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Yhdestoista luku(jatkoa)

heidän piti aatteleman kaikesta tästä, seisoiwat
he ja tuijotteliwat poistumien perään, kunnes
nimismiehen rattaat katosiwat kaarewalla tiellä.

Kuinka se komsarjus on manhettu-
nut, sitten kuin wiimeiseksi näimme hänen Kuok-
kalan korwessa äitimme ja kylänmäen kanssa.

sukani. Mitä sinä, Aapo, aattelet tästä
nimismiehen koreasta puheesta?

Hapc». Kunnon mieheksi hänen luulisin ja
että hän kanssamme haasteli wakaasta rinnasta,
mutta seiskaamme wahtia, sillä herroihin ei ole
luottamista.

Juhani. Seiskaamme walmiina kaappaise-
maan kohden susien kotoa. Hänellä on peemeli
nahassa, hän koettaa wietellä meitä paulaan.

Tuomas. Kotiamme takaisin tahtoi hän
meitä narrata walmiiksi saaliiksensa palattuaan
Wiertolasta, joukko miehiä seurassa, koska tie-
detään, ettei ole wähillä woimilla iskettäwä Ju-
kolan sarjaan. Hän tulee ja korjaa meidät ko-
reasti talteen, jos häntä warromme.

Juliani. Ka, niinhän minäkin aattelen. Hän
on pyynnissä, ankarassa ajossa, ja me olemme
otukset, joita hän kiehtoo. Kaiketi on tapahtunut
hirweätä, josta ei enää kasarmikaan mapahda.
Siis ei nyt muuta kuin sissin passi kouraan ja
paikalla metsään! Maantieltä pois, pojat!

)3apo. Ah! mikä on tehtäwänä!
Juliani. Kaikki on jo tehty; tässä on seitse-

män malmista metsäsissiä. Mutta koettakaamme
olla niin siemiä, niin armeliaita ryömäreitä kuin
mahdollista, pyytäen aina ensin koreasti näl-

kämme
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kämme sammuneeksi; niin, niin, ja ellei hywällä
heltiä, niin wäkirynnäköllä tulkoon sitten, mutta
aina woimme karttaa werenwuodatusta ja mur-
haa. Mennään nyt!

Simeon». Juhani, Juhani, mitä haastelet!
Aapo. Ah! missä on nyt kurjain weljesten

turwa?
"lubani. Sissien retkillä! Mennään nyt!
Tuomas. Kitas jo kiinni, sinä hurjahullu!Ennen astelen tästä Siperjan ikikylmyyteen, kuin

rupean syömään ryöwärinleipää. Sinä willitty,
onko tarkoitukses wakaa, wai leksoitteletko miele-
töntä leikkiä? Mitä pitää minun sinusta aatte-
leman?

Jubani. Woi weljeni! tämä hetki on kier-
tänyt pääni pyörään, ja enhän juuri tiedä, mitä
puhun ja teen. Nimismieshän tässä oli ja ka-
tosi taasen kuin tuuliin ja pilwiin; mutta onpa
sitten mielestäni aikoja mennyt, aikaa siitä on,
aikaa! Tuonne hän katosi, mihin peukalosormeni
osoittaa kuinTaula-Matinpeukalosormi. Tuonne
hän katosi sawuun, ja keskellä sawua singahteli
sotaorhin walkea harja. Mutta siitä on niinpitkä
aika, niin pitkä!

Tuomas. Kas niin!
Kapo. Mitä nyt, mitä nyt!
kuonia». Te näette, weljet, ettei Juhoa-

kaan aina juuri ammuta samalta oksalta, jolla
hän istuu.

Qauri. Mitä siinä silmiäsi wääntelet jaPää-
täsi keikuttelet ja huokailet sieraimistas tuolla
lailla? Niin mar'! Kiitä että on aiwosi eheä.Tuo
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Tuomas. Niin, niin, hän peitelköön äs°
töistä tyhmyyttänsä, niinkuin hän parhaiten tai»
taa. Mutta mitä helwettiä tekisimme nyt? Sa-
noppas, Aapo.

Aapo. Minä en tiedä.
Sero. Kuulkaat, weljet: emmehän tuota

wielä warmaan tiedä, oliskohan nimismiehen
haaroissa kettu meitä kohtaan.

Qauri. Minä uskon toisin, sillä katselinpa
häntä tarkasti silmäterään, ja siinä ei wilahdel-
lut wilppiä. Ia harkitkaas. Miksi olisi hän tul-
lut ilman mieswoimia aina tähän asti, waikka
hänen tiellänsä on mökkejä ja kyliä? Miksi kul-
kisi hän ohi Impiwaaran seudun aina Wiertolan
kartanoon, josta hänellä on wähemmm awun
toimetta kuin suurista kylistä, jotka hän on heit-
tänyt jälkeensä? Kummallista! Wiertolasta pa»
laisi hän taasen takaisin tämän huikean matkan,
palaisi miesjoukkonsa kanssa wiimeinkohden pirt-
tiämme. Hulluuksia! Eihän mallaa tämä yhteen
nimismiehemme ennen aina wiisasten ja wikke-
lien tuumien kanssa.

?3apo. Ei tahdo mallata, sen huomaan mi-
näkin, mutta eipä siinä kylliksi luotettawaa. Luu-
letpa nyt aprikoitsewas asiaa kowinkin wiisaasti,
mutta katsos, kuinka usein tapahtuu: usein on
asian laita päinwastoin, kuin parhaan, wiisaim-
man miehen järki on sen osoittanut. Ia onpa
meillä pelkoon syytä. Nikoksemme on lain sil-
missä suuri, ankaran suuri; ja huomaa kuinka
tawattoman, kuinka erinomaisen ystäwällisesti
tuo nimismies haasteli kanssamme.

Tuo
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Tuomas. Ei ollut se rehellisyyden kieltä,
waan kiehuipa sappea sen hunajan alla. Mutta
mitä nyt tekisimme?

Eero. Tehkäämme näin: käykäämme kotia
kerta wielä, mutta älkäämme wiipyköhetkeäkään
pirtissä, waan heittäkäämme telkeämättä sen owi,
joka näyttää niinkuin olisiwat sen asukkaat ko-
reasti kotona, ja itse istumme kätkössä Impi-
waaran luolissa ja rotkoissa; siellä oljentelemme
pari kolme wuorokautta, tähtäellen tarkasti lak-
kaamatta alas kohden pirttiämme. Jos nyt tä-
män ajan kuluessa lähestyisi nimismies huonet-
tamme woiminensa, niin olemmehan aina kohta
walmiina karkuteille wuorten ja metsien suojassa.
Mutta ellei tuosta mitään ilmestyisi noin kol-
men yön ja päiwän mentyä, niin kaukana on
meistä kaikki waara.

Tuomas. Siinähän neuwo ja hywä.
Aapo. Me teemme min.
Tuomas. Käykäämme takaisin; tule, Juho,

ja pane pois tuo morakas muoto.

«Msiwät he käymään taasen kohden
Impiwaaraa ja seisoiwat pian ko°

H tonsa pihalla. Seuraten Eeron
F neuwoa,kiersiwät he linkun owelta

pois, kiipesiwät ylös wuorelle ja
kätkiwät itsensä tarkoin, mikä mu-
kawaan kallion halkeemaan, mikä
näreitten werhoon wuoren penke»

reille. Siellä he wenyiwät, teroittaen kiehtowansil
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silmänsä alas kohden pirttiä, ympäri tantoista
ahoa ja pitkin kolkon metsän rantaa. Siellä he
lepäsiwät, pitiwät wuorotellen wahtia kolmen
wuorokauden kuluessa, söiwät tuohikonteistansa
ja sammuttiwat janonsa kirkkaasta lähteestä, joka
wuoren harjulta kumpuili ylös ja wuodatti lai-neensa alas pitkin kallioista tietä. Hauskasti
siinä pieni puronen lirisi päiwän pitkän kestäessä,
lirisi kestäessä kuutamoisen yön, soiden wartioit»
sewan weljen kuultelewaan korwaan.

utta kun kolmantena päiwänä
aurinko jokiirehti laskuansa koh-den, astuiwat weljekset wuorelta
alas, käwiwät pirttiinsä, iloiten
sydämmessään, koska näytti että
oliheidänpelkonsa turha. Mutta
ei katsoneet he kuitenkaan wielä
ihanluotettawaksiasiaansa, waan

silmäiliwät yhä waroten akkunasta ulos. Siitäseuraamana päiwänä lähetettiin wakooja ulos,
lähetettiin Aapo, saattamaan heille wisseyttä lu-
jaa. Wuorokauden wiipyi hän kylissä ja taloissa,
za koska hän palasi, nähtiin hänen kaswoillaan
rauhan sanoma. Ia istuiwat he nyt miehissä
honkaisen pöydän ympärille, ja Aapo, istuen itse
pöydän päässä, rupesi kertoilemaan weljillensä,
mitä oli kuullut.

Aapo. Weljet! hän on werraton mies, tuo
meidän wallesmanni; hän on tehnyt, niinkuin
hän sanoi, ja niin on asiamme laita. Toukolan

mie
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miehet, waikka onkin monella etujalassa aika
)atti, tai päässä millä korkea kuhmo, millä pa-
join irwistäwä reikä, eiwät hiiskahda lainkäymi-
estä sanaakaan, eiwätkä oman käden kostosta;
a nimismiehen toimesta, hänen hirweistä uh-

kauksistansa kaikki tämä. Iamitähän nyt tuumis
kelee meistä rowastimme? Niin, ukko on suonutmeille rauhan, ikuisen rauhan; sillä hän on päät
tynyt uskoon, jota nimismies hänelle on wakuut-
tanut, että kowa leikki meitä kohtaan olisi ian-
kaikkiseksi tuhoksemme. Mutta huomatkaat wielä:
Koska tuo Kärkämäki, oiwa äijä ainakin sentään,
jutellessaan eräänä päiwänä rowastin kanssa, oli
myösmeistäkin jotain maininnut, sanonut Urah-
taen: kukas tietää, waikka tulisi pojista wielä
oikein jupisteerit", niin tuohonpa oli lausunut
pappi, että suuri olis hänen ilonsa ja riemunsaKerrassa, jos se ihme tapahtuisi, että Jukolan
weljekset kerran astuisiwat hänen eteensä, lukien
wälttäwäisesti sisältä ja nuot kymmenen käsky-sanaa ja uskontunnustuksen ulkoa. Niin on
hän lausunut sulawan lauseen. Tämän ja pal-
jon muuta olen kuullut, kuullut monen miehensuusta, ja luotettawin niistä on Tammiston
Kyösti, joka ei koskaan naura eikä walehtele.

lubani. Nimismies,sinä kunnon mies, ryn-
käisinpä sun tähtes waikka loimottawaan tuleen!
No wie sinun musta, kiljuwa sonni! Woinhan
tuskin uskoa.

?3apo. Kaikki, niinkuin sanon. Mutta nah-
kaamme siis, etteiwät herrat juuri oletkaan niin
suuria junkkareita kuin luullaan. Muistakaamme

tässä



Yhdestoista luku

459

tässä myöstuota Wiertolaista, jokaleppyi aiwan
pian ja suostui pyyntöömmekaikin puolin. Ia
rowastimme, jos katselemme häntä ilman närää
hywän sydammen ja järjen suoralta kannalta,nousee, tiedän minä, edessämme ankaraan ar-
woon. Kan on kiiwas, mutta oikea Kerran wii-
namäen mies, ja sanomattoman paljon on hän
jo tehnyt seurakunnallemme hywää. Kumonnut
on hän monen ilkiwaltaisen krouwin; monen
miehen ja hänen entisen jalkasiippansa on hän
pakoittanut käymään lailliseen awioliittoon, ja
monta naapurusta, jotka ennen weristellen toi-
nen toistansa wainosiwat, on hän saattanut iha°
nimpaan sowintoon. Ja mitä on hän tahtonut,
puuhaten meidän tähtemme? Meitä kristityiksi
kunnian miehiksi. Nyt on hän meidät jättänyt,
mutta lausuu kuitenkin meistä niin ihanan toi-
wotuksen, että sydän likistyy sitä muistellessa.Tuomas. Mutta nytpä miehet lukemaan,
nyt aapiskirja kouraan ja sanaa päähän maikka
halkonuijalla.

Aapo. Lausuitpa jotain, josta, jos niin
teemme, syntyy meille uusi onni. Ah, jos yksi-
mielisesti käwisimme nyt tärkeään toimeen, siitä
heittämättä, ennenkuin työ on päätetty!

lubani. Minä ymmärrän: Iskisimme aapiai-seen kynsin ja hampain, siitä heittämättä, ennen-
kuin olemme kukon hännän alla. Oikein! Kentiesikohta päätämme jotain ja kerran päätettyämmesen teemme myös,teemme, waikka wertahikoillen.
Onhan minulla pää kowa, kohden kowa, mutta
löytyypä siinä kuitenkin yhtä ja toista, yhtä ja

toista
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toista hywin värkkiäkin wärkkiä. Enköhän joka
päiwäisen harjoituksen kautta woisi kulkea kilpaa
wiidenwuotisen tyttörääsyn kanssa? Miksi en?
Ahkeruus woittaa kowan onnen.

?3apo. Oi, Juhani! nostaahan sydäntäni
tämä puhees, miehuutta ja järkeä täysi.

Juliani. Ahkeruushan kowan onnenkin woit-
taa. Niin, jos kerran käymme juoneen, ikenet ir°
wissähän siinä pinnistelemme. Muttaasiaa käskee
tuumiskella, wisusti ja juuresta jaksain.

Kapo. Koettaa tahdomme, sillä tämä py-
kälä on mahtawa. Katsokaat: ellemme osaa lu-
kea, niin laillinen waimokin on meiltä kielletty
hedelmä.

I^imo. Jassoo! Onkos se niinkin? No wie
sinun! Sittenhän kelpaa tuota koettaa, koska sen
konstin kautta saan itselleni ehkä kelpo akankin, jos
niin hulluksi tulisin. Mutta kukas tietää, kuinka
täällä pojan Päähän mällähtää? Sitä ei tiedä
muut kuin Jumala.

Juliani. Aprikoitkaammeasiaa wisusti:meillä
on niin kowat päät.

eni taasen muutama päiwä,
ja eräänä iltana otettiin asia
uudestaan keskusteltawaksi,
ja yhteisesti päätettiin ru°
weta hartaudella luwun har-

! joitukseen.
Juliani. Kahden wuo°

den mentyä olkoon aapiskirja
Pääs
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päässäni; se on sanottu. Mutta Timo parkaa
minä surkuttelen; hänellä on wieläkowempi kallo
kuin minulla, kaksin kerroin kowempi.

Älä yhtään huoli, waikka onkin se
kaksin kerroin kowempi. No, no, sinä opit aapis-
tirjas kahtena wuotena, minä siis neljänä. Niin,
kärsimystähän siinä waan tarwitaan.

lubani. Kas, kas, se sukkeluus tempasi
laskusta joukon päiwiä pois, kokonaisen wuo-
den. — Mutta, ai poika! olemmepa sen peijak-
kaan kelkassa. Yksikin puhkaus siinä lasketaan,
ja liemenä on aapiskirja, ennenkuin on se pääs-
sämme kannesta kanteen. Jumala auttakoon
meitä!

L^imo. Aapiskirjani tahdon oppia.
lubani. Sen tahdon minäkin, waikka tuo

tuntuisi ja maistuisi, kuin pureskelis pieniä kiwiä
ja raakoja perunoita. Sen tahdon, koska on ro-
wastimme niin hywä ja laupias meitä kohtaan,
että oikein tulee häntä armo. Mutta mistä saa-
wutamme siewän ja suopean opettajan?

Aapo. Yhtä siinäkin tuumiskellut olen.
Minä katson puolees, Eero. Jaa, jaa, sinulla
on teräwä pää, sitä ei taida kieltää. Mutta kiitä
Jumalaa tästä lahjasta ja siirry meistä muuta-
maksi wiikoksi maailmalle, ewäskontti seljassa ja
aapiainen powessa. Mene jahtiwoudin, tuon
oiwallisen sudenkutsijan opetettawaksi. Hän on
taitawa mies, ja minä tiedän, ettei hän sinulta
kiellä opetustansa, warsinkin kun lupaamme hä-
nelle palkinnoksi uhkean kaskimaan ja paistiksi
muutaman koirasmetson. Mutta sinä, opittuas
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tawallisen lukumäärän tärkeimmät osat, palaat
silloin takaisin taas ja opetat meitä.

lubani. Wai niin. Eero opettaisi meitä.
Sm. Eero? Mutta älä tule sentähden ylpeäksi,
Eero; sen minä sanon.Eero. Pois se! Opettaja käyköönhywillä
esimerkeillä opetuslastensa edellä, muistaen an-
karaa tilinteon päiwää, koska hänen tulee sanoa:«tässä, Herra, olen minä ja ne, jottas minulle
annoit".

lubani. Kas, kas, joko pistätti? Mutta
laita on tämä: sinä opetat minua, koska niin
tahdon, tai olet äänettä kuin ahwen, koska tah-don, ja minä luen sinun edessäs aina tahtoni
mukaan. Siinä se on. Kyllähän me sinun ku-
ranssissa pidämme; sen tiedätkin. Mutta käypä
tuo keino ehkä laatuun.

Tuomas. Paras keino, jonka Aapo wielä
on keksinyt.

Tuhannen riksiä tästä keinosta!
Aapo. Eero, mitä aattelet asiasta itse?
6ero. Tahdonpa tuota aatella.
Aapo. Se käy päinsä, käy epäilemättä. —

Mutta nyt mielin soutaa esiin ankarimman aat-
teeni, tuuman, joka seisoo ja kestää. Urheat po-
jat ja weljet! Nouskoon Impiwaaraan uhkea
uutistalo, nouskoon se korwesta seitsemän miehenwoimalla. Niin, pöllistyypä silmänne ja kum-
mastellen katselette minua. Sitä en ihmettele.Mutta aatelkaas perään: elinkeinomme täällä
sydänmaassa käy waikeammaksi päiwä päiwältä;
harwoin täällä kuulemme enää kontion wihel-

lystä
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lystä ja Harmoinpa metso korwessa kohahtaa
edestämme ylös. Wieläpä huomaamme toisen
asian, huomaamme, että yksin ei ole miehen
hywä olla". Niinpä kerran mietiskelemme;mutta
pysyköönkaukana morsiuswuoteesta willikierto-
lainen erämaassa, joka tuskin woi täyttää oman
kurnailewan maarunsa, saati wielä waimon ja
lasten. Mutta raiwatkaamme nutuksi tuo awara
korpi, pelloksi kuokkikaamme tämä kaltewa, kul-
tainen aho, ja nouskoon wähitellen pirttimme
ympärille, jumisewallepihalle, talli,ometta, riihi,
luhti ja wielä muitakin huoneita aina tarwetta
myöten. Ia niin on meillä aika talo, Impi-
waaraksi kutsuttu, talo kunnollisempi syntymäko-
toamme Jukolaa. Ia ennenkuin on tullut päiwä,
jona tuo wanha Jukola on omanamme taas,
niin tässäpä ihanasti niitut wiheriöitsee, wiljaiset
pellot lainehtii ja illan tullessa lähestyy meitä
metsästä ammoowa, kirjawa karja.

Kaasteletpa sorealla suulla. Mutta
katsos, weljeni, meillä on jo entisestään talo, joka
tosin on wuorottuna wieraallenyt,muttaomamme
on se taasen, mentyä muutaman wuoden.

Aapo. Mutta ennenkuin on mennyt tämä
aika, niin olemme laiskajaakkoja ilman wertaa,
wiitsimme tuskin nostella enää tallukoitamme
maasta, ja kaiketi on meillä silloin yhtä yörinen
talo kuin ennenkin. Kuullut olen nahkapeitturin
huonoksi mieheksi, saamattomaksi nahjukseksi, ja
mitään näkymää muutosta ei ole wielä tapah-
tunut, ei pelloilla, ei nutuilla. Ia waikka toisin-
kin olis, niin ainahan parempi, että on meillä

yh
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yhden talon sijasta kaksi: Jukola ja Impiwaara.
On myös silloin arwomme nousnut summatto-masti ihmisten silmissä, ja waimoksi on meille
tarjona moni pulski ja hehkuma Kämeen tyttö.
Työhön ja toimeen, weljet! Työhönkaikin woi-
min;sillä tämä elämä maksaa tämän waiwan, ja
ihmiskunta, näemme, ei oletkaan tuota pahempi
wekkuli; ei, waan onpa, luulen minä, maailma
meille niinkuin maailmalle me; ja hän, joka„alati wääryyttäkärsii", hän katsokoon kuinka on
laita hänen omassa powessansa. Asein owat he
meitä kiukkuisesti kohdelleet; tosi! mutta oikeam-
miten waan Toukolan juupelit, ja siihen on mie-
lestäni ollut heillä hieman syytäkin. Kuinka hy-
wänsä, mutta paras on sowinto ja rauha; za
rauhan woimme jälleen rakentaa, jos waan täyttä
päätä niin tahdomme. Katsokaat: me askarte-
lemme tässä ajan, niinkuin on tapa täällä sääl-
listen miesten, ja tultuamme wiimein Toukolan
wamioille taas, katsahtawat meihin entiset wi-
holliset wähän arwokkaammin kuin ennen, ja jos
me silloin annamme heille leppeitä katsantoja
takaisin, niin nousee tuosta piankin yleisen so°winnon kirkas päiwä. Tosin maksoi tämä meille
paljon, maksoi työtä ja hammasta purewata
waiwaa, mutta ilman näitä ei täällä milloin-
kaan toukoa tehdä. Ia huomatkaat, asettakaat
selkeästi sielunne silmän eteen, mikä on woit-
tomme wiimein: Me olemme miehiä, ystäwiä
kaikkein kanssa; taloja on meillä kaksi, tulewa
aikamme aina Hywän toiwon niemi", ja hau-
tamme tuolla elämän hämäräisellä rannalla ei

näytä
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näytä meille kauhistuksen kodoksi, waan ihanaksi
lepokammioksi, himmeäksi porstuaksi, autuaitten
saliin.

Tuomas. Somasti sinä puhut ja oikein,
ja minä suostun tahtoos. Weljet! kuulkaamme
häntä, sillä tämä asia on mahtawa, se synnyt-
tää elämämme uudestaan, kohottaa metsien reu-
nalle aamun koin. Minä suostun!

Himo. Niin minäkin.
Oinieoni. Jumala on kuullut meitä, ja

elomme walkenee. Minä suostun Aapon iha-
naan tuumaan.

6ero. Minä suostun myös; sillä otamme-
han miehukkaan askeleen nyt.

Juliani. Enkö tekis samoin minä, teidän
kurja wanhin weljenne? Minä suostun, ja on-
nen päiwäksi kutsun aina tämän päiwän. Oli-
han meitä jo lähestyä kahleet tai kruunun har-
maa takki ja rumpujen pärinä, mutta nythän
seisomme kaukana kaikista näistä, keskellä koto-
metsiemme kohinaa. Niinpä sydänyönä meidän
taiwaamme äkisti walkeni, ja tämä walkeus, niin
toiwokaamme, wielä poistaa kaikki pilwet ja
lumalan kynttilät loistaa", niinkuin paimen
heloitellen laulaa. Ah! parastansa owat meitä
kohtaan tehneet Jumala ja nimismies; paras-
tamme myösmekin tahdomme nyt puolestamme
koettaa.
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iitä seuraamana päiwänä he
lähettiwät weli Eeron astele-
maan oppiretkellensä, warus-
tettuna wahwasti. Tuohikontti
seljassa, haarapussi olalla ja
aapiskirja poijussa läksi hän
waeltamaan kohden jahtiwou-

din asuntoa. Mutta muut hankkimat itsellensäkuokkia ja rautalapioita ja rupesiwat kuokkimaan
pelloksi ahoa heidän pirttinsä ympärillä. Päiwäpäiwältä lisääntyi siihen yhä ellemmin ja enem-
min turpeiksi pienennettyä maata; janiinpuolain-
warsille ja kissankääpille rakettiin ikuinen hauta.
Mutta koska oliwatkuowneet ahon pinnasta wal°
täisen piirin, arwaten siinä olewan kyllin kylwö-
alaa seitsemän miehen elannoksi, siirtyiwät he
aholta korpeen alas ja rupesiwat raiwaamaan
nutuksi satawuotista kuusistoa, joka torkkuen seisoi
alapuolella ahoa, käärittynä sammaleiseen turk-
kiin. Silloin taasen kirwes kajahteli ympäri, ja
rytinällä kaatui kuusi kosteiseen maahan. Kuuset
he karsimat, kokosiwat oksat kasoihin, wedettäwiksi
talwella talon tarhaan, mutta hirret kantoiwat
he ylös kantoiselle aholle uuden riihen ja ome-
tan rakennuspuiksi. Silloinpa kantaessa miehet
wakaasti asteliwat toinen toisensa jäljessä; ja
kuudella lujalla olkapäällä lepäsi jykewä hirsi.
Mutta tultuansa ylös töyrylle, laskiwat he, Ju-
hanin huudon mukaan, yhtaikaa taakkansa alas,
ja putosi hirsi jyrinällä, että maa tömähti, ja
kohahtaen wastasi korpi. Niin laajeni heidän
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nuttunsa korwen rannalta yhä kauemmas päi-
wään päin, ja niin saiwat he aineita rakettawia
huoneita warten.

ero myös teki ahkerasti työ-
tä oppiaksensa lukemaan,
ja nopeasti edistyi hänen
taitonsa. Lauwantai-iltoina
palasi hän kotiansa tyhjillä
pusseilla; mutta seuraa»
wana maanantaina läksi
hän taasen, seljassa täy-
tetty kontti ja olalla pullea

haaralaukku, läksi kouluun, aapiskirja polvessa.
Niin kului syksy, talwi läheni, ja weljekset heit-
tiwät sekä pellot että niitut lepoon seuraamaksi
kewääksi ja riensiwät hankkimaan muonaa niin
elikoille kuin itsellensä. Syksyn koleissa metsissä
he kaalailiwat ristiin rastiin koirinensa, tehden
meristä niitosta; ja alas suon rannalle kohosi taa-sen korkea heinäsuowa wanhaa Walkoa warten.

!alwi oli tullut; jouluaattona
! palasi Eero kotia, jