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Helsinki.
(B. Reinhold.)

Näinpä sielläyhtäkin ihmeekseni;näin,
kuinka prameus jakomuvoi pannapyö-
rään ihmisten päät.
Juhani, Kiven »Seitsemässä Veljeksessä".

v|s> aamu, kaunis keväinen aamu. Aurinko, kimalleltuaan ensin vain
pyöreäkupuisen Nikolainkirkon ja suippokattoisen venäläisen kir-

kon kullatuilla risteillä, paistaa heloittaa tuolla selittämättömän suloi-
sella kirkkaudella, joka lämmittää, vaan ei paahda, joka eläyttää, vaanei kiihoita.^ Suomenlahdelta, yli-Viaporin, puhaltaa raitis virkeä tuuli,
ja hieno vire käy yli kumpaisenkin sataman. Ja leikiten kulkee vire
veden pinnalla, suudellen yhtä ystävällisesti kalamiehen pientä venettä
kuin kolmimastoista laivaa, joka on käynyt ankkuriin keskelle satamaa.
Laivan vahti nojakse tunnettuun merimiesten tapaan laivan laitaa vas-
taan, kädet leuan alla, ja katselee kimaltelevaa virettä .. .Muutoinko
hän vaan tuota katsellee, jotain katsellakseen, karkea mies, päivänpolt-
tama merenkävijä, vai miettineekö mitä? Tuotako hän vain tuossa kat-
sellee:kas muka,kuinka nuo laineen röyhelmät tuossa taas leijuvat so-masti, toinen toisensa jälkeen, ja niin samanmuotoisina kaikki; sennä-
köisiä ne ovat muuallakin, kuumissakin maissa, joista vasfikään ontultu, vaikka — arvelee ahavoitunut merimies — eiköhän ne täällä ko-
timaan rannalla ole sentään vähäisen niinkuin iloisemman näköisiä?
Vai ajatelleeko hän tuossa, yönsä valvottuaan, näin: Suomessa sitä siis
taas ollaan pitkän ajan perästä, ja mitenkähännyt jaksettanee siellä ko-
tona Virolahdella, jossa hän ei ole käynyt kolmeen vuoteen, ja päästä-
neeköhän kapteni, hyvä mies, häntä kotona käymään, ennenkuin taas
lähdetään Brasiliaan, ja mitenkähän suureksi Tommi poika jo on mah-
tanut kasvaakaan? ...Ei tiedä, mitä hän miettineekään tuossa, eteläi-
sen päivän paahtama merimies. Samassa tulee kokkipoika skansista
kannelle unisena, pörröpäisenä,— Tommi sattuu olemaan hänenkin ni-
mensä.— Kas Tommi poikaa", virkkaa merimies. No hyvää huomenta
Tommi!"

Ja vanha merimies antaa kättä kokille— „Jumal' antakoon!" vastaa Tommi, kummastellen vähän itsek-
seen: kas, oikeinhan se kättäkin paiskasi!

Pian joutuu aamun vilpoinen tuuli kaupungin rantaan japuhaltaayli kauppatorin. Mutta nyt on sillä vastassa upeat, korkeat kivikarta-not, jotka salpaavat siltä tien. Tuota tuuli oudostuu ensin, vaan pianse keinot keksii: missä vastus, siitä syrjään. Ja näin se lähtee vaelta-
maan pitkin kaikkia katuja, leveitä sekä kapeita. Se on suuntansaunohtanut ja puhaltaa nyt kaikkialta.

Mutta eivät ole vielä pääkaupungin asukkaat ennättäneet ulos
nauttimaan aamun virvoittavaa ilmaa. Vielä makaa makeata untansaHelsingin kaunis kaupunki, makaa ylhäinen maailma, makaa vielä al-hamenkin. Kadut ovat vielä typötyhjät. Siellä täällä vaan joku vireäpiharenki astuu portista ulos luuta kädessä, kivellä laskettua katua la-kaisemaan. Hän ei malta olla myhähtämättä, sillä naapurin Aukustiei ole ennättänytkään vielä samaan toimeen, ähäh! Eilen hän irvistiminulle, tänään minä irvistän hänelle. Ja hän ryhtyy toimeensa.

