SYDÄNMAAN LAPSIA.
Kiertokoulu muistelma.
—

Mikähän pakotti ihmisiä tunkeutumaan aina
tuonne asti, ajattelin katsoissani Karjalan selänteeltä
itäpohjoista kohti, josta silmän kantaman päästä siinti
alavan, lumisen metsän ylitse yksinäinen vaara ja sen
rinteeltä aukkoja, joista muutamassa eroitti ihmisasunnon tapaista. Sinne oli tällä kertaa matkani. Selänteeltä laskeutettiin alamäkeä synkkään metsään,
jossa tie koukerrellen kierteli kalliolouhujen kupeitse
ja suosilmäkkeiden laiteita. Ei voinut enään suuntia-
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kaan arvata, missä päin tuo etäinen vaara olisi. Lu- Luminen
minen, vähä ajettu tie, osoitti suuntaa milloin sinne, erämaa.
milloin tänne ja hitaasti väistyivät huurteiset kuuset
jälelle päin. Vihdoin tuli tästäkin loppu. Maan pinta
alkoi käydä vastaiseksi ja tie nousi aikoinaan ahona
olleeseen' risukkoon. Ylös kiivettyä näkyi jäleltä päin
tuo ennen mainittu selänne, mutta edestäpäin ei näkynyt—muuta kuin alavata ja lumista havumetsää.
Mitä kyläkuntia tuolla päin on? kyselin ensimäiseksi taloon tultua.
Tämä oli heille aivan tuntematonta. Niin kaukana ei ollut kukaan heistä käynyt, että olisi sieltä
mitään ihmisasuntoa löytänyt. Siinä oli ikään kuin
maailman laita. Siihen viimeisen vaaran rinteelle oli
pari, kolme talon pahaista tehtynä, mutta sitten seurasi tuo ikävän laaja metsä, jossa vaan kontiot asustivat ja silloin tällöin lähestyivät naapuriensa vaaran
liepeitä, kaapaten sieltä useampi kesä milloin minkin
talon karjasta lihavimman lehmän. Tämän ikävän
seikan kertoivat he vierailleenkin melkein ensimäiseksi.
Talo, johon tulin ja jossa oli viikon päivät vii- Talon väki.
vyttävä, ei ollut varsinainen talo, eikä torppakaan.
Sen oli vasta aikoina valtiolta lunastanut joku tukkipatruuna ja antanut sitten sen vähät asumukset ja
viljelykseen kelpaavat maat osalla viljeltäviksi. Nämä
viljelijät olivat alkujaan kaksi köyhää, renki ja piika.
Pieniä he olivat kumpainenkin. Miehen pienuus pisti
vielä enemmin silmään. Tuli aivan tahtomattaan ajatelleeksi, että mitenkähän tuommoisella vartalovähällä
voinee perhettä elättää täällä kontioiden yhteisillä
laitumilla, jossa talvella on luntakin noin pienen miehen korkuudelta. Hän oli sen lisäksi tavattoman ujo.
Häpesi korviaan myöten, jos vieras sattui nimittämään
isännäksi, eikä löytänyt pitkään aikaan sanoja, joilla
selittäisi tuon nimen ei sopivan hänelle. Sitten hän
alkoi kertoa taloutensa alkavaisuutta ja valittaa asumustensa pienuutta. Pieniä ne todella olivatkin. Pari
pitkää askelta tarvitsi vaan astua niin tuvan kuin
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kamarinkin lattian yli mennessä. Mutta kaikessa pienuudessaan ne olivat puhtaita.
Vanha
Mentiin katselemaan tuota tupaa, jossa arkipäimummo. vän tultua oli alotettava lasten luetus. Vanha mummo,
talon miehen äiti, hoiteli siellä nuorinta lasta. Hän
oli enimmän huolissaan tuvan pienuudesta ja hätäili,
että mitenkä tässä toimeen tullaan, jos tuo lapsi rupeaa itkemään luetusaikana.
—Ei se mitään, rauhoittelin mummoa. Onhan
tässä kammari, olette päivän aikana aina siellä.
Mummo rauhoittuikin. Alotettiin puhe karhuista
tekemistä tuhotöistä.
ja niiden
— Eihän
täällä tule elämästä mitään, valitti
mummo. Mennäkin kesänä kaatoi parhaan lehmän.
Eikä näille tule mieltä. Paaston aikanakin vaan mainitsevat sen nimeä, niin kummako sitten, jos syöpi.
Tämän valituksen lausui mummo omasta joukostaan, jotka vaikka asuivatkin näin korven keskellä,
eivät pienimmästikään uskoneet taikoja, vaan nauroivat niillä. Mummo oli toista mieltä, eikä hän erehdyksissäkään maininnut karhun nimeä muulloinkaan,
jopa että paaston aikana.

Maanantai-aamuna tulla nyörrättelivätlapset, noin
Koululasten
kaksi, kolme joukossaan. Heidän tullessaan ei kuulutulo.
nut hälinää, eikä kolinaa. Niin ne liikkuivat kuin jos-

sain nukkuvain läheisyydessä.
Ei ollut suuria puuhia koulua alkuun pannessa.
Kaksitoista lasta, kahtia tyttöjä ja poikia, istua nöksähti sylen pituisen pöydän ympärille. Nimiä ylös
pannessa muistivat jokainen ristimänimensä, mutta sukunimi ja ikä ei ollut kaikille selvillä. Virren värssyn
laulettua ja rukouksen luettua oli ryhdyttävä varsinaiseen opetukseen käsiksi. Oppilaslauma istui siinä
valmiina ottamaan vastaan mitä annetaan.
Otettiin lukukirjat esille. Useampi kosketteli
sitä varoen, kuin jotain särkyvätä esinettä, joku vaan
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uskalsi kääntää lehtiä löytääkseen kuvia.

Haettiin

helpoimpia lukukappaleita ja ensimmäiseksi seisauttiin
kertomukseen isosta isästä, joka istui pöydän takana
ja luki raamattua. Alotettiin keskustelu lukukappaleen päällä olevan kuvan johdosta.
— Millä nimellä meidän paikkakunnalla nimitetään isoa-isää? Sanopa Junnu.
Junnun huulet vavahtivat pari kertaa hätäisesti,

—

Junnu

sitten hän sanoa tokasi:
Jumala.
Vastaus ei herättänyt sanottavasti toisten huomiota, sillä he tunsivat Junnunsa. Hän oli surkuteltava sekä sielun että ruumiin voimilta. Lukeminen ja
sen ymmärtäminen olivat hänelle mahdotonta, vaikka
oli jo toistakymmentä vuotta kokenut niitä harjoitella.
Kivuloisuus oli ruumiin yläosan rytistänyt niin pieneksi, ettei ulkoa päin voinut arvata ijän kulkevan jo
kolmatta kymmentä. Kasvoista kyllä näkyi ijäkkäämpiä piirteitä, kuvastuipa niistä vielä jonkun verran

ymmärtäväisyyttäkin, mutta

se

ymmärtäväisyys supis-

tui kotoisiin asioihin. Niistä hän sai lausutuksi yhtä
ja toista, mutta kun lukeminen tuli kysymykseen, oli
oma varmuus mennyttä. Rukoilevasti hän tuijotti kirjan lehtiin ja jos oli kysymyksiin vastattava, kutistui
pientäkin pienemmäksi, osoittaakseen sillä, että jos
häntä säästettäisiin. Kuuliaisuutta osoittaakseen sanoi
ja vastasi hän milloin vaan käskettiin, mutta aina se
meni väärin. Sen hän itsekin käsitti ja ryhtyessään
niitä kiireesti korjaamaan, tuli mukiloineeksi yhä hullumpia sanoja.
Junnun nuorempi veli, Taavetti, oli kokonaan 'I'aacclli
toisenlainen. Hän istui tyynesti, hapuilematta, aivan
kuin kirkossa. Pyöreät kasvot ja ulkonevat silmät
muistuttivat vähän torven puhaltajata. Hän ei paljon
välittänyt, jos Junnu kuinka hätäili ja solkkasi, mutta
noin silmin nähtävää erehdystä hän ei kumminkaan
voinut silleen heittää, vaan virkkoi:
Se tietää
Ukkovaarihan se on.
Seuraavat kaksi poikaa olivat samoin veljekset, Ananias ja
Ananias ja Pekka. Ananias oli ijältään neljäntoista Pekka.

—

...
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vuoden paikoilla, tukka tavattoman sakea ja kähärä,
joka hörröttilaajana kuin katajapehko. Hänen mustat
silmänsä paistoivat tuon tukasta muodostuneen katoksen alta omituisen huomattavasti. Ananian täytyi alituisesti ohjata nuoremman veljensä, Pekan, lukua, joka
oli kovapäisyydessä Junnun vertainen, ikäänsä verraten. Kirjaimen kerrallaan hän joksautteli sanoa, kun
aikaa antoi, eikä sattunut tukka olemaan silmäin
edessä. Pekalla oli nimittäin paha vastus tukastaan.
Heidän koko sukunsa näkyi olevan rikasta tämän pään
kaunistuksen puolesta ja tapa ei sallinut sitä lyhyydellä pilata. Pekan päässä se ei ollut kähertynyt,
vaan kasvoi suoraa kuin saraheinikko ja valui lakkaamatta silmille. Toinen käsi sai olla alituistaan
työssä tukkaa syrjään vetelemässä, kun tapa ja tarvis
vaati pään painumaan kovin kumaraan.
Millä paikalla tuo iso-isä istuu? Anania.
Pöydän päässä, vastasi tämä.
Mikä sillä on edessään? Sanopa Pekka.
Pekka tirkisteli tukkansa lomasta ja vastasi:

——
—

— Kuppi.

Tjassi

Jo meni useamman suu nauruun, paitse Junnun,
joka katsoi itsensä laittomaksi nauramaan toisten virheillä. Pekan sisar Katrikaan ei nauranut, sillä veljen
typeryys
näytti käyvän vähän arvon päälle.
— Kuppi,
jamasi hän pöydän toiselta puolen.
Etkö saa tuota tukkaa pois silmiltäsi, kun et enään
kirjan kuvaa tunne!
Pekka jäi tuherehtelemaan tukkansa kanssa, kun
siirryin toiseen poikaan.
Tämä oli nimeltään Lassi, mökkiläisen poika.
Hänellä oli soikeat kasvot ja suuret, elottomat silmät,

joista toisen yläluomi kohosi säännöttömänkorkealle.
Hän istui pöydän toisessa päässä ja katsella töllisteli
lakkaamatta ympärilleen. Kysymyksen tai lukuvuoron tultua alkoivat nuo soikeat kasvot ankarasti punoittaa ja silmät tönkistyivät liikkumattomiksi,auveten
yhä suuremmiksi omituisessa muodossaan.
No Lassi. Mitä sanottiin kertomuksessa ison-

—

Parske.

