikki muut liikkuvat, työnneskelevät, puhelevat, haukotte-
levat ja näyttävät aivan välinpitämättömiltä. On kuin väli-
näytös teatterissa esiripun laskettua.

Pari kertaa kiinnittyy huomio ja virkistyvät mielet,
kun tulee sellainen paikka messussa, että seurakunta voi
siihen äänellään yhtyä. Ja kerran painuvat päät rintoja
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vastaan, kun ohjelmasta tiedetään, että paavi nyt siunaa
kaikki syntiset ja antaa heille anteeksi.

Vasta sitten kun pitkänlainen messu on päättynyt
ja paavi uudelleen kannetaan kirkon läpi, leimahtaa taas
innostus ja puhkeaa vielä rajummin esille kuin äsken, sam-
muakseen taas siihenheti, kun tuo »kaunis näkö onkadonnut».

Siinä oli paavin riemujuhla syrjästä katsottuna. Joten-
kin samankaltaisialienevät kaikki muutkin suuret juhlamet-
kut Pietarin kirkossa. Ja siinäse päätapaus, jota varten niin
monet merien ja maiden täkäläiset olivat tänne saapuneet.
Missä määrin matkan vaikeudet ovat maksetut, sen laskenee
jokainen itsekseen. Ehkäpä tulopuoli sentään on suurikin,
kun ajattelee, että paitsi riemujuhlasta ja Pietarin kirkosta
voipi pyhiinvaeltaja nauttia Roomastakin ja kaikista sen
merkillisyyksistä. Ja siitä tungoksesta päättäen, joka on
ollut kaikissa museoissa, katakombeissa, vanhoillaraunioilla
ja monissa kävelypaikoissa, eivät nykyaikaiset pyhiin-
vaeltajat näy unhottaneen, että tänä käytännöllisyyden
aikana voi varsin hyvin sovittaa yhden tien kahteen asiaan.

Mutta saaneehan sen kuitenkin uskoa, että ne tuhannet
hurskaat, jotkamukavissa rautatievaunuissa saapuvat tänne,
saapuvat todellakin paavin edessä polvistuakseen ja vakuut-
taen hänelle uskonnollista uskollisuuttaan.

Paras todistus siitä on kai se uhraavaisuus, jota he
samalla ovat kirkon hyväksi osoittaneet. Ne summat,
joitapaavi vapaaehtoisina lahjoina on saanut riemujuhlansa
aikana vastaanottaa, nousevat näet viiteen miljoonaan.
Todella kaunis kolehti!



PYHÄN PAAVALIN KIRKKO ULKOPUOLELLA
MUURIEN.

Kaikki katsottavat paikat Roomassa ovat kaupungin
laidassa. Siellä ovat melkein ulkomuureissa kiinni Pietarin
kirkko jaVatikaani museoineen, toisaalla on taas aivanportin
luona Lateraanin kirkko ja museo ja laitapuolilla ovat
myöskin Forum jaKapitolium jasiihenkuuluvat kokoelmat.
Samoin monet vanhimmat kirkot, joissa vanhinta taidetta
on kätkettynä. Tuon sijoituksen sanotaan kirkkoihin nähden
syntyneen siitä, että kristityt kaikkein ensimmäisinä alku-
aikoinaan saivat pysytellä syrjässä ja rakentaa sananharjoi-
tuspaikkansa niin loitolle kuin suinkin, usein ulkopuolelle
kaupunkiakin, jonne sitäpaitsi useat tarun- ja historian-
takaiset merkkitapahtumat sijoitettiin. Sillätavalla on myös-
kin yksi Rooman komeimmista kirkoista, Pyhän PaavaHn
kirkko, ulkopuolella muurien joutunut usean kilometrin
päähän kaupungista.

Kulkuneuvot Roomassa eivät siihen aikaan, kun tämä
käynti tapahtui, olleet kehuttavat. Pyhän Paavalin kirkolle
vie kuitenkin raitiotie. Sen rakentamiseen on luultavasti
antanut aihetta se suuri pyhiinvaeltajain joukko, joka
tälle paikalle tulvii, silläpaikkaa pidetään yhtenä katoolisen
maailman pyhimmistä.

Hyppäämme mekin vanhan Forumin kohdalla raitio-
vaunuun, joka uudenaikaisuudellaantekee omituisen vasta-
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kohdan vaikutuksen tässä antiikisessa ympäristössä. Vaunu
vyöryy matkallaan ikivanhoja historiallisia seutuja. Se si-
vuuttaa Palatinon kukkulat, joilla vielä näkyy keisarivallan
aikuisten palatsien raunioita, se kulkee Aventinon alatse,
jossa asui alhaisempi kansa, vaikk'ei sen asunnoista ole juuri
mitään jälellä, ja menee ohi Sirkus Maksimuksen, jonka
sijan nyt osaksi peittää — kaasutehdas. Sitten ajetaan vähän
matkaa keltavetisen Tiberin rantaa, missä näkyy muutamia
»saaristolais-jaaloja», lastattuina viinitynnöreillä. Kun on
päästy jykevätekoisen porttiholvin alatse ulkopuolelle muu-
rien, nousee siinä tien vieressä eteen yht'äkkiä omituinen
rakennus, jota ei olisi odottanut täällä näkevänsä. Se on
pieni pyramiidi, vaikk'ei olekaan kovin vanha, ainoastaan
vuodelta 12 ennen Kristusta, ja kantaa nimeään jonkun
Sekstiuksen mukaan, joka arvellaan sen alle haudatuksi.
Kun on tämä merkillisyys jäänyt jälelle, ei tie enää tarjoa
mitään erityistä nähtävää, se kun kulkee tasaista viljeltyä
kampanjaa.

On sitä hauskempi katsella sitä seuraa, joka istuu
raitiovaunussa. Ne ovat kaikki pyhiinvaeltajia ja niistä
suurin osa pappeja. Puhutaanhan me välistä pappisval-
lasta meilläkin, mutta ei se todella maksaisi vaivaa, kun
ajattelee, millaista pappisvalta on ennen ollut pappisvallan
pääpaikassa Roomassa. Eikä se nytkään liene vähäksi
arvattava, sillä vaikka Italiassa ei olekaan julkisessa valtiol-
lisessa elämässä edustettua pappispuoluetta, toimii se kui-
tenkin hiljaisuudessa sitä sitkeämmin. Nyt oli paavinriemu-
juhlan aika eikä täällä tähän aikaan näyttänyt muita miehiä
paljon olevankaan kuin pappeja. Mihin vaan kääntyy,
näkee kauhtanoita ja munkkikaapuja ei ainoastaan kaduilla
ja kirkoissa, vaan myöskin ravintoloissa ja kahviloissa,
varsinkin Vatikaanin läheisyydessä, joissa niitä päiväkaudet
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istuu ja syö ja nuuskaa — sillä papit nuuskaavat, vaikk'
eivät näy saavan polttaa. Kaikki maat ovat edustettuina
tässäkin vaunussa. Tuossa on ensiksikin hyvin maallikon
näköinen englantilainen, jonka tuntee laihuudestaan ja
pituudestaan sekä punakantisesta Baedekeristään. Häntä
vastapäätä istuu saksalainen, jonkavaaleaverisyys ja hyvän-
tahtoisuus heti pistää silmään. Hänen vieressään on vilkas
ranskalainen — kaikki samaan pukuun puettuina, päässä
matala lierilakki ja yllä musta, kaiken muun puvun peit-
tävä kauhtana. Ne ovat maallikkopappeja, ulkopuolella
luostarin eläviä, ja ihmeellistä, kuinka sama ammatti kai-
kissa maissa ja kaikissa kansoissa muodostaa pääpiirteiltään
samat kasvonjuonteet. Suutarit jaräätälit tuntee kaikkialla
suutareiksi ja räätäleiksi, ja näiden pappien tuntomerk-
kinä on tuo alituisesta parranajosta tiukoittunut poski-
ja leukanahka sekä jonkunlainen hyvää suopa laupeus
silmissä.

Vähän erilaisia ovat munkit, joita niitäkin on useita
mukana. Heidän kasvoissaan jasilmissään on aivan erityi-
nen leima, ja se ei suinkaan ole naivismitta. Näyttää siltä
kuin he tuntisivat maailmansa ja tietäisivät ihmishengen
kaikki salaisuudet ja toimisivat jonkun erityisen hengen
johtamina. Kun tuokin fransiskaani, joka istuu vaunun
perällä, katsahtaa meihin, niin tuntuu siltä kuin hän siinä
silmänräpäyksessä olisi selvillä siitä, mitä me olemme.
Se herättää jonkunlaistapelon ja harmin sekaista kunnioituk-
sen tunnetta. Jos nuo kaikkien uskovaisten uskotut miehet
voisivat ja saisivat ilmaista, mitä kaikkea he rippituolissaan
ovat kuulleet, mitä ihmissielujen ja niiden salaisuuksien
syvyyksissä ovat nähneet, se olisi sielunelämän kuvausta,
jonka rinnalla n. k. psykoloogisten kirjailijain analyysit
olisivat aloittelijain kokeita. Kirkko ja kirkonmiehet eivät
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julkaise tutkimuksiaan, vaan pitävät tietonsa omina tietoi-
naan ja perustavat niihin valtansa ihmisten yli.

Kuinka tyylikäs hän on ulkonäöltään tuo munkki!
Yksi ainoa ruskea kaapu on hänellä yllään kesänsä talvensa,
karkealla nuoralla keskeä sidottu, josta riippuu hänen
»henkensä» miekka: ristiin kiinnitetty rukousnauha. Pää on
paljas, sen laki kaljuksi ajettu, jalat myöskin paljaat, aino-
astaan ohuet sandaalit alla. Eri munkkikuntain pukujen
kuosi ei suuresti vaihtele. Väri vain vaihtelee ja voi välistä
olla ihan lumivalkoinen, jolloinse tuollaisen suurikasvuisen,
mustaverisen luostariveljen päällä, joka istuu rinnallani,
tekee kerrassaan komean vaikutuksen. Hän on oikea Kris-
tuksen sotamies, vieläpä vanhinta kaartia, temppeliherra,
kalpaveli, luulisi hänen millä hetkellä hyvänsä voivan tap-
paraan tarttua.

Raitiovaunu pysähtyy kuin asemalle kirkon ulko-
pilariston reunaan. Näyttää kuitenkin siltä kuin olisi tullut
johonkintehtaaseen tai kasarmiin, sillä ulkopuoli ei ainakaan
anna mitään selitystä siihen maineeseen, jonka tämä paikka
on saavuttanut.

Mutta kun astut sisään ...

Sanotaan, että tämä temppeli ennen paloaan, joka
tapahtui v:na 1823 ja jolloin sen katto putosi sisään, oli
Rooman kauneimpia kirkkoja. Mitenhänlie siiloinollutkaan,
mutta ei se nytkään ole mikään sydänmaan kappeli. Suuruu-
deltaan lienee se lähinnä Pietarin kirkkoa ja on siinä käve-
lemistä, ennenkun ehtii isolta ovelta alttarille. Ja kun
on sinne ehtinyt, huomaa, että matka on vasta puo-
lessa, että se vasta on ristin keskusta, johon olemme
tulleet.
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Nämä avarat alat ovat pilarien välissä, jotka ovat pitkät
kuin korpikuuset, ja jotka latvoillaan kuin taivasta kannat-
tavat. Ikkunoita siellä ylhäällä lie satoja, kaikki erivärisistä
laseista, joissa esitetään lasimaalauksissa yhtä monta pyhi-
mystä tai raamatullista aihetta. Kaikki hohtaa kullalle ja
hopealle tuollaylhäällä ja lattia on hienointakiveä ja mosaik-
kia. Alttarin edessä kohoo jättiläis-suuriamarmoriveistoksia
apostoleista, jotka yksinkertaiset kalamiehet eivät koskaan
liene aavistaneet kerran tämmöisessäkin kunniassa täyty-
vänsä esiintyä. Heidän ympärillään on pilareita, jotka
ovat tehdyt puhtaimmasta alabasterista, porfyyristä ja
malakiitistä. Mihin vaan katselee, tuntuvat miljoonat
säteilevän vastaan. Kuuluu ehkä oudolta näin rahassa
arvostella pyhää paikkaa. Mutta kun kulta ja hopea ja kal-
liit kivet tulevat vastaan, täytyy väkisinkin puhua kullasta
ja hopeasta. Ei siitä pääse sivu muissakaan kirkoissa, mutta
täällä se pistää silmäänenemmän kuin muualla. Sillä ensiksi
se kiiluu jahohtaa, kun tämä kirkko on valoisampi jaluulta-
vasti juuri sitä varten valoisampi kuin muut kirkot. Sitten
on kaikki täällä uudenaikaista ja korjattua eikä vuosisatain
kuluessa keräytynyttä ja ränstynyttä. Syy paikan pyhiin-
vaeltajatulvaan näkyy olevankin juuri tämä komeus.
Mitä pyhimysten luita ja muita kirkollisia muisto-aarteita
alttarin alla säilytettäneekin, ainoastaan ohimennen näkyvät
hurskaat niiden kohdalla polvistuvan ja silmiään ristivän
ja sitä suuremmalla hartaudella ja uteliaisuudella antautu-
van oppaiden kuljetettaviksi, jotka vievät heitä yhdestä
kalleudesta toiseen ja puhuvat kaikista niistä miljooneista,
joita nämä kaikki ihanuudet ovat maksaneet. Paavilla
kuuluu olevan mosaikki-, kuvanveisto- ja muita kirkollisia
koristetöitä varten erityiset tehtaansa, jotka toimittavat
niitä kaiken maailman pyhättöihin. Ja senpätähden tuntuu-
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kin tämä paikka enemmän suurenmoiselta pysyvältä näyt-
telyltä kuin Herran huoneelta.

Väsyttämään rupeaa sentähden piankin kaikki tuo
komeus ja suuruus. Siinä on jotain ameriikkalaista kehus-
kelevaa ja on sentähden oikein helpotus, kun sattumalta
löydän aukinaisen oven, joka kaiu taikavoimalla vie minut
aivan toiseen maailmaan ja aivan uuteen ympäristöön.

Melkeinkaikkien keskiajan kirkkojen yhteydessä on
ollut luostari, ja sellaiseen tuo pieni portti minut nyt viekin.
Me seisomme luostarin sisäpihalla. Se on neliö, joka on
muodostunut rakennusten keskeen, ja siitä menee ovia
suoraan munkkien kammioihin. Kun ne siellä pienissä
komeroissaan olivat uupuneet työskentelemään, tulivat
ne tälle pihalleen vilvoittelemaan ja lepuuttamaan aivojaan.
Mikä rauhallinen, viihdyttävä kävelypaikka! Räystäät
ovat ympäriinsä levennetyt katoksiksi, joita pylväistö kan-
nattaa. Ja mikä pylväistö kirkon pylväistöön verrattuna!
Pilarit ovat hienoja, solakoita ja keveitä, niissä ei ole mitään
muuta ylellisyyttä kuin tekotavan puhtaus jatyylin somuus,
mutta juuri sen vuoksi on niissä oma henkensä jakuin oma
tahtonsakin, ja ne näyttävät kuin itsetietoisesti kattoa
kannattavan. Hienot freskomaalaukset pylväskäytävän
katossa ja seinissä lisäävät mielen kevennystä ja ylennystä.
Avonainen paikka seinien välissä on pieni puutarha, ja sen
keskessä on ikivanha kaivo, jonka kansi on kellastuneesta
marmorista ja kohokuvilla koristettu. Ja kaikkeen tähän
tulee päivän valo ylhäältä eikä koskaan kuonnu pylväistöä
kuumentamaan, jossa helteisimpänäkin vuodenaikana on
viileää ja varjokasta istuskella, astuskella, miettiä ja nukah-
taakin — jopa ikuiseen uneenkin.

Sillä tänne näkyvät ihmiset pyrkineen kuolemansakin
jälkeen lepäämään. Lattiassa ja seinissä tapaa hautoja,
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tiiviisti kiinni muuratuita, joiden sijan ilmaisee ainoastaan
marmoriin hakattu kirjoitus, kohokuva tai pieni veistos.
Samalla kun tuollaiset kohokuvat tekevät paikan kuin taide-
kokoelmaksi, luovat ne niihin totisuutta ja viehkeää suru-
mielisyyttä.

Tuo suuri kirkko kalleuksineen on unohtunut, ja kun
sen läpi taas on mentävä ulos päästäkseen, tuntuukin se
enää vain eteiseltä, joka haihtuu mielestä, silloinkun pysy-
väksi vaikutelmaksi jää luostarin yksinkertainen pihamaa.

1892



MIKAEL ANGELO JA RAFAEL.

Italia on museoiden ja taidenäyttelyjen luvattu maa.
Tuskin on sitä pientä kaupunkia, jossa ei olisi ainakin joku
julkinen taidekokoelma, puhumattakaan kirkoista, luosta-

reista ja yleisölle auki olevista yksityisistä kokoelmista
vanhoissa ja uusissa palatseissa.

Mutta kaikki voittaa kuitenkin Vatikaani ja sen koko-
elmat, joissa muun muassa Mikael Angelon ja Rafaelin
etevimmät maalaukset ovat tavattavina.

Pietarin kirkko seisoo kahden pilaririvin kestossa,
jotka kuin ojennetut käsivarret »hyvän paimenen» kuvassa
kutsuvat kaikkea maailmaa luokseen tulemaan. Kun aamui-
sin saapuu sinne, näkee kuitenkin, ett'ei se ole kirkko, johon
suurin joukko kiiruhtaa. Suurin joukko katoo oikeanpuoli-
sen pilariston kätköön, sillä siitä kautta menee tie sekä
Paavin itsensä puheille että niihin kappeleihin ja huoneistoi-
hin, joihinmaailman arvokkaimmat taideaarteet ovat kätke-
tyt. Siellä ovat sekä Sistinan kappeli että Rafaelin stanssit
ja loggiat.

Paavin kuuluisa sveitsiläinen kaarti seisoo ovella var-
tioimassa, keskiaikaisissa puvuissaan, jotka sanotaan teh-
dyiksi itse Mikael Angelon piirustusten mukaan. Muodon
vuoksi asettuu painettipyssyllä varustettu mies eteen ja
kysyy: »minne matka?*» — »Mikael Angelo, Rafael», vasta-
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taan ja hän ymmärtää ja antaa mennä, osoittaen rappua,
jonka päässä jo seisottaa toinen vartija ja neuvoo sivuhuo-
neeseen, jossa kolmas vartija on vastassa.

Sistinan kappeli, jonne monia mutkaisia portaita tul-
laan, on soikea huone. Kun astuu ovesta sisään, niin tuntuu
ensin pieni pettymys. Tämäköyksinkertainen, sileäseinäinen,
kaikkia tavallisia kirkkokoristeita vailla oleva huone nyt on
se kuulun kuulu paikka, jota maailman kaikkein suurimmat
taideteokset koristavat?* Se on jaettu kahteen osaan, joista
toinen jotenkin yksinkertaisine penkkiriveineen on aiottu
yleisölle, toinen taas aitauksella erotettuna kuin kuoriksi,
missä on muutamia vähänkomeampia penkkirivejä korkeam-
pia hengellisiä herroja varten jumalanpalvelusten aikoina.
Mutta kun vähän kauemmin katselee ympärilleen, niin
huomaa, että tämä sittenkin on maailman kenties kaikkein
kallisarvoisimmin sisustettu temppeli. Sillä se on sisustettu
puhtaimmalla ja jaloimmalla taiteella katosta lattiaan; sekä
peräseinä että katto ovat peitetyt Mikael Angelon freskoilla.

Katossa on esitetty koko raamatun historia maailman
ja ihmisen luomisesta alkaen. Jättiläiskokoisina vaeltavat
siellä silmäin editse nuo suuret tapahtumat: Luoja erottaa
suurenmoisella kätensä liikkeellä valkeuden pimeydestä,
luopi auringon ja kuun, luopi miehen ja näyttää hänelle
hänen vastaluodun toverinsa, käärme viettelee Aatamia ja
Eevaa ottamaan omenaa, enkeli ajaa heidät paratiisista y. m.
Nämä kuvat ovatkaton keskiosassa ja alempana niitä molem-
milla sivuilla nähdään profeetoita, sibylloja ja muita raama-
tun henkilöitä.

Mutta niin ahneesti kuin silmäkatseleekin näitä katto-
kuvia, joita tehdessä mitä suurimmat sekä katon muodon
että sen korkeuden tuottamat teknilliset vaikeudet ovat
olle«t voitettavina ja joita oikein nähdäkseen täytyisi heit-
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täytyä selälleen niinkuin taivaan kupukantta katsellessa,
siirtyy se kuitenkin pian alttariseinään, jossa »Viimeinen
tuomio» on esitettynä.

Johan on itse aihekin rohkeimpia ja suurenmoisimpia,
mitä inhimillinen taide voi ottaa esittääkseen. Mutta senkin
voittaa mielestäni vielä tekotavanrohkeus jasuurenmoisuus.
Huimaa silmää ja pyörryttää päätä sitä katsellessa. Tuntuu
siltä kuin maa järähtäisi jalkojen alla, ja seinät alkaisivat
huojua kaatuakseen samassa. Mutta kaikista ihmeellisintä
on nähdä, milläkeinoilla taiteilija ontämän illusioninsaavut-
tanut. Koko viimeisen tuomion esitys näet on vain alasto-
mien ruumiiden mylläkkää. Mutta ne ovatkinkuin kallioita
maailman seinästä, jotka juuri ovat lohjenneet irti toisis-
taan ja ovat putoamaisillaan syvyyteen.

Taulun yläosassa näkyy vihan jumala kuin myrsky-
tuulena syöksyvän esiin kulmat rypyssä ja käsi tuimassa
liikkeessä. Hän syöksähtää esiin tuomiolle ja samassa on
jotuomio lausuttu jaoikeus tapahtunut japarhaallaan mene-
mässä täytäntöön. Kun toiset ihmiset kaunein plastillisin
liikkein kohotetaan ylös taivaaseen, missä enkelit ottavat
heitä vastaan, vaipuvat toiset, ruumis ja jäsenet epätoivoi-
sissa kouristuksissa, alas syvyyteen, ja näitä jälkimmäisiä
näyttää olevan monta kertaa enemmän kuin edellisiä.
Toiset niistä putoavat pää edellä, toiset takertuvat vielä
viimeisellä epätoivollaan kiinni ylös nousevien jalkoihin.
Mutta kamalat pirut ovat jo iskeneet heihinkin kyntensä
ja he vaipuvat ja vaipuvat auttamattomasti. Alimpana näh-
dään ne, jotka eivät enää yritäkään pelastautua ja joita
Kaaron viepi täyden venelastin manalaan. Tämä viimeinen
osa taulusta on ehkä kaikista vaikuttavin. Onnettomia
syntisiä on venhe kukkuranaan, niitä on mätetty siihen
pitkin ja poikin kamalissa epätoivoisissa asennoissa, muuta-
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mat jo veteen pudonneina, niin ett'ei näy kuin kantapäitä
vähän, muutamat vielä turhaan iskien kyntensä venheen
laitaan, joka juuri lähtee liikkeellerannasta ja pian on tyh-
jentävä lastinsa kuoleman rannalle.

Se on synkkä pessimistinen taulu, sillä vaikka »viimeisen
tuomion» toinenkin puoli, autuaitten pelastus on yhtä rin-
taa esitetty, ei siitä ainakaan minuun ole jäänyt muuta
muistoa kuin muisto ankarasta, leppymättömästä vihasta
ja ihmiskunnan peruuttamattomasta kadosta. Taiteilija
maalasikin sen vanhoillapäivillään, kun murheet ja vastoin-
käymiset oi ivat hänen mielensä murtaneet. Tuntuu melkein
kuin »viimeinen tuomio» olisi hänen uhkauksensa, hänen
testamenttinsa jälkimaailmalle.

Miettiväisenä, ikäänkuin ahdistettuna poistuu katsoja
hänen työnsä äärestä ja aivan vaistomaisesti haluaa hän
nähdä jotain, joka voisi tuudittaa, viihdyttää ja antaa toi-
voa jostain iloisemmasta ja onnellisemmasta. Ja hän löy-
tääkin sen kerrosta ylempää, jossaRafaelin hento, soinnukas
taide piankin vie meidät keveitten ihanteittensa taivaaseen.

Samaan aikaan kun Mikael Angelo koristeli synkkää
kirkkoholvia, johon niukka valo tuli vaan muutamista
katonraja-ikkunoista ja jossa hän kuukausmääriä murjotti
ihmisarkana erakkona, siveli nuori Rafael, onnen lempi-
lapsi, vihellellen ja lukuisain oppilastensa kanssa iloisesti
seurustellen, aukinaisten palatsikäytävien ja parvekkeiden
seiniä, voiden telineiltään milloin hyvänsä heittää silmäyk-
sen yli Rooman ja sen ihanien ympäristöjen.

Hänen luomansa ovatkin sitä mukaa keveitä, lempeitä
ja iloisia. Tuo tunnettu tulipalo Incendio del Borgo on,
vaikka aihe on kamala, kuitenkin hauska laatukuva, jota
katsellessa unohtaa kokonaan, mitä siinä tahdotaan esittää,
ja kiintyy vain ihailemaan jäsenten plastiikkaa ja taitavaa
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ryhmitystä. Toisella seinällä taas nähdään Disputa'ssa
avonainen taivas ja kohta sen alla onnellinen maa, eikä
niiden välillä näytä mikään häiriö koskaan olevan mahdol-
linen. Sitten soittaa siellä Apollo viuluaan laulun ja soiton
haltijattarien ympäröimänä. Ja »Athenan koulussa» val-
litsee täydellinen antiikki rauha, eikä sen tekijä näytä tie-
tävän mistään muusta kuin elämän sopusoinnusta.

Kun hän sitten pääsee raamatun aiheita käsittelemään
ja sen henkilöitä kuvaamaan, niin tekee hän sen samalla
hempeydellä ja valoisuudella ja ikäänkuin hymyhuulin.
Järisyttävät kohtaukset, joitamuuten ei ole monta, sulautu-
vat viehättäviin ja hauskoihin. Rafaelin raamatunkuvat
ovat todellakin kuin »kuvia», joita huviksensa katselee,
selailee. Jahänen madonnansa sitten! Kuka ei tuntisi noita
onnellisia ja autuaita nuoria äitejä!

Mutta siksipä hänen taidettaan niin rakastettiin ja
rakastetaan yhä vielä. Yhtä mittaa kuuluu katsojain suusta
ihastuksen huudahduksia, kun tuolla alhaalla Sistinan kap-
pelissa kaikki käyskentelivät totisina jahiljaisina ja henkeään
pidätellen, uskaltamatta sanallakaan ilmaistatunteitaan. Ylä-
kerrassa kun niin sanoaksemme evankeliumin sulous hellyt-
teli, niin alikerrassa tuntui kuin olisi laki jokahetki uhannut.

Kumpi on näistä aikakautensa suurista mestareista
suurin? Sitä tulee heidän teoksiaan katsellessa ajatelleeksi
ja kysyneeksi, ja onhan maailma siitä vuosisatoja väitellyt.
Mutta mitä varten kysyä! Sillä eihän se ole muuta kuin
mielialan asia. Kun mieliala on kevyt ja elämä päiväpaistei-
nen, silloin se kernaasti liihoittelee vielä ylemmä Rafaelin
enkelien siivillä. Kun mieli on musta ja elämä tuntuu
epätoivoiselta, silloin se hakee itselleen sympatiiaa Mikael
Angelon totisesta ja synkästä taiteesta ja syventyy siihen.
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FRESKOMAALAUKSISTA.