Ohitse kulkee polisi-konstapeli.— Moron, Mattsson", sanoo hän rengille. Kuinka voidaan?"- Moron, moron, Vitikainen", vastaa vireäMattsson, nojakse luu-danvarteen ja rupeaa juttelemaan konstapelin, paljon kokeneen miehenkanssa. Kunnioituksen ja pelvon sekaisilla tunteilla katselee Mattssonkonstapelin kupeella riippuvaa sapelia ja kysäisee vihdoin:_ — Onkos tuota sapelia . .. koskaan . . . tuota noin...käytettyoikein . . , tuota noin. . . alvaria?"
Jos Vitikainen on suora mies, niin sanoo hän Mattssonille, ettfeiheidän ole lupa missään tapauksessa vetää ulos miekkaa.__ Mutta jos Vitikainen on koiranleuka, ja Mattsson herkkäuskoinen,mm kertoo hän Mattssonille, että hän on tällä sapelilla, ihan tällä sa-



2

maila sapelilla naulinnut ainakin kolme suurta rosvoa seinään kiinni,
viimeksi sen kuuluisan Sutkin.- „Jassoo",arveleeMattsson, „mutta eikös se Sutki joutunut sinne
Sipiriaan?"— JSTo, se oli se Sutki, mutta tämä oli vielä suurempi Sutki."

Tyhjiä ovat kadut vielä. Yksinäinen ajuri ajaa karauttaa tuolla
kadun risteyksissä notkeilla rattaillaan: ketä kiidättäneekään näin var-
hain? Lääkäriä kenties sairaan luokse .. . Kolina hiljenee hiljenemis-
tään, vaikenee vihdoin ja — jälleen on hiljaista kaikki. Keväinen tuuli
vaan puhaltaa nukkuvilla kaduilla ja huhahtelee Helsingin esplanadin
tuuhealatvaisissa lehmuksissa ja vaahteroissa.

Vähitellen alkavat kadut elpyä aamuisesta unestansa. Naapurin
Aukusti tulee luutineen ja saa Mattssonilta unikeon nimen, vuoroansa
nyt hänkin ... Jo kuuluu kumeata rattaiden kolinata: maalaisia alkaa
saapua kaupunkiin. Tulee maitomujia, lihamiehiä,perunanmyöjiä, Ve-
näläisiä kurkkuryssiä." Kaikki nämä asettuvat kauppatorille määrät-
tyihin riveihin.

Kalaranta on elpynyt sekin. Venevalkama on täynnä sumppuja",
se on isonlaisia venheitä, jotka aina ovat paikoillaan, ja joissa on kalo-
jen säilytyspaikka, ;,sumppu". Kalamuijat, vanhat päivän polttamat
muijat, istuvat korkeissa venheissänsä, kuni kuningattaret istuimillaan,
puntari kourassa valtikan asemasta. — Kauempana heistä merelle päin
ovat halkovenheet asettuneet rantaan;muutamain edessä on rannalla jo
valmiita pinoja, toisista heitetään par'aikaa halkoja maalle pinottaviksi.

Aineellinen puoli Helsinkiä on herännyt.
Kello on 7 aamulla.
Koko eteläsataman ranta (kuvasta katsoen vasemmasta syrjästä

aina venäläiseen kirkkoon asti) on nyt täynnä elämää, täynnä vireyttä,
täynnä puuhaa, liikettä, ostamista, myömistä.

Kaikista kaupungin osista virtaa tänne ihmisiä hankkimaan päi-
vän ruoka- y. m. tarpeita. Siinä näette palvelustyttöjä joko yksinään
tahi emäntäinsä, rouvainsa, kanssa, heidän rinnallaan taikka vähän taam-
pana. Mutta olkoon tuo palvelustyttö yksinään tai emäntänsä kera,
harvoin häneltä puuttuu päivänvarjostin ja sormikkaat. Kori vasem-
malla käsivarrella, kukkaro oikeassa kädessä — semmoisena esiintyvät
melkein ilman poikkeusta Helsingin neitsyet."

