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Suomen Laulu.
(Schillerin mukaan).

Gi 00 aika Augustuksen,
Kolmannenkaan ©ustafouffen
Runollemme koittanut;
Herrain kulta-lantmioissa,
Ruhtinasten arntoloissa
Kukkansa et laswanut.

Sydämensä sille sulki,
Maahan, jatkoihinsa polki
Mahtawimmat Suomenmaan.
Niinpä tuotakerskatkohon
Suomalain ja lausuJohon:
Sen on lliwo itsellään!

Seutu laikut korkealle,
©entä lensi maailmalle
Laulu Kalmalasta.
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Suruissaan jos huokaellee,
Täyttä rintaa riemahellee,
Gi se tunne kahleita

1860.



Kuun tarinoita.





Kuun tarinoita.
Johdatus.

Yhtenä iltana sattui käteeni Tanskan sulosuisen tarU
noitsijau, Andersenin, kirja „Billerbog uden billeder".
Ma ihastuin jo enfijitmtihin ja mitä edemmä pääsin, sitä
enemmän se minua miellytti. Jo oli myöhän tun kirja!»
sam loppulmn. —

Mutta en wielä maata pannut; lau-
man istuin wielä ikkunan edessä,muistossa uudestaan ihael-
len noita utuisia,puolihämäräisiä piirroksia, jotta häämöittä-
tvät kuni ihana seutu tuttlamossa,puoleksi ivataistuna,puo-
leksi pimeyden peitossa. Mitä ei selitä silmä, sitä-mieli
kutvaelee, ehkä paljon kauniimmaksi, wiehättäwämmätsi tuin
todella onkaan.

Näin istuessani Juohtttt minulle ntietehen, että kumma-
han se on (un ei meillä kuu telienkään ole rumennut tari-
noimaan näkemiänsä.

—
Knmottaahan meillä sama kuu

kun Taustassakin!
—

Lieneekö näillä poloisilla Pohjan-
mailla pakkanen häneltä suun hyytänyt kiinni? Wai onkos
luu siitä ä'issään, kun kesän kaunehimpana ollessa,ei aurin*
gon »valolta pääse ensinkään näkymiin.

—
Wai pitäueekö

hänkin Suomen kieliratttkaa niin halpani», ettei sillä huoli
huuliaan pilata? —
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Näissä miettein kohotin silmäni taiivaallc, johon kuu pa-
raillaan olinoussut. (Sn tiedä, lieneekö ollut ntielihairaus »vai
totta, ivaan minusta oli itään kuin olisikuu ttyykäyttä-
nyt päätään minulle ja samassa ivietto ääni tuiskahtanut
törmiini: ..Nuorukainen! Äerftät olette aina Te ihmiset
muita moittimaan, kun ttfet olette fpypäät. (Sn ole ma
pakkasesta mykkä, eikä kateudesta ääneti. Ia ihan olet
määrääjä kun minun luulet kieltänne halivelsiman. Tiedä,
että minä maan ticrtclijä, joka kaikki maat ja mantereet
olen nähnyt ja tuullut kaikkein kansojen murteita, tuskin
tunnen yhtäkään sen »vertaista rikkaudessa ja suloisuudessa.
Josko sen onkin katuvan täytynyt konnissa kuhniistella kau-
kana mahtawien saleista ja oppineiden kammareista, min
muista etta kultakin aikoja menyy maan mustassa pomessa
ennenkuin ilmi saatetaan ihmisten ihauieheksi.

—
Teissä

itsisfa maan o» syy, jos ci se »vietä mälikoskena kohise
ja lempilauluna helise!

—
Teissä on syy, jos et maailma

mielä tiedä, mitä Suomenniemellä on ihanaa, on suloisia
ja jaloa. Teillä on format ja ette kuule, Teillä on silmät
ja ette näe, Teillä on ääni ja ette taula!"

Näin lausut kuu innoissaan ja peittäysi sitten pilmcn
taa. Mutta seuraamana iltana, kun näki harrasta haltiani
hänen tarinoitansa kuulemaan, se leppyi, ja on siitä päimin
usein käynyt minulle juttelemassa, mitä retkillänsä on näh-
nyt, milloin äsköisiä tapauksia, milloin muistelmia muinai-
sista, jo kauivan unhotetuista ajoista, 'Mitä kuu kertoo,
sen panen paperille. Kuun omia faneja en lettiäkään tar-
kalleen panna; kyhäänpä miten paraten muistan ja osaan.
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Mutta joS et lukija tällä lamoin saakaan näitä kertomuksia
niin »viehättämässä muodossa kuin ne kuun omasta suusta
kuuluivat, niin se kuitenkin on lohdutuksenani, että ..tun ci
muut tihamat laula, minä lautan laiha lapsi". Titttccn
toinen tartempi torma ja suloisempi kieli! Kyllä kuulla en
tarinoita, kun maan otis kuuntelijoita.

185».

Ensimäinen ilta.
Somittuaan minun tanSfnin altot kuu tarinoida: Mennä

yönä luikertelin äärettömän maltameren ylitse; aalloilla keik-
kui yleten aleten suuri laima. Se pöyhkeili malteissa pur-
jeissaan ja iloisesti liehui lippu maSton huipussa. Kansi
oli täynnä ihmisiä: manhoja, nuoria, miehiä, naisia; kaik-
kien silmistä loisti iloa ja toimea. — Erillään muista sei-
soimat nuorukainen ja neitonen käsi kädessä; nuorukainen
painoi palaman sunkkosen armahansa huulille ja lausut;
huomenna olemme Amerikassa! Siellä saamme ranhaSsa
elää: siellä ei meitä tunne kukaan. Minä olen köyhän
miehen poika, Sinä mahtaman kreimin tytär; maan siellä
me maan olemme mieS ja mainio. Jumala tulee siunaa-
maan kätemme työtä!" —

Toisessa paikaSsa istui mainio,
poltoillaan pieni tapsi; kaksi suurempaa seisoi miereSsä. Wä-
hän matkaa siitä istui hopeatukka manhuS; hänen edeSsä
meremä mieS. Mies mirkkoi: ..Huomenna olemme Ameri-
kassa; huomenna onnemme perittä! Siellä on työltä palk-
kansa; siellä saattaa köyhäkin elää, tun maan on ahkera.
Woi niitä ormen päitviä!" Waimo nosti metiset pintansa
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luottamuksella häneen, jota niin puhui; lapset tarskuttimat
kotvaa leipäkannikkataan toisillensa kuiskuttaen: ..huomenna
saamme mehiläistä". Ia ukko pani kätensä ristiin sanoen:
..Aitten, suokoon meille Jumala siellä parempaa onnea!"

Alman kokkapuun nenähän oli Kiivennyt yksi nuorukai-
nen ja katseli sieltä länteen päin, citöhön jo rumenne itä-
kymään mannerta...Huomenna — ..Huomenna olemme Amerikassa!"
huusi hän riemuten. „Termc. tuhannen terive ©a mapau-
ben kultainen koti! Toista o» sieltä elää kuin »vanhassa,
elähtäneessä duropaSfa; siellä saa kenenkään estämättä käyt-
tää moimtaan ihmismeljien hymäksi! Sieltä ei sanota kapi-
noitsijaksi, ken yrittää määriä lakeja kumota; siellä ei ole
haftitfijata, joka kansan mapantta pelkäisi tutit omaa sur-
maansa. Termc Sä toimont maa!"

—
Pimeässä nurkassa

seisoi syukeännäkoinen mies; hän huokasi symään ja ojensi
itsensä suoraksi:.. Huomenna olemme Amerikassa! Siellä et

tunne kukaan minua eikä rikostani. Kotimaassa pääsin
manftttbcSta »vapaaksi, maan kaikki minua kammoiivat; ei-
hän kukaan tahtonut pnlmetutfccnfa murhaajaa!

— —
Ia

kuitenkin olen niin symään katunut mitä mimntaSsa tein!—
Sieltä saan rumeta uuteen, parempaan elämään. Jumala
on antanut anteeksi rikokseni! ihmiset sitä siellä ciivät tunne!"

Niin kuulin toimen ja riemun sanoja joka paitaSta.
Ie kun tuli puoleen, alkoi mäki kannelta mähctä toinen
toisensa perään meni kannen alle makuusijalleen. Kohta
oli kausi tyhjä; ainoaSti peränpitäjä ja muut yömartiat
olimat enää malmeella. — Kaikkia tätä katsellessa en ollut
älynnytkään mustaa pillveä, joka alkoi nousta itäiseltä tai-
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maan rannalta; se kaslvoi tasmanttStanfa kunne miimein
peitti koto taitoaan ja esti minunkin näkemästä. Hirmui-
sesti rajusi myrsky niin hiin niissä seuduin tamattisesti te-
kee; salamoita leimahteli yhtenään ja ukkonen jyräeli kuin
otiS taimas ollut puhkeamassa, ©itä kesti kaiken yötä; ei
ilma asettunut eikä taimas selinnyt jätteen ennen kuin aa-
mua ivastaan, kosta jo olin alas menemättäin. Minä heti
katsahdin merelle: taannoista laimaa ci näkynyt enää! ©e
jo on tainnut keritä satamaan, annelin mä ja loin silmäni
rannalle, ©iettä missa Amerika ylpeästi kohottaa limi-
rintaansa Ivaltameren hyrskyä ivastaan, näin jotain mus-
taa aalloitta keinuman; ma katsahdin tarkkaan — se cli
laiman hylky! mastot poikki, kansi tyhjä, runko yhä syivem-
mätte aaltoihin »vajoamassa; ci kaukana siitä viparsi, par-
ressa maate, — se oli latmaiii lippu! —

HttcmetSaatmt oli tullut, jota edottavat toimottelimat;— he olimat päässeet toimensa perille; —
he ottivat siinä

maassa, missä ci ole eroa, ci köyhyyttä, ci mäkimaltaa, ci
katumaiselle armottomuutta.

1839.

Toinen ilta.
Kuu nousi tamalliseen aikaansa, termehytti minua ja

jutteli sitten:
Kerran tulin yksinäisettä maltattani perimäisehen Poh-

jaan, siihen maahan jonka paljas nimi jo hirmittää — Si-
periaan. Mä näin Obi-mirran miertctcmän mutaisia mest-
aan ja rientämän Jäämeren kylmään pomehen, joSsa häntä
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odotteli tuoleina. Rannatta seisoi yksinäinen ©amejedilais-
kota eli jurtta, puoleksi maahan uponneena. Keke seutu
eli kolkko ja kuollut, ©urfeitte puuttomille soitte ja ka-
nermikcille eli lumi leivittänyt »valkoisen peittcensa ja lei-
kitteli, pyrytteli Pohjan tuulessa. Elämää ci näkynyt, ei
kuulunut; yksin maan nälkäisen suden ulmcnta yhdistyi poh-
joistuulen »oatituSmirftin. — Tässä oli kuoleman ja yön
malta. Aurinko eli jo aikoja sitten paennut paremmille
maille. Pimeä eliS ollut alinomaa, joS en minä olisi tvä-
liStä käynyt kumottamassa ja reivontulet toisinansa mätä-
hyttelleet monimärisiä fätehiään.

Mä katsahdin kotaan, joSta maltcata »välttyi: lampun
himeäSsä maloSsa istui, pää käden nojassa, pöydän ääreSsä
nuori kalmotas mies. KaSioonsa oliioat laihat, otsahan oli
liika työ ja maitva piirtänyt sytviä kurttuja. Silmissä
palot taudin tuli ja (tuhoten kulki henki »vaikeasti lipeässä
rinnassaan. Hän kohotti päätään ja tarttui taas kynään.
Mä maan milaukselta näin hänen silmiänsä, ivaan kuiten-
kin juchtui heti mieleeni, että häntä ennenkin jeskus olin
nähnyt.— Mutta se oli kaukana tästä, se oliSuomenpäälait-
pungissa Helsingissä. Matalasta katon alaisesta kammarista
silloin toiSti kirkas mato, ja riemu kaitut ttloS ladulle. Minä
tirkistämään sisälle. Kammari eli täynnä iloisia nuorukaista;
loistamin silmin ja hehkumin peskin puhunvat armahaSta
kotimaasta, teimoisiaan ja riennoistansa. Kättä kätehen
lyöden ivahmaksi liitoksi he lupasimat kukin taivaltaan uh-
rata elämänsä Suomen edistymiselle, kukoistamiselle, eikä
maimoja, ci kuolemaakaan pelätä, kuu maan olis Suomen
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ouiietsi, Suomen hinntafft. Sen tehtyä he tähtimat, mutta
kammarissa asuja seisoi mielä lauman if fuitan micreSfä; hä-
nen huulittaan kuului rulouS: „Anna Jumala mcimaa täyt-
tämään mitä olemme turnanneet!"

Mina silloin näin lupauksen, —
nyt se oli täytetty.

©e rakkauden kipinä, jonka silloin olin nähnyt syttymän,
oti kasmauut sammumattomaksi tuleksi; se hänen oli »vienyt
faumaS kotomaasta »ventomierasten majoille; se hänen oli
tuonut tähän »vihattuun, fatnmottuun maahan Suomen
funniaa enentämään. — Ulfona oli tylntä taimi ja pimeä
yö; hänen sydämessään suloinen sumi ja matoija päimä!—

©itiä jo armannct ken se cli! — g)mpäri maailman
maine kannattaa, kotimaa lukee pctraSten poikainsa joukkoon
nimen — KaStren.

1836.

Kolmas ilta.

Tänä iltana, sanoi kuu, en ole mitään erinomaista
nähnyt; mutta muistooni juohttii yksi yö, jota en milloin-
kaan tule unhottamaan, ©e oti muonita 1415. Mä ku-
lin KeStnitz'in ijäti mttiStettaman tingin ylitse. — F)ö
eli lopussaan, maan päimän koite ci mielä ollut pimeyttä
ajanut pakoon. S3obcnjärmcn rarmatta näin ivanhan ter-
nin; sen seinässä pieniä ikkunareikiä, rautaristikko edessä,
Nhbcstä niitä piijahtititt sätceni tiedustelemaan mitä sisällä
olisi. Pienessä suojassa makasi mies huoiietta olkimuctcclla.
Päällänsä eli häneltä inunkkipuku; näkönsä eli falmcfaS;
waiwat ja rasitukset eli pcSken maatentancet; mutta hanen
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unensa eli rauhallinen mintuin sen, joitta omatunto ei mi-
aSta tiebä.

Owen saranat ulmahtimat: makaaja heräsi, ©isään as-
tui kolme utieStä: kaksi rautapaibassa keihäs fäbeéfä, kol-
mas mustassa munkkikaapussa, mutta päässä punainen kar-
binali4attu. —

Äarbinali lausui mangille: „Pyhä pappi-
kokous on asiasi päättänyt; tuomios on langennut. Mutta
pyhä kirkko on hellä äiti; se ei tahbo lastensa kaoottista;
se »vielä terran miimeisen tarjoo Sinulle armoa, joS mää-
rästä ttSfoStaS luomat!"

Hiljatta maan lujalla äänettä ivastasi mantu Mi»a
uskostani en taiba luopua, sillä se en tosi!" — SBihan
leimaus »välähti toisen silmistä, maan ci hän mirklanut
muuta litin: „kcttsc!" ja miittasi sormettaan ulos ikkunasta.
Sißattft katsoi ulcS.

—
Terittä eli näin aikaiseksi tamaton

liike. Wäkeä siinä milskui: mitkä fantoimat kcskitoritte
halkoja, mitkä ne latelivat röykkiöön;kaikki otitocit niinah-
kerana, niin innoissaan. Ia syrjempänä näkyi mielä pal-
jon nutitta joutilasta mäkeä; ne puhelimat, haastelimat kes-
kenänsä uutteraan ja mitttaclimat millem röykkiölle,milloin
tornille päin. — ..Ticbätlö mitä tuo merkitsee?" kysyi far-
binali ja katsoi ivaukict tuikeasti filmim. Söaatt cisiinä näky-
nyt peltoa! Puna kohosi poskiin, joista »viikkoja oli paeSsa
ollut; filmissa paloi taimaallinen tuli ja manti huusi: „Han-
hett ') Te poltatte», mutta katsokaa tuessa jo lcntämi. riett-
tämi joutsen, ja sitä ette saa kynsiinne raabettamafft! Nä-
kemä siipensä sujahtaa ja komeat Itunanne kirkkonne rejah-
taioat raunioiksi!"
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Heidän näitä ptthucSfa oli päimä »vaiennut malfencmiS-
taan. Taimaan itäinen ranta rusetti ja hehkui kuni olisi ol-
lut meressä ja tulessa. g>htäffiä tvälähti tuliainen säde,
sitten teinen; aamuruskon meriStä ja tulesta tehosi päimä
kirkkaudessaan ja yön »viimeiset hämärät pakenimat sen tieltä.—

Munta en siltä kertaa nähnyt, sillä matkani eli loppunut.
183».

Neljäs ilta.
Epäetemättä, mirkkei fnu taaS eräänä iltana, olet tuke-

nut Cooperin tarinoita Amcrifan utidiStalotaisista. ©itiä
olet mictcsfätS seurannut heitä taifliiti elämänsä »vaiheistit;
millein peltoa torveen raimatcSfa heidän mäfyncct kätensä
maipuimat, olet heitä tttetttit;Sinä olet ivamiSfut, mil-
lein Inbianin hirmeä fetatarjttnta heitä tincSta herätti;
heibäu ttiSlansa ja huolensa omat silmihisi micrctctteet katke-
roita kyyneleitä; hcibän ilonsa, hcibäit riemunsa omat sytä-
hyttänect sinunkin fybäntäst. —

Mutta tiedätkös että omassa
kotintaaSsaiS, ehkä omaSsa pitäjciSsaisfin, eletään samanlaa-
tuista elämää ja nähdään yhtä suuria mattooja, koetaan yhtä
kemia tuskia, kvin noissa Amerikan tafafafotöfa? Waan
mistähän sen tietäisit; eihän siitä Cooper ote mirffanut
fanaafaan!

Kuule nyt mitä minä olen nähnyt, ©e oli kesällä
1857. g)ö oli firtaS ja »valoisa, niin ettei minun maaleata
Ivaloani tarmittu; mutta omaksi huivikseni tulin uäkymci-
tönnätiu yhtä hytein tawattiåta mattoani. Ma satuin
Karjalaan, Höytiäisen tienoille, Siihen aikaan ci ollut
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wielä tää Suomen kirkkain järmi ahtaana mutalampena
lietereunojen sisällä. Penikulmien amarattc ulottui mielä
maltansa ja pitkät, tasaiset tainehcnsa roiskitiivat fortetta,
metsäisiä rantoja ivastaan. — Tänä yönhetkenä se kuiten-
fin ei ajelluttaan aaltoja, maan lepäsi äärettömänä sileänä
peilinä. Wälistä ivaan kämi yön henki piirtelcmässä hie-
noja (Päreitä hänen tyyneen pintanansa. Usein elin ennen-
kin käynyt tätä ihanata seutua ihaclemassa ja silloin olimat
silmäni aina pysähtyneet eräälle korkealle moaratle. Siihen
ne tääntyimät nytkin. g)ltympärittä niin laumaa kuin silmä
kannatti, moareilla, laaksoissa, seisoi mielä männikkö, kuu-
sikko alkuperäisessä synkässä jaloudessaan. Mutta tämä
mectra oli erinäköinen. Paikettain rchotteli sen kupeilla
nuorta leimikkoa, paikettain puncrteti, sincrteli aho marjoi-
neen kukkineen; tässä nälyi äsken poltettu musta kaski rus-
kein reunoillensa; tuoSsa heriSteli jo fellcrtaioaifia lähtiä
taittojen ioätiStä. Harmoja ne kyllä olimat ja huonoja,
mutta salolaisen sydän olisi niitä nähdessä tuitenhn iloi-
seSti sytähtäuyt; silla tassa toti oli toimea. Wearan liis-
teillä fctfot mökki. ©e ett niin huono ja pieni, että Sinä,
kaupungin kotiteihin kartanoihin tottunut, sitä tuskin olisit
Hakenuttaan ihmisen asunnoksi. WuottamattciniSta hirsistä
kyhätyt seinät tukien nojassa; katto hajallinen: turpeiden lo-
mista pyrki ilmi pitkiä »valkeita tuohtkaistaleita, niinkuin
kerjäläisen meklerepaleeSta paitaryysyt. Mutta mustennut
faioiipiipptt ja seinää metSien asetetut työkalut tediStimat,
että tässäkin elettiin ja maimoja nähtiin. Kenties katot ilo-
kin toisiltaan »vieraana tässä ahtahassa asunnossa ja oti yte-
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mimmilläkin tunteilla sijaa tämän matalan katoksen alla!
Waan päätä itse!

Minä jo olen frutMan tuntenut tätä mökkiä. Silloin
kun sen ensikerran näin, noin kymmenen touotta takaperin,
se oli maStarakettu. HätteSsa asui mies ja toainto. He
olitoat nuoria; meretväSsä ruumiissa ilmettihe »voimaa ja
termepttä. MieS oli kotitalossa nuorempana »veljenä elel-
lyt; mutta naitua läksi »vaimonsa keralla {"aiotte ja rupesi
omaa tilaa'raimaamaan. Ensikesän asuiivat majassa;seuraa»
raana tassa jo mökki kohosi, huononlainen kyttä — eihän
sitä suuremmaksi ja tarkemmaksi keritty, eikä kyetty saamaan—

maan oltiinhan siinä kuitenkin oman kattonsa alla.
Männiltö näkyi tätä outoa rakennusta kammoaman ja pa-
keni yhä loitommalle. Hänen sijaan siirtyi kirjatvaa nur-
mea ja miherjää orasta. Metsässä yhdistyi lehmäkelloin
tittkunta lintujen tauluihin, ja möliSsa tarttui muofi »vuo-
delta pieniä ihmiSlvesoja emäpuiden ympärillä. Silloin oli-
sit nähnyt, että ahtaassakin majaSsa ilolla on sijaat

Waan nyt ci enään ollut niinkuin ennen. SioiSna ke-
sänä ott kontio kaatanut kaksi talon lehmää, siitä äissääu
kun kutsumatta fuleSfeltroat hänen kankaitansa; suon myr-
kyllinen henki oli topristanut miehen ja miitkekausiaparaatia
tpö-ajatla pitänyt tautilvuotehella. Mennä »vuonna oli
halla Miljan haaskannut ja »viime taimi oli »vaikea ollut.
Uksi talon jälelle jääneitä lehmiä mieliin jauhoistakaupun-
kiin; jauhoin jattehetsi oti petäistä pantu eikä sittenlään
riittänyt aina. Minä hm nyt mökin ittunaSta katsoin si-
sään, näin siinä kalpeita kasmoja, laihtuneita ruumitta;mutta
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hiitenlin mafaftmat laitti rauhallista unta, ja huolettomuut-
ta, ntcltetn ilollisnutta ilmoitihe heidän näössään. Johan
alfot milja fellcrtää ja tehta päästiin uutiseen. Pait talon-
mäfeä näin lumaSsa fatsi mieraSta laSta; he olimat orpo-
lapsia. Isan ja äitin oli heiltä tauti tänä leseinä ryöstänyt.
Lapset olimat nyt mieron tiettä, mieron armoilla.

Näitä katsettessain alkoi näköni himmetä. Mikä siihen
oli syynä? — Suon myrttphenfi ei tänäkään yönhetkenä saa-
nut unta. Hän nousi lietemuoteeltaan, kulki Hiljaan hiipien
maita myöten ja leivitti kolo seudulle malkean sumupeitteeu.
Hän sitä kääri joka kukkaseen, joka tähtään, niin huolellisesti
him hella äiti sairasta sydänfäpyänsä peittelee. Waan tämä
peite- ci lämmittänyt, ei »varjellut; se jäädytti, se kuoletti!

Aamulla marhain heräsi mökissä mies. Hän meni ulos
mitjeansa ihaelemaau. — Kalpeat fasmensa maalcnimat
mieläfin lalpeammafft; päänsäpainui rinnalle; mieliliifntuS
näfyi häntä tufahnttaman, mutta miimcin sydämen symint-
mäntä pohjasta pääsi julma huuto. Mitä silmänsä oli
nähnyt?

—
Keto pelto oli maitoisena, ja koittaman aurin-

gon säteissä kimaltelimat tähkäpäät niin iloisesti,kuin olisi
niissä paha henki itse ollut irmistelemässä.