Italian ihanuuksia muistelevalle astuu ensi sijaan sen
taide. Mutta taidetta muistellessani, sulkiessani silmäni ja
antaessani erilaisten kuvain vaeltaa editseni, en näe mitään
niin kirkkaasti kuin ne monen monet freskokuvat, jotka
kaikkialla ovat viehättämässä. Vaikk'en ollut nähnyt
yhtä ainoata oikeata freskomaalausta ennen tuloani Italiaan,
niin oli minulla niitä kohtaan kuitenkin salainen kunnioi-
tuksen tunne. Olin muistaakseni jostain estetiikasta aikoi-
nani lukenut, että se oli öljyvärimaalaus, joka hävitti
oikean maalaustaiteen, se kun, sallimatta tehdyn erehdyk-
sen korjausta, hävitti vaatimukset käden ja silmän ehdotto-
masta tarkkuudesta. Taiteilija saa eteensä seinän, joka on
kirkon, palatsin tai muun hienon huoneen seinä, ja hänen
käsketään se koristaa. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta
väärän viivan tai väärän värin oikaisemiseentai peittämiseen,
vaan pysyy hänen kerran tekemä vetonsa peruuttamatto-
masti paikoillaan. Mikä edesvastuu taideteoksen tilaajaa
kohtaan, mikä harmi, kun tehtyä ei koskaan saa tekemättö-
mäksi! Mutta mikä kiihoitin samalla tarkasti mittaamaan
määrät, laskemaan suhteet, koulitsemaan kätensä ja silmänsä
ja varomaan hutiloimista ja keskeneräisyyttä. Jos mieli
saada vähänkin kunnollista työtä, täytyy se suorittaa inspi-
ratsioonin täydellä painolla.
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Senkö tähden ne heti nähtyäni lienevät tehneet niin
välittömän ja syvällisen vaikutuksen?* Tuntui melkein aina
niiden edessä seisoessani, että ne olivat ikäänkuin suoraan
taiteilijan aivoista tuohon seinään painuneet, täysivalmiiksi
mietittyinä ja kehittyneinä. Hänen muotonsa ja värinsä
eivät näytä jäljennöksiltäsiitä, mitä hän luonnossaon nähnyt,
vaan niinkuin hänen kauttaan kulkeneilta ja hänen sielus-
saan kirkastuneilta aatteilta. Kun nykyajan realistisessa
taiteessa näkee niin paljon aatteetonta luonnon kopioimista,
niin paljon turhaa ja hengetöntä detal jityötä, on niin viileätä
ja virkistävää antautua tuohon puhtaaseen taiteen nautin-
toon, jonka freskomaalaukset synnyttävät. Sitä tehdessä
haihtuu kokonaan halu sentapaiseen arvosteluun, johon
uudenaikainen taide niin helposti antaa aihetta. Ei tee mieli
ruveta viisastelemaan, niinkuinyleisö jataidearvostelijatkin
usein tekevät, siitä, miten on maalattu tuo kivi ja kanto ja
kuinka virheettömästi on piirustettu tuo käsi tai nenä.
Hakee vain sitä aatetta, jota taiteilija on tahtonut esittää,
etsii niitä näkyjä, joita hänen mielikuvituksensa on nähnyt.
Ei siinä takerru yksityiskohtiin, vaan antaa kokonaisuuden
vaikuttaa.

Saattaa kyllä olla, että tämä yksityiskohtien unphta-
minen tulee siitäkin, että tekniikka todella ainakin parhaim-
missa freskoissa on yläpuolella kaiken arvostelun, tai että
antaa virheen anteeksi, kun tietää, että se on seuraus työ-
tavasta ja niistä vaikeuksista, joita materiaali vaatii voitetta-
vaksi. Mutta on se haettava toisaaltakin. Yksi ominaisuus,
joka tekee freskomaalaukset niin viehättäviksi, on niiden
koristeellinen eli dekoratiivinen puoli.

Tähän aikaan, kun tehdään öljyväri- tai muu kehyksiin
pantava taulu, taiteilija harvoin voi tai saa ajatella sitä
ympäristöä, johontaulu tulee sijoitettavaksi. Enintään pitää
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hän huolen kehyksestä. Ostaja saakoonripustaa sen paik-
kaan ja valaistukseen, jonka hän parhaaksi näkee. Vanhalla
freskomaalarilla sitä vastoin oli aina tiedossaan seinä,
johon hänen teoksensa oli ainaiseksi sidottu ja johon sen
täytyi sopia. Sentähden täytyi hänen ottaa huomioonsa,
miten maalaus juuri siinä tulisi vaikuttamaan, laskea valon
ja värin vaikutus ja sovittaa muodotkin seinän mukaan.
Samalla kun maalaus on itsenäinen, puhtaasti aatteellinen
taideteos, on se myöskin seinäkoriste, tapetti, ja täytyy sen
vaikuttaa seinään puhtaasti dekoratiivisena. Tämä kaiken
maalaustaiteen alkutarkoitus onkin usein niin ihmeellisesti
otettu lukuun, että silmä sittenkin, kun se jokenties on uupu-
nut itse aiheeseen, nauttii vielä tietämättään ainoastaan vii-
voista ja väreistä semmoisinaan. Siihen pyrkivätkin ete-
vimmät freskomaalarit ja sen he saavuttivatkin. Olen usein
vaeltanut uudestaan ja aina uudestaan luostarien pihatöissä
ja istuskellut kirkoissa ja kappeleissa, jotka ovat tällä
tavalla koristetut, jaantanut seinien heijastaa tuota maalauk-
siensa salaperäistä kauneutta, joka on niin kainoa, ett'ei
se huutamalla huuda huomiota puoleensa, ei tungettele
eikä pyri häikäisemään, mutta jonka kuitenkin tunteekuin
ilmassa olevaksi ja josta samalla saa esille mitä suurenmoi-
simmat aatteet jaaiheet, jos mieli tekee ruveta niitä tarkas-
telemaan.

Kuulee usein sanottavan, ett'ei käsitellyn aiheen
laatu saa vaikuttaa teideteosta arvosteltaessa ja että ainoas-
taan käsittely jatekotapa määrätkööt sen taidearvon. Mutta
tuskinpa vanhaa taidetta ihailtaisiin niin, tuskinpa se vai-
kuttaisi meihin niin voimakkaasti, eli'ei se olisi ottanut
aiheitaan niin korkealta kuin se ne otti. Me olemme joniin
tottuneet niihin, ett'emme enää tule ajatelleeksikaan, mitä
rohkeutta ja taiteellista inspiratsioonia sentään mahdettiin
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tarvita luomaan sitä, mitä luotiin. Vai voiko taiteilija todel-
lakaan kurottaa kätensä korkeammalle kuin silloin, kun hän
ottaa itse Jumalan alas taivaasta, ryhtyy kuvaamaan hänen
ainoata poikaansa, neitsyt Mariaa ja apostoleja ja pyhimyk-
siä?* Niitä kaikkia ja suurimmaksi osaksi ainoastaan niitä
ynnä sen lisäksi raamatullisia aiheita katsoivat senai-
kuiset taiteilijat kyllin arvokkaiksi siveltimensä esineiksi.
Arkailematta avasi taiteilija taivaan ja asutti sen, hänen
mielikuvituksensa tunki maan sisään ja löysi sieltä helvetin,
jonka empimättä esitti, hän tahtoi olla mukana maailman
luomisessa ja tiesi täsmälleen, millaista oli elämä paratiisissa,
eikä hän kammonnut loihtia esiin sellaistakaan tapausta
kuin viimeinen tuomio. Kunnia sille, jollese tulee, jaannet-
takoon kunnia kernaasti niillekin aiheille, joita nykyaika
rakastaa, mutta elköön ihmeteltäkö, jos aate nousee ja tunne

avartuu enemmän silloin, kun katsoja joutuu n. s. silmästä
silmään katselemaan elämän ja kuoleman suurimpia kysy-
myksiä ja niiden edustajia taivaassa ja maan päällä.

Me olemme siihen jo tottuneita ja me selailemme
kuvallista raamattua niinkuin muutakin kuvakirjaa, mutta
silloin kun tuo uskonnollis-kirkollinen taidesuunta ensiksi
syntyi, kohtasi se varmaan syvästi uskonnollisia tunteita
ja kulumatonta mielikuvitusta yleisössä. Se sytytti sydämiä
niinkuin meillä nykyään sytyttää niitä »kansallinen» taide,
mutta innostuksen aihe oli kuitenkin ylempi ja vaikutus
sitä mukaa syvempi. Se oli niin voimakas, että taideteos
saattoi nousta kuvatun sijalle, — ilmiö, jonka vielä tänäkin
päivänä näkee hartaasti katoolisissa maissa. Eikähän se
ihme olekaan, että niin tapahtui yleisössä ja että madonnan
kuvia kannettiin juhlasaatoissa kaupunkien läpi, kun itse
taiteilijakin saattoi joutua tuollaisen hurmauksen valtaan.
Yksi esimerkki siitäon ennen Rafaelia elänyt maalarimunkki
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Angeliko da Fiesole, jonka kerrotaan nim sulautuneen
aiheeseensa, että hän esimerkiksi Kristusta ristinpuulle
maalatessaan ratkesi kyyneliin oman taulunsa edessä.

Tämän munkin ja hänen aikalaistensa freskomaalauk-
set muuten mielestäni parhaiten vastaavat tämän taidelajin
aatetta. Ne vaikuttavat väriensä ja muotojensa miltei etsi-
tyllä yksinkertaisuudella; ne ovat neitseellisen kainot,
uskonnollisesti syvät jahartaat ja liittyvät ihmeellisen vaati-
mattomasti seinään. Kaikki ovat ne kirkoissa ja luostareissa.
Pyhän Markuksen luostarin käytävät ja munkkikammiot
Firensessa ovathänenkoristamansa jasiellä on hänen kenties
paras teoksensa: enkelin ilmestyminen neitsyt Marialle. Nyt
ne ovat kaiken maailman ihailtavina, ja alituinenihmisvirta
vaeltaa noiden ristinpuun alla polvistuvien apostolien ja
Jumalan äidin ja Jumalan pojan ohitse. Taiteilija on saanut
jälkimaailmaltakin täyden tunnustuksensa, joka ei ole
paljoa pienempi kuin Rafaelille ja Mikael Angelolle annettu.
Mutta sittenkin tuntuu siltä kuin tämä tunnustus olisi
vähempi kuin se, minkä hänelle varmaankin antoivat hänen
aikalaisensa, nuo hiljaiset munkit, joiden yksitoikkoisia
kammioita eivät elähyttäneet muut nähtävät kuin ne yksi
tai kaksi pientä freskoa, joita taiteilijan sivellin oli valkeille
kiville luonut erakon silmää hivelemään ja mieltä ylentä-
mään.



FIESOLEN LUOSTARI.

Vähän matkaa Firensestä on korkealla, kauas näky-
vällä kukkulalla Fiesolen pikkukaupunki ja sitä vähän vielä
ylempänä samanniminenfransiskaaniluostari. Sen kirkkojen
tornit, sen puutarhoista kohoavat sypressit ja piiniat ja
rakennusten valkoiset seinät näkyvät aina tuon tuostakin
Firensen katuja kävelevän silmään.

Olimme kulkeneet sinne laajaa ajotietä, joka ensin
loivia mutkia tehden polveili hiljalleen kohoavia rinteitä
myöten, täynnä huviloita ja maataloja ja niitä ympäröiviä
viinitarhoja. Kaupunki on vuoren selällä, kuin kirkon
harjalla, luostari sen yläpuolella kuin tornissa, jonne jyrkkä
jalkatie johtaa. Seuraan sitä ja seison pian luostarin edessä
ulkopihalla, jota totiset, juhlalliset sypressit vartioivat.

Luostarin portti on suljettu, samoin kirkon ovikin,
joka tavallisesti muulloin on auki, vastaanottaakseen kaikkia
niitä, jotka tahtovat tulla tänne rukoilemaan. Mutta nyt
onkin keskipäivä, munkkien aamumessut ovat jo pidetyt,
aamusoitot soitettu eivätkä vielä ole alkaneet iltapäivän
kirkonmenot. Kellot tornissa riippuvat äänettöminä odo-
tellen auringonlaskua, jokaon taas vapauttava niidenkaiun.

Istahdan rappusille levähtämään jaodottamaan minäkin.
Takanani on suuri luostari, niinkuin autio linnoitus, josta
ei kuulu luiskahdustakaan. Ei näy elämää missään, ei ole
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täällä nyt edes noita matkailijain tielle alinomaa tulevia
kerjäläisiäkään, jotkaluultavastiovat laskeutuneetFirenseen,
missä parhaallaan vietetään juhlaa. Ainoastaan silloin tällöin
kuuluu jossain kaukana ammahtavan aasin ääni ja alhaalla
syvässä laaksossa viheltää juna.

Mutta sypressien runkojen välitse aukeaa näköala
Firenseen päin ... ja mikä näköala. ..!

Alhaalla Arnon laaksossa lepää siellä aaltomaisten,
tummansinertävien vuorenharjanteiden välissä kuin jätti-
läisensuuren kukkaismaljan pohjassa kaupunkien helmi.
Kuinka kauniisti muodosteltu, kuinka hienosti hiottu on
tuo helmi! Näen marmorisen temppelin kupoolin ja sen
vieressä kellotapulin, näen keski-aikaisen linnan solakka-
kaulaisen tornin. Kaikkialla palatsien jaluostarien ruskeita
tiilikattoja ja niiden välissä puutarhan ainaista vihreyttä.
Kaupunki hymyilee kuin hilpeässä ainaisessa onnessa,
kukkivan ja kukkiaan lemuavan laakson ympäröimänä,
ja muuttuu vähitellen ja kuin huomaamatta maaseuduksi,
josta paistaa vaahdon valkeita maalaiskyliä ja pikkukaupun-
keja, joita yhdistävät toisiinsa kapeina nauhoina poimuile-
vat vaaleankeltaiset maantiet.

Hauska huoleton elämä jäi meistä äsken sinne vilise-
mään kivitetyille toreille ja viileille varjoisille kaduille.
Kaiken maailman rikkaat ja joutilaat olivat tulleet sinne
viettämään etelän ihanaa kevättä, hengittämään vastapuh-
jenneiden lehtien lemua ja ahmimaan kukkien hurmaavaa
tuoksua, joka muurien ulkopuolelta puutarhoista tulvii
kaupungin sisimpiinkin osiin ja tuntuu Arnovirran vihreän
vedenkin mukana valuvan sen läpi. Heillä oli siellä parhail-
laan kukkaisjuhla, jakadut kuohuivatiloista, kir javapukuista
kansaa, toreilla ja kadunkulmissa soitettiin ja tanssittiin.
Ikkunat, katuovet, parvekkeet, katot ja räystäätkin olivat
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täynnä väkeä odottamassa corso di fiori'n tuloa. Se tulee,
kaksi-, kolmi- ja nelivaljakolta tungeskelee väkijoukon läpi,
hevoset, kuskit ja vaunuissa istujat kukilla koristettuina
ja vaunut niinkuin kukkaislähteestä nostettuina ja vielä
kuin sen märkyyttä valuen, pyörät ja istuimet ruusuja
tihkuen: punaisia, valkoisia, ja muuankin pelkkiä sinisiä
inuistikukkia. Värit välkkyvät, tuoksut temmeltävät ilmassa
ja noiden liikkuvien kukkaismaljojen sisässä istuu onnen ja
iloisen elämän poutaperhosia: nuori ihana äiti kahden pienen
tyttärensä kanssa, toisessa yksinäinen pieni prinsessa, koko-
nainen perhe, kaksi rakastunutta , ..

Ne jäivät sinne karkelemaan liputettuja katuja pitkin,
ja täältä sinne katsellessa näyttää siltä kuin aurinko heijas-
tellessaan ja varjoja ja valoja vaihdellessaan ottaisi sekin
osaa ihmisten iloihin ja niinkuin koko tuo lakeus
olisi ihanuuden meri, jossa värejä lainehtii ja karehtelee
kauneutta.

Mutta me täällä — me istumme kuin erämaassa.
Ei ota luostari osaa maallisiin menoihin, ei näy se tie-
tävän eikä tahtovan niistä tietää. Sen ikkunat ovat
suljetut, sen asukkaat vaikenevat, ja ainoastaan sypressi
kuiskaa jonkun salaperäisen sanan vierustoverilleen,
kun heikko tuulahdus tästä kautta kulkiessaan sitä kos-
kettaa.

Mutta se ajattelee, miettii omia mietteitään, ja kun se
niistä herää, tulkitsee se ne omalla tavallaan. Kello pienen
tornin huipussa heilahtaa ja alkaa soida, luostarin ovi aukeaa
ja sieltä sisältä kuuluu messua. Hetken kuluttua ja kellon
yhä soidessa tulee jono munkkeja ulos, ne tekevät kierroksen
pienellä pihatolla, laskeutuvat tietä alas jakatoavat. Viene-
vätkö viimeistä voitelua jollekin kuolevalle, käynevätkö
siunaamaan jotakin kuollutta vai laskeutunevatko laaksoon
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rukoilemaan sadetta vainioille, joita madonna viime aikoina
on poudalla rasittanut? Kellon soitto saattaa heitä heidän
retkelleen, ja kun messun nuotti on lakannut kuulumasta,
vaikenee kellokin.

Mutta luostarin ovi on jäänyt raolleen, ja minä hiivin
siitä sisään. Ei näy portinvartijata eikä tule kukaan estä-
mään. Tulen holvin alatse neliskulmaiselle pihamaalle,
jota reunustaa pilarikäytävä ja jonka seiniä hienoväriset,
ujosti esiintyvät freskomaalaukset koristavat. Jotkut ovet
ovat auki, jayhden ohi astuessani näenpienen kappelikirkon,
jonka perällä lepattaa vahakynttilä palamassa alttarin vie-

ressä. Toiset ovet vievät munkkienkammioihin. Ne ovat

ahtaat ja matalat, ikkunat pienet kuin vankien kammioissa,
yhdellä seinämällä rukouspöytä ristiinnaulitun kuvan tai
madonnan kanssa, toisella kaitainen rautavuode. Tulen
rohkeammaksi ja kuljen edemmä toiselle neliskulmaiselle
pihalle. Se on samalla puutarha, ja sen keskellä on kaivo,
jonka kivisen kannen päällä ruskeakaapuinen avopäinen
munkki nostaa vettä astiaan jaruiskuttaa sitä taimilavoihinsa.
Takaportista tulee toinen ajaen edellään aasia, joka kantaa
itsekokoistaanrisukimppua.

Joudun harhaillessani luostarin ulkopuistoon, joka on
kukkulan toisella rinteellä, poispäin Arnon laaksosta ja
Firensestä. Kaikki äskeinen ihana hempeys on luonnosta
kadonnut. Alhaalla on hedelmätön laakso, jonkapohjassa on
punaiselle hiedalle kuivunut vuorivirta. Taampana toisella
puolella laakson on erämainen vuoristo, kovaa karua kal-
liota, jonka kasvullisuus on heikkoa ja kuihtunutta. Mitä
aurinko ei ole kärventänyt, sen on vesi vienyt muassaan
uurtaen pitkiä syviä naarmuja vuorten rinteisiin. Jyrkkää
polkua alas laaksoon siellä täällä kasvavien piiniain välissä
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vaeltaa äskeinen munkkien jono hitaasti kulkien selät kou-
kussa.

Mutta täällä puistossa on varjoisia tammia, kukkivia
mantelipuita, myrttilehtoja, oliiveja, oransipuita ja lehteviä
viikunapuita. Täällä on nurmikkoa ja hyvin hoidetuita
polkuja ja niiden varrella mukavia, kiveen hakatuita istuma-
paikkoja. Vähä väliä on rakennettu huvimajoja madonnalle
ja hänen pienelle »bambinolleen». Yksinäinen munkki käys-
kentelee tuonnempana puitten välissä ja noukkii kukkasia,
jotka hän sitten vie madonnan huvimajaan. Hän huomaa
minut, mutta ei tule häiritsemään. Painun vielä syvem-
mälle metsän sisään, jonne ei näy luostaria. Luostarissa
aletaan soittaa iltakirkkoon. Ja samalla kuuluu toisen luos-
tarin kello vastaavan jostain laakson yli. Hetken aikaa ne
juttelevat siinä niinkuin kaksi uskovaista, jotka ymmärtävät
toisensa ja ovat yhtä mieltä elämän suurimmissa kysy-
myksissä. Vuosisatoja ovat ne kai sillä tavalla ajatuksiaan
jatunteitaan vaihtaneet niitä aina samaan äänilajiin jasamaan
sointuun ilmaistessaan.

Sitä kuunnellen, tuota iltasoittoa, alkaa näyttää siltäkuin
katoliset legendat muuttuisivat todellisuudeksi, kuin tämä
metsikkö kansoittuisi, kuin enkeli liihoittelisi maahan
Marialle ilmoittamaan, että hän on löytänyt armon Jumalan
tykönä, ja madonna nojaa, Jeesuslapsi käsivarrellaan, tam-
mea vastaan, jatietäjät itäiseltä maaltasaapuvatlahjoineen
kaikki ne monet taulut, joita joka päivä on nähnyt kirkoissa
ja luostareissa ja joita mielikuvitus ja muisto on täynnä,
alkavat elää. Kuinka hyvin ymmärrän nyt nuo näyt, joita
hurskaat munkit ja taiteilijat näkivät ja esittivät sekä sanoin
että värein. Kuinka se täällä näyttää luonnolliselta tuo
likeinen yhteys taivaan ja maan välillä, täällä, josta ei tunnu
olevan kuin lyhyt askel ja pieni hyppäys avonaiseen tai-
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vaaseen. Tämmöisestä luostarista, siitähän jo näkyy kuin
matkan määrä ja se on vain viimeinen pysäkki. Sellaisena
sitä ainakin sen omat asukkaat pitävät ja semmoisen vaiku-
tuksen se hetkellisenä miellyttävänä tunnelmana tekee
satunnaiseen matkamieheenkin.
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KIRKKOJA JA KIRKONMENOJA.
En ole koskaan ollut niin uuttera kirkossakävijä kuin

täällä Italiassa. Tuskin menee sitä päivää, ett'ei tulisi jota-
kuta kertaa kirkossa pistäydytyksi. Siihen on luonnolliset
syynsä. Sillä tuskin on sitä kadunkulmaa, jossa ei joku
kirkko kohoisi, ja avarampien torien ympärillä niitä on
useampiakin. Sitten ovat kirkkojen ovet auki aamusta iltaan,
ja alituinen ulos ja sisään tulviva ihmisvirta vie helposti
mukaansa. Kirkoissa on sitäpaitsi, kätkettynä suurimmat
ja omituisimmat taideaarteet. Se kaikki on syynä siihen,
että niihin tulee niin usein poikenneeksi. Kun niihin tulee
poikenneeksi, niin tulee niitä katselleeksi, ja kun niitä tulee
katselleeksi, niin tarttuvat ne mieleen ja jättävät siihen
vaikutuksensa.

Niistä vaikutuksista pantakoon tähän muutamia otteita.
Millainen on italialainen kirkko?*
Kysymys on sopimattomasti tehty, sanoo varmaankin

kirkollisen rakennustaiteen tuntija, sillä italialaisia kirkkoja
on monenmuotoisia ja monenlaisia, jotka varsin monessa
suhteessa eroavat toisistaan. Onhan siellä goottilaisia,
on renessanssikirkkoja, on antiikin malliin tehtyjä ja onpa
niitäkin, joiden muotojen aate on lainattu itämailta. Mutta
on niiden uiko- ja sisämuodoista kuitenkin säilynyt mieles-
säni muutamia kuvia, joiden pääpiirteet ovat sulaneet
jonkunlaiseksi kokonaisvaikutuksesksi..
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Kun me ajattelemme kirkkoa, niin näemme sen taval-
lisesti seisovaksi joko jollain avonaisella tai korkealla pai-
kalla, joka on ikäänkuin raivannut oman maansa (hautaus-
maansa) ympärilleen, minkä keskellä se sitten kohoaa joten-
kin loitollaihmisasunnoista ja mistä se useinkinkivijalkaansa
myöten näkyy tietä kulkevan silmään. Alkujaan lienevät
kirkot täälläkin seisoneet yhtä vapaina. Mutta kun ihmiset
vuosisatojenkuluessa ovat samoillasijoillaanpyörineetkirkko
keskipisteenään, niin ovat ne lopulta sitä lähennelleet ja
piirittäneet sen omilla asunnoillaanniin, että siitä ainoastaan
korkein kupooli ja ylin huippu ylenee kattojen takaa —

jos siinä näet on tuollainen huippu ja kupooli. Se kuitenkin
puuttuu hyvinkin usein. Olen nähnyt koko joukon suuria
komeita kaupunkikirkkoja, varsinkin Roomassa, joihin ovi
aukeaa kadulta niinkuin mihin suurempaan hotelliin tahansa
ja jotaei ihmisasunnoistaerota muu kuin pyhimysten kuvilla
tai maalauksilla jaristillä koristettu pääty. Kirkon ulkopuoli-
nen rakennekauneus, jos sitä alun pitäen on ollutkin,
katoaa kokonaan, ja ainoastaan muutamissa kaikkein suurim-
missa ja kaikkein komeimmissa se pääsee useammilta
puoliltaan vaikuttamaan. Mutta niissäkin on tavallisimmasta
joku niihin kiinni muurattu luostari kokonaisvaikutusta
häiritsemässä. Usein on kirkon sivuseinillä alikerrassa
kauppapuoteja, vaunuliitereitä t. m. s. ja ylemmissä ker-
roksissa tarjotaan huoneita vuokrattavaksi.

Uskonto ja sen harjoitus on katolilaiselle jokapäiväinen
asia ja arkinen toimitus ja se on tehnyt heille kirkon kotoi-
semmaksikuin mitä se on meille. Meille se on Herran huone,
jonkunlainen sunnuntai-uskontoamme palveleva juhlasali,
johon kerran viikossa kokoonnutaan; heille se on jokapäi-
väinen lepopaikka, niinkuin julkinen puisto tai puutarha,
johon he ohikulkiessaan istahtavat nauttimaan varjoa ja
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viileyttä, ja jossa musiikki monta kertaa päivässä soittaa
heidän huvikseen.

Ja kaunis puutarha se kyllä onkin. Yhtä vähäpätöinen
ja vaatimaton kuin italialaisen kirkon ulkokuori on, yhtä
suurenmoinen ja ylellinen on usein sen sisusta. Tietysti
vaihtelee sisä-asu yhtä monen aikakauden ja taidelajin
mukaan kuin ulkoasukin, mutta useat eri vaikutukset
yhteensulattamalla syntyy siitä sentään seuraava kokonais-
kuva.

Tavallisesti on täkäläinen kirkko latinalaisen ristin
muotoon rakennettu. Kun astuu ovesta sisään — jonka
pielessä ohimennen sanoen istuu aina joku vaivainen kerjä-
läinen almua anomassa — on siinä edessä soikea käytävä,
tai oikeammin kolme sellaista: kaksi laitimmaista ja kapeam-
paa ja yksi keskimmäinen ja leveämpi, jotka pilarien tai
kaarien kautta eroavat toisistaan.

Tuo keskimmäinen on kirkon avarin osa, josta silmä
kantaa kirkon perille saakka, missä ovat alttari, kuori ja
kupooli. Se on yksi ainoa suuri lattia, useinkin kuin autio
tori, jossa vain siellä täällä on pieni rukouspenkki, mihin
kirkkomies kuoria kohden pyrkiessään vain hetkeksi pol-
vistuu jatkaakseensitten matkaansa eteenpäin. Kirkon varsi-
nainen osa on sen molemmilla seinämillä ja senristeyksistä
lähtevissä sivuhaaroissa. Sillä siellä ne ovat nuo kaikki
pienet eri kappelit, nuo niin sanoakseni varjoiset lehtimajat,
jotka antavat katoliselle kirkolle sen varsinaisen luonteen,
jossa varsinaista hartautta harjoitetaan ja jossa varsinaiset
kirkonmenot tapahtuvat. Sinne kääntyy tavallisesti aina
sekin, joka vain matkailijan ja taiteenharrastajan silmillä
katselee.