Siinä vilisee ihmisiä: siinä on nuorta, siinä vanhaa, siinä rikasta,
siinä köyhää. Siinä näette ylhäisen rouvan, joka täyteläisen kukka-

ronsa ahdoksella ostelee parhainta ja hienointa;siinä näette köyhän työ-
miehen vaimon, joka ujosti kiertelee myöjästämyöjään,hakien helpointa,
ja vihdoin päästää vähät rahansa nenäliinansa kolkasta. Siinä kuulette
kieliä useampia yhtä haavaa: siinä pannaan suomea, ruotsia ja venättä-
kin; kalarannassa välistä kuulee Virolaisenkin puhuvan maankieltään,
josta Suomalainen arvelee: niin justiin kuuluu kuin olisi suomea, mutta
mikä ihme siinä on, ett'ei sitä ymmärrä?

Tori elää, tori kiehuu. Se on kaukaa katsottuna yhtenä ainoana
kirjavana merenä, jossa ristilaineet käyvät. Ja kaikilla heillä,noilla sa-
doilla ja tuhansilla ihmisillä, on tointa, kaikilla on kiire; siellä täällä
vaan pysähtyy tuttavuksia haastelemaan joko ajan kalleudesta tahi —
harvoin — hintain laskeumisesta.

Hupaista ja opettavaista on näin kauniina kevät-aamuna käydä
katsomassa elämätä Helsingin kauppatorilla. Siinä näyttäytyy pääkau-
punki arki-asussaan, jokapäiväisissään, ja jos ylipäänsä tahdotte oloja
tahi ihmisiä tutkia, niin tarkastelkaa niitä kernaammin riihen remput-
timissa kuin kirkon kemputtimissa.

Ja paljo on tuossa kirjavuutta ja moninaisuutta, paljo on vierasta
ja muukalaista, mutta huomaa siinä sittenkin yleissilmäyksessä ainakin
yhden kansallisen puolen, nimittäin vanhan suomalaisen tyyneyden.
Kiirettä te siinä näette,hätiköitsemisfcätuskin milloinkaan. Myöjäeihou-
kuttele lakki kourassa ja makeilla kumarruksilla ostajia puoleensa; os-
taja taas ei rupea hänen kanssaan pitkiin väittelyihin hinnan kalleu-
desta, vaan joko ostaa, katsottuaan ja tarkasti tutkittuaan tavarata, tahi
menee seuraavan kauppiaan luokse. Menkää esimerkiksi halkoja osta-
maan tuolta rannasta. Siellä istuu isäntä kaljasinsa kannella, piippu
nysäänsä imeskellen tahi heitellen halkoja aluksestaan rannalle. Teky-
sytte hintaa. Ihan varmaanmittaa hän teidät ensin silmilläänkantapäästä
kiireesen asti,ottaa sittennysänsuupielestään,sylkäiseesivulle ja vastasit-
ten ilmoittaa hinnan, katsoen jonnekin toisaalle, Viaporiin päin tahi
ylös tähtitorniin. Jos pidätte hintaa liian kalliina, niin on paras, että
tinkimättä menette muuanne, sillä ei hän kumminkaan anna perää. Ja
jos rupeaisitte tahtomaan hänen halkojaan helpommalla, niin joko hän
ei ole teitä ensinkään kuulevinaan tahi mörähtää jotakin, josta te ym-
märrätte, ettfei miehen sana ole leikintekoa.

Tällä välin on muukin osa katrpunkia vähitellen muuttunut yhä
vilkkaammaksi. Kaduilla kulkee jo ihmisiä runsaasti puoleen ja toi-
seen. Puodit ovat auki (ja niitä on ainakin keskiosassa kaupunkia
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milfei rinnatusten koko kadun pituudelta). Ravintolat ovat yleisölle
tarjona, ajureita kiitää joka haaralle, jouduttaen kiirehtiväisten talli mu-
kavuutta rakastavaisten matkaa; toisia seisoo katujen kulmissa, val-
miina tarjoamaan palvelustansa.

Liikkeen ja vilkkauden päämääränä ei ole enää pelkkä ostelemi-
nen ja myöminen. Henkisempi puoli Helsinkiä on nyt herännyt. Sitä
todistavat ensinnäkin ne tuhannet koululaiset,pojat ja tytöt,joita kaik-
kialla näkee kiiruhtavan pääkaupungin monilukuisiin kouluihin — kau-
nis, sydäntä lämmittävä näky. Kulkekaa, kulkekaa, nuoret sepposet,
opin ahjojen ääreen; lietsokaa ja takoa taputelkaa voimianne myöten!