Runola j

Edelft:

A.
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isän ijästä ja miltä hänen kasvonsa kuvassakin näyttävät?
Taitonsa puolesta olisi Lassi kyennyt hetikin
vastaamaan, mutta hän ei voinut olla hätäytymättä.
Ja tuo hätäytyminen teki hänestä vähäksi aikaa kysymysmerkin, jolloin silmät ja suu hoilottivat auki ja
näytti veri pyrkivän tiukkumaan.
korvan
— lehdistäkin
Elä hätäile, Lassi, sano pois.
Vanha, vastasi hän viimein lyhyesti.
— Mikä
kirja hänellä mahtaa olla edessään?
— Raamattu,
jota se lukee.
Tämän topakan vastauksen antoi Tanu, pienin
ja viimeinen pojista, joka seista taarotti pöydänpäässä
sisarensa sivulla. Kuvan viehätyksestä malttoi hän
nyt seurata ainetta, vaikka tavallisesti tahtoi lapsellinen uteliaisuus kuljetella katseita milloin minnekin ja
kirja jouti sisaren hoidettavaksi. Alun saatua hän
kyllä lukea nauhasi kun mies, eikä hellittänytkään
ensi kiellosta, ennenkun sisar nykäsemällä siitä huomautti ja veti kirjan pois. Silloin vasta Tanu nosti
päätään ja ikäänkuin kummastellen keskeyttämistä katsella tiirotti pienillä, harmailla silmillään, ulkoneva
alahuuli omituisesti lerpallaan.
Tanun sisar Liisa oli ulkonäöltään aivan kuin
veljensä, mutta kun oli vuosia vanhempi, ei hänessä
enään näkynyt tuota lapsekasta pälymistä. Hän käyttäytyi kuin vanha, vakava ihminen ja oli tuiki tarkka
huomaamaan epäkohdat niin omassa kuin veljensäkin
vaatteuksessa. Kumpaisellakin heistä oli äidin kutomat, koulun edellä valmistetut vaatteet päällään ja
niitä oli kotoa lähtiessä varoitettuna puhtaana pitämään. Mutta Tanulle oli uunin lieden seutu niin hyvä
tuttava, ettei hän kylässäkään malttanut olla siitä kaukana, milloin vaan aika myöten antoi. Tihki päätä
kuului Liisan suusta valitus:
— Taas on tuo poika noennut nuttunsa, tulepas

—

tänne.

Puhuessa kuului Liisan ääni puoliksi nenän
kautta, joka antoi hänen sanoillensa erittäin huolehti-

Tanu

Liisa
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van soinnun. Aivan huoletoinna, kädet sojona, asettui
Tanu seisomaan sisarensa eteen, joka häntä kopisteli
ja käänteli milloin millekin puolelle. Tanu vaan siinä
tiiraili muissa ajatuksissa, jäipä välistä pitkäksi aikaa
seisomaan samaan paikkaan sittenkin kun olisi jo jou-

Anna ja tanut pois.
Maria Leena.
Seuraavat tytöt, Anna ja Maria Leena olivat si-

sarukset ja ujoimmat koko joukosta. Vaaleat ja ohkaiset kasvon piirteet tekivät tuon ujouden ikäänkuin
läpikuultavaksi. Nuoremman sisaren Annan ujous
oikein säälitti. Hän hyykistäytyi sisarensa suojaan ja
katseli sieltä niin arasti kuin vasta kiinni saatu jäneksen poikanen. Silmätkin ja niiden liike muistuttivat
tuota arkaa eläintä. Näytti aivan siltä, että jos kopauttaisi jalkojaan ja hätistäisi, niin Anna olisi lähtenyt jäneksen arkuudella hyppäämään pakoon, taikka
säikähtänyt siihen aloilleen. Varovaisinkaan kohtelu
ei ollut kylliksi.
— Minkä ikäisiä ihmisiä kuuluu iso-isä enimmän
rakastavan? Anna sanoisi sen.
Nimensä kuultua alkoi Annan silmistä vedet pyörähdellä ja hän piilottautui näkymättömiin. Täytyi
antaa kysymys sisaren vastattavaksi, pakottamalla,
olisi asia vaan pahentunut. Viikon kuluessa tuli Annakin niin paljon rohkeammaksi, että vastata suprautti
hätäisen vilkkaudella, mutta joutui heti sanottuaan

piiloon.

Maria Leena oli jo päässyt niin paljon voitolle
ujoudelta, että saattoi olla nuoremman sisarensa suojana ja sai luetuksi ja vastatuksi itkun voittamatta.
Mutta kyllä hän oli varuillaan ja koetti aina pysyä
vakavana. Siniset silmänsä olivat kuin naulatut kirjaa
kohti ja ohut, otsan syvennyksestä aikain suora nenä
oli aina kuin tähtäin samassa suunnassa. Asento ei
muuttunut silloinkaan kuin olisi hyvin joutanut vapaasti katselemaan. Muiden käytökseen ilmestyi edes
hiukan rohkeutta viikon varrella, mutta Maria Leena
oli aina sama. Suurinta liikettä oli väliminuuteillakin
se, kun kävi sisarelleen antamassa kakkua.
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Nämä vähät liikkumiset he kulkivat niin lähekkäin kuin vaan voivat, Maria Leenan silmät tähdättyinä eteen maahan ja Anna pysytellen suojassa muiden katseilta.
Neljäs tyttö oli ennen mainittu Katri, Ananian
ja Pekan sisar. Hän oli kohta rippikoulun ijässä ja
piti itseään aikaisena. Istui aina pystynä ja näkyi tietävän, että hän on tämän syrjäkylän rikkaimmasta talosta. Paksun tukkansa käsitti hän jo kaunistukseksi,
eikä milloinkaan istunut huivi päässä, niinkuin toiset.
Näitäkin hän välitunnilla neuvoi samaan tapaan, mutta
hepä eivät hennoneet luopua pitkäksi aikaa pyhähuivistaan, vaan kohta ne olivat sidottuina monellekin
solmulle päähän. Katri oli lukutaidossa varma ja
vastauksia niitä tahtoi tulla liiaksikin, aivan jokaisen
edestä.
Miten osoittaa tämä iso-isä rakkauttaan lapsille ?
Kertoo niille kauniita kertomuksia raamatusta.
Ovatko kaikki vanhat ihmiset tämmöisiä?

Katri

—
——

— Ei.
Miksi eivät ole?

Jopa jäi Katrikin ajattelemaan ja näytti käyvän
kunnian päälle, kun toiset ennättivät katsoa töllistellä,
että miksi ei Katri vastaa ja ainahan se ennen. Selvä
siitä vähitellen tuli, vaan ei hän tämän perästä ollut
niin nokkela tarttumaan toisten vastauksiin kiinni.
Kaksi viimeistä tyttöä olivat pieniä, toinen Katrin sisar, joka oli tuotuna «perehtymään" ja istuikin
uskollisesti sisarensa väljässä nutussa.
Toinen, köyhä orpo tyttö, Tiina, hommaili lukua- Orpo-Tiina.
kin tehdäkseen, mutta se oli kovin vastahakoista. Kirjan pitelemisestä ei tahtonut tulla mitään, kun sormet
pyrkivät rahmustelemaan milloin mitäkin ruumiin osaa.
Siihen lisäksi vaivasi alituinen nälkä ja jano, joita tarpeita tyydyttäissä kului puolet aikaa. Tiina oli yksi
noita kylän varaan jääneitä orporaukkoja, joiden kasvoihin tuo turvaton elämä painaa oman tunnetun leimansa, joka samalla on niin sekava, ettei sitä osaa
tarkemmin kuvata.
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Puolet aikaa eli Tiina toisten lasten antamilla
eväillä. Loppupäivänä hän lähti joutuin kävellä kimittämään kylälle palasen etsintään.
Taiöisten lapset erosivat toisella tavalla. Heille
oli kotoa varattuna kahvinassakka, joista keittivät
kahvit erojaisiksi talonväelle ja tovereilleen.
Jälelle jäi surun voittoinen tyhjyys, kun tämä
vähäaikainen ystäväjoukko oli poistunut kotiinsa.
Satojen seasta ovat nämät selvimmin muistooni painuneet. Usein muistelen heitä ja koitan arvailla mitä
he nyt ovat. Isoin osa heistä alkanee olla aikaisia
ja toiset pyrkimässä sinne päin. Viehättävintä on
heitä ajatella sellaisina kuin silloin olivat. Tosin täällä
syrjäisessä seudussa pysyvät aikaisetkin tavallaan lapsina, mutta aikaiset lapset eivät ole kaikistellen niin
hauskoja.

Talon joukon kanssa yhdessä 010 kesti vähän pitempään. Lapsia hoitelevan mummon käsi vapisi hyPoislähtö västiä heittäissä, kun hän tuli arvelleeksi, että satuttaneeko enää näkemäänkään elävin silmin toisiamme,
hän kun on niin vanha ja minä liikun muualla päin.
Vaakuutin aina muistavani heitä.
Talon mies itse lähti kyytiin. Hevosen hiljaa
kävellessä katosi viimein talo näkyvistä ja jouduttiin
kulkemaan korven rantaa. Siihen kertoi toverini ryhtyvänsä raivaamaan niittyä.
Eikö olisi edullisempi ja hauskempi raivata
niittyä,
kun hankkisi omituisen maapalan? kyomaa
syin häneltä.
se olisi, sanoi hän. Mutta näin
vähävarainen ei uskalla ajatellakaan niinisosti. Hyvä
olisi sekin, jos valttari antaisi pitemmän arentiajan
kuin tämä ensimmäinen.
Tuntui melkein uskomattomalta, että noin jylhä
kuusikko ottaisi raivautuakseen tuommoiselta kärpä-

—
—
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seltä. Mutta luultavasti hän on tuon työn johonkin
määrin tehnyt, sillä vähävoimaisethan ne ovat ennenkin ensimäisiä raivaustöitä toimittaneet Suomen
laitakorvissa.
Kauppis-Heikki.

Toukokuun viimeinen päivä.
Lukuvuoden viimeinen oppitunti lähenee toivot-

tua loppuaan. Valkeista verhoista välittämättä paahtaa keskipäivän aurinko huoneeseen, joka tuntuu kuu-

malta ja tukehduttavalta. Lämpiminä ja punakoina
istuvat oppilaat pulpetteinsa ääressä, tuontuostakin kellojaan silmäillen, jos semmoinen vaan on olemassa tai
kääntyvät toverinsa puoleen ja vaihtavat hermostuneesti kuiskaillen sanasen silloin, toisen tällöin. Tuntuu kuin latelisi opettaja kysymyksiään velvollisuuden
tunnosta, laskien leikkiä hajamielisille vastauksille ja
on niinvenyttäen vaitioloaikojaan yhä pitemmiksi
kuin olisi tuossa paikassa nukuttava ja kuin vaankohteliaisuudesta vaihdettaisiin viimeisiä sanoja makuutoverin kanssa.
Silloin, minuuttia ennen lyöntiä, antaa pieni sähkökello seinässä varoituksen. Oltuaan koko talven
epäkunnossa, on sen ääni nyt vielä entistään raukeampi ja käheämpi, ikäänkuin tekisi se viimeisen
ponnistuksensa päästäkseen lepoon edes siihen saakka,
kunnes kesäkorjaukset herättävät sen kuten kaiken
muunkin. Oppilaat kohottautuvat, nojautuvat selkänojiinsa opettajaansa katsellen, joka kirjansa sulkien
valmistautuu paikoiltaan nousemaan. Silmänräpäyksen
äänettömyys vallitsee, mutta silloin käytävän suuri kello

—
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korottaa äänensä. Sen sointu on kirkas ja valtava,
kuin kutsumus uuteen, onnelliseen aikakauteen, pois
läksyjen pakosta ja koulutoimista, vapauteen, kesäilmaan, nauttimaan päivänpaisteesta mäkien rinteillä.
Kaikki nousevat ja raukea mieliala huoneessa on loppunut. Eivät opettajat eivätkä oppilaat ole kuukausiin näyttäneet niin iloisilta ja joustavilta, ja heidän
toisilleen iloista kesää toivottaessa, värähtelee äänien
soinnussa ikäänkuin esimaku laajoista, vapaista näköaloista tunturien ja siintävien maitten yli.
Todistuksien jaettua riennän ulos, tempaisen palttoon naulasta ja vedän sen ylleni vasta portaita alas
mennessäni. Ääneensä meluten kiirehtivät lapset ohitseni eteisessä ja huomaamattaan tyrkkivät ja työntävät
minua joka taholta. Luokalla vallinnut kunnioitus on
kadonnut, opettaja on nyt vaan ihan tavallinen ihminen, jota ei kenenkään tarvitse ujostella eikä vierastaa. Ja minä näen, kuinka he pitkässä levottomassa
rivissä, niinkuin parvi pelästyneitä kaloja, pakenevat
edelläni Bulevardinkatua. Kun sitten ensi katukulmassa käännyn omille teilleni, vilahtelee hännän huippu

jo Eroittajalla.

Kotimatkalla satun katsahtamaan ylös, kulkiessani yksikerroksisen puurakennuksen ohitse, joka koskematta on jätetty kahden valtavan hyyryläiskasarmin
keskelle. Äärimmäisessä päässä on ikkuna, jonka laidalla on kasvia ja jonka ruskea verho on nostettu
ylimmän poikkipuun tasalle. Valoisia muistoja ammoin
menneistä ajoista johtuu mieleeni tämän ikkunan nähtyäni. Monesti olen talvisina kuutamoöinä toverien
puoliympyrässä laulanut sen edustalla, ja monesti olen
päivin käynyt ohitse uskaltamatta silmiäni nostaa, ja
sentään varmasti vakuutettuna olevani tarkastuksen
alaisena, kulkiessani toisella puolen katua notkein askelin ja selkä tavattoman suorana.
Siitä on jo kauvan aikaa ja kaikki on nyt välillämme loppunut. Vaan hän asuu siellä vielä ja joskus
sattuu hän tulemaan ulos minun käydessäni ohitse.
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Silloin teemme toisillemme seuraa

kappaleen matkaa jutellen kuni
kaksi vanhaa ystävää. Ajatellessani sitä nyt jälestäpäin selvenee
minulle, että oikeastaan olen hyvinkin pannut merkille, minä päi-

vinä ja hetkinä olemme tavanneet toisemme, ja että ne hetket
ovat aina säntillisen säännöllisesti
uudistuneet. Ja nyt kun minun
tulee matkustaa pois kolmeksi
kuukaudeksi, tuntuu minusta yhtäkkiä kuin olisi minun jättäminen jotain, jota paitsi en voi
elää ...
Tulen huoneeseeni, avaan ikkunan ja katsahdan
yli meren, joka päilyy tyynenä keskipäivän lämpimässä paisteessa. Pehmosesti kuvastuvat saarien tummat havupuut veteen ja siellä täällä avaruudessa kohoaa laakeita kallionkielekkeitä meren pinnalle, muistuttaen valtavista merieläimistä, jotka paahtavat selkäänsä päiväpaisteessa.
Meren . rannalla, tuossa vuorella aivan ikkunaini
alla, olemme usein tarkastelleet ulappata, kun lähenevä kevät oli leikellyt kapeita, tummansinisiä viiruja
jääkenttäänja kevättalven leimuava ilta-aurinko alkanut
punerrella sen äärimmäisiä rajaviivoja.
Ja näin sitä ajatellessani tunnen vielä joskus
sisässäni tuskaa ja kaipausta. Miksi en voi olla sitä
ilman? Onhan tämä nuoruuden unelma jo kauvan sitten
hautaan laskettu, onhan sillä samaten kuin kaikilla
muillakin oma, hämärä piilonsa lemmenmuistojeni suljetussa perhehaudassa, eikä sen pitäisi enään milloinkaan nousta. Vaan väliin ei mikään auta. Ja silloin
aina näen todellisuuden päivän selvänä edessäni, ja
sen mustaa pohjaa vastaan nousevat valoisat muistot
menneistä ajoista mieleeni toinen toisensa jälestä, kauniina ja selvinä, vaihdellen^kuin laterna magican kuvat pitkänä, iloisena, kirjavana rivinä, joka viimein
pakenee, jättäen huoneen kolkoksi ja pimeäksi. Samoin
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kuin lapset uteliaisuudessaan yhä uudestaan pyytävät
nähdäkseen viimeistä kuvaa, ennenkun se hitaastipoistuu verhon reunaan, niin manaan minäkin viimeiset
muistot yhä uudelleen esille ja annan niiden valoisien
piirteiden painautua silmääni,kunnes kaikki tuo pimenee.

Minut valtaa voimakas halu jättää kaikki, entisyys ja nykyisyys kauvas, kauvas taakseni. Käydessäni satamassa tiedustelemassa saaristoveneitä, tapaan
vanhan, tutun kalastajan. Olen kerran aikoja sitten
asunut hänen luonaan, ja sama huone on nytkin vapaana. Aamulla varhain levittää Jiän purjeensa ja
minä seuraan mukana.
Illalla kokoontuvat opettajat Korkeasaareen, yhteiselle illalliselle. Minä lähden sinne vähän aikaisemmin nauttiakseni meri-ilmaa ja saariston esimakua.
Kaunis on iltapäivän punertava auringonvalo, vaan ei
sekään minua miellytä. En tahdo nähdä kaupunkia.
Jokaisella talolla ja kadulla on omat muistonsa, jotka
tahdon karkoittaa. Koetan silmäillä loitommaksi.
Näen ainoastaan Katajanokan kasarmin, Venäjän
kirkon ylpeän huipun, muutamia panssarilaivoja alempana ja tuolla etäämpänä Viaporin vihreät kirkonkatot ja jylhät kasarmiseinät. Vasta salmien ] välillä
löytää silmä kaistaleen, jonka reunalla taivaanranta
sulaa mereen, ja kaukana idässä herättävät Degerön
raivaamattomat havumetsät ja kallionkielekkeet aavistuksen saaristoelämän vapaudesta.
Iltanen syödään verannalla, vaan liköörin juotua
muuttaa seurue pianohuoneeseen. Ja siellä lauletaan
niitä samoja epäonnistuneita kvartetteja, ijankaikkisia
gluntteja ja soololauluja, jotka jokainen tuntee tämänlaatuisista tilaisuuksista. Vaan innostus on vireillä
kevätilman, valoisan yön ja liköörin,vaikutuksesta ja
sen ruvetessa jäähtymään puhuvat rehtorit ja opettajat
toisilleen innolla ja pathoksella.
Aamun sarastaessa samoilemme soutovenheessä
kaupunkiin ja laskemme Kaivopuiston satamaan. Valleilta ihailemme vielä merta. Jokin tovereista nerok-
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kain on pistänyt likööripullon taskuunsa, se tyhjennetään yhteisestä pikarista, heittäytään kasteiseen ruohoon ja aika kuluu turhia rupattaessa, kunnes aurinko
on korkealla idässä.
Raikkaassa myötätuulessa purjehdin isäntäni
kanssa kahdenkesken. Vasta kun Helsingin viimeiset
jäljet katoovat taivaanrantaan, tunnen itseni vapaaksi.
Istahdan kokkatuhdolle selin isäntääni enkä viitsi
kuunnella hänen mietteitään ilmasta. Katsahdan merelle ja tunnen, miten hermot valvonnasta ja likööristä
huolimatta vähitellen asettuvat lepoon ja rauhaan.
Näen edessäni pienen kesäasuntoni, valkeat uutimet
ikkunoissa, pöydällä sylttiastiaan pistetyitä syreenin
oksia, ja kuusenhavuja kiiltävällä permannolla ja koko
kesän vaan ulkoilmaa ja urheilua, uintia, kalastus- ja
jänisretkiä; velttous on poissa ja joka jäsen jännitettynä; ei synkkiä ajatuksia nimeksikään, mutta öisin
tervettä, rauhallista unta.
Ainoastaan hetkiseksi, kun joudun väsymyksen
valtaan, katoovat nämä tulevaisuuden haaveet ja kun
mieleeni astuu katu ja ikkuna ruskeine uutimineen,
silloin tuntuu kuin olisin heittänyt kaiken, joka minut
tänne on kiinnittänyt, ja kuin nyt kiitäisin kohti ääretöntä kaukaisuutta, jonka rantaa tuskin koskaan
nähnen.
Mutta silloin lyö suolainen laine kuohuen kokkaan, heittää vaahtoa päälleni ja herättää minut.
Ravistaen pois kaiken hentomielisyyden käännyn isäntääni ja ryhdyn hänelle mieliksi hartaaseen keskusteluun kalastuksesta ja purjehtimisesta.
V. Jelm.

KUVAUS ITAALIASTA.
FIESOLEN LUOSTARI.
Vähän matkaa Firenzestä on korkealla kauvas
näkyvällä vuorenkukkulalla Fiesole-niminen pikkukaupunki ja sitä vähän ylempänä samanniminen fransiskaani-luostari. Sen kirkkojen tornit, sen puutarhoista
kohoavat poppelit ja piiniat ja rakennusten Valkoset
seinät näkyvät aina tuon tuostakin Firenzen katuja
kävelevän silmään.
Olimme kulkeneet sinne laajaa ajotietä, joka ensin
loivia mutkia tehden polveili hiljalleen kohoavia rinteitä myöten, täynnä huviloita ja maataloja ja niiden
ympärillä olevia viinimaita ja kukkaistarhoja, ja sillä
lailla kaupunkiin kohottuaan, nousi jyrkkänä jalkatienä
luostariin,
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Sen edustalla on luostariportin ja kirkonoven
edessä neliskulmainen totisten solakkain poppelien reunustama piha. Portti on suljettu ja kirkon ovikin, joka
tavallisesti muulloin on auki, vastaanottaakseen kaikkia
niitä, jotka tänne tahtovat tulla rukoilemaan, on nyt
kiinni. Mutta nyt on keskipäivä, munkkien aamumessut ovat pidetyt, aamusoitot soitettuna eivätkä vielä
ole tulleet iltapäivän kirkonmenot.
Istahdamme sentähden rappusille odottamaan ja
levähtämään. Takanamme on suuri luostari, mutta
sieltä ei kuulu luiskahdustakaan ja se on kuin autio
linnoitus. Ei näy elämää missään, ei ole täällä edes
noita alinomaa matkailijan tielle tulevia kerjäläisiäkään,
jotka luultavasti ovat laskeutuneet Firenzeen, missä
parhaallaan vietetään juhlaa. Ainoastaan silloin tällöin
kuuluu jossain kaukana ammahtavan aasin ääni tai ju-

.

nan vihellys.