Sillä se on kokonainen taidemuseo tuollainen yksi
ainoa kirkon sivuseinämä. Sen kappeleista muodostaa
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useinkin jokainenerityisen pienoiskirkon. Näissäkappeleissa
on oma alttarinsa, omat alttaritaulunsa, ja seinät ovat peite-
tyt jokoveistoksilla tai freskomaalauksilla. Ell'eivät ne ole
jonkun vanhan, kuuluisan, rikkaan suvun erityistä omai-
suutta, ovat ne omistetut jollekin merkilliselle madonnalle
tai jollekin pyhimykselle, jonka elämä ja ihmetyöt ovat
siihen kuuluvissa taideteoksissa esitetyt. Kullakin kirkossa-
kävijällä on hänen sukunsa traditsionien tai yksityisten
taipumustensa mukaisesti oma lempikappelinsa, johon hän
poikkeaa polvistumaan, rukoustaan lukemaan ja vahakyntti-
länsä sytyttämään. Jakun koettaa asettua hänen kannalleen,
niin ymmärtääkin sen varsin hyvin tämän omituisentavan,
sillä kirkko kokonaisuudessaan korkeine holveineen ja laa-
joine muotoineen hajoittaa mieltä ja hartautta, jota vastoin
tuollainen pikkukammio sitäkokoo jakeskittää. Tuollasuu-
ressa kuorissa ja ison pääalttarin ympärillä asuu kaukainen,
ankara, suuri Jumala; täällä ovat hänen pienet, enemmän
inhimilliset välittäjänsä, joiden puoleen on turvallisempaa
ja kodikkaampaa kääntyä.

Mutta paitsi madonnia ja pyhimyksiä, jotka asuvat
noissakappeleissa ja joiden läsnäolon katolinen niin elävästi
luo eteensä vilkkaan mielikuvituksensa avulla, asuukirkoissa
paljon muitakin »henkiä». Suuri joukko suuria miehiä,
hurskaita kirkon ystäviä ja sen hyväntekijöitä on haudattu
kaikkien kirkkojen seinämiin. Se osa kirkon seinästä,
joka jääkahden kappelin väliin, on tähän tarpeeseen käytetty.
Köyhemmissä ja pienimmissä kirkoissa on vain marmori-
laatta kirjoituksineen leposijaa merkitsemässä ja sen päällä
kenties vainajan rintakuva. Mutta vähänkin suuremmissa
on siinä sillä sijalla kokonainen hautakivi-taideteos muistut-
tamassa vainajasta. Ja nämä n. s. sarkofaagit ne ovat usein-
kin mitä suurinta ja hienointa taidetta. Kuuluisimmat
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taiteilijat ovat monestikin niissä luoneet elämänsä etevim-
män mestariteoksen.

Niitä silmäillen siirtyy katselija hiljalleen kirkon varsi-
naista ristikkoa kohden. Kupoolin alla tapaa hän kuorin,
joka on joko koko- tai puoliympyrä ja jossa kirkon kaikki

komeus kokoontuu kuin polttopisteeseensä. Siinä on pää-
alttari, jokahohtaa kultaa ja hopeaa ja jonka katosta kannat-
tavat ylellisesti silaillut pilarit ja johon useinkin on asetettu
kirkon kaikkein pyhin muistomerkki: joku kuuluisa taide-
teos tai ihmeitä tekevä pyhä esine. Alttarin edessä kirkon
sillan alla on joskus hautakammio, mihin on — tai ainakin
sanotaan olleen — kirkon suojeluspyhimys haudattu ja
missä vahakynttilät yötä päivää palavat. Jos kirkko on
oikein vanha tai muuten kuuluisa ja jos sen alttarikammioon
haudattu suojeluspyhä on joku apostoli, esim. pyhä Pietari
Pietarin-kirkossa Roomassa, niin muuttuu tällainen kammio
varsinaiseksi pyhiinvaelluspaikaksi, jossa päivät päästään
näkee äänettömiä rukoilijoita.

Sen edustalla toimitetaan myöskin pääjumalanpalvelus
eli n. s. messu.

Matkamies, joka ei joudakauan aikaa yhdessä paikassa
viipymään ja jolla ei ole erityistä halua tutkia monimut-
kaisten katolisten kirkonmenojen merkitystä, ei saa siitä
suurtakaan vaikutusta mukaansa, varsinkin kun hän ei
ole pakotettu pysähtymään sitä kuullakseen, vaan saapi
vapaasti kulkea ja katsella sitä, mikä häntä huvittaa.

Seuraava kuva on siitä kuitenkin jäänyt mieleeni.
Alkaa kuulua kirkossa laulua, milloin heleitä lasten

ääniä, milloin karkeita miesten bassoja, joiden rinnalla
vakavimmat M. M:n bassot ovat kuin lampaan vuonan
valitus vihastuneen härän mörinään verrattuna. Yht'äkkiä
lakkaa laulu ja kuuluu lukemista, jonka jälkeen taas sata
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ääntä yhtyy yhteen virteen. Silloin tällöin soittavat jossain
kätketyt urutkin jonkun sävelen.

Mistä ne tulevat nuo äänet?
Kuljen niitä kohti ja näen, että kirkon peräseinä muo-

dostaa alttarin takana puoliympyräisen holvin — sekin
ylhäältä alas asti koristettu maalauksilla, usein mitä etevim-
millä — mikä on kehyksellä erotettu muusta kirkosta.
Siellä istuu tai seisoo suurilla, mukavilla, seinään kiinnite-
tyillä tuoleilla tai penkeillä kokonainen hiippakunta pap-
peja pikkuisine poikineen. Suuret kirjat edessään ne
lukevat vuoron ja toisen vuoron veisaavat ja kolmannen
— haukottelevat. Sill'aikaa toiset papit alttarilla tekevät
melkein samaa ja sen lisäksi heiluttavat pyhää savua
suitsuavista astioista, lankeilevat polvilleen ja jakavat
siunauksiaan alttarin ympärillä seisovallekansalle.

Nämä tällaiset suuret juhlamessut, joissa kirkon koko
varusväki astuu aseisiin, joissa kaikki sen ulkonainen loisto
esiytyy ja jotka eivät ole muuta kuin »kirkkoparaateja»,
jättävätkatselijan enimmäkseenkylmäksi ja välinpitämättö-
mäksi. Ainoastaan soitto ja laulu, kuunneltuna jostain
kirkon etäisestä kulmasta, jonkun hautakiven suojassa,
jonne vain pää-sävelet tunkevat eikä mitään näy, saattaa
sentään välistä jäädä pysyväiseksikin vaikutelmaksi.

Paljoa enemmän rakastan noita pienempiä kotikemuja,
joita kirkoissa niin usein pannaan toimeen milloin mistäkin
syystä. Ne eivät esiinny millään totisuuden tai syvyyden
vaatimuksillakaan eivätkä siis vaikuta vastenmielisesti,
jos eivät voi niitä täyttää.

Niitä näkee melkein joka päivä, ja tavallisesti pannaan
ne toimeen jonkun pyhimyksen kunniaksi. On esim. joku
madonna, josta on se maine, että hän on tehnyt sen tai sen
hyvän työn, parantanut sen taudin t. m. s. Hänellä on oma



244

aikansa, jolloin hän mielellään vastaanottaa kiitollisia usko-
vaisiaan. Joku munkki, pappi tai kirkonpalvelija, jonka
erityisenä toimena on tämän madonnan ja hänen kappelinsa
vaaliminen, nähdään juhlan aattona olevan suuressa hom-
massa. Hän puhdistaa alttaria, kiilloittaa kulta- ja hopea-
kaluja, pystyttää kokonaisen metsän kynttilöitä alttarin
ympärille, häärii niinkuin emäntä, joka odottaa vieraita
luokseen. Tulen toisena päivänä samaan paikkaan ja näen,
että odotetut vieraat ovat saapuneet. Suuri joukko naisia,
lapsia ja siellä täällä joku vanhempi mieskin piirittävät nyt
paikkaa. Madonna loistaakynttiläin keskellä kaikessa komeu-
dessaan. Hänen kuvansa kehys on verhottu köynnöksillä
ja kukkasilla (sekä luonnollisilla että papereista tehdyillä),
ja sen ympärille on ripustettu uhrilahjoja jos jonkinlaisia.
Siinä voi nähdä lasisia sydämiä, helminauhoja, ristejä,
sormuksia, mutta siinä voi myöskin nähdä puusta tai pape-
rista tehtyjä sormia, korvia, varpaita, jopa vatsankin jäl-
jennöksiä, — ne ovat pantuina merkeiksi niistä ruumiin-
osista, jotkakaikkein äitien esikuva on joistain niihin kuulu-
vista taudeista ja vammoista vapauttanut.

Kun näkee sen totisuuden, millä kaikkein näiden
pikkulahjain antajat lukevat rukouksiaan kappelin edustalla
ja miten tosissaan he pienille lapsilleen osoittavat Kristus-
lasta Marian sylissä, niin ei tälle kaikelle voikaan vetää suu-
taan nauruun, niinkuin ensin oli tehnyt mieli, vaan täytyy
se ottaa semmoisena kuin se on: yksinkertaisen, lapsellisen
hartauden naivisena ilmauksena.

Tällaisista näkemistäni pikkukemuista vielä pari esi-
merkkiä. Niinpä näin pitkänä perjantaina erään kappelin
edustalla Firensessa kokonaisen ryytimaan, joka arvatenkin
kuvasi Getsemanen yrttitarhaa. Lattia oli peitetty valkealla
pellavalla ja pumpulilla. Tässä lattiassa kasvoi punaisia
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ja valkoisia ruusuja, lehdet kulta -ja hopeapaperista. Kes-
kellä tarhaa oli läpikuultava Vapahtajan pään kuva orjan-
tappuraruunuineen ja veripisaroineen ja kahden puolen
sitä kaksi paitaa, toinen veripunainen, toinen lumivalkoinen.
Jakaikkiallakynttilöitä sekä pienenpieniä että suuren suuria.
Tällä esityksellä oli loistava vaikutus niihin pienokaisiin,
joita varten se oli aiottu. Ne juoksentelivat siinä kuin
joulukuusen ympärillä ja taputtivat käsiään, kun äidit
osoittivat heille tätä ihmettä. Olihan se vähän omituinen
tapa esittää Kristuksen kärsimyksen historiaa ja hänen
verisovitustaan. Mutta lapsille aiottuna tuskin olisi sopi-
vampaa voinut keksiä.

Vielä hupaisemmalta tuntui minusta se, minkä näin
itse pääsiäispäivänä eräässä saman kaupungin suurimmista
kirkoista, Santa Croce'ssa eli Pyhän Ristin kirkossa. Kun se
on vastapäätä asuntoani, kaitainen katu vaan väliä, menin
sinne tietysti pääsiäiskirkkoon. Suuri messu siellä kävi
parhaillaan. Syistä, joitayllä olen esittänyt, ei se kuitenkaan
suuresti minua huvittanut. Sen sijaan herätti huomiotani
joukko naisia, joita yhtä mittaa puikkelehti sakastin ovesta
ulos ja sisään. Kaikilla oli niillä pieni myttynen kädessään.
Uteliaana menin heidän mukanaan ja tulin sakastiin.
Se on suuri kuin pienen pitäjän kirkko, ja sen seiniä korista-
vat kuuluisat vanhat freskot. Ei nyt kuitenkaan ollut aikaa
niitäkatsella. Paitsi lukuisiakuoripoikia, jotkatäällätelmivät
ja hilskasivat, näin siellä useita pappeja pienten tilapäisten
alttarien edessä lukemassa siunauksia ja sirottelemassa
elämän vedellä naisia, jotka heidän edessään polvistuivat.
Tietysti otaksuin, että heitä kirkoteltiin. Pian kuitenkin
huomasin, että toimitus ei tarkoittanut naisia, vaan niitä
myttyjä, joita he olivat tuoneet mukanaan. Mytyissä oli
kätkettynä pääsiäismunia. Ja kun palasin ruokapaikkaani,
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pieneen ravintolaan lähellä kirkkoa, oli minulla ilo saada
aamiaisekseni niitä munia, joita ruokarouvani vähää ennen
oli käynyt sakastissa siunauttamassa.

Uskonto jasen menot tuskin voinevat tulla kodikkaam-
miksi kuin minkä tämä esimerkki osoittaa. Kun keittiö on
niin likeisesti liittynyt kirkkoon, niin on samalla kirkkokin
liittynyt yhtä likeisesti keittiöön, ja tätä ystävällistä suh-
detta, jota vuosisatain kuluessa on osattu niin taitavasti
kehittää, saanee katolinen kirkko kiittää siitä, että se kaikista
»puhdistuksista» huolimatta niin kauan on voinut säilyä
milt'ei rikkomattomana etelän herkkämielisten, lapsellisten
kansojen keskuudessa.

1893



PISAN CAMPO SANTO.

Paikka, mihin vainajain viimeiset jäännökset sijoite-
taan, antaa useinkin selvän käsityksen siitä, millaiseksi
kuolemaa missäkin ajatellaan.

Suomalainen ja yleensä pohjoismainen hautausmaa
on aina suruvoittoinen ja totisen alakuloinen. Synkkä-
oksainen kuusi, joka pienimmänkin tuulen henkäyksen
siihen puhaltaessa kohahtaa raskaasti, on tavallisin koriste
haudoillamme. Haapa, jonka lehvät lepattavat niinkuin
kuolleiden henget niissä kuiskaisivat, on toinen yhtä suo-
sittu puu vainajain haudoilla. Nuo puiset ristit, jotka pii-
pottavat niin avuttomina talvisten hankien keskestä, lisää-
vät vielä sitä haikean mielen tunnetta, joka niin likeisesti
liittyy meidän käsityksiimme kuolemasta. Uskonnolliset
käsityksemme kuolemasta estävät meitä yleensä rakenta-
masta komeita muistomerkkejä poismenneille sukulaisil-
lemme. Se, joka on meidät jättänyt, on maasta tullut ja
maaksi on hän jälleentuleva. Meillä ei ole mitään yhteyttä
hänen kanssaan ylläpidettävänä, sillä vasta viimeisenä
päivänä on hänet kuolleista herätettävä. Sille, jolle hautaus-
maa on jotain muuta kuin kamala, kummitteleva »kalmisto»,
sille on vainaja vain muistutus omasta katoavaisuudesta.
Häntä, jokasielläon maaksimuuttunut, eivät toistenrukouk-
set eivätkä kunnianosoitukset ja uhrit enää voi auttaa.
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Ei edes sekään, että me jälkeenjääneiltämme toivoisimme
näkyviä muistomerkkejä itsellemme, kehoita meitä mitään
tekemään heille, jotka ovat ennen meitä mailleen men-
neet, sillä meistä on yleensä yhdentekevää, miten meitä
kuoltuamme kohdellaan. Hetikohta kun on viimeinen
huokaus rinnastamme lähtenyt, on korkein oikeus meistä
peruuttamattoman tuomionsa julistanut.

Katolilaisten käsitys kuolemasta on hiukan toinen.
Syntisen sielu ei mene suoraan kadotukseen, se vaeltaa vielä
kauan sen etehisessä, Haadeksessa, Purgatariossa, josta se
voidaan pelastaakin esirukouksia lukemalla ja uhreja teke-
mällä. Siitä seuraa, että kuolema ei ole niin kammottava
ja ettei se siirrä vainajata niin kauaksi sukulaisistaan ja
ystävistään. Elävien ja kuolleiden välit pysyvät läheisinä
vielä kuolemankin jälkeen. Tuohon elävien ja kuolleiden
läheisyyteen vaikuttanee vielä sekin, että katolinen uskonto
tunnustaa lukemattoman joukon pyhimyksiä, jotka hyvinä
henkinä' vaeltavat elävien seurassa, välittävät yhteyttä
kahden maailman välillä ja auttavat ihmisiä heidän pienim-
missäkin huolissaan. Mutta siitä johtuu helposti, että muut-
kin kuin pyhimykset ajatellaan ikäänkuin »elävän» kuole-
mansa jälkeen. Rakas sukulainen, uskollinen ystävä muut-
tuu häntä kaipaavan suojelushengeksi.

Tämä käsitys kuolemasta esiintyy jo vanhoilla rooma-
laisilla. He eivät näy pelänneen aaveita, sillä he sijoittivat
kuoileittensa tuhkat aivan keskelleen, useinpa omiin
huoneisiinsa. Rooman vilkasliikkeisin valtatie Via appia,
joka toi etelästä päin maailman pääkaupunkiin, on niin
sanoaksemme samalla hautausmaa. Sen varrella on vieläkin
kosolta raunioita, jotka osoittavat, että niiden alle oli kät-
ketty kuolleita. Eikä tämä hautausmaa suinkaanollut mikään
surullinen, alakuloisuuteen kehoittava paikka. Nyt se kyllä,
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hävitettynä kun on ja kun kulkee aution, myrkyllisen
Kampanjan halki, voi tehdä sen vaikutuksen, mutta silloin
hohti siinä kahden puolen tien valkoinen marmori, ympä-
ristö oli vihreää, asuttua viljelysmaata ja läheinen vuoristo
oli silloinkin sen ihanana kehyksenä.

Sama käsitys kuolemasta ja vainajista näkyy säilyneen
tähän päivään saakka kaikilla klassillisillaalueilla. Hautaus-
maat, missä heitä käyneekin katselemassa, ovat kaikkein
kauneimmilla paikoilla, ne ovat aina taiteellisesti, jopa ylel-
lisestikin koristetut ja tekevät vaikutuksen, joka ei ole
ainoastaan lohduttava, vaan milteipä iloinenkin.

Vanhemmista hautausmaista on epäilemättä kuuluisin
Pisan Campo santo. Se on kaikkien matkustajain käymä-
paikka yhtä hyvin kuin saman kaupungin kallistuva torni
ja tuomiokirkko. Sen se ansaitseekin, sillä se on täydellinen
taidemuseo, täydellinen taulukokoelma.

Täytyy jättää pois kaikki käsitykset meikäläisistä
hautausmaista ymmärtääkseen, miten hautausmaa voi taulu-
kokoelmaksi muuttua. Pisan hautausmaa ei olekaan hautaus-
maa, vaan katettu hautauspilaristo. Kun näet tullaan
ovesta sisään, joka aukeaa korkeaan muuriin tuomiokirkkoa
ympäröivältä kentältä, ollaan suuressa soikeassa rakennuk-
sessa, jokaonseinämiltäänkatettu, mutta keskeltä avonainen.
Tämä avonainen paikka on vihreä nurmikko, jota sade aina
pääsee kostuttamaan. Siinä kasvaa useita solakoita syp-
ressejä, jotka hiukan muistuttavat meidän kuusiamme,
tai paremmin Etelä-Suomen solakoita katajoita, mutta
ovat keveämpiä ja ystävällisempiä silmälle nähdä. Multa
siihen on ristiretken aikana tuotu pyhästä maasta, Palestii-
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nasta. Joitakuita hautoja on tällä nurmikollakin. Useimmat
ovatkuitenkin tuon katoksen alla, marmoriseinissä ja marmo-
rilattiassa, joissa niiden paikkaa merkitsevät lukemattomat
kirjoitukset ja taideteokset.

Taideteokset ovat usein symboolisia kuvauksia kuole-
masta, mutta yhtä usein tapaa hautoja kattavissa marmori-
laatoissa niiden alla lepäävien vainajien muoto- ja vartalo-
kuvia, jotka milloin ovat pystyssä olevia rintakuvia milloin
taas kohokuvia.

Nämä eivät kuitenkaan anna tälle hautausmaalle sen
varsinaista merkitystä. Pisan Pyhän Kentän suurin viehätys
on niissä maalauksissa, jotka sen seiniä kaunistavat. Useat
niistä ovat näet Italian vanhimpia freskomaalauksia, ja ovat
ne niin muodoin jo taidehistoriallisestikin suuriarvoisia.
Mutta varsinkin aiheidensa vuoksi ne minua huvittivat.
Kun en voi kaikkia maalauksia luetella, kerron vain muuta-
masta.

Viimeistä tuomiota on usein maalattu ja maalattu
paljoa taiteellisemmin kuin Pisan hautausmaan seinässä.
Vähä väliä tapaa tämän suurenmoisen aiheen esitettynä
katolisissa kirkkomaalauksissa, jakuuluisin niistä on Mikael
Angelon mainio fresko Vatikaanissa. Mutta liekö tuota
tapausta sentään koskaan esitetty niin pöyristyttävän vaikut-
tavasti kuin Pisan hautausmaalla?

Eri osastoissa, jotkakukin ovat niin suuria, että esineet
esiytyvät luonnollisessa koossaan, on kuvattu itse tuomio,
autuaiden taivas ja kadotettujen helvetti. Viimemainitusta
on jäänyt mieleeni pari taulua. Yksi näistä kuvaa sitä het-
keä, kun pikku pirut eli »pahat enkelit» ovat saaneet luvan
ottaa kadotukseen tuomitut haltuunsa. Mitä kauheimmasti
irvistellen lentävät ne ilmojen halki kantaen kynsissään ja
hampaissaan syntisparkojen sieluja, jotka ovat kuvatut
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pienten lasten muotoisiksi. Keskellä taulua on ryhmä
tulivuorien huippuja, jotka suitsuttavat tulta ja tulikiveä
ja jonne pirut kantavat saaliitaan kuin petolinnut pesiinsä,
työntäen niitä noista aukoista sisään kuin savutorvista.
Aivan selvästi on tässä kuvassa ajateltu oikeita tulivuoria
niiksi lakeistorviksi, joiden kautta liika kuumuus maan-
alaisesta pätsistä suitsuaa ulkoilmaan. Ajatus on todellakin
nerokas, olkoonpa se sitten taiteilijan oma keksimä taikka
vain illustratsioni kirkon tai kansan omasta käsityksestä.
Hyvin ymmärrettävä onkin, että se on syntynyt maassa,
jossa tulivuoria suitsuaa ja jossa maanjäristykset kuuluvat
päivän tapahtumiin.

Toinen helvettitauluista kuvaa itseään helvettiä ja
sen haltijaa. Kattiloidensa keskellä ja pikku pirujensa ympä-
röimänä istuu pimeyden ruhtinas jättiläisen kokoisena
hirviönä keskellä taulua. Kuka ei olisi kerran elämässään
koettanut mielessään kuvitella, miltä tuo mies näyttäisi!
Taiteilijat ja kirjailijat ovat koettaneet keksiä hänelle mitä
kauheimpia muotoja. Ei kukaan ainakaan niistä, joita minä
olen nähnyt, ole kuitenkaan mielestäni osannut paholaisen
aatetta kuvaannollisemmin esittää kuin nyt puheena oleva.
Piru on kuvattu sielujen syöjäksi ja syöminen tapahtuu
mitä realistisimmalla tavalla.

Hän on osaksi härkä, osaksi petoeläin, osaksi apina.
Hänellä on päässään sarvet, suu on tiikerin, vartalo gorillan.
Hän on jotain vihreän keltaista ainetta, paikoitellen läpi-
kuultavaa kuin veden mädännys, tuollaista muodotonta
vesihyytelöä. Parhaallaan on hän aterialla. Kummallakin
kädellään on hän kiehuvasta kattilasta, jossa porisee sekaisin
päitä ja jalkoja, ottanut lapsen ja puree vasemman suupielen
hampailla toiselta päätä, oikean suupielen hampailla toiselta
jalkaa. Hän on ahne ja nälkäinen, jasamalla kun hän toisia
puree, näkyvät ennen puremansa luistavan alas kurkusta.
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Ne valuvat kurkusta vatsaan ja kiemurtelevat siellä pääl-
lekkäin ja poikittain (kaiken sen voi kuvassa nähdä),
jatkaakseen sitten matkaansa yhä eteenpäin aina maahan
saakka (jonka senkin voi nähdä). Mutta kaikista kamalin
on hänenkatseensa. Silmät ovat kierot jaseuraavat katsojaa
minne hän vetäytyneekin. Niiden ilmeessä on jotain yli-
luonnollisen julmaa ja samalla älytöntä. Ne seurasivat minua
viikkokausia jälkeenpäin samoin kuin koko tuo kuvakin.

Kun se vaikutti minuun noin, niin mitä se mahtoikaan
vaikuttaa katsojiin aikoina, jolloin tuollaiset kuvat pidettiin
kopioina olemassa olevasta todellisuudesta. Kaikkialla olisi
sellainen kuva syntisten elämästä kuoleman jälkeen vaikut-
tanut pöyristyttävästi,mutta vaikutus oli varmaankin monin-
kertainen tuossa ympäristössä, hautojen jakuolemankeskellä.
Ja tietysti oli se tehtykin siihen havainnolliseksi parannus-
saarnaksi ja muistutukseksi mahdollisesti niillekin aiotusta
kohtalosta, jotka tänne toivat sukulaisiaan ja tuttaviaan.

Tästä kamalasta taulusta huolimatta ei hautausmaa
kokonaisuudessaan kuitenkaan tee kaameaa, ei edes surullis-
takaan vaikutusta. Ihmeen viihdyttävältä tuntuu se, ett'ei
tästä kuolleitten huoneesta näy mitään muuta kuin korkea
sininen taivas. Ei sinne kuulu melua kaupungista, ei kos-
kaan revi tuuli noiden uinuvien sypressien latvoja. Aino-
astaan kellojen ääni läheisen kellotapulin korkeasta tornista
tunkee sinne kuin yläilmoista tullen. Kaikista miellyttä-
vimmin liikuttaa kuitenkin mieltä tieto siitä, että elävät
ovat ehdon tahdon tämän tällaisen tyynen lepopaikan kuol-
leilleen valmistaneet. Kunkin aikakauden parhaat taiteilijat
ovat olleet sitä koristamassa siveltimellään ja taltallaan.
Kaupunki on mahtavuutensa aikana siihen tarpeeseen
suuria summia uhrannut, ja yhäkin hoitaa sitä nykyinen
sukupolvi mitä hellimmällä huolenpidolla.
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KÄYNTI GENOVAN HAUTAUSMAALLA.

Kuvailkaa mielessänne kahden vuoren välissä oleva
syvä laakso, jonka pohjaa kostuttelee kirkkainta, sinisintä
vuorivettä vuotava virta, jota ympäröivien alempien rin-
teiden vierteillä on viinitarhoja ja sypressimetsiä, ja jota
ylinnä taivasta kohti rajoittavat kaljut, vanhojen ritari-
linnojen koristamat vuorten huiput. Kuvailkaa tämä
laakso ulkopuolella suurta kaupunkia, jonka siitä erottavat
korkeat kukkulat siten, että kun kaupunki on niiden mereen
päin viettävällä rinteellä, laakso jää maan puolelle. Astele-
lemme tämän laakson pohjaa, etenemme kaupungista ja
kadotamme vähitellen kuuluvistamme meren kohinan,
laivain huudot ja kärryjen ja raitiovaunujen kolinan.
Jätämme vielä esikaupunginkin jälellemme ja olemme
maaseudulla. Silloin, eräässä tien käänteessä, avartuu
laakso, joki tekee polvekkeen ja sysää ulomma toisistaan
vuoren rinteitä. Nostamme silmämme jasiinäon edessämme
maailman kenties ihanin hautausmaa, kenties kaikista vie-
hättävin vainajain lepopaikka, Genovan kaupungin kirkko-
maa.

Loitolta sitä katsellen sattuu silmäämme toisella
noista vastakkain olevista rinteistä, juuri siinä, missä se
alkaa laaksosta kohota, valkoinen marmorinen kirkko ja sen
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ilta-auringonpaisteessakimmeltävä kupooli. Kahden puolen
tätä pilarien ympäröimää kirkkoa kulkee hiukan alempana
marmoripylväitä kahdessa siivessä ja sen edustalla on nelis-
kulmainen, suuren suuri, vihreä, tasainen pihatto, sekin
marmoripilarein rajoittamana. Tämä pilaristo ja tämä
pihatto se on hautausmaa, se on tuo kuuluisa »kuolleitten
kaupunki».

Kuinka sopusointuisa se on muodoiltaan, kuinka puh-
das suhteiltaan, kuinka taiteellisesti kaareutuvat nuo pilari-
viivat keskustaansa, tuohon kirkon kupooliin, tuohon hau-
tauskappeliin, missä vainajien tomu siunataan ja ruumis-
saarna luetaan! Kuinka viattomalta, kuinka puhtaan puh-
taalta näyttää tuo marmorin valkoisuus vihreää vuorta
vastaan! Se on kuin kaunis kangastus, se on kuin aaveiden
kaupunki — niinkuin se kyllä onkin — jonne ohikulkijaa
vetämällä vetää ja jota kaukaa katsellessa tuntuu siltä kuin
hennoisi sinne tulla jo eläessään haudatuksi.