Toivorikkaamman kuvan tarjoovat katsojalle valkolakkiset ylioppi-
laat, joita täydellä syyllä sanotaanisänmaan toivoksi. Yliopisto onkoko
kansalle rakas laitos sentähden, että se on korkeimman sivistyksen,
ihanteellisten pyrintöjen edustajana maassa. Suomen kansa, niin hi-
dasta, niin pinnalleen karkeata kuin onkaan, on aina ollut ja on ihan-
teellista kansaa, joka asettaa aatteelliset voimat, hengen ja neron voi-
mat korkeammalle muita ihmisvoimia, — siitä sen runous antaa ku-
moamattoman todistuksen. Siksi osaa Suomen kansa antaaniin suuren
arvon sille laitokselle, yliopistolle, joka ei suinkaan ole mikään valmis-
tuspaja virkamiehiä varten ainoastaan, vaan jonka tehtävänä etupäässä
on kehittää sen nuorisossa juuri näitä korkeimpia ihmisvoimia. Ja siksi
ovat myös ylioppilaat kaikkialla maassa niin rakkaat. Jospa vaan he
puolestansa aina ymmärtäisivät täyden arvon antaa tälle kansan rak-
kaudelle! Jospa kukin heistä aina asettaisi elämänsä pyrinnöksi kan-
san rakkauden palkitsemisen kaikki uhraavalla rakkaudella!

Pian on virkamies-maailmakin tullut liikkeelle. Useimmat virastot— ja niitähän onHelsingissä lukemattomia — aloittavat toimensa kello
kymmenen tienoissa. Virkamiehiä kulkee tahi ajaa palveluspaikkoihinsa,
kellä musta salkku kainalossa, ken virkapuvussa, ken sivilivaatteissa.— Voitte pian erehtyä heissä ulkomuotoon nähden. Katsokaa esimer-
kiksi tätä herraa: mikä rehevyys, mikä uljas ryhti, mikä mahtava kat-
santo, mikä arvokkaisuus ! Tuo mies ei mahda olla kovin kaukana kei-
sarista! — Hän on senatin kanslisti tahi kopistivain, taikkapa joku pan-
kin kirjuri . . . Tuolla taas kulkee vanhanpuoleinen herra, yksinkertai-
nen nuttu yllä, yksinkertainen hattu päässä, vaatimaton ryhti, lempeä
katsanto: — henkivouti, niinkö? Ei, hän on senatori ja menee parai-
kaa lopullisesti ratkaisemaan kuolemantuomiota.

Liike kaduilla vilkastuu nyt vilkastumistaan. Kaduilla vallitsee
kuumeentapainen kiire. Jalkamiehiä, ajureita, vaunuja, sotaväkeä, ta-
varakuormia tulee ja menee niin kaduilla kuin toreilla. Aamuista kaup-
patoria ei enää tuntisikaan. Ostajat ja myöjät ovat hälvenneet, tori
la'aistu puhtaaksi. Satamain,semminkin eteläisen sataman, pinnalla kul-
kee suuria ja pieniä höyrylaivoja vihellellen ja kelloja soittaen lähdön
merkiksi. Kello kahden ja kolmen välillä on hyörinäja pyörinä kuu-
mimmillaan. Silloin liikkuu ostoksillaan ja kävelyillään Helsingin hieno
maailma.

Me istahdamme esplanadiin lehmusten suojaan lähelle Euneberg'in
muistopatsasta. Katsellessamme tuosta noita uusia,upeitakivipalatseja,
joihin niin kruunu kuin yksityisetkin ovat käyttäneet äärettömiä sum-
mia; nähdessämme tuota suunnatonta ylellisyyttä ja turhamaisuutta pu-
vuissa, semminkin naisilla; nähdessämme tuotapintapuolista loistoa ym-
pärillämme; huomatessamme noita arvaamattomia aarteita, joita sil-
määmme hohtaa puotien peililasisista akkunoista, — iskee itsestäänkin
meihin, maalaisiin, kysymys: onko tämä kaupunki todellakin siinä köy-
häksi valitetussa Suomenmaassa? Olemmeko tosiaankin sen kansan
pääkaupungissa,sen samaisen kansan, josta tuo suuri runoilija juuri on
kauniimmat laulunsa laulanut? Senkö samaisen kansan, joka ennen
vanhaan, eikä miespolveakaan sitten, sekoitti pettua leipäänsä ja niin
äärettömästi kärsi ja kuitenkin kaikki kesti? Ja me ajattelemme vielä:
olisiko tässä nykyisessä polvessa, joka nyt kehittää näin suurta loistoa
ja komeutta, olisiko siinä voimaa kärsimään ja kestämään kaikkea sitä,
mitä Runebergin kansa kärsi ja kesti,jos Jumala vielä samallaiset koe-
tukset sen päälle panisi?