Huuto eli maimonfi herättänyt; hän tuli ulos
lauman aikaa ei kuulunut muuta tuin rastaita huofattfsia,
ja fatferoita fyyneleitä mirtaeli pitfin postia. Mutta sit-
ten miehen näfö ftrfaStut; hän pani täteusä ristiin ja sa-
not matamalla äänellä: „Herra en antanut, Herra on otta-
nut, ylistetty ottoon nimensä ijäntaifisesti!" „Amen!" sa-
noi maimo fpynetccnfa pyyhficn. Iamafaatta, rauhallisetta
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mielettä meniwät takasin tupaan. Siinä olitoat lapset jo
hereillä. ..Ifä meillä on nälkää!" huttsimat »vanhemmille
ivastaan. Tuska määntt hetkeksi isän finitn; mutta hän
hillitsi itseään. WataaSti otti kaapista »viimeisen leiman
ja leikkasi jokaiselle lapselle palasen. Kerjäläiset seisoimat
fprjempättä, maan katselimat tätä halullisilla filmiltä. Mies
hetken epäeli, maan sitten teittäsi leimasta mielä kaksi pa-
lasta ja antoi ne heille, ©en tehtyä kääntyi mainioonsa
ja mirtfoi: ..Huomenna täytyy meidän lähteämuualta työtä
etsimään; tassa ci enää ele pysymistämme!" — MitäS arme-
tet, mahtunfo miclijaloiitta matalan taloksen alle?

1860.

Wiides ilta.

©iitä jo on lauman aitaa, jutteli tutt. mutta mictäfi
hirmittää minua sitä muistellessa. ÄrtStifitnta silloin tuli
1589:nen mtteden siitä kun rattanden oppi ihmisille ensi-
terran saarnattihitt. Ma taiselin Wienanmeren rantoja,
siellä missä se ett Kantalahden faimanut fpmätte ©uomen
maan polveen. Rannatta näkyi ja näkyy nytkin kylä, jolla
on nimenä Kantatalot. — Kesä oli kauneimmallaau; sydän-
yölläkin paistoi ja lämmitteli päimä. — Pietarinjuhlaa ol-
tiin mieltämässä. Tasaisetta tanteretta kylän ebttStatta oli-
mat asukkaat kaikki keotta. Nuoret piiimcit iloista kisaa.
Neidot tanhuta tepaStelimat ringissä; pojat koettcliivat mci-
ntiaatt. Woi koista sitä ken »voittajaksi pääsi! Hurraa
hintftmat hänelle kumppalit ja neitosetkin kisaansa kesken
heittäen lahettimät puistatte pojalle stileisimpia silmän tuon-
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tiaan. Wanhat hongikon suojassa istuen katselimat täta
menoa ja muistetimat muinaisia päimiänsä, jolloin jatka
juosta jaksoi, pol»i norja notkutella.

—
Wihdcin uupui-

»at nuortenkin tooimat ja lähdettiin leivotte.
Kun ei tanterella enää näkynyt ketään, nousi hongan

juuren alta mies, joka siinä eli piilossa ollut. Hän oli
fotapu»u§fa ja aseissa. Hän naurahti julmaSti itsekseen ja
»ihelti metsään, Silloin näytti tuin olisi metsä elämäksi
tullut; henkien latinoista ja juurista ilmeStyi miehiä, jul-
mannäköisiä tutti edellinenkin,miekka tvyöllä,keihäs kädessä.
Hiljaan hiipien lähenimät kylää; kohta leimahti jota kul-
massa huoneita ilmituleen ja hirmeä sctakarjnnta herätti
asukkaat. Palamista huoneista kariasi pucli-alaStomia ih-
misiä peloSta hurjana; maan minne pahttimat: takana oli
tuli, edeSsä mihottincn, joka ei säästänyt, ci armahtanut;
miekkansa tappoi,raateli kunne kädet mäsyimät. Uusi aurinko
ci mieläkerinnytnousemaan kun somien asuntojen sijassa näkyi
»vaan tuhkaa jafytemiäkekäleitä, kekäleiden seaSsa kärmennetty-
jä,raadeltujaruumitta. Rantaa myötensouteli»venhettä täyn-
itä merisiä sotilaita, täynnä itkeiviämanleja, täynnä ryöstettyä
saalista.

—
Ia kuka se mihottinen oli, joka niin armotto-

masti oli menetellyt? Kuule ja hirmu tulee jäykistyttämaan
jäseniäsi! — — Ma kuulin moittc- ja riemuhuudot — se
oli Suomen kieltä; mä kuutin kuolemien »iittte huokauksen,
ma tuulin »antien parfttnaa — se oli Suomea! Wot Hu-
meätä ja onnettomuutta! Weljet »veljiä raatelee! Gri-usko
ja eritoaltaajat oivat heitä niin »vierottaneet, etteimät tunne
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toisiansa.
—

Kuinka taitaa ihminen erottaa, mitä Jumala
on yhteen luonut!

1859.

Kuudes ilta.

Ma asken tulin Wiipurin ylitse, sanoi terran luu ja
silloin juohtuimuistooni,mitä nyt Sinulle tahoon tertoellet.
©e oli Syyskuulla, illatta myöhään, mutta ilma oli mielä
niin kesäinen ja lammin, etta olio luullut etelämpänä, Sal-
sassa olewanfa.

Eikä ollut muutenkaan Wiipurin kaupunki tamalliseSsa
asussaan. Kabul, pitkä silta ja Tottelin tvanha torni oli-
mat »valaistuna. Jokapaikassa »vilshti lunkien ja rähisten
ihmisjoukkoja. Weben pinta eli ihan peitetty laimeilla ja
meneillä, joiben maStoiSsa liehui lukemattomia hrjamia la-
kuja; maalta ja mereltä kaikui riemuhuutoja, naurua ja
iloista puhetta; maalla ja merellä himpueli loppumaton
miinan lähbe ja pamahuttelt sampanja korkkiansa ilmahan.

Wiipuri sina iltana ci ollut entisettään; se oli juhla-
purnussaan; se oli helppo nähbä. Min' en kaupunkia olisi
tuntenutkaan Wtipurtfft ensinkään, joS ei Tottelin torni
eliS seiSta törröttänyt entisellä asemallaan. Waan sekin
eli »valaistutta, ikkunoista ja ampumareijiStä liehnimat ja
paiStoitvat kynttilät niin firffahaStt, että näytti kun olisi
torni saboin silmin katsellut tuota outoa menoa kaupun-
gissa. —

Semmoista ci ollut torni nähnyt pitkään aikaan.
Näin oli muinoin ollut, loSka Wiipuri Karjalan ruhtinaana
hallitsi. Siihen aikaan näkyi usein suuria ihmisjoukkoja
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fo'oSfa sen ympärillä. Pielisettä ja Saimaalta, Wuelsclta
ja Laatolatta riensi tänne Karjalan uljaita uroita. Mie-
kat mälttyi, keihäät hariSti, rautapaidat kiilsi, ja päälliköt
kattehiSsa maattciSfa kätveliivät jetikcSta joukkoon miehiä
tappeluun kehottamassa.

Se aika cli jo ammoin kadonnut; sota oli kaatanut
Karjalan tuohet; itse ruhtinas mattgiksi tcietp. Siitä päi-
»uin eli Torkelin terni itämissä ja suruissaan seisonut. —

Taas vit aika nyt muuttunut; taas oli Wiipuri tullut
Karjalan rtthtinahaksi; taas kulli Pieliseltä setä Saimaalta,
Wuokselta sekä Laatokalta uroita sen luotsi; ci enää rauta-
paiboisfa sota mielessä, maan rauhan askareissa, maansa
lahjoja ulkolaisen tuomisihiu Maistamaan. Nyt juuri »te-
tettiin Wiipurin httunauSjuhlaa, Saimaan faitvannon ama-
ttsjuhlaa.

Jo Torkelin terni oli pitkällisestä unestaan herännyt;
se näki entisen ajan palanneen: ilo loisti fen silmistä, se
loisti yhä kirkkaammin, — yht' äkkiä se leimahti ulos, —
terni oli ilmitulessa! Korkealle ilmahan kehosi leimu, ama-
retlle sinkeeli kipunoita, ilmoittaen maille, mailmeitte, eitä
Wiipuri taas kruunattiin Karjalan ruhtinahatsi!

1858.

Seitsemäs ilta.
Ma tulen Wienan »menuitta mesittä, sanoi luu. Siinä

missa Tundran tytti Pinega tantcaa Wienantvirran sylihin,
näin rantatörmältä hautafummnn. Maantie fultee tum-
mun simtttse. ©itä tatsettessaiu tuli siihen tarahtitti tihtea
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troihu Aisahcmoinen tepasteli ylpeästi pää pystyssä, ja
syytähän sen olitin ylpeillä, luit hänen fannettamaffi eli
tisfoltu fortea »vemmel, jossa iso fcllo hilulle reimpätteli
tahtia. Kabefittnin fatfclimat tätä funniata fimithcmofet;
he lauftaetimcit laitin moiminfa ponnistaen ja pprtimät
aisahemosta edelle; maan mitä auttoi, se yhä maan py-
syi rinnatta. He matista hautahtelimat sitä taulaan pu-
remaan, maan silloin partasuu fyytimicS aitta tempacli oh-
jahsct tiufemmafft ja siimansa httiSfahteli tatehia sclfään.— Re'en tuemaSfa iStui herra; lumpua luv tuttiin läheni-
mälsi, hän lätsähti nloS ja kysyi mitä tuo olisi. — „Kah,
se on kurgan, heraiseni", ivastasi kyytimies. „©e on niitä
Tschitdihautoja. NäiSsä maiSsa, näet. muinoin asui rikaS
ja mahtaioa Tfchubtn kansa, jolla eli kultia, hopeita aitat
täynnä ja mammentia, sopulia karjana. Iso äiti Nctvge-
rod fun tänne aitoi leivittää Maltaansa ja pyhää »Sleam-
me, he ylpeät patanat ciwät ruwennecttaatt niSfojanfa not-
tistllmaan micraan mallan alle, maan mctäysimät aartcinecn
päimincen maan alle asumaan. Siinä elärnät mielä nyt-
tiu. — les, ijafeni, päimättä tämmöistä lurgania faimelt-
sit, et töytäisi mitään; mutta tulepaS tänne yöllä,loarftnfin
Juhannuäaattoona, niin palaa tummun päässä sininen liet-
ti, ja jos ra'osta ustattat tirfistettä sisään, niin he omat
siinä pöydän ääressä pilaria fattiStamasfa.

—
Näin tcanhat

ainatin haaStamat; minä en sitä ole nähnyt eitä futaan
nyfytfcStä tnieSpotioeSta! prittihän terran Pietarilainen yöllä
mennä heiltä aarteet anastamaan; maan mitcntäs hänen
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täwi? Hän löybettiin aamulla tundralta nurtnntötoin. Se
on ihan tosi, utto-wainaa sen meille lapsille aina jutteli!"

Ia ikään hiin peläten että puheensa olisi saattanut he-
rättää jotakuta näitä Tschttbihaahmoja, kyytimies riSti sil-
miään ja ftmatft troikaansa siimalta. Hemosct tarahtiwat
neitseen ja nuolena katosi reki metsään.

Mutta kyytimiehen tarina oti minuSsa muistoja herättä-
nyt. Ammoisten aikain haahmoja alkoi häämötella jttmäini
ebe§i'ä. Olinhan tässä ennen käynyt, käynyt silloin koSka
Tschubi lvielä oli tämän maan ainoana haltijana. — Eräänä
yönä näin rannaSsa ison »veneen, joka köybellä oli kiinnitetty
honkaan. Tamaroita siinä mahtoi olla paljon ja kalliita,
sillä mene ele melkein laitoja myöten mebeSfä, ja teljoilla
näkyi joutjia, miekkoja maratta, joS mihollinen tulisi ryös-
tämään. WeneeSsä makasimuutamia miehiä, toista rannalla.
He olimat kauppatietieltä tulemia Tschubeja, jotka tässä pi-
titvät tviimeistä yölepoa; huomenna piti heibäu olla kotona,
huomenna piti heibäu Jumalan tempeliSsa liitoSuhria teu-
rastaa. Kaikki ttinactimat sileätä unta; ei martiatkaan
enää olleet »valmehilla; he olimat päitvciu sonetista »väsyk-
sissä ja mikä hätä nyt enää moi tulla,kun jo meihin koti-
rannassa oltiin! — Muu mäki makasi taimaau lännen alla,
mutta nuorella päälliköllä oli suojana lämmin,kirjoilla le-
ristettu huepateltta, itäisen ruhtinaan lahja. Siinä hän le-
päsi; suunsa myhäeli niin autuattisesti. Mitä hän uneSsa
näki? Hän näki naapurin ihauata tytärtä, joka hänen sy-
bämeensä oli semmoisen tulen sytyttänyt, ettei sitä olis
saattanut sammuttaa Jäämeren jäät eikä Pohjoistuulenmi»
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lumen wiinta.
—

Hänen totinsa oli löyhä; hän ei jalsanut
suorittaa isän maailmaa naimishintaa. Seutähben oli

Wierryt maille rvierahtCte,
Kullenunna laulaisitte
Kullan liittämän hatehon,
Hopetben hettfeioten.

Nyt oli paluumatkattaan itämaista, mene täynnä kul-
taa, täynnä kallista tamaraa. UneSsa hän jo armahansa
näit — se hänelle lamahti kaulaan — se huusi hänen
nimeään — hän heräsi. Ei häntä armaan käsi likis-
tänyt, ci armaan ääni kutsunut

— se oli mätihän uskolli-
fen patmetijanfa loma käsi, äreä ääni, joka häntä unesta
herätti. „g)löS isäntä! Miekka käteen! Norjalainen on
päällämme!" —

Nuori päällikkö kamahii jaloilleen ja
töytäsi teltasta ulos. Siellä jo riehui tappelu tuimiin»
mattaan. — Wartiat kun nukhtimat, oli Norjan mihu-
geja kenenkään älyämällä karannut päälle. —

Ensisai-
tähbyksestä toinnuttua Bjarmit telimät lujaa »vastarintaa.
Witingein etupäässä tappeli nuori uros rautamertto ryn-
täillään, liittämä kypärä päässä. Mihin tapparansa iski,
siihen kaatui mieS htni honka ukkosen uuoleSta.

—
Häntä

ivastaan riensi 33jarmein päällikkö; kohta feifoimat tvaStak-
tain. 33jarmin miekka »välähti ilmassa, — mutta rauta-
merttohon kilahti kappaleiksi. — „©t auta Bjarmin taika
hymää terästä maStaan!" hitusi mitingi. Tapparansa »viu-
hahti ja halkaisi S3jarmin pään lautaa myöten.— Tässä on
hänen hautakumpunsa. Monta yötä näin sitten flina itke-
män neiben. Waan hänen kyynel-lähtehensa on jo lauman
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tuimana ollut! — Keto Bjarmin fansa ott jo ammein
raitmcttiiut, fabonnut! ©e elää maan malloittajainsa muis-
tossa, tarinoissa!

1860.

Kahdeksas ilta.
Kun jutteli: Helsingin kaupungissa on mereen uloS pis-

tämä niemi nimeltä Katajatiettä. Talot siinä omat huo»
noja rähjiä maan ja aftttlaat löyhää työtoäfeä. Della ei
siihen sotainen ttSfattaififaan mennä, sillä kummia hoetaan
oioSta ja elämästä siellä. Minnitpä pisti mieleen tuota
ferrctn käybä katsomassa. — Oli kirkas tattutspö. TarlaS-
tcllcssain kaikkia keksin pikkuisen pnolihajennccn mökin ittu-
naSta matoa. Ikkunatasihin oli paitanen kuivannut tuonen»
muotoisia eriShimmaisia kukkia, maan oli sijaa futtentin läpi
tivfiStettäfieni mitä sisällä tapahtui. —

LoS eli huone ulko-
näöltään huono, niin eipä ollut sisustaan parempi! Seinät
neeSsa, lattia tilainen,nurfaSfa pieni firSttt, fofntijalfaifetta
tuolitta maaterepaleita, ja matalalla mttetehella mafaft
tyttö, jota ei suuttaan tuiclä tainnut manha olla, mutta
taubista ja turjuudesta oli niin laiha ja rypistynyt, että oli
sääli nähdä.

—
Wuoteen miereSsa seisoi pappi; minä hä-

nen tunsin: hän on perin oppinut mieS ja faarnatatbottaan
kuulu. —

Hän näytti fuolcmaisellc fuinfa synnittään eli
ikuisen fadotutscn ansainnut ja fuinfa latutilatta ja usko-
matta micläliu luotsi pääStä armoon. Hän puhui ja lo-
reina hittaftna futttpticli lauschet hanen huuliltaan, mutta
mielensä ett tankana; — hän otiS suonut jo pääscmäuja
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iäStä synnin ja kurjuuden pesästä kotiin, missä nuori rou»
ioanfa häntä ikämöitsi tulemaksi. Sairas kuulteli puhetta,
mutta leivottomaétt »ittfuitoat silmät sinne tänne ja jää»
kuttaset ikkunassa kimatieliwat ioatossain niin eriskummalli-
sesti, kasmaeu hirrneän suuriksi!

— Työnsä tehtyä pappi
läksi pois ja kohta fen jälkeen aStui sisään manha, nähtä-
mäSti köyhä akka. Tullessaan hän lempeästi termehti sai-
rasta; esiliinastaan kultasia ottaen, antoi ne sairaalle lä-
teen ja hymyili nähdessään kuinka tämä ne ilolla katseli.
Sitten istausi »vuoteen »viereen, juuri siihen missä pappikin
oli seisonut, ja alkoi puhua sairaalle. Hän puhui samaa
tum pappi, maiti' ci niin loreilla lauseilla, — mi§»
täkös löyhä oppimaton alla net olio saanut, — pu-
huipa sydämensä tunnosta, malaasti ja lempeästi katsoen
sairaan silmihin. Ia tämä tuultcli hartaasti, lasissaan
pitäen alan tuomia kultasia;lyyueleitä herui silmistä,mutta
muotonsa kirkastui yhä rauhallisemmaksi ....

Ikkunatta oli amattu kirja. — Mä fatsahbin ja tuloin:
Jos ihmisten ja enkelein kielittä puhuisin eikä olis minulla
rallautta, niin olisin tuin helisemä »vaski ja titifeioä kul-
kunen!

—
Ia joS prehmcteerata taitaisin ja tietäisin kaikki falai-

fuudet ja minulla olisi kaikki ttSko, niin että tottoret siirtäi-
si», maan ei eliS minulta rakkautta, niin en mitänä olisi!

185».

Yhdeksäs ilta.
Oli joulukuu. Muutaman päitvän perästä piti minun

mennä omaisten seurassa joulua mieltämään. Mä istuin
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kirja kädessä. — Mä sen miskasin pöydälle ja olin toisen;
maan ci setään ollut minulle mieleen. — Ajatukseni ci py-
syneet luonani;ne ricnjitvätedelle kotihin, armaafen totihin.

—
Mä herkesin tukemasta ja katsahdin manhaan ystämääni

luuhun,annellen eiköhän rupeaisi tarinoilla liekittämään itä-
määni. Kuu heti arivasitin niitä minulla oti mielessä, ja
aitoi tarinoida:

Mä tulen Pohjanmeren soputaSta, siitä missä mutai-
nen Glbemirta meren lirttaita, miherjäisiä aaltoja tntee se-
laisemaan.

—
Tuuli eli lauman maalle ollut, maan äSten

tääntynyt Ittoteifetfi, ja Ipmmenittättt rienteli nyt latmoja
Eteenfuuhunpäin.— Minä rupesin yhtä tatfelemaan. MaStot
olimat huipulle aSti malteissa tvaallehiSfa; purjeet tutitta
täynnä ja lohessa; totta hyrstien hallaeti aaltoja, ja pitkä
»vako maahtoeli taiman jäleSfä. —

Puoti mäkeä oli kan-
netta mahdissa. NojaSsa kokkapuuta mastaan seisoi nuori
merimies. Hatetalsehen täytyi ja koheeli rintansa toimesta;
silmänsä paleimat ja katselimat milkahtamatta eteen päin.
Siinä häämötteli jo taitoaan äärettä matala rannikko. Se
kohoeli, se läheni; mutta nuorukaisesta näkyi laiman joit-
tuja juoksu oleman etanan matelemista. Hanen ajatuksensa
olimat lentäneet, kiitäneet edelle; he jo olimat ennättäneet
siihen matalaan hteffaluotoon, joSsa hän oli syntynyt, kaS-
mamit.— Hän mielessään jo näki hietikossa heilumaa ran-
tafattraa. Hän näki lampaat pienoisetta nurmifebotta; hän
näki petaattimaan, jonka lullasta laSna cli maailman kau-
nehimpina pitänyt. TuoSfa oli hanen isänsä motti: seinät
särkynein latmatn jäännöksistä kyhätyt; tassa muSta, tuossa
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punainen lauta; omen päällä paistoi tullattu onnen juma-
latar, entinen tullaluma, jota hän lasna oli ihmetellyt,
kuinka se taisi seisoa ympyriäisellä pallollaan. Tuossa oli
ranta, jossa oli feräetlyt tirjamia hauroja ja nätintentiä.
Tuossa »ene, jossa isän kanssa usein oli mäkeä laskenut
lainehia myöten.

—
Mä tiesin nuorntatfen fobin. Noin kaksi kuukautta ta-

kaperin, syySpäimätasauksen aikaan, elin siellä käynyt. Kau-
hea myrSky raimosi silloin; läämereStä aSti samosi tuulen
tuima henki sutena nimeen. Hurjana pakenimat sen ebeSsä
tairnaan mustat lampahat, peloissaan millein hajoten, mil-
loin pakkautuen suuriin laumoihin. Niiben lomiSta pääsi-
mät säteeni tirkistelemään mitä alaatta tapahtui. —

Kelo
meren mäki oli nouSnut sotaan. Pitkissä rimiSsä ryntäeli-
mät aallot rantaa maStaan; ensimäiset murtuimat ja mat-
puimat; mutta toisia yhä tuli jäfeStä; kaatuneitten hartioil-
le nouSten ryutäsimät ebelle.

—
Jo olimat meittamassa;

—jo leputtelimat mökin emeen; jo tärähyttelimät ittunain
luultuja. —

Luutun raosta katsoin sisään.
— Pöybän

ääressä iStui manhanlatnen makaannäköinen mieS lasisilmät
nenässä, ja luki ääneen kekolehti-raamatuSta. Pöybän toi-
sella puolta iStui maimo lapsi sylissään, teinen miereSfä.—

Entisiä suurempi lame kolahti seinää mastaan ja tära»
hytti toto mökin.

—
Watmon taswot waaleniwat ja lap-

set fäifähbytfiSfään mamisten peittimät tasmonsa äitin syli-
hin. Mies herlef? tulemasta ja lausui: „@ttäät armaani
pelätkö! Me olemme Jumalan läbeSja; Hänen tahbotta
et taiba Htußfar»«<itaan päästämme karista!

—
Ia fit»
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ten", lisäsi hän hymyetten, ..olemmehan ennenkin tämmöisiä
öitä nähneet, ja aitta on myrSky »iihiynyt ja aallot asettu-
neet jätteen".

Mä jatfoin mattaani. Kolme päimää rajutttta myrSly
»viihtyi niintuin »vanhus oli »vakuuttanut. Ma tutin katso-
maan miten tuobotla jalsettiiu. Poita rautta! Kun
lotisi tulet hakemaan, niin näet meren lainehtiman fen si-
jassa! — Monta aaltoa kumpuna kohoaa, — »vaan mikä
niistä en manhempieS, sisarus hautakumpu? —

1860.

Kymmenes ilta.
Oli Totifofttim atfit. Taimi jo eli muuttanut poiS

majoiltamme, mutta meri manner oli mielä ramua reSkaa
täynnä, niinkuin muuttajitta aina jääpi.

Uusi asukas leivät oli masta tullut eikä wielä ollut
huoneitansa kerinnyt siiivoamaan. Pölyisinä hämähäkin
merkkeinä roikkui wielä harmaita pilwiä laessa; särkyneitä
jääprpaleita ajeli aalloitta; nurmipermanto oli wielä la-
kaisematta; ci ollut wielä kulo peitetty firja»atta kukkais-
matotta; lehbettömät puut näyttimät luin ittunan pielet,
josta fartiinit on pois otettu. Kemät ci huonettaan wielä
ottein saanut lämmittäueelsitään; ilma oli semmoinen, josta
Wirolamen sanoo: suwen silmät, tallven hampaat.

Illatta tuli fun taaS puheilleni. Ohoh, sanoi hän. myö-
häiset tässä ollaan. Toista en tuossa ifuisen temähän te-
oissa. Ihana, sanomattoman ihana en Italia! Mitäs on
tää maalea hursti, jofa teitte fesällä laefsi on leivitetty,
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Italian tummansinisen taimahan »verralla. Tässä ei täh»
tiä näy ollenkaan ja minäkin töin tuskin pääsen näkymiin.
Soista on siellä.— Kuu olinähtämästi pahoissatuutissaan;
se oli tainnut matkalla »ilttStua. ©e »vaikeni ja oli äkäi-
fen näköinen. Mutta kohta se taas selkeni ja »irttoi: Niin,
niin! kyllä on Etelä ihana; mutta miksi kääntyy ntanetin
silmä aina Pohjoseen pam; miksi— syfsylinnun lähtemän

Sämel niin en surullinen?
Äcmäittä miclimailleheu
Se rientää riemuiten!

Ei ele Pohja suotta mainio lehtimifeSta;Pohjatta en erin»
omainen lumousmoima.

Waan mitäs? ma tyhjiä rupatan; parempi otis jotain
rumeta tarinoimaan. Ia loska Italiaa mainitsin, juttelen
©tuullen siitä.

Ma kerran luikertelin Nizzan ylt. Teillä cli wielä
tuima talloi, siellä oli sulomen smvi.

—
Meren maininki kohteli hiljalleen niinkuin makaajan

rinta. Ilma oli lämmin ja täynnä tuoksua, ©itruna-
ja pomerausipuut diivat malleilla fuffalinotfttta peitetyt;
tuossa taitoaan äärellä näkyiivät korkeat Alpit, jotka omat
tämän paratiisin tvartiat Pohjan pahoja peittoja ivastaan.
Iameren mantereen ylitse kaarrutteli Etelän taimas, jenka
pimeässä pohjassa tähbet mälttyimät niinkuin kultakirjat ku-
ningattaren morfittSpettoSfa. —

Meren aalloissa keinui pienoinen mene; kaksi soutajaa
sitä maliSta fiibättett kulkemaan: kultaisena kuohui sillein
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laine tolassa ja airoista tippneti tuttapifaroita; »ättStä sou-
tajat lemähtimät ja mene tuiterteli Hiljaan itselseeu. Pe-
rässä iStui neito: se uähtämäSti oli Italian ihana tytär.
MuStana tuni yö liehuimat pitfät fuortu»anfa tttnleSsa ja
silmät tuikkimat kuni tähtien tulet. Hänen »vieressään iS-
tui nuorukainen. Äcltatähärät, sinisilmät ja punaiset ruu-
sut »alleilla postitta limoittuvat Pohjan poikaa. He iS-
tuimat käsityksin laulatutftn ja huulet fttiSfaeti silloisia sa-
noja. He tatsahtimat ylöS taimaasen. Joutsen-jetille lensi
heibäu ylitse. ©iimet suhahteli, heittä cli »im kiire;riemu-
huuto kajahti; he olimat matkatta pehjofeen. —

Nuorukais
t"ett sybän sytähti, silmäin tirttattS seaiStui, hän mailein ja
iStui fynftänä.

„MitäS Sinun taaS en,armaSAntonioni; jotoSpiimi taaS
on peittänyt Pohjantähtein loisteen? MitäS ©itiä suret
tun toto luento autuaanariemuitsee?"

— Nuorutainen »viit-
tasi joutsenia ja muttei: „Katse noita; he rientämät Poh-
jaa», ja tninäftn olen Pohjan lapsi. »Pohja, Pohja", huo-
taft netto. „Mitä ItimoitS Pohjassa on? Tassa en para»
tiisi, siellä yön ja paitasen matta; täSfä olet tcrmcyben
jällehen saanut, siellä Sinut obottaift fuolema. Tassa en
Sinulta lempi ja siellä , " Siellä en syntymämaa!"
huusi nuorutainen.

1860.

Yhdestoista ilta.
Kuu haaStoi: Mä ntidettäin täyn laSien maluufamma»

reita katselemassa. He lepäämät niin rauhallisesti, he hy-
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myelemät unissaan niin autnallisesti tuin lampi salon suo»
jassa, jota ci tuuli tosiaan pääse »ellottamaan.

Kuule mitä terran näin: tttunan edessä oli lartiiueja,
mutta niittä ei ollut lyttäisi lemeyttä; niiden mätitte jäi
pieni rafo ja siitä tirtiStcliu sisään. — Lyhyisessä sängys-
sään istui paitasittaan pieni poila. Silmänsä toisti, suu
hymyili, posfet hehftti. Hän oli niin autuaan näföinen.
ÄäbeSfä oli hänellä hopeamarffa, ja sitä hän käänteli, kat-
fet».

—
Se oli enfimätnen raha, joitta omatta työttä oli

ansainnut. Ryytimaassa oli rittartiehea. Isä oti sano-
nut: »Ilmari, tittepäS tämä kukkaislaina hymin puhtaatfi,
niin annan ©utte marfan!"

—
Ia pillu Ilmari oli heti

ryhtynyt työhön;toto iltapnolen oli laman miereSfä tylli»
nyt ja rittartiehea nyhbettyt, fitfeltyt. Työnsä tehtyä oli
isältä saanut mattan, utibett uutukaisen hepeamattan. Se
kiilteli kimalteli niin kirkkaasti, ettei sitä Ilmari kyllikseen,
saanut ihaetteeksi. Ei siitä maata panneSfafaan hennonut
luopua; yhä mielä istui sängyssä markka käbeSsa. Mitä
joS äiti oliS nähnyt että Ilmari mielä oli malmeitta? Uni
jo tvihbein alkoi painaa silmäluomia, näkö himmeni, pää
Hiljaan »vaipui tyynylle, — Ilmari nukkui. Waan markas-
taan ei luopunut sittenkään; sitä piti, puristeli sormissaan,
ikään kvin peläten etta häneltä aarteensa ryöstettäisiin. —
Hän malasi lieheetta suin. Mitä hän unissa näki? Hän
lttultamaSti ajatteli, niitä hanen mahbottemattarittaubellaau
piti tehbä.

—
Huulensa liittuimat,hän sanoi: „©e, (Jbmarb»

tantta, ostasillä leipää itsetteis!" Hän ojensi kättänsä;hopea-
maitta kilahti sormista lattiatta.
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Wei lapsen tyytywäistä ja turmeltumatonta mieltä!
Kenties tulee Ilmari terran riftahaksi.kenties mahbotteman
rikkaaksi. Waan nostancmatko hänessä tuhannet koskaan
enää niin »viatonta iloa, kvin tama yksi hopcamartta? —
Ilmari ehkä tulee anteliaaksi thmiSpStämäfft; hän ehkä ttt»
lee tuhansia uhraamaan ihmiSiodjcinfä hyöbytsi. Mutta
saanette inittoinfaan enää sitä autuutta maistaa, tuin foSfa
ainoan roponsa päätti föyhätte antaa.

1860.

Kahdestoista ilta.

Ma tulen foSten rannalta, sanoi luu fynfeänä syysil-
tana: Ilma oli hirmeä. Tuuli miuhaeli fnrteaSti ja ajeli
mustia pilmirepateita taimasta myöten. Kesän miimeisct
lehbct farisimat fcllaStuneena puista ja lcntelimät rauha-
tenna. Millein mettä hetfefsi herfeft satamaSta, tuli lumi-
räntää. Paisunut testi möyryeli kauheasti janieli litaansa
myörymiä mutaisia laineita.

—
Kesien rannatta seisei nuo-

rufainen. —
Mä olin hänet tässä paifassa jo ennettiin terran näh-

nyt. Silloin ei rajunnut sylsyn myrsfy; silloin eli tyyni
sttmi-yö. Hänen mieressään seisoi silloin neito. Nuorufai-
nen lausut: ..Hitrjaffi minua ihmiset sanomat ja hurjamina
etenfin! Kuni lue testi taltioita maStaan tuohiin,niin tuo-
hiin myöS mieleni; feStelsi olen tuotu, ett taiba tyynenä
lampcna lemätä! — Mutta katse, tuoSfa koSken pyörteheSsä
on ihana saari. Joka paitasta näissä seubiiin on ihmisen
armoton käsi leimikot hälvittänyt ja kaatanut kaskeksi. Tve



33

saari maan rehottaa Pyhänä, loslematotnna. Kosken »vi-
hainen »virta sitä »varjelee. —

Ole <Sä saarein, mä kos-
kena ympärilläsi kuohun, käteni Sinua haktowat ja ei mi-
kään moi rauhaas häiritä!"

He oti»at »iimeiien illan yhbesfä; eron hetki joutui.
Nuorukaisen cli maailmalle lähteminen. KoSkena hän kuo-
hui maille taittaisitte; hän »imi yhä tautoetnmin. Hän
kämi ihanoita rantoja, hän kierteli suloisia saarta

— ja mu»
IcSiänfa haihtui se saari, jota oli turnannut marjctta. —

Monta touotta oli kulunut. Nuorukainen oli sattumalta
tullut entisille tienoitien. Hänen mieleensä juehtuitvat enti-
fet ajat. Hän tiebttsteli entistä kultoaan. —Ie oli rakaS
riutunut, lintu kuollut liikaan huoleen!

—
Nyt seisoi nuorukainen yksinänsä koSken rannatta. Tuuli

repieli, hajotteli hänen tukkaansa; kylmää lunta satoi pal-
jaalle rinnalle; — hän ci siitä huolinut, ci tiennyt; —
hän maan seisoi ja katseli toSfeen.

—
Mitä hän myrSfyStä

huoli
—

hänen sybäntänsä mihlaili,repieliomatunnonmprSly;
hän ci lumista, ci jäistä tiennyt — hänen sybämcSsaan oli
tylmempi jää; hän ci yön pimeyttä huomannut

— hänen
sybämessään oli epätoitoon synfeä yö; hän et älynnyt tari»
fctoia lehtiä — hänen sydämessään lenteli miettehct yhtä
rauhateinna. Hän maan latsdi loSteen. — Lainehet toho-
diivat Inni pehmeät poistatit, hiohu lenteli maitoisinahöy-
heninä.

—
Nuorutaifen silmät loiSti: „faS tuessa ma saan

lepoa,rauhaa!" Hän latosi toSten tuohtuvaan litaan.
1860.
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Kolmastoista ilta.
Paljon, mirkloi kuu, olen kuullut kehuttaman ruusuin

kauneutta, ja marsinkin sanotaan niiden kaunehimpana ole-
man, koska kasteen pisara heissä kiiltelee tunt timantti mor-
siamen otsassa. Naita kuullessa on sitä itfeinti mieleni
tehnyt näteittään; maan juuri silloin kun päimäu koittaessa
kaste kullihin laskettu, täytyy minun aina pois lähteä pii-
lemään.

Kerran olen kuitenkin nähnyt koto kedon täynnä ihanim-
pia ruusuja ja yhdessä niitä kastepisaran, kalliimman ja
ttrffaamman kitin ne, joista Te ihmiset kehutteu.

Oli mielä taimi, mä kulin lafean tankahan yli. Päi-
mällä oli siinä ollut Milkasta elämää; nyt se cli autiona;— päiieällä oli siinä kuulunut tykkien pauhina, lcotttohuu-
tcja ja kaatuneiden «alitus; nyt cli kaikki ääneti. ©c oli
Siikajoen tanner. Palamatta innotta oli tassa Suomen
joukko tapellut kotimaan eteen. ©e rattanden lietti oli
taimen nietotsettin saattanut tullimaan;— mihin maan sil-
mänsä loi,paistoi maitoisella lumella punaisiameriruusitja.—
Täta katsellessani läheni neitonen tappelttstanncrta; hän as-
teli kuolleiden seassa; hän katseli, etsiskeli jotain— ja m«-
mein lankesi polioille nuoren kaatuneen sotilaan miereen.
Sen kupehesta oli punaisia ruusuja mainitut lumelle. —
Neito häntä katseli ja hanen silmistään herui kyyuelpisa-
roita; ne tipauttivat meriruusuthin lumetta. — Kai) se cli
kattehin kaste kauneimmassa ruusussa!

1858.
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Neljästoista ilta.
Silmäni kohosilvat taimaasen »vanhaa ystämäcini katje-

temaan. Hän jo oli noussut, »vaan ei kumottanut kirk-
fahasti. "Taiteaé oli täynnä pilmenmöyhiä, jotka kyttä ci
häntä tainneet kokonaan peittää, »vaan kuitenkin himmensi-
n-ät matonsa. Minusta näytti kuin olio kitu niistä pyrki-
nyt seltvälle; j"c yritteli, se ponnisteli, ©e yritteli minulle
iloisesti hymyellä, se yritti lempeästi puhua, maan piimiä
aina tuli »väliin ja hymynsä määntyi surkeaksi irmistelytsi,
puheensa katkaantui huokaukseksi. Wiimein tuli suuri, paksu
piltet ja peitti kuun kokonaan.

Istäieäparka,arieelin siihen; samaten kuin Sinulle fäypi
monelle ihmisraukallekiu. ©e hartaasti haluaisi olla kai-
kille meljitteen lempeä; mutta kun synkkiä piimiä hanen sy-
bäntänsä pimittää, niin määutyy hänenkin hymynsä ja tat-
taantuu hänenkin puheensa. — Eheä sybän on {tieä, sit' on
hymä kätellä; mutta särkynehen sybämeu sirpaleilla ott
terämät reunat, pistämäiset karet, —

ken moipi estää ett'ei
ne joskus fett kättä Uittoa, joka siihen koskee!

1860.
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Selityksiä.
1) Huh (itsekin kielellä Gust) merkitsee hanhea.
2) Niinkuin tietty on, asuu Karjalaista kummin puolen Suo-

men rajaa. Milloin solaa oli Ruotsin ja Wenäen wälillä, he aina
lätviwät toisissaan hawitlelemässä.

31 SJBiettcnt (Dwinan) suussa asui muinoin Suomalaisia, joita
Tkandinawtlatset sanoiwnt Vjarmeiksi ja Wenälötset Tschudeiksi.

4) Ettei tassa furoattua tapausta sanottaisi mahdottomaksi,pyy»
dan lukijaa muistamaan kuinka muutamia rouofia sitten Wanger-
oogensaari peräti häwisi; pienempiä luotoja niillä rannikoilla nielee
meri joka wuosi.

5) Ett'et täta kuivaa luultaisi «arastetuksi, täytyt) minun mai-
nita, että fe tirjotettiin juuri toahää ennenkuin käsiini sain „Wetera-
nen" kalenterin, joss» on pro». Cygn«eus'm attoan famallainen ku-
mau* »fßofonto om wB«n 1808".



Helkki.





Helkki.
Läksi kerran nuori neitonen metsään, ©ilmat sillä di-

ivat ruskeoita, tulla paksu, himiä »vaalean punainen ja leä-
häifett ahmankin panemaa, ©teleä cli tyttö. Sillä oli si-
ninen hame päältään ja malkea tiimi; tnltahelmiä häälyi
sen kaulassa, Se astui kaunista kangasta myöten amc-
jaloin ja tuohinen käbessä. Kankaalta tuli niitylle, jonka
takana cli Nurminen mäkimaa, lehbillcja siellä täällä.
Siinäpä oli fitlcifa olla. Kylän naiset lertotmat, että
Mielikki, Tapiolan ihana emäntä, oli kerran patmifotnnut
hiuksensa siellä kaltion nojassa. Wiclapä ieanha talon
emäntä cli salaan sanellut, kuinka tuo mäkimaa tchieäptti-
neett metsähaltioille cli lemmitty asunto. Waan Helkki ei
epäillyt tuokiotakaan; hän otti pyhä-aattona tuohisen ja
läksi mesimarjoja poimimaan. Löysikin niitä ojan tcierulta
koko joukon ja seisahtui siihen ttottellen. Altot mtreäétt
poimia, enimmän osan söi, mähintmän osan pani rcppiseen-
sa. ©ltitriminat ja mehuisimmat kekosi hän maruisasti kieh-
kuraan. ,

»Tästäpä tulee forna", lausui hän tyytymätsyyoellä it-
sekseen ja nosti kiehkuran korkeammalle sitä paremmin kat-
sellakseen.
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Lehtiä marisi hänen »vieressä. Pihlaja rinteellä näkyi
liikkuman. Nyyrikki tuli siinä. Ticsimätkö kylän naiset,
Helkin httivitus-siskot, sitä nuorta metfan-haltiata, joka cli
Nyyrikki nimeltä? Tiesimät kyttä; he sancimat sen nuoreksi
Jumalan potaksi, soma katsannottaan, maan kamala koh-
bclla, sillä hänen maltansa metsässä antoi hänelle erilaisen
pleieän luonnon, joka ihmisille cli outo.

Nyyrikki tuli pihlajan lattean alta ja katseli Helkin työtä.
Helkki käänsi mähäiseu päänsä,katseli salaan sinne päin,

kummastellen tefififö fe jotan ertStummaiSta. Se ci tehnyt
mitään, ei futfitnut janetstä, eitä ajanut repoja. Tyttö
sitrteliitse poispäin, lenin kuin ei haltia hieieahtanut pai-
kaltaan, loiipyi Heikkikin rinteettä, puoleksi orjantappura-
pensaan taakse kätkettynä, ja katsoi siitä sitä ylemää olen-
toa, metsän maltaisact haltictta.

„Ttileppas tänne,minä näytän Sinulle Sima-suun mesi-
marjikct!" sanoi Nyyrikki.

Heitti tuli hitaisesti eteenpäin.
Haitia ojensi kättänsä ja näytti suuren mattaan kum-

mallisen suuria ja mehuisia mesimarjoja täynnä.
Helkki neitonen katseli niitä, katseli haltiata, hymyili ja

rupesi poimimaan.
Tässä alkoi mälipuhe.
©mä olet ihana netto", sanoi metsän nuori Jumalan*

potka. ,
„Niin olenkin", »vastasi Helkki, mahan hämmidc joutuen.
„Olettcs Tapiolasta tuullut? ©e on komea linna, at-

kimoilta »varustettu, mäettä, pihlaja-metsikossa. Siellä asuu



41

metsä» lempeä haltiamäti; siellä myös löytyymettä ja mii-
ja» runsaatta. Ylisillä on koreat arkut, täynnä silttima-
rusteita, hopeata ja kultaa".

„Olen kyllä kuullut",mastasi Helkki poimimasta hereten.
„£ahbotf neitonen,Tapiolaan tulla, ©initoiitan karta-

noihin? Minä annan sinulle hopeatumau, punaiset nauhat
ja mesi-arkun".

Helkki nauroi, että hampaansa ftmaltettroat. Gi »virkka-
nut mitään.

«Kuinkas mietit?" kysyi häneltä nuori haltia, Huippa-
nan soma poika.

„Gn mieti mitään. Kyllähän siellä dis hupaisa olla".
„Tuleppas minun kanssani! Rttpeappas minun morfta-

mekfeni, fainaloifeffi kanakseni. Minä ensinnä »vien Sinun
Mielikin kultatiipaan. Ihana ja lempeä on Mielikki, Ta-
piolan »vireä emäntä. Minä annan Sinulle kulta-riskct
fourtttatn".

Helkki nosti tuohisensa maatta. „Gi, (li! Hyivästi
jääköön armollinen haltia!" sanoi hän. «Minulla en ko-
tonani hymä kyllä".

„Kuule, kaunis ihmis-pttoli, armas kukkasiin! Tapiolan
pihoilla kasivaa tuuhecita pihlaja-puita, joitten »vertaisia ci
foto Suomen niemettä löyby. Sinne tekemät salakieliset
pesiänsä, siinä ne ihattnetten laulamat. Tulcppas heinä-
kuussa niitten hcltyttclenttfiä kuuntelemaan, Tapiolan tupia
pihlaja lehmakcilla scristamaan".

„Minä en tahbo luopua talostani, siskoifistani, kylän
pojista ja kylän amaroista kedoista. Niissäkin kasmaa
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pihlaja-puita, »vailla ei Metsolan »vertaisia, Sinä yönä,
jona ei lopu päimä eitä ala yö, me niittä soristamme mei-
bän rakkaat pirtit, »vaikka et tulta niissä kiittele,eikä hope-
ata helise".

«Gikö teille Tapiola ole rakas?"
„Du se meille rakas!" Heitti neitosen silmäluomet vii-

mat lasteutuntatsillaan.
„Sinä olet soma neito", sanoi haltia. «Minä kuin Si-

nua katselen, ajatukseni kokcutuieat Sinuun,niinkuin malkca
icaahtc kesken pyörtehcn kckeupi. Lähbe kanssani Tapio-
lan kauniiksi kukaksi, Metsolan maita ilahuttamaan, rupea
minun naisekseni, Nyyrikin lempi-linnuksi!"

«Mina olen kcbon neito, kylän komea kukka, minä en
lähbe muita seutuja ilahuttamaan; oman kylän käki intitte
jo kemäillä lempeä kukkui, nuorukainen ja minä kuuntelim-
me fen ääntä; hän sai fybämettt", sanoi Helkki ja asteli
nopeaan sieltä. Asteli aina nopcammasti mäki-maata myö-
ten, että pian tuli kankahatte, jossa alkoi juosta hurratella
kotia päin.

Pirttiin tultuansa kaasi hän tuohisensa maljaan talollisille
ihmeteltämälsi ja kertoi, juoksustaanmielä punottaen ja lää-
hättäen, että oli taieannut metsän nuorta haltiata ja mitä
kaikki se oli sanonut. «Sepä cli kumma" miettiteät akat
ja ufot. „Sintttte tulee onnea elämässäsi", akat ebtistcli-
»oat, «kostas näit haltia-mäkeä, kuin kärnit metsän Miljaa
»entämässä".

Kaikki neitcisct ja mcittciset ihasttiimctt siihen komeaan
kertomukseen Tapiolan linnasta. Helkki sai istua heibän
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keskellä pötybän ääressä kuin runoniekkainen. Ia fun he
ktttttiieat, kuinka Nyyrikki oli ollut hymä hänelle, lumaten
antaa hopea-tuman ja mesi-arkun, jos tulisi Tapiolaan,kiit-
timcit he suuresti haltia-mäen lempeyttä ja suosiota ihmis-
puolia kohtaan. Määrättiin tehbä kiitos-runo, ja että nel-
iöiset illalla sitä laulaisilvat pyhän puun ympärillä.

Pci'at ja neibot tctimät yhbessä runon, jossa he ylisti-
loat Nyyritfi-haltiata, anoen etta hän mastatin fäieifi hei-
bän tienoilla, tuomassa kanssaan puitten menestymistä ja
mctsä-michen learaa. Metsät kyllä menestyimätkin ja met-
sämiehet saimat kyllältä metsän Miljaa, maan ei kukaan enää
niittä tienoin nähnyt Nyyrikkiä. Tyttiteättä sybämcttä ja
punottamitta fastooilta fäioi moni neitonen hettättä heinä-
kuutta mesi-marjoja poimimassa, maan puna-kypäraä et nä-
kynyt. Mihin se sai? Menikö se Tapiolan tumille, Met-
sola!! maille yksinäistä elämää mieltämään, leat mieläkö
se näkymättömänä oleskeli entisillä olopaikoillaatt, Hellin
kylän tienoilla? Gn tiebä.
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Suksimiesten Laulu.
Ylös Suomen poijat nuoret,

Ulos sukset surmaiskaa!
Lumi peittää laaksot, »vuoret
Hyto' on metbän tuikuttaa!
Jatka polkee,
Suksi notfee
Sujuileemi sukkelaan!

Heräs tuuli tuntureilla
fiehahtihe lentämään, —
Sukkelat on sukset meillä, —
Sählään mellot kiistämään!
©aiShan koittaa
Kuka »voittaa,
(Sitä tuulta jaatouttais!

Koti kontion on tuossa, —
Siihen sukset kääntäkää!
Haivuin alla Korpisuossa
Wanhtts nukkuu röhöttää.

—
Kuules ukko,
Otees tukko
Miehissä jo murretaan!
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Kohoaapi kämmenille
Metsän kuutit kuningas. -
Lahtaan otso painisitte,
Tässä löybät mertojas!

—
Hammasluske,
Keihäsruste
Äaifuttatoi korpea.

Jo on karhu (aatununna;
Keihäs sattui rintahan; —
Ukko nullutt uitpttnunna

©ikehiuta untahan.
Riemttellcn,
SoitatcKen
Wiekää saalis fotoin!

23aan kun teeriioainolainen
©uomehcmmc rynnättää,
©illoin saalis toisellainen,
Weikot, mettä hiihbättää.
Käsi sauman,
Toinen rauman
Terämäisen tempoaa.

Werihinsä kohta nääntyy
Kuka meitä masttistna,
Kenpä pakosalle kääntyy,
©cttfi suksi saamuttaa.
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Pelastettu
Rakastettu
Kohta ottpi kotimaa.

1860.
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Hurtti-ukko.
(Runebergin mukaan).

Tarinoita tuutut nuotiolla
Hurtti-uNo kun tulj parmehen;
Monet illat istui puoleen yöhön
Juttujansa kertoen;
Sytytellen kärsäpiippua,
Unhottain sen, tulta saatua.

Kolmas Äiistatoi hänest' otj miesi.
«Sepä ettet' kanssa Wenäen!
Sotamiehillä otj toinen aika
©tiloin uin tää nykyinen!
Kuningas ci teertään säästänyt,
Piilossa marfalffiftn on nyt!"

«Ctjit herransa maan muiStanunna,
Miehen lunnia min waatitet,
KäsiSt' et ois »voitto luilahtunna;
Kamaiuuspa Kiistan surmasi.
Niinhän aina foStaa maalima

—
©ääf on kuningasta semmoista!"
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«Anjalassa kapinoitsijoille,
Puheensa ftttnf oli leppiä!
Pii, fapraali, nykäs häntä kylkeen:
Laukaisenko tykkiä?
di, niin hälle mastas kuningas,
Glä intetä, malta aikoaS!"

Uhä semmoisia tarinoibeu
Ullo tiilen istui ääressä.
Harmaisena tukka liehui pääSsä,
Poski miel' otj meremä.
Nuorra joutosr aStui ÄuStamtn,
Nyt otj tullut Oramaisihin.

Gnnen suurta tappelua siellä
Yötä hongikossa »vietettiin.
Harma unta sai, maan Hurtti manha
Waipunut olj nukuksiin.
Muulloin aina icalppain tealteomaan
Gnnen muit' olj mennyt makaamaan.

Iltaa tok' olj hetken istuskellut
Hongan tymehen nojassa päin;
Pannen piippuansa »valitellut,
Gttä sota katot nurinpäin;
©anot rumenneensa miettimään,
Paon kuinka saisi päättymään.
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«Kaikin aijoin", niinpä utto lausui,
«Meit' on loimutettu juoksemaan!
Paettu on pohjaanpäin jo kerta
©inne laastin samotaan.
Pako, muut' ci ootaan neutvofft

—
Lempo tiesi kunne päättylei!"

„Huomenna tun tappetuhnn mennään,
Aimon toista neuteca pitää.
luoskoon fett' on notkeampi jalka,
Mie en jaksakaan enää.
Hurtti häieetä jo alfaa nyt
Gtfci taittean ennen mäsynyt!"

Pakohon enään ei ukko lähbe,
Neutoon keksi ruumiSrauf alleen:
ParaS neumo kun ei teittft juoSta,
Pysähtyä paikalleen!
Mutfan sen fen ompi oppinut
Paeta ei testaan taricinnitt!"

©en sanottuansa oli pannut
Riåtihin kätensä rinnalleen;
©ittett puitta masten, missä istui,
Hiljaan maipunut uneen,
Httoletoinna hymyten
Uuteen neumohonsa luottaen.
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Totena iltana olj Suomen joukko
Wiime tappelussa moitettu;
Wiime tootmtnfa otj ponnistellut,
Woimansa olj sorrettu.
Kuni aalto rantaan murtunut,
Pohjaanpäin olj taaskin marssinut.

Missä kulki suru silmissänsä,
Mielin synkkä rauhatoin,
Huolta huokaeli joka tiuta,
Huttti »eaan olj huotetoin.
Missä joukkonsa olj hajonnut
Siihen ukko oli nukkunut.

Siinä nukkui kuni ÄuätatoiSta
Muistot haihtuneet ois mielestään;
Makas siinä unta sikeämpää
Kuni wiime yölläkään,
Httoletotnna hymyten
Uuteen neuteohottsa luottaen.

»2».
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Lumisateella.
Suttna lentää

Ristin ja rastin,
Seittiä lyöben ja
Taistellen;
Waan mäfyneenä
Waipttwat teiimein,
Rauhoa etsien,
Pomehen maan.
Aurinfo funpa
Kemäinen fittfuu,
Pilmitf ilmahan
Haihtumat taas!

Ihmiset myöskin,
Maailman lapset
Raatamat, lempimät,
Taistelemat;
Waan mäsyneena
Horjumat hautaan
Huolista, töistään
Scpäjäntään.
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Kerran kun kutsuun
Herransa ääni,
Heitktnä nousemat
Taiwahasen.

1860.
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Lemmen aamu.

Jo toatpttnitt of fybäment totioo, —
Kvin yö el' mtelrin synkeä ja musta
Ia tunnon aallot epäilyksen jäissä!

Ma tulin luotfeS — poskeS punastuimat!
©e oli lempein armaS aamuruskot
Ia toimo heräS jätteen sybämeSsäin.

Ia säbe kirkaS säihkyS silmästäsi! —
©e oli lempein ensi päimäkoitto!
Ia pimeys fybänteStäni haihtui.

©a fanan yhben teirkoit ainokaisen! —
Ia lemmen päiieä kohos kokonansa!
Ia nietokset mun suli sybämessäin.

t»«<t
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Warpunen.

LoS riukuteitä moisin
Ma kielin sataisin
Tai fiurttfena öisin
Kohooma pilleihin,

Ma aina fiitteleiftn
"Suloista Suomea,
Ia Jumalalle etsin
Ma huokauksensa.

Hän silmät ehkä loisi
Myös meihin raukkoihin
Ia päimän paistaa soisi
Saloihin synllihin.

Gi ääni tuulle suotu
Oo salakielisen;
Heikoksi siipi luotu
&i kanna taiteaafcn.

Waan laulustani kuiten
Gn huoli wcti'eta,
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Kun ääni lintuin muitten
Gi kuulu taiteelta.

Paremptt laulajoita
Kemäällä tun tulee,
Niin kuunnellessaan noita
Jo marpit maikenee!

18.»».
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Suru on syömessäni.
(Burns).

Suru on syömessäni ja kyynel' silmässäin,
Ma kaihotta jo lavman toattttn onneain.
Ma yksin yStäwittä kamelen huoliSsaiu,
Gn ottenkana tunne ken tientäiS' rintoain.

Monet ilosi lempi! ne tunsin rinnaSfain;
Gnemmät sun on tuSkat, siis murhe mttobosfatit.
Woi rintaa riutunutta kourissa kuoleman!
Jo tuskistani tunnen sun ratki raukeavan.

Oi, josko jouttttftnkt iloille lapsuttben,
Tuon tetrran »vieremille, joss' onnen päiivät näin

Muistellen uuta siellä mun kulkee kultani,
Se kyllä tyynettmt postilta Pyhiisi.

185,5!
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Neidelle.
(Heine).

Kun tukka hella, hemmyt
Oot armas impyctn!
Ma silmiisi kun katson,
Saa furu syommehein.

On kuin käet päällesi pannen
Anoisin Herralta:
Armaani aina ett' otftt
Noin hellä, hempukka!

1855.
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Kewät-laulu.
(Heine).

Hiljan hiiieii mielessäni
Säweti sulomen,
Kai'v kauno lautusein,
Soitellen iloinen!

Kaiu tuonne kartanoon;
Kittat kuSta tinttaa;
Näetkö siellä ruusuisen,
Termehbi minulta.

1856.
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Hautaus-Kellot.
(Uhland).

Kappeli olj kalliotta,
Katsoi laakson tyynehen,
Wuorcn alla, mainiolla
Paimen lauloi riemuiten.

Surkealta fettet kaikui,
RitttmiSieirret teaifiaan;
Riemulaulunsa lakastui
Paimenelta kuullessaan.

Siellä hautahan ne saapi,
Riemttlapset laaksosen —
Paimen, paimen! sieltä terran
Kellot soimat stillenliu!

1856.
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Äiti ia Lapsi.
(Uhland).

Äiti.
Lapseni! taiieaaSf on nyt mainaja toeljcS; ei loskaan

Mieltäni rikkonut hän, sentä fen enkelit teei.

Lapsi.
Stfri enkelit konsana f«if muu luolasi »eiebä,

Wirkkaos »oanhempain! mielesi » millä rikon?
1855.
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Autuas kuolema.
(Uhland).

Ma tttollehena
Tulesta lemmen,
Jo hattbattihin
Sylihin kullan;
Ma nostatettiin
Sen sttubelmista,
Ia tatieas toisti
Sen fatsehistct.

1855.



63

Neuwoksi Pojille.
(Uhland).

Sitteetta hanti morsian
Kebolta fun fa saat;
Kesättä päiicät pitfät on,
Ia yöt on lauhteat.

Niin taimetta joS wahwa waan
Ja luja liittosi,
@t seistä fylmi» kuuban-öin
LumeSsa huolisi!

1856.
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Maailman menoja.
(Uhland).

Ma iltasilta atntan

Kun ylsin fuljesfen,
Wcräjätt ftiitsfa seisoman
Näen tyttöstyynöfen';
©n testaan häntä kutsunut,
Miten lie siihen sattunut.

(Sn syytä tunne tuohenkaan,
Kun suuta häitä saan.
Gn pyybä mie, ei anna hän,
Waan ci teaStustafaan.
Kun suu se suulle pyrfimi,
Ken hullu tuota estäisi!

Kultaista tintti tuumittaa,
m kysy: Imtmttfös?
laneepi ruusu tastetta,
(fi sano: antaoS!
Näin lempii toinen toistahan,
Waitf sit'ei tetrfa kumpikaan.

1858,
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Jos kuolisin —
(Herwegh).

Jos kuolisin kun ilta kultineen,
Ia niinkuu päimä loppu-koitollansa —
Suloa moi näin »vaipua uneen! —
Syliin tjäisyyben Majoisin kanssa!

Jos titolisin tun tähti taitoahan,
Heloittain hohtamilla loiStehilla;
Niin tyyneen toimoisinti huttuman
©tnertätotttä taitoahan selillä.

Jos kuolisin tun tuoksu kukkien,
Hajahtaen pomesta ruufufatfen
Äehottimilta kukka-ilmojen
Uhriksi alttarille Taitoahatfen.

Jos kuolisin kun kaste laaksossa,
Jet' aamulieftt lemunteitä saisi.
Wot, jos kun häntä päimä polttama
Kyllästynyttä {telttani joisi!

Jos kuolisin kun ääni taukoaa
Kieliltä kaikumitta kantetoisen,
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Ku tuskin masken mallasta mapaa
Rintahan haihtuu soittajan iloisen.

(St kuolla saa kun ilta kultitteen,
(St huku tyyneen tähtien talealta.
Gt teafton niinkuu kukkanen uneen,
©ula ci stetttffana palamana.

©a kuolet kyllä, tuikki tummahan,
Mut murhe murtaa moimasi eflnnä.
©ulosti nttffttnetoi luonto maan,
Rikkoihin riutuminen ihmiSrinnan

1856.
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Elo on haamu haihtuwainen.
(Thomas Moore).

Glo on haamu haihtnmainen,
Ilomme hymy-huulillaan,
Ia kaihon itku katkcroincn
On lealhe tai tamaltamainen —
Sotinen ompi taitoas maan.

Jos kirlaS kunnia-toiStehemme,
Pian fen pilteet peittämi;
Ia faStooin hohto, riemut lemmen,
Ah, kukkasiksi haudallemme —
Ijäit »vaan taitoaS loiStami.

Näin aallot meibät lainoaapt,
Katoomme tuiti tummahan;
Ia jostin ilma leimahtaapi,
Se synfän feubun tirtastaapi —
Lepoo on taimahassa maan!

1855,
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Neidon tunnustus.
(Säännös Taksasta).

Ihana oli iltanen,
Me käySkelimme niityllä;
Jo päimä kerran miimeisen
Myhäili maille mennessä.
LehoSfa linnut lauleli
Ia ilmassa toiferteli
Ia kullaiSjoutko nurmessa
Hajullaan täytti ilmoa.

Muu mieleiu olj juhlallinen
Ia kuitenkin iloissahan; —
Mä silloin öisin tahtonut
Halailla kaiken maittnan! —
Me haastelimme ahkeraan;
Mitä —

en muista ollenkaan!
Hän aStui aina miereSsäin
Ia katseli mun jUmiäin.

Mä kerran milkahbin häneen
Gn tiebä miksikä sen tein —
Hän kättäin faapaS ättiään
Ia suuta suihkaS huulillein!
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Ia min' en toaStttStelttttfaan
Mä hälle suuta annoin maan!
Ia miel' en oikein tajua
Mi mieteheiu tie juohtuna!

Sen tiebän mannaan kuitenkin
Pahaa et ollut mieleSsäinl
Sen tehtyä kuin ennenkin
Olj puhdas tunto syömcssäin! —
Dis toinen tiellein sattunut
Sitäkin öisin suudellut

—
Waan — jos cis tullut toinen mies
%et en ois tehnytkään ken ties!

1838
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Unelma.
Kerta seisoin, niin näin unta,

Meren reunat toteraaS maaS;
Gtääl fitntt koti-rauta,
Sinne mielin tulla taas.

Mutta uni, joka ensin
Wei mun maastani, immcstäin.
Hänen sutuittansa lensin
Jälleen koti-maahan päin.

Siirsin mielet intomalla
Pojes Suomeen ihanaan,
Siirsin minhast ptlteein alla.
Siis kuin löysin funnaSmaan.

Tuima tuuti pitmet poisti
KauniS päiivä paiSto taaS;
Wuori loisti, »viita loisti,
KoSki pauhaS koti-maaS.

Juipein ctcheeni mailly:
Silmä iski salamoi,
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Kiharien yössä läitty
Otsa niinkuin aamun koi.

Ihastelin otsan aamun,
Mesi-huulii suutelin.
Suutelinko taitoon haamun?
Hekumasta heräsin.
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Kaunisnummella.
Tapauksen tahbon kertoo, toatfei juuri

Ihmeellisen, mutta lempeän ja hellän.
Äiti, tapsi helmas, illan paistees nukkui

ÄauniSnummen fanfahattc. Korteet hongat
Htttnistmat ympärillä, pätloän loimo
Länteen kallistui ja pitteet purjehtelit
Lumi-mattoisina ftnertäteäl taimaal. —
Aurinkoa, joka kunnioittaa jo teatfitSt
Puitten teältS, lapsi ihastelee;
Luulee että hän sen käsittäis, ja jättää
Uneksuman äitins, lähtee kulta-pyörää
Hongan ofsalt ottamaan ja tatoo metsään.
Äiti herätty ja pelot lastaus taipaa,
Rientää häntä etsimään ja etsii tiistai
Illan himeybes ympär KauniSnummee.
Huutaa ei hän tainnut, sillä ääni
©äikäykseSt lanfeS. Maitina hän juoksi
KanermaiSta maata myöben: poski poltti,
Weri fuontå riehut, tuskan hiki-helmet
luofftt otfatt aleS. ©e oil' sielun myrSkt,,
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Joka äänetöinuä ärjymi ja polttaa. —
Wimmasta hän pyörtyy, mutta äitin-tempi
Iskee tulta taaS ja mieli kirkaStumi
Ia hän nousee, etsii kiiivaammin kvin ennen.
Mutta koska illan hymyilemä lamppu
Sammui töyrään taakse, seisoi lapsi yössä
Kummastuneena ja sybämmeSfa pelko.
Lähti jätteen astelemaan äitii kohben,
Aatelikin ahkerasi, mut joutui aina
Samaan paikkaan, joSta maSta lähti.
g)ö jo pimeni ja epäilyksen tuSka
Lapsen käsitti ja itkemään hän päätyi;
Itkun saattoi äitiu kormun tempee kaiku.
Äiti riensi »otfffaaStt tuin öinen haamu
Ääntä kohben, löysi lapsenS fanertotStoSt,
Kääri hänen helmohinS ja ifonS
Muuttui niinkuin maisuks uncn-näökS. —
Mutta aitkenimat lopuit kyynel-lähteet,
Gttä liiriit helmet kirkkaat sammuttamaan
PoSken polttoe. KelmeyS nyt kaunis ieäiffyt
ÄaSioctttanfa niinkuin itä-pohjan reunat,
Jossa malkcni jo päimä, sillä pian
Poljelassa latoo kefä-yöfen hämär'.
Kelmeempi kutu ennen äiti oli,
Kclmcempi kuin ennen tapsi aitins helmas;
Mutta hellemmin kuin ennen tytfyi fybän
©ybänt mastaau fontaS hiljaisuubes.
Myrslvy seuraa tyyneys, mut tyyneybcs
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Katot omit-autuun hymiseieä tuuli,
Hieno niinkuin leima-tuuli,
Joka, tuttuansa ylt wilja-petten,
Lähenemi meitä miherjätfet niitul.
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Suwilaulu.
Öisin pääskynä mä pietinä,

Sumiliutitua suloisna
Lentelcisitt, liitteleisin,
Sttomehen suhauttaisin.
Sitte finne saatuani,
Perttienpä päästyäni
Ilmassa ilotteleisin,
Räystähällä riemuttfetftn,
Kesän kauuihin tuloa,
Tuloo annahan auringon.
Waan jos itkemän näkisin,
Huolellisen huomaitseisin,
Häfte mä toifertelciftn:
Mitäs itket ihmisparka,
Miirhehbit ©a Manuun lapsi
Kehtalosilo komuutta?
©pbämeSfö futtttitutta?
Katso luonnon kauneutta,
Ihanuutta ilman kaiken:
Suot jo täikkymi sulana,
lännet jäiben kahlehitta,
NietoS nurmetta katoopi,
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Hämiääpi maasta hanti
Päimyen taas paistaessa
Ahaman puhaltaessa;
Korpi tuttia on täynnä,
Putben latteat lintusia;
Kutat ne hajuetemctt,
Lintusetpa tauleleieat:
Iloiltaamme, riemuitkaamme,
Laulakaamme, riittäkäämme!
Suteen meille Luoja saattoi
Jumalamme joubutteti!

(fllöö itke ihmisparka
Murhehbi ©a Mannun lapsi!
Hänpä joka suteen saattoi
Näille Pohjanki perille,
Joka kaikki suot sulatti,
Pani järtect aaltoinahan,
Kukat pienet kukkimahan,
Lintusetki laulamahan

—
©ulven saattami Sullcnkin,
Kesän kerran kerittätvi.
Stclus nietokset sulattaa
Lempensä lämmittämällä,
Httoles hattarat hajottaa
Henkensä puhaltamatta!

1855,
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Iltaselle.
lotibtt ilta kaunis,

Tyynen meille tuo!
Lopun päimätöille
Lepoo, rauhaa suo!

Asettele aallot
Lammin läikkymän,
Gtt' taas tumaStaisi
©aaren wtherjän!

Sampi läillymälneu
Mielein myöskin on,
Päimän hälinässä
Raukka rauhaton.

Waan kuu joudut ilta,
Häly miihtymi,
Näen ainoaSti
Kuwait tultani.

1860.
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Onneton.
Päimäpaisteell' astuiSfani

Warjo mieress astumi,
(St se musta, pimeäineu
Suomu koskaan luotani.

Josko poies paennenki
Iloisien joitllehon,
Suru sielläki sybäntäni
Puree, kalmaa ponneton.

Tulis yö ja attringoisen
Tulet tuimat fammuttais,
Warjo synkkä mierestani
Sillein kohta katoais.

SiultS Tuoni toitecttttni
Weisi rauhan majoihin,
NukkueSsain nurmen alta
NutfuiS muSta murhekin.

1860.
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Italian herääminen.
Kah tuin Gtnan kupehessa

Kukat, ruohot rehottaa;
TyömieS tettnatarhafesfa
Peltootonna rallattaa.

—
Ättotftssä
Kahtchissa
Tuli nukkuu »antina.

Rastaan timiriippans alla
Ghfä on jo sammunut. —
(SU — se miellä mihasatta
Pohjaan Maan on painunut.
Siinä riehuu,
Kuohuu, liehuu,
.Keittää julmaa kostoa.

Kah
— jo muori puhteaami

PäiteäfS muuttuu musta yö, -
Tulipatsas fohoaami,
Piimiin Irimahetten lyö,—
Kalliotta,
Lohkareita
Jlmaan lentää, sinfoilee
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Kuule maasta jyrinätä,! —
Manner mahtua mapisee; — -
Meri säikähtäen tätä
Paikoiltansa pätenee.
Wiinatarhat,
Pellot parhaat
Laatea peittää laineillaan.

Jalot näin Italjalaiset,
UneStanne haieatfaa!
Ifeet raskaat saksalaiset
Poies päältä surioatStaa!

—
RitoSfinenfa,
Kahleillensa,
Kah, jo peitot pätenee!

„Terh)e joukkoon mapahieu
Ihana Italia!"
Näinpä nyt iloitsemien
Weljein kaikuu rinnasta.
Riemu railluu
Huuto kaikuu:
.ItäköönItalia!"

1860.
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Juomalaulu.
(Nuotti: Sjung om studentens lyckliga bag).

Maljane, weittoset, täytelkää!
Suonissani »oercn kuohuwi kosket,
Nuoruus tetet' pttnaStttttawi posket;
Nuoruun olkohon maljame tää!

Metteet murhetfet
Poies haihtukoon;
Tuskat tttrhctset
Nuorttuben kcwyt miel' pakohon ajakoon!

Gnsimaljame nuoruus saa!
Sen maljamme nuoruus saa!

Hurraa!

Toinenpa maljame annahan on!
Mit' oliS nuoruus ratfgubettn?
Niin oliS kvin kemät tttttahisetta,
Äotffoinen, iloton, suloton!

AutuuS taimahaSs'
Lempi on sula maan.
MaaSs jo autuaS
Oon kun katsoa kultani silmihin saan.
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Toisen maljame armas saa!
Sen maljame armaS saa!

Hurraa!

Kannun pohja jo pitlloittaa.
Sotimisen kerran täytän ma maljain.
Tehkä se myös: päin juofnme paljain!
Maljan teiimtfen saa kotimaa!

Huokaus teiimiuen
Suomen olkohon!
Suomen etehen
Wttmetfeen pisaraan meri mtiotakohou!

Maljan wiimisen saa kotimaa!
Weren teiimtfen Suomenmaa!

Hurraa!
1860,
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Sydämelle.

Sybän, sybän saastahinen,
Kuinka tohbitkaan Sa kurja
Pyhää impee ihaellen
Toimoiu tykyttää?

Katso, silmäile aurinkohon
Tontun laps kun tohtii lucba,
Ptthtahnsta kirNauttsta
Silmät sokeentuu!

Kerran aineen Maan mun anna
Häntä uähbä, thaelta!
©okeentuu kun siitä silmäin,
Muut' ei nää kuin häntä maan!

186».
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Soittoa kuullessa.
Kai'v, kaiu kaunis ääni,
Sämel soi oS suloinen!

Soibessasi »nielen »nyrsfy
Rauhaan miihtymi;
Sybämessä huima hyrSky
Aalloin tyyntymi.

Kaiu, fai'tt tauniS ääni,
Sätoel soioS suloinen!

Ketoa kuin fttiteuleaiSta
Kaste kostuttaa,
Niinpä rintaa riiitumaista
Soittoa mirmoittaa,

Kai'v, tain taunis ääni,
Sämel soi'os suloinen!

Kutat toimen tuihtunehet
Tointuu tuoffutimaan;
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Syämen linnut paennehet
TanS saa laulamaan.

Äai'tt, fai'u faitniS ääni,
Säleet soi'os suloinen!

1860.
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Torpan-Tyttö.
(Runebeigin mufaan).

Ia päimä laski, ilta sai, kesäinen, kaunis ilta,
Setvisi maihin, metsihin jo rusko taimahilta;
Wäsynyt päiwän putthaSta rnteS-jcuffo astttmi,
Se työnsä tehnyt riemutta kotiinsa kulkemi.

Se työnsä tehnyt, niittänyt ja elon oiman saantia,
Wihollis-joukon mangiksi kun oli faatouttanna.
Jo aamusilla taisteluun se tuonne mattasi,
Kun »voitto »viimein {'aatihtn, jo ilta ennätti.

Lähellä kenttää, jossa juitr' olj sota panhanniinna,
Tien »varrella olj torppanen hylyksi joutununna.
Dteetta tuman ääneti sitn' istui neitinen
Palaus-matkaa hiljaista urosten katsellen.

Jotakin etsi silmänsä — mi lienee mielialansa?
(Si ollut illan rusko maan tuo hohto poskillansa;
Niin maiti mutta malppaana hän istui innossaan,
Kuin sybämensä syllimää ote saanut kuulemaan.

Waan joukko kulki kulkuaan ja netti silmällänsä
Joka riivitte, miehelle lätetti fyfelttiäitfä,
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Kyselmän ujon, ecltäätoän ja ilman äänettä,
Hiljemmin huofauStafin, min päästi työmenfä.

Simutse siitä jouttonen kun kulkeneeksi saapi,
Jo loppuu rauha rauktafen, jo rinta raufeaapi,
Valittamatta otsansa kätehen maipu ioaan,
Ia kyynelmieri kylmetti suloja postiaan.

„Mitäpä itket? Heitä se, toieF ompi teimomiSta,
„Di kuule ääntä mauhemmatt: ei tyhjää itkemistä!
„Hän, jota juuri joutessa ei silmäS' fefftnyt,
Glossa o», fua muisti hän ja elää fentä nyt".

„Sua muiSti hän ja neumoain hän tarkoin noitbatetttit,
„Ia niinkuin Pyysin lähtiissaän on leaarat kartaellut.
„Patolla tuonne läksi hän, ei tuotta tahtona,
„Glen iloja kanssamme kun mieti nauttia".

Ulos kawahti ueitinen, herännyt miel-uniSla,
Kuin aamiStuS oiS häirinnyt fybämm kaipaamista.
Gi miipyttyt, hän silmänsä loi kerta kenttääpäin,
Ia täksi hiljaa hiimimään kunneS ei nähtykään.

Kttlumi hetft, toineufin, jo yö on joutumassa,
Hopectte pilteet hohtimat, mut syuteys otj maaSsa:
„Wiel' miipymi! Oi tyttöni, sun turha tuStasi,
„Huomenna päimän nousuhtin saa tänne sulhosi!"
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Ia tyttö tulj, hän merkalleen lähestyi äitiänsä,
(St somaiSsunna kyyneleet nyt sulo-silmiänsä;
Mut kylmä termehtiiSsä kas" kuin yön on tuulonen,
Ia poSti toalfeampt kuin tuo hohto pilmisen.

„Saa mullc hauta, äitini! jo päimäin päättynemi,
..Paennut tappelusta on hämyllä armaiseni.
„Hän ntita muisti, itseään ja teitä totteli,
„Ia petti toiivet meljien ja isänmaansaki".

„Kun joukko tulj, mut armas ei, ma häntä surkutellen
„Miehenä tuutin jääucheu jo tavpo-tautercllen.
„Ma itkin, mutta itkuni olj sulo mielellein,
..Tuhannen touotta siilon soin ma häntä surraksein".

„Oi äiti! piltto-pimcään ma etsin kaatuneista,
„Mttt kasmejansa armaita ei ollut kettään heistä.
„Tän kamalituben saaretta en miihby miikempaa,
„Ättoltceua hänten löytänyt,siiS kuolla tahoon ma

1860.
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Suomen nykyisemmästä kansa-
runollisuudesta.

(Luwento pidetty Toukokuun 19 pmä 1860 ylioppilas-huononi
hyödyksi).

Näin haaStaa mattha tarina: Sitoja maailman aluSsa
tiitfui ihmiset totoon, antaaffenfa sotaiselle osan siitä, mitä
heibän hyöbyfsi oli luonut. Raitti muut joututieat jaolle;
mutta runonietta salossa fäwetten ja Ityräetten, ei muista-
nuttaan määrä-aitahan tulla. Kuu teihboin hänkin pai-
kalle saapui, eli jo kaikki jaettu mitä maassa, teebeSfä sekä
taiteaalta löytyi, ja hänen osakseen ei ollut enää jätettä
mitään. Mutta Luojan oli häntä sääli. Maallista hyteää
ei hauelle enää tainnut antaa, ctntoipa unelmien maailman.
Siinä runoniekka nytkin, maaSsa köyhänä ja osattomana
ollen, kuninkaana hallitsee; siinä on hänelle laitti mitä mies
lensä haluaa.

Samantapainen on Suomen kansankin elämän satu.
g)fsinäifiSfä saloissa yleten, leikitellen korpijärmein lainehilla,
siitä kasivoi unennäkijä, pitteenkulkija. Mielensä cli jo
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alusta asti enemmän taipuma ajatteluun ja runoelmin kuin
tekoon ja maallistin mehkeisin. Tämä jo näkyy Kateina-
lanki runoista, jotta Suomalaisten sankari-aikaa kuieaele-
ivat. Koko kumauksen pohjana (fonb) en niissä kyllä kan-
sallinen aine, Kalemalan taistelu pimeätä Pohjolaa mas-
taan; mutta kuitenkin kuteaelee runo perheellistä elämää
ja luonnon kauneutta mielcisemmin ja runsaammilta, loista-
»»anturitta toärittä tutit itseä sotaa, tappelva. — Onpa
ivielä toinenki seikka huomattaioa. Kateiealan sankarit ur-
hölöttään eheät tee ruumiin »voimatta, liarmoin torjuivat
mihollista miekatta; useimmiten, ainakin silloin kun ei ruu-
miin moimat malta, ponnistamat hengen neroa. Sanatta,
taulutta, loihbttlla pakottamat luonnon moimat palmelttk-
feenfa ja sortamat mihottisensa maahan.

—
Mikä eroitus

kun tähän mertaamme Sfanbinateian sankarien sotasaa, rct-

kihin tekohon palamaa mieltä; heillä on käft, miekka, tap-
para kaikkena; hengen leotmia tuskin mainitaan.

Tämmöisiäolimat Suomalaiset jo luonteeltaan, ja his-
torialliset tapaukset työntimät hcibän mieltään yhä ebemntä
sitä latua myöten, jolle se jo alusta oli poikennut. Peri-
maisessa PohjaSsa »viljelyksen rajamartiana taistellen kolk-
koa ja komaa luontoa ivaStaan, ei ollut Suomalainen mielä
kerinnyt saaba maltiollista tilaansa oikein perustetuksi ja
»vakuutetuksi, kun mäkemämmät, teirfiimmat naapurtttfahä-
nen kukiStiwat allensa. Siitä päiioin on Suomen kansa
ainoasti toisen palvelijana, toisen aseena ollut osallinen
maailman tapauksissa. Ia omanki lealtiotltfen tilansa jä-
restämisessä on hänellä masta iviime-aikoina ollut fanan
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sijaa. Koto elämänsä sulettiin yksityis- ja perhe-elämän
ahtaisin rajoihin. —

Mutta jokaisessa turmeltumattomassa
ihmis- sekä kansasybämessä palaa sammumaton halu »a-
--paasen työhön ja atearaan maikutukseen. Semmoisen työn
alan on ©»teinen kansa hakenut ja löytänyt runon kullais-
keboitta ja opin miljateaintcitta. Siinä se on itselleen pe-
rustanut mallan, johon ei mikään lealletttajan miekka ulotu;
siinä hanen nimensä loistaa malaisemana, lämmtttämäisenä
liekkinä, josko elämänsä muuten mahtaieieu ja totijaStcn sil-
missä näyttäueelin mitättömältä, hyebyttömältä. Suomen
kanteleen sämeleet tulemat kaikumaan fitelcmatoinna,katoo-
tnatctnna, silloinkin kun totimetfen soittajansa sormet Tuo-
nen koprissa oivat ramoennect. — —

Onkos Suomalaiselle yleisölle tarmis luiectetta Suomen
rnuohcngen tttottehia?

Jalona ja mankkana luin Suomen muinaiset korpikuu-
set omat Äaleieatan runot touoftfatojen kutueSsa kestäneet
ilkeitä ilmoja, kestäneet »oiluipa »eiimoja. — Nälkä usein
näänttytteli Suomen lapsia, sota söiSuomen »trohet, maan
Suomen kansa ei kuitenkaan kuollut, ei tabonniit. Itupa
mefoja mersoi ifimatthaSta juuresta; »veristä ja tuhtiSta
mirkeni Suomen kansa uubeStaan elämään ja sen kanSsa
säilyimät Kalemalan runot.

— Nyt omat ajat muuttuneet.
Mitä ei pakkaset, ei nälkä, ci fota ole kyenneet tekemään,
sen tekee, fen on tehnyt uusi mäkemämpi mihottinen. Wil-
jelyS ja siwiStyS lemiämät päimä perimältä symemmin Suo-
men saloihin; kirmeS kaataa forteen kuuniknisia honkia;
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uudet mietteet, uudet mehteet ajamat muinaisajan runoja
fanfan muistista.

—
Muinoin muuttui joka tunne Suomalaisen sybämeSsä

suloiseksi fätoeteffi; ilon, murheen, lemmen ja kaipauksen ää-
net taittumat joka mökistä, joka rinnasta ja sulimat yhteen
yhteiseksi hyminäksi. Se oli Suomen lattfuritnon teioat.
Kantelettaressa säilyivät sen suloiset saieeleet.

— Nyt on
jo syksynsä tullut ja hajottanut, karkottanut tattliilaumat.
Muinainen laulurunokin ott Suomenniemeltä katoamaisil-
laan. Aiuoasti maamme itäisittä rajoitta, johon ei nyky-
ajan simistyS mielä ole kerinnyt ja joSfa lattluritaSten
Aunukselaisten ja Inkeriläisten läheisyys sammmeaiSta
liekkiä yhä uttbelleen fytyttelee, se totelä jotenkin elää. —

Se kuitenkin olisi suuri erehdys, joS fentähben luuti-
simme taulun kokonansa SuomeSta kadonneen. Ainakin
niissä seuduin maatamme, missä Karjalaisia asuu, pannaan
mielellään runopttkuun kaikki mitä mieltä liikuttaa. Ou-
luSta Wiipuriin saakka on useimmissa pitäjissä runoniekka
joS ei useampiakin, jotta sääbiyltään omat talonpoikia tahi
maakäStyöläisiä ja kaupungeissa työmiehiä. Löytyy siellä
täällä runoon taipumia naisiakin.

Siitäpä taulaa Makkonenkin:

«Uksin taulan, yksin seita»
Runoja jo ruostuneita,
Lauluja lakastuneita!"
Niinpä lauloi laulajamme,
Kuuluisa runon kutoja,
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Wirrenseppä Väinämöinen
Watttettcn toaueojanfa,
Uksinaan yrtttäteänfä:
„Gi mua Suomi soitattele,
Omat lapset laulattele,
Miellytä nykyiset miehet!"

Waan ci mielä wirret kaikki
©otttunntn fobtSfa käyneet
Eikä kirjahan kerinneet.
Wiel' on tauluja Lapissa,
Karjalassa kanteleita,
Sateessa runon sanoja.
Wtef on Manhan Väinämöisen
Öauttttuonto liillehellä
Monen poikasen pomeSsa,
Monen toaimon martaloSsa.
Wiel' on soittoja somia,
Kanteleita kaunoista
Monen neitosen näpissä,
Kaunokaisen kainalossa.
Rctllahalla rinnallansa,
Ihanalla innottansa
Laulelemi lempeästi,
Niinkuin alli aallon pääSsa,
Pensahassa pietti lintu,
Kansa suuri Suonten maassa
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Muinoin ei ollut runo yhbcn, maan koko kansan teke-
mä; tekijän omituinen mielenlaatu siinä Harmoin ilmottihe,
ja jokainen sitä laulaessa pani omia lisään. Scntähben
ci alkuperäisen tekijän nimestä huolittu eikä sitä pantu mie-
leen. Näinhän runossakin lauletaan:

Gn tiebä tefijätänt,
Gnkä marsin syntyäni!
Tuuli lienee taattonani,
Ahaieainen äitinäni.

Nyt on toista. Runotyohon ci enää jokainen kykene-
kään; runotaitoa on »eaan muutamitta. Ne joitte se kal-
lis lahja on suotu, pibetään suuressa armossa, ja heidän
nimensä elää kansan muistissa. Tätä nimien säilymistä
auttaa sekin seikka, ettei runoja nyky-aikana ainoasti muis-
ti» säityttämäksi uskota, leaan taioatttfcstt Iciciäteät kirjo-
tettuna, tai painettunakin. Itsetkin runesepät pitämät siitä
lukua että heidän nimensä mainioksi tulisi. He mielettään
antamat runonsa painoon ja muutamat omat niin turhan-
aikuisia ja kunnianhimoisia, että esim. muubait Taskinen
(jota muuten ci juuri oikeaksi runoniekaksi moi sanoakaan)
on runonsa neljä erää lähettänyt Suomalaisen kirjallisuuben
seuralle; sillä kun ci niitä painoon ieiitsitty antaa, mies-
parka taisi luutta äpärettensa eksyneen metsään. — Onpa
niitäkin jotka runoferäajitte omat ominaan antaneet muiben
parempani laulajain käsi-aloja.
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TaloattifeStt runoniekat eheät ainoastaan ole runotah-
joilla eteioäntuiät pitäjäläisiänsä, »eaan myös opittakin.
Raamatun, joka niin fatttean en ollut Suomen rahmaan
pian ainoana tietolähteenä, he tatoattifeStt perinpohjin tun-
temat. Sen tiedon lisäksi on miime-aikoina tullut, mitä
sanomalehdistä ja kirjoista omat saatteet. Tällä opillaan
he toältétä teähän kopcilcleat ja mättämät sitä runoihinsa,
aneclematta sopiikos se siihen paikkaan loai ci. — Mitä
ruuoscppäin elämään tulee, niin antamat tealitettaieasti
usein taittajalle sijaa siinä, että omat miinaan menemäiset.
Tähän on marsinkin se syynä, että heitä kaikissa pidoissa
käytetään ja peitä runsaasti ryypyillä ratottaan, että muka
heiltä laulu paremmin sujuisi. Makuun tultua mirmottele-
mat sitten itseään ketonakin »itjafuttatta.

Häissä, hautajaisissa, talkoissa ja muissa piboissa lau-
lamansa runot he tamattisesti paikatta fepittäioätfin. Tot-
tuneelle ei ole tämmöinen työ järin »vaikea, sillä runomitta
on hytein yksinkertainen ja sisällyksen kauneuteen ei sem-
moisissa tiloissa niin tarkoin katsota, kunhan runo maa»
sujuu sukkelaan. Ritnonteko käypi siinä sillä laitta, että
faksi miestä penkittä »vastakkain istuu, käsi käbeSfä, ja Hil-
jaan kiikkuen laulaa. Runoniekka laulaa muutamia säkeitä,
joita tuosta toinen (puoltaja) kertoo; sillä toäliUä kerkiää
laulaja taas jatkoa miettiä. — Soisinaan sepitetään runoja,
marsinkin pilkallisia, oikein miehissä, niin että jokainen pa-
nee sekaan, mitä kompia mieleen juohtttu.

Soista runoja tehdään itsekseen anoelematta. Maan-
miehen työ on sitä laatua, ctfet se ajatusta estä muissa
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aineissa liikkumasta, ©ynfeät salot ja yksinäiset metfajär-
teet, joita talonpoika ulkotöissäännäkee, herättämät mielessä
runollisia mietteitä ja unelmia, ©iina syntymät runot
niinkuin lauletaan:

©abc saatteli sanoja,
Wirttä toista tuulet toimat,
Meren aaltoset ajoimat,
Linnut liitteli sanoja,
Piiiben latteat lauschia.

Näibeu runoin sepittämiseen menee usein lauman aikaa,
teälistä teuosikausiakin. Niin esim. kuuluu eräällä runonie-
fatta oleman tekeillä runo kirkonrakennuksesta, jota aletti
loska kirkon peruStttsfitot pantiin ja johon yhä uusia märS-
syjä lisää sitä myöten kuin kirkko tehoaa. Talonpojissa
useintin tapaa erinomaisen tårtan muistin; sillä ruuonietat-
fin pitämät mielessään satoja »värssyjä. Kun sitten rutto

on teatniriffi joutunut ja talottmäki, ehkä naapuritkin,pyhä-
aattona keräytyivät kokoon, niin runoniekka heille uutisensa
lukee. Kuulijat sen kohta oppimat ulkoa ja sillä laitta
hymä runo pian lemiää ympäri pitäjää, jopa laajemmalle-
kin. Korhosen, Puhakan ja Makkosen runot omat hytein
yleiseen tutut Suomenmaan itäpuolia ja omat yli rajankin
samenneet niin kaumaS kuin ©uomen kieli kaikuu. Näillä
maelluksillaan runot manttelien muuttumat, niin että toisin-
toja syntyy. Nyky-aikoina, kun runoniekat tamalliseSti osaa-
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ivat kirjottaa, teteiätoät runot, niinkuin jo mainittiin,ettim-
miten ftrjotettuna ja eitoät enää suuresti muutu.

Rahwaaltemme olimat ja ornat osaksi mielä nytkin ru=
not faiiontaftrjattifuitbcn sijasta. Mitä pitäjässä nterfittiätä
tapahtuu, siitä heti runo tehbään. Semmoisia runon ai-
neita omat tirffoin ja mullien rafennutset, jäneeulaskui.
ja muut rähmään eloon ja eloon maikuttamia asioita. Ru-
noniekka aluksi tateattifeöti tealtttaa moimainsa mähyyttä, tai-
tonsa pititttmoaifuittta ja kutsuu Väinämöistä t. m. amufft.
Semmoista alkusanoja omat esim.

Ikä kuitenki kulumi,
Lattlutttaft lanleami,
(fifchön nyt joitakuita
fiattlestettcu laiha lapsi?

Tai:
Kun et muut lihamat laula,

Laulan minä laiha lapsi!

Taikka:
Vaka manha Väiuämöiuen,

Anna armosta minulle
Umuiärrys ytettytväinen,
Kieli kirkaSla korreksi,
Jotta saattaisin sanoa
Asioita armoisia.
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Tai:
loSpa tuuli tunnit toisi,

Ajan antaisi ahama,
Lakin saisin lähteheStä,
Paperin pajun lehdistä,
©ulan rannan ruofojtSta,
Virkoaisi Väinämöinen,
AukaiseiS sanaisen arkun,
kirjottaisi»! mirttä mielä
©uomen tanfaSta sanoisin.

Makkonen.
Sitten fumaelee runoniekka tarrimmaSti miten kaikki on

tapahtunut, laulaa kirkon pentlinensä nauloinensa ja Tuukin
rattaineusa, fetrinenfä, ja lopuksi lukee kiitoksia työn sekä
teettäjille että tekijöille. Näiden aineiden omasta laabuSta
seuraa, että niiStä tehbyt runot ei juuri sisällä totista runo-
henkeä; he maan omat runomittaan pantuja tamallisia asi-
oita, kalunkirjotukfia runoksi.

—
Toisia aineita saapi runo-

niekka merkillisistä luonnon sattumista: malituSrunoja syn-
tyy katomuosina, riemu- ja fittoStoirftä milloinHerra maata
»viljalla runsaasti siunaa.

—
Muita runoja tehdään rakas-

ten pappien ja muiden mirkamieSten kuolemasta tahi poiS
muutosta. Nämät miimemainitut runot omat »välisiä kau-
niita.

— Waan ei runoniekka aina pysy oman pitäjänsä
rajoissa. Hän taulaa myös koko kansaan koskemia asioita.
Paljon on runoja ttufiSta tärkeistä asetuksista tahi hank-
keista esim. Saimaan kaimauuoSta, kiitoslauluja keisarille,
malituSrunoja hänen kuolemasta, sotalauluja, riemurunoja
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rauhaSta j. tn. s. Löytyy myöS historiallisia runoja. Koti-
maankin rajojen yli samoami runoniekan nriettehct, herätet-
tynä fanemalehtein antamista tiedoista tahi rahmaan seassa
lentclemistä juorupuheista. Omituinen ja ©uorncn rah-
maan käsitystä semmoisista asioista kuteaama ott esim. Pu-
hakan runo 1848 mueben tapauksista. Hän laulaa: .

Maailma on mullin maltin,
Guropa ebeStafaftn

Sitten kertoo kuinka on:
Siellä juhlina jyrytty,

Pyhät käyty pyssy käissä;
Papit pietty pilkan alla,
Ruhtinaat rumasti lyöty;
Kuninkaat on kulkemassa,
Keisarit kaivelemassa.

Tuosta hän tentittää että juuri ne fansat, joista
Gnnen säihtyimät satehet,

Täniufin ftpunnt tiiti,
nyt omat hairahtuneet jumalattomain tielle. Lopuksi hän
kiittää Suomalaisia, joita on ennen

Pietty metsiköinä,
Apinoiksi aneaettu,

että omat pysyneet uskollisuudessa.
Kaikista kansallisista aineista on yksi muita tenhosampi

runoniekkoja lautuhun nostamaan, sitä he laulamat tuliscm-
matta tunnotta, ylemämmallä runo-innotta, kuin heissä ta-

loatttfeStt tapaa. Tämä aine an Suomen kielen tila. Kar-
waita ja surullista malitusrunoja taitun heibäu kanteleesta,
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siitä että kansan kieli en ollut kahleissa pidettynä jaherro-
jen seuroista sulettuna; korkealle raikkuu hribän riemunsa
jota kerta kun joku ilimanha este murtuu; rittcåruncja mir-
taa tybänun pohjasta kaikille Suomen kielen ebtStäjittc ja
puolustajille, marsinkin Suomalaisen kirjallisuuben seuralle.
Mutta kuitenkin ei moi kieltää, että paraillatin runoniekoilla
on maan halpa käsitys siitä, mitä kieli kansalle on, yleleim-
päin ajatusten ja fyrnirnpätn titntotnfa pulu. Runoniekat
eiteät paljon ivaabt; he tahtoivat maan, että Suomi kel-
paisi oikeubessa ja etta »virkamiehet osaisimat fanfan kieltä.
Tämä halpa käsitys pilaa useinkin runojenkauneutta. Tästä
aineesta on lukemattomia runoja; näytteeksi panen tähän
otteita kahbeSta. Korhonen lautaa:

Sumaitseelo Suomen kansa,
Salliiko Salvon isännät,
Gttä Suomesta suloinen
Runo tässä lattletehan,
Koska mieli kättä käski,
Käsi kätteli kyneä,
Kynä piirsi puustaioia?
Mitäs puustaivit puhuiivat?
Sitä ne sanoitvat silloin,
Kuinka suotta Suomen kieli
KapaloSs' on katuvan ollut
Lapsen tautisen taivalla;
Niinkuin tuo en nytkin teielä
SitehiSsä silkeissä,
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Waitfa on jo manha kyllä.
Gipä taiba tuttatana
Siitä mieStä mittoinkana,
Joka poikki ponnistaisi,
Katkoisi kapaloivyonsa,
Jaksaisi jaloin kämcttä,
Aikamiehet! aSkelia,
PääStä päähän pitkän pöybän,
Isommille istumille,
Rinnatta rikasten kielten,
Waltakielten kttmppaliksi.
Lintuset limertelemät
Kukin äänettä omatta,
Kielellänsä kerkiästi,
Jonka heille äiti neuleet,
Oma manhempi opetti
Pesissänsä pienempänä.
Ei ele sitä etua
(Suonten kansalle suivaittu.

Makkonen runoelec:

Missä syntyi Suomen neito,
Kussa faSroot kamu lapsi,
Kun ei kielensä keralla
Sallittu salissa olla,
Gikä oppihin otettu,
Neuloen alle annettuna;
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(Sitä päässyt periteittänsä
Ulimmäisten pStäioäfft.
Kulki köyhissä kylissä,
MatalaisiSsa majoissa,
KyntömieSten kartanoissa.
LoS kerran kämi horniSsa,
Saipa käybä kartanolla,
SeinäteieriSfä mariSta,
Niinkuin köyhä kerjäläinen,
Owen sttuSsa orpolapsi.
Muoto murheesta hänellä
Tuli aitoan turmiolle.
Nuttu päättä nuttaivieru
Warftn wanhaSta faraSta;
Tuntui tuhmalta sanoista,
Uffinfertanen opitta.
Waanpa herrat Helsingissa
Alkoi tuota armahbella;
Jopa alkamat aluksi
Opetella orpolasta.
Silmät siistimät liaSta,
Kermat kanssa kaunihiSti,
Kaulan karStaSta puhbiStit
Kultaketjuitta koristit,
Wartalott matelit leecttä,
Hapset harjasit hymästi
Kähäräksi kaikki tyyni.
Rinnat kaunistit kuritta,
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Paratulla palmupuusta.
Kengät on Kemistä tuotu,
Sukat fanSsa ÄatttuhuSta,
Röijy saatuna Salvosta,
Hame täyty Karjalasta.
Panit foulithun totona,
Alle oppinsa asetit:
Uksi saatteli sanoja,
Toinen netttooi nuettiloita.
Tuesta kaswoi kaunis neito
Suomen ympynen yleni:
Huulitta hunaja hiiliin,
Kasmet kaunihit koreat
Ruskeat riitit rnusitkukka;
Silmät en siuiuuäköiset,
Lemmen lehtiset, lemeät,
Luennossa ilo ihana,
Rakkautta rinta täynnä.
Jo nyt saattami salissa,
Seista suurien seassa.
Kirjat faiinihtt käbessä
Lautelemi lemmenieirttä,
Niinkuin lintunen tehossa,
Totikemettiuen inctäSfä.
Suota herrat Helsingissä
Kaikki katsomat ilotta;
Herrat nuoret, naimattomat
Kiiman kihlata kokemat.
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Paitse kertomuS- ja kiiteS-ntnoja omat mielä erikseen
maitrittateat opettamaifct runot. Niissä on semmoisia, joissa
rnnenietta puhuu tietonsa jeSta kusta aineesta, mielellään
loihtimilleni lamatta mennen symimpiin syihin ja syntyihin.
Muita en jotka tapoihin koskemat. Näiltä runoniekat pal-
jon teaiktittamat. Sekä yksityisten että toto pitäjäin, maa-
kuntain tahi säätyin leilejä ja pahoja tapoja metaleät ylei-
sön silmien eteen, milloin pauhaten kuiri Juutalaisten mui-
naiset prehmeetat, osettacn yhteisiä tapaturmia niinkuin so-
tia, kulkutautia, fatomuesia j. m. s. Jumalan rangaistut-
fina, millem noSlaen faiffi pilfan henget liitteelle. Sar-
mipäisiä fottta, tineellyttämiä imatttsia, piSteletoäiftä toale-
ftttoffta satelee onnettoman uhrin päähän, taitamastifipeim-
mille paikoille sattuen. Monta näistä rangaistusrunoista
saattaa lukea Suomen nykyisen kausarunen paraisin tuet-
trisin. Näytteenä tästä runclajtsta olkoon Wäänäfen runo
kummasta kalakukosta.

Lystillinen Runolaulu,siitä kummasta kala-kukosta
lookisti kokoonpantu,Henrikki Wäänäseltä.

lep' on taulu laitettuna,
Sanat somat solmittuna
Ruotsin ruuasta rumasta,
Kummasta kala-kufesta,
lehotik' et pantu Paltamossa
Katti farmaneu sisähän.
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Kerran leskensä isännät,
Raunin miehissä rupesit
Pyhä iltana puhuhun,
Julkisesti juttelehen,
Kuin on Oulussa pahoja,
Tullissakin turkasia;
Syömät syökärit rahatta,
Ilman työtä tullin miehet,
Kun micmät malista reeStä
Gmähiä matkamieSten.
Talon maari taitamasti
Kysyypi kylän mäeltä:
„Kusta nyt fatsin funtpantta
Kusta mallailen tomerit?
Lähtisin minäkin kerran
Käpäsemääu kaupungissa;
On mutta talia taasen,
Wielä meitäkin mähäsen,
Waikt' en huono heinä-ieuesi,
Muret muustakin ruuasta".
Miehet yksi-äänisesti
Siihen mastaten sanomat:
„Meillä on miehillä samoilla
Matka pitkä mielessämme;
Lähteä sitä pitäisi
Alamaahan marsunahan,
Kehen Oulua kokehen".
Kohta yksi koiran silmä
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Sattoopi mäen seassa:
„lopa kotoa kyttä
Joulun eeltä jeumetahan;
Olis mielessä minulla
Lähtö pojeS Pohjan maalle
Lähtisin minäkin muuten
Ääpäfehen kaupungissa,
Waan onpi mähän lottoa,
Joka on totona katuvan
Mutta muiStiSfa pysynyt,
Polveani pureskellut.
Wictihin minulta miimein,
Väristit masikan patStt;
Kuin näti oleman reeSsä,
Sitä syekäri syleili,
Sitä anoi ahkerasti,
Pyysi pySteSsa täfinni.
Minä mies sanoin hänelle
Puheskelin puolestani:
„Gn saata emästä panna
Tyköäni, ystämäni,
Pojes matkan pitkän päässä
Kylläpä täällä tarteittociot
Pureskella pormarissa".
SSetpä fttteffin mäkisin;
Sen kanssa meni sisälle,
Wielä kiitti kinttujansa,
Hytein kosti kynsiänsä.
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Kuu omat teietfahat tvirtät,
Omin mielin ottamahan,
Salon peilien emäStä!
Sitte tun tulin totia,
Heti sai kylässä tietää
Alfani saman asian,
Josta alla aikalaitta
Minua torui tolmanaksi,
Kun en mä kukkua kätehcu,
Sysannynna työleirille.
Antoi hätte lemmon lintu,
Omalle tutti nälkäiselle.
Kiiutttupi kyttä puhuma»,
Kieli-tattarin latoman,
Gtt' on muutamat monasti,
Kotonaan miettiset koiran,
Pannuttansa paistanehet,
Rasman kanssa rasrinehet;
Weiliä siemaisi silattu,
MenncSsänS en antanehet,
Tutti-niiehette kätehen,
©yfannehct syökärille.
Tuen konStin minä totena
Saatan mielä miisahammin,
Tehbä toisehen tapahan".
Ottipa tiSsan fitruhuStt,
Tarttuupi takajaloista,
Päätä panttehen futasi,
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Oikian otan takoa.
Uunin nurtfahan nutiSti,
Siinä hirtti hiiren syöjän,
Pani pirtin lämmitessä,
Leiman sisähän letoiän.
Rupes estähän emäntä,
Etteipä isäntä saisi
Kattia katuu sisähän,
Panna paljaan karman kanSsa,
Gmäntä isännällensä
Sanoopi sanalla tällä:
„ÄoSf ett herja herjennynnä
Naaras kissa naukumctsta,
Niin nyljen nahattemaksi,
Siitäpä tulisit siemät,
Surfin putthkat pulSkiammat".
Ullo uunitta puhuupi,
Parta-maari pautttttaapi:
„Kyttäpä sinä siimo muori,
Oilehin hymä erisit
Syökärille syolähille;
Kun nyt siitä kuore» pojes,
Vetfttftn nahan mäkisin,
Käden kesken paistumifen,
Siitäpä fyökärit rupeais,
Aneelehen aimossansa,
Gttä ett tähän sisähän
läneS pantu Paltamossa;
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Siitä ntielehen menisi
Talon-poikien tavarat;
WaStakin repiS rekiä,
Gmähiä etftSfetiS.
Ann' olla tatti tarmonensa,
Gttä tulee tuntemahan,
Mif on pantu Paltamossa,
Koottu fuorien sisähän,
Taherrettn taitinahan".
Samasta sanasta tästä,
Kämi färryffi emäntä,
Rupeaapi rehfeasti,
Kottfulla tapasemahan,
Ufon päätä ititnin päällä;
Waan ci toti tohtinuuna,
Gtt' oli leaart Mahmallainen;
Kylt oliS muori muuten lyönyt,
Talan toiercStä takonut,
Äjän päätä oima lailla.
Isäntä ihasteleepi,
Lieden mierehen lipuupi,
Pani kissan paistumahan,
Katin karmat kärtymähän.
Wictä se minkiii uunissakin,
Kurasi kukon sisällä.
Sitte kvin kuori päälle fittioi,
Taikina tuli lomaksi,
Katin päälle kankiaksi,
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UloS uunista nyfäsi,
Paneepi sarin sisähän.
Sitte lähteepi kotoa
Maanantaina marsimahan,
Astuhun alusta tviiken,
Kehen Oulua kokehen.
Kun tuli tykö Muhoksen,
Löysi kohta kumppaninsa;
Kumppanit heti kysymät:
Joko nyt jokia menemme,
Linnan tullista limumme,
Käyntinä kautta köyhän miehen?
Innruksen tykö tulrieat,
Kestikiriearin tebelle.
Silta-meuti Simpermanni,
Oli juossut liniruksehen
Stiffihin hakojen kanSsa
Tietä kiini' kiiruhuSti,
Gttei joutuisi joelle,
Sieltä kultisi riitana.
Siin' oli kiellyt Simpermanni,
SatonpotKe puhunut:
„(Si saa mennä PieliS-miehet,
Gifä muu Mtihofsen mäti,
(Sitä fäyä Paltamosta
Oulun suuhun ollentana,
Äuratttllihtn fufana.
Siihen siiloja isoja,
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Kuljettamat Kuusamosta
Punasta poron lihoa.
Waitfa sentähben teähäfen
Norforfi mälistä saapi,
Tutummilta tullin luona,
Kuusamon mätimaheitta.
Ne jotta jofia aimot,
Mylly-tullista tulehen,
Simpermannin tästyn tautia
KattgaS-tullihin tälvimät.
PiStit ensin pienen leiman,
Tulli-Herralle fätehett;
Tästäpä herra herjemmäfsi,
Komin teirafsi rupesi,
Sanoi herra hilpeästi:
„Ketä sinä tällä ferjtitaista,
Pilffoat pila-isäntä,
Ompa fulla suurempia,
Kala-lukkoja komeita?
Anna tuulle muubankaljan,
Tetbän maanne maiSttfsiSta".
MieS se mielellä hymällä
Sysäsi filten tätehen,
lonf oli sisähän rissa,
Pantu tatti fartooinetifa;
petipä fäsfi tulli-herra,
Tämän miehen tupahan,
Kutsui Rytsi ruukostille,
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Antoi kahmit, antoi punftt,
Vielä miinatkin lisäksi.
Kun oli. sarikat saanut,
Ryypyt suuhunsa suloiset,
MieS heti meni tabulle,
Sieltä poitleS portoariinfa.

Tämä en laulu taitettuna
Sanat wäätty Wäänäseltä;
Sille palkasta tulisi,
Tahtoisi jalan takåsen,
Kun oliS ollut faatatoitla
Sillein tullissa tykönä,
Kun Rytft ruualle rupesi,
Iltaselle ilkeälie.
Haukkasi palasen päästä,
Teukaseepi teisen kerran,
Jo sattui käpälä suuhun,
Kynnet rielehen rupesit;
Luuli hauin hampahilsi
Eli tahnan leuka-luuksi,
Eipä usko ensitilana.
Kunpa letittää tveitsettähän,
Nälecpi oleman siellä,
Karteasen katin sisällä;
Helipä kirosi herra,
Kesken syönnin tynfeäSft,
Sanelet sanalla tällä:
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„Eipä tuota turkastakaan
Luullut nyt mina polenen
Perkelettä petturiksi.
Kun on ilkeä isäntä
Pilannut parahan »viljan,
Tuella lailla tuhrannutta.
Gi sitä tiedä ihmis rulla
Mitä syödä synniS paran,
VaSta teanhana pitääpi,
Kun ei nuorra näitä nähty.
Noita tummia rumia.

lop' on laulu laskettuna,
Loppu leefisti rafettu,
Semahammilla faneilta.

Että semmoiset pilNarunet, joita piitatun kotitienoilla
paraten ymmärretään ja enimmän lauletaan, ripeästi kos-
kemat, on tietty asia. ©entähben pelataankin runoniekan
tvihaa pahemmin kuin pirua. Ott niitä, jotka talosta ta-
loon kulkien elämät muiben Mareitta, kun ci kukaan heiltä
tohdi ruokaa kieltää. Mutta maikka muutamat tällä la-
moin taitoansa määrin käyttämät, niin en ylipäätään myön-
täminen, että rttitotriellaiit tcairittuS en kansan tatuoitte ter-
meellinen. Ma sanoi» ett'ci runeuietteja tohdita suututtaa,
©attuupa kuitenkin maliSta niinkin, etta mirkameti pilkkaa-
jata saineilla aseilta kostaa. Silloin syntyy runekahatta,
joka soimausten runsaitbessa ja ruokottomuudessa josko ei
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aina tcrätttyybeSfä merioja metänee Ruotsin firjattiShtStori-
aSsa niin mainiolle Kettgrsnin taistelulle Thoritb'in kanSsa.
Walheita ja perättömiä syyttämisiä »etlStuu näissä yhtä-
hymin tum oppineinkin kirjallisissa riiboiSfa. WäliStä ei
»vastaaja puhu omaSta puoleSta, »vaan puolustaa koko
seurakuntaa tahi säätyä, jota toinen on soimannut. Runo
muuten ei aina ote ainoa koSto, jonka pilkkaaja saapi sa-
noistaan. Sattuu niinkin että ne, joihin pilkka sattui, tart-
tumat toisiin kuin mielen afeifin ja että pilkkaaja saapikuu-
man selkäsaunan kylpeä. Onpa moni tullut otfeutecnri ice-
betyksi. KoSka siinä runoniekka käsketään runonsa lauta-
maan, että oiteuS saisi päättää onko kanteessa syytä mai
ei, niin useimmin heittää poiS pahimmat paikat, maan pis-
tää kuitenkin niin paljon salaista pilkkaa sekaan kuin »vaan
»vaaratta taitaa panna. Muuban Ryynäinett kuuluu sen
terran niin taitamaSti tehneen, että tuomari tautafuntaneen
pyrStahli nauramaan ja asia jäi ftttenfä. Mutta on niitä-
kin, jotka oikeubeSja oikein uijatta laulamat runon alkupe-
räisessä karwaubeSsaau, »vieläpä lisäämät pistopuheita. Kim
sitten sakotetaan mainitsemat seitti plpepbeflä runossaan.
Niin lauloi esim. muuban Kinnunen Kiannolta, joka pa-
pista oli foimauSrunon tehnyt ja saanut sakkoa:

Kohta tuomari tutetot,
Kysäisee faneitta näillä:
OottoS Sinä pellon Peffa,
Jota rumilla runoilla
Papin pilkkasi pahaSti.
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Pekka ei kiellä ensitilana,
ÄeräjäSfä kerskahtami:
©onpa Pekka pellon päästä,
Jok' oon laulun taatinutma,
Wirrcn oikein leetänynnä.
Jos sata fafotetahan,
Tuhat täältä ntatfetahan.
Arka noita säikähteli
Wiittä, kuutta hallamuotta,
©ritfentä sotateseä.

Ma fanein ©uomen fonfarunon fyfty-ajan jo joutu-
neen. lefaisen, tcn Kalemalaan ja muinaisiin laulurunoi-
hin loeriaa nykyisten runoniellain käsialoja, täytynee tätä
toteaa päätöstä tobetsi myöntää. Harmoin itmottaifsc ny-
fyifcsfä tansarunossa symcmpi tunto, jalompi into, totinen
rtntohenti, jota aineensa kaunistaa, rirritStaa. Useimmin
runonieffa taulaa ainettaan koristamatta aimau semmoisena
tuin sen tebessa näkee; mertaufsia ja tumia tyllä töytey,
mutta mahan. Harmoin omat uusia, omituisia; useimmiten
raamatusta, mirsifirjaSta tahi manhoiSta runoista lainatut.
Ia maitta tvertatiS toisinaan en uusi, niin he sitä yhbeSsa
runoSfa itiin monta fertaa täyttämät ja menyttelemät,
että tulee itämäksi. Muutenkin tulemat runot usein pitkä-
piimäisiksi niihin pannuista raamatunsanoista, sanalastuiSta
ja muista höyStimiStä. Runomitta onkin senlaatuinen että
imettää, pakottaa pitfälttfypteett. Runomitta on lcmeä, höllä
puku, jota runottaren on suurelta taibolla poimuihinsoivitta-
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mitten, etfci säkiltä näytä. — Tämän (tiiocttua moni kum-
meksinee kuinka Suomen nykyisestä kansarunosta enää torit-
su puhuakaan. Toiselle kielelle (äännettynä ei se juuri
maistuisikaan. Mutta Suonten kielen runollinen luonto,
rikkautensa kutvaelemista sananparsista, alfitfotnnun sekä
kerron suloisuus tekemät sen, ett'ei näitä runoja saa ailvan
halpana pitää. Jos niissä paitsi sitä tapaamme josko ei
symää ja yleivää, niin kuitenkin loakaata ja lämmintä rak-
kautta hymään ja toteen, omaan maahan ja kansaan; joS
tämän tunnon näemme puettuna kauuistamattomaan mutta
lapsellisella pfftnfertaifuubeffa leiehättäieään kieleen ynnä
sujumaan ja sulamasti soimaan runomittaan; jos muiden
Intonompatn joukosta löydämme rihmattisen semmoisia, jotka
erille perattuna pitkäpiimäisyyben kuoresta, fiiltäioät falliina
runohelminä, niin täytynee runottaren ihanimpiinti antimiin
tottuneen myöntää, että tofclä saattaa puhua runollisuu-
desta Suomen rahmaan seassa. Rahivnattetnmepa, jolle
muinaisten runoin haihbtttttia ei heitä paitsi otiS muuta ru-
nollista raiointoa tarjona ollut, tuin »virsikirjan pahanpäi-
loätfestt katketut ja runnellut pätkät tahi mielä huonommat,
sisällylsenki ptteteSta usein tclieottontatarffiterifut, on näistä
runoista ollut suuri hyöty. Heibäu ansioksi on luiecttatoa,
ettet kauneuben tunto Suomalaisissa ole peräti tullut tur-
miolle; he omat heibäu mieltä ylentäneet, niin ettei he,
niinkuin monen muun maan rahmas, ole kokonaan riherty-
neet maallisiin, rahallisiin asioihin. — Muistettama onmyös
opettamain ja pilkkaruuejen termeellinen maikutits fanfan
tapoihin, kun käybään päättämään onko näistä runoista
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Suomen rahmaatte ollut etua. TäSsä ritioacltutn runoin
miereSsä en wiime aitoina ylennyt muufalaiSta mufaelema,
maihtelemammiSsa mitoissa liiftulea fanfalattlti, jota ebettä
mainittua alfaa syrjälle sysätä. Mitä siitä aitaa myöten
tullee, en maifea sanoa. HäneSsä jo nytkin näkyy pala-
icampi tunto ja suurempi riitatta kumista. Mutta pitkä-
piimäisyyben en se runoilta perinyt (lempilaulussa saattaa
toisinaan olla 30, 40, 60 märSsyä), ja on siinä runoja
huonompi, että uusiin mittoihin tottumattomat runoniekat el-
ivät niitä oikein saa sujumaan ja että riimin touoksi pistä-
mät ajatukseen sopimattomia faneja sekaan.

Katseltuamme Suomen nykyisen fanfaritnotrifuuben yh-
teistä luontoa, pitäisi teietä saattaa tulijan tttttatouutecn
tämän ieuesisaban mainieimpia runeseppiä rahmaan seassa.
Mitä elämäkertoihin koSkee, niin kuitenkin ei saa mitään
erinomaista obottaa; sillä heibäu elämänsä on tamalliseSti
hiljaisuubeSsa kulunut kotipellon pientarilla, kotijärmen lai-
nehilla.

Kuuluisin rahmactSsa, ja herraSsääbySsäkin, joSko maan
nimeksi, yleisimmin tuttu on epäilemättä Korhonen, se
mainio Wihtapctawo. Ruttonsa ja nimensä on lemmityt
kaikkiin aivarcm kotimaamme seutuihin ja yliSuomen rajan-
kin kaumaS samenneet. He eiieät ole ainoaSti suusta suu-
hun kulkeneet; tämän ieuesisaban alttSta saakka en hänen
runojaan sanemalehbissä ja erikseen arkkimeisiriua tullut eneni:
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man painetuksi kun minkään muun runoniekan. Vieläpä
on hän ainoa runoseppä, jonfa teoksia yhteen kerättynä eri-
näisenä kirjana on painettu.

Hän syntyi touonna 1775 *) Wihtajärwett talossa Rau-
talammin pitäjää. öapfuttbeStanfahän itse taulaa:

du ole etäällä käynyt
Hakemassa harjotusta;
Piisaapi kotoinen koulu
Talonpojan larpeheksi.
Isa ennen I:tä ueuivoi,
Ä:tä äitini opetti;
Siihen sain sitten enemmän
Opetella itse mielä;
Alein kirjoiteta kynällä
Ia panna paperin päälle
louto-aikeiua jotakin
Miesten muidenkin katsella,
Tuleivaisten tunnustella.

Laulitlahjanfa ilmeStyi hymin aikaseen. Ulkonaisena he-
rättimenä oli siihen eräs nimiSmieS Kelli, niillä tienoin
mainio lahjakontti ja rahanfiSfoja. Hänestä Korhonen
laittoi pistämän pilkkalaulun, joka heti leivesi pitäjälle.
Missä pitoja eli, siihen Korhonen kutsuttiin sitä laulamaan.

*) Tama elämäkerta on yfjteettteeto prow. Lönnrotin tekemästä,
joka seuraa kirjaa ..Korhosen runoja".
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Kohta rumettiin hänellä mttitafin runoja teettämään. Sit-
temmin tun tuutunsa fauioemmtn oli lemmityt, tuli »sein
lautaisista pitäjistä lähettiläitä häneltä ruttoja, tearsitttitt
piltallisia, pyytämään.— Vaan eiKorhosen runot ote faiffi
näin teettämällä syntyneet; ontafsi htimitseen hän ulfotoilla
ollessa aitta sepitteli runoja. Ettei ne aina onnistuneet
fen »vertaisiisi futt heitä oliS tahtonut ja toiieonut, »ätyv
seuraamasta malitutseSta:

Minun täytyi tynteäfin,
Ättlfea fureSsa aatrau
Koko miikot teieretySten.
Kynä kuiwi sill' ajalla,
öctoeäntmäfft lemesi
Aatran karen kaltaiseksi.
Olin oppinut ojalle,
Viimyin siellä toiset miikot,
Auttoi takkini kuraksi,
di juoSsut kynäStä kyllin.
Patotyössä paljon uitmiiin,
Siellä silmätkin pilaantui.
Suunnittelin sunnuntaina
Piirteet paperin päälle,
Mitä mielessä makasi.
Olipa käsi olasta
Kemin käynyt kankeaksi
Eikä peukalo pitänyt
Kylleiksi fyneä kiinni.
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Koto koura paljon painoi,
©e painoi paperin puhki.

Paitsi näitä runoja, joita ajattelemalta sepitteli, en
monta, joita iloisissa piboissa äfriä innostuneetta lauloi.
Semmoinen on esim. yleiseen tuttu laulu:

Ne miehet, miehet, meittoset,
Näin näitä häitä jttobaan:
Lopussa miel' ei entiset
Ia yhä toista tuobaan!

Nämät hupaisen hetken lapset omat useimmin sen faneja
kabonneet, kun ei niitä aina älytty eikä keritty paperille
panna. Uhtä hupa-aikaisia on monta Korhosen kirjote-
tuistafiit runoista ollut; sillä Korhonen ne jakeli ystämil-
lem siitä huolimatta mihin jeutttimat. Mieleltään muu-
tenti nöyrä, ci Korhonen runoelmistansakaan suurta lukua
pitänyt. Kuinka paljon niitä ett häieinnyt saattaa armata
hanen omasta mastanksestann, kun kysyttiin montako runoa
oli sepittänyt: „Taitaisihan niitä tulla tuo orfuttincn!"

Isänsä luettua olisi Paateen manhinna poikana pitä-
nyt rumeta talon isännäksi; mutta hän tämän kunnian ja
huolen antoi nuoremmalle meljclleeu, pitäen huoletonta elä-
mää parempana. Tähän päätökseen taisi olla toinenki syy,
nimittäin etta Paatoo oli miinaan menemä ja pelkäsi talon
rappiolle joutuman, jos hän siinä tulisi hallitsemaan. Mie-
leisin työ eli hänelle kalastammen ja metsänkäynti; marsin-
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kin oti taitama ketunpyytäjä. Kaikki mitä saaliistaan fat
rahaa, antoi aina äitinsä haltuun, sillä teälipuheelta että
saisi pari ryyppyä pärieäänsä. Atriansa hän miimeiseen asti
hellyybellä ja femmcöä kohteli, ja muuteuti eli tatonieäen
tatissa soimissa; sillä simeä ja matomen mielensä ennen
tärsi pientä toäärpyttä, tuin rupesi riitelemään. Synnys-
tään ellen selmalla ymmärryfsellä ja ihastuttamatta runo-
taibolla lahjolettu ja sen lisäisi talonpojissa harmaan ta-
leattatoatta opilla marustettu, olisi Paateen maine jn armo
ollut mielä suurempi, jos e! eisi tullut miinan fttrteaan or-
juuteen. Itfefin sitä fanoaalta mielellä suri, maan ci it-
seään siitä fpennyt toap ahtainaan. Kuinka hän siihen oli
joutunut, siitä taulaa näin:

Paltfa mtille matseltihitt,
Vielteltihin Miinan tanssa,
Pyydettiin putelim tanssa.
Se cli opista »veitte,
Gttä joubuin juomariksi,
Ratkesin kylän ratiksi.

Tämän miau tähben hän ei tatsenut itseään felmolli-
fetsi mieraatsi Herran pöydälle eitä pyhää ehtoollista naut-
tinut sitten tun oli ripille päässyt. Kuolemansa taitaa
olla taifille tuttu. Syltyllä 1840 hän eräänä pärinättä
oli lähtenyt talaan, maan ei tullut tafasiu. Useampia peri-
miä etsittyä, metjensä hänet löysi menecstä, joitta tuuli eli
syrjäiseen lahbetmaan ajanut. Siinä lepäsi korteen yksittäis
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syybesfa mainio Vihtapaaivc. Hänen kuolemasta on life-
ampia runoja, ja pait muita on proto. CygncettSkin sitä
Ruotsiksi kauniisti laulanut. Kuinka suureSfa aneoSsa
häntä pidettiin ja kuinka syteäu surun kuolemansa maiktttti,
näkyy seuraamastakin T. Samolaiseu runoSta:

Ei ole tuoton kiertänyttä,
Surman Manhan »voittanutta!
di niin järjestä jaloa
Tahi taiboSta isoa,
Joka saisi surman jousen,
Julman jäntehcn cbestä,
Nuolen sen tcrätoäit tieltä!
Ei niin kielestä komecta
Eikä suustahan suloista
fiöyby lautumcStaria,
Joka surman suosittaisi,
Kuolen poieS käännyttäisi,
Surman saisi estäneeksi,
Lauluittansa lahjoneeksi,
Niin nyt kuulumi sanomat,
Ett' on miisaS Vihtapaamo.
Kuollut kuulu Korhonentin;
Ba'annunna laulamasta,
Virren töitä tutkimasta.
Kuolema on touriStana,
Saaren päähän sorruttaua

j. n. e.
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LoS nyt käännymme Korhosen runoja tartaStetemaan,
niin näemme että häncltätin puuttuu pletoämpää runo-in-
toa. Mutta terätoällä ymmärryfscllään hän asiat selmäSti
esittää, »jätistä elämästi fuleaellen, aina hymää puolustaen.
Kun sen lisäisi näemme, että hän runsaista oppimaroistansa
tiesi riitteihin panna fäätytoetjtttcen tuntemattomia ja miel-
lyttämiä tietoja, niin emme sitä taida kummaksi katsoa, että
rahmas häntä niin suuressa aneessa piti. Muuten on se-
fin hänelle ansioksi luieettama, että hän rttnoclteSfa osasi
mieltänsä malttaa eitä pistänyt setaatt faiffi mitä miclchcn
juehtui. Kertomarunoissaan on fatsi 1808 mttedcn sodasta,
useampia tirttoratennutsista ja muista seurakunnan mch-
teistä, yksi 1817 ivuobcn riemujuhlasta (jossa lyhykäisyy-
beSfä antaa opinpiihbistukscn historian) j. tn.

— Opetta-
maisissa runoissaan panee itj'cimmitcn netimenfa menihän
ukon suuhun, joka kummastuksella ja micli-karmaubclla kat-
selee nykyisen maailman menoja. Niisiä tumaa runo „Tur-
huubesta" elämää kirttemäellä; lystillincn en monin pai-
toin runo „Wiinasta". Moiterunoista mainittakoon runo
.Mustalaisista" ja marsinkin »Herrojen kyyti-ajosta". les
hän näissä runoissa pelkäämättä rankaisi mian-alaisia,niin
hän toiselta puolen aina eli malmis säätyänsä ja maantie-
hiänsä puolustamaan, millem heitä syyttömästi soimattiin.
Tähän kuuluu „Sawonmaan puolustus". ÄtitcSritnojafin
on hän paljon kirjottanut sekä herraSntiehtlle etta talon-
pojille ja myös Suomalaisen firjatrifuuben seuralle. Näille
ornat myös sukua tealitiiSrunonfa, joita en rirjottanut kei-
sari Aleksanterin j. m. kuolemasta.
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Kalemalan sankarista on fatsi Korhosen tekemää runoa
nimittäin „Wäinäinötfen metjeupojasta" ja »Ilmarisen he-mosen kengittämisestä". Kummassakaan ei näy Äatetoatan
symää ja yttieää fäfttyStä maailmasta; yhtä mahan sen runol-
lista tiettä. Aine en jotenkin tamallitten, maitta kyllä Ka-
lemalan sankaria siinä tulee esiin. Siinä maan omat itä-
mät runot Kalelealalle heimoa, ttä heissä paljon loihditaan
ja kaikki kalut omat eriskummallisia. Niinpä esim. Ilma-
rinen erämaa kasmaltaa hemcselsi, joka tcrätoätynfi ellen
hytein kelpaa liukkaalla jäällä ajamaan. Uhtä funtttiantai-
set omat ajokalutkin: rahkeet teneatsiSta, mcmincl farhu»
rintatuiSta j. n. e. — Viimeksi en mainittama että jo
Kcrhcueuti rirjottclt uudenmuotoisia tauluja.

Luonnollista oli että Korhosen eftntertfi ja maine mui-
takin fehotti rtincelcmaan. Ei moifaau mitään muu pi-
täjä kehua iirin monesta tietystä runosepästä tuin Rauta-
lampi, ja pieniä nurllameStareita löytyy siellä useammassa
kylässä.

MuiSta tticrinittamat omat Juhana Ihalainen ja
Pentti sekä Opatti Lyytinen. Ihalainen oli furjuit-
tehen tuotu. Isäänsä ei hän toSfaan saanut nähbä; köy-
hän äitin täytyi lähettää Juhanaa kerjuulle. Hyleien ih-
misten atoutta hän kyllä oppi räätäliksi, mutta tauti hänen
saattoi maimaisekst, niin eitä loppupäimänsä taas täytyi ruoti-
nllona elää tnitiben annoilla. Nämät kärsimiset ja tusfat
ovat hänen runoilleen antaneet yfstotiseu, synkeän luen-
teen; hän niissä enimmiten moittii pahoja tapoja ja kehot-
taa parannukseen.
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Ken maan Rautalammilla on käynyt, ei ole montut
olla huomaamatta Pentti Lyytistä, Tehotahbcu kcSkiemarin
pientä, lyStiä isäntää. Ukko on näöltään eriskummallinen.
Vartaloltaan on hän »vähäinen mutta laihanlainen (hän-
sanoo itsensä lyhyeksi Lyytiseksi, pieneksi Pentiksi); oikean
täbeu sormet omat laitti käppyrässä (ukko leikittään sanoo
herrain net semmoisiksi kopristetteen): harmaat hiukset wa-
lumat hartioille aSti; silmät punaiset ja aina kyyneleissä,
»vaan elämät ja hilpeät; koko mielenlaatunsa sekä puheensa
leikillinen. Runoelmissaan, joita usein firjottaa tetrfiftrjan
runomittoihin, ilmottaikse sama leikillisyys ja mähän tecS-
kelty lapsellisuus tum ufon luonteessakin. Paralta o» ru-
nonsa »ÄeSrietoarin Miran painosta", joSta tähänpanen kap-
paleen.

LoS on miljoa »viraSsa,
loS on myötä mynttiäkitt,
Niin on piikit piStämäiset
Wiratt totereSfä »vihaiset.
Keisarill' en ketpelailla
Äunniata fuutuifata,
Waan en harmi hartioilla
WatmottaiSfa maltilaSta.
Samoin fattuupi SamoSsa
Vircätfin mirkamiehet
Saapi harmista halcta,
Kun ei jaksa jaaritella
Kiirehesti kirjotella.
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Kaiff on teStifiemarittin
Paljon joukon patieeltjat.
Saarnat ivatmoa marahin,
IttcSta juuri joutuisasti
Uöt ja perimät pääfsytySten;
Saapi siinä saappahatfin
Kujasilla tunnon fpybin
Winfaisecpi mirsttt mielä
Kipeästi riireheSsä.
Ylsi huutaa halittata,
Toinen teotta moimottaapi,
Uisi toimeepi tottta,
Toinen tahtoiS punSftpiiHon,
Joku kaipaa kahmiakin,
Toinen mettäkin »vetäisi;
Wtnfatfceppa tetinoaftn,
Joka titiSluSta tuleepi.
RttStaa sitten ruokapöytä,
Kanna siihen kaikenlaista:
Siihen fototta sinapit,
Siihen pienet pippuritri.
Kun en iltanen iheSsa,
Kun on ruumis ruokittuna,
Laita sitten siistit sängyt,
Äiibätäppä kirppuryyppy
Muutamille Mooseksille.
lätä sitten jäähyieäiset,
AStnpaS tttoS omcSta,



129

UritäppöS yöksi mennä
Lepäämään leposijalleni
Kohta pauttitupi pihalla,
Heliseepi herran kelle!
NenseppaS ylöS nopeeSti,
Jottbu ukko taaS uralle,
Piitä pitkin askelinkin,
Ala laaSlin ammattisi.
Pane pöpbätte pötyä,
ToimitapaS toiset sängyt,
loS he yöksi yötyneepi.
Arit' on pelle peittehenä,
MaateSsctrin manttelina.
AnnaS aika aamun tulta:
©mäntä ensin käsihin;
Kanna ensin kahmiriippi,
(Sitten laittele lokarit,
Siihen fototta fofertt,
Siihen rusfeat rusinat,
Siihen tatsele tanelit,
Siihen faiffi kaunistukset;
RehotappaS roppiryypyt,
Wielä pienet piiSkapiipttt;
Wyötä sitten »työllä kiinni
Mit' on pantuna pesähän.
WaljaStapa tealmihifsi
Kyllä tymmenen hemoSta,
Pibä märtfisi mirrittä;
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Jos et äkkiä älyä,
Sfiman joudu juoksematta,.
Kyttä tukka tuiSkuaapi
Herran kourissa lomissa.

Pentti Lyytisen toeljcnpoirit ett nuori 27 »vuotinen
Opatti Lyytinen, joka asuu Sonfarinfaaretta Wefannen
kappelia ja Rautalammin pitäjää. Kesän niittä tienoin
miettäeSsään keksi hänen ylioppilas Stöörrunoelijatft ja
lähetti muutamia hänen runojaan sanomalehtiin pantateaksi.
Hän en pait ruttoja myös rirjottanut lauluja, jotta hä-
neltä sujumat paremmin kuin miltään muulta runoniekalta.
Hellemmättä, tämpimemmättä tunnolla ja ytemämmätlä runo-
innollaan on Opatti useampiarunoiveljiäänetemämpi. Näyt-
teenä olkoot seuraama laulu ja runo.

Mä etsin hutoituStant
Ia elän tällä laitta:
Kuin kesälintu laulelen
Mä näillä Pohjanmailla.

Woitt' en kylmät kylämme
Näillä sydänmailla,
Waan on luonto lempeä
Laulamahan aina.
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Äuuttaffeji kultani
Gn laulamasta lakkaa,
Kuu må etsin ja nyt löysin
Ustäleäni rattaan.

Kun ott meillä ratfauS,
Niin ei puutu mitään;
Ennen taifti maailmassa
Unhottoman pitää.

Vaan tussa puuttuu raffauS,
Äaifft meiltä jääpi.
Maailma ja riffattS
Karteahafsi fäppi.

Rikas neito.

TäSs' en tyttö, neito nuori,
Hieno, malkea himeä;
TaSs on tyttö, tyyni mieti,
«Sietoa, kaunis ja fitceä;
Mielettänsä lyytymäinen,
Tekemähän taitaroainen.
Paljon ompi aitoissani,
HuonehiSfa huimiloita,
Orret täynnä takkiteitä,
Naulat hameita nakattu;
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Uksi seinä aiwinaiSta,
Toinen pantu palttinaista;
Aina on omitta mailla
Kiiman rihlan kantajia,
On niitä etempätäriu
Aina markan antajia;
Pojat polkuja pitämät,
Aina luokseni ajamat
Orihilla mälttymillä,
Hemofilia hirnumilla;
Kihlat rilttamat polvessa,
Kultarahat kukkarossa:
»Ota täStä neitoseni
Kihlat kullan friltäioäifet!"
Kyll' en niitä monta käynyt
Hopealta hehtamctta;
Vaan ei ote toietä ollut
Lämpimeltä löyhkämälä!
Enpä iiHalla eroa
Kotoani kultaisesta,
Enkä taitoit taterilla
Vasten mielen toaatriniiäta!
Waan jos omani tulisi,
Näköseni näyttelcisi,
Wasta ottaisin omalta
Kttltarihlat lullattani,
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Muita Satoon rtmcttiettcja niinkuin Wilho Laitinen
Suonenjoella, Pietiläinen Pielatvedella, litvanainen
Nilsiässä, Samo ainen Kuopiossa j. m. mainitse» maan
simttmennesfa ja käänny» ritutuifaanOlliKymäläiseen *).

Hän syntyi iv. 1790 ja cli taiten aitansa Heinämeben
fappeliSsa. Äattioan aitaa eli myllärinä Karmien hetein
tituffilla. Muutamia touosta eniten fuolematansa täStä toi-
raSta luopui ja muuttui torppariisi. Mutta maanioitjetyS
ei ollut hänelle mieleen; sen toimen heitti fotonaan mai-
niolle ja lapsilleen; itse maan niffaroitsi ja sepitteli taifet-
laisia toneita, johon hänellä ott erinomainen taipumus.
Hän tuoli m. 1855. Vaittei pitäjän mahtaioia ellen,
pibettiin hän kuitenkin suuressa arlooSj"a. Äoti-ctämäSfä ei
ollut aiieatt onnellinen; sillä pikainen, fiuffutnen tuentcensa
teki hänen usein tylyksi perheelleen. Runoelu sujui häneltä
hytein hclpoStt ja sulamasti; Marsinkin kumaeti hän luen-
non ihanuutta niin lämpimritä tunnotta ja taitamalla tä-
bettä, että sen tantta epäetemättci ansaitsee ensimäisen sijan
tään tottoftfaban rttnosepissä. Kymäläisellä oli myöS kau-
nig ääni ja hän laulua hartaasti harjctteli. Pahaksi on-
neksi ei hän osannut kusettaa ja runonsa omat kelienkään
korjaamatta kansan muistista karisseet jakabenneet. Laulu-
meljenja Sormunen, jota ennen aikaan tuutuu enimmät
osanneen, on naibessa tcrettiläiSmaimolleen liimannut sem-
moisiin muta jumalattomiin renrittufftin enään ei puuttu-
mansa, ja outin ne melfein fotonaan unhottanut. Säily-
neistä on erinemattain faunia:

*) Katso: Suomet. 1855 ja H.fors Morgonblad 1845.
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Kiitos Luojalle hywästä wuoden tulosta.
Laulan riemusta runoja,

Ihanan ajan ilosta
Tahbon muille muistutella.
Mutta kuinka Suffe suuri
Luojani, Isä ihana,
Minä taiban mitätöintiä,
Minä suuri synnin orja
Sanat uhriksi sanella,
Kiitosmirttä teeisaella
TäStä tetiebesta hywästä,
Kesän kaunihin tulosta,
lenk' on suonut suuri Suoja
Meibän ihmisten iloksi,
Meibän maiteaisten Maraksi.
Jet' ei nähnyt nuori kansa
Eikä marsin teanhat mielä
MuiSta näitä nähnehensä.
Kerran kun kesäksi tähti,
Taittoi taiteetta purimet.
Pakkaselta paksut niskat.
Itse ilmakin ihastui,
Lammin laihkyi tniteahaéta,
Aurinko maristi paistoi;
Lumet lähti, maat suliteat,
Virrat aukesi äkisti.
Eipä »iifon miipynyunä.
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Tuskin »viipyi wtittokautta,
Metsä kun puki pulunsa,
Veti mertawaotteheusa,
Sittfimanttelin jimalfi.
Niitty oli neito nuori
Kaunistettu kukkasilla.
Kaikki karja laitumella
Iloitsemi itseksensä.
Että heitä Herra auttoi,
Heitä mauria »eapahti
Elämälle entiselle,
Ihanalle, iloiselle.
Kaikki karjakin medestä,
Kalat nousi katsomahan
Kesän kaunista tuloa.
Tetret kuusissa kukersi,
Kotkat katsot kallioilta;
Pienet linnut penfahttta
Kaikki istumat iloSso,
Visertämät mirsiansa
Luojallensa kunniaksi.

Itfekin talon isäntä,
Talcnpcika tattaioatnen
Armeleepi aitojansa,
Kyseleepi kyntömieStä,
Alfajaapi aattojansa,
Kyntöteärttiä kyhätä.
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Ollut ei sitä oritta,
Tamman marsoa taloSsa,
lot' ei toiety mainiolle.
Itse niin talon isäntä
Kylivii sitten siemenensä:
Ahot ensin, maat perästä.
Itsekin Isä Jumala
Siihen auteip» apua,
Kaunihtmman taStehensa,
Gttä lämpimen lähetti.
Itse aurinko iloSta
PaiStoi paljon tämpimemtnin,
Kuin on muinoin menua muouna
Että faSmoi taiffi paitat,
Kaifti tuimat tantahatfin,
Raitti riittien teloitin,
Wuoren rotfot ruohoftaifsi.
Kaiffi tuffaset febotta,
Kaifti niityt pottomaitta,
Laihot laaksoissa iloitsit
ÄaSleantoa tattnihinta.
Ei nyt halla haastattnunna
Eitä ruoSte ratSfannunna.
Waan tun taiffi faSteanunna
TtyfinäiSnä tähtäpäänä,
Antoi Herra taas apunsa,
Itse ilmansa asetti,
Gttä ihmiset ilolla
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Niitä kyllä niittetetoät.
Että lykkyjä kylillä
On ja aumoja ahoitta,
Pieletpä petien päässä.
Sitä ei ole sisarta,
Gi sitä emesen laSta,
Jota saattaisi sanoa
Ruokapuolen ptiutteheSta,
Vaikka niit' on toarfttt Harmat,
Joilla tapana talossa
KiitoSteirttä meisaella.
Kaikki kukkaset kedotta,
Kaikki päänsä kallistamat
Luojallensa kunniaksi;
Miks ei merin ihmiSraukat
(Saata junttamme sanoa,
Luojan töitä tutkistella;
KeSk' on Suoja meitä luonut,
Suonut luontokappaleita
Vielä muita miisaammaksi;
Kielen antanut puhua
Gttä järjen ymmärrellä!

Tätä suloista luonnonlumauSta luften myöntänee jo-
kainen Kymäläisen suurta runolahjaa, josko ei kokonaan
suoStuneekaau siihen, mitä pro». Runeberg hänelle sa-
noi: „IoS Sinä Olliseni rirjettaa ojaisit, niin tulisi Si-
nuSta paljon etemämpi ntnoseppä kuin minä olen!" Tämä
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ritutitu tapahtuneen syksyllä 1845, koska Kymäläinen Hel-
sinkiin matkatessa kätei Porrcocsfa. Siihen aikaan oti Hel-
sinkiin tullut eräs Budkemsti proto. Lönnrotin tnttotoritmaa
maalaamaan; muutamat Suomen runollisuuden ystämät
sillein päättitoät samalla miehellä maalauttaa muutamia
runoseppiä. Ulioppilas Cajander lähetettiinrin heti semmoi-
sia hakemaan ja toi heitä kolme: Olli Kymäläisen,
Pietari Makkosen ja Antti Puhakan. Sekä Per-
looosfa että Helsingissä otettiin heitä kohteliaasti ivastaan
ja pibettiin hymänä. He toietiin katselemaan kaikkia mitä
maan erinomaista eli nähtämänä; he täytettiin ylioppilas-
ten kokouksissa; heille pibettiin suuria juomtnfeja. Joka
paikassa he laulottoat runojansa ja Kymäläinen kanteletta-
fin soitti. Tästä matkastansa omat tehneet runoja, joissa
lystillä tamalla ifmottatoat ihastuksensa kaikista näkemis-
tään ihmeistä, sekä ilon ja kiitollisuutensa hymäStä kohte-
lusta. Näistä en runo Punkaharjusta (Kymäläisenkö leai
Maktefen tekemä on riibanataista) niin kaunis, ett'en sitä
mci olla tähän panematta.

Runo Punkaharjusta.
Oli kerran mieStä kolme,

Jotka sattuiwat SamoSta
Kulkemahan kuuluisahan,
Hatuij"chen Helsinrihin.
Tutinan salmehen tulimat,
leSs en saari salmen suussa,
Virstantotppa toiStajana.
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g)lt salmen saatettihin
Sille puolen Punkaharjun.
AStuimat ptämäfehen.
Katsomahan kartanoita,
letf en rttunu rafentanut.
Kääntelefset, fatseletset,
Istumat, ajattelemat,
Äitttnteletoat kukkumista,
Kesälinnun laulamista:
Kuinka siinä linnut lauloi,
Linnut lauloi, metsä seitti.
Antoi aurinko ilonsa,
Päinsä paistoi pitkin nientä;
Siitä koko luonto liikkui,
Ilma filmissä iloitsi,
Ilahutti ihmiskunnan.
Raitti näitä katsellessa,
Läittymiä lähtehiä,
parteen, lahbett lainehia,
Kerran »vietä keskenänsä
Miehet mielestä hywästä
Puhelemat puolestansa!
Kun ois tässä kukkasia,
Lehtipuita lempeinä,
Oksakaan omenapuuta,
Oisipa osa hyteeä
Paratiisin maan paria,
Aatamin asttutemaata!
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Tuosta tärryihiu kämiteät,
Rupesimat rattahille:
Ratas mieri tietä myöten,
Aatos Suojan töitä myöten.
Ajoit siltoa sinistä
Sekä harjua haluista,
leSs on puiSta portti tehty,
Äaiutvarret kaunistettu.
Tämä filta on sillein tehty,
Kun on kuu kekohon pantu,
Kun on aurinko alettu,
Laskettuna maan peruStuS.
Viet' ci maimu leuoliaiset
Gikä arkut alta murru.

Kymäläisen malkakumppateiksi mainitsin Pietari Mat-
keSta ja Antti Puhakkaa.

Gbettinen ') syntyi te. 1785 ihanassa Hanhtjärtoen ta-
lossa Kerimäen pitäjää. Nuoruutensa ynnä osa mies-
ikäänsä kului teattootsfa ja keyhyybessä, mutta sitten pääsi
toaraffaafft. Airiltaan oppi lukemaan ja sai semmoisen
halun kirjoihin, että ahmaeli kaikki mitä sai käsiinsä. Kun
sitten rirjottantaanfi eli oppinut, heräsi hänessä, niin ker-
too itse, hain kirjoja itsekin laittelemaan. Lukiessa et mil-
lointaan umpisilmin uskonut mitä kirjoissa sanottiin, maan
arteeli aprikcitsi itsekin asiaa ja tutti sopikokirja-oppi koke-

') Katso H:fors Morgonblad 1845.
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muffen fanSja yhteen. Minkä tällä laitta todetsi oli ha-
mainnttt, sen pani runoihin muittefin optfft. Runoja ja
tauluja hän toatfinfin liiti mietettään, joSta sai fatmettbette
hertan tortean ja tunnon. Ensimäisen rttnonfa rirjottneSfa
oli jo 50 teucden teanha. Aihe siihen oli seuraama. Mat-
tesen fotifylään tuli ruuenietfa nimettä Kolli, jota eli
juoppo ja foiranfurinen. Tämä teli fteltäri temppujaan ja
Mattenen ranfaift häntä pilttarunolla. Waan ci toinen-
taan ääneti ollut ja tästä nousi julma runokahalla, joSfa
toisiansa armottomasti parjaelimat. Wiimcin sopimat jäi-
leen ja Mattonen ci sitten ole kellekään antanut runojaan
Kofista; tätiäpä semmoista mielijaletitta ei ollut laisinkaan.
Mattenen oli seuduillaan hytein mainio taibeltaan, jota
aina käytteli lähimäiSten hyöbylsi. Tobistus siihen armoon,
jossa häntä pibettiin on se, että kuubennosmieheksi pantiin
ja että kirkkoa rakettaessa sai kassan helheitaivaksensa. Hän
fitofi ie. 1858. Potkansa Antti en teSfictoarina Antto-
lassa Satoonlinnan ja Punkaharjun toälittä, ja näkyy isän
runolahjaa teähän perineen.

Laabultanfa omat Makkosen runot enimmtten cpetta-
maisia; hän niillä iarkcttaa säätynsä malistuntiSta, määrien
luulojen hämiämiStä ja tapain parannusta. Tämä runo-
laji tahtoo aina olla tuiman- ja fptinänlaista, kosta hä-
nessä älyllä on enemmän mattaa tuin tunnolla. Mutta
Makkosen opetusruneja lämmittää se, että niissä settoäSti
näkyy kuinka hartaasti hän soisi rahmaan ebiStymiStä ja
simiStymistä; Mattofen opetuSrunoja tekee leiehättätoäfft
elämä fitti*attStatto, hilpeä, leikillinen, «sein mahan pilkka-
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etemaiuen esitystapa ja monet ihanat teertauffet. RunoS-
faan »Wiinan töistä", jonka tähden pääsi Suomen tirjalli-
fuuben seuran jäsenetsi, hän miinaa itään tuin ihmiStä pu-
huttelee, moittien tamatuubeSta setä tonnanfttjeiSta:

Waiff oot tauttiS tatsanuelta,
Aimatt loistama lasissa,
Niin on myrffy mielessäsi
Nitnfutn färmehen kaivatan.
Vailla lautta fatttatoarren
Wiina »vatsahan malulei,
Kohta päähän loheaapi,
Asti aimoihin ajaiffe.

TuoSta furfuttelee tvttnapanmta, muta miinan äitiä,
fun sifiönsä pahain töiden tähden on toanfettteen pantu ja
saanut fruunun tämppelin poSteensa. —

RunoSsa „Sat-
maan fanatoaSta" on hän matkalaisen puheeSsa Matin ta-
lonpojan kanSsa ttmottanut Salolaisten leimoja siitä »och-
teeStä. RunoSsa »UkkoseSta", joSsa pelfäämäisille lapsil-
leen selittää tämän ilmiön syntyä, on fauniS luonnon-fu-
teauS.

Semmoisissa runoissa, joissa itse ainefin on runoili-
sempi, ilmettllitse Mattesen runolahja toielä sutateammin.
Niin esim. runoissa: »Suomen rieteStä" ja »Ei ee tylsin
elänyttä;" samate laulussa »Suomen fieleStä" ja runossa
»PuntaharjuSta", joS se nimittäin olisi hänen eitä Kymä-
läisen tefcmä.
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KolmaS Helsingissä kämijeiStä oli Antti Puhakka").
Omaa anoelttanfa myöten pitäisi hänen olla Ruotsalaista
aatelissukua, jota lX:nen Kaarlen mihaa muka eliS pitänyt
paeta PieliSjärteen autioille rannoille. Sieltä olisi sitten
Puhakoita haara lemmityt Kontiolahbellekin.

Sieltä syntyi Antti m. 1816. Isänsä oli toimellincn,
totinen ja ankara mieS, jenka mähintä filmän-iSfttarin lap-
set tottelijat. Hän ei laiskuutta ja joutilaisuutta millään
muotoa fuivainnut. Ennenkuin Antti lvielä työhönkykctri-
Jään, otti hänen isä mittaansa metsään ja siellä työtä tch-
beSsään pani pojan likiticnoitta cbeStakasiit aStumaan, etfet
hetkeäkään saisi loillua ja mctkehtiä. Työssä oli isä kaiken
ikänsä mieltänyt; tyeSsä, kirmeS käbessä, kuolikin.

Antti peri Heinäteaaran masta aletun uubistaton;loan-
han talon eli isä jo eläessään antanut loanhemman poikansa
haltuun. Nyt aitoi aika, jota Antin looimta koetti. Mel-
kein lastta, 15— 16-loitotiaSna, eli nyt tullut ala-ikä<Sten
toeljcinfä holhoojaksi, ja isännäksi taloon, joka äSken eli Ta-
piolta teattotettu.

Mitenkä hänen piti tulla toimeen? Kykeneisikö kanta-
maan kaikkia niitä »vaimoja, jotka hänen edeSsä oli? Näissä
miettein kameli synkassa saloSsa, kolkossa forteeSfa ja tuSka
painoi hänen sydäntänsä. Mutta yhtäkkiä tuntui tuin olis
jää hänen rinnassaan puhkennut ja siitä kumpusi runo,
joSta tähän panen kappaleen.

') Katso: H:sors Morgonblad 1845.
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Entisiä muistellessa.
Näitä laulan laulunani,

Vierettelen mirsinäni,
ÄaStomatfoja katalan.
Isä heitti itkemähän,
Äiti tänne ärjyittähän,
Veitte taittoi mieremähäu
Maalle muulle mustemmalle,
Pellelle pcriipahallc,
Tuolle tattien farttte,
Äiioifolle, futtnahatte,
loSs etinen metsän petoset,
Möröt leuheSsa morasi,
Karhut kiljui fattfahatia.
NoiSsa muStiSsa metsissä,
Haifcottta hatntemattta
Peurat juoksi joukoissansa,
Porot (soitta tefiteät.
Läfft finne, täisi tänne,
MitStat puut mutana tulfi,
Hongat huojui fumppalina:
Riminit suuret liikkumatta
Koneet kylmät kuokkimatta

j. n. e.

Se oli Puhakan runelähteen synty. Soistuneena, mir-
fiStyneenä hän patausi keliin. Siinä tarttui työhön ŝillä
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innolla ja mörinällä, jota ei mitään eSte moi tieltä kään-
nyttää. Pienenä pottana oli aikamiesten keralla työtä teh-
nyt; se tottumus hänelle nyt eli hyödyksi. Muutamia teue-
sia raabettua sai kontunsa kuntoon.

Silloin juohtui hänelle mieleen että taloSsa tarmittai-
flin emäntä. Hänen mietteensä fääntyitoät »varattaan talon-
pojan tyttäreen. Kosiessa ilmottihe Puhakan jäykkä luonto,
jota ei huolinut mufaantua muiden turhia luuloja myöten,
maan ennen hiihti uutta omaa latua. Niillä seuduin asui
eräS mainio PuhemieS nimeltä ForSberg, jonka «Mutta ei
tufaan tohtinut mennä kosimaan. Puhakka uhkallaan otti
sen sijaan tuhman talonpojan ja onnistui yhtähymin, joSta
ForSberg-paran kuulu ijäkS perimäksi hupeni. — Muissakin
tiloissa Puhakka mielellään taisteli joutatoia luuloja ja epä-
uskoa »oaStaan. Niin esim. kerran sairaana olleSsa, tuotti
luokseen mainion tietäjän, sillä nimellä että häntä paran-
taisi, mutta oikeastaan tullaksensa poppamiesten temppujen
perille ja ilmi saattaaksensa niiden turhuutta ja joutavuut-
ta.

—
Tällä tautimueteella, tun ei ulkotöihin kyennyt, luki

läpi koko raamatun.
Jo pieneStä pojaSta eli hänellä ollut erinomainen tieto-

halu. Kirjottamaan oppi lukkaritta, maikka häntä seura-
kunnan pappi niin muka joutateaSta työStä epäsi. Kirjo-
tuksensa on nyt setteä ja jotenkin korea. Kun sitten ylt-
oppilas Cajanberilta fai kirjoja, niin oppi myöS oikein kir-
jottamaan. Niistä kirjoista fai myöS ohjeita runonrafen*
miksette, joiSta hänelle cli suuri hyöty. Itsestäänkin oli
hän jo ketitieneillaan rumennut leanheja runoja keräämään
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ja sanomaton oli hänen ihastuksensa, kun Cajauberilta sai
Kalemalan sekä Kantelettaren.

Puhakan runoissa ei saa hakea totista runo-henkeä;hän
ci Kymäläisen lamatta osaa luonnon ihanuutta kuteactta,
eikä niinkuin Makkonen kaunistella runojaan kumilla ja mer-
tattffiUa. Hän esittää asiat aitoan semmoisina kuin tcbeSsa
emät, mutta hän »e ojaa »iin elämäksi turnata, kirjetuS-
tapansa en niin leikillinen, pilkkansa niin sarmipäinen, että
monta niiStä kyllä mielellään lukee. Piikkariin onkin
hän mestarma. Niiltä en hän marsinkin kiiulusalsi tullut;
niiden tähben häntä fcmaSti pelätään. Paha maan ett'ei
nykyinen aika siebä pahoja tapoja niin paljaanaan näytettä-
matsi, tuin Puhakka usein tekee. Abraham a Santa Eta-
ran, Fischar!'in ja RnbelaiS'n aikoina ottftioat ne nattratta-
neet siieiSlyneimpiäkin seuroja. Nytpä ci niinroskaisia asi-
oita saa olla tietälotnäänfään. PilttarunoiSfaan hän ci
maan talonpoikien pahoja tapoja ruoSli, rehkeneepa ryhtyä
herrojenkin, ivirkamiesten Mikoihin. Sillä kuuluu hän pal-
jon hymää tehneen, joSfo njäliStä enkin syyttömiä soiman-
nut. Uksi en mietiaine, joSta tearttamaSten on monta
runoa kirjottanut ja joSta muissakin runoissaan, milloin
mahankin aihetta saapi, mielettään Mirkkaa pari sanaa; tä-
mä aine en Suomen kielen pofettu tila. Hän yhä uubes-
taan kttteaelee mikä haitta siitä on rahmaalle, että teittä-
kielenä en mieraS kieli; hän oikein mihanivimmassa parja-
elee, seitnaclee noita nnrkkaherroja, jotka tästä saamat ti-
latfuuben rahmaan »varoista lihota. ParaS ja yleisin tuttu
runonsa tästä aineesta on:
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Tuhman Jussin Juttureissu.
Tämä laulu en laitettuna

Tuhman Jussin juttuteiStä;
Kuin en Suomi sotkettuna,
Kolein peitoSsa pidetty
Vanhan kielen mallan alla,
Ruotsin kielen tahtehiSsa.
Kitu me kirjan ftrjotanttne
Sateen selleillä sanoitta,
Kohta kirja riSkaiStahan,
Siihen teenSka leiSkatahan,
Äkäisesti ärjytähän,
WihapääSsä teiSfotahan:
„MiStäS tullut tuhma luSsi,
Kuka konna kirjan tehnyt,
Kun on Suomeksi soaiSsut,
Sateen kieltä kirjottana?"
IttSsi huono httotaisekseu,
Painumi pahoille mielin,
Tuohen merkakfi metämi
Äänen kainun kanSseliSsa:
„Tuolta tullut Karjalasta,
Samonnut Sateen rajoitta;
Luulin Suomeni sopiman,
Kartan fanSsa felpoatean!"
Sitten pannahan paperit,
UtoS miedähän omeSta,
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Pois pihalle potittahan,
La'aiStaan alaS rapuista,
Sylti päälle syttätähän,
luSsille jttlistctahan:
»Käy nyt tarttafammarihin,
Ota sieltä uusi tarita,
Elä Suometsi sofaise,
Hae Ruetsitsi litfija,
WenSfan kielen tirjettaja!"
luSsi juoksi jontasaSti,
Haihatti hajalla hapsin
Kaupungin katua myöten
Kartanmyöjäu kammarihin;
Lantit taSkuSsa tapatti,
WaSrituttat kukkarossa.
Tuli kauppa kartan lanSsa,
Rahan maksu ränttäriSfä;
Rahat loppui lälläristä,
WaSkikullat kukkarosta,
Uupui kartan kauppiaalle,
Tengan merta jäi melaksi.
luSji puittami pihalle,
Pani kartan kainaloonsa.
Aitoi aStua latua.
Painuipa pahoille mielin,
Katseli kimikatua,
Kuin rahat rakoSta loppui,
WaSkikullat kukkarosta.
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Suti wanha wirlaheitto,
Kelmi kapsutti katua,
HarjttStafri hartioitta,
Suolittansa »työ sorea,
Napit teaSkeSta matettii,
Hopeatta hotleatluna,
Saappahat feman näköiset,
Äuttltofengät felteettifct.
Alkoi Jussille jutella,
Suomen mieStä surkutella:
»Mitä oot pahoilla mielin,
Katselet katua pitkin?"
luSsi huono huokaiseksett,
Murehella muiStelemi:
»Siitä oon pahoitta mielin,
Katselen katua pitkin,
Kun ei kirja kelmannunna,
Vaiff el' Suomi suorin pantu,
Satoon feltoittä saneilla;
PoiS pihalle pottittihin,
Sylki päälle syttättihin".
Tuohen mirffi mirkaheitto,
VenSfan teeijari metäisi:
»Kuules ukko kuin sanelen,
lutttStaft Suomen Jussi!
KäypäS karttakamarihin,
Osta sieltä uusi kartta,
Minä teruskaksi metäisen,
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Ruotsin Kelta tirjottelen".
luSsi pääStälvi paperit,
Kaiteet kartan kainalosta;
Heitto Jurttaa Jatselemi,
Kohta lussilie julisti:
»Käy nyt tänne kamarihin,
Pannahan paperin päälle,
Saapi Ruotsiksi lukea
Raitti herrat fansselissa.
Kohta kirjat forjatahan.
Juttusi juliStctahan".
Jussi ci jiilennut sanoa
Kartan kaupasta mitänäl
Jo rahat ratosta loppui,
Vasfifuttat futtaroSta.
Luuli Sitojan laittanehctt
Etthenfä enkelinsä
Köyhille märäksi marsin,
Huonon kansan hoitajaksi,
Jok' ei kultia kysele,
HopeaSta hitotta fauna.
Kunpa oti rirjottanut,
Wirfahritto malmihifsi,
Sitten Jussille juliSti:
»Nyt on Sirja ttrjctettu,
Saapi Ruotsiksi tukea
Auto ori kanSfelisfa
(Sitä potitta pihalle;
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Äutoernpöri tuutu herra
Spöpiriitasi loputte".
Jussi heitto henfäisetse,
Murehetta muistutteli,
Alas lasti lattialle
Pölösillepottoittehen,
Kädet leääuti »vastatusten,
Koprat phtehen kokosi,
Sitten silmänsä ylenti,
Kohti taimasta kehotti,
Lausui aitoatt raffahasti,
Sanoi hellillä sanoilla:
»Nyt en julkinen Jumala
Edes luonut entelinsäj
Köyhille märäksi marsin,
Huonon fanfan hoitajaksi;
Antatei asiat juoSta,
Jutut kaikki kansselissa,
Vaiff en kullatkin kuluna.
Hopeatkin huoiecnnunna!"
Sitten nousi nottaltahan,
Pois tehosi pelleiltähän,
Vietä leirfaheitticä,
Nälfäfiirfea fumarti:
»Milläpä minä poloinen
Settien atrian asetan,
Kun on tultani tuttina,
Rahat loppuna ratosta?"
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Jopa tähän wirkaheitto
Mittfan muiSti, teinen keksi,
Palkkansa paraten otti,
Keinon Jussille juliSti:
»Muitta lanttusi rahaksi,
Ritpileiksi rukkasesi;
Sitten alttariin asetan
Tämän uhrin tyyrihintmän
Suurten syntien edeStä,
Anon armoa isältä
Suomen kansan suosioksi!"
JuSsi juoksi laukun kanSsa,
Pultti pussinsa keralla
Kaupungin katuja myöten,
Huusi huttu jttoSteSfanfa:
»Onko laukusta rahoa
Rupiloita rukkasista?"
Jopa sattui laukun saksa,
Pussin kauppias kadutta,
Joka ostoa osasi,
Tehdä kaupan laukun kanssa;
Sai rupilan rukkasista,
Kaksi leipälatikitStansa.
Kun sai laukkunsa rahaksi,
Rupiloitfi rukkasensa,
Pian juofjt, jotta joutui,
fiuoffe enfelin ehätti;
Sitten rientäsi rupitat.
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Kirin tuo telmi fetrotteli,
Pani JuSsin patjahatsi,
Antoi tirjan arftiStansa,
KäSfi fäydä fanSfelihin.
Jussi juefsi joutufaStt,
Jätti farttanfa fatfetta,
Heitti herroille etehen.
Kuwentyöri tuutu herra
Katsoi tirjan fanjeltsfa,
Kohta Jussille julisti:
»Tämä en telmin firjottama!
Oisit faataiea salolle,
Weettäwä rahalecrolte!"
Sitten loistasi »eihassa,
Laittoi tirjan fangfeliéSta,
Sanoi seiteillä faneilla:
»Ulos astu tansseliSta,
Käy fotihin fiireheSti
GläJä eneä etsi
Kelmilöitä faityungiSta".
luSsi huono huetaisetse,
MieS parta paheilla mietin
Aitoi aStua fotihin.
Näitä syifytti sydäntä,
Saattoi tvahman matsan tusfatt
GteäStauffu enkelittä,
Rahat tartantauppiaalla;
Wielä anti fartan fauppa,
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Jengan merta jäi melaksi.
Täytyi Jussin tallustella,
Kulkea talo talolta,
Atriaksensa anoa,
Palasia patteetta,
Tuli kerjäten kotihiu:
»Varjele makainen Luoja,
GStä niiStä enkelisiä
NiiStä seikoista selitä,
Kelmi herroista keritä!"
Varjele makamen Suoja
(Suonten juuren ruhtinaita,
Kaiken kansan haltijoita,
Gttä looifit ivcintattanfa
Nämäi seikat sclmitellä,
PääStcä Salvon sanoitte,
SitehiStä Suonten kielen,
Gttä soisi Suomen kieli
Kaupungissa kulkiessa;
Että me poloiset pojat,
Kurjat raukat Karjalaiset
Suomen fatsimme sanoa,
Suomen kirjat rirjotetta
Suomen cifeitStuiotSfa,
KctnseliSsa faunthtSfa.
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Puhaffaa Karjalan rahmas pitää suuressa artooSfa.
Pait runoillaan on hän tnuiitenfin paljon maifuttanut räh-
maan herättämisetsi. Millein sen ntaafunnan hyödyfsi jo-
tain on puuhattu, on hän terämällä älyllään ja »oäferoättä
innottaan aina ollut ensimäisiSsä. Toiselle puolellekin Suo-
men rajaa en maiktttitksensa ulottunut, sillä Wenäen pue-
lelta Kontiolahden kautta suurin joukoin fitlfetoiSfa Karja-
laisissa tuutuu hän paljon mahmistaneeu tausalaisuuden
tuntoa.

Tietty on että pitffnrunonsn hänelle oivat paljon »viha-
miehiä nostaneet. Valitettavasti on hän niille antanut
moitteeni sijaa sillä, että tettinc lottofina paljon ott asia-
miehenä kulkenut feräjiåfä, jossa maliSta kuuluu potten-
nccn oiteuden suoralta tieltä.

Vartaloltaan on hän pienenläntä, muSta tuteilta ja
filmiltään; luonteeltansa hilpeä, ittnotaS; puheessa leifilli-
nen ja rifaS lystistä sananmutfista ja parsista.

Muita Karjalan runonieffoja esim. Äarjalais- ja
ÄcttuS-toatnajta, toinen Liperissä, teinen Ilomantsissa,
MahaSta Tohmajänvellä, HirivoSta RäättpläSfä j. tn.

en moi munien tuin simumennessä mainita. Samaten
Pohjanmaan runofeppiä: Äalafiiffcritnon tetijää Väänäis-
mainajaa Oulussa, GliaS Tuorinientä, jota oli sep-
pänä Pyhäjoetta ja lvielä elämää ruotusotamiestä ja sota-
lauluin tetijää Juhana Rännäriä.

Mutta mahan lameamman maineen ansaitsee Viipuri-
lainen Pietari Mansitta. Hän on syntynyt te. 1825 Kclt-
falan kylässä Viipurin pitäjää, jesja isällänsä eli tila.
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HaueSsa heräsi jo pienenä lasna halu koulitun päästäkseni,
maan manhempain Marat ei sitä kannattaneet. Ätittenrin
oppi mauhemmalia meljeltään, joka muutamia touosta sil-
loista Wiipitri» piirifoufitaeli fäynyt, rirjotttSta, lumunlas-
fua, mahan maantiebettä ja historiaa. Talenpoitaiseen elä-
mään tpytymätönnäläksi Mansikka19-tettotiasna Käkisalmeen
fittatocubiffi ja rupesi sitten paremmin Ruotsin tieltä oppi-
affenfa puhtaaffiftrjottajana seuraamaan tuomaria. Käkisal-
messa ollessaan ori ahkerasti lukenut faifettaifta kirjoja. W.
1848 muutti Wityuriin palemartiakapraaliksi, mutta otti
ktmuloisuuben tähden siitä Mirasta eron m. 1857. Pal-
kinnoksi toimestaan sai majistraatilta ramintola-oikeuben,
jota on arennitte pannut. Jtfettä on työtä puhtaafsirirjot-
tamifcSfa ja aftanajamifeSfa. Mansikka on näöttään puls-
ka, käytöksessään rehellinen ja totinen. Se maan on teiaksi
luieettama, etta niinkuin moni muu runeiveljistään on
miinaan ntenemä. — Waimonfa lapsineen omat laitti
kuolleet.

Wirftpätriä fepitteli jo lasna ja sitten taas Ääfifal-
meSfa, jossa rattans taisi panna runetähbettä tirisemään.
Mutta näitä runojansa hän et miniään armoisena pitänyt,
sanoo ne »metsässä fäybeSsä, etulatintina ampuneen jäneS-
ten jälteen ja ppitten perään". Kolmannen terran heräsi
runo-intonsa m. 1856, teSta Sanalennätin rupesi ittcStule-
maan. Mansitta siihen lähetti runon uubelle toitebclte ja
sai toimittajalta fehetutsen enemmän firjottamaan. Sitä
cnftn nhferaSri tehnyt, Hänen runojaan en Sanantennät-
ttmeSfä paljon.
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JoS nyt naiden armoa tarfastetemme, niin täytyy sa-
noa, että Mansittafin enemmän älyllä niitä sepittetee tuin
tunnolla ja tnietifumaitotta. Harivassa heistä ilmottaifse
oikeata runo-intoa. Paljon näkyy luentteuperäistä ritnolah-
jaanfa pilanneen Juteinin runoelmien lukeminen, joiden
jokapäiieäisiä ajatuksia ja ftiimantaista laufemuotoa hän
liian usein on mitfaettut. Mansitta on ruttoon pannut
monta ainetta pipliähiStoriaSta, samate fatftSnuiffenfin; itä-
mät toleet ei juuri ote runollisia, maan sietäisimät fuiten-
tin tulta painetutsi; sillä tapsille olisi niissä hupasaa lufe-
miSta. Monta laulua ja runoa (Juteinin tapaan on hän
sepittänyt riimuunojätin) on hän tehnyt tärfeiStä tapattt-
siSta esim. wiime sobaSta, maan ne omat atman mähänpä-
töistä. Löytyypä riiitenfin jotta fitita runoja, joissa lätit-
pimentyi tunto pnhfeaa ilmi ja mieli asioita elämäSti tu-
maclee. Paratta omat teertauSrunonsa, joissa usein on symä
ajatuS pohjassa. Semmoinen en esim.

Orawan walitus.

Kuulin terran fttusifeSsa,
Mäen päällä männiföSfä,
Miten otsalla orama,
Ruiftitteli reftohäntä;
Mihin lie minun suluni,
Kuhun lapfi-tultaiseni
Erillensä elsynynnä,
Hasallensa haihtununna?
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Ms en Turjan tuntureitta,
Toinen Aunuksen ahoilla;
Kolmas on komin etäällä
Aina Aasian perittä.
Siell' on tcttu siepantiunua,
Orjafsensa ottanunita
Poloset mun peifaseni,
Katalat mun taittamani.
Tueta huolin tuen itäni,
Panen patfopäimiätti,
Itken aina itsekseni,
Valittelen maimoneni,
MikS' ei mutta niinkuin muilla
Suku co omilla mailla,
Lapset laulele fotona
Yhden tieten fiSfomatta?
Vielä luvlen miimeiseltä,
Toimenpa toden perästä
Puremamme yhtä punta,
Yhtä fääntämän läppä.
Sitten laitan laabuttifcn,
Virren paljoa paremman,
Jota taulan lapsineni,
Knituttclcn kultatieni!

Pait rimoja on Mansitta myöskin firjottaitut suora»
satiaisenkin kertoelman, mieläpä yrittänyt näytelmänkin te»
koon. Tämä kyhäyS kyllä on toaittinainen ja siinä tapat)
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tuu mahbottomiatin esim. että fäfi taitetaan ja hetfessä taas
saabaan paratutsi, mutta se on ritttenrin elämä ja uSfotti-
nen futoattS elämästä Suomen faupungetSfa, ja
foffapuheita siinä ett Miljalla.

Ma olen syfsyu-ajafst sanonut nykyistä Suomen fausa-
runon aifafatttta; ma olen yleiselle fatfcheffi tuottanut
niitä tuttia, joita ci tylmä mielä ole terinnyt kuihduttaa.
Heibänfin en kohta kuihtuminen, kuoleminen, maan peitty-
ttcctö Suomen kansalaulu sittenkään ijäffi päimäffi tittos-
teit alle? — (Sn sitä uäfo! — Runollisuus en Suomen
rahmaan luontcefett ja mieleen miu juurtunut, ett'ei sitä
siitä milleintann saa poistetufsi. Muinaiset miettehet ja
tunteet, joita runot ftlmaeliieat, pafenemat uusia. Niinfnin
nyt Saimaan itntpimebet Suomen sybämessä omat inereffi
attlocmieet, uitit on Suonten rahmaanfi tähän asti syrjässä
asuma fiioi§tt*S tuhannen fanaman taxitta tullut yhteyteen
maailman simistyfseu äärettömän ulapan fanSfa. Suomen
tatoupojanfin uäfe-ala aukenee; ylemämpiä, aioarautpia aja-
tuffia hänenkin mielessä heräjää ja panee sydämen aallot
torfcatnmalle läiftymään. Nätnät iiubct tunteet, ititbct
mietteet eimät ioielä ole runotsi puhenneel; mutta terran
tulee laulu jälleen laihanaan Suomenniemellä heleämmin,
futofemmiti, runsahammiu tuin utiffotnfaan ennen!



Oi'aistawia.
©Imu lrimi 1altapäin seisoo: Kalwalasta lume: fialcmalaeta

j, 7 „ 12 „ „ lausui; „ lausui:
8 „ 5 „ „ tvähetä „ Mähetä;

12 „ 10 yltäpäin „ luomat „ luotvut
20 „ 12 altapäin „ herännyt „ herännyt
30 „ 10 „ „ lapsi. „ lapsi".
31 .. 1 .. „ lattialla. „ lattialle.
36 „ 3 „ „ ennenkuin „ ennen kvin
67 „ 5 yltäväin „ katkeroinen „ tatferainen
94 „ 12 altapäin „ Suomesta „ Suomesta
99 „ 7 yltäpäin „ muut „ mutta

108 „ 1altapäin „ kynsiänsä. „ kynsiänsä,
109 „ 9 yltäpäin „ kutkua „ kakkua
116 „ 8 altapäin „ sakotetaan „ sakotetaan.

l „ „ pahasti. „ pahasti?
119 „ 5 „ „ on lewinnyt „ owat leminneet
124 „ 6 „ „ SOBihtapaamo. „ Wihtapaawo,
126 „ 7 yltäpäin „ ttä „ etta
132 „ 1 altapäin „ kullattani, „ kullaltani.

Lukija antakoon anteeksi monet painowitheet, joihin on ollut
syynä oifaifijan aMnaisyys,
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