Olemme tulleet sisään portista, jonka edustalla on ainai-
nen vartija ja hänen asuntonsa. Olemme kääntyneet tuohon
pilarikäytävään, joka ympäröi suurta nelikulmaistapihattoa,
minkä keskessä, teiden risteyksessä, seisoo jättiläiskokoinen
Suruttaren kuvapatsas.

Pilarikäytävä on katettu, ulkopuoleltaan on se vahva
muuri, johon kuolleet ovat haudatut, mutta sisäpuolelta
pihattoon päin on ss aukinainen.

Alamme tarkastaa hautoja, joita täälläkin, niinkuin
Pisassa, on sekä seinässä että lattiassa. Melkein kaikki
hautakivet ja -patsaat ovat marmoria, mustaa tai valkoista,
ja melkein kaikissa on veistettyjä kuvioita. Harvoin vain
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näkee siellä täällä jonkun yksinkertaisen sileän kiven.
Kaikkein tavallisin hautakoriste on murrettu pilari, itkevä
enkeli, surun jumalatar tai joku muu samanlainen vertauk-
sellinen kuvio. Nuo kuviot ovat asetetut kuin vartioimaan
seinässä olevaa, kiinni muurattua aukkoa, jonnearkku on kät-
ketty.

Usein tapaamme myöskin vainajan muoto- tai vartalo-
kuvan ja sen alla hautakirjoituksen, jossa useimmiten
mitä ylistävimmällä tavalla tehdään selkoa vainajan avuista
ja hyvistä puolista. Nämä tällaiset hautapatsaat eivät vielä
eroa tavallisista, muuallakin nähtävistä hautapatsaista.
Mutta aivan omituisia Genovan hautausmaalle ovat erään-
laiset hautapatsaat, jotka siellä myöskin ovat lukuisimmat.

Ne ovat niitä, joissaesitetään tuota likeistä yhteyttä vai-
najan ja häntä suremaan jääneiden välillä, mistä jo edelli-
sessäkuvauksessani huomautin. Suremaan jääneetsukulaiset
eivät ole hennonneet jättäärakastettuaan yksinkuolon käsiin,
vaan ovat seuranneet häntä hänen viimeiseen lepopaik-
kaansa ja jääneet sinne. Tämä on tapahtunut siten, että
kun esim. rakastetun miehen kuva on hakattu keskelle
suurta marmoritaulua, on hänen puolisonsa, joka patsaan
pystytti, antanut samaan marmorilohkareeseenhakata oman-
kin kuvansa joko maahan vajonneena tai vainajata seppe-
löivänä. Toinen muistomerkki esittää vainajan lepäävässä
asennossa suuren marmorilohkareen päällä, jonka sivuihin
on hakattu koko hänen perheensä suremassa. Perheen
jäsenet ovat kuvatut marmoriin täysissä vaatteissaan, joka
nappi, jokainen pitsi on siihen kaiverrettu. Kolmas taas
näyttää meille vainajan kohoamassa taivasta kohti, siivet
hartioilla, mutta muuten hänen näköisenään, ja enkeli
laskeutuu häntä vastaan saattaaksensa eteenpäin. Alem-
pana patsaan juuressa on realistinen ryhmä, kohtaus hänen



256
elämästään. On tahdottu jälkimaailmalle säilyttää muisto
hänen hyväntekeväisyydestään, ja hänet on pantu siihen
ojentamaan täyttä kukkaroa köyhälle vaimolle, joka las-
tensa ympäröimänä ottaa sen vastaan. Neljäs ryhmä, joka
on jäänyt mieleeni monista sadoista samanlaisista, antaa
kuvan isästä, joka on haudannut ainoan poikansa: poika
on astumassa ovesta sisään kuoleman huoneeseen. Hän on
parhaassa iässään oleva nuorukainen, puettuna viimeisen
muodin mukaan, silinteri päässä, redangotti päällä, kaulus
jakaulahuivi kaulassa. Hän ojentaa isälleen, jokaon palttoo
yllä ja hänkin yhtä tarkasti marmoriin veistetty, kätensä
hyvästiksi hattuaan kohottaen. Ja siinä ne seisovat, nuo
jokapäiväiset ihmiset, mitä hienoimpaan marmoriin ikuis-
tettuina!

Ei voi kieltää, että se vaikuttaa hiukan naurettavasti
eikä oikein sovelluainakaanmeidän käsityksiimme kuoleman
totisuudesta ja vainajain kunnioittamisesta. Meistä tuntuu
oudolta varsinkin se, että sekä näissä että myöskin monissa
muissa samanlaisissa vainajan sukulaiset, ne, jotka ovat
tuon komean, kallisarvoisen patsaan pystyttäneet, näyttävät
muistaneen itseään enemmänkuin kuollutta. Heillä on näet
muistopatsaassa yhtä huomattava, usein huomattavampikin
paikka kuin sen takana lepäävällä. Tulee kuitenkin muistaa,
että patsaan tarkoitus on osoittaa sitä surua ja kaipausta,
jonka poismennyt on jättänyt eläviin, ja luonnollistahan
on, että sitä on tahdottu tehdä niin näkyvässä muodossa kuin
mahdollista.

Jos tämä oman itsensä esillä pitäminen ja tunteillaan
loistelemineneräissä mauttomissa, suuren suurissa marmori-
ryhmissä vaikuttaakin vastenmielisesti, on kuitenkin toisia
hyvin naiivia ja yksinkertaisia tapoja tämän tunteen ilmai-
semiseen, jotka lapsellisuudessaan tekevät liikuttavan
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vaikutuksen. Köyhäin haudoilla, joiden päällä on vain
yksinkertainen risti tai hautakivi,riippuu näet usein lasisten
kehyksien sisässä vain vainajan valokuva sekä suremaan
jääneiden perheen jäsenten valokuvat. Vaikka tuolle ensin
tekisi mieli hymähtää, ei sitä kuitenkaan voi tehdä, kun
ajattelee, että tämä ei suinkaan ole tapahtunut turhamaisuu-
desta eikä pöyhkeilemisen halusta.

Olemme kävellessämme kulkeneet pilariston läpi aina
siihenpaikkaan, mistä portaat alkavat nousta tuohon kupooli-
kirkkoon hautausmaan perällä. Aiomme ruveta sinne nouse-
maan, kun käytävän kulmassa tapaamme hautakuvan,
jokaonkaikista kummallisin niistä, joitatähän saakka olemme
nähneet. Siinä on luonnollisessa suuruudessaan vanha
rypistynyt ämmä, talonpoikaispuvussa, rinkelinippu kädes-
sään. Hautakirjoituksesta saamme tietää, että hän on leipu-
rin leski, joka jatkoi liikettä miehensä kuoltua ja itse jo
eläissään teetti tämän muistomerkin omalle haudalleen
asetettavaksi. Kun ajattelee, että hän itse on seisonut mal-
lina taiteilijan edessä, nähnyt ryppyiset kasvonsa, koukkui-
sen vartalonsa ja jokapäiväiset vaatteensa asteettain astuvan
esiin marmorin peitosta, kun ajattelee hänen mielihyväänsä
päästä ikuisiksi ajoiksi seisomaanrikkaiden pohattavainajain
keskelle, hautausmaan näkyvimmällä paikalla, vaikuttaa
tuo kuva niin puhtaan humoristisesti, että se on melkein
liikuttavaa. Turhaan koetamme saada vastausta kysy-
myksiin, luuliko hän todellakin luovansa itsestään jotain
erityisen komeaa, vai tekikö hän hautapatsaansa sellaiseksi
vaatimattomuudesta, vai paneutuiko hän siihen mielen-
osoitukseksi noita komeita pöyhkeileviä suurporvareita
ja aatelisia vastaan, jotka eläissään eivät olisi häntä seuroi-
hinsa huolineet?* Itsenäinen, erinomainen eukko hän vaan
mahtoi olla. *
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Sanoin jo äsken, että tämä hautausmaan rakennus

vihreän vuoren rinteellä tekee kaukaa katsoen sopusoin-
tuisen kokonaisvaikutuksen. Hautausmaan rakennusta
laativalla arkkitehdillä on nähtävästi ollut verissään vielä
kansansa vanhaa taideaistia. Sitä ei kuitenkaan voi sanoa
siitä suuresta yleisöstä, joka edellä kuvaamillamme hauta-
patsailla on käynyt tuota kehystä yksityiskohdissaan täytte-
lemään. Taide on siinä suurimmaksi osaksi tusinataidetta
ja antaa liiankin selvän käsityksen siitä alennustilasta, jossa
nykyaikainen italialainen taide ja sen viljeleminen elää.
Harva on näet se hauta, jossa puhdas tyyli tulisi näkyviin.
Jo yksistään se seikka, että marmoriin hakataan pitsejä,
että siinä koetetaan jäljitellä verkaa, trikoota ja harsoja
ja kaikenlaisten vaatteiden pienimpiäkin poimuja, osoit-
taa dekadanssia ja pilaantunutta makua. Sentähden siihen
kyllästyykin pian ja ajattelee sitä suuremmalla ihastuksella
niitä yksinkertaisia, arvokkaita uurnia ja sarkofaageja,
joita antiikki loi ja joita on säilynyt niin monessa muussa
paikassa Italiassa. Yksi hyvä puoli tällä taidelajilla kuitenkin
on, se, että se on tulevia sukupolvia varten luonut muisto-
merkkejä jokapäiväisestä elämästä ja jokapäiväisistä ihmi-
sistä. Kun kerran kaikki painettu ja maalattu jakirjoitettu
on kadonnut, kulunut tai palanut, pysyy vielä marmorinen
kuva.

Mutta ett'ei taiteen ja hienon, puhtaan runouden koti-
maassa kuitenkaan runollisuus ole kokonaan unohtunut
nykyiseltäkään sukupolvelta, se käy sentään vielä esiin
eräästä viehättävästä ilmiöstä Genovankin hautausmaalla.

Sisus siinä suuressa neliössä, jota kaikilta puolin rajoit-
tavat nuo pilaristot, joiden välissä olemme vaeltaneet,
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ja jonka neliön keskessä kohoaa ennen mainitsemani Surut-
taren kuvapatsas, on, samoinkuin Pisassakin, vihreä niitty.
Tälle niitylle, korkeaan ruohistoon, loitolla toisistaan
kasvavien sypressien väliin, on pystytetty ainoastaan pieniä
valkoisia ristejä, jotka pistävät sieltä esiin kuin elävät kuk-
kaset. Tässä ei ole mitään ylpeilevää komeutta, ei mitään
liioiteltua tunteellisuutta. Lapset saavat eläissään olla ja
ja elää ja leikkiä aikaihmistenpuuhain japyrintöjenkeskellä,
niihin sekoittumatta, niitä käsittämättä, niistä kärsimättä.
Kuoltuaankin on niille samanlainen sija annettu, ja siinä
näyttää niin oikeaan osatun.

Risteissä ei ole suuria koristeita eikä kovin ylisteleviä
kirjoituksiakaan. On niissä kuitenkin useammassa riippu-
massa joku pieni värillinen lamppu. Kun isät tai äidit
yhteisinä surupäivinä, niinkuin esim. pyhäin miesten päi-
vänä, saapuvat haudallekukkasia tuomaan, täytetään lamppu
ja sytytetään palamaan. Siinä se saa palaa sen päivän, sen
illan ja vielä sen yönkin. Kun sukulaiset ovat poistuneet,
palavat nuo korkeaan heinään kätkeytyneet tulet yksinään
hiljaisella hautausmaalla, tumman taivaan alla, korkeiden
vuorien välissä, kunnes öljy loppuu ja tulet sammuvat
toinen toisensa perästä niinkuin lapset, jotka hengen hiis-
kumatta nukahtavat siihen, missä sattuivat olemaan silloin,
kun uni heidät saavutti.
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LAULULINTUJA.

Oltiin Veronassa, tuossa Italian etehisessä, jossa tämän
maan luonnon ja taiteen ihanuus meitä tänne tullessamme
ensikerran tervehtää. Siinä on Piazza dell'Erbe ikivanhoine
rakennuksineen, lorisevine kaivoineen, tori, jossa aamuisin
on kukkais- hedelmä- javihannesmarkkinat somien telttojen
alla, jossa liikkuu soreita, hauskoja ihmisiä ja kuuluu soin-
tuvia huutoja ja — lintujen lauluakin.

Olin jossain lukenut, että harvoin kuulee Italiassa lin-
tujen laulua, ja ihastuin. Kävin viserrystä kohti ja tapasin
peippoja, leivoja, sirkkuja, satakieliä häkin toisensa vieressä
ja joka häkissä — sokeanlinnun, Niiltä oli tulisilla neuloilla
puhkaistu silmät sitä varten, että paremmin laulaisivat.
Näkevä lintu ei aina laula, mutta sokea, nälällä kiusattu
laulaa kohta, kun ulos tuotuna tuntee päivän valon. Laulaa
halusta ja ikävästä ja toivosta sitä nähdäkseen. Ja kutsuu
siten näkevät luokseen.

Sillä nyt on täällä niinkuin muuallakin metsästysaika
käsissä, ja ne ovat nämä häkkeihin suljetut sokeat linnut
myytäviä houkuttelulintuja, eläviä kuvia, joiltatoisia ammu-
taan. Houkuttelulintu maksaa parikymmentä markkaa.
Miksi niin kallis? Siksi, että niitä kuolee monta, ennenkun
yhden operatsiooni onnistuu. — Toisessa myymälässä
riippuu ammuttuja peippoja, hemppuja, satakieliä, sirkkuja
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ja leivosia, kauloistaan kimppuihin sidottuina — osoitteena
siitä, että sokeat laulajat eivät ole turhaan säveliään virittä-
neet.

Tällä Piazza dell' Erbe'llä, vanhalla roomalaisella foru-
milla, josta Baedeker sanoo, että se on yksi Italian kauniim-
pia paikkoja — »einer der malerischsten Platze Italiens» —

on sen keskellä ikivanha marmorinen kaivorakennus, jonka
muutamassa patsaassa on miehen korkeudella miehen
kaulan paksuinenruostunut rautarengas. Se on vanhakaakin-
puu, häpeäpaalu, jossa ennen muinoin pahantekijöitä seiso-
tettiin ... Tietäisin, kenen siihen seisomaan kytkisin, jos
minulla olisi se valta ...

On ihana paikka Firensessä, vähän matkaa kaupungista:
auringonpaisteinen mäenrinne, joka alhaalta ylös laelleen
saakka on viini- jahedelmäpuutarhana. Siinäkasvaa omenia,
viikunoita, persikoita, päärynöitä, siinä nuokkuu sinisen
ruskeita rypäleitä. Ylempänä mäen laella kuvastuvat tum-
man vihreät sypressit ja vanhan linnan katonharjat saraste-

levaa aamutaivasta vastaan. Ihailen sitä näköalaa ikkunastani,
katselen sitä kuin kuvaa luonnon ja kulttuurin kihlautumi-
sesta, sillätuolla toisaalla onFirense torneineen, kirkkoineen,
kupooleineen. Ihmeellinen tuoksu täyttää ilman, hedelmä-
puiden hengitys tunkee keuhkoihin hurmaavalla lemullaan.

Nyt siellä visertää lintu puutarhan keskessä, visertää
niinkuin parhaana pesimisensä aikana, niinkuin majaa
rakentaessaan suomalaisessa lehdossa. Jokuuluu vastauksia,
arkoja, epäileviä, aivan ikkunain alta viikunapuusta, sen
oksain sisästä. Yksinäinen viserrys tuolla tuonnempana
siitä kiihtymistään kiihtyy, on epätoivoisen houkutteleva:
»tulkaa, tulkaa! auttakaa, auttakaa! täällä olen, minä olen
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täällä!» Viikunapuun lehdissä hurahtaa ja pieni lintuparvi
lentää ääntä kohti. Olivat varmaankin tulleet Suomesta,
koko perhe, pienoinen poikue, matkalla tänne ja tästä vielä
edemmä, kuulivat tutun äänen, ymmärsivät oman kielen,
joka vierailla mailla niin soreasti korvissamme soi, lensivät
sitä kohti, kohti — kuolemaansa. Pamahti ja pölähti savu-
pilvi ampumamajasta, kivisestä hökkelistä keskellä viini-
maata. Joku putosi maahan, liekö pudonnut parikin, toiset
lensivät toiseen viinitarhaan, siellä pamahti myös kaksi
laukaustaperäkkäin — tuolta tulevat ne takaisin, ei ole enää
kuin kolme lintuista jälellä— lentävät suoraan surman suu-
hun, sillä taas putoo heitä kaksi jayksi on enäävain perheestä
jälellä.

Hieno herra olkihatussa ja urheilupuvussa syöksee
ulos ampumamajasta, savuava kaksipiippuinen haulikko
kädessä, ja häärii kiihkein liikkein edestakaisin nurmikolla
hedelmäpuiden alla. Saalis nähtävästi pakenee, on haavoi-
tettu — nyt hän saavuttaa sen, on kaatua nenälleen, oikai-
seikse, kiikuttaa jotain räpyttelevää kädessään. — »AU's
todt!» — sinä uljas metsästäjä, sinä suuri Nimrod!

Yksinäinen häkkilintu piipittää yhä, mutta nyt ei enää
kuulumitään vastausta. Herra kantaa häkin ampumamajaan,
sulkee oven ja lähtee saaliinsa kanssa salolta kotiinsa samoa-
maan. Tyytyväisenä vihellellen ja taivasta tähystellen
saapuu hän taakkansa kanssa muurille, joka ympäröi hänen
metsästysmaatansa. Miten voittaa vastus? Kuinka päästä
esteestä yli? Hänellä on siellä tikapuut muuria vasten, hän
kiipee sen päälle, laskeutuu toiselle puolelle, on saapunut
kadulle ja rientää tikapuut olalla vastapäätä olevan huvilan
portille.

Bravo, signore, bravo bravissimo! — Vastaukseksi
hymyilee hän ystävällisesti ylös ikkunaani, iskee ymmär-
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tävästi minulle silmää ja näyttää saalistaan, triumfaattori.
Hetken kuluttua palaa hän kadulle mukanaan polkupyörä,
hyppää sen selkään ja ajaa kaupunkiin, selkä koukussa,
perä pystyssä. Olisi minulla haulikkoni tässä, raesuoloilla
ladattuna, tietäisin mihin tähtäisin ...

Söin eräänä päivänä illallista hotellipensionissa tuon

saman viinitarhan rinteellä. Pensioni on sijoitettu tuohon
vanhaan linnaan, joka on vuokrattu ravintolan pitäjälle.
Terveyttään ja sairauksiaan hoitavia, sekä matkailijoita
että firenseläisiä, elelee siellä nauttien syyskauden suloisesta
ilmasta ja hienojen, valikoitujen ateriain iloista viineineen,
vihanneksineen, hedelmineen. Tahdoin nähdä tuotakin
elämää kerran, kohota hetkeksi yliluokan piiriin työväen
trattorioista.

Hienoissa toaleteissa istui heitä siinä kukitetussa
pöydässä tuuhean tammen alla muuan pankkiiri rouvineen,
joku vanha kreivitär tyttärineen ja tyttärentyttärineen,
nuori häämatkalla oleva pariskunta, lomalla oleva sotilas-
henkilö ja joitakuitamuita, kaikki tuotavarakastaporvaristoa,
jota varten nykyinen yhteiskunta on järjestetty, joka sitä
hallitsee ja määrää sen lait jayleensä maailman menot mieli-
piteineen. Heillä on täällä joka päivä juhla-ateria, ainakin
meikäläisen kannalta katsottuna. Siinä oli monet sopat
ja liemet ja lihat ja väliruuat ja imelät, vaikeat oikeilla
nimillään nimittää, mutta hyvin sulavat suomalaisenkin
suussa kianttiviinin kera. Nuo tosin rypistelivät huippuisia
neniään, lähettivät pois monta makupalaa, mikä ei miellyt-
tänyt. Minä ajattelin, että mies syöpi, mitä saapi ja mitä
hänelle Jumala antaa. Mutta yht'äkkiä kirkastuivat pöytä-
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kumppanien! kasvot, kun keittiön ovesta keikahti esille
itse hotellin isäntä, hopeinen vati kämmenellä.

— Lintupaistia, hyvät herrasväet!
— O-ooh!
Kaikenlaisten ryytilehtien väliin on asetettu pieniä,

kurjia, palsamoituja muumioita: satakielten, leivojen, peip-
pojen, sirkkujen paistetuita ruumiita pienine nokkineen,
jalkoineen, siipipankkoineen.

— Ei kiitoksia!
— Ette syö lintupaistia?*
— Rakastan enemmän heidän lauluaan kuin lihaansa.
Se ei tee mitään vaikutusta noihin hienoihin herras-

väkiin, jotka nyt ovat päässeet himoruokaansa käsiksi.
Yhtä vähänkuin sekään,kun kerron, että eräässä kaukaisessa
maassa, jonka nimi on Suomi, kieltää laki ja yleinen mieli-
pide pikkulintuja tappamasta ja että siellä tuonoin eli
vanha, lempeä runoilija, joka kirjoitti kauniin kirjeen
kuningatar Margeritalle pyytäeniiäntä vaikuttamaan siihen
suuntaan, ett'ei pieniä lintuja Italiassakaan tapettaisi.

— Mutta sittenhän emme koskaan saisi lintupaistia,
sanoo pankkiiri.

— Täytyisi aina syödä kananpaistia tai fasaaneja,
huomauttaa kreivitär.

— Joka on liian lihavaa.
Sen sanoo rouva, kreivittären tytär, joka on täällä laih-

tumassa, ei syö eikä juo kuin määrän perästä, ja jolle laiha
laululinnunpaisti on »hygieenistä»ravintoa. Luineen päivi-
neen panee hän sen menemään sievästä suustaan, imee
ensin ja musertaa sitten hienoilla terävillä hampaillaan, eikä
hänen lautaselleen jää muuta kuin nokat jälelle. Eteeni
astuu yht'äkkiä tuo kuva vanhasta freskosta Pisan hautaus-
maalla, jonka muuriin on kuvattu yksisilmäinen paholainen
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suurella nautinnolla pureskelemassa pienten lasten ruumiita,
ihmissieluja, joita pahat enkelit hänelle kantavat ja joilla
hän täyttää vatsansa, niin että —. Ja taas on minulla paha
toivotus ilkeässä mielessäni: että olisi taikavoima tuon pikku-
linnun lihassa semmoinen, että paisuttaisi sinut niin, ett'et
pääsisi tästä pöydästä ilman rullatuolia liikkeelle.

Yhden ainoan hetkiseksi totistuneen nuoren neitosen,
hänen tyttärensä, silmänpohjassa näen ilmeen, josta tahdon
päättää, että hänen sielunsa jossain sopessa on herännyt
hämärä tunne siitä, että vanhan runoilijan kirjeessä kunin-
gatar Margeritalle oli jotain, jota hän ei ollut tullut ajatel-
leeksi.

Mutta kaikki muut ovat tapahtuman johdosta saaneet
aihetta vilkkaaseen herkkutieteelliseen keskusteluun siitä,
mikä pikku lintu on makoisin. Ja yleinen mielipidekuulos-
taa kallistuvan siihen suuntaan, että makoisimmat linnut
ovat ne, jotkakauneimmin laulavat — satakieli ja leivonen.

1903



KUVAUS KAPRISTA.

Olimme Napolissa. Ikkunastamme näimme edessämme
tuon meren lahdelman, josta niin paljon oli kuultu puhut-
tavan, jota oli siihen määrin kiitetty ja kehuttu, että pelkä-
simme sen ei enäävaikuttavan. Mutta se kuitenkin vaikutti
niin, että menimme mykiksi sitä silmäillessämme. En osaa
tehdä selkoa siitä, miksi se niin vaikutti. Eihän siinä ollut
muuta kuin aava, päiväpaisteessakimalteleva sininen ulappa.
Eihän siinä ollut kuin muutamia suuria purjeita ja vähän
useampia pieniä. Ja tuolla etäällä yksi ainoa saari, jonka
jyrkät ääriviivat vain heikosti erotti vedestä kohoaviksi.
Siinä kaikki, mihin sana voi turvautua ja saada pohjaa esi-
tykselleen. Mutta se olisi liian vähän, ja sentähden kykenisi
se vain kovin heikosti luomaan sitä mielentilaa, jonkatämä
näköala synnyttää. Maalari sen ehkä voisi tehdä, mutta vielä
paremmin säveltäjä. Sillä se tunnelma, jonkaNapolin lah-
delma jättää mieleen, se on ennen kaikkea soitannollinen
ja sen voi ainoastaan soinnuissa esittää.

Olen sentähden kirjailijan kannalta katsoen iloinen,
että tulin Napolista käsin Kaprissa käyneeksi. Sillä siinä on
jo äärensä ja muotonsa, se ei ole paljasta taivaan ja
ja veden väriä ja siinä on niitä pykäliä, joita sana tarvitsee
kiinni tarttuakseen.
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Se oli näet Kapri tuo saari, joka meren keskestä hää-
mötti edessämme. Eräänä kirkkaana, vähän kylmänä
aamuna soudatimme itsemme laivaan, jokaNapolin rannasta
lähtee kerta päivässä sinisen luolan saareen.

Tuuli oli virkeä maatuuli ja tuli vuorilta, joidenrinteet
olivat vaalenneet yöllä sataneesta lumesta. Vesuviokin oli
lumen peitossa, ja sen savu, joka muuten niin uljaasti kohoo
korkeuteen, painui nyt sen merenpuoleista rinnettä myöten
ja levisi laajana viuhkana vettä pitkin.

Laine, jonka tuuli ajoi telmimään, oli kipakka ja virma.
Mutta sen vaahto oli niin heleän valkea ja sen väri niin
viattoman sininen, ett'ei sen suuttumusta osannut todeksi
ottaa. Olihan se vain kuin keikaileva kaunis tyttö, joka on
vihastuvinaan, mutta jonka vihaa ei kukaan usko. Kuinka
hyvin ymmärsin nyt nuo muinaiset runoniekat, jotka täytti-
vät meren nereiideillä ja ilman sefiireillä — tai mitä kaikkia
ne ovat nuo vanhojen iloiset haltijattaret! Ne näyttivät ole-
van kaikki nyt aamukävelyllään, karkelemassa kilpaa del-
fiinien kanssa, joitatuon tuostakin puhaltausi veden pinnalle
laivan kupeella.

Laiva lähenee Kapria. Saaren kallioiset ääriviivat
alkavat saadasisältöä. Valkoisiakyliä erottuu ruskean vuoren
rinteestä, puita japuutarhoja astuu esiin jarannalla kuohuva
vaahtovyö näyttää jo liikkuvan. Kierrämme muutaman nie-
men, jossa kallio nousee sata syltä kohtisuorana ilmaan
ja tulemme satamaan parin vuoripilarin välitse, jotka joku
maanjäristys aikoinaan lienee maasta irroittanut ja heittä-
nyt suunnattoman suurina keiloina iät päivät meressä seiso-
maan.

Rannasta vie vaivalloinen vuoripolku saaren keskessä
olevaan pikku kaupunkiin. Se on ihana asuinpaikka valkoi-
sine huoneilleen, joitten parvekkeilta näkyy koko Napolin
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lahdelma, Napoli itse kukkuloittensa rinteille ladottuine
huoneineen, Vesuvio ja sanalla sanoen kaiken tämän maa-
ilman ihanuus. Sillä saanenhan sen sanoa minäkin, minkä
niin monet tuhannet ovat ennen minua sanoneet, että
joshanliekin maailmaa muualla, ihanampaa maailmaa ei voi
missään olla.