Vaan kukaan ei jouda vastaamaan meidän kysymyksiimme. Ih-
miset kulkevat ohitsemme, vaunuja ajaa karauttelee ohitsemme, edessä
pari uljasta hevosta; heillä on kaikilla kiire. Tuolla tulee komppania
Suomen sotaväkeä, — salskeita, kauniita poikia. Läheisellä esplana-
dilla soittaa ravintolan edessä Suomen kaartin kuuluisa soittokunta.
Elämä kiehuu täydessä vauhdissaan. Mutta Nikolainkirkon läntisestä
tornista kuuluu, sielukellojen haikea ääni . ..

Kello kolmen jälkeen liike hiljenee, uudistuaksensa jälleen noin
kuuden tienoissa. Nyt alkaa virkistyksen ja huvien hetket. Teaterit
ja konserttisalit (keskikesän aikana ne sentään ovat suljetut), kaupun-
gin läheiset ihanat puistot ja ulkoravintolat tarjoavat parastansa. Ja



näihin huvituksiin rientää pääkaupungin yleisöä. Esplanadit kiehuvat
ihmisistä, sillä ken suinkin joutaa, se kiiruhtaa ulos nauttimaan lem-
peän kevät-illan ihanuutta. Keskipäivän kuurneentapainen kiire on nyt
vaihtunut hiljaiseksi lainehtimiseksi; se on kuin meren maininkia vain
ankarain aaltojen sijalla.

Aurinko lähenee laskuansa. Tehtaat ja työpajat lopettavat työnsä,
muuraajat lähtevät telineiltänsä; kotiansa kulkee työväki, ruumiillisen
työn ja ahkeruuden kunnioitettava eduskunta.

Aurinko laskee vihdoin tuonne Töölön,lahden taakse. Moniaan
tunnin perästä on suloinen kevät-yö harsoonsa kietonut pääkaupungin
ja sen kolmekymmentä tuhatta asukasta, sen komeat rakennukset ja
kauneudet ja kalleudet ja köyhyydet ja kurjuudet ja kaikki.

Pian vaipuvat unen helmoihin rikkaat upeissa kartanoissaan peh-
meille patjoille, vaipuvat köyhät kaupungin äärillä koville vuoteilleen.
Ei osaa kukaan sanoa, missä talossa on onnellisempia ihmisiä. Onnea

ja rauhaa yhtä hyvin kuin kurjuutta ja onnettomuutta saattaa löytyä
kaikkialla. Onni ei ole ihmisen ulkopuolella, vaan hänessä itsessään,
hänen sydämmessään, ja sydämmen sisimpään ei toisen silmä näe;usein
siinä omakin silmä pettää. Missä talossa, missä sydämmessä suurempi
tunnon rauha, suurin onni, vallitsee, sen näkee Hän, joka kaikki näkee.

Tyyni, hiljainen on kevät-yö. Kadut ovat jälleen tyhjinä ihmi-
sistä. Palovartija tornissa vaan valvoo, vetää lipun ylös ja lyö yön
hetkiä. Yksinäinen, myöhästynyt kulkija ottaa kellon taskustaan: on-
kos kello todellakin jo niin paljo? "

Satama levittelekse heratyynenä. Aamuinen kolmimasto on vielä
paikallaan. Nyt on toinen ahavoitunut mies kannella vahtina. Lie-
neekö kapteni, hyvä mies, laskenut viime-öisen vahdin käymäänkotona
Virolahdella? Ja kuinka hänen onkaan iloista tavata Tommi poi-
kaansa . ..

