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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.



7

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



24

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



27

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
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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.
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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,,



73

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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