Mutta näköala ei kuitenkaan voi kauan puolessaan pysy-
tellä. Saari itse vaatii kaiken huomiomme. Vaikka kaupunki
onkin jokorkealla selänteellä, on se kuitenkin vain laaksossa
niihin vuoriin verraten, jotka saaren molemmissa päissä
selkäänsä köyristävät. Sinne alkaa mieli hillittömästi vetää.
Ne ovat kuin kaksi toisistaan revennyttä jättiläiskiveä, yhtä
ainoata kivimassaa, ja niiden kupeilla kasvavat puut ovat
alhaaltakatsoen kuin kiveen takertunutta sammalta. Täällä
alempana on viinitarhoja ja vihertäviä puistoja, tuolla
ylhäällä on karu erämaa, niin karu, autio ja jylhä,kuin se voi
olla ainoastaan Italiassa, missä luonto tuskin ehtii huulensa
hymyyn vetää, kun se jo samassa otsansa rypistää.

Kaprin kaupungista vie vuoren kylkeen hakattu ajotie
toiseen pieneen kaupunkiin, Ana-Kapriin. Mutkitellen
loivissa poimuissa kohoo se kohoamistaan. Sen alla kuohuva
meri jää sitä mukaa yhä alemmaksi. Ei kuulu enää aallon
kuohu kiviseen rantaan; hetken kuluttua näyttää siltä kuin
ei meri enää lainehtisikaan. Se on vain kuin suuri sininen
silkkipeite, mihin on lukemattomia valkeita pumpulikukkia
kiinni ommeltuna. Mutta ei tämäkään näköala ole kuvatta-
vissa. Se on niin oudon ihana, että se melkein itkettää.
Haluttaisi nakkautua tiekaiteen yli vuoren rinnettä pitkin
suoraa päätä aaltojen syliin. Tuntuu siltä kuin se olisi ainoa
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uhri, joka olisi sen arvoinen. »Kuolla kauneudessa» — siinä
nyt olisi vasta siihen oikea tilaisuus ...

Meillä oli kuitenkin matkamme määränä pyrkiä yhä
ylöspäin. Matkakirjastamme olimme lukeneet, että viisi-
sataa metriä merenpintaa ylempänä yhdellä näistä haaveel-
lisistavuorenhuipuista, jotkamereltä päin tännetullessamme
olivat alituisesti huomiotamme kiinnittäneet, asuu erakko
yksinäisessä majassaan. Ja sinne meidän mielemme veti.

Sen suuren tien päässä, jota olimme nousseet, satun-
naisella tasangolla, joka on kuin hylly vuoren kyljessä,
on Ana-Kaprin pikku kaupunki. Se on yksi lajiaan noita
italialaisiamaakyliä, joissa asuu melkein vain pelkkiä talon-
poikia viinitarhojensa ja hedelmäpuistojensa kestossa, joita
he kaupungista käsin viljelevät. Nyt on sunnuntai ja
kaikki väki kotosalla. Toiset viettävät sitä kirkossa kuun-
nellen messupappien hyminää, toiset istuskelevat pienissä
ravintoloissa viiniä juoden ja katsellen nuorta väkeä ja
lapsia, jotka kadulla mellakoivat.

Muutama satakunta askelta kirkkotorilta alkoivat jo
viinitarhat. Porras portaaltaan, lava lavaltaan kohoten ne
lekottivat siinä päiväpaisteisella rinteellä. Multa oli vasta
muokattua, rungot ja oksat huolellisesti puhdistetut ja
sidotut niitä tukemaan asetettuihin keppeihin. Pujotte-
limme niiden välitse aina vähän päästä istuutuen nurmi-
penkereille ja nauttien siitä omituisen hienosta tuoksusta,
jonka aina tapaa Italiassa ja joka luultavasti osaksi saa
alkunsa näistä jaloista köynnöksistä, joiden hedelmäkin
kätkee niiden kukkien hyvää hajua.

Sitä mukaa kuta ylemmä tulemme, alkaa kuitenkin
viiniviljelys harveta. Sijaan tulee hedelmäpuita, kunnes
nekin lopulta katoavat ja niitä seuraa melkein pohjoismainen
kasvivyöhyke. Onhan siinä yhä kivikkoisemmaksi käy-
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neellärinteellä meidän kotoinen petäjä, kunnes sekin lakkaa
olemasta ja me ainoastaan noin tunnin verran kohottuamme
olemme täydellisessä vuori-erämaassa.

On niin outoa ja omituista yht'äkkiä kavuta kiveltä
kivelle mutkittelevaa polkua, jonkavieressä ei edes kanerva-
kaan kasva. Olen nähnyt vain kuvissa Lapin tuntureita,
mutta minusta tuntuukuin eivät nekäänvoisi olla sen tylym-
mät kuin tämä maisema. Toisessa polttavat pohjoisnavan
viimat heinän juuren, toisessa polttaa sen aurinko, mutta
seuraus on sama.

Tie näyttää kuin kiirehtivän päämaaliaan kohti: yksi-
näisen erakon maailmaan. Ainoastaan lyhyitä mutkia tehden
se melkein kohtisuorasti kapuaa ylöspäin. Hetken päästä
se jo johtaa solaan kahden kallioharkon välissä, jossa se
ikäänkuin heittää hyvästinsä myhäilevälle maailmalle tuolla
alhaalla, lähteäksensä sitten kivistä uomaa pitkin viemään
poikki saaren sen toiselle rannalle. Ja siinä näyttää olevan
kahden maailman ja kahden maailmankatsannon raja.

Tuolla alhaalla ...siellä ovat kyllyydestään hehkuvat
hedelmä- ja viinivainiot, siellä on se äskeinen meri ja sen
vaahtopilkut, siellä heloittaa vielä Napoli ...ja sieltä kuu-
luu vielä silloin tällöin Ana-Kaprissa karkelevien lapsien
sointuisia huudahduksia. Täällä ylhäällä ...ei muuta
kuin kiveä kiven päällä niin ylöskuin silmä kantaa. Jatässä
rajalla, tässä on rajapatsaskin.

Se on kivistä laitettu komero, joka on muurattu vuo-
reen ja johon on kätketty itkevän madonnan kuva. Taide-
teos se ei ole, ei ole muuta kuin lasin taakse puisen kehyksen
sisään sovitettu puupiirros. Mutta vaikutus, minkä se tekee,
on suurempi ja syvällisempi kuin ikinä minkään Rafaelin
tekemän kaunottaren. Sen sydän on nuolella lävistetty,
sen silmästä vuotaa kyynel. Lohdutukseksi on joku ohi
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kulkeva uskovainen kantanut sille kimpun tuoreita tuoksu-
via kukkia. Se katselee solaapitkin ulos avaraan maailmaan,
se kuontuu näkemään sekä sinisen meren että valkean
iloisina helottavat Napolin talot. Se on pantu siihen kuin
vertauskuvaksi niistä kahdesta vastakkaisesta tunteesta,
jotka aina taistelevat vallasta katolilaisen sydämessä:
täydellisestä elämän ilosta ja täydellisestä maailman kieltä-
misestä, samalla kun se on vertauskuva siitä kahdenlaisesta
luonnosta, joka meitä tässä parhaallaan ympäröi.

Meille pohjolan lapsille on tuo karu luonto ja sen
herättämä mielentila yht'äkkiä kotoisempi ja tutumpi.
Olemmehan me siellä erämaidemme kestossa ja autioiden
metsäjärviemme rannoilla oikeastaan vain erakoita kaikki
ja ikävöimme sinne takaisin, jos sieltä joskus lähdemmekin,
ja voimme siis täysin ymmärtää sen halun, joka melskeisinä
aikoina pakotti niin monet maailmaan kyllästyneet joko
yksikseen tai suuremmissatai pienemmissä seuroissa vetäyty-
mään luostarimuurien hiljaisuuteen tai kätkeytymään erä-
maisiin majoihinsa.

Ja me alamme yhä uteliaammin hakea sitä erakon
asuntoa, jokapiankin pitäisi täältä löytyä.

Kauan emme tarvitsekaan seurata matkakirjan osoit-
tamaa tietä, kun vuoristossa, jossa ei nyt näy muuta kuin
tätä vuoristoa itseään, erotamme sen harmaan ruskeasta sei-
nämästä vähän helakammin paistavan muurin. Sen takana,
niin sanoo matkakirjamme, asuu erakko Anshelmus, joka
tarjoo vieraalle viiniä ja leipää ja ottaa heiltä kiitollisin
mielin pienen lahjan, jos he suvaitsevat sen antaa.

Jo näkyykin valkoisen muurin yli pienoinen kupooli
jaristi, japortti ja sen rautaristikko ja sen läpi pieni pihatto.
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Mutta portti näyttää olevan kiinni. Jos on kiinni, niin
kolkutetaan.

Seisomme ristikon takana, kolkutamme, mutta ei kuulu
vastausta. Olisiko asukas kyllästynyt yksinäisyyteensä
ja laskeutunut alas maailmaan. Mutta piha on ruohoittunut,
niinkuin ei siellä pitkään aikaan olisi kukaan liikkunut.
Keskellä pihaa on hautaristi, nähtävästi vasta pystytetty.
Olisiko hän kuollut?* Olisiko tuo hänen hautansa?* Niin
onkin, saamme sittemmin tietää. Vanha erakko on muut-

tanut pois, eikä ole uutta ilmestynyt hänen sijalleen.
Ulkopuolella porttia on kiveen hakattu penkki. Istuu-

dumme siihen ja tarkastelemme rautaristikon läpi erakon
entistä asuntoa.

Se on kuin kotkan pesä kiinnitetty melkein kohtisuo-
rasti mereen putoavalle kallion kielekkeelle. Oli hän kui-
tenkin saanut siihen sopimaan kokonaisen pikku luostarin.
Toiselta puolen luonnollisen, toiselta tekemällä tehdyn
muurin kestossa oleva pihatto on vain muutamia syliä
laidasta toiseen, mutta on siinä ollut tarpeeksi tilaa hänen
pienille viljelyksilleen. Pihaton takana on pieni porstua,
josta yksi ovi näkyy vievän kirkkoon, toinen hänen majaansa
senkupeella. Emme pääse näkemään, millainenlienee hänen
kirkkonsa. Mutta on siinä pieni tapulikin ja tapulin auki-
naisessa luukussa pieni kellokin — joka kaikki nyt kuiten-
kin on muuttunut siksi, miksi se oikeastaan lienee ollut
aiottukin: hänen hautapatsaakseen.

Liekö hän saanut rauhansa tässä, liekö ollut tyytyväi-
nen elämäänsä ja tehtäväänsä, kun ne molemmat päättyivät?
Niinpä melkein luulisi.

Sillä voihan olla, että hän, niinkuin monet muutkin
erakot, oli mies, joka aikoinaan oli kaiken maailman ilot
iloinnut ja tyhjentänyt kaikkien nautintojensa maljan
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tuolla alhaalla tuon Napolin lahdelman aina iloitsevalla
rannalla, mikä alusta ei näytä olleen muuhun kuin iloon
aiottukaan ja mihin melkein kaikki maailman kansat ovat
kuin sitä varten pyrkineet.

Hän kyllästyi siihen, niinkuin kaikki muutkin ovat
kyllästyneet.

Hän vetäytyi pois siitä, työnsi ulos purtensa, souti
saarehen merellisehen, kiipesi läpi viinimaiden ja hedelmä-
puistojen, tunki kiviseen erämaahan, heitti viimeiset hyväs-
tinsä siinä, mihin on itkevän madonnan kuva pystytetty,
löysi suojaisan paikan kalliossa ja rakensi siihen majansa.

Maailman huumaavasta melusta ei tänne mitään kuulu-
nut. Mutta tänne näkyi kuitenkin kaikki, näkyi kaikki se,
missä hän oli elänyt ja nauttinut: Napoli, Vesuvion rinteet,
Kastellamare, koko Kapri ja sitä ympäröivä ääretön sininen
meren pinta.

Mutta se näkyi kuin kaukaisena muistona, niinkuin
ihanana unelmana, jota hän ei enää kaivannut takaisin,
kun oli varma toivossaan herätäkseen siitä toiseen, hänen
tietääkseen vielä ihanampaan todellisuuteen.

En tiedä, liekö hän eläessään näin ajatellut. Vaan siltä
minusta ainakin tuntui istuessani hänen minulle suljetun
majansa edustalla, jonka rautaristikossa sunnuntai-illan
hiljainen tuuli humahteli kuin harppua soitellen.

1893





MINKÄ MITÄKIN TYROLISTA





POLKUPYÖRÄLLÄ REININ RANTOJA.

Polkupyörä ja Reinin rannat — ne nyt eivät oikeastaan
sovi yhteen. Yksi maailman runollisimpia jaromanttisimpia
seutuja ja tuo vihoviimeisten aikain keksintö, tuo kaikista
uusin kulkukapine, jonkarumuudesta ja epärunollisuudesta
on niin paljon puhuttu. Pienen aasin selässä tai sukkelajal-
kaisen kimon rattailla, jalkaisin tai korkeintaan laivassa —

siinä ne kulkuneuvot, joita esteettisen matkailijan sopii
käyttää ...

Mutta siitä huolimatta on polkupyörä kuitenkin hyvin
sopiva ja runollinenkin kulkuneuvo juuri Reinin rannoilla.

Meitä oli kaksi seikkailijaa Suomesta, jotka olimme
keskellä talvea, loppupuolella maaliskuuta, saaneet pää-
llämme lähteä pyöräilemään. Miehenkorkuiset kinokset-
estivät kotona satulaan astumasta. Pantiin pyörät rekeen
ja ajettiin asemalle. Oli kirkas pakkasaamu, hanget kimalte-
livat ja huurteisina seisoivat metsät. Tuntui turhalta lähteä
kauniimpia maita hakemaan, tuntui mahdottomalta löytää
ihanampaa, puhtaampaa, ylevämpää ympäristöä kuin on
kirkas, paisteinen aamu maaliskuun Suomessa. Eikä niitä
oikeastaan ole löytynytkään.

Mutta siitä huolimatta — ovat Reinin rannatkin ihmeen
ihanat!
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Tietää olevansa Taka-Lapissa, kun lähtee Suomesta

etelään keskellä talvea. Hangossa on meri jäässä niin pit-
källe kuin silmä kantaa. Entinen Ameriikkaan aikova ukko
pyörähti takaisin Pohjanmaalle, kun jäätyneen meren näki;
me puhkasimme Murtajan saattamina jään, niin että hileet
kahden puolen helisi. Tuskinpa on kaikesta paljosta nähtä-
västä huolimatta ulkona Euroopassa, kaikesta suurenmoi-
sesta liikkeestä ja ihmisvoiman voitollisista ponnistuksista
huolimatta, montakaanniin vaikuttavaa nähtävää kuin nähdä
suurten rautaisten iaivain, paksua, vihaista, mustaa savua
tupruten, murtautuvan jäiden saartamasta Suomilinnasta
ulso Itämeren aavoille, vapaille ulapoille. Kuva pienen,
kaikilta tahoilta saarretun kansan taistelusta olemassa-olonsa,
vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta, sillä mitä olisimme,
jos meiltä olisi Hangon väylä tukittu?* Sentähdenpä me
nyt, ajoipa kaakkonen tai itä melkein kuinka suuria jää-
joukkoja tahansa Hangon kallioita vastaan, aina niiden läpi
tavalla taikka toisella joko murtaumme tai pujottelemme.
Ja pohjoistuuli, tuo kotoinen vihainen viimamme, se on
tässä kuitenkin meidän vapautemme paras ystävä ja apu-
mies, pannen suuret ulapat imemään saartavia jääjoukkoja
pois rannoiltamme ja murtaen ne palasiksi aaltojen myllä-
kässä ulompana merellä.

Olisi luullut olevansa napamerillä semmoisina kuin niitä
on kuvissa nähnyt, kun muutamia tuntia kestänyt luja jää
oli loppunut ja laiva kellui sulassa meressä jäämöhkäleiden
keskessä. Ja ihana oli näky, kun viheriä meri lainehti,
täynnä valkoisia, auringon valossa helottelevia jäälauttoja,
jotka samalla olivat kuin hajoitettuja, pakosalle ajettuja
sotajoukkoja, joitalaiva ei enää välittänyt väistääkään, vaan
suuntansa kerran otettuaan armottomasti puski selkään ja
sivuun, voitollisesti niiden yli ja ohi rynnäten.
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Mutta tullaksemme nyt Reinin rannoille ...

Kölniin oli vielä rautatietä ajettava ja sieltä vasta oli
varsinainen pyörämatka aloitettava. Tanskassa olivat tiet
märät ja luntakin satoi. Vihmoi sitä vielä Hampurissa,
ja kun meidän Kölnissä vihdoin oli satulaan hypättävä, niin
sielläkin tipahteli taivaalta valkoisia, kotoisia hiuteita.
Mutta se suli kohta ja teki ilman vain viileäksi ajaa.

Pyörä on mukava ja tarkoitustaan hyvin vastaava
sille, joka tahtoo käydä vähän lähemmin tutustumaan
niihin seutuihin, joiden kautta hän kulkee. Sopiihan sitä
junallakinkulkea ja helposti ja mukavastihan nyt yleensä

kuljetaan. Mutta vaikka uudenaikaiset kulkuneuvot ovatkin
helpottaneet matkustamista ja siihen niin monia houkutel-
leet, on matkustaminen kuitenkin kadottanut suuren osan
viehätystään juuriniissä seuduissa, joissaon eniten nähtävää.
Nykyaikainenrautatiematkusta jatuleematkoiltaan useinyhtä
viisaana takaisin kuin hän lähtikin. Matkansa pääpaikoista
hän tietysti hyötyy, mutta matkan varrelta ei hänellä juuri
ole muita vaikutuksia kuin muutamia hät'hätää nähtyjä
maisemia ja ohi kiitäviä kyliä ja kaupunkeja. Tien varsi
pienine yksityiskohtineen, ihmiset ja elämä eri seuduissa —

kaikki se jää rautatievaunun ikkunasta näkemättä, mutta
pääsee täyteen arvoonsa polkupyörällä kulkiessa.

Oli iltapäivä, kun ulkopuolella Kölnin eteläistä port-
tia Bonniin vievän viertotien alkupäässä nousimme pyö-
rillemme. Hetki ei nyt ollut juuri juhlallinen, mutta hauska
se oli. Oli vihdoinkin päästy alkuun, päivä oli viileä ja kir-
kas, tuuli myötäinen ja tie mainio. Keinuttuamme laivassa,
täristyämme rautatiellä jakyllästyneinä suurten kaupunkien
meluun oli meidän sanomattoman suloista istua satulassa,
notkahtelevien vieterien päällä, ja hengittää raitista kevät-
ilmaa. Tie kulki leveänä, pitkänä nauhana etelää kohti,
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maa oli tasaista ja lakeaa ja vasta etäämpänä tuolla edessä-
päin siinteli seesteisen ilman läpi kukkuloita ja vuoren-
selänteitä. Tie kulki peltojen ja vainioiden halki, ja kaikki-
alla olivat maamiehet työssä auroineen jakarheineen kevät-
kylvöjä tehden. Ei näyttänyt vaikealta tuon pehmoisen,
murakan maan penkominen. Ei sitä ollutrouta kuohuttanut,
eivät siinäkivet haitanneet. Mutta siksise onkinkuin siistin
emännän salin lattia, johon hän on parhaat mattonsa levit-
tänyt. Ei rikkaa, eiroskaa, ei takkuisia ojanreunoja, ei kouke-
roisia vakoja, vaan kaikki suorakulmaista, melkein turhan-
tarkkaa, niinkuin lakaistua, peltotilkut maanlaadun jakylvön
mukaan erivärisiä: ruskeita, harmaita, viheriäisiä. Eikä
metsä missään haittaamassa, ei kylmää korpea näkyvissä-
kään, mutta tuolla täällä iltapäivän paisteessa hohtava kylä
tai oikeammin kaupunki, kirkko aina keskellä kylää. Kyläin
takaa kohoaa korkeita savupiippuja, siellä on tehtaita.
Juna kiitää aavikkoa pitkin loitompana ja jättää pitkän pal-
mikon valkoista höyryä jälelleen. Ja pelloilta pyrähtää
tuon tuostakin kiuru ylös ilmaan ja visertää niinkuin kotona
Suomessa — liekö sitten matkalla sinne vai aikoneeko täällä
pesiä.

Tie Kölnistä Bonniin kulkee kilometrittäin yhtä suorana
linjana, mutta Reinvirta, joka täällä alajuoksussaan on laaja
kuin järvenselkä, mutkittelee sinne tänne, hipaisten tuon
tuostakin maantietä. Omituisen vaikutuksen tekee tuo
tuollainen jättiläisvirta, joka yöt päivät tuhansien, kym-
menien tuhansien vuosisatojen kuluessa on siinä juosta
jollotellutaina samaa vauhtia, kiihtymättä, suuttumatta, aina
yhtä auliisti kantaen alaspäin aluksia, mutta aina myöskin
yhtä itsepintaisesti puskien vastaan niitä, jotka ylöspäin
pyrkivät. Huolimatta siitä, että rautatiejunat sen molempia
rantoja kiitävät ikäänkuin halveksien sen pinnalla kulkevaa
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hidasta liikettä, pitää joki kuitenkin puolensa, sillä suurin
tavaraliike näyttää kuitenkin sitä pitkinkäyvän, nyt niinkuin
ennenkin, kun ei rautateitä vielä ollut. Suuret suunnattomat
hinaajalaivat kiskovat ylös ja kiidättävät alas jättiläisproo-
muja, ja keveämpiä matkustajalaivoja näkee vähä väliä
tulevan ja menevän. Totisena ja vakavana se antaa maailman
rannoillaan meluta tietäen, että kaikki nuo kaupungit ja
kylät ovat sen omia lapsia, jotka se on synnyttänyt ja jotka
vieläkin sen rinnasta ravintoa imevät.

Ja paljon sillä on lapsia, Reinillä.
Emmehän olleet täyttä kahta tuntia satulassa istuneet,

kun parin kolmen pienemmän kylän läpi ajettuamme, joissa
oli katuja ja taloja ja asukkaita ainakin kahta vertaa enem-
män kuin Kajaanissa ja lisalmessa, pyyhälsimme Bonniin,
kaksi penikulmaa Kölnistä. Meistä suomalaisista, jotka
saamme päiväkausia ajella tullaksemme kaupungista toiseen
ja jotka saamme olla kiitolliset, jos eivät pienten kyläin,
jopa talojenkin välit ole kahta penikulmaa pitempiä, oli
ihmeen outoa ja omituista tuolla tavalla sutkahtaa uuteen
kaupunkiin, kun tuskin olimme vielä entisestäkään oikein
erillämme. Mutta eihän se ikävämpääkään ollut, ja mieli-
hyvällä laskeuduimme alas pyöriltämme niin pian kuin
viertotie oli loppunut ja kivinen kaupungin katu alkanut.

Olisihan ehkä pitänyt yöpyä tuohon vanhaan kuului-
saan yliopistokaupunkiin, jossa kuninkaittenkin pojat kuu-
luvat opinnoita harjoittavan. Mutta päivä oli vielä korkealla
ja tuuli oli myötäinen, voimat vielä verekset ja matkainto
ylimmillään. Ja kun oli muutaman suuren torin varrella
olevassa ravintolassa vähän leipää ja makkaraa haukattu
ja makeata olutta haarikan täysi nielaistu, — kun oli Baedec-
kerin matkaoppaasta saatu tietää, että kaupungissa oli
asukkaita 40,000, että siellä oli museo ja kauniita puistoja
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ynnä muuta sensemmoista nähtävää, jota toivottiin saata-
van jossain tuonnempanakin nähdä, niin tehtiin rohkea
päätös, annettiin matkavietille valta ja ohjattiin pyörän
kokka kaupungin toista tullia kohti.

Tähän päätökseen vaikutti myöskin se, että matka-
oppaan mukaan alkavat juuri Bonnista varsinaiset Reinin
rannat, nuo jyrkät kukkulat, joiden välitse virta pujotte-
leikse ja joidenrinteillä kuuluisa viini kasvaa. Bonn itse on
juuri tasangon ja vuorimaan rajalla ja ihana, laaja puisto-

käytävä johtaa sen eteläisestä tulliportista jokea pitkin
kukkulamaisemaa kohti, joka nyt kohoo aivan tuossa edes-
sämme ja jota kohti pyörämme ilta-auringon valossa
välkähdellen meitä kantavat.

Ajaa helistimme siis ulos Bonnin kaupungin tullista,
pehmoisesti notkahteli taas satula, ketju hymisi hiljaa kuin
hyvillään ollen, kello kilahti niinkuin pääsky piipahtaa
maata vasten lentäessään ja matkanteko oli kuin leikin tekoa
leveällä, sileällä tiellä. Suomessa ei jouda juuri maisemia
katselemaan, sillä itse ajaminen kapeilla teillä vaatii siellä
ajajan kaiken huomion puoleensa. Täällä istuu pyöräilijä
satulassaan kuin vaunussa, ei tarvitse pelätä ojia eikä rat-
taan jälkiä, vaan saa omistaa koko huomionsa maisemalle
ja kaikelle, mitä tien varrella on nähtävänä.

Kaikkia yksityiskohtia ei pyöräilijä kuitenkaan tule
tarkastaneeksi. Taival katkeaa siksi nopeasti, että ainoastaan
n. s. kokonaisvaikutus painuu mieleen. Tahdon siis tässä
kuvata, miltä matka Reinin rantoja pitkin yleensä näyttää
ja pysähtyä eri paikkojen kohdalla ainoastaan silloin, kun
pyöräkin pysähtyy.
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Olimme siis Bonniin saapuessamme tulleet tasangolta

vuoristoon. Rannat supistuivat yht'äkkiä ja kohosivat
kahden puolen virran uomaa korkeina, jyrkkinä kukkuloina.

Tie, suuri, leveä viertotie, noudattaa kaiken aikaa Rei-
nin rantoja. Joskus se siitä tekee pienen mutkan, mutta
heitäikse sitten taas aivan rantaan, niin että kuuluu veden
lirinä rantakivillä. Rautatie kulkee kaiken aikaa maantien
mukana voimatta sekään korkeiden kukkulain takia loitom-
maksi poiketa. Yhtä mittaa, miltei joka neljännestunnin
kuluttua kiitää juna ohitse tai puhaltaa vastaan, kuljettaen
milloin raskaita tavaravaunuja, milloin keveitä, keikari-
maisia koruvaunuja, joiden ikkunoissa istuu hienoja herroja
ja naisia, hekin omalla tavallaan maailman kauneutta ihail-
len. Ja se mikä tapahtuu vasemmalla rannalla, se tapahtuu
myöskin oikealla: sielläkin on sama liike, sama määrä junia
kulkemassa. Ja välissä on virta, yhä vuolaampi kuta
ylemmä tullaan, täynnä laivoja, proomuja, venheitä ja
siellä täällä joku hiljalleen alaspäin köllöttelevä tukkilaut-
takin, tullen jostainkaukaisesta vuoristosta, jossa on metsää.
Ehkä Sweitsistä. Ehkä ne on puita Pyhän Gotthardin rin-
teiltä, mistä se itsekin on kotoisin. Ne sieltä, me sinnepäin.

Täällä ei ole metsää, ei mailla, ei halmeilla. Ei muuta
kuin puutarhoja ja viinimaita kukkulain rinteillä.

Ne kukkulat, ne alkoivat yht'äkkiä molemmin puolin
virtaa, niin että niiden väliin ajoi kuin portista sisään.
Yhtenä ainoana pitkänä jonona, josta aina tuon tuostakin
kohoaa korkeampia keiloja, jatkuvat ne nyt jokea pitkin
niin kauas kuin silmä kantaa. Mihin suinkin on viljelijä
päässyt kiipeämään ja kuokkineen kiinni tarrautumaan,
siinä on viinitarha, on keppiä kepin vieressä ruskeassa ja
paikoin aivan punaisessa mullassa. Aivan maantien vierestä
ne alkavat ja kohoavat ylimmille huipuille, muodostuen
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jyrkimmilläpaikoilla portaiden muotoisiksi hyllyiksi, joita
on kivimuureilla tuettu vieremästä. Siellä täällä, missä mul-
tainen rinne muuttuu kallioiseksi vuoreksi tai missä kukku-
lat varjostavat niin, ett'ei aurinko pääse paistamaan, lak-
kaavat viinitarhat jasijaantulee sakeata pensaikkoa tai palsta
rehevää viheriää metsää.

Eivät viherrä vielä viinimaat, ruskeina ja totisina
odottavat ne lämpimämpiä paisteita. Mutta nyt juuri on
työn aika, ja kaikkialla kuukkii tuolla rinteillä työmiehiä
penkoen, lapioiden ja köynnösten runkoja puhdistellen.

Laskeumme rattailtamme eräässä pienessä kaupungissa,
joka on rakennettu sille kapealle alalle, joka on virran ja
viini vuorten välissä. Väestö tässä pienessä kaupungissa,
jossa kuitenkin lienee asukkaita noin parisen tuhatta,
on samoin kuin melkein kaikissa muissakin samanlaisissa
kaupungeissa, viinin viljelijöitä. Jyrkkä polku nousee
kaupungin kadulta ja vie ylös kukkulalle läpi viinitarhain.
Oikein liikuttaa mieltä nähdessä, millä hellällä, äidillisellä
huolella viinitarhuri maataan hoitaa. Kunkin köynnöksen
tukena on pienoinen keppi, johon se on varovasti sidottu.
Kepin ympäristö, josta köynnös mehunsa imee, on kuin
kukka-astia, sulin käsin ruopoteltu ja kouhoteltu; — tai
se on kuin rakkaan, nukkuvan lapsen vuode, jota hellä
äiti vähä väliä käy katsomassa ja laittamassa. Puhuttelemme
vanhaa äijää, joka parhaallaan keppien ja köynnösten
välissä hääriskelee. — Hänenkö on tämä rinne tässä?* —

On siinä hänenkin, on muidenkin. — Kuinka paljon on
hänen?* — Tästä kepistä tuohon keppiin ja sitten tuosta
tuohon toiseen. — Ei ala totta tosiaan ole iso, onhan pikku
mökin potattimaa. Mutta kun keppiä on kepin vieressä —

satoja — ja kustakin kepistä kasvaa pullo viiniä, joka myö-
täessä maksaa ainakin markan, niin kannattaahan se.
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Ja sitten ukko murteellaan, josta emme isoja älyä, selittä-
mään, miten köynnöksiä on hoidettava, ja sitä tehdessään
hän lapiolla siirtelee juurten suojaksi litteitä kiviä, jotka
päivä paahtaa lämpimiksi kuin kiukaan kivet ja jotka
siitä sitten yökylmäin aikana huokuvat suloista löylyä
köynnöksien ympärille.

Tekisi mieli maistaa ukon viiniä. Käyhän se päinsä,
siellä ja siellä on hänen talonsa ja eukko on kotona ja jos
menemme sinne ja sanomme terveisiä, niin hyvää antaakin.

Jätämme äijän kaskeensa, laskeumme alas kaupunkiin
ja haemme sieltä käsiimme hänen talonsa. Siellä on emän-
nällä pikku viiniravintolansa, joita muuten on joka talossa,
ja pian seisoo edessämme pullo täynnä valkoista, helmeile-
vää viiniäkahden lasin kestossa. Ei se ole tuollainen tyhmä,
paksukaulainen porvarillinen olutpullo, vaan soikulainen,
solakka ja aatelinen kuin se keppi, jonka ympärillä sen
sisällys on kasvanut, — on melkein sääli sitä avata, mutta
avattuna se kihauttaa hyvän mielen kyyneleen silmä-
kulmaan niin pian kuin sillä huulensa kostuttaa.

Nielaistaan s e »keppi» ja nielaistaan toinen ja heitetään
hellät hyvästit emännälle ja terveisiä isännälle.

Hieno harso peittää maiseman, kun taas ollaan hevosten
selässä ja poljetaan eteenpäin. Tuntuu siltä kuin ei enää
oltaisi pyörällä ajamassa, omin voimin polkemassa, vaan
kuin istuttaisiin selkäkenossa mukavassa vaunussa, jota
joku uusi tuntematon voima kiidättää eteenpäin. Ohi kiitä-
vät rannat, ohi pienet kaupungit ja kylät, joihin alussa
pysähdymme ja painamme nimetkin mieleen, mutta joita
lopulta on mahdoton mielessä pitää ja niihin mahdoton
pysähtyä, niitä kun melkein joka puolen tunnin kuluttua
tulee vastaan yhä uusia ja yhä ihanampia. Suuretkin kau-
pungit, kuuluisat Koblenssit ja sensemmoiset, sivuutetaan.
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Mieleen jää vain muisto vilkasliikkeisistä kaduista, karke-
levista lapsista, avaroista toreista, vanhoista kirkoista ja
raatihuoneista, — mutta ennen kaikkea kaupunkien ulko-
puolella olevista huviloista, jotka puutarhainsa keskestä
pilkoittavat köynnöksien ympäröimine seinineen ja parvek-
keineen ja joista jokainen olisi kuin paratiisi, jos niihin voisi
rakkahimpineen pysähtyä.

Yhtä viehättäviä olisivat nuo hauskan näköiset matkai-
li jahotellitkin vuorten rinteillä. Mutta ei ole niihin varaa
asettua, ne ovat vaan niitä varten, jotka mukavissa rautatie-
vaunuissa venyvät. Vähävarainen »omallaan» ajava saa
etsiä vaatimattomamman majatalon, tuollaisen viinituvan,
jossa isäntä hoitaa juomapuolta, emäntä keittää kyökissä
ja tytär valmistaa hyllyvät vuoteet kangistuneiden jäsenien
oikomasijoiksi. Kun semmoiseen illalla tullaan, viedään
pyörät talliin, puhdistautaan pölystä, muutetaan kuivaa
päälle, istutaan sitten runsaan ruokapöydän ääreen, maistel-
laan sitä ainaista viiniä, jutellaan isännän jakaikkien muiden
vieraiden kanssa myöhään yöhön eikä muisteta tämän
maailman murheita enemmän kuin entisajan maantie-
ritari, joka oli lähtenyt liikkeelle, seikkailuretkille, tietä-
mättä minne meni, kunhan vaan meni niin pitkälle kuin
tietä riitti.

Niinpä niin, maantieritari! Ne ovat olleet ja menneet,
mutta aate elää, elää ja tulee yhä enemmän elämään meissä
nykyajan polkupyöräritareissa, joita jo nyt vilisee kaikilla
teillä jakujilla, toiset laihoja kuin Donkkisotit, toiset lihavia
kuin Sankkopanssat, mikä minkin näköisen Rosinanten
selässä, useilla omat Dulssineansakin mukanaan.

Liekö se ollut tuota hengen heimolaisuutta, joka teki
sen, että me täällä ryöväriritarien vanhassa maassa, Reinin
rannoilla, tunsimme itsemme kuin kotonamme ja että me
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erityisellä uteliaisuudella tarkastelimme heidän vuorten
harjanteille rakennettuja linnojaan. Ja niin pian kun niitä
tuli kohdallemme ensimmäinen muita vähän säilyneempi,
kävimme tekemään tuttavuutta.

Se riippui siellä vuoren rinteellä kuin pääskysen pesä
räystäällä. Jyrkkä tie johtirinnettä ylös. Jätimme hevoset
alas tien päähän ja lähdimme jalkaisin linnaa valloittamaan.
Helppo tehtävä se olikin; ei tarvinnut muuta kuin seurata
viittaa, joka osoittamalla osoitti, mistä olisi paras mennä.
Oli se sentään koko vaivalloinen nousu, sillä pyöräilijöillä
ja rakuunoilla on se yhteistä, että käveleminen heitä kyl-
lästyttää ja väsyttää. Mutta linnaan tulo palkitsi vaivan.
Jo ulkopuolella linnaa olevalta penkereeltä oli näköala
mitä viehättävin pitkin Reiniä ja sen molemmilla puolin
olevia pikkukaupunkeja ja mutkittelevia teitä.

Vaan meidät oli huomattu linnasta, ja kun astuimme
porttiholvin alatse sisään, josta niin monen monet ritarit
ennen vanhaan olivat astuneet, tuli meitä vastaan linnan
isäntä, ystävällisesti tervehtien ja avaimet kädessä helisten,
ja kysyi, tahdoimmeko nähdälinnan. Tietysti tahdoimme, —

ja hän lähti meitä kuljettamaan. Kuljetti läpi holvien,
kautta katottomien kirkkojen ja salien, näytti meille neito-
kammiot, vankilat, tallit, kaivot, jotka kaikki olivat siinä
kunnossa, mihin ne olivat jääneet, kun linna viimeksi val-
loitettiin, parisen sataa vuotta takaperin, jonkun yöllisen
päällekarkauksen kautta. Tuo nyt ei ollut sen kummempaa
eikä oudompaa kuin muissakaan samanlaisissa linnan-
raunioissa, joita on niin monia tuhansia maailmassa ja joita
on Suomessakin muutamia matkailijain tarpeeksi. Mutta oli
tässä linnassa kuitenkin jotain erikoisempaakin nähtävää.

Kuljemme juuri muutamaa käytävää, kun huomio-
tamme herättää puoleksi maan alla oleva suuri suunnaton
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holvisali, jota isompaa ei ole monta kirkkoa Suomessa.
Koetimme arvailla, mikä tuo oli mahtanut olla: juhlasaliko,
talliko, navettako? — Ei! viinikellarise oli! Vanhanryöväri-
ritarin viinikellari! Joivathan ne, osasivat, osasivat ottaa
ryypyn ne pojat, klasin kallistaa; — mutta mistä tuli kaikki
tuo tavara, joka moisen holvin täytti?

Vastaukseksi vei meidät nykyinen isäntä —linnan var-
tija ja vieraiden opas — linnan korkeimpaan torniin ja
käski katsoa ympärillemme. Nuo kukkulat ja rinteet,
jotka tänne näkyivät, kaikki viinimaita jo silloin niinkuin
nytkin, kaikki ne ja vielä toiset rinteet ja kukkulat niiden
takana — kaikki ne olivat linnan herran viinimaita, joita
hän alustalaisillaan viljelyttä ja joista neste jattiläistynnö-
reissä vyöryi tuonne holvisaliin.

Oli siinä mistä itse ryypyn ottaa, oli siinä mitä vieraalle
tarjota!

Ajatus oli kovin lähellä ollakseen syntymättä, toivomus
liian luonnollinen jäädäkseen lausumatta: »ollappa, että
olisivat meillekin tilkkasen säästäneet! Vaan nahkaansa
ovat, pakanat, viininsä viimeiseen tippaan vetäneet!»

Liekö vartija arvannut aivoituksemme, en tiedä, —

mutta samassa hän virkkaa:
— Jos korkeasti kunnioitetut herrat tahtovat tyhjentää

pullon viiniä ...

— Linnanko viiniä?
— Puhdasta viiniä ...linnan vanhassa viinimaassa

kasvanutta!
Josko me tahdoimme!

Hän viittaa puolisolleen tuolla alhaalla, jossa hänellä
vanhan muurin kyljessä on asuntonsa, ja ennen pitkää
me istumme linnan vanhan tornin katolla, pullo viiniä
edessämme, jolla on se ihmeellinen vaikutus, että me pian
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kuvailemme olevamme emme ainoastaan vanhoja maantie-
ritareita, vaan itse tämän linnan isäntiä, Reinin kreivejä,
jotka istuvat tässä täysin varustetussa linnassaan ja tornin
huipulta tähystelevät virtaa pitkin ja maantietä pitkin,
eikö sieltä olisi tulossa jokukurja räämäsaksa, joltavoisimme
korkeat maantieverot kiskoa ...tai jos hän siitä kieltäytyisi,
niin me häntä pullolla päähän ...täältä ylhäältä ...tuonne
alas, missä tie mutkittelee, junat viheltää, laivat virtaa kyn-
tää ja proosallinen maailma menee menojaan, kysymättä
yhtä vähän entisten kuin nykyistenkään runoritarien mieltä,
jotka olkoot itsekiitolliset siitä, että hänen saksalaisen majes-
teettinsa ja Preussin kuninkaallisen järjestyksen turvissa
saavat matkustaa miten itse tahtovat, kunhan passi vaan on
kunnossa ja kun eivät vaan toisten rauhaa häiritse.

1897



KUVAUKSIA SWEITSISTÄ
(1897.)

IHANNEMAA.

Sanotaan, että Jumala antaa päivänsä paistaa niin
hyville kuin huonoillekin. Uskotaan myöskin, ett'ei niin
huonoa jarumaa maata, jolla ei olisi omia etujaan ja erityistä
kauneuttaan Luojan lahjana. Sen mukaan olisivat kaikki
maat siis tavallaan yhtä kauniita. Joskaan ei pohjolalla —

sanotaan— ole etelän lämmintäkesää ja hehkuvataaurinkoa,
ei etelällä ole pohjolan puhdasta lumitalvea eikä sen hul-
muavia revontulia. Ei ole pohjolalla etelän hurmaavia
kuutamoita, mutta ei etelällä myöskään meidän valoisia
kesäöitämme. J. n. e. Maailman laatija on siis muka anti-
miaan jaellessaan menetellyt verrattain puolueettomasti
ja koettanut panna onnen lahjat jotakuinkin tasan.

Maailmata matkustellessaan tulee kuitenkin aika usein
ajatelleeksi, ett'ei hyvä haltija sentään ole ollut aivan niin-
kään puolueeton etuja antaessaan. Hän on kuin onkin suo-
sinut eräitä seutuja tekemällä niistä ihmisten olinpaikkoja
niin ihania, että kaikki muut jäävät niiden rinnalla varjoon.
Niihin lempipaikkoihinsa hän on kuin kokoamalla koonnut
kaikki, mitä on tiennyt, tehdäkseen suosikkiensa olon ja
elämän niin hauskaksi ja mukavaksi kuin mahdollista.
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Sweitsi on yksi semmoinen Luojan lempimää. Se on
kuin näyte siitä, miten tässä maailmassa voi ihmisten olon ja
elämän järjestää kaikkien heidän toiveidensa ja mielihalu-
jensa mukaisesti. Se on kuin niitä varten, jotka tahtovat
yht'aikaa elää etelässä ja pohjolassa, erämaassa jakulttuurin
keskessä. Sillä joka tahtoo ja voi oleilla ja elellä jokolyhem-
män tai pitemmän aikaa mahdollisimman vaihtelevata ja
monipuolista elämää, mitä tämä matoinen maailma yleensä
voi tarjota, hän valitkoon — jahän tavallisesti valitseekin —

Sweitsin olinpaikakseen.
Johan itse maan asemakin on aivan verrattomasti

valittu. Sweitsissä ei ole Pariisia, mutta ei sieltä Pariisiin
kuitenkaan ole kuin muutamien tuntien matka, ja melkein
yhtä nopeasti pääsee sieltä Wieniin ja Berliniin. Ei se ole
Italia, mutta jos haluttaa käydä vierailemassa Milanossa,
Firensessä, Venetsiassa tai Roomassa, ei tarvitse ottaa
aikaa mukaansa enemmän kuin lähtiessään esim. Kuopiosta
Helsinkiin. Kulkuneuvojensa puolesta se on parhaimman
Euroopan kestossa ja saattaa sieltä pistäytymällä ja niin
sanoakseni päiväseltään käväistä sen kuuluisimpia ja iha-
nimpia paikkoja katselemassa ja palata seuraavana päivänä
majaansa ylhäällä alpeilla tai hiljaiseen asuntoonsa jonkun
vuorijärven rannalla.

Mutta ei Sweitsissä asuvan tarvitse tehdä semmoisia-
kaan matkoja päästäkseen osalliseksi siitä, mitä luonto ja
kulttuuri parasta tarjota taitavat. Hänellä on omassa maas-
saan omat sivistyksen kehdot semmoiset kuin Geneve,
Zyrich, Bern, Lausanne, Basel, joissa henkiset harrastukset
ovat yhtä vilkkaat ja opinahjot yhtä kuumat kuin missään
muualla Euroopassa. Ja mitä luontoon ja elämään sen hel-
massa tulee, niin ei häneltä puutu mitään, mitä siinä suh-
teessa tarvitsisi lähteä muualta hakemaan. Laaksoissaan on
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hänellä paikotelien ikuinen kesä ja ikuinen vihreys. Ylhäällä
vuorillaan on hänellä loppumaton talvi, ja voi hän siirtyä
toisesta toiseen sitä mukaa kuin mielensä milloinkin tekee.
Etelä ja pohjola erilaisine kauneuksineen ja kasvullisuuksi-
neen ovat siellä niin lähekkäin, että kun hän soutelee pur-
ressaan jollain noista monista järvistään, joiden vesi on
niin kirkasta kuin Välimeren, tai istuu jossain rantalehdossa
kukkivien mantelipuiden siimeksessä, voi hän siitä silmänsä
nostamalla nähdäylempänä vuoren rinteellä pohjolan kuusi-
metsän lumikenttien kestossa ja rekien liukuvan rinteitä
pitkin. Ja kun hän astuu junaan ja tekee sillä pienen kier-
roksen maansa ympäri, voi hän muutamien tuntien kuluessa
siirtyä milt'ei troopillisesta helteestä seutuihin, joissa ilma
on niin viileä ja puhdas kuin Lapin tuntureilla. Hän voi
samana päivänä soutaa venheellä ja reellä ajaa, viilettää
polkupyörällä ja suksella hiihtää.

Oleskelin tuonnottain muutamia päiviä eräässä Sweitsin
suosituimmista seuduista. Paikka oliGenevejärven pohjois-
puolella oleva Clarensin kaupunkikyiä, joka on kahden
vähän suuremman pikku kaupungin, Veveyn jaMontreux'n,
välillä ja jota toisella puolenrajoittaa Geneven järvi, toisella
korkeat aipit. Se paikka on yksi ihanimpia ja mukavimpia
ihmisien olinpaikkoja. Ilmanala on tällä rannalla järveä
niin lauha kuin Välimerenrannoilla. Korkeat alpit suojaavat
sitä kylmiltä tuulilta, jotka puhaltavat yli. Kapea ranta-
kaistale, jollekaupungit, huvilat ja hotellit ovat rakennetut,
muistuttaa sekin »Rivieraa». Kaikkialla kohoo loitompana
kahden puolen lahtea ikuisen lumen peittämät vuoret.

Eivätkä ne kuitenkaan Clarensin puolella järveä ole niin
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jyrkät ja jylhät, että olisivat asumattomiksi jääneet. Häipy-
vissä korkeuksissa, jonne tiet japolut mutkitellen kohoavat
ensin läpi viinitarhojen, sitten peltojen ja puutarhain ja
metsien ja lopulta läpi alppiniittyjen, näkyy aina kasvulli-
suuden rajalla, jopa sen yläpuolellakin ihmisten asumuksia:
linnoja ja upeita hotelleja, maalaiskyliä ja kaikkein ylinnä
karjamajoja metsikköjen laidoissa.

Tulin sinne loppupuolella toukokuuta pienelle, somalle
rautatieasemalle, josta lähdin käyskentelemään järven ran-
taa noudattelevaa katua.

Se kulki kilometrittäin tasaista, kaareutuvaa rantaa ohi
hotellien, huvilain ja läpi kaupunkien, jotka ovat niin
kaitasia että niillä on tämä katu ainoana katunaan, jota
myöten kaikki liike, käveleväin ja ajavain, kulkee. Siellä
täällä vähän leveämmässä paikassa erottaa kadun rannasta
jonkun hotellin tontti puistoineen. Toisin paikoin muodos-
tuu katu pienoiseksi toriksi, minkä laitaan laivat laskevat.
Tältä katutieltä kohoaa aina vähän päässä poikkikatu, useim-
miten portaiden muodossa, ylempänä vuoren rinteellä
oleviin taloihin ja katkaisee sen joskus silta, jonka alatse
huimaava vuorivirta hyrskyy, pyörittäen myllyjä japienem-
piä tehtaita. Tuon tuostakin pyyhkäisee sitä myöten ohitse
keveä sähköraitiovaunu, mutta hiukan ylempänä jyryää
junia vuoren rinteeseen rakennettua rataansa. Tie jatkuu
viimein ulos maaseudulle, järven päähän Rhöne-virran
niskaan, josta se haarautuu kahtia, toinen puoli lähtien
viljavaa laaksoa myöten, toinen järven toista rantaa, missä
vuoren rinteet ovat jyrkät ja asumattomat.

Pitkin kaikkia rantoja on laitureita, joihin yhtämittaa
kulkevat laivat laskevat järveäkiertäessään. Ne ovat muka-
via, leveitärataslaivoja, yksinomaan huviretkeilijoitä varten
rakennetuita. Niiden alituisena tehtävänä on viiletellä
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pitkin Genevejärven pintaa paikasta paikkaan ja tarjota
tilaisuutta vesillä vierimiseen.

Yksi niistä saapuu juuri rantaan. Vihreän vaalea vesi
helmeileekuin samppanja laivan siipien alla. Ei ole Geneven
vesi meikäläistä arkivettä. Se on juhlavettä, on kuin se ei
olisi olemassa käytännöllistä laivakulkua varten, vaan erit-
täin tilattua näitä huvipursia keinuttelemaan. Laivan
pohja kuultaa sen läpi, laivasillan arkut ja paalut näkee
pohjaan asti, jakun rannoilla parveilevat joutsenet sukelta-
vat päänsä veteen, näkyy kaulan koukistus veden alla yhtä
hyvin kuin sen päälläkin.

Laiva lähtee kulkemaan rannikkoa pitkin, ottaen yhä
uusia matkustajia. Asetumme kannelle mukaviin sohviin,
selkäkenoon, niinkuin teatterin nojatuoliin.

Ja esirippu nousee.
Se on vaan koristekappale, kulissinäytelmä, joka esi-

tetään, mutta jonka kukin saa täyttää ja panna siihen
omain mielialainsa sisällön. Kun laiva on käynyt kaikki
pohjoisrannan laivasillat, lähtee se oikaisemaan yli järven
sen toiselle puolelle, ja silloin esiintyy, rannasta poistuessa,
järven päällä oleva vuoristo kaikessa komeudessaan. Alim-
pana etualalla järven pinnan tasalla on siinä ensiksikin
tuo rannikko kylineen ja kaupunkeineen sulautuen kuin
kirjavaksi päärmeeksi takana olevan vuoren rinnan liepee-
seen. Vuoren rinta on kuin poimuihin heitetty viheriä
verhostin, johononkirjailuina siroteltu pieniä kylä- ja talo-
täpliä, josta nurmirinteet ja metsät ja avopäät kalliot
erottaa vaan niiden eri väristä ja josta auringon valoa
heijastava ikkuna, lasiparveke tai sinkkikatto välkkää kuin
jalokivi samettityynyn kestosta. Ylinnä katoo vihreys ja
muuttuu harmaan punertavaksi kallioseinäksi ja sen ylä-
puolella alkaa lumivaippa.
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Ja kun silmä on kerran siihen seisottunut, ei se siitä
irtaudu. Unohtuu äsken ihailemani kirkas vesi, unohtuu
kaupungit ja mahtavat vuorenseinät, en näe mitään muuta,
en välitä muuta katsella kuin noita taivaiden rajalla helot-
tavia lumihuippuja. Eihän ole mitään niin ihanaa, niin
puhdasta, niin ihanteellista luonnossa kuin luminen kenttä,
hienoinen kimmeltelevä hanki. Kaikki maisemat, yksitoik-
koisimmatkin, rumimmatkin ovat talvisen vaipan alla kau-
niit. Mutta monin kerroin kauniimmat ne ovat tuolla kor-
keuksissa, yhteydessä tämän maiseman kanssa, joka
alkaa täältä tästä järvestä ja päättyy tuonne. Ilman noita
valkeita huippuja tuolla, joita ei aina voi pilvistä erottaa
ja jotka niin näkyvästi, niin suoranaisesti yhdistävät maan
taivaaseen, olisi koko maisema epäonnistunut, typistetty,
keskentekoinen, niinkuin se on mielestäni niissä vuori-
maissa, missä ei ole ikuista lunta. Lumettomat, korkeat
vuoret vaikuttavat rauhattomasti, vaikuttavat niinkuin joku,
joka on pyrkinyt päämaaliinsa eikä ole päässyt sinne, vaan
joka kuitenkin röyhkeästi köyristää selkäänsä. Lumettomat
vuoret ovat jättiläisiä, titaaneja, jotka turhaan koettavat
taivasta valloittaa. Lumihuippuinen alppi on kuin autuas,
joka on päässyt, minne on pyrkinyt, ja sieltä ylisistä taiva-
hista suopein ja sovinnollisin silmin katselee alisihin maa-
emihin. Jylhyys katoaa maisemasta, kivisten louhikkojen
kovuus lauhtuu ja alppimaisema, joka niin helposti rupee
rintaa ahdistamaan sulkiessaan silmän tien, käy keveäksi,
läpikuultavaksi, viihdyttäväksi, melkein vienoksi kaikessa
suuruudessaan.

Laiva on kulkenut järvenyli, on käynyt toisella rannalla
olevain pienten kaupunkien laitureissa. Olen nähnyt sen,
kuullut sen, mutta en ole kuitenkaan nähnyt enkä näe
muuta kuin tuon lumihuipuston. Ja vasta kun laiva palaa
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järvenyli ja pysähtyy Clarensin siltaan hotellini luo, herään
taas todellisuuteen.

Todellisuus on usein ikävä, kun siihen joutuu mieluisten
haaveittensa maailmasta. Mutta mikä siinä lienee, että kaikki,
mitä nyt näen, tuntuu kahta hauskemmalta kuin äsken.
Päivällispöydässä istuvat ihmiset, kaikkein yksitoikkoisim-
mat ja tavallisimmat kasvot, pintapuoliset pöytäpuheet,
niissäkaikissa on jotain erikoista, niihin on kuin jokusalainen
iloisuus ja hilpeys kätkettynä. Tietysti se on vain oman
mielentilani luomaa, syynä siihen on se, että, katsellessani
ja kuunnellessani noita minulle välinpitämättömiä ihmisiä
jaasioita, minä vaan ajattelen sitä näkyä, jonka olen nähnyt.
Mutta voi myöskin olla, että nuo kaikki ihmiset ovat tietäen
tai tietämättään saaneet vaikutusta samasta mistä minä ja
että heidän silmänpohjassaanon kuva alppi järvestä ja lumi-
huipuista sitäkirkastamassa, silloinkinkun mieli on muualla.

Ja toden totta! — kun nousemme pöydästä ja vieraista
yksi toisensa perästä astuu ulos verannalle, niin ei ole ainoa-
takaan, joka ei kynnyksen yli tultuaan vaistomaisesti loisi
silmiään ylös vuorille jasitä näkyä, mikä sieltä aukeaaeteen,
äänettömällä tervehdyksellä omistaisi. Ja ääneenkin, hil-
jaiseen huudahdukseenkin puhkeaa ihastus joltakulta:

— Katsokaa, kuinka ne hehkuu!
Se on heille jokapäiväinen näky, he ovat sanoneet ja

kuulleet sen usein, kenties joka ilta, mutta silti se ei voi
jäädä sanomatta. Minä näen tuon ensi kerran. Vuoret
hehkuvat nyt, paistavat vaalean punertavilta laskeutuvan
auringon loisteessa. Lumet siellä ovat nyt menettäneet
ominaisen valkeutensa ja kokonaan antautuneet sammuvan
auringon viimeisen tulentuikkeen tulkitsijoiksi. Kun valon
tuoja on mailleen mennyt, ojentaa alpin huippu vielä
kerran kaulaansa katsoakseen sen jälkeen, sen muistoa säi-
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lyttääkseen ja antaakseen siitä osan meille, jotka täällä al-
haalla pimeässä istumme.

Istun kauan, monet tunnit, lämpimässä yössä vielä
sittenkin, kun tuli alppien huipuilla jo on kokonaan sammu-
nut jayö kattaa kaiken maan. Luulee ne yhä vielä näkevänsä
odottaen, että ehkä pilvi on ne sattumalta peittänyt tai
että nouseva kuu niitä käy valaisemaan.