Maisema Savossa.
(B. A. Lindholm.)

Tass' Savon joukko tappeli
Ja joka kynsi kylmeni
Edestä Suomenmaan.

A. Oksanen.

>cS)avo on muistojen maa....
Kuinka sanomattoman paljonmuistoja menneiltä ajoilta liittyykään

Savon nimeen! Parkumäet, Porrassalmet, Mikkelit, Virran sillat — ken
voisi kuulla noita nimiä, tuntematta syvää liikutusta, saamatta eteensä
taistelujen ja verenvuodatusten kuvia? Ja kumminkaan nuo kuvat eivät
ole öisiä, valottomia; niissä välähtelee valon säteitä kesken synkkäin
pilvienkin ;noitten taistelujen takaakangastaa Suomenmaan tulevaisuutta.
Jos näyttävätkin nämä kuvat, että Joka kynsi kylmeni", niin onniissä
ihana sovituskin: »Edestä Suomenmaan".

Mutta kaukana on jo se aika, joka Savon saariin ja salmiin ja
hongistoihin ja kallioihin piirsi nämät muistot. Nykyinen Savo levitte-
lekse kaikessa ihanuudessaan, rauhan siunaustanauttien. Saloilla, minneisonvihan kamalina aikoina ihmiset lymysivät sodan jaloista, kilkahteleenyt kaskenkaatajan kirves tahi aaltoilee upeatähkäinen halme tahikäy-
vät läheisen kylän lapset aholla mansikassa tahi komea talokin kohoi-lee, jonka portailla seisoo leveäharteinenSavonukko, huopahattu päässä,jalat taarallaan, katsellen, kuinka rengit valjastavat kirkkokääsyjen eteenoritta, liinaharjakkoa, ja hoastellen syvvee suomeesak".

Ihanasti humisee hongat kankaalla tuossa, jota kuvamme esittää ■

rauhassa ajaa paimenpoika laumaansa kirkonkylään tuonne takalikolle'Tyynenä päilyy järven lahti, satasaarisen Saimaan kaukainen haaraKaikkialla rauhaa ja tyyneyttä.... Mutta muinaisina päivinä tätä sa-



O. W. EDLUND, Kustantaja.
B. Lindholm pinxt.

MAISEMA SAVOSSA.
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maa tietä myöten tuossa kenties ajaa tömisytti hurja kasakkiparvi,
ryöstöretkeltäänpalaten saaliinensa. Eannemmalla, kuusien juurella,
kivien takana istuikenties väjyksissäuljaita Leskisiä tahi Tiaisia,muka-
naan kourallinen miehiä, isänmaataan puolustavia miehiä, jotkapanivat
ahtaalle huimat aromaan pojat ja ottivat heiltä saaliit pois, ottivatpa
korkojen kanssa. Lahden helmaan tuossa virtasi kenties muinaisina ai-
koina sodan telmeissä ystävän sekä vihamiehen veri; nyt siellä rauhal-
linen talonpoika illan suussa laskee verkkojansa.

Rauhaa kaikkialla
Ja rauhan suojassa on Savolainen kohonnut kaikin puolin. Vai-

nioita on syntynyt vainioiden viereen;karja antaa runsaat tulot isännäl-
leen, joka on sennii seihtemen kertoo" käynyt Pietarissa voita kaupan
ja ossoo pistee ihe ryssännii pussiin"; metsistä ovat hongat satalatvat
uiskennelleet höyrysahoille, menneet sieltä ihanata Saimaan kanavata
myöten isoille merille ja kaukaisille maille sekä sijaansa lähettäneet
varallisuutta. Savon sadoilla seljillä, missä ennen pelkät venheet vettä
viiltelivät, kulkee pauhaa nyt pieniä sekä suuria höyrylaivoja.

Kaunis on Savonmaa
»Ken vaan sen kerran nähdä saa.
Hän sinne taas halaa".

Kallis onSavo Suomalaiselle yleensä; — Savolaiselle sitäkinkalliimpi.
Kylässä käy Savolainen mielellään,milloin asialla,milloin asiatta. Mutta
silloin hän vasta viihtyy ja on tyyni, kuin on jälleen päässyt ommaan
Savvoon". Muualle joutuneena hän kaipaa rakasta Savoansa, muisto-
jensa maata, ja laulaa:

„Tuuli, jokakohti kuljet
Suloisata Savoa,
Joka jok' aholla muistat
Suudella sen kukkia, —
Sinulle ma viestin viedä
Annan arrnahalleni,
Viestin viedä, toisen tuoda,
Sieltä liekknessasi".

BEKNDT ADOLF LINDHOLM.
Syntynyt 20 p. elokuuta v. 1841 Lovisan kaupungissa. Isä olinimituomari. En-

simmäisen opetuksen sai kotimaisilta maalareiltaKnutson'ilta ja Ekman'ilta. Ylioppi-
laaksi tultuaan v. 1862 antautui kokonaan taiteen palvelukseen, lähtien seuraavana
vuonna Diisseldorffiin. Täällä sekä sittemmin BayerMssa opiskeli hän FilipRöth'injoh-
dolla. Oltuaan Sweitsissä ja Badenissa, siirtyi Parisiin, jossa omisti franskalaisen mai-
semanmaalaus-tavan. Palkittu useissa näyttelyissä ja kutsuttu Pietarin sekäTukholman
taideakatemiainjäseneksi.

Lauvantai-ilta Porvoon saaristossa.
(A. Edelfelt.)

Ei ole Heikillähevosta,
Emäntätä ensinkänä.

Einkä ollutkaan Heikillä hevosta eikä emäntää. Ei ollut hänellä kotia
eikä lapsia. Veneen pahainen hänellä oli ja piilukirves ja eväs-

laukku — siinä miehen omaisuus kaikki.
Kuukauden päivät sitten oli hän tullut, ties mistä lie tullutkaan,

mutta puhdas hän oli kirjoilleen ja päästettiin asumaan saunaan tuolla

kuusikon rinteellä Porvoon saaristossa. Saunaan hän sai siitä syystä,
ettfei koko talossa ollut kuin yksi pieni tupa, jossa oli isäntä ja emäntä
ja lapsi joka nurkkaa kohti ja pari vielä lattiankin osalle .... Sbuuria-

Kos ne kalamiehen mökit ovat? Ja mitäpäs se Heikki paljon asunnolla
tekikään? Viikon hän oli umpeen kaupungissa rakennustyössä, tuli
lauantai-iltana kotia ja läksi jälleen maanantai-aamuna pois. Sunnun-
Taina vielä kirkossakin kävi. Mitäpäs hän paljoa asunnolla tekikään?

Hyvin oli Heikki harvapuheinen mies, joshaneivät saariston asuk-
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kaat yleensäkään suurisuisia ole. Mestari kaupungissa piti häntä par-
haimpana kirvesmiehenä ja usein, katsellen hänen piilunsa näppäriänal-
kutuksia, puheli näin:— Mutta mistä helssingistä sinä oikein oletkaan?"

Siihen ei Heikki muuta vastannut kuin: Hm"!
Mestari rupesi viimein nimittämään Heikkiä Mykkä-Heikiksi"; siitä

saivat ruotsinkieliset työmiehet Stumma-Heikin", ja siitä väänsivät sit-
ten umpisuomalaiset kumppanit kummallisen nimen ;,Tumppu-Heikki".

Ja Tumppu-Heikkinä hän sitten pysyi. Paniko hän tämän uuden
nimensä pahakseen vai hyväkseen,— siitä ei kukaan saanut selvää, sillä
mitäpäs se Tumppu-Heikki olisi semmoista kelienkään ilmaissut?

Lauantai-ilta oli tullut. Suolainen meri — kuinka sekin näin kesä-
iltana, tyynenä kesä-iltana, osaa olla kaunis ja herttainen,tuo suolainen
meri, joka on Suomen etelärannan leikellyt javiileskellyt lukemattomiin
saariin ja niemiin ja kallioihin, vyöryttäen vuorenhuippuja alas syvyy-
teen salaisiksi karipaikoiksi, laivain surmasijoiksi, ja usein pauhaten ja
hyrskyjä kiehutellen. Kuinka kauniisti sekin osaa heiastaa rannankuu-
sia ja sammaleisia kallioita ja kalastajan mökkejä!

