LOVI SAN KAUPUNKI.

nämaita, jota paitsi he pääsivät kärsimästä niitä vahinkoja, mitä kevättulvat olivat heidän rannoilleen tähän saakka usein tehneet. Tällainen
lisämaiden saaminen ja tulvavahinkojen välttäminen oli muutoin ollut
puheena jo ennenkin. Niinpä kerrotaan, että Sakkolaisilla jo kuusi vuotta
ennen oli ollut keskustelua ensin Suvannon ja sittemmin "Wuoksenkin
laskemisesta Taipaleen kautta. Tämä tuuma kaiketi lienee antanut
aihetta siihen puheesen, että Sakkolan talonpojat kaikessa hiljaisuudessa olivat Taipaleen kannasta kaivelleet ja kaverrelleet, kunnes Suvanto vihdoin itse vesivoimallaan täydensi tämän kaivamisen. Toiselta
puolen kerrottiin tästä talonpoikain hiljaisesta työstä" varmana asiana;
sen-aikuisissa sanomalehdissäkin on siitä mainittu.
'
Oli nyt miten oli, Suvanto se vaan ei enää huolinut "Wuoksen
seurasta, vaan avasi itsellensä suoremman tien Laatokan mereen". Mutta
tähänpä ei asia päättynytkään. Kun kerran Savanto oli onnellisesti laskeutunut ja hyötyä tuottanut maan-omistajille, ruvettiin ajattelemaan
Wuoksenkin laskemista suorinta tietä Laatokkaan, ja tämä suorin tie oli
luonnollisestikin Suvannon kautta, josta sitä eroitti ainoastaan 1/ivirstan
levyinen Kiviniemen taival. Mutta kappale hyväkin kului aikaa, ennenkuin tämä tuuma saatiin toteutumaan: menihän siihen lähes 40 vuotta.
Maaliskuussa v. 1856 tulikin Majestetin käsky Wuoksen laskemisesta Kiviniemen kautta. Työhönryhdyttiin kohta, ja niinpä viimeinen

sulku, joka esti Wuoksen laskua Suvantoon, avattin juhlallisesti 17 p:nä
syyskuuta 1857.
Pääaatteena tämän suuriarvoisen työn toimittamisessa oli se, että
ihmiskädellä niin sanoaksemme vaan pantiin työt alkuun ja annettiin
luonnon itsensä täydentää ne. Niinpä Kiviniemenkin kannakseen kaivettiin rinnakkain useampia pienempiä laskuojia; näihin päästettiin
sitten vähemmissä määrin vettä Wuoksesta, jakoska maanlaatu kannaksessa kauttaaltaan on löyhää hiekkamaata, niin kaivoi vesi omalla voimallaan näitä ojia kasvamistaan ja alapuolelta yhä leveämmiksi, vieden mennessään irtihuuhtomansa hiekan ja kivet. Täten kasvoivat ojain seinämät kasvamistaan, kunnes vihdoin Wuoksi päästettiin
täydellä voimallaan ojiin ja silloin kukistuivat mainitut seinämät ja
yksi ainoa avara väylä jäi veden kulkea. Ei tämäkään seinämäin kukistuminen tapahtunut yhdessä silmänräpäyksessä, mikä olisikin synnyttänyt vahingolliset äkkitulvat Suvannon rannoille, vaan kului siihen
melkoisesti aikaa.
Näin sai nyt Wuoksi suoremman tien Laatokkaan. Sen entinen
väylä ei jäänyt tosin ihan kuiville, vaan mataloittui kovin. Niin ei
Käkisalmen linnakaan enää saarella sijaitse, kuten ennen, vaan asuu
kuivalla maalla.

Lovisan kaupunki.
(O. Kleineh.)