Mutta vaikk'eivät enää tänään tulekaan esiin, niin
tulevathan huomenna, jolloin sama näytelmä alkaa uudel-
leen. Ja lapsellinen, kiitollinen ilo täyttää mielen, ett'ei
vielä huomenna tarvitse lähteä, vaan että saa vielä viipyä
päivän tai pari täällä ihannemaassa, jossa on niin hyvä ja
huoleton olla ja jossaluonto pitää kuin parhaana vieraanaan
ja näyttää joka päivä juhlivan ystäväinsä iloksi.



VALOKUVA SWEITSISTÄ.

Vihreitä köynnöksiä kiemurtelee puutarhasta seiniä
pitkin parvekkeen rautaristikkojen ympärille. Köynnök-
sien alatse näkyy palanen puutarhan hiekoitettua käytävää
ja sen ulkomuurin ääressä kasvaa rivi käyriä omena-
puita. Omenapuiden latvojen yli sinertää ja vihertää jär-
ven vesi.

Se vesi vielä kerran! Tarkastellaan sitä ensin, annetaan
sen ilahuttaa silmää, ei luoda katsetta ylös eikä ympäri ...
vielähän ehdimme ...nautitaan verkalleen ja hätäilemättä,
yhdestä ensin ja toisesta sitten ... vuotakoon kauneuden
runsaudensarvi hitaasti yli äyräittensä!

Niin, se vesi! Taivaskin saa olla ylpeä siihen kuvastu-
essaan. Se on kuin sitä varten siinä läikkymässä, sen kuvas-
timeksi kiilloitettu, niin läpikuultavaksi huuhdottu sentäh-
den, että sininen korkeus voisi kaikkea kauneuttaan sen pin-
nassa ihailla. Taivas sen siihen kokosikin, valkoisimpana,
puhtahimpana lumisateena vuorten huipuilleseuloi, aurinko
lumen hyytelöksi sulatti, kylmä tähtiyö hyytelön jääte-
löksi jäähdytti... jäätelö suli taas laaksoihin liukuessaan,
muuttui vuorivirraksi, kuohui ja vaahtosi, järveen juoksi
ja asettui tähän vuorien väliin loiskumaan. Ja joutsen, joka
tuolla tyynellä ulapalla kelluu, on kuin vaahtopallo, sen
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vuorivirran suvannosta kotoisin; valkoinen tiira, joka ilmassa
vaakkuu ja päivän valossa välkkyy, on kuin lumipilven
lonka, alppien huipuilta irtautunut.

Loivana kaarena kiertää järveä sen ranta ja vetää lem-
peästi puoleensa hellivän silmän.

Kauniin teki reunuksen taivas kauneutensa kuvastimen
ympärille. Teki tähän kaupungin, teki tuonnemmaksi
toisen, rakensi valkeita huoneita rivisen, pujotteli ne kuin
helmiksi puutarhojen vihreään nauhaan, joka yhdistää
talon taloon, kaupungin toiseensa. Kaksinkertainen on
helminauha, on kolmin- ja nelinkertainenkin huonerivien
kohotessa vuoren rinnettä toistensa takana; — monikirjava
se on: vaalea, valkoinen, vaalean punainen; — monimuotoi-
nen se on: yksityisten asunnoita, hotelleja, kirkkoja ja
vanhoja linnoja sekä alhaalla veden partaalla että ylhäällä
vuoren rinteellä.

Kirkoista soivat kellot. Rantakatua kiitää sähköraitio-
vaunu keveästi keikkuen ja torveansa toitahuttaen. Pyö-
räilijän kello kilahtaa. Tuolla kaukana puhaltaa rantalaivan
pilli ja valkoinen vaahto kuohuu röyhelöksi siipien alla
laivan kyljessä.

Sulkeudu silmä, kätke kalvoosi mitä olet nähnyt,
viedäksesi mukanasi muiston rauhan ja ihanuudenrannasta,
jossa huolettomat, joutilaat ihmiset ilojaan hoitavat tai
huoliaan hautovat, — muiston, jonka voit loihtia esiin,
kun synkillä saloilla ja raukoilla rannoilla ja mustien
mutaisten vesien partaalla mielesi maan tasalle painuu.
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Sulkeudu silmä, ja avaudu uudelleen ja anna katseesi
kohota pois veden pinnasta yli kauniiden kaupunkien ja
ikivihantain puutarhain — kohota ylös nurmikkorinteitä,
joilla karja soinnukkaita kehojaan soittelee ja joiden not-
kelmissa alppimajat piileksivät, jaylös synkän totisia kuusi-
puita kasvavia jyrkänteitä, — kiipeä kivilouhukoita ja
paljaspäitä veitsiviilokallioita, — ja pysähdy tuonne, missä
ikuiset lumihuiput siintävät.

Taivas ja maa siellä toisensa tapaavat, sulavat yhteen
ja toisiinsa sointuvat, ainaisessa viileydessä häitään viet-
täen ja auringon verhotessa heidän päänsä ja hartiansa
vaippaan, jonka se kutoo heleimmästä sinihopeastaan ja
punaisimmasta purppurastaan ja jonka reunat se puhtaim-
malla kullallaan kirjailee.

Herää mielessä epämääräinen halu sinne tullaksesi,
niinkuinennen lasna ollessa ikävöitpilven longalle istumaan.
Kuta kauemmin sinne katsot, sitä enemmän unohtuu ympä-
ristö, ja sen ihanuus ja kaiho täyttää rinnan.

Painu mieleeni valo kuva korkeuksien maasta.
Mahtanen aina sinne ikävöidä, enkä koskaan sinne ikävöi-
mästä lakata.



YLÖS ALPEILLE.

Vastustamattomalla voimalla vetivät puoleensa alppien
lumihuiput.

Miltähän mahtaisi tuo maailma läheltä näyttää, voit-
taisikohan se vai kadottaisi?* ajattelin. Kun olisi aikaa enem-
män, voisihan sinneyrittää! Kiipeisin niin kauas kuin pääsi-
sin rinteitä myöten, metsäin läpi, kapuaisin kallioita ja
paarustaisin loput lumessa. Kun ei tullut otetuksi suksia
mukaan Suomesta lähtiessä! ...

Mutta kun näistä mielihaluistani otin pulmakseni,
sain kuulla, ett'en lumirajalle tullakseni tarvitsisi käyttää
en jalkojani,en suksia enkä isosti aikaakaan. Sinne pääsee —

rautatietä!
Oikeastaan minun kai olisi pitänyt ihastua siitä uuti-

sesta, mutta kuinka olikaan, otin minä tiedon vastaan
jotenkin välinpitämättömästi. Alppien lumirajalle nouse-
minen oli minusta aina ollut kuin vertauskuva pyrkimisestä
ihanteita kohti, jossa pyrkimisessä emme voi luottaa muu-
hun kuin omiin voimiimme. Kiivetessä jyrkkiä rinteitä,
kulkiessa kaitaisia vuoripolkuja, joiden kahden puolen
pyörryttävät kuilut uhkaavat kuolemalla, täytyy tietää,
mihin jalkansa asettaa, ei saa horjahtaa, ei kupeelleen kat-
sahtaa, ei taakseen silmätä ...ainoa apu, mikä on tarjona
heikkouden hetkinä, on jonkun kokeneen kuljettajan ojen-
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nettu käsi ja hänen varoittava tai kehoittava huutonsa.
Se on kuin kristityn vaellusta kaitaista tietä ...

Ja nyt sinne ajetaankin rautatietä, niinkuin mitä
muuta maailman leveää tietä tahansa.

Mutta olkoon menneeksi! ajattelin. Samahan tuo
lienee, miten perille tullaan, kunhan kerran tullaan ...
Kerrotaanhan miehistä, jotka ovat tulisissa vaunuissa
ajaneet ylemmäksikin ...

Kulki siitä Clarensin hotellin oven editse sähköraitio-
vaunu, heilautin hattuani, vaunut pysähtyivät, ja hyppäsin
sisään.

Territet'in pienessä kaupunkikylässä Genevejärven-
rannalla on rautatieasema niinkuin muutkin asemat. Siellä
istutaan odotussalissa, ostetaan piletit, punnitaan tavarat
ja astutaan vaunuihin. Vaunut ovat jotakuinkin avonaisten
raitiovaunujen kaltaiset, se erotuksena vain, että lattia on
viettävä tien kaltevuuden mukaan. Tie on tavallinen rauta-
tie kiskoineen, se vain eroa, että kiskot kohoavat vuoren
rinnettä melkein kohtisuoraan ylöspäin. Jaonhan muutakin
eroa. Tämärautatie tai oikeastaannostokone ei kulje höyryn
voimalla, mutta kyllä veden.

Kun meidän vaunumme täällä alhaalla alkaa nousta
ylöspäin, niin näkyy tuolta korkeudesta radan päästä lähte-
vän samanlainen alas. Puolivälissä rataa on vaihde jasivuut-
tavat junat toisensa siinä niinkuin ainakin. Kun toinen on
joutunut ylös, niin on toinen alhaalla japäinvastoin. Kum-
mankin vaunun alla on säiliö, joka ylhäällä lasketaan vettä
täyteen, sanialla kuu alhaalla oleva tyhjennetään. Vesi
painaa ylhäällä olevan alas ja nostaa alhaalla olevan ylös,
ja otetaan vettä aina sen mukaan säiliöön, miten monta
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matkustajaa on. Painoa pannaan ylhäällä olevaan vain sen
verran, että se hiljaista ja sopivata vauhtia liukuu alaspäin.
Junat yhdistää toisiinsa paksu rautaköysi, joka yläpäässä

kiertää vahvan rullan ympäri. Se on siis jonkunlaista
»vinttaamista». Liikkeen järjestämistä varten sekä myöskin
nuoran katkeamisen varalta on vaunuissa jarrulaitos.

Keksintö on siis hyvin yksinkertainen ja turvallinen,
eikä siinä kuulu koskaan mitään tapaturmia tapahtuneen.
Mutta en voi kieltää, ett'ei minua ensikertalaisena kuitenkin
hiukan pelottanut.

Vähä siinä sentään on aikaa henkeään ajatella katsellessa
sitä omituista näkyä, joka aukenee eteen. Ensin jäätuo pikku
kaupunki huoneineen, kattoineen ja kirkontorneineen jal-
kojen alle. Sitten kohotaan jyrkkäävihreää rinnettä toiseen
vuoren penkereellä olevaan kylään, joka sekin jää pian
alle; sen jälkeen onmetsää, on taas niittyjä jakukkaiskenttiä,
on taas kylä huviloineen, kuljetaan poikki tien, joka mut-
kittelee loivissa poimuissa kilometrittäin vuoren rinnettä —>

ja yhä avartuu näköala järvelle ja sen rantakaistaleella ole-
vien kylien jakaupunkien yli. Pitää katsella sitä, mitä näkee,
ihastus täyttää rinnan, yhä raitistuva ilma avartaa keuhkoja,
— ja samalla ei kuitenkaan lähde mielestä pieni arkuus ja
pelko ...kunhan ei vaan laitokset särkyisi ja katkeaisi
köydet ja me mennä huristettaisi myötämäkeä murskaksi
sen a11e ... Se on omituinen sekava tunne, jolla on oma
viehätyksensä.

Tunnustaa täytyy kuitenkin, että pääsee helpotuksen
huokaus rinnasta, kun ollaan viputien päässä ja pysähdy-
tään ensimmäiselle asemalle. Se on kovin omituinen asema,
rakennettu kuin pääskyn pesä räystään reunaan. Se on koko-
naisen pikkukaupungin Glionin asema, jossa on vastassa
hotellien ajopelejä niitä varten, jotka tahtovat tänne pysäh-
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tyä. Suuri osa matkustajista jääkinGlioniin. Me emme kui-
tenkaan sitä tee, sillä matka ylös vuoristoon on vasta alulla.
Jos ajattelemme vuorta suureksi kirkoksi, niin olemme
saapuneet vasta sen räystäälle, ja kun meidän on aikomus
kiivetä ei ainoastaan harjalle, vaan sen tornin huippuunkin,
niin on vielä suurin osa matkasta edessä.

Odottaessani junan lähtöä »ain' ylös mäkihin» käyn
Glionin kaupunkia katselemaan. Löydän siellä jyrkänkuilun
reunaa mutkittelevan kadun varrelta pienoisen ravintolan,
istuudun sen edustalle tehtyyn lehtimajaan, tilaan viiniä ja
iloitsen olemisestani. Se on vasta »Alppila» se! Eihän olla
vielä erittäin ylhäällä, takana tuolla on vuoren rinnettä
vielä kilometrittäin ylöspäin. Mutta jo näkyy tästäkin maa-
ilmaa tarpeeksi, näkyy melkein koko Genevejärvi tyynine
pintoineen, jota laivat kyntävät, mutta näyttävät kyntävän
niin hiljaa, että tuskin liikkuvat; näkyy äskeiset kaupungit,
mutta huoneet ovat jo kuin pieniä mökkösiä; näkyy tuossa
aivan edessä syvä laakson halkeama, jonka reunat ovat vil-
jellyt kaikkialla, missä viljelijä vaan on voinut saada jalan-
sijaa; näkyy laakson toisella puolella viinimaita ja niiden
keskellä kyliä tai linnoja ja edempänä aaltoileva vuoristo
yhä yleten, kunnes viimein kaiken sen takana on lumi-
huipusto. Se nyt on yksi maailman ihanimpia ja suuren-
moisimpia näköaloja, niin vaikuttava ja voimakas, että silmä
milt'ei uupuu ja hakee vaistomaisesti jotain yksitoikkoi-
suutta, voidakseen levähtää. Mutta turhaan se sitä hakee;
mihin vaan kääntyy, kaikkialla on jotain, josta sen täytyy
väkisinkin iloita.

Mutta asemakello soipi ja minä kiiruhdan junaan.
Se on nyt oikea juna oikeine vetureineen ja vaunuineen.
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Ja rata on oikea rautatie, se tietysti erotuksena, että kiskojen
välissä on kolmas kisko, hammaskisko, johon veturin ham-
maspyörä tarrautuu kiinni ja jytyyttää junaa ylös.

Vaikk'ei matka ylös alpeille tuommoisessa ajopelissä
olekaan saman arvoinen kuin jos sen tekisi jalkaisin, niin
tekee sen nyt sentään siinäkin ennemmin kuin on kokonaan
tekemättä. Joskaan tässä ei saa sitä tyydytystä, minkä
vastuksien omin voimin voittaminen tuottaa, niin voihan
kuitenkin tuntea tyytyväisyyttä ja oikeutettua ylpeyttä
siitä voitosta, minkä ihmisnero on saavuttanut lähtiessään
valloittamaan luontoa sen vahvimmissa varustuksissa.

Jakyllä se on ollutkin ankaraa valloitusta tämän vuori-
linnan valloitus. Joka askeleella näkee, miten taistelu on
tapahtunut.

Ensin ovat vakoilijat, sopivan ratasuunnan tutkijat,
lähteneet liikkeelle. Ne ovat kierrelleet vuorien rinteitä,
mitelleet välimatkoja kukkulalta toiselle, suunnitelleet
siltoja kuilujen yli, joiden pohjassa äkäinen vuoripuro
hampaitaan irvistää, laskeneet nousuja, lohkoneet ajatuk-
sissaan kallioiden kielekkeitä, joista ei muuten pääse ohi,
ja puskeneet vuoren seinän läpi, josta ei olisi päässyt yli
eikä ympäri. Vihdoin he ovat saapuneet sinne, missä lumi
suurimman osan vuotta peittää nietoksiinsavuoren ylimmän
harjan, jasielläon tullut seisaus, ja siitäon täytynyt kääntyä
takaisin, keskikesää odottamaan. Keskikesä tuli, lumi suli
ja tiukkia koukeroita tehden saivat he linjan suunnatuksi
sinne, mihin oli tarkoituksensa päästä. Heidän jälestään
tuli varsinainen sotaväki ja alkoi valloitustyönsä. Osan
työstä suoritti jalkaväki: lapiomiehet, kirvesmiehet, käsin
poraajat, ja tasoittivat tietä minkä voivat. Insinööri-osasto
rakensi sillat, tykistö lohkoi kalliot, puhkoi tunnelit, ja
viimein saapui ratsuväki höyryhevon selässä voittoa täy-
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dentämään, kisko kiskolta karkoittaen voitetun vuorenväen
yhä edemmä, yhä ylemmä. Vaan vaikka voitto on saavu-
tettu, on työ suuri yhä vieläkin sitä ylläpitäessä. Sillä ei ole
antautunut vuoren ukko, ei rakentanut rauhaa, vaan aina
uhkaa se maanvieremällä, vesitulvalla ja lumivyöryllä,
ja aina täytyy olla säännöllinen vartiojoukko valloitettuja
asemia puolustamassa.

Tuon tuostakin niitä näkee radan varrella, rotevia,
tarmokkaita miehiä sitä tukemassa ja kuntoon panemassa,
poistamassa radalta kaatuneita puita ja lunta luomassa
niiltä paikoin, minne sitä on pyryttänyt.

Me lähdimme hiljaa nytkytellen Glionin asemalta
liikkeelle. Mitä tuolla matkalla nyt näin?* Ensin siellä oli
ollut tuolla alhaalla lämmin, miltei tukehduttavan kuuma
järvenrantalaakso, jossa ihmiset käyskentelivät keveissä
kesäpuvuissaan, jossa kevään tuoksuvia kukkasia kaduilla
myyskenneltiin ja jossa viiniköynnökset rehoittivat rinteillä.
Se oli etelän kesä?* Glionissa, johon vipurata päättyi ja
josta tämä hammasrautatie alkoi, oli jo viileämpää, mutta

kasvullisuus oli sielläkinetelämainen japuut »ulkomaalaisia».
Viiniköynnökset eivät enää viihtyneet, mutta puutarha-
ja hedelmäviljelys oli vielä voimassa. Jonkun neljännes-
tunnin noustua harvenivat ja pienenivät puutarhat ja etelän
puut, siellä täällä vain jonkun talon edustalla oli omena-
ja kirsimarjapuita. Oltiin arviolta noin Keski-Euroopassa.
Kuljettiin hetki, kuljettiin kaksi, niin jopa hetkenä kolman-
tena — oli tultu Itämeren yli. Terve Suomi, oi terve Poh-
jola! — siinähän on koivu, tuossa petäjä, tässä kuusi!
Pohjolan kesä ihanimmassa kukoistuksessaan, oikea suoma-
lainen lehto, lehdon takana havupuita kasvava vuorenrinne,
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ja lehdon ja hongikon välisessä pikku laaksossa kukkiva
niitty, jonkareunaa juna kulkee! Ihan niin kotoista kaikki,
että tekisi mieli huutamaan: »hoi, Matti!» tuolle talonpojalle,
joka reppu selässä astelee radan vieressä kulkevaa poikua
johonkin vuorimajaansa. Sydänmaassa ollaan, asutut maat

ovat jääneet jälelle päin, siellä täällä vaan pilkoittaa joku
karjakartano, joka näyttää autiolta, kun lehmät eivät, vielä
näin kesän alussa ole ehtineet tänne ylös.

Suomesta on lyhyt tie Lappiin, ja nyt ollaan Lapissa.
Puut ovat pienenemistään pienenneet, koivut ovat muuttu-
neet vaivaiskoivuiksi, kuuset kurjiksi taimiksi, hongikko
kanervikoksi. Vihreys on poissa, maa on ruskeaa ja likaista
ja vesiperäistä. Totta tosiaan — siinä on suo, suon reunassa

karuja kallioita ja kallioiden välissä näkyy ensimmäinen
sulamaton, vettä itkevä lumikinos. Kuta ylemmä tullaan,
sitä autiommaksi ja kolkommaksi käy maisema, ja viimein
ollaan keskellä nietoksia. On siis tultu vähän päälle tunnissa
läpi koko Euroopan, Välimeren rannalta — Inariin. On kuin
mielikuvituksen siivillä lennetty ja nähty ja tunnettu kuin
lyhennysotteissa kaikki eri vivahdukset, joita luonto ja
ilmanala voi tarjota puolen maapallon puoliskon poikki
kuljettaissa. Jakun pysähdytään pienelle asemalle hankien
keskeen, niin on vaikea uskoa aistimiensa todistusta siitä,
että tämä kaikki ei kuitenkaan ole unta.

On tultu alppikirkon harjalle ja siihen hetkeksi pysäh-
dytty. Jälellä tuolla alhaalla on huimaavan pitkä, jyrkkä
kattorinne, jokanäyttää vievän suoraan Geneven järveen, —

kaikki epätasaisuudet sulavat yhdeksi viettäväksi lakeudeksi,
— ja edessä on vielä vaikein taival ylös kirkontorniin, vuori-
temppelin näkötorniin.

Kolkko on kulku sinne. Niin pian kuin asemalta läh-
detäänliikkeelle, peittävät vuoret näköalanalaspäin. Kaiken
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maailman kauneus on kadonnut ja meitä ympäröi aave-
mainen, synkkä, peloittava vuoriston luonto. Päivä kyllä
paistaa lämpimästi, mutta kohta kun joudutaan varjoon
tai pistäytään tunneliin, käy värisyttävä kylmyys läpi koko
ruumiin. Tunnelit ovat tehdyt milloin vuoreen, milloin
läpi lumikinoksien. Ei näy muuta kuin lunta ja paljaita,
ruskean harmaita, keilamaisia vuorten huippuja. Luonto
on täällä samanlaistakuin se samaan aikaan vuodesta on valo-
kuvista päättäen — Huippuvuorilla. On sivuutettu Lappi
ja Taka-Lappikin ja ollaan keskellä Jäämerta.

Ja kuitenkin, kaikitenkin —ollaan keskellä sivistynyttä
maailmaa. Sillä lumitunnelin puhkaistuaan ja viimeisen
ponnistuksen tehtyään pysähtyy juna hotellin edustalle,
jokaon ainakin yhtä suuri ja komea kuin Seurahuoneen talo
Helsingissä.

Suurin osa matkustajista rientää hotelliin, mutta minulla
ei ole siihen aikaa. Näen tornin huipun muutamia satoja
askelia ylempänä hotellista. Sinne vie loivaa rinnettä
kohoava, paikoitellen lumen peittämä mutkitteleva polku,
ja muutamain minuuttien kuluttua seison viisituhatta
jalkaameren pintaa ylempänä, vuoren kukkulalla, Rocher de
Naye'n huipulla, keskellä alppimaisemaa, ikuisen lumen
ympäröimien vuorenhuippujen keskellä ...

Kerron toiste, miltä näyttää maisema ikuisten lumien—

jos sinne joskus omin voimin nousen.



MINKÄ MITÄKIN TYROLISTA
(1903.)

TULO TYROLIIN.

Oli ihana se tunne, mikävaltasi mielen, kun painostavat
poutapilvet taivaanrannalla alkoivat muuttua lumivuoriksi.
Kun on kärsinyt kuumuudesta Kööpenhaminassa, Berlinissä
ja Mynchenissä ja silmä saanut monenkertaisen kyliänsä

iänikuisista tasangoista, sekä kaupungeissa että maalla,
niin ei ainoastaan huoahda helpotuksesta, mutta huudahtaa
siitä, kun jää ja lumi, ja vielä etelästä päin, vilkuttavat
silmää. Se on sitä suloisempaa, kun on määrä pysähyttää
matka jonkun lumivuoren juurelle ja siellä viettää kesä.
Jos ne jo näin kauaksi penikulman päähän lietsovat viileyttä

mieleen ja rauhaa rintaan, niin mitä sitten mahtavatkaan
tehdä lähempänä ja kesän kuumimmillaan ollessa! Siinä
suhteessa — ja monessa muussakin — on kaikki toteutunut
yli toiveidenkin, sillä tätä kirjoittaessa sataa lunta tuolla
puoli kilometriä ylempänä ja täällä laaksossa on viikon päivät
ollut lämmintä tuskin kymmentä astetta.

Mutta missä nyt ollaan?
On suuri valtatie, ikivanha esihistoriallinen ajotie ja

nykyaikainenrautatie sen rinnalla, joka Tonavan haarajoen
Innin laaksoamyöten pyrkii Italiaan niin pitkälle kuin pääsee
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ja sitten sen loputtua Brennersolan läpi jatkaa matkaansa
vuorien yli. Innlaaksosta, joka kuta ylemmä tullaan sitä
vuolaampana virtaa yhä korkeampien vuorien välissä,
haarautuu pieniä »inne jä»,sekälaaksoja että jokia,kuin ruotia
kalan selkärangasta. Ne laaksot menevät ainaalppien juurelle
saakka, ja yhtä semmoista laaksoa myöten, Tsillerlaaksoa,
mekin löysimme tiemme sinne, missä nyt olimme.

Tänne meidän laaksoon tuopi oikein rautatie, joka
eroaa isoltavaltakuntain väliseltäradalta Jenbachin asemalla,
muutama tunti ennen Insbruckia, Tyrolin pääkaupunkia.

Sitä sievää, siistiä, herttaista, kapearaiteista pikku
rautatietä! Ollapa meillä Suomessa jossain semmoinen kesä-
asukkaita varten rakennettu, esim. rantaradalta jonnekin
Porkkalaan — tulee vielä selviämään, miksi juuri meren-
rantaa tulin ajatelleeksi. Se on aivan uusi, avattu liikkeelle
muutama vuosi sitten, jakiiltää puhtauttaan ja nuoruuttaan.
Vaunujen seinät ovat lasista, niin että niistä kurkistelemat-
takin näkee ympärilleen, vauhti on hidasta, pysähdykset
pikku asemilla pitkät kuin Porvoon radalla — mutta mikä
ero muuten! mikä ero! — niin että silmä ehtii sulattaa sen,
minkä se saa. Kun on pikajunan ahtaudessa kiitänyt ja
keikkunut kuin viimeistä päiväänsä kohden, tuntuu sano-
mattoman suloiselta istua tässä vielä hengissä ja nauttia
uudelleen elämästä ja sen antimista. Menköön maailma
menojaan, ja jumalankiitos, että olen päässyt sen jaloista
pois!

On ihanaa astua jossain siellä kotona pois jyskyttävästä
höyrypurresta noutamaan tulleeseen venheeseen ja soudella
jotain pitkää lahdenpoukamaa kohden niittyisten rantain
välissä. On yhtä ihanaa tämäkin taival. Liekö missään
maailmassa paikkaa, joka olisi niin viehättävä jarauhoittava
kuin tämmöinen viheriä vuorilaakso. Hajalle pyrkivään
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ja rikki revittyyn mieleen se vaikuttaa aivan ihmeellisen
rauhoittavasti ja rajoittavasti, ja helposti voipi käsittää,
miksi kaikki maailma tämmöisiin paikkoihin pyrkii. Laakso
on kauttaaltaan niittyä, siellätäällä on siihen jotain kylvetty,
viljaakin. Ruis siinä parhaallaan hedelmöi, ohra tekee
tähkää. Ruolla olevan tai juurikaan niitetyn heinän tuoksu,
tuon mehevän alppiheinän, joka tuoksuu vielä voiksi ja
juustoksi muuttuneenakin, täyttää ilman. Siellä täällä on
jollain karummalla paikalla, minne joki on työntänyt
hiekkaa tai sullonut kiviä, lehto, leppä-, tuomi-, pihlaja-
tai kirsikkalehto, toisaalla kasvaa kuusia. Vainioiden kes-
keltä paistaa vähä väliä pienoisen sini- tai vihreäkattoisen
kirkon valkea torni, sen ympärillä on hedelmäpuiden pii-
rittämä kylä ruskeine, puisine huoneineen ja tuolla täällä
joku uudempaan tyyliin rakennettu hotelli.

Metsä on meillä aina niittymaiseman kehys, ja niin
on täälläkin. Mutta kun metsä meillä tavallisesti peittyy
puittensa taakse, näkyy se täällä kaikessa laajuudessaan ja
suuruudessaan jyrkän vuoren rinteellä. Missä rinne on
jyrkin, siellä on metsäkin synkin; missä taas loivempi,
siellä on metsän kestossa pieniä peltoja ja niittyjä mökkien
ympärillä, sydänmaan mökkien, jotka näyttävät käyvän
yhä vähäisemmiksi ja köyhemmiksi, kuta ylempänä ovat,
kunnes niitä lopulta ei ole niitäkään enää tuolla, missä erä-
maa, koskematon kivikorpi alkaa lumen ja kasvullisuuden
rajalla. Sillä sii n ä se nyt on lumi, viileä silmälle nähdä,
viileä keuhkojen hengittää, jatkona taivaasta, jonka hatta-
roista sen tuskin erottaa, jossa se ikäänkuin riippuu kiinni,
näkymättömän voimanavulla ikäänkuinkannattaen tätä laak-
soa, jokaon sieltä laskettunaalas ihmisten hetkelliseksi iloksi.