Lapsia oli keräytynyt rannalle suuri parvi. Isiänsä ja vanhempia
veljiänsä he siinä odottelivat kotia, ken kalalta, ken työn-ansioilta kau-
pungista. Kunpa se isä nyt tulisi jo! No tuoltahan jo näkyy meidän
vene.

— Missä? — Tuolla noin! Älä sinne katso, vaan tuonne! — On-
kos se meidän vene? — No kenenkäs se on? — Taitaa vaan olla.

—
Pikku Matti oli laskeunut laiturin portaita alas, paremmin muka näh-
däkseen, mutta kuultuaan muitten puheen, oli hän — maltiton mies —
koettanut suoraa päätä kiivetä takaisin laiturille. Jo on poika saanut
leukansa laiturin laitaan ja ponnistelee siinä posket pullollaan. Kreeta
sisko seisoo kädet seljan takana, mietiskellen: pääseeköhänse meidän
Matti tuossa omin voimin ylös, vai lähdenköma tästä apuun?... Niin,
kunpa se isä nyt joutuisi! Jokohan se tässä rannalla vehnästä antaa,
vai kotona vasta?

Tumppu-Heikki oli tullut yksinään. Lapset tuskin olivat huo-
manneetkaan häntä. Miks'eikäs Tumppu-Heikki mennyt suoraa päätä

saunaansa? — Kukapas sen tietää? — Tuohon hän istahti pienen si-
lakka-nassakan päälle, sytytti nysänsä, kuunteli lasten puhetta ja kat-
seli heitä ja mietiskeli ... Siitä oli monta vuotta kulunut,kuin hä-
nelläkin oli oma koti. Se oli tuolla kaukana Pietarsaaressa. Siellä oli
hänelläkin lauantai-illoin ollut vastassa lapsia, omia lapsia, joillehän toi
tuomisia kaupungista. Lapsia oli ollut rannalla vastassa ja emäntä omassa
mökissä illallista laittamassa. Mutta sitten tuli köyhät vuodet ja— nyt
on Tumppu-Heikki yksinään, täällä kaukana Uudella-maalla ....

Tumppu-Heikki kääntyi, otti eväslaukkuns a, veti sieltä ulos vehnä-
leivän. Hän kääntyi jälleen lapsiin päin: kuinkas monta heitä onkaan?
yks, kaks, kolme.... kymmenen.... Leikkasi sitten vehnäleipänsä
kymmeneen osaan, nousi ja pisti kunkin lapsen kouraan palasen, sanaa-
kaan sanomatta. Sitten hän otti laukun selkäänsä, airot olalleen, kir-
veen kainaloonsa ja astui verkalleen mäelle päin, saunaansa.

Tuo oli lapsista odottamatonta, tuo vehnäsen saaminen Tumppu-
Heikiltä. He katselivat vuoroin vehnäviipalettansa, vuoroin mäellenou-
sevaa Tumppu-Heikkiä. Kreeta se viimein niiata naksautti ja sanoi
tattis" ja silloin muutkin muistivat kiittää. Tattis!" huusivat lapset
ukon perään.

Näytti siltä, kuin olisi Tumppu-Heikki yrittänyt kääntymään,mutta
eipä hän kääntynytkään; astuihan vaan saunallensa päin.

Suolainen meri se lepäsi tyynenä ja kuvasti sylissään rannan kuu-
sia ja sammaleisia kiviä

ALBEET KUSTAA AKISTIDES EDELFELT.
Syntynyt 21 p. heinäkuuta v. 1854 Kiialan kartanossaPorvoonpitäjää. Isä oli

Suonien yleisten rakennusten ylitarkastaja. Suoritti ylioppilastutkinnon v. 1871, tutki
ensin vanhoja kieliä, mutta rupesi sitten taidetta harrastamaan. Taiteilijaksikehittynyt.
Parisissa Gerome'n johdolla. Herättänyt suurta huomiota ulkomailla, semminkinParisin
taidenäyttelyssä. Paitsi historiallisten ja tapamaalaustenalalla, erittäin taitava muoto-
kuvain maalaaja. Viimeksi tänä vuonna saanut ansaittua kiitosta Franskassa kuuluisan
lääkärin Pasteur'in muotokuvasta. Palkittu useilla palkinnoilla.
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