"Jlki/ovisan piskuinen kaupunki on yksi noita hiljaisia

käin keskustelujen kautta antamaan takaisin muun Suomen, pidättäen
itselleen (paitsi Liivin, Wiron jaInkerin maata) Käkisalmen läänin eteläisen osan sekä "Wiipurin linnan ja kaupungin. "Warsinkin suuren
haitan teki tämä Suomenmaan paloitus Pohjois-Savon ja Karjalan kansalle, jolta nyt oli suljettu entiset kauppatiet: Laatokka ja Wiipuri.
Tämän epäkohdan poistamiseksi siirrettiin Wiipurin kaupungin tapulioikeus "Wehkalahden kauppapaikalle, josta-nyt tuli Haminan kaupunki.
Parinkymmenen vuoden perästä joutui Suomi jälleen Wenäjän valtaan. Tämä Pikku "Wihan" aika päättyi vihdoin Turun rauhaan v.
1743, jossa yhäkin suurempi palanen Suomenmaata joutui Wenäjän

maassa", joista
suuria
tiedä.
Suomenlahden
rannalla
suuri maailma ei
se seisoo ja sen
gotilais-stylinen kirkko ja somat talot ja kuuluisa kylpypaikka tuuheine
puistoineen hymyilevät niin viattomasti ja kauniisti, kun päivä sen ikkunoissa iloansa pitää ja meren maininki sen rannoilla keinuu.
Ison-Wihan hirmuinen koetuksen aika päättyi Uudenkaupungin
rauhaan vuonna 1721. Rauhan ehdot olivat tosin kovat, mutta kun
ajattelee, että koko Suomenmaa oli ollut vihollisen vallassa kokonaista
kahdeksan vuotta, niin täytyy kummastella, että Ruotsi nyt niinkään
paljon sai takaisin kuin se todella sai. AYenäjä suostui nimittäin pit-
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omaksi. Läntiseksi valtakunnan rajaksi tuli nimittäin Kymi, niin
että Haminan kaupunki (kuten Lappeenranta ja Savonlinnakin) tuli
kuulumaan 'Wenäjälle. Turun rauhanteon kautta tuli itäisen Suomen
tila entistänsä tukalammaksi, se kun oli menettänyt sekä kauppansa
että puolustuksensa pääpaikat. Warsinkin sai kauppa ankaran iskun,
koskei koko Kyminkartanon läänissä ollut ainoatakaan kaupunkia.
Sentakia perustettiin v. 1745 Haminan sijaan uusi kaupunki Pernajan
pitäjään, nimeltä Degerby, joka seitsemän vuotta myöhemmin sai kunnian tulla kuningattaren Lovisa "Ulrikan nimikoksi, saaden nimekseen
Lovisa.

Tämä oli Lovisan kaupungin synty.
Kaupunki oli ensi alussa määrätty samalla myöskin rajalmnaksi,
mutta pari vuotta myöhemmin rakennettiin sen edustalle Svartholman
linna. Kaupunki kasvoi verraten nopeasti ja oli tämän vuosisadan
alussa parhaimmillaan. Siihen vaikutti sekin seikka, että Karjalan ja
kauSavon kauppa suureksi osaksi kävi Lovisan kautta. Savon oma
punki, Kuopio, ei nimittäin päässyt oikein varttumaan ennenkuin laivakululle Savon vesillä oli avattu parempia väyliä.

Paja lähellä Turkua.
(R. W. Ekman.)
Seppä syöpi selvän leivän,
Selvemmän sepän ementä.
Suomalainen sananlasku.

—

i&\aa minäkö? No minä oun oikiistaan ihan sieltä Savon-

alakuja, vaankyllähän sitä on tullut
moalimoo reissutuks jos johonnii päin. Minn' oun käynnä Sortavalat,
Käksalamet, Kaijaanit ja pistäittiin sitä yhen kerran Oulussakkii ja
sitte toassii Porrii ja tällä kertoo piti käyvä neät teällä vanahassa Turussakkii."
Näin haasteli pajassa Eäsänen, rahtimies, joka oli tullut sinne
pyöräänsä korjuuttamaan. Näin hän haasteli, ja mielihyvällä kuunteli
sepän opinpoika sekä hänen vilkasta puhettaan että kummallista murrettaan. Itse seppä kuumenteli kankea ahjossa, kuunnellen hänkin
kaukaisen kuormurin pakinata.
—
No mahraks Suamenmaas olla näin nättei kaupunkei mondaki
kui tää meirän Turkku on?" kysyi poika.
— Kyllähän tea on helekkunan korree, teakin tea teijan kylä;
kyllä teällä kelepoo ellee."
"—
Mikääs miähen nimi on?" kysyi seppämestari.
Jaa miehenkö?"
moan syvämmestä, oikein niinkuin

—
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am."
— Niin
Niin . . . tuota . . . mittees työ nyt oikein meinootte, niinkö
jotta —minun nimmein mikä on?"
teirän justiin."
— NoNiin Eäsänenhän
minn' oun, Pekka Eäsänen."
— Onks Eäsänen reissunnu
siäl Möhkönpruukil kans ja?"
—
kolome
kertoo,
viime
viimeks."
Ihan
— Misääs se ny onkan taas? talavena
Eiks
oi siäl am Byssätte maan
rajal?"
— Ilamantsin pittäässä se on, se Mohkön ruukki. Mitenkäs työ
sitä kysyjä?"
— Niin, mä meinasin vaan et mahrasiks Eäsänen tunte siäl
yks seppä,
kut
Huusperi nimeltäs?"
— Huusperiako
? No miks enkäs minä sitä tuntis ! Tumienhan
n

se

B

se

on

minä tokkiisa Huusperin."
— »Niin, se oi täs kaks vuatta sitte
tääl Turuus sepän tyäs laevavarvis. Se on yks hyvä seppä."
No kerrassaan. Se sittfon seppä se, ihan Ilimarisen sukkuu
vissiinnii."
— „Kenen sukku?"
»Ilimarisen sukkuu se mies on."

—
—

PAJA TURUN LÄHELLÄ.

— Kukast se miäs oi?"
—
ettenkös työ ole sitä kuullu?

sannoo seppä ja pyyhkii ohtaasa, tuoss' on nyt Sampo, ja jos ei se
kelepoo, niin sittehän on kumma. — Ja kumma se ois ollunnai, kun
kalu olj sen sorttinen, jotta siinä olj kolome myllyä: yks tek jauhoja,
toinen suoloja ja kolomas puotti rahoja: ei muuta kuin veännä tappia
voan, niin herui minkä tahto. No emännälle tuosta hyvä mieli, tietty
se, ja niin loahattiin Sampo korkiille vuorelle ja pistettiin vuoren sissään ja siihenkös sitten lukkoo ja salapoo etteen, jotfoikein !
No
älähän huoli! Seppä kahtoo ja kahtoo, jotta tulihan sitä kalu hyvän
— eipäs
puoleinen ja on sitä tytärkin korree ja hyvän luontonen, niin
muuta kuin ala pyytee tyttöäpappilaan
No olj se tuollainen riijoominen vähän niin ja näin, manna vain ja koittoo ottoo toisen om-

"Woi tokkiisa! No sehän
se olj se Suomenmoan mainio seppä, se justiisa, joka sitä Sampoakkii
takoa kalakutteli."
Mikääs se Sampo sitten oi? Kyl mä tiärän yhren Sammon
ja, mut se on vaan yks valkkelaeva, kut teke reissui Nandalii."
— No Sampo neät se olj sellainen konstimylly, joka ihestään
jauho mitä voan miel millonnii tek'. Wäinämöinen neät kun menj
Pohjolaan tytärtä kossiin
."
se
on?"
kossii"
— Mitääs
Kossiiko? Mitenkäs mies teällä sitte muijan soa, jos ei sitä
kosi ensinnäi. Kosimaanhan sitä manna pittää; ei ne tytötihestään lähe."
— n Jasso, se on sit niin pal kuin friijaamaan."
No vaikka riijoomaan. Niin, Wäinämöinen kun läksi sitä
Pohjan tyttöä riijoomaan, niin emäntä siellä paikalla sanoa tokasoo :
elekee työ luullakkaan, jotta täältä tyttö iliman Sammotta lähtöö.
Ohoh! — No älähän huoli. Wäinämöinen ihe ei osanna takkoo, vaikka
heän muuten olj niin viisas ja nerokas mies. Männööki sentakia Ilimarisen paijaan ja ala pyytee häntä, jotta neät lähtis sitä Sampoa tekemään. Seppä se ei ois kehanna niin pitkään matkaan männäkkään,
mutta kun toinen pyytee ja rukkoiloo, jotta lähe nyt hyvä mies, niin
sannoo seppä, jotta no jos tuota nyt sitten vaikka lähtiskii. Kulukoo,
kulukoo, aijoo ryttyyttee, jo tulloo sitte viho viimen Pohjolaan. Emäntä
kohta kysymään : Osoottokos työ Sampoa takkoo ? Ilimarinen sannoo :
eihän tuota nyt tiijä; koittoo pittee. Mänj tuosta paijaan ja ala takoa
kalakutella. Mutta eipäs väinkään se Sampo niin heleposti syntynä.
Hoho! Siinä sitte pit olla palakeen veäntäjee! Siihen kuhuttiin talon rengit ja piiat ja mökkiläiset ja muonamiehet ja läksiimet ja kaikki. Olj
siinä elämee! No tiettyhän se onnii, jotta ei se Sampo niin yhessä
ruppiimassa tullutkaan valamiiks. Toista se olj -kuin tuo pyörän paikkuu."
Eäsänen naurahti sukkeluudelleen ja pani piippuunsa. Mutta seppä
— näytti melkein kuin hän olisi jossieppasi kiivaasti raudan ahjosta
ja alkoi tavattoman kiivaasti takoa. Eäiskien lentetakin suuttunut
ympäri
pajan, usein melkein kokonaan kietoen uljaan selivät säkenet
verhoonsa.
Kotvan kuluttua pistettiin rauta tiudelleen
pän säihkyvään
ahjoon ja Eäsänen jatkoi:
Kokonaista kolome viikkautta siinä jyskittiin ja teuNiin
vuttiin, mutta tulipas kuin tulikii se Sampo viimen valamiiks. No,

No

■

■

—

...

■

..

—

.. .

—

moo!"

—

No?!" kysyi opinpoika kovin uteliaana. Saiks se Wäinämöinen sen nikan?"
—
Eihän siitä mitälähtenä; rukkaset annettiin korreesti sepälle:
elä tunge toisen tielle. Evästä pantiin kuitennii konttiin ja soatettiin
mies pellon veräjälle astikka."
Se oi laakommist se," mörähti mestari ja tempasi jälleen raudan ahjosta ja rupesi takomaan.
— Kyl mar se ~Wäinämöinen sit sen flikan vihron sai kans ja?"
"— Elekeeppes
luulla, jotta se seppä niin hevillä perree anto.
Wielä se toisennii kerran reissus' Pohjolaan ja ala toas pyytee tyttöä.
Mutta silloin Pohjolan emäntä panj niin juluman kovat ehot, jotta ois
siinä toinen mies jo takaperot tehnä, mutta liimannen se puski peälle
voan eikä hellittänä, ei se poika hellittänä. Ensinnäi pit hänen kyntee
pelto, jok oi täpö täynnään sylen ja puolentoista pittisia keärmeitä.
Ei seppä mokomasta säikähtänä, mänjhän vain paijaan ja takoa tekas
iholleen oatran kullasta ja hoppiista, pist pitkävartiset rautaset soappaat jalakaan, ja pian siinä vaot synty."
— Mut kuins ne harjat siin pääs tulkkeina?"
— Jaa mitkä herjat?"
Ma meinasin vaan, et eiks se kyntäny härjätte kans?"
Jaa niin, ettäkö härkiä?
Ei siellä häHärjätte kans
rillä kynnetty, niinkuin teällä päin välistä näkköö. Hevonen hänel
olj ja hyvä, oikein kilipä -hevonen ja se manna vilisti sellaista kyytiä, jotta ei siinä keärmeet muuta kuin lotkahteli vain oikulle ja vasemmalle. No älähähän huoli! Tulloo seppä tuppaan. Jo on sannoo,
peleto kynnetty; passaisko teiän manna kahtomaan, vaikka kyllä se
kahtomafcakkii on hyvä. Ja sannoo toassiissaan: jokos mannaan kuuluu-

—

■

■

—

—

—
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Mutta se, joka ei tuntenut tyytyväisyyttä, oli opinpoika, nähdessään Eäsäsen rupeavan tekemään lähtöä. Ilmarisen urotyöt uhkasivat
jäädä puolitekoisiksi, ja se olisi ollut harmillista se.
Mist ihmest se Eäsänen semmotto juttu on kuullu?"
— Jaa
Ilimarisesta vai?"
— Niin siitäkö
am."
Kuuloohan sitä reissuloillaan jos mittäi tarinoo, ja pitäishän
se olla kirjakin sen sorttinen, missä sitä lukkoo Ilimarisesta ja Väinämöisestä ja monesta muusta."
—
kirja se olis?"
— Mikäst
ne sitä sannoot."
— Kalevalakshan
Mahrasiks sit olla tääl meirän kaupungin kirjastos, kut on
siäll kansakoulutte talos? Mestar! Saisinks mä mennä tiarustama sit
tän ehton?"
— Mä meinasin justiin sanoo ett sa mensit. Saishan sitt lukke
lystiksens."
No mä menen ihan vissiste."

tos-kirjaa hakemaan?
Mutta Pohjolan emäntä ei neät ois antana
Niin, mutta mittees haan sanokaan?
Toitytärtee, niin sannoo
seks ehoks panj, sennii ämmä, mutta mittees kummoo se olj ?
Kahos kun en muistakkaan
Mutta jottain se olj hyvin kovvoo."
Tällä välin oli seppä, tuon tuostakin kalkutuksillansa keskeyttäen
Räsäsen kertomusta, saanut pyörän korjatuksi.
— Kah, jokos se nyt on valamis?" huudahti Eäsänen, joka vilkkaan kertomisensa aikana ei ollut huomannutkaan, kuinka pian aika
kului. — „Kyllä sen Huusperin hyppysissä kalu välleen syntyy, mutta
melekein työ outta vielä näppärämpi kuin haan."
Seppä myhähti tuommoisen tyytyväisyyden myhäyksen, jommoisen
me muutkin enemmän tai vähemmän selvästi myhähdämme, äkisti kuultuamme meitä kiitettävän. Odotettua tai toivottua kiitosta osaamme
me ottaa vastaan paljoa suuremmalla mielenmaltilla, osaamme silloin
näyttää erin-omaista kylmäverisyyttä, ikäänkuin kiitos ei koskisikaan
meitä, vaan jotakin muuta, esimerkiksi ministeri-valtiosihteriä. Mutta
kun joku Räsänen meille sanoo ihan äkkiarvaamatta, että me olemme
vähän näppärämmät kuin Huusperi, niin emme osaa olla totiset.
■
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Warkauden tehtaalla.
(Hj. Munsterhjelm.)

kuin varsinainen Saimaakin, nimittäin 255 jalkaa. (Kallavesi sitä vastoin on 275 jalkaa ylempänä merenpintaa.
Warkauden tehdas, suurempia maassamme, perustettiin jo niinä
aikoina kuin Savon vesillä kulkuneuvot olivat verraten huonot, nimittäin jo vuonna 1815.
Tehtaan perustajana mainitaan joku paroni Wrede. Tehtaan omistajina sanotaan sittemmin olleen erään Tigerstedtfin (Adolf Wilhelm?)
sen jälkeen Längman'in ja Wahl'in. Nykyjään
on tehtaan omistajana
toiminimi Paul Wahl ja kumppani.

Juotiin kahvia, jäi porot jäljelle (Porovesi), mentiin
sittenonkimaan (Onkivesi), saatiinpaljo kaloja (Kallavesi),
sitten rupesivat pojat tekemään toisillensakaikenlaista koiruutta (Koirusvesi), kunnes vihdoin kaikki nukkuivat
(Unnukkavesi), mutta silloin tuli pahoja ihmisiä, jotka va
rastivat kaikki kalat (Warkauden koski), ja niin meni se
suuri haukikin sitä tietään (Haukivesi), mutta kun kotia
tultiin ilman kaloja, niin enok o s rupesi torumaan (Enonvesi)!

-

_

KOULUPOIKAIN MUISTONHELPOTUSTA.

Nykyjään kuuluu Warkauden tehtaasen: konepaja
valinpaja,
valssilaitos kankirautaa ja levyrautaa varten, (kaikki nämä ja
takottavat
kirautansa Salahmin ja Jyrkän ruukeilta
lisalmen pitäjässä), höyrylaivan
veistamö, kaksi suurta sahaa ja mylly.
Viime aikoina on Varkauden

t\V arkauden rautatehdas ja konepaja sijaitsee "VVarkauden kosken

varrella, jonka kautta suuri Kallavesi purkaa vetensä Haukiveteen, s. o.
Saimaasen, koskapa Haukivesi on jo samalla korkeudella merenpinnasta
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VARKAUDEN TEHTAALLA.

IMATRA

(niska).

konepaja saavuttanut yhä suurempaa mainetta. Suurin osa
Saimaalla
kulkevia höyrylaivoja (noin 100) on
rakennettu
Warkauden
veistämolla ja talven aikana on se täynnään
sekä korjauksen-alaisia että
uusia tekeillä olevia suuria ja pieniä
höyryaluksia. (Ensimmäinen siellä
noin v. 1860 tehty höyryalus oli nimeltä
.Alku")
Koko tätä suurta laitostakaikkine sen monine osineen käyttää Warkauden mahtava koski, jossa on laskettu olevan noin
10000 hevosvoimaa.
Putous koskessa on 18 jalkaa. Työvoima on
Warkauden tehtaalla keskimäärin 1000 henkeä.

Warkaus kuuluu oikeastaan Leppävirran pitäjään, mutta muodostaa
oman eri seurakunnan, jossa on yhtä paljon asukkaita kuin monessa
pikku kaupungissa, nimittäin seurakunnan kirjoissa kappale toista tuhatta ja työkirjoilla muutama sata. Tehtaalla, jolla on oma pappinsa,
ja kansakoulunsa, asuu lääkäri ja sijaitsee apteki, postikonttori
ja lennätinlaitos, ja kun vielä ottaa lukuun, että se on suuren liikenneväylän
varrella, niin on sillä niin muodoin kaikki ainekset, mitä tarvitaan
uudelle kaupungille Suomessa.

Imatran niska.
(B. Lindholm.)

Niin ihmissydänkin on tuima koski;
Syvyydessään on pyörrepauhaamass.
Ja vaahto, vapistus on vaivoissansa.
Tejö Koskinen

kuukautta sitä oli puuhattu, ja nyt se vihdoinkin oli tapahJfflonta
tunut.
Jo viime pääsiäisenä oli asia pantu alkuun, siten nimittäin, että

tilan-omistaja, herra Sippari, oli pappilan vieraspidoissa maininnut aikovansa nuoren rouvansa, provastin tyttären, kanssa lähteä vähän ItäSuomeakin katsomaan, käydä Punkaharjut, Saimaan kanavat, Imatrat
ja sitten Wupunsta kiertää meritse Helsinkiin ja sieltä sitten
rautateitse jälleen hiljaiseen Hämeesen. Ensi alussa muut toivottivat heille
onnellista matkaa, mutta sitten oli provastin toinen tytär, Katri
arvellut, että mitäpäs, jos hän lähtisi mukaan. Siihen oli vanha Sanna
täti sanonut: no sinulla nyt on aina tuommoisia ekstravaganseja!"
Mutta miten siinä nyt keskusteltiinkaan, niin tuli Sanna täti siihen
päätökseen, että kyllä se sentään olisi julmasti hauskaa teille nuorille

nähdä omaa maata muuallakin, ja lisäsi siihen, että ellei muut lähde
Katrin seuraan, niin kenties hän ottaisi sen vaivan päällensä. Tuo
herttainen, hyvä täti! Mutta entäs Elma, nuorempi sisar! Eiköhän
hänen, tyttö paran, tulisi hyvin ikävä jäädä kotia? Elma parka!
Tahtoisitko sinäkin tulla mukaan?
Elma lapsi punastui pelkästä
ilosta ja vastasi jotakin sinnepäin, ettäeihän sentään kaikkien sovi läh-

—

—

teä, sillä se maksaa niin paljon, ja talokin jää ihan hoitoa vaille. Hui,
hai! Kyllä mamseli Mynttinen talon hoitaa niinkuin ennenkin, esimerkiksi silloinkin kuin kaikki kävimme häissä Kalvolassa. Kyllä
Elman pitää tulla mukaan!
Ja Elma se oli niin onnellinen!
Sen koommin ei pappilassa paljoa muusta puhuttukaan kuin ensi kesän retkestä Imatralle j. n. e. Kletuksen päivänä oltiin nimipäiviä viettämässä maakauppiaan Kletus Simolinin luona, ja siellä tietysti otettiin
sama asia puheeksi. Simolin kuunteli ensin kylmäkiskoisesti ja sitten
hän kuunteli lämpimästi ja vihdoin hän kuiskasi pari sanaa vaimollensa,
joka heti aivan ääneensä huudahti: No mutta kuinka sinä olet hyvä^
Simolin! Kuka olisi voinut uskoa!" Ja nyt puheli herra Simolin
Sanna tädille, että tokkohan Sanna luulisi, että heidän, nimittäin Amalian ja hänen, sopisi yhtyä heidän seuraansa, jotta
Sanna täti
keskeytti hänen puheensa, huudahtamalla Katrille, että Simolinin herrasväki lähtee myöskin, — minne, se oli itsestään selvä, sillä ensi kesänä ei kukaan viisas ihminen olisi muuanne voinut lähteäkään kuin
Imatralle, Punkaharjulle j. n. e., j. n. e. Vastaukseksi hyppäsi Katri
istuviltaan ja meni Simolinin rouvan luokse, suuteli häntä ja taputti ja
sanoi, että Amalia on erin-omaisen herttainen.
kanssa," lisäsi Amalia.
— Ja Kletus
Kletus
kanssa," vahvisti Katri.
Ja
Matkustuksen into oli vallannut nyt jo monta henkeä, mutta yhä
useampia uhreja se oli vaativa.

...

...

—

Provastin rouva, Sanna täti ja Elma olivat ryhtyneet pakinoille
kohteliaan venäläisen herran kanssa, joka sujuvalla franskankielellä
kertoi, kuinka muutamia vuosia sitten pääputouksen yli oli laitettu
hinauskone, jonka avulla kuka hyvänsä, ken vaan uskalsi, sai kulkea
Imatran yli korissa ja siten riippua taivaan ja maan välillä." Naiset
kuuntelivat tämmöistä hirmuista asiaa pelvosta kutistuvin sydämmin.
Sanna täti, joka jo suurissa määrin oli unohtanut franskankielen, oikein
huudahti:

Vappuna oli vanha provasfci oikein hyvällä mielellä, ja eiköpäs
hänen vaan pistänyt päähän illallisella virkkaa leikillään näin :
— „Kyllähän te tässä matkoja vaan puuhaatte aamusta iltaan,
mutta mitäs te sanoisitte, jos mamma ja minä tulisimme mukaan?"
Provastia oikein nauratti tämä pila". Mutta pilasta tuli lopulta
totta. Katri ja Sanna ottivat provastia sanasta kiinni, ja provasti oli
pahemmassa kuin pulassa, niinkuin ylipäänsä jokainen on, kun iloinen
Katri ja puhelias Sanna oikein hänen kimppuunsa käyvät. Ja kun
sitten vielä herrat Sippari ja Simolin tulivat naisille avuksi, poistaen
pienimmätkin epäilykset käytännöllisistä vaikeuksista, niin oli provasti
voitettu.
Ja niin he nyt eräänä kauniina heinäkuun päivänä olivat Imatralla.
Ellei tälle merkilliselle kertomukselle suotu tila olisi niin ylen
niukka, niin minä kertoisin matkan valmistuksista, kertoisin kuinka
Sanna täti sai Simolinin kanssa tehdä varsinaisen matkan Tampereelle,
josta tuotiin kangasta ja pitsiä ja nauhaa. Kyllähän Simolininkin puodissa oli kangasta ja pitsiä ja nauhaa, mutta ei ollut sellaista, joka
olisi ollut soveliasta Imatran-matkaa vasten. Niin, ja sitten minä kertoisin eväitten valmistuksesta ja kuinka vilkas keskustelu kerran syntyi siitä, sopiiko muka Imatran-matkalla omaa evästä lainkaan käyttää,
ja kuinka provastin ja Sanna tädin mielipide tässä voitti, ja se mielipide kuului näin: ellen minä saa syödä ja juoda missä hyvänsä mitä
hyvänsä milloin hyvänsä, niin jopa sitten!" Ja vielä minä kertoisin,
kuinka Imatran hotelli ensin hirvitti luullulla kalleudellaan ja kuinka
Kletus Simolin ensimmäisenä uskalsi lähestyä passaria, sanoen: suokaa
anteeksi, mutta olisiko se mahdollista saada yhdeksän kuppia kahvia.
Me olemme kaikki provasti Salosen perheesen kuuluvia", ja kuinka
passari, heilauttaen pyyhinliinaansa, pyörähti kantapäällään ja sanoi:
«yhdeksän kaffe, ja-ha!" Niin, kaikista tällaisista hauskoista seikoista
minä kertoisin, mutta tilan ahtaus estää.

—

Aggreable!"

Herra Sippari, totinen ja perki käytännöllinen mies, selitteli vaimollensa kuinka ääretön voima Imatrassa menee hukkaan joka silmänräpäys ja kuinka lukemattomia tehtaita voisi syntyä tänne hyödykseen
käyttämään tätä suunnatonta voimaa. Mutta hänen vaimonsa pani tähän kiivaan vastalauseen, sanoen, että koko tämä mahtava luonnon ilmiö silloin menettäisi kaiken hurmaavan ihanuutensa.
Simolin oli täynnä ihastusta ja samoin Amalia rouva.
—Kletus
„Amalia!" sanoi Kletus.
jos laulaisimme: ,Mun täytyy laulamani' ?"
— aulakaamme", sanoi Amalia rouva.
L
He aloittivat, mutta laulu keskeytyi Imatran kohinaan ja päättyi
Amalia rouvan kiitolliseen vakuutukseen:
—
Kletus! Kuinka hyvä sinä olit, kun keksit tämän herttaisen
matkan!"
— Entäs sinä sitten!" vastasi onnellinen Kletus.
Mutta kosken partaalla seisoi provasti tyttärensä Katrin kanssa.
Ääneti he katselivat vimmastuneita kuohuja, jotka pyörryttävällävauhdilla riensivät heidän ohitsensa.
— Isä", virkkoi viimein Katri;
»tuossahan on palanen ihmiselämää."
Niin on", vastasi provasti. Tuossa on ihmissydän kaikkine
himoineen ja taisteluineen. Noin sekin riehuu ja intoilee, mutta usein,
voi kuinka usein, sen riennot ovat kuni kylmää usmaa vain, joka tuosta
koskestakin nousee. Tyhjää usmaa vain."
Isä!" jatkoi Katri. »Eikö ihmissydän koskaan tyynny?"
Tyyntyy, lapsi, kun se saa oikean rauhan."
Missä, isä?"

—

——
—
—

He olivat käyneet Imatran pääputouksella ja olivat vähitellen siirtyneet sen niskalle. Täällä tuon mainion kosken vaikutus ei enää ole
niin valtava; täällä jaksaa mieli sukeutua jo miettimisiinkin.
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«Jumalassa."