No niin, vaikk'ei tämä nyt olisikaan taivaallinen puu-
tarha, niin saanen sitä kuitenkin sanoa »maalliseksi para-
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riisiksi». Ja siksi minä sitä tahtoisin kutsua etupäässä sen
tähden, että se niin paljon muistuttaa Pohjoismaita, Suomea.
Ja siinä se on sen suurin viehätys. Sillä —en tiedä, uskal-
lanko sen tunnustaa — mutta ei ainakaan minua ole mikään
ulkomailla matkustellessa liikuttanut enemmän kuin se,
kun kohtaa siellä jotain kotimaista, jotain »omaa», jotain,
joka näöllään, tuoksullaan tai muulla muistuttaa minua siitä,
mitä kotona on. Ja ilostus, hämmästys on kahdenkertainen,
jos tuo tuttu esiintyy jotenkuten kirkastuneena, jalostu-
neena semmoiseksi, miksi kotoinen luonto tai kotoiset olot
voisivat kehittyä, jos niitä osattaisiin ihmiskäsin ja
ihmisaattein kirkastaa ja jalostaa.

Mutta juna on pysähtynyt — pysähtynyt siksi, ett' ei
se pääse enää sen edemmä. Laakso on kapenemistaan
kaventunut, vuoren seinät käyneet jyrkemmiksi, mäen
huiput lumisemmiksi, ne ovat kupeelta kiertyneet eteen
ja seisovat seinänä vastassa, muodostaen umpipohjukan.
Ollaan siinä, mihin on pyritty, etsimässämme tyrolilaisessa
vuorilaaksokylässä, Mayrhofenissa.



»ENSI-ILTA».

Vaikka matkailijaliike täällä on ollutkin jokauan käyn-
nissä, luoden m. m. lukuisia hotelleja, ei tämä kylä kuiten-
kaan vielä näy joutuneen sen turmeluksen alaiseksi, jonka
heti huomaa vanhemmissa turistiseuduissa. Tulija saa
rauhassa kantaa kapineensa kantajain ja ajurien niitä häneltä
riistämättä — Italiassa oli ajuri minulta kerran rouvanikin
ryöstää. Ajureja ei täällä muuten voisi ollakaan, sillä ei ole
semmoisia teitä, joitamyöten voitaisiin ajaa. Saamme lähteä
itse itsellemme asuntoa etsimään. Sen löydämmekin heti
aseman luota.

Ja kun nyt olemme kerran päässeet sille tuulelle, siihen
mielentilaan, ettäkaikki meitä miellyttää, niin miellytti meitä
hotellikin, mikä tapahtui nyt ensi kerran elämässäni. Se on
kyllä kaikenlaisilla uudenaikaisillamukavuuksillavarustettu,
sähkö sekä -kelloineen että -valoineen, mutta samalla on
siinä oma kansallinen leimansa. Se on vain hiukan hienom-
maksi kehittynyt talonpoikaistalo, rakennettu paikalliseen
malliinsa.

Tyrolilaisessa talossa on tilava käytävä, joka jakaa sen
kahteen osaan. Kahden puolen tätä käytävää on toisella
puolen asuinhuone eli tupa — usein savutupa! — ja sen
takana keittiö, toisella puolen jonkunlainen työhuone ja
ruokasäiliö. Käytävästä vie raput toiseen kerrokseen, jossa
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sielläkinon läpi koko kerroksen samanlainen käytävä, mistä
vie ovet makuuhuoneisiin. Molemmista näistä käytävistä
pääsee verannalle eli parvekkeelle, jommoinen kiertää koko
rakennuksen sen kumpaisenkin kerroksen kohdalla.

Tästä alkuperäisestä talosta on nyt melkein mitään
muuta kuin sen pinta- ja kuutio-alaa laajentamalla saatu
aivan erinomaisen herttainen ja hauska vieraskoti. Aliker-
roksessa on yksi huone tarjoiluhuone eli vierastupa, jossa
ei syödä, mutta nautitaan vain viiniä, olutta t. m. s. ja
johon seudun rahvas kokoontuu iltaansa viettämään, välistä
laulamaan ja tanssimaan. Tämä huone on sisustettu tuke-
villa pöydillä ja seinää myöten kulkevilla penkeillä. Sen
takana on samalla puolella käytävää ruokasali, joka on pyhi-
tetty varsinaisia vieraita varten, ja sinne paikkakuntalaiset
eivät tule. Toisella puolen käytävää on jonkunlainen luku-
sali eli salonki, jossa on sanomalehtiä, kirjallisuutta ja
kirjoitusneuvoja. Toinensillä puolen oleva huone on jonkun-
lainen varastohuone tai on se sekin muodostettu matkusta-
jain olinpaikaksi. Yläkerrassa ovat sitten makuuhuoneet.
Verannat ovat isonnetut jalaajennetut vierasten olinsijoiksi,
ja on niistä sateelta ja paisteelta suojaavien räystäitten alta
mitä ihanin näköala laaksoon ja vuoristoon.

Kodikkaisuuden tunnetta lisää vielä suuressa määrin se,
että se on talon oma väki, joka ottaa vastaan vieraat ja niitä
hoitaa. Pulska isäntä ja komea emäntä —en ole missään
nähnyt niin pulskia isäntiä ja emäntiä — tulevat ystävälli-
sesti kattelemaan ja riisumaan päällysvaatteita, talon omat
tyttäret — en ole missään nähnyt niin paljon kauniita tyttöjä
yhdessä paikassa kuin täällä — saattavat vieraan huoneeseen
jahänelle vuoteen valmistavat. Jane samat tyttäret toimivat
sitten myös tarjoilijaneiteinä. Ei mitään ikäviä »kyyppareita»,
ei mitään liukaskielisiä ja -mielisiä »ovenvartijoita».
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Ja kun sitten tullaan alas aterioimaan, niin istuutuvat
isännät, emännät, tyttäret kukin vuoroonsa vieraalle seuraa
pitämään, kysymään kuulumisia ja tarvittavia tietoja anta-
maan. Ikävä vaan, että niiden saksa on sellaista, ett'eivät
sitä berliniläisetkään ymmärrä, mutta kun sanoo »joo! joo!»
joka paikkaan, niin ainahan siinä suoriudutaan.

Tämän ravintolan omituisuuksiin kuuluu vielä, että se,
samallakun on täydellinenravintola, on myöskin täydellinen
talonpoikaistalo, jossa harjoitetaan maanviljelystä jakarjan-
hoitoa. Siinä on navetta, josta kuuluu lehmäin ammuntaa
ja kilien kellojen kilinää aamuin ja illoin; heinää tehdään

tuossa verannan edessä niityllä, josta apilaan tuoksu illan
kosteuden kanssa leviää joka huoneeseen; tyttäret hoitavat
kasvipuutarhaansa ja tuovat sieltä vihanneksia pöytään ja
ruusuja pöydälle. Maidot, voit, juustot, jopa hunajakin,
jota nautitaan kahvileivän kanssa ja jota mehiläiset valmis-
tavat alppiniittyjen lemuavista kukkasista — kaikki ovat
kotitekoa. Yksin valaistuskin on omaa, koko kylän omaa:
kosken voima muutettuna alppi-sähkövaloksi.

Täällä on meidän mainio olla.

On vilpoinen, kirkas ilta tämä meidän tyrolilainen
ensi-iltamme. Istumme parvekkeella. Tummina kohoovat
vaarat jaluovat jyrkkiäpiirteitä taivasta vasten, josta tähdet
leimuaa. Vielä helottaa laskeneen auringon valo lumisilla
huipuilla. Alppikoski kohisee, pienet purot solisee. Ruis-
rääkkä ääntelee, sammakkokurnuttaa kotoisen tuntehikkaasti,
laulurastas sirauttelee alppien rinteiltä. Tuossa sihahti
iltatuuli ruispellossa. Suljen silmäni ja olen — Suomessa.



TYROLILAINEN KYLÄ.

Olen koettanut etsiä sopivaa vertausta, joka antaisi
sattuvan kuvan tästä Tyrolin kylästä vuorien välissä, mutta
en ole voinut keksiä parempaa kuin sen vanhan, että se on
hedelmä kukkaismaljan kestossa. Vihreässä kivimaljassa
vihreä hedelmä. Vertauksen täydentämiseksi voi vielä lisätä,
että tuo malja on asetettu lumen ja jään keskeen raittiina
pysyäkseen.

Puhuakseni maalarien kieltä, niin ovat ne erilaiset
»vihreydet», jotka antavat maisemalle täällä sen luonteen.
Laaksomaljan pohja on niityn vihreää, yhtäällä kukkivan
niityn, toisaalla vähän ruskeamman, jonka yli viikate jo on
kulkenut, sekä toisin paikoin jyrkissä neliöissä olevaa
rukiin ja ohran vihreää; maljan laidat ovat kauttaaltaan
kuusimetsän vihreää, johon vain siellä täällä on vedetty
suonia tai lätkätty pilkkuja samasta niityn vihreästä kuin
alempana. Maljan ylimmän reunan muodostavat alppien
kiviset, harmaan ruskeat selänteet ja huiput.

Siinä olisi valmis malli kivikupin »glaseeraukseen»,
aivan suorastaan luonnosta otettu. Ja jos te, kotoiset gobe-
liinien kutojattaret tai muut taiteellisten tapettien tekijät,
haluatte niinikään suoraan luonnosta löytyvää mallia, niin
enpä tiedä, mistä sen saisitte silmälle suloisemman kuin
tuollaisen vihreän, kuusia kasvavan alppiseinän, jos sen ylä-
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laitaan vielä kuvaatte raiteen sinistä taivasta, valkoisine
poutapilvineen tai lumihuippuineen. Siinä on kaikki värit,
mitkä suomalaisessakin maisemassa, vaikka vähän vaikutta-
vammin. Ja jos valo tuolla tavalla »tapioituun» huoneeseen
tulisi katosta, niin pitäisi sen olla asua yhtä viehättävän kuin
suomalaisen savupirtin, jonka lattialle olisi levitetty heiniä
ja seinille ripustettu kaisla- ja ruohokerppuja kuivamaan
ja jonka — katto olisi poistettu.

Keskellä tätä kylää on pienoinen kirkko, valkeaksi
maalattu, ja katto ja torni vihreiksi. Kirkkoa piirittää yh-
deltä puolen vähäinen hautuumaa, toiselta puolen pappila —

papilla on komea bernhardiinikoira, joka istuu ikkunassa
ja isäntänsä kehoituksesta silloin tällöin haukahtamalla
tervehtii iiiaKsi tungettelevia turisteja — kolmannella
puolella on kansakouluhuone. Koulu on ainakin osaksi
kirkollinen, koska siinä näkyy antavan opetusta pappi ja
myöskin eräs nunna eli n. k. »sisar».

Aivan kirkon läheisyydessä on joukko samanlaisia
hotelleiksi muuttuneita talonpoikaistaloja, joista yhden
edellä kuvasimme. Ulompana on puutarhain ja niittyjen
keskessä toisia taloja, joita toisiinsa yhdistää mitä sievim-
mät jalkatiet.

Lähdemme muutamata semmoista seuraamaan. Se kul-
kee parhaillaan kellastumassa olevaa ruispellon piennarta.
Pellon ojassa virtaa vastaamme huimaavaa vauhtia lähde-
kirkasta vettä, joka on siihen johdettu jostain ylempää
alppikoskesta, minkä kumea kohina alinomaa kuuluu kor-
viimme. Tämä oja, joka kulkee talosta taloon, antaa kylälle
sen erikoisen luonteen. Se on monessa suhteessa sen valta-
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suoni, sen voiman ja varallisuuden lähde. Melkein joka
talossa on täälläpieni kotitarvemylly, jota tuo puro pyörittää;
siitä saa liikevoimansa rautapaja ja ainakin kaksi suuren-
laista puusepäntehdasta, joissa höylät, sorvit ja sirkkelit
käyvät sen avulla, jakäyttää se vielä lauta- jalankkusahaakin.
Nuo laitokset eivät kuitenkaan ole mitään suurtehtaita, vaan
aivan yksinkertaisia kotiliikkeitä, joissa talonisännät poiki-
neen ja muine väkineen tekevät työtään ja jotka etupäässä
tyydyttävät paikallista tarvetta. Siitä on seurauksena,
että koneet ja muut laitokset ovat mitä yksinkertaisinta
lajia. Pyörä, jonka vesi panee liikkeelle, on läpimitaten
pari kolme syltä, puusta tehty ja käy useinkin taivasalla.
Vesi ruiskahtaa siihen kaitaisesta rännistä, ja kun pyörää
tahdotaan pysäyttää, niin siirretään ränni syrjään ja vesi
juokseeohi; toisessa paikassa voi olla luukkurännin pohjassa,
jota sulkemalla tai avaamalla vesi johdetaan rattaaseen tai
siitä pois.

Paitsi näitä laitoksia tarjoo joka talon ohitse hyrskyävä
puronen kaikenlaisia muitakin etuja jokapäiväisessä talou-
dessa. Siinä pestään pyykit jaastiat ihan keittiön portaiden
edessä, siitä puutarhat kastellaan, ja olenpa nähnyt sitä
kuljetusneuvonakin käytettävän siten, että laudanpalasia,
halkoja, jopa puuastioitakin sitä myöten uitetaan talosta
toiseen. Vaikka vesi yhä uudistuessaan näyttää olevankin
kirkkaampaa ja puhtaampaa kuin Riihimäen lähdevesi,
ei se näille herkkusuille kuitenkaan kelpaa ruoka- ja juoma-
vedeksi. Sitä varten on erityinen johto, johon sama puro
pumppuaa veden suuresta alppikoskesta ja joka milloin
maanalaisia, milloin maanpäällisiä puutorvia myöten tuopi
lirisevän pikkupuron joka talon portaiden eteen.

Mutta ei vesi vain vetenä hyödytä ja palvele kylää
ja sen tarpeita. Tulenkin muodossa se vielä tunkee joka
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taloon, tulen javalon, sähkölaitoksesta saadun. Kylän päässä
olevaa pientä sähkölaitosta hoitaa sitäkin muuan talonpoika
muitten töittensä ohella.

Kaikki se lorina ja lirinä, se hyrinä ja pyörinä, joka
syntyy veden liikkeestä ja sen liikkeelle panemista laitok-
sista, tekee varsinkin vieraaseen hyvin virkistävän vaiku-
tuksen. Se on musiikkia, joka soipi yöt ja päivät, ei yksi-
toikkoisesti, vaan aina eri äänilajeissa sen mukaan millaiset
ovat ilmat ja tuulet, erilailla silloin, kun yksi laitos käy ja
toinen seisoo, erilailla silloin, kun vesi hyrskyy rattaissa tai
johdetaan niiden ohitse. Lähempänä ollen kuuluu yksi
sävel, etäämpänä ollen toinen; kun ikkuna on auki, soipi
puro niin, kun se on kiinni, näin; mutta aina sen kuulee ja
aina siitä korva iloitsee.

Vaan kaiken yli kuuluu kuitenkin pikkupuron lirinän
ja lorinan ohella suuren kosken kohina.

Tämän kosken muodostaa kolme vuorikoskea, jotka
Mayrhofenin kylän kohdalla ja sen vainioiden kestossa
yhtyvät toisiinsa. Nuo kosket ovat sekä kukin erikseen
että toisiinsa yhtyneinä täydellisenä vastakohtana kylää'
palvelevalle purolle. Puro on työjuhta, kosket ovat täy-
dellisiä villihepoja, joita eivät ainakaan täkäläiset ihmis-
voimat näy kyenneen kesyttämään. Jalat suorina ja harja
hajallaan karkaavat ne ohitse omia aikojaan ja omia teitään,
ja ihmiset saavat kiittää onneaan, ett'eivät jalkoihin sorru.

Tuolta ylhäältä, ikuisten lumien ja ikuisten jäiden korkeuk-
sista, ovat aurinko ja etelän lämpimät tuulet ne irtauttaneet.
Hurjistuneina hyökkäävät ne alas hypäten yli huimaavien
kuilujen, yhtyvät yhä useammat toisiinsa yhä isommaksi
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laumaksi, karkaavat toistensa kilvalla toistensa ohi, puristu-
vat vähää ennen laaksoon tuloaan pelkäksi vaahdoksi ja
jatkavat sitä vimmaansa ja sitä vauhtiaan yhtenä ainoana
kuohuna kylämme ohitse, pysähtymättä ainoaankaan suvan-
toon, huoahtamatta ainoassakaan niemen kainalossa tai
akanvirrassa. Eivät mitkään meikäläiset kosket, ei Pyhä-
koski, ei Imatrakaan ole tehneet minuun niin vihaista,
niin hillitöntä vaikutusta kuin nämä ärjyt. Ehkä se tulee
siitäkin; että ne tuskin tuntiakaan pysyvät ennallaan.
Niiden veden paljous ja siitä seuraava vauhti ja vauhdin
synnyttämä vilinä ja ulina vaihtelevat voimassa useinmonta
kertaa päivässä. Ne tulevat ja menevät kuin tuuliaispäät
ja riippuvatkin suorastaan tuulista ja ilmoista. Yhtenä
päivänä tai yönä sataa siellä tuolla ylhäällä lunta suunnat-
tomat määrät, niin että missä eilen näkyi paljas kallio tai
vihreä nurmirinne, siellä on tänään kaikki valkoisina kinok-
sina. Tänään siellä etelätuuli saa aikaan sateen, joka peh-
mittää kinokset, ja huomenna paistaa päivä täydeltä teräl-
tään. Mutta sitten on taas yöllä kylmä ja pakkanen, joka
vähentää sulamista. Kaikki se tuntuu aivan välittömästi
alppikoskessa, ja niin ne ovat lakkaamatta ilmojen hermos-
tuttavan vaikutuksen alaisina. Sen kuulee helposti niiden
äänestä ja näkee niiden hyrskystä. Väriäänkin voipi vesi
silloin tuontuostakin vaihtaa, muuttaen sinenvihreän vaah-
tonsa keltaisen ruskeaksi.

Eikä vain siitä. Usein näyttää alppikoski villipeto-
tapojaan paljoa tehokkaammalla tavalla, tulvimalla yli
äyräittensä muutamien tuntikausienkuluessa. Silloin menee
sillat, murtuu maat, särkyy pellot, kaatuu huoneet. Totisiksi
käyvät talonpojan kasvot hänen semmoisista puhuessaan;
sillä se on jotain, jollehän ei mitään voi. Ainoa, minkä hän
mahtaa, on että hän laskee kivellä kosken reunat niinkuin
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kanavan. Se estää tavallisissa oloissa ainakin rantaäyräiden
vyörymistä, mutta veden nousemista vainioilleen hän ei
voi estää. On oivallettu, että metsä pidättää kosteutta,
että sitä siis on suojeltava, niinkuin hyvin huolellisesti
suojellaankin ja vain määrän mukaan sitä hakataan. Muut
varokeinot pitää täälläkin jättää pilvien pitäjän huoleksi.
Ja se tehdään siten, että häntä iepyttääkseen ja häneltä

suojaa anoakseen kerran vuodessa pannaan toimeen kirkol-
linen juhlakulkue, joka pappien messutessa ja suitsuttaessa
nousee jonkun matkaa ylös vuorille ja johon kylän asuk-
kaat miehissä ottavat osaa.

Tulvat ovat sitä tuhoisammat kun viljelysmaata, jota
ne aina tullessaan hävittävät, on niin vähän. Kylällämme,
jossa asuu noin puolentoista tuhatta henkeä, on sekä asutta-
vanaan että viljeltävänään maa-ala, joka pituudeltaan on
vain pari kolme kilometriä ja leveydeltään noin puoli sen
vertaa. Kaikki, mikä ikinä voidaan, käytetään viljelykseen.
Maan suhteen ollaan niin tarkkoja, että sitä ei raatsita jättää
esim. halkopinojenkaan alle, vaan pinotaan halot ja muut

puutavarat m. m. veden päälle, s. o. puron poikki asetetuille
telineille.

Vaan jos maata on vähän, niin sitä paremmin se näkyy
kasvavan. Olen harvoin nähnyt niin hyötyvää ruista — sitä
nyt juuri parhaillaan leikataan — ja niin meheviä niittyjä.
Heinä kasvaa ihan silmissä, ja sitä korjataan alinomaa —

luulen että niitystä otetaan ainakin kolme luokoa vuodessa.
Suurin osa vainioista onkin heinänkasvussa ja ainoastaan
siellä täällä näkee vilja- tai perunapellon. Heinän ja viljan
korjuun toimittavat vanhat miehet tai naiset, sillä kaikki
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reippaampi miesväki asuu koko kesän alpeilla karjan kanssa.
Naisten huolena on myöskin hoitaa puutarhaa, joka on
joka talossa ja jossa kasvaa etupäässä salaattia, kaaliksia
ja juurikkaita. Hedelmäpuita, kirsikka-, omena- ja luumu-
puita on myöskin joka talon ympärillä.

Ja kukkia! Ruusupensas kasvaa miehen korkuiseksi
puuksi ja nuokkuu kaiken kesää raskaitten kukkiensa painon
alla. Kukkia on sitäpaitsi joka verannalla, jokaparvekkeella,
joka ikkunan ulkolaudalla— ja joka naisen ja miehen hatussa
ja rinnassa juhlapäivinä.

Kukkaismalja! — niin, kukkaismaljahan se on siinäkin
suhteessa tämä tyrolilainenkylä. Kukkaismalja, johontaatto
taivahinen yhtenä päivänä vettä pilvistä valaa, toisena
päivää paistattaa; ja jota hän vuoriseinän avulla suojelee
milloin liialta kuumuudelta, milloin liian kylmiltä tuulilta.



MENOJA JA TAPOJA.

Emme ole kauankaan olleet tässä vuorilaaksossa Mayr-
hofenin kylässä, kun eräänä aamuna heräsimme kanuunain
paukkeeseen. Pom! ensin yhden kerran ja sitten: Pom!
Pom! Pom! — aina vähäin väliaikain perästä. Kun kello oli
vasta viisi aamulla, niin oli ensimmäinen ajatukseni, että
yöllä on sota syttynyt ja tästä nyt tulee kuuma päivä.
Tätä luuloani vahvisti vielä se, että talon täysikasvuinen
poika ikkunasta katsoessani näkyi täysissä tamineissa pyssy
olalla, lippu toisella ja muuten puettuna tyrolilaiseen met-
sästäjäunivormuun, rientävän sinne päin, mistä laukaukset
kuuluivat. Ja muita samanlaisia univormuja riensi tietä
pitkin sekä hänen edellään että jälessään. Mutta mitä naiset
sodassa tekevät? — sillä niitäkin riensi samaan suuntaan.

Ja yhä lasit tärisi jakaiku jyrisi vuoresta vuoreen ukko-
sena. Pom! Pom! Ja ylhäältä vuoristosta pommitettiin
samalla tavalla vastaukseksi muista kylistä.

Jospa ruutia ja pommeja ja pyssyjä ja univormuja
tässä maailmassa aina käytettäisiin yhtä rauhallisiin tar-

koituksiinkuin nämäkunnon mar jahovilaisetniitä käyttävät!
Sillä ei kaikki tuo pauke ollut muuta kuin jumalanpalveluk-
seen herättämistä. Jokakerta kun on joku suurempi kirkol-
linen juhla, ajetaan kansa sillä tavalla ylös unestaan sitä
viettämään. Lähellä kirkkoa on niitty, niityn reunassa on
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kiviaita, kiviaidan päälle on asetettu kanuunan patruu-
neja, jotka siinä laukaistaan pitkän seipään kärkeen
sovitetun sytyttimen avulla.

Jos olisi muukalainen matkailija kuinkakin sikeästi
vielä tahtonut nukkua takaisin syntiensä uneen, ylös hänen
täytyi ja lähteä katsomaan, mitä muuta merkillistä tarjosi
se tapa, jolla Mayrhofenin tyrolilainen jumalaansapalvelee.

Oli tänään tavallista suurempi juhlallisuus, niin suuri
ja harvinainen, että sitä Mayrhofenin kylän historiassa
ei olekuin kerran tätä ennen mainittu. Se oli n. k. »primitz»-
juhla, joka merkitsee sitä, että tänä sunnuntaina lukee kylän

kirkossa ensimmäisen messunsa nuori munkki, joka on
kotoisin tästä kylästä. Kylä on ylpeä sille näin tapahtuneesta
kunniasta ja on tehnyt kaikki voitavansa viettääkseen päivää
arvokkaasti ja juhliakseen sen sankaria. Jo kansakoulu-
lapsilla oli ollut koko viikon lupa köynnösten ja seppelten
sitomista varten, joilla oli kirkko koristettu ja rakennettu
riemuportti kirkon eteen. Jo lauantaina olivat useimmat
talot liputetut, ja kun nuori fransiskolaismunkki saapui,
olivat kyläläiset torvisoittokuntineen häntä asemalla vastaan-

ottamassa. Illalla paloi värilyhtyjä joka ikkunassa, joka
parvekkeella, ja tuon tuostakin leimahti pimeydessä ben-
gaalisalamoita. Siellä täällä paloi vaarain huipuilla ja rin-
teillä kokkoja. Mutta kaikista liikuttavin ja omituisin oli
serenaadikonsertti, jonka torvisoittokunta pani toimeen.
Pappilan rappusilla, jotka tuovat suoraan kirkkomäelle,
istuu nuoren munkin isä, joka nähtävästi on ollut poikansa
kanssa kutsuttuna päivällisille papin luo. Ukon takana ja
ympärillä seisovat kylän vanha pappi — se sama, jonka
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koira ikkunasta haukkuu ohikulkevia — ja muutamia
muita munkkeja ja pappeja. Itsellään rovastilla on sikari
hampaissa. Portaiden eteen itse kirkon mäelle on asettunut
torvisoittokunta kyläläisten ja muukalaisten matkailijain
ympäröimänä. Soittokunta kaiuttelee säveleitään, etupäässä
iloisia valsseja ja polkkia. Jokaisen numeron jälkeen huuta-
vat papit portailta: bravo! bravo! ja taputtavat käsiään.
Ja miks'eivät taputtaisi! Kyläläiset antavat heille parasta
mitä heillä on, soittonsa, ja tekevät sen vilpittömästä sydä-
mestä. Kertoohan vanha eteläranskalainen legendaruno,
kuinka hurskas temppujen tekijä, markkinavoimistelija,
kun ei tiennyt eikä osannut madonnalle parempaa ilo-
uhria omasta puolestaan antaa, levitti mattonsa hänen
kuvansa eteen ja voimisteli siinä, kunnes luuli näkevänsä
jumaloitavansahänelle hymyilevän japäätään nyökäyttävän.

Mutta nyt on sunnuntai ja nyt mennään kirkkoon.
Kaikkialta tulvii kansaa pientä temppeliä kohti, vuorilta
valuen jalaaksoista nousten. Ne eivät mene sinne tunkeillen
ja toistensa kilvalla niinkuin meillä mikä mistäkin pääsee.
Kulkevat järjestetyssä juhlasaattueessa. Kirkon edessä
seisoo kylän kaarti, ampujapataljoona lippuineen ja pyssyi-
neen, ja muodostaa kujan. Siitäkujasta astuu sisään papisto
pyhiä kaluja kantaen. Heidän päällään kantavat kuoripojat
telttakattoa. Pappien kestossa astuu nuori, ruskeaan sarka-
vaippaan puettu nuorukainen, jonka pää on keskeltä kalju.
Heidän jälessään tulee rivi nuoria valkopukuisia tyttöjä,
kaikilla valkeat seppeleet päässä. Sitten seuraavat »viran-
omaiset», joista tunnen metsäherran, postimestarin, asema-
päällikön ja santarmin. Nyt kansakoululapset nunnansa


