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(Mukaelma Gulliverin matkustuksista).

Mä synnyin, lääkäriksi sain
]a haaviiriksi laivaan hain.
Mutt' kerran myrsky laivan kaas'
]a turvatta mä olin taas.

OP joka puolla vettä vaan,
Mutt' jopa keksi silmä maan.
Ma kahlasin ja vihdoinkin
Jo rannikolle nukahdin.

Mutf herätessäin: ah ja ai!
Kasvoinko kiinni maahan? Kai.
Olinhan vallan sidottu

Tuhansin nyörin niöottu.

Huh! Mikä siellä töhersi?
Pää pikkarainen pilkisti.





Mies saapui kuusituumainen.
Mutt' hieno oi' tuo miekkonen.

Myös uusia mä yhä vain
Näin kääpiöitä saöottain.
Mä hämmästyin ja huuöahöin

Ja sillä miehet säikytin.

He kuperkeikkaa kulkivat,

Ja vamman saivat muutamat,
Vaan pian jälleen saapuivat
Kuin konsaan miehet uljahat.

Mä Huhtasin: kas näin ja noin!
Jo kättä heilutella voin.
Vaan siitä suuttui saartajat
Ja ilmisoöan alkoivat.

Kuin neuloin pisti kättäni,

Kun nuolillaan he haavoitti,
Ja keihästäkin käyttäen
He hyökkäsivät kylkehen.



Ja vihoviimein veitikat
He aimo lavan laittoivat

Nyt seuraa puhe! arvelin
Ja sen jo pian kuulinkin.

01* kieli mulle outoa,
En ymmärtänyt sanoja.
Sen toki kuulin selvästi:
Se lupasi ja uhkasi.

Mä heille merkein vastasin
Ja myöntyväni ilmoitin,
Välillä viitoin taivohon,
Kun siellä todistaja on.

Ja kummanlainen paperi
Se päilyi eessä silmäni.
En ymmärtänyt sanaakaan,
Vaan katsoin kuni voittajaan.

Kun nälkä kurmi vatsassain,
Niin viittasin mä suuhun vain.



Sen ymmärs' herra ylhäinen

Ja päätä nyökki minullen.

]a sitten paistit kannettiin

Ja monenlaista annettiin.

Ja ihmetyksen palkaks' sain
Mä siinä ruokahalullain.

Kun näljäntuska loppuun sai,
Lie jano kiihtynynnä kai.
Mutt' silloin viinit parahat

Jo tynnyrittäin saapuivat.

Mä otin aina yhben vain,

Sen kulautin kurkustain.
Pian loppui juomat, kestini,
Vaikk' vetänyt ois vatsani.

Olinhan ravittu nyt näin,
Ja pääni huojui alaspäin:
Mä ensin hiukan torkahdin
Ja viimein vallan nukahöin.





01' unijuomaa viinissäin,

He petkuttivat mua näin

Nyt helppo kohti vankilaa

01' nukkunutta kuljettaa.

Vaan matkalla mä heräsin

ja katsoin silmin kirkkahin:
Mua vietiin itse keisarin

Hevosin tuhatlukuisin.

Ja vankilaan mä jouduin näin
]a siellä karsein ikäväin.
Mutt' hyvyydestä keisarin
Mä pääsin sieltä myöhemmin.

Hän opettajan mulle soi.

]a kyllä miesi ahkeroi,
Niin, että puhui kieltä maan
Kuin kääpiökin konsanaan.



Mutt' kiitokseksi hälle ma
Nyt laitoin monta lystiä:
Mä lapsukaiset tukassain
»Piilosta» leikkimähän sain.

]a pidot toimin toisinaan

]a kääpiöitä tanssimaan.

He kämmenelläin karkeloi,
Se keisarille riemun toi.

Myös ratsumiehet mielellään
Nyt käytti kättä kenttänään.
Mutt' aimo saapasvarrellain
Rohkeimmat ratsastivat vain.

Kun keisarinna, keisari

Ja ministerit, prinssitki
Vaan oikein hauskaa tahtoivat,
Niin ateriaani katsoivat.

Istuivat ruokapöyöälläin.
}a ihmetystä ystäväin





Herätti ruvan paljous,
Min syööä voi tää kummitus.

ja usein pikalähetin
Mä taskussani kuljetin.
]a joskus itsen' portiks' tein

Ja alta sotajoukon vein.

Mutf kulkeissani kadulla
Sain aikalailla varoa.
Etten mä ketään raukkaa vain
Tallannut oisi jalallain.

Kun sota syttyi, autoin noin:
Laivaston rannikolle toin.
Jäi vihollinen aseitta
Ja oli helppo vangita.

Mutf kerran tulipalo sai.
Ken auttajaksi? Minä kai.
Mä suuni vesin täyttelin
ja sillä tulen sammutin.



V/aan keisarinna suuttui nyt,

Kun olin linnaan sylkenyt.

Ja salajuonet punottiin:
Mua surman suuhun aijottiin.

Sen kuultuain en häilynyt,

En ympärillein päilynyt,

Vaan hiivin hiljaa maasta pois

ja etsein, missä suojaa ois'.

)a katso! Naapurvaltio

Sodasta tuttu mulle jo

Mua ystävänä kohteli:
Asunnon, turvan tarjosi.

Hauskasti kului aikani,
]a viikko vieri nopeesti,
Kun saarella mä samoilin
Ja rannikoita katselin.

Ja kerran löysin venosen
Mun kaltaisteni ihmisten.



Sen varustin ja mietin näin:
Mä tällä lähöen kotiin päin.

Kun vaara suuri, hirmuinen
01' saapumassa minullen,

Kun keisarinna murhaa soi,
Niin viesti ilmoituksen toi,

Mä sata härkää lahtasin

Ja lampahia tuhansin

Ja neljäsataa kokkia
Varusti ruokavaroja.

Ja sitten istuin venoseen

Ja päästin purjeet irralleen

Ja nenäliinaa heilutin
Ja mielissäni hurrasin.

Ja tuuli työnsi purjettain,
Ja aalto nosti venhoain,

Ja kohti valtamerta vaan
Mä kiiruhdin jo kulkemaan.





Ja silloin onni kohtas' mun:
Mä hyvin pääsin karkuhun,
Ei vihollinen saanutkaan,
Vaan minä löysin kotimaan.




