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V allankum ouksellinen
Kirjottanut Af. Arizybashetf
(Suomennos SätgenltU)

Opettaja Gabriel Andersen kä
veli koulupihan vierustalle, jossa
pysähtyi, epäröiden, minne mennä.
F.täisyytiessä, kahden mailin pääs
sä, kaartui metsä sinertävänä vyö
hykkeenä puhtaanvalkoista lumikenttää vasten. Kymmeniä väri vi
vahduksia välähteli valkoisessa
maassa ja koulupihan rautaisessa
aitauksessa. Ilma oli kevyttä ja
kirkasta, mikä on ominaista vain
aikaiselle keväälle. Gabriel An
dersen suuntasi askeleensa sinertä
vää metsänreunustaa kohden, kävelläkseen hieman metsikössä.
‘‘Jälleen kevät elämässäni” , sa
noi hän, hengittäen syvään raitista
ilmaa ja nauttien ihanasta näkö
alastaan. Andersen melkein an
tautui tunteellisen haaveilemisen
valtaan. Hän käveli kädet selkän
sä takana, heilutellen ruumistaan.
Hän oli kulkenut vain pieneh
kön matkan, kun huomasi koulu
piha-aidan toisella puolen olevalla

maantiellä joukon sotamiehiä ja
hevosia. Heidän keltasenharmaat
uniformunsa tekivät kömpelön
vaikutuksen vaikosta lunta vasten,
mutta heidän miekkansa ja hevosensatulansa kinialtelivat. He liik
kuivat kömpelösti lumessa. An
derson ihmetteli, mitä heillä siellä
oli tekemistä. Äkkiä käsitti hän
heidän toimensa tarkoituksen. Pi
kemmin päähänpistonsa kuin jär
kensä sanoi hänelle heidän olevan
jossakin komiantyössä. Jotakin
tavatonta ja kauheata oli tapahtu
va. Ja saman päähänpiston vaiku
tuksesta ymmärsi hän olevan pa
rasta piiloittaiitua sotilailta. Hän
kääntyi äkkiä vasemmalle, heittääntyi polvilleen ja kömpi peh
meässä, suojaisessa, räiskyvässä
kinoksessa erään heinäkasan luok
se, jonka takaa saattoi päätään
kurkoittamalla nähdä, mitä sota
miehet hommasivat.
Sotamiehiä oli kaksitoista, jois-
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la yksi välilleni, nuori upseeri,
harmaassa viitassa, joka vyötäi
sen kohdalta oli komeasti sidottu
hopeavyöllä. Hänen kasvonsa oli
vat punakat, hänen kumean äänen
sä katkonaiset soinnut kuuluivat
selvästi sinne, missä opettaja oli
piiloutuneena.
‘‘Minä tiedän, mitä teen. Minä
en tarvitse kenenkään neuvoa”, ärjäsi upseeri. Kädet puuskassa kat
sahti hän jotakuta hääräävien so
tamiesten joukossa. “Minä näy
tän sinulle, niiltä kapinoitscminen
maistun, sinä kirottu koira”.
Andersenin sydän löi kiivaasti.
“Onko tämä mahdollista?” ajatteli
hän. Häntä värisytti ikäänkuin
olisi joutunut paukkuvan pakka
sen kouriin.
“Upseeri”, hiljainen, pidätetty,
kuitenkin kuuluva ääni kajahti so
tamiesten joukosta, “ teillä ei ole
mitään oikeutta — siitä on tuomio
istuimen päätettävä — te ette ole
tuomari -— se on sulaa murhaa
mista, eikä — ”
“Hiljaa!” ärjäsi upseeri, äänen
sä värähdellen vihasta. “Minä an
nan palttua tuomioistuimillenne.
Ivanov, käy käsiksi!”
Hän kannusti hevostaan ja rat
sasti sivuun. Gabriel Andersen
näki konemaisesti, miten taitavasti
hevonen asteli ja se ojensi kor
vansa kuulemaan pienimmänkin
äänen. Sotamiesten joukossa oli
hetkisen sekaannusta ja hämmin
kiä. Sitten he hajaantuivat eri
suunnille, jättäen taakseen kolme
ihmistä, kaksi hoikkaa miestä ja
yhden sangen lyhyen ja hennon,
Andersen erotti lyhkäisimmän tu
kan. Se oli sangen vaalea ja hän
näki tämän somien korvien pistääntyvän esiin hiusten välistä.
Nyt hän täydellisesti ymmärsi,
mitä oli tapahtuva. Mutta se oli
niin uskomatonta ja kauheata, että

hänestä tuntui kuin olisi uneksi
nut.
“On niin raikasta, niin kaunista
— lumi, kenttä, metsä, taivas! Ke
vään henki on painanut leimansa
kaikkialle. Kuitenkin ihmisiä par
haillaan tullaan tappamaan. Miten
se käy päinsä, Mahdotonta!” Hä
nen ajatuksensa olivat hämmen
nyksissä. Hänellä oli miehen tun
nelma, joka äkkiä on tullut hulluk
si, joka huomaa näkevänsä, kuu
levansa ja tuntevansa jotakin, jo
hon ei ole tottunut, eikä hänen pi
täisi kuulla, nähdä, eikä tuntea.
Kaksi miehistä seisoivat aivan
lähekkäin, lyhyin hieman erossa.
“ Upseeri!” yksi heistä huudahti
epätoivoisella äänellä. “ Luoja nä
kee meidät! Upseeri!”
Kahdeksan sotamiestä äkkiä las
keutuivat hevosten selästä, heidän
kannuksensa ja miekkansa kalah
tivat kalseasti, Silminnähtävästi
heillä oli kiire, ikäänkuin olisivat il
olleet varkaan työssä.
Muutamia sekuntteja oli ]uljais
ta, kunnes sotamiehet asettuivat
riviin muutaman jalan päähän
noista kolmesta miehestä ja nosti
vat kiväärinsä ampuma-asentoon.
“Armahtakaa ainakin poika!”
kajahti äkkiä ääni. “ Miksi tappaa lasta, te kirotut! Mitä on lapsi
tehnyt?'’
^
'
's
“Ivanov, tee kuten käskin”, kiljasi upseeri. Hänen kasvonsa kä
vivät punaisiksi kuin punanen
kangas.
Seurasi kaamea näytelmä. Ly
hyin näistä miehistä päästi äkkiä
huudon lapsen äänellä ja riu li taan
tui irti. Pari kolme sotamiestä oli
heti hänen kimpussaan, mutta poi
ka taisteli vastaan epätoivoisen
voimilla. Mutta yhä lisää sotamie
hiä tuli toisten avuksi.
“Ah, antakaa minun mennä, an
takaa minun mennä!” huusi poika.
Pojan ääni kaikui kimakkana.
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Tuli hiljaisuus. Joku oli häntä
lyönyt. Äkkinäinen, raskas hiljai
suus vallitsi. Poikaa työnnettiin
eteenpäin. Äkkiä kuului kumahta
va komento. Andersen heittäytyi
taaksepäin, väristen ankarasti.
Hän näki selvästi, mutta kuitenkin
kuin unessa, miten miehet kaatui
vat, näki valovälähdyksen ja hei
kon sauliun nousevan kirkasta taivaanlakea kohden. Hän näki so
tamiesten äkkiä nousevan satu
laan, katsomattakaan ruumiisiin.
Sotamiehet ratsastivat tiehensä
pehmeätä tietä pitkin, heidän käsi
vartensa heiluivat sivuilla.
Hän näki tämän kaiken selvästi,
sillä nyt hän seisoi keskellä tietä,
tietämättä milloin ja niiksi hän oli
hypännyt esiin
piilopaikastaan
heinäsuovan takaa. Hän oli kuolemankalpea. Hänen kasvonsa oli
vat kylmän hien vallassa ja koko
ruumis varisi, Hänen fyysillinen
voimattomuutensa vaivasi ja kiu
sasi häntä. Hänestä tuntui, kuin
olisi hän ollut suunnattomasti sai
ras.
Kun sotamiehet olivat kadon
neet näkyvistä metsään, saapui
ampumapaikalle väkeä juoksujalassa, vaikkakaan tähän saakka
ketään ei ollut näkyvissä.
Ruumiit makasivat tien sivussa
Valkosella, kimallelevalla lumella.
Siinä oli kolme ruumista. Kahden
miehen ja yhden pojan.
Pojan
pää oli lumeen painuneena. Hä
nen vieressään olevan miehen kas
vot olivat näkymättömissä. Tä
mä oli kaatunut kasvoilleen verilätäkköön. Kolmas mies oli suu
rikokoinen, mustapartainen
ja
vankkakatinen. Hän makasi täy
dellä pituudellaan, kädet leväällään veren tahraamassa lumihan
eessa.
Nämä kolme ammuttua miestä
näyttivät tummilta, liikkumatto
milta möhkäleiltä valkoista lunta
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vastaan. Ktäämpää kukaan ei
olisi voinut aavistaa sitä kauhun
kuvaa, mikä tässä oli tarjona.
Seuraa vana yönä Gabriel Ander
sen ei kirjot tanut pikkuisessa huo
neessaan koulutalossa runoja, ku
ten tavallisesti. Hän seisoi akku
nan ääressä, katsellen kuun kal
peata valoa sumuisella, sinertäväl
lä taivaalla. Hänen ajatuksensa
olivat raskaat ja synkät, ikäänkuin
jokin raskas paino olisi laskeutu
nut Itänen aivostoonsa.
Kalpean kuun valossa näki hän
selvästi tumman piha-aitauksen,
puut. tyhjän pihan. Hän oli nä
keviltään nuo kolme murhattua
miestä. Ne olivat yhä maantien
laidassa. Kuolleiden sammuneet
silmät olivat kohdistuneet kalpea
ta kuuta kohden.
“Aika on tuleva,” ajatteli hän,
“jolloin ihmisten tappaminen on
mahdottomuus. Aika on tuleva,
jolloin nämä sotilaat ja tämä up
seerikin. jotka tappoivat nämä
miehet, huomaavat mitä ovat teh
neet ja tulevat ymmärtämään, että
se. minkä takia he tappoivat nä
mä miehet, on yhtä välttämätöntä,
tärkeätä ja rakasta heillekin kuin
niille, jotka he tappoivat.”
“ Niin”, sanoi hän ääneensä, “se
aika on tuleva. He tulevat ym
märtämään”. Ja kuun kalpea valo
hämärtyi, kun hänen silmänsä kos
tuivat kyynelistä.
Hän tunsi mitä syvintä sääliä
näitä kolmea uhria kohtaan. Vi
hanpuuska valtasi hänet yhtäkkiä
ja hän joutui täydellisesti vihanliekin valtaan.
Mutta Gabriel; Andersen loh
dutti sydäntään, kuiskaten vie
nosti, “ he eivät tienneet, mitä te
kivät”. Vähitellen hän rauhottui.
Seuraava päivä oli kirkas.
Kevät oli saapunut. Lumi hiljal
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leen suli. Kirkasta, kylmää vet
tä virtasi kaikkialla lumihangen
alta. Fuunoksat olivat Huokeita.
Kevään ihanuus valmisti tuloaan.
Mutta kevään iloa ei vallinnut
kylässä. Keväänilo oli sieltä karkottunut. Ilma oli raskasta, tympäsevää ja kauhistuttavaa kuin
painajaisen jäljiltä.
Gabriel Andersen seisoi tiellä,
lähellä
tummaa,
väsähtänyttä
miesjoukkoa ja katseli seitsemän
talonpojan ruoskimisen valmistuspuuhia.
He seisoivat lumisohjassa, eikä
<.ahriel Andersen jaksanut käsit
tää, että nämä olivat samoja ihmi
siä, jotka hän oli kauan tuntenut
ja joita hän oli ymmärtänyt. Senjohdosta, kun heitä odotti häpeäl
linen, kauhistuttava tapahtuma,
olivat heidän ajatuksensa koko
naan toisenlaiset kuin ennen, ei
vätkä he senvuoksi saattaneet kä
sittää, mitä Andersen ajatteli, sa
moinkuin Andersen ei voinut kä
sittää, mitä he ajanelivat. Hei
dän ympärillään hääri joukko so
tamiehiä, jotka epäilyttäväsi kat
sahtivat Gabriel Andersenia, joka
pian oli näkevä tämän kauhean
näytelmän, eikä voinut, ei uskalta
nut tehdä yhtään mitään sen estä
miseksi. Tämän tunsi Gabriel An
dersen ja hän tunsi häpeän tun
netta.
Sotamiehet tarttuivat , ensimai
seen talonpoikaan. Gabriel An
dersen näki hänen vieraan, rukoi
levan, toivottoman katseensa. Hä
nen huulensa liikahtivat, mutta
ääntä ei kuulunut. Hänen liikku
vissa silmissään oli kalsea kiilto
kuin mielipuolella. Silminnähtä
västi hän ei enää jaksanut ajatella,
eikä käsittää, mitä oli tapahtuva.
Niin kauhistuttava oli tuo katse,
että Andersen tunsi helpotusta,
kun sotamiehet painoivat hänen
kasvonsa alaspäin lunta kohden.

Vilkkaitten kasvojen asemasta nä
ki hän nyt talonpojan paljaan ta
karuumiin — tunnottoman, häpeäl
lisen, kauhistuttavan näön.
Suurikokoinen, punakkanaamainen sotamies astui talonpojan luo,
katseli hänen ruumistaan näkyväl
lä niielihyvällä ja sitten hän huu
dahti selvällä äänellä:
“ No annetaanpas roihua sitten
jumalan siunauksella!’
Andersen ci näyttänyt näkevän
sotamiehiä, ci taivasta, hevosia, ei
kä joukkoakaan. Hän ei tuntenut
kylmyyttä, k au Itua. eikä häpeätä.
Hän ei kuullut solmu ruoskan läiskäyksiä. eikä tuskan ja epätoivon
huudahduksia. Hän ainoastaan
näki. miten iinichcn ruumiiseen
syntyi punakoita juovia. Vähitel
len miehen paljas takaruumis me
netti ihmisr uuni iinnäköisyy ten sä.
Veri tihkusi ja roiskui ympärille,
pärskähtäen suuremmissa ja pie
nemmissä erissä, juosten lopulta
valkoiselle lumelle.
Gabriel Andersenin valtasi kau
hu, kun hän ajatteli sitä hetkeä,
jolloin talonpoika nousisi pvstyyn
ia katsahtaisi siihen väkijoukkoon,
joka oli nähnyt, miten hänen ruu
miinsa paljastettiin ja ruoskittiin
veriseksi tnöhkälceksi. Hän sulki
silmänsä. Kuu hän jälleen avasi
silmänsä, näki hän, miten neljä so
tamiestä pakotti toista talonpoikaa
polvilleen lumeen, miten tämänkin
ruumiin takansa paljastettiin yhtä
häpeällisesti, kauli istuttavasi i ja
raa’asti.
Sitten tuli kolmas, neljäs ja niin
edespäin loppuun saakka.
Gabriel Andersen seisoi märäs
sä lumessa .väristen ja änkytellen.
vaikkakaan ei sanonut sanaakaan.
Hänen ruumiistaan virtasi kylmää
hikeä. Häpeäntunne valtasi koko
hänen olemuksensa. Se oli alen
tava tunne, kun sitä piti salata,
jotta sotamiehet eivät tarraisi hä-
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necnkin ja heittäisi häntä lumeen,
paljastaisi hänen ruumistaan —
hänen, Gabriel Andersenin.
Sotamiehet (nousivat ratsuinsa
.-•elkiin, sivauttivat piiskoillaan vä
kijoukkoon ja ratsastivat tiehensä.
Kirouksia, hurjia huutoja kajahti
kylässä tänä kauniina kevätpäi
vänä.
Kylän hallintorakennuksen rap
pusella näki Andersen viisi miestä,
jotka jo olivat kärsineet häpeän.
Hän äkkiä käänsi päänsä sivuun.
Hän ajatteli, että tämän näytelnwii jälkeen ei voinut enää elää.
Sotamiehiä oli kaikkiaan seitse
mäntoista, viisitoista tavallista so
tamiestä, yksi vääpeli ja yksi par
raton nuori upseeri. Upseeri loikoi nuotion edustalla, tuijottaen
liekkeihin, Sotamiehet puuhasivat
aseittensa kimpussa sotilas vaunun
luona. Heidän harmaat vartalon
sa liikkuivat äänettöminä harmaa
ta taustaa vasten ja toisinaan he
hvpähtelivät nuotiotulesta esiinpistävien liekkien yli.
Gabriel Andersen, puettuna pääl
lystakkiin ja pitäen keppiään sel
känsä takana, lähestyi heitä. Vää
peli hypähti pystyyn, kääntyi tu
lesta päin ja katsahti häneen.
"Kuka sinä olet? Mitä tahdot?
kysyi hän päättäväisesti. Vääpe
lin äänestä päättäen 'sotamiehet
pelkäsivät kaikkia tällä alueella,
jonka keskuuteen he levittivät kuo
lemaa, hävitystä ja kärsimyksiä.
“ Upseeri”, jatkoi hän, “täällä on
mies, jota en tunne” .
Upseeri katsahti Anderseniin
mitään sanomatta.
“ Upseeri”, sanoi Andersen hei
kolla äänellä, “niineni on Michelson. Olen täkäläinen liikemies ja
olen menossa kylään liikeasioille.”
“ No mitä sinä sitten täällä nuus
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kit?” . sanoi upseeri äkäisenä ja
kääntyi ympäri.
“ Liikemies”, ivasi muuan sota
miehistä. “ Hänet pitäisi tarkastaa,
että näkisimme millä asioilla hän
liikkuu öisin. Hyvä isku naamaan,
sitä hän tarvitseisi."
“ Hän on epäilyttävän näköinen,
upseeri,” sanoi vääpeli. “ Ettekö
arvele parasta olevan vangita hä
net, vai mitä?"
“Älkää”, vastasi upseeri laiskas
ti “ Minä olen niistä kirotuista
saanut kyljikseni”.
Gabriel Andersen seisoi sanatto
mana. Hänen silmänsä leimusivat
omituisesti. Kummallista oli näh
dä hänet yöllä kentällä sotamies
ten joukossa.
Sotamiehet jättivät hänet rau
haan ja lähtivät tiehensä. Gabriel
Andersen jäi hetkeksi seisomaan.
Sitten hän kääntyi ja lähti, nopeas
ti kadoten pimeyteen.
Yö oli päättymäisillään, liina
kävi kuulakaksi ja pensaitten lat
vat alkoivat selvemmin häämöttää
pimeydestä.
Gabriel Andersen
kulki jälleen sotilasvartiostoa koh
den. Mutta tällä kertaa hän hiipi
salaisesti, kulkien kumarassa pen
saitten suojassa. Hänen takanaan
hiipi miehiä yhtä hiljaisesti ja varavoisesti.
Kulkivat pensaitten
takana hiljaa kuin varjot.
Gab
rielia lähimpänä hiipi pitkähkö
mies revolveri kädessä.
Sotamiehen ruumis häämötti
hiipuvan hiilloksen hämärässä va
lossa. Gabriel Andersen tunsi so
tamiehen. Se oli sama. joka oli
ehdottanut, että Andersen tutkit
taisiin. Andersen ei hätkähtänyt,
hänen kasvonsa olivat kylmät ja
liikkumattomat kuin nukuksissa
olevan miehen. Nuotion ympäril
lä nukkuivat sotamiehet pitkällaan
kaikki, paitsi vääpeli, joka istui
pää nuokkuen polvien varassa.
Andersenin oikealla puolella ole-
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v;i pitkä mies ojensi revolverinsa
ja painoi liipasinta.
Hetkisesti
häikäisevä valo ja kova pamaus
seurasi.
Andersen näki vartijan kohot
tavan kätensä ja sitten istuutuvan
maahan ja painelevan rintaansa..
Kaikilta suunnilta välähti lyhyitä,
ratisevia pamauksia. Vääpeli hy
pähti pystyyn ja kaatui suoraan
nuotiotuleen. Harmaat sotamie
het hypähtivät kaikille suunnille
kuin aaveet, nostaen käsiään, kaa
tuen ja kicriskellen maassa. Nuori
upseeri hypähti Andersenin taak
se, hosuen käsillään kuin pelästy
nyt lintu siipiään. Andersen, näyt
täen kuin olisi ajatellut aivan muuia, nosti keppinsä. Kaikella voi
mallaan iski hän upseeria päähän,
joka iskulla kuului voimakas, ku
mahtava niötkähdvs.
Upseeri
pyörähteli ympäri, kompastui pen
saaseen ja istuutui, kattaen pää
tään käsillään kuin lapsi. Joku
juoksi upseerin luo, anastaen hä
neltä revolverin. Upseeri valahti
kokoon ja hänen päänsä painui
melkein maahan. Hänen jalkansa
värähtelivät hetkisen, sitten vetääntyi hänen ruumiinsa sikkuraan. Hän oli kuollut.
Ampuminen lakkasi. Valkeakas voi set mustat miehet, aaveenharmaat pimeydessä, liikkuivat so
tamiesten ruumiitten keskellä, ot
taen heidän neensa ja anipumatarp ten sa,

Andersen katseli tätä kaikkea
kylmällä, tarkkaavalla katseella.
Kun kaikki oh ohi, lähti hän liik
keelle, meni nuotion ääreen, tart
tui palaneen vääpelin sääreen,
koettaen vetää tämän ruumista tu
lesta. Multa se oli liian raskas ja
hän antoi sen olla.
Andersen istui liikkumattoma
na kylän li ali into rakennuksen rap

pusilla ja ajatteli. Hän ajatteli,
mitenkä hän, Gabriel Andersen,
silmälasilleen, keppiiieen, päällyslakkineen ja runoilleen, oli valeh
dellut ja pettänyt viisitoista mies
tä. Hän ajatteli sen olevan kau
heata, mutta kuitenkaan hän ei
tuntenut sydämessään sääliä, ei hä
peätä, eikä katumusta. Jos hänet
laskettaisiin vapaaksi, hän tiesi,
että hän, Gabriel Andersen, meni
si ja tekisi aivan saman uudelleen.
Hän koetti tutkistella itseään, näh
däkseen, mitä hänen sisässään riehusi. Mutta hänen ajatuksensa
olivat raskaat ja sekavat. Josta
kin syystä hänestä oli tuskallisem
paa ajatella niitä kolmea miestä,
jotka kuolleina makasivat maan
tien laidassa, kuin sitä upseeria,
iota hän oli iskenyt kepillään pää
hän niin voimakkaasti, että upsee
ri oli kuollut. Omaa kuolemaansa
hän ei ajatellut. Hänestä tuntui
kuin olisi hän suorittanut laskunsa
kaikkien kanssa jo aikoja sitten.
Kuu sotamiehet tarttuivat hä
neen. hän nousi ja kun sotamiehet
nopeasti taluttivat hänet pihan lä
pi. ei hän voinut koota yhtään sel
vää ajatusta.
Hänet kuljetettiin tien viereen
ia asetettiin aitaa vasten seiso
maan. Hän korjasi silmälasiaan.
pani kätensä selkänsä taakse ja sei
soi siinä somassa asennossa, pään
sä hieman käännettynä sivuun.
Kun hän loi viimeisen katseensa
eteen, huomasi hän kiväärijonon
olevan tähdättynä hänen päätänsä,
rintaansa, vatsaansa ja kalpeita
kasvojaan kohden.
Andersenin ajatukset tuntuivat
vierailta, käsittämättömiltä. Hän
kohottautui pystyyn täydellä mi
tallaan ja nosti päänsä ylpeästi
pystyyn. Kummallinen kirkkaus,
voima ja ylpeys valtasi hänen sie
lunsa ja kaikki — aurinko, taivas,
ihmiset, kenttä ja kuolema — tilli-
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tui hänestä merkityksettömältä,
huomaamattomalta ja hyödyttö
mältä.
Kuulat osuivat hänen rintaansa,
vasempaan silmäänsä, vatsaansa,
suhahtivat hänen tiukasti napite
tun takkinsa lävitse. Hänen silmä
lasinsa menivät pirstaleiksi. Hän
päästi huudahduksen, kaatui kas
vot edellä aitausta vasten, yksi jäl
jellä oleva jäi tuijottamaan avonai
sena. Hän haparoitsi käsillään

maata, ikäänkuin tukea hakeak
seen.
Upseeri loikkasi hänen viereen
sä ja tunteettomana ojensi revolve
rinsa Andersenin niskaan ja ampui
kahdesti. Andersen kaatui pitkäl
leen maahan.
Sotamiehet lähtivät nopeasti.
Andersen jäi maahan pitkälleen.
Hänen vasemman kätensä etusor
mi värähteli vielä kymmenisen seku nttia.
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f in n e n — N y t
K irj. Jussi Hjailio

Ennen juoksin kyläteillä
kumppanina toisten lasten.
— Nyt on mutta, nyt on heillä
syytä harmeta jo hasten.

Ennen kotipientarilla
sidoin kauniin kukkakimpun.
— Nyt mä elontanterilla
kiidän, väsyn, vuoksi — limpun.

Ennen oli usein vettä
särpimenä leipämurun.
— Nytkään en oo särpimeitä;
leipääni syön kanssa surun.
Ennen vuotin vuotten päitä,
jotta aikamieheks saisin.
— Nyt mä mietin: kun ei näitä
miekttusvuosia ois laisin!

Ennen löysin elämästä
ihanaiset Eden-tarhat.
— Nyt oon laannut löytymästä
löyttyäni suuret harhat.

Ennen suojan uunin päältä
löysin, konsa värisytti.
— Nyt en välty vilusäältä,
sielunkin mi jähmetyiti.