Mutta poppelien

välitse aukeaa näköalaFirenzeen
... ja mikä näköala
...!

päin

Alhaalla Arnon laaksossa lepää siellä tuon vihreävetisen vuorivirran partaalla Firenzen kaupunki. Sen
takana kohoo aaltomainen jono sinertäviä vuorten harjanteita, jotka ovat kuin laitoja jättiläisen suuressa kukkaismaljassa, minkä keskessä la hella heloittaa kuin
kallis jalokivi tai kuin hohteleva helmi. Ja kuinka
kauniisti muodosteltu, kuinka taiteellisesti tahkottu se
on tuo helmi! Missä kohoo valkea, marmorinen kirkon pääty, missä solakkakaulainen kellotapuli, missä
jonkun keskiaikaisen ritaripalatsin sopusointuinen tornin
huippu. Tuolla välkkävät uusien rakennusten sinkkikatot, toisaalla ruskottaa jonkun ikivanhan luostarin
tiilikatto ja niiden välitse pistää esiin puutarhani ainainen vihreys. Kaupunki hymyilee kuin hilpeässä
ainaisessa onnessa kukkivan ja kukkiaan lemuavan
laakson ympäröimänä, joka huoneryhmäin harvetessa
vähitellen muuttuu maaseuduksi, mutta josta kuitenkin
paistaa lumivalkeita maalaiskyliä ja pikkukaupunkeja,
joita yhdistävät toisiinsa kapeina nauhoina koukertelevat vaaleankeltaiset maantiet.
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Hauska, huoleton elämä jäi meistä äsken sinne
vilisemään kivitetyille toreille ja viileille varjoisille kaduille. Kaiken maailman rikkaat ja joutilaat olivat
tulleet viettämään sinne etelän ihanaa kevättä ja kotimatkalla Palermosta, Roomasta, Napolista ja Nizzasta
viivähtämään täällä muutamia viikkoja huhtikuusta
hengittääkseen vastapulljenneiden lehtien neitseellistä
tuoksua ja ahmiakseen kukkain hurmaavaa lemua, joka
muurien ulkopuolelta puutarhoista tulvii kaupungin
sisäisimpiinkiin osiin ja joka tuntuu virrankin mukana
valuvan sen läpi.
Heillä oli siellä parhaallaan kukkaisjuhla, toimeenpantuna Englannin kuningattaren ja hänen tyttärensä
kunniaksi. Kadut kuohuivat iloista, kirjavapukuista
kansaa, toreilla ja katukuiluissa soitettiin ja tanssittiin,
kaikki ikkunat, katuovet, balkongit, katot ja räystäät
olivat täynnä väkeä odottamassa eorso di fiorin tuloa.
Se tulee, kaksi-, kolmi- ja nelivaljakolta tungeskelee
väkijoukon läpi, hevoset, kuskit ja vaunuissa olijat
kukilla koristettuina, ja vaunut niinkuin kukkaismereen
upotettuina ja yhfäkkiä siitä nostettuina, vielä kuin
valuen sen meren märkyyttä. Mitkä ovat pyöristä istuimiin saakka ruusuihin kiedottuina vuoron punasiin,
vuoron valkeihin,mitkä sinertävät pelkkiä muistikukkia.
Värit myllertävät, lemu temmeltää ilmassa janoiden liikkuvien kukkaiskimppujen sisässä istuu onnen
ja iloisen elämän poutaperhosia: nuori äiti kahden pienen tyttärensä kanssa, yksinäinen pieni prinsessa, kokonainen perhe, kaksi rakastunutta
Vaan ne jäivät sinne karkelemaan liputettuja
katuja pitkin väkijoukon heille käsiään taputellessa ja
liinojaan heiluttaessa. Eikä liene paikkaa toista, joka
olisi siihen sopivampi kuin tuo kaunis kaupunki tuolla
Arnovirran varrella. Täältä sinne katsellessa näyttää
kuin aurinko heijastellessaan ja valot ja varjot vaihdellessaan ottaisivat nekin osaa ihmisten iloihin ja
niinkuin koko tuo lakeus olisi ihanuuden meri, jossa
vaan värejä lainehtii ja karehtelee kauneutta. Mutta
me täällä ylhäällä istumme kuin erämaassa. Ei ota
luostarimme osaa maallisiin menoihin, ei näy se tietä-

...
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vän eikä tahtovan niistä tietää, sen ikkunat ovat suljetut, sen asukkaat vaikenevat ja ainoastaan poppeli
kuiskaa jonkun salaperäisen sanan vierustoverilleen,

kun heikko tuulahdus koskettaa sitä kulkiessaan.
Muuta 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 pihatolia, laskeutuvat polkua alas jakatoavat Fiesolen kaupunkia kohden. Vienevätkö viimeistä voitelusta jollekin kuolevalle, käynevätkö siunaamaan jotakin jo kuollutta vaiko laskeutunevat laaksoon 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 portin vartijata, eikä tule
kukaan estämään. Tulen holvin alatse neliskulmaiselle
pihamaalle, jota reunustaa pilarikäytävä ja jonka seiniä
hienoväriset, ujosti esiintyvät freskomaalaukset koristavat. Jotkut ovet ovat auki ja yhden ohi astuessani
näen pienen kappelikirkon, jonkaperällä lepattaa vahakynttilä palamassa alttarin vieressä. Toiset vievät
munkkien kammioihin. Ne ovat ahtaat ja matalat,
ikkunat pienet kuin vankien kammioissa, yhdellä seinämällä rukouspöytä ristiinnaulitun kuvan tai madonnan
kanssa, toisella kaitanen rautavuode. Tulen rohkeammaksi ja kuljen edemmä toiselle neliskulmaiselle pihamaalle. Se on samalla puutarha ja sen keskellä on
kaivo, jonka kivisen kannen päällä ruskeakaapuinen
avopäinen munkki nostaa vettä astiaan ja ruiskuttaa
sitä taimilavoihinsa. Takaportista tulee toinen aasia
edellään ajaen, joka kaantaa itsekokoistaan risukimppua. Täällä näyttää olevan vielä käytännössäluostarin
suojeluspyhimyksen Assisin Fransiskuksen määräykset
köyhyydestä, työstä ja yksinkertaisesta elämästä.
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Joudun luostarin ulkopuistoon joka on kukkulan
toisella rinteellä, poispäin Arnon laaksosta ja Firenzestä. Kaikki äskeinen ihana hempeys on luonnosta
kadonnut. Alhaalla on hedelmätön laakso, jonka pohjassa on punertavalle hiedalle kuivunut vuorivirta.
Taampana erämainen vuoristo, kovaa, karua kalliota,
jonka kasvullisuus on heikkoa ja kuihtunutta. Sen,
mitä ei aurinko ole kärventänyt, on vesi vienyt muassaan uurtaen pitkiä, syviä naarmuja vuoren rinteihin.
Autiota tietä, siellä täällä kasvavien piiniain välissä,
vaeltaa äskeinen munkkien jono hitaasti kulkien ja
selät koukussa.
Mutta täällä puistossa on varjoisia tammia, kukkivia mandelipuita, myrttilelitoja, oliiveja, oransipuita
ja lehteviä viikunapensaita. Täällä on nurmikkoa ja
hyvin hoidetuita polkuja ja niiden varrella mukavia
kiveen hakatuita istumapaikkoja. Vähäväliä on rakennettu huvimajoja madonnalle ja hänen pienelle bam-smo'lleen. Yksinäinen munkki käyskentelee tuonnempana puitten välissä ja noukkii kukkasia, jotka hän
vie madonnan huvimajaan. Hän keksii minut, mutta
ei tule häiritsemään. Painun vielä syvemmälle metsän
sisään, jonne ei näy luostaria. Mutta nyt siellä soitetaan iltakirkkoon. Ja samalla kuuluu toisen luostarin
kello vastaavan jostain laakson yli. Hetken aikaa ne
juttelevat siinä niinkuin kaksi uskovaista, jotka ymmärtävät toisensa ja ovat yhtä mieltä elämän suurimmissa
kysymyksissä. Vuosisatoja ovat ne kai sillä tavalla
ajatuksiaan ja tunteitaan vaihtaneet niitä samaan äänilajiin ilmaistessaan.
Sitä kuunnellen
tuota iltasoittoa
alkaa
näyttää siltä kuin katooliset legendat muuttuisivat todellisuudeksi, kuin tämä metsikkö kansoittaisi, kuin
enkeli liihoittelisi alas maahan Marialle ilmoittamaan,
että hän on löytänyt armon Jumalan tykönä, kuin
niitä ilmaantuisi puiden oksille, madonna nojaisi, Jesuslapsi käsivarrellaan, tammea vasten ja tietäjät itäiseltä maalta saapuisivat lahjoineen
kuin kaikki ne
monet taulut, joita on joka päivä nähnyt kirkoissa ja
luostareissa ja joita on täynnä muisto ja mielikuvitus,
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alkaisivat 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 taivaasen. Tämmösestä luostarista, siitähän se jo kuin näkyy matkan
määrä ja se on vaan viimeinen pysäkki. Sellaisena
sitä ainakin sen omat asukkaat pitävät ja semmoisen
vaikutuksen se tekee satunnaiseen matkamieheenkin.
Juhani Aho.

Syksyn lapsi.
iV la koilo kovaonninen,
Kuin rr\urheess' synnyin murheesen;
jYlä synnyin syksysäähän synkeään

lievähän

kerinyttä

itkemään.

Kuii\ umppu syksyn myöhäisen,
2o\ au^es päivää kaihoten,
Vaan hallan harmaan kohtasi,
j^fiin tänne jouduin minäki.

Kun

nousin nuorna riemuimaan,

jNfäin l^uottehena kuivaillaan,
€i aamu armautta suo,
jYlutt' ilta inhat usvat. tuo.
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Kesähän k^erkes kaikki muut,
Kun tuoksui virran tuomipuut;
JVTä syksyn lapsi syntyissäin
Vain varjon kesästäni näin.

jV(ä koito kovaonninen,
Kuin murheess' synnyin murheesen,
JVTä synnyin syksysäähän synkkään
KeYähän kerkeyttä itkemään.
Reinhold Roine.

