1
Waasan Lehti
N:o 72 – 7.9.1887

Kirje matkalta Kauhajoelta
Amerikaan.
Suwi suloinen on pian taas loppuun kulunut
kaikkine hauskuuksineen, syksy alkaa lähestyä kylmän kolkkoutensa kanssa pohjolaamme,
ja sitten taas kylmä talwi. Ja niin aika rientää
nopein askelin eteenpäin, että ihminen tawasta
sitä tuskin hawaitseekaan, hän waan puuhaa ja
hommaa, tämän maailman hyörinässä ja pyörinässä, tämän ajallisen elämän toimeen tulosta.
Usein kohtaa häntä waiwat ja wastukset maailman matkalla; sillä ihmisen elämä woi hetkessä paljon muuttua, hänen mielensä woi wähässä
ajassa paljon ilostua, mutta taas paljon lannistuakin. Illalla woi hän olla iloinen, mutta aamulla jo sangen surullinen, kun halla, tuo pohjolan
wiljawainioiden, kylmä, armoton wieras, usein
riistää yhdessä yössä maanmiehen työt ja toimet
turhiksi ja synkistää tulewaisuuden ja ajallisen
elämän jollei aina kokonaan niin kumminkin
suurimmaksi osaksi.
Onko siis ihme, jos ihminen jotakin koettaa, jos hän matkustaa muille maille, parempaa
onnea etsimään, kun ei se waan tapahdu isänmaansa halweksimisessa ja synnyin seutunsa
ylönkatseessa. Ja jos häntä sitten kohtaisi onni
wieraalla maalla, että woisi saada omaisuutta itsellensä, että woisi sitte taas jonkin ajan kuluttua palata takaisin synnyinmaahansa, jossa hän
sitte woisi iloisena ja onnellisena wiettää elämänsä loppuun!
Nämä mietteet johtuu mieleemme ajatellessamme nykyistä hurjaa Amerikkaan muuttoa. Josta, samoin kun tietysti kaikista muistakin asioista, on kullakin eri ajatuksensa. Toiset,
katsoen etenkin korkeampaan säätyluokkaan,
katsowat tuota asiaa suoraan sanoen kiukkumielessä. Tästä en tahdo se enempää lausua,
sanon waa: pitäköön kukin päänsä. Toiset taas
eiwät siitä wälitä juuri kummaksikaan päin,
sanoen waan: ”Kyllä maar sitä tääläkin eläisi ja toimeen tulisi ilman mitään Amerikkaan
muuttamista, ei sitä sieläkään niin tule rahaa
kun te luulette: Työtä sieläkin pitää tehdä, ja
lujaa pitääkin, jos waan sittenkään wähä saa jotakin kokoon. Ja aiwan näin onkin. Kyllähän
Suomikin poikansa elättää, wieläpä toisinaan
runsaallakin kädellä. Mutta työmiehen kohta-

lo näyttää, Pohjanmaalla alkawan käydä hywin
toiwottomaksi, joka onkin aiwan luonnollinen
asia kun maanmies ei saa tawarastansa, kun aiwan polkuhinnan; eihän siis hänen sowi työmiehellekään kowin suuria palkkoja maksaa.
Työmies ei taas woi tuolla pikku tulollaan itseänsä ja perhettänsä elättää. Eihän siis se ole
mikään kumma asia, että hän koettaa tuotakin
keinoa, että matkustaa Amerikkaan, jossa hän
toiwoo rehellisellä työllä saada itsensä ja perheensä elatuksen, ja ehkäpä wielä wanhuuden
päiwien waraakin, joka ei ole niinkään mahdotonta; sillä nykyään sinne muuttaneilta kansalaisiltamme olemme kuulleet, että sielä nyt saa
työtä ja palkkaa, jotka owat työmiehen ainoat
elinehdot.
Tämmöiset mielipiteet owat itse niillä, jotka menewät Amerikaan sillä aikomuksella, että
ko´ota omaisuutta työllä ja rehellisyydellä.
Lopuksi ilmoitan wielä, että meitä on taas
suuri joukko, noin 30 miestä matkalla Amerikkaan.
Päätökseksi lausumme jäähywäiset Waasan
Lehdelle ja kaikille sen lukioille sekä aijon wastakin, jos Herra elopäiwiä suo, muistaa Waasan
lehteä kirjeilläni Amerikasta.
Walentin Turja.
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