NUKKE.
Eteisessä ja arkisuojassa paloi valkea kirkaskupuisissa lampuissa, samoin makuusuojankin punasessa
lyhdyssä ja nyt juuri sytytti Elin vierashuoneen pöydälle valot. Ja sitten hän lähti kävelemään suojasta
suojaan ja taas takasin.
Ilman aikojaan hän noin laittoi valoisata, huvikseen. Sillä mitäpäs tässä juuri teki. Kaikki oli
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niin somaa ja siistiä noissa suojissa, kaikki uutta, kaunista ja täydellistä
ei puuttunut kerrassa mitään.
Nyt oli se liinanenkin jo valmis, jota hän oli viimeksi
ommellut Artturin keinotuolin nojolle. Nyt ei ollut
ainoatakaan tyhjää paikkaa enää
ei ollut missään.
Pitsiä, silkkiä ja ompelua kaikkialla — täpösentäynnä.
Hän väisteli ja muutteli koruja uunin reunamalla,
muutti moneen kertaan, Amorinkin milloin syrjin
milloin selin seisomaan pieneen alastomaan Psykeen.
Sitten hän sammutti lampun ja meni makuusuojaan.
Siellä oli pehmeätä ja lämpimän näköistä joka
kolkassa, suuri peilikaappi kuvasti tumman punan
himmeitä vivahduksia ja vuoteiden utuisia verhoja.
Hän seisoi kuvastimen edessä ja heilutteli laahustintaan: sen kahina miellytti häntä. Sitte ojenteli
käsivarsiaan ja hymyili itselleen ja asetti kätensä ristiin niskan taa, että kasvot melkein peittyivät hihojen
pitseihin. Silmät, tummat ja suuret, katselivat miettivinä tuota kuvaa
Miten saattoi Artturi jättää Elinin näin kauvaksi
aikaa yksin —ja joka ilta sitten? Ja miten hän tänäänkin niin kyllästyneenä oli työntänyt hänet pois,
kun hän kaulassa kieppuen oli pyytänyt olemaan vielä
vähän aikaa kotona. Oh, hän oli kyllä kuullut sen
vivahduksen äänessä, tänään ja jo pari kertaa ennenkin . Virastoon, virastoon, mikä virasto se oli, jossa
aina oltiin? Ei hän tuota uskonut. Ja sielläkö sitä
sitte aina tavattiin kaikki tuttavat,niinpaljo ihmisiä.
Pistäytyy Kappeliin, ja viipyy enemmän kuin aikookaan. Ja sillä välin on hänellä niinhirmusenikävä
Mutta sentään
Elin tukalintti nopeasti kapinallisen
tunteen, joka alkoi paisua povessaan
ehken minäkin käyn ikävystyttäväksi marinallani, ehkä se on
niin, että minun täytyy tyytyä tähän, ehkä tämä on
välttämättömyys niinkuin anoppi sanoo.
Päättäväisesti hän käännähti ja meni keittiöön.
Siellä tuprusi hellalta päin vastaan maukas haju;
Leena paistoi sieniä.
Annappas kun minä paistan!

—
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Hän hypähti hellan luo ja otti käteensä veitsen,
jonka Leena oli jättänyt pannun reunalle. Kiepsautti
hihansa ylös ja käänteli sieniä. Lämmin nousi hellasta poskiin, höyry nenään ja sienet yksi toisensa
jälkeen suuhun. Oi, miten ne maistuivat hyvältä!
Se ei ollut oikein Leenan reseptin mukaista, Leenan,
jonka hän oli tuonut kotoa mukanaan eli jonka äiti
oli pannut mukaan, vanhana, vakasena, omana „opettamanaan".
vilkasi syrjäsilmällä ja naurahti.
— KylläHän
minä paistan itse paistettavani. Men-

käähän tuosta!
Kas niin! Siinä sekin ilo! Leena otti puoleksi
väkisin veitsen emäntänsä kädestä — minkäs sille
mahtoi. Elin aukoi kaappien ovia. Siellä oli lasia,
kuppia, lautasia rivittäin, hyllyjen reunat reijitetyillä
papereilla koristetut. Kaikki tusinat täydet vielä,
kaikki uutta ja puhdasta ja kiiltävää. Ei missään
tarttumista Elinin syhy ville sormille.
Hän pyörähti vähän häpeissään sisälle jälleen.
Menisiköhän hän anoppilaan? Mutta vastahan hän
oli siellä aamupuolella
Hän avasi vaatekomeronsa. Sielläkin oli niin
ikävystyttävän järjestettyä. Ettei nyt mikään tonttu
käynyt edes noita kenkiä viskomassa nurin, jotka siinä
seinävarrella seisoivat rivissä kuin sotamiehet.
Mutta mikäs sieltä komeron perältä pisti hänen
silmäänsä? Jonkun laatikon kulmalta se näytti Valkoselta, tutulta. Totta totisesti, sehän se oli nukkelaatikko, jota hän ei ollut liikutellut tänne tultuaan
Hän heittäytyi polvilleen ja veti esiin hameen helmojen takaa pitkän ja kapean laatikon. Ja hetken perästä hän istui makuusuojan leposohvalla, suuri nukke
käsivarrella ja nukenvaatteita hujan hajan ympärillä.
Hänen rakas Helminsä, jonka hän tyyten oli unohtanut. Voi sitä pientä, oliko sillä ollut ikävä, tai nälkä,
tai vilu? Ja morsiuspuvussa se oli, huntu ja seppele
päässä, jommoiseksi hän sen oli laittanut omiksi häikseen. Mutta sittenpä se oli unohtunut,oli aivan, ja saanut maata ohuessa Valkosessa puvussa kuukausia vaatekomeronnurkassa. Anteeksi, anteeksikullan nuppuseni!

...

...
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Hän suuteli sen kylmiä posliinikasvoja ja asetti
sen jäykät käsivarret kaulalleen
Mutta nytpä minä
puenkin sinut rouvaksi! Laahustin hameeseen ja pitsitanu nivuksille. Arvokkaaksi rouvaksi, ettet sinä
ole semmonen, semmonen kuin anoppi sanoo nykyajan nuorten rouvain olevan. Joilla ei ole tanua nivuksilla eikä arvokkaisuutta rahtuakaan.
Hän nauroi ja riisui nukkea ja suuteli taas, kun
se oli niin soma paitasillaan, niin lapsellinen, nouti
rihmat, neulat, ja alkoi ommella. Saksit liikkuivat
nopeasti ja neula lensi ylös, alas. Koeteltiin ja liitosteltiin kangasta. Posket oikein hohtivat innosta —
ja Helmi odotti vieressä pitkällään sohvan punasella
päällyställä, posliiniset kädet hajallaan
Ja hän naurahti sille aina väliin ja puheli —
eikä ensinkään huomannut ejan kulua.
Leena kilisteli astioita ruokasuojassa, katti illallispöytää, sytytti hiilet teekeittiössä. Ja jo kilahti eteisen kello
Se on Artturi! Kuin tuulenvihuri olisi äkkiä
puhaltanut punaseen suojaan, hän kiivaasti kokosi tilkut ja muut vehkeet ja työnsi laatikkoon. Ja kun
hän paraiksi sai sen komeron kätköön tuli miehensä
tuoden raittiin kylmän tuulahduksen tullessaan ulkoa.
Joko sinä nyt tulet?
Artturi katsahti häneen, hehkuviin kasvoihin ja
pörhöiseen tukkaan ja silmiin, joiden pohjalta loisti

...

...

...

—

kipinöitä.
—

Onko se jo? Kello on kohta yksitoista.
Ja sitte hän lähestyi häntä tervehtiäkseen ja he
astuivat kädet toistensa vyötäisillä odottavan illallispöydänluo.
Vaan siitä, miten oli viettänyt iltansa, hän ei haastellut mitään.

Joku aika sen jälkeen käveli Artturi illan hämyssä katua alas virastoonsa päin. Hän löyhytteli

paperossia ja asteli verkalleen miettiväisen näkösenä.
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Ja hän mietiskelikin sitä muutosta, joka oli tapahtunut hänen vaimossaan, Elinissä. Hyvähän se oli näin,
varsin hyvä, mutta oli siinä sentään jotain, joka ei
häntä oikein miellyttänyt. Sen sijaan, että hän ennen
melkein itkien vielä eteisessä pyysi viipymään vähän,
hän nyt ei tuntunut yhtään ikävöivän häntä
Niinkuin tänäkin iltana oli muistuttanut että kello jo oli
niin paljon
Kummallista! Aikoiko hän nyt jo laimeta? Eihän toki! Mutta siinä oli jotain salaperäistä, niinkuin
hänellä olisi ollut muita mietittäviä
Ei mitään sopi— mutta jotain
matonta, ei tietysti, ei ei
kumminkin.
Punastuu, kun kysytään ja on nauravinaan
helkkari! Mitä
hän
menisi
jos
nyt
kääntyisi
ja
takasin
kotiin — yhtäkkiä
katsomaan. Ilman vaan tähystelemään, miten hän viettää pitkät iltansa,ilman vaan
Sitä tehdäkseen hän kumminkin oli kovin raukea, näin päivällisen päälle, jätti toiseen kertaan.
Mutta vähän huonolla tuulella hän kumminkin oli.
Entisen kotinsa läheisyydessä tuli äitinsä vastaan.
meille?
— Menetkö
En, poikani.
Artturi jäi epäröiden seisomaan, kun äiti astui
ohi ja— pysäytti hänet.
Jos sentään menisit. Olisi hyvä, jos kävisit
joskus katsomassa mitä se Elin siellä tekee.
Hänen äänessään oli jotain erikoista, joka herätti
äidin —huomiota.
Kuinka niin?
Mutta poika vältti hänen katsettaan.
— Onko hän kipeä? jatkoi äiti koettaen tähystellä
pojan—silmään, joka aina pakeni.
E-i. Mutta muuten. Ehken hän kaipaa seuraa, kun
minun täytyy olla niin paljon poissa.
— Noo,
kyllä vaimon pitää sellaisiin tottua! Ja
muori lähti rivakasti tiehensä päättäen sentään paluumatkalla poiketa miniänsä luona.
Elin istui jälleen kaikkein pyhimmässään, makuusuojassa, ja ompeli taas. Eikä hän huomannut
ajan kulkua, eikä hänellä ollut ikävä ei yhtään. Lee-

...

...

...

—

—

...

...
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nakin oli poisssa ja hän hyräili tyytyväisenä itsekseen,
ei tarvinnut pelätä ketään häiritsijää.
Nukke oli ollut jo rouvana ja sitten kapalovau—
vana ja nyt siitä piti tulla hiukan isompi lapsi
juuri hän ompeli sievää lapsenmekkoa, myssy sillä jo
oli päässä. Voi miten hauskaa se oli! Hän mietti, että
nyt sen nimikin on lyhennettävä
eihän sille enää
sopinut aika ihmisen nimi. Saahan se sitte jälleen, kun
kasvaa suureksi, vanhan rakkaan nimensä takasin. Ja
hän mietti jos jotain
ei milloinkaan ollut niin hauskaa kuin nyt näitä lapsenvaatteita ommellessa. Hän
oikein mielensä pohjassa pelkäsi sitä aikaa, kun sekin
saa kaikkia vaatteita tusinat täyteen. Mitä hän silloin
tekisi? Mutta nyt oli niin hupaista; oli kuin kotona
ennen, tyttönä, ja kumminkin niin toista. Hänellä oli
mies ja hänellä oli
nukkevauva. Kuituseni, elä
nyt ikkase, kohta saat uuden hameen! Paidat on vielä
merkkaamatta ja
Hän sävähti äkkiä ja vaaleni. Hyi, miten hän
pelästyi! Ykskaks' olivat taas ompelut koossa. Kukahan siellä soitti? Hän ei tietänyt minne viskata
niitä hätäissään, sillä kelloa soitettiin jo kolmannesti
kiivakasti. Hän juoksi keittiöön ja pisti ne halkolaatikkoon.
Kas, anoppihan se olikin. Ja minä niin säikähdin
— Mitä sinä sitä säikyt, jos joku soittaa!
Anopin silmä lensi hänen hehkuvien kasvojensa
yli ja huomasi niissä jotain pelokasta.
Hän avasi liattunsa nauhat ja astui sisään heittäen tutkivan katseen ympärilleen.
— Uhhuh, kuinka tuli kuuma.
Hän ei pysähtynyt saliin, eikä ruokasuojaankaan,
vaan meni suoraa päätä peremmä ja Elin astui jälessä.
— Mitä sinä olet tehnyt tänään?
Eihän kysymys itsessään ollut niin outo, mutta
anopin olennossa oli jotain tutkiskelevaa. Ja Elin
ei ollut pannut tikkua ristiin koko päivänä, paitsi pukenut itsensä, syönyt ja — herra jumala, mitä anoppi
sanoisi, jos tietäisi, että hän leikkii nukella.

—

...

—

...

—

...

..
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—

—

Mitä sinä teit kun ininä tulin?
Minä
en minä tehnyt mitään.
Taas heitti anoppi häneen pikaisen silmäyksen,
poikansa kummallinen olento oli hänellä mielessä, ja
astui keittiöön. Siellä oli siistiä, se täytyi myöntää,
hänen omassa kyökissään ei ollut kastrullit kirkkaamLeenan ansio tietysti! Ja hän astui sattupia
malta halkolaatikon luo.
Elinin sydän sykki pelosta, anopin käytös ja puhumattomuus kiillotti häntä, tekonsa tuntui hänestä
nyt suurelta rikokselta, josta anoppi varmaan tuomitsisi häntä kovin, Ja liekö anoppi kuullut pienen pe-

...

...
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lokkaan sydämmen lyönnit, hän sai halun kurkistaa
halkolaatikkoon.
Hän ojensi kätensä, mutta silloin hyppäsi Elin
kannelle istumaan. Ja vaikka henkeä oikein ahdisti,
hän koetti
:
— Mitänauraa
sinä nyt, mummo, oikein vakoilet?
Anopin silmissä välähti kuva, jonka hän kerran
oli nähnyt jossain pilalehdessä — sotamies, jonka
kyökkipiika kätki halkolaatikkoon.
Mahdoton kuva!
heräsi ajatus — miellyttävää laatua
Ja
sitte
hänessä
— pienistä paidoista ja kapalovöistä. Hän tarkasti
miniätään vielä kerran ja laski nopeasti laskujaan.
Mutta hänen kasvoillaan kuvastui epäilys.
Silloin Elin hypähti alas laatikolta ja pyöräytti
hänet ympäri.
— Tule pois, mummoseni! Siellä on vaan pieni

joulu

—

nimipäivä lahja

...

Ja hänen suureksi ilokseen lähti anoppi vastustelematta sisälle. Ja kun Leenakin samassa tuli, hän
heilahti kuin lintu hänen luokseen
ja pyysi teetä,
oikein hyvää nyt, mummolle — vaikka hyväähän se
Leena ainakin laittaa — ja niillä somilla kupilla, sillä
joita on vaan kahdet
tete a tete chinois serviisillä,
— Leena tietää.
kupposet samallaisia
Hänen mielensä oli taas niin köykänenkuin höyhen ja hän koetti olla niin huvittava kuin suinkin
anopilleen kiitokseksi siitä, että oli päästänyt hänet

pelostaan.

Mutta tuskin hän oli päässyt hyvään vauhtiin,
kun kyökistä kuului aika naurun remakka ja Leena
juosta hömähti saliin huutaen:
— Tulkaapas asessoorska katsomaan, minkälaisen
kakaran minä löysin halkoarkusta!
Anoppi lähti juoksujalassa keittiöön,vaan Elin
oli myös heti perässä. Ja siellä syntyi pieni kolmihenkinen kahakka.
— Näytä, näytä! huusi anoppi. Mutta Elin kiskasi nukkensa
heidän käsistään, punasena häpeästä ja
harmista — sillä hetkellä hän ihan vihasi Leenaa —
ja juoksi makuusuojaan ja viskautui nukkensa päälle
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vuoteelle ja itki. Samaan kahakkaan tuli Artturikin
kotiin ja he saivat houkutella kauvan aikaa, ennenkun
saivat Elinin tyyntymään. Hän itki, itki nyt ulos
pitkien iltojen ikävät ja että hän pelkäsi anopin halveksumista nuken tähden ja harminsa, ettei saanut sitäkään iloa pitää
Anoppi naurahteli tuota lapsellisuutta ja koetti
ystävällisesti viihdytellä, mutta Artturi seisoi hämmästyneenä tuon „naisluonteen salaisuuden" edessä, joksi
hän sitä sanoi. Molemmat päättivät, että jotain oli
tehtävä.
Ja huomispäivänä lähetti anoppi koko joukon
kirjoja, jotka olivat häntä ennen kovasti huvittaneet,
niiden joukossa myös Vilen ja kumppanin kustannuksella Turussa julaistunkirjan „Kuinkanuoresta vaimosta
tuli siveä ja hyödyllinen ihminen" eli jotain sellaista.
Ja Artturi ei koko viikolla viipynyt kovin myöhäseen

...

poissa.

Mutta sitten unohtui puuska, hän viivähti taas
Kämpissä ja missä milloinkin ja Elin istui kotona ommellen. Vaan hänelläpä ei ollutkaan ikävä enää, vaikka
nukkevauva makasikin piilossaan. Hän uneksi suloisia
unelmia.
Ja kun Artturi tuli kotiin, ei hän ensinkään kätkenyt työtään, vaan sanoi hymyillen tekevänsä nuken
vaatteita ja kun Artturi huomautti, että nehän ovat
kovin suuria, hän sanoi nyt laittavansa kasvun varaa.
Ja sitte hän nojasi kasvoaan miehensä käsivarteen ja
katsoi häneen katseella, jossa näkyi heijastus niistä
unelmista, joita oli yksinäisyydessä unelmoinut tulevaisuudesta ja omasta pienestä nukestaan.
Saima Grönstrand,

Idyllejä ja kuvauksia.
1.
ansikkahan läksin kerran muinen,
Pellon pientareita pitkin kuljin,
Muistin varoitusta äitivanhan:
Tuotos mulle myöskin joku marja.
Ahkerasti poimin, rove täyttyi.

—

Mikä liekin silloin kullan tuonut,
Tuonut saman pellon pientarelle
Sinne marjat heitin maistamatta,
Riensin riemuellen neidon luokse,
Huulten mansikoiden poimintahan.

...

—

Altos äiti, marjojasi surko!
Vuota vielä joku viikko, kaksi,
Tuon ma sulle koko marjamaani.

190

2.
Kaksi tupaa rannalV oli lahden
Kumpoakin korkeet kuuset varjos,
Kummassai söi lapset einettänsä.
„Missä leipää vieV on, anna äiti!-1
Kysyi toisen tuvan lapsikullat.
leipää vielä, anna äiti!'1
Kysyi toisen tuvan lapsiraukat.

Onko

—

Halla toisen tuvan viljat ryösti,

Toisen ryösti, toisen viljat säästi.
Eino Leino.

KAJAANI
Kyytihevonen lönkyttelee hiljaa eteenpäin. Kangistunut selkämme ja pakottavat jäsenemme ilmoittavat,
että jo olemme useita peninkulmia matkustaneet, lähdettyämme aamulla lisalmesta. Viimeisellä hollivälillä
näkyy vasemmalla puolen tietä rajahakkion päässä,
joka leikkaa valkosen juovan mustaan metsään, punanen pylväs ja siinä Valkonen käsivarsi, johon on mustilla kirjaimilla kirjoitettu: „Kajaanin kaupunki". Koluten ajavat rattaamme kaupungin alueelle ja ilo täyttää mielen tietäessämme, että vihdoin viimeinkin
pääsevät jäsenemme vapaiksi. Mutta tämä virvoittava
tunne ennättää kuitenkin haihtua, ja jäseniämme taas
uudelleen pakottaa. On vielä kymmenkunta kilometriä
erämaata jälellä, ennenkun saadaan heittäytyä Kajaanin kievarin pehmosille patjoille. Vihdoinkin alkaa
kuitenkin asumuksia ilmaantua tien varfeen; sitten
näkyy niittyjä, pitkä lahdelma, viimein pienonen torni
ja muutamia keltasia ja punasia huoneita. Ajetaan
sisään „kaupungin portista", joka on punaseksi maalattu häkki, ja kun on vähän aikaa pujoteltu kirjavani
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huoneiden välitse ja ojennettu torin yli, ollaan viimeinkin kestikievarissa.

Vähä on niitä, jotka ovat käyneet tuossa pienessä kaikkien mukavuuksien takaisessa, suurten järvien ja erämaiden ympäröimässä kaukaisen Pohjolan

kaupungissa. Kun Kajaanin nimi mainitaan, niin on
se kuin Sariolan usvan peitossa, josta vaan jotkut luet-

tujen kertomusten herättämät muistot astuvat selvemmin esille. Mutta se ansaitsee kuitenkin lähempääkin
tutustumista tuo soma kirjava Pohjan tyttö, jonkapukua
koristavat nuo kaksi säkenöivää jalokiveä: Ämmä- ja
Koivukoski.
Kaupunki on mainittujen koskien välissä Kajaanin joen eteläisellä rannalla. Keskellä jokea aivan yläpuolella Ämmää on pienonen saari ja siinä entisen
Kajaanin linnan rauniot. Pitkä puusilta vie saaren
poikki joen pohjoiselle rannalle, jonne maantie tulee
Hyrynsalmelta ja Suomussalmesta päin. Kajaani on
säännöllisesti rakennettu, talot pieniä punasia, keltasia
tai harmaita puurakennuksia. Seinävieriä pitkin kulkee
puisia katukäytäviä. Melkein keskellä kaupunkia on
pienonen sievä tori ja sen laidassa vanha raastupa
torneineen ja itälaidassa vanha kirkko ja tapuli solakoille huippuineen.
Tuo jyrkkäkattoinen kirkko on rakennettu vähän
jälkeen ison vihan aikojen. Se alkaa jo lahoa. Myrskyt, pakkaset, lumi ja vesi ovat sitä jäytäneet ja pian
puretaan ijänikuinen Herran huone ja sijalle rakennetaan uusi. Ei saa kauvankaan enää tuo pieni puuristi
hajottaa pohjolan usvaisia peikkoja, joiden temmellyksessä se niin kauvan on pystyssä pysynyt. Olisi melkein velvollisuus vanhaa kaunista rakennusta kohtaan,
että sen joko annettaisiin seista paikoillaan tai että
uusi kirkko rakettaisiin vanhan malliin. Mieli käy
melkein surulliseksi ajatellessa, että tuo vanha rakennus katoaa. Mitenkäpä voisikaan muuten täällä poh-
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joismaissa, jossa kaikki tehdään puusta, isien rakennustapa muuten säilyä, ellei ainakaan entisiä muotoja
suuremmalla huolella säilytetä. Sivistymättömät venäjänkarjalaiset ovat paremmin ymmärtäneet velvollisuutensa. Miinuassa, vähän matkaa Suomen rajalta, on
vielä tänäkin päivänä puukirkko, josta taru kertoo, että
se 900 vuoden kuluessa on aina uudistettu saman

mallin mukaan.

Kajaanin kaupunki perustettiin, kuten tunnettu,
1600-luvulla. Alkupuolia 17:sta satalukua, niin kertoo
taru, oli linna rakennettava näille seuduille karjalaisten
turvaamiseksi venäläisten hyökkäyksiä vastaan. Linnan
paikaksi valittiin saari Nuasjarven lahdessa vähän yläpuolella Kajaanin joen niskaa. Jostain syystä keskeytyi
muurien teko ja uusi paikka oli haettava. Heitettiin
sen valinta sattumuksen määrättäväksi. Viskattiin tukki
jokeen ja mihin se puuttuisi, siihen tehtäisiin linna.
Tukki alkoi vilistää virtaa pitkin ja laski viisi koskea
tarttumatta kiinni. Mutta kun se oli tullut alas Koivukoskesta, nakkasi aalto sen saaren rannalle ja siihen
alettiin linnaa rakentaa v. 1606. V. 1651 oli linna
valmis ja nyt kohosivat Kajaanin linnan neljä korkeata
tornia uhaten vihollisia, myrskyjä,jäitä ja tulvia. Suuren kivilinnan suojassa alkoi pian kaupunkikin kasvaa.
Ei se kuitenkaan saanut kauvankaan tästä turvastaan
iloita. Ison vihan aikana räjähytettiin se ilmaan kenraali Tschechinin käskystä, joka johti sinne etelästä päin
tulevat joukkonsa.
Erittäinkin on Kajaani kuulu tervaliikkeestään,
joka kaupunkia kesän aikana suuressa määrin vilkastuttaa. Kuinka kauvan sitä liekään samalla tavalla
harjoitettu kuin harjoitetaan vielä nytkin! Vuosisatoja
lienee metsän musta mehu tällä tavalla valunut ylimaista alas Ouluun. On todellakin nautinto katsella
noita pitkiä, kaunismuotoisia venheitä, kun ne aaltojen
ja kivien välillä luikertelevat kuin käärmeet ja huimaavaa vauhtia tuuskahtavat kuohuista alas teräväsilmäisten ja tarkkakätisten ohjaajainsa kulottamina. Etäisimmistä rajaseuduista saapuvat ne kantaen 20 26
tervatynnöriä kerrallaan. Viikkokausia saavat ne olla

—
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matkalla ennenkun saapuvat Ouluun. Useinkin on vaan
yksi ainoa mies soutamassa 42 jalan pituista purtta yli
suurimpien selkien. Toinen istuu perässä ja huopaa
tai hoitaa tuota 2 Vfi sylen pituista melaa. Kun tuuli
on suotuisa,nostetaan neliskulmainen purje mastoon ja
venhe kiitää nopeasti aaltoja pitkin. Saattaa kuitenkin
alasmenokin välistä vastatuulien aikana olla pitkä ja
vaivaloinen, mutta nousu on aina vaikeuksia täynnä.
Silloin täytyy vene sauvoa pitkillä tangoilla ylös noita

lukemattomia koskia ja 3— 4 viikkoa voi kulua umpeen,
ennenkuin „tervaukot" taas ovat kotonaan jauhojen ja
muiden muonatavarain kanssa. Niin kauvan kuin kesää
kestää ja päivät ovat pitkät eikä öitä ollenkaan, käy
kaikki hyvin. Mutta tuleepa syksy. Suurilla selillä
vinkuvat vihurit, yöt ovat pitkät, kylmä alkaa irvistää
ikeniään. Matkat ovat pimeän, pahojen ilmojen ja
vähän veden takia vaarallisia ja myöhemmällä, kun
koskien rannat ovat jäässä, täytyy miesten kahlata
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jäisessä vedessä vyötäisiään myöten vetääkseen venheitään vastavirtaan.

Koko väylällä ei ole kuin yksi ainoa este alas laskiessa. Se sattuu Kajaanin kohdalla, jossa on mahdoton
päästä läpi Koivukosken ja Ämmän. Sentähden täytyikin ennen vanhaan tervat tässä kulettaa maata myöten
ja muuttaa toisiin venheisiin. Tämän vuosisadan alussa
rakennettiin kuitenkin Hyrynsalmen rovastin Vegelius^n
toimesta, joka oli toimelias ja yrittelevä mies, puurän-
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nejä koskien viereen, joita myöten vesi vei veneet
alas. 1840-luvulla tehtiin rännien sijaan kanavalaitos,
yksi sulku kullekin koskelle.
Tästä lähtien alkaa Kajaanin kaupungin uusi
kukoistusaika. Väkiluku on 36 vuoden kuluessa kasvanut 1,200 asukkaaksi. Keskikesällä on suluissa hyvin
vilkas liike, välistä lasketaan venheitä satamäärä päivässä. Tervan kuletus kestää kesäkuusta lokakuuhun
ja tilastollisten tietojen mukaan kulkee tällä ajalla keskimäärin 1,200 alusta.
Vaan onpa talvellakin elämää ja vilkkautta tuossa
kaukaisessa kaupungissa. Se on tärkeä kauppapaikka
pohjois- ja itä-Suomessa. Helmikuussa pidetään siellä
talvimarkkinat, jolloin saapuu kauppiaita Arkangelista
saakka vaihtamaan erämaiden tuotteita sivistysmaiden
tavaroihin.
Eikähän Kajaanilta puutu tehtaitakaan. Lähellä
kaupunkia ovat H. Renforsin kuuluisat tehtaat, joissa
valmistetaan nahkoja ja kalastustarpeita. Niiden kauttahan on tämän pienen soman kaupungin maine hyvinkin laajalle levinnyt.
Louis Sparre.

Puoluemiesten pikakuvia.
(Kalevalan runomitalla esitti Timo).

Kaks' on tietä tunnettua,
Mainittua matkatietä

Hienoimmassa Helsingissä,
Pääkylässä kuuluisassa :
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Yks' on itse Esplanaati

Kämpin kahvilan kohalla,
Jota astuu joutomiehet,
Virkamiehet, viikingitkin,
Nuoret naiset naurusuulla,
Jota omnipus ajavi,

—

Rautareki riioavi
Toinen on totisen kansan,
Vanhan joukon vakavimman
Eteläinen Esplanaati,
Sanottuna „Suomi tieksi"
„Finn" on „spängiksi" vihitty.
Käy nyt kanssa kulkemahan
Saa kera samoamahan,
Salon poika pikkarainen,
Metsän tyttö tuiretuinen,
Näytän sulle Suomen suuret,
Maani mahtavat osotan,
Kansani tänäisen turvan,
Huomisetkin hoitomiehet,
Va'at vanhat Väinämöiset,
Tietäjät ijänikuiset
„Suomi tien" on taivaltajat.
Istu tähän vierelleni,

Rautapenkille paneite,

Kasvot iske aivoihisi,
Paina merkit mielehesi
Kertoaksesi kotona
Illan pitkän istujille,
Kysyjille kuulumisten.
Jo tulee jokunen tuolta

Hiljallehen hiihätellen?
Tunnen ryhdin rauvennehen,
Sekä hapset harmennehet,
Se on Yrjö ylimmäinen,
Vanhan joukon vahvin turva.
Kova mies on Koskehinen,
Kuohut laski, kivet kiersi,
Tuulet tarpoi, nujut nousi,
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Suomen purren maihin sousi.
Viikinkien vallan mursi,
Voitti juonet Joukahaisten,
Lauloi suohon suita myöten,
Niittyhyii nivuslihoista,
Kankahasen kainaloista.
Vanhat taiat poikki taittoi,
Uudetkin sijahan laittoi.
Viel' on vanha voimissahan,
Aattehiltansa etevä,
Ohjelmiltansa ovela. —
Ei ota oppia omilta,
Neuvokkia nuoremmilta,
Itse päästävi parollit,
Tunnussanat tuumittavi,
Syntysanat suunnittavi,
Jota kaikki kuuntelevat
Vahtimiehet, -mestaritkin
Suomen suuressa salissa —
Ei oo laulut lapsen laulut,
Lasten laulut, naisten naurut
Vain on partasuun urohon,
Tiplomaatin taitavimman.
Vaan on verta verrallakin,
Jyrilläkin Jaakko toinen,
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Mi on juurelta jykevä,
Tervaskanto kaatumaton,
Joka neuvoja jakavi,
Pykälöitä pitkin poikin. —
Ei ole ovissa ollut,
Vallan rappuja ravannut,
Vaan on ollut ohjaksissa,
Suunnan antaja sumussa,
Valon luoja, tai'on tuoja
Pimennoissa pappissäädyn,
Mustan seinän sokkeloissa.
Viel' on kolmas Koskisista
Nuorin suuresta suvusta,
Tasamaiden taivaltaja,

Sopusointuinen sorea,
Hienopartainen pireä

—

Tuumiansa en mä tunne,
Arvaja en aikehia.

Hänkin on nätti nähdäksemme,
Tonneri totinen miesi,
Tietoniekka, taitoniekka,
Kieliniekka, kaiken niekka,
Sävyisä ja säädyllinen
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Tasapuolinen tavoilta,

Edusmiessä oivallinen,
Toinen pylväs pappissäädyn.
Vaan kenpä tulevi tuolta,

Tepastaapi tietä myöten
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Alta kulmien katellen?
Se on karhu Kangasalta,
Vielä veitikka vikevä,
Iki nuori irvihammas
Vaikk' on vanha vuosiltansa,
On soassa ensimmäinen,
Taitorikas tappeloissa,
Kynäkähmässä kipakka,

—

Sanapainissa parahin,
Aina riski riitelöissä,
Päivälehden pahin peikko,
Nuoren Suomen sortelija,

Kova kauhu Kastreeninkin
Kun mörähti, maa tärähti,
Kauvas kaikos' kiusamiehet.
HälF on Viktor vierellänsä,
Mies matala varreltansa,
Vaan on tiukka tuumiltansa,
Nopsa kärppä kääntehiltä,
Milloin puussa, milloin maassa
—
Kymmennä kiven kolossa
Se on seppo Suomettaren,
Tiedon taitava takoja,
Kielikellon kalkuttaja,
Jolla soittavi saloille,
Kaiuttaapi korpimaille:
Kansa päänsä paljastavi,
Aina antavi amenen —
Sois ei muiden soittelevan,
Nuoren puolueen puhuvan
Nyt on vyötty riemun vöillä,
Riemun rintaseppeleillä.

—

Viel' on Matti mainittava
Jalava jalosukuinen
Oiva Antero Vipunen,
Mi makavi mannun alla
Kellarkerrassa asuvi —
Viikon nukkui nurmen alla,
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Sunnuntait sotahan nousi.
Sill' on kurkku kuutta syltä,
Kitasia kymmenettä,
Minne mahtuis viinamiehet,
Rakastajat raittiuden,
Mahtuis vallat, virkamiehet
Rikkahat, rahattomatkin
Yht' ei ottoa uhannut
Kansan vallan „Valvojata".
Jeppe jousen jännitteli,
Varusti sanaisen viinen,
Toki läksi, ei totellut.
Astui päivän helkytteli
Naisten neulojen neniä,
Astui toisen tipsutteli
Miesten miekan tutkaimia,
Kolmannenkin koikutteli
Otavaisen olkapäitä.
Syösti rautaisen vasaman
Suuhun Antero Vipusen:
„Nouse pois inehmon orja,
Mada Matti maan povesta
Viikon unta ottamasta"!
Tuossa Jepen jousiniekan

—
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Suun ovella seistessänsä
Jalka toinen torkahtavi
Suuhun Antero Vipusen.
Tuop' on virsikäs Vipunen
Tunsi koskevan kovasti,
Itse tuon sanoiksi virkki
Kakistellen kurkkuansa:
„Jo olen jotakin syönyt,
Syönyt uuhta, syönyt vuohta
Syönyt lehmeä mahoa,
Syönyt karjua sikoa,
En ole ennen mointa syönyt,
En tämän palan makuista".

Katso häntä hellin silmin!
Hän on nopsa Nyyrikkimme,
Taneli Tapion poika,
Mies puhas, punakka poski.
Laukovi terävät nuolet,
Sanat tarkat sihtoaapi

—
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Yks' on työ urohon työtä,
Miesten miekan mittelöä:
Näytti vääräks Viedomostin,
Eljet Ordinin osotti.
Ei ole vielä virsi kaikki
Eikä lauluni lopussa:
Viel' on Kuha kiittämättä

—

Beneper ylistämättä
Yks' on allakan tekijä,
Ajantiion taitelija,
Pitkä pilvien pitäjä,
Kaotti kuun, pimensi päivän,
—
Tähet taivaalta tiputti

—

Äsken kaatoi suuren kasken,
Itse kaatui Kaskisissa
Toinen on komea koolta,
Sekä vahva varreltansa,
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Älyltänsä ensimmäinen,
Tulvien sanat tulevat,
Puheparret pulpatellen.
Suuni jo sulkea pitäisi,
Kiinni kieleni sitoa,
Laata virren laulannasta,
Urhojen ylistännästä.
VieF on yksi Ikna-tiius,
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Rassin ruhjoja roteva,

Tilastojen tietelijä,
Näppärä numeroherra,
Maan on tietojen tekijä,

Vaan ei teiden taivaltaja:
Lähti pohjolan pitoihin,
„Louhen" joukon juominkeihin,
Veti purjehen punasen,
Itse laivahan lasekse —
Hepo juoksi maita pitkin,
Reki rantoja rasasi.

Nyt toki lauluni lopetan,
Viimein virteni väsytän
Suljen lauselippahani :
Eipä laulaja hyvänen

Laula tyyni taitoansa.
Heitän toiset tuonnemmaksi,
Heitän Langin laulamatta,
Vellmannit vetelemättä,
Teenruutit ja Leteheenit,
Perpuumit ja Pranteritkin,
Liliuksen ja Liikasenkin.
Kun lähet kotikin tuonne
Salosi sisähän synkän,
Korven poika pikkarainen,
Metsän tyttö tuiretuinen,
Elä lähde itkusuulla,
Mielen murhetta pitäen,
Kerro kaiken kansan kuullen
Laula näillä lausehilla:
„Eipä sorru Suomen pirtti,
Kaadu ei palatsi kansan,
Kun on pylvästen pitäjät,
Kurkihirren kannattajat,
Hallitsijat harjavuolen,
Kaiken vanhan vahtimiehet"

.
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Päivälehti
tarjotaan tilattavaksi

vuodeksi 1894.
Maamme valtiollinen taivas ei ole nyt huluvan vuoden
aikana valoisammaksi muuttunut. Samat syyt, jotka jo useita
vuosia ovat maassamme mieliä levottomina pitäneet, ovat yhä
edelleenkin vaikuttamassa ja vaativat siis ennen muita asioita
sanomaleldienkin huomiota puoleensa. Mikä Suomen kansan
mielipide näistä sen elinkysymyksistä on, se on selvästi viimeksi käynyt ilmi monista toivomuksista, joita maan erisäätyiset valitsijamiehet ovat valituille edusmiehilleen lausuneet:
yhtenä miehenä seisoo kansa, yksimielistä, järkähtämätöntä
esiintymistä vaatii se uskotuilta miehiltään. Sama täytyy
olla sanomalehdenkin kanta, jos se tahtoo kansan mieltä
näissä asioissa edustaa.
Päivälehden kanta „suurissa kysymyksissämme" lienee
yllä olevasta selvä. Mitä sen puoluekantaan tulee, ei siinä
muutosta ole tapahtunut. Suomenmielinen ja vapaamielinen on lehti edelleenkin. Mutta suomen- eli kansallismielisyyteen luemme muutakin kuin pelkän kieliasian.
Samalla kuin kaikin voimin työskentelemmekin niiden esteiden poistamiseksi, jotka, vielä haittaavat suomenkielen pääsemistä luonnolliseen asemaansa niin hyvin hallituksen ja
virastojen kuin sivistyksen kielenä, pidämme yhtä tärkeänä
velvollisuutenamme ajaa niitä kansanvaltaisuuden

asioita, jotka alun pitäen ovat suomalaisuuden ohjelmaan
kuuluneet, vaikka näihin asti ovatkin olojen pakosta olleet
syrjemmällä.
Lyhyesti merkittynä on Päivälehtien kanta muissa, tärkeimmissä päivän kysymyksissä seuraava:
Kansanvalistus: Kansan sivistyksen kohottaminen
on näinä aikoina epäilemättä tärkeimpiä kansallisia tehtäviämme, jonka hyväksi eivät mitkään uhraukset ole liian
suuria. Yleisen oppimisvelvollisuuden aikaansaaminen on
se päämäärä, jonka saavuttamiseksi Päivälehti kansanopetuksen alalla työskentelee, samalla kun se eteenkinpäin harrastaa kansanopistojen ja muitten samanlaatuisten sivistyslaitosten perustamista ja kehittämistä.
Äänirajoituskysymyksen täytyy nykyjään olla etumaisena suomalaisen kansanvaltaisen puolueen ohjelmassa.
Varallisuuden liiallista valtaa sekä valtiollisissa että kunnallisissa vaaleissa niin hyvin kaupungeissa kuin maalla on pyrittävä vähentämään ja äänestysoikeutta laajenneltava sellaisiin itsehallintoon kypsyneihin kansankerroksiin, joilta se
nykyjään vielä puuttuu.
Työväenkysymy s: Kaupunkien työväestölle laajennettu kunnallinen ja valtiollinen äänestysoikeus;elinkeinovapaus; pakollinen tapaturma- ja sairasvakuutus;parannettu ammattitarkastus ;
Maalaistyöväestöntilan parantamiseksi helpotettava tilattomille oman maatilkun saamista.
Raittiusasiassa tulee Päivälehtikannattamaan vaatimusta täyden päättämisoikeuden myöntämisestä kunnille
kaikkien juovuttavain juomain myonnin suhteen.
Uskonnonasioissa on lehti, katsoen todelUsen uskonnollisuuden kansan vahvaksi tueksi, puolustava sen kehittämistä suvaitsevaiseen ja ajan vaatimusten mukaiseen suuntaan.

Parhaan kykynsä mukaan koettaa Päivälehti yleensä
ajaa vapauden ja edistyksen asiata eri aloilla. Olemme,
vakuutetut siitä, että, voimakkaalla edistystyöllä paljoa paremmin turvataan maamme ja kansamme tulevaisuutta ahtaittenkin aikojen varalle kuin arkailevalla, kaikessa vanhassa
riippumisella. Tällaiseen edistystyöhön tahtoo Päivälehti sen,
vaoksi innokkaasti ottaa osaa, alituisesti pitäen silmällä Te oho
yhteiskunnan menestystä ja hyvää.
Päivälehti tulee vuoden 1894 kuluessakin tarjoamaan
lukijoilleen runsasta ja monipuolista lukemista. Valtiopäiväin
keskusteluja tulemme huolellisesti seuraamaan sekä johtavissa
kirjoituksissa että referaateissa ja katsauksissa.
Kirjallisuutta ja taidetta, etenkin kotimaassa, tulee lehti
vastedeskin erityisellä huolella seuraamaan ja tulevat samat
tunnetut kynät kuin tähänkin asti näitä asioita käsittelemään.
Erityisellä myötätuntoisuudella tulee Päivälehti, aina kohtelemaan kaikkea nuorta ja raitista eteenpäinpyrkimistä näilläkin aloilla.
Lehden kaunokirjallisessa, osastossa, ovat tähän asti olleet useimmat maamme nuoremmista ja etevirumista kirjailijoista edustettuina ja niin tulee, olemaan ensi vuonnakin. Sitäpaitsi tarjotaan suomennoksia parhaasta ulkomaisesta uudemmasta kaunokirjallisuudesta.
Lehden varsinaiset kirjeenvaihtajat eri osissa maata
tulevat tarkoin, kuten tähänkin saakka, seuraamaan tapahtumia paikkakunnallaan, jota paitsi tärkeimpiin kokouksiin
lähetetään erityisiä kirjeenvaihtajia.

Samoin kuin tänä

vuonna

seuraa ensi vuonnakin Päivälehteä

Uusi Kuvalehti
jonka osaksi kustantaa tilaajoillemme nytkin niinkuin ennen meidänjoulualbumimme »Nuori Suomi" siten, että tästä mahdollisestituleva voitto käytetään Uuden Kuvalehden lunastamiseen Päivalehden koko vuoden tilaa-

joille, Kun Uusi Kuvalehti kuitenkin suurenee 4'Jiä ■sivulla numero ja
tilaushinta nousee, on toimitus asettanut niin, että ne koko vuoden
tilaajamme, jotka haluavat Kuvalehdenkin, suorittavat 16 m. SO p., kun
koko vuosikertamme hinta ilman Kuvalehteä on 15 m. 10:nsuuren sivun
kokoinen, Kuvalehti maksaa siis Päivälehdcn yhteydessä ainoastaan 1 m.
50 p. vuosikerta, kun se muuten maksaisi neljä markkaa.
Takeena siitä että Uusi Kuvalehti tulee vastaamaan niitä toiveita
mitä meidän oloissamme voi kuvalehdille vaativiinmissäkin piireissä asettaa, ovat maamme parhaimpain kirjailijain ja taiteilijain nimet. Sen
toimittajat ovat Juhani Aho ja Pekka Aho. Edellinen tulee siinä
m. m. julkaisemaan jatkoa kirjoitussarjaansa Kuvauksia herännäisyyden ajoilta", kirjoittamaan kuvilla varustettuja Kuvauksia
Itaaliasta" sekä julkaisemaan siinä uusimpia ennen ilmestymätlömiä
sen

Kuvauksia,

Kuvauksia,

Lastujaan".

Helsinyissä 7 päivä joulukuuta 1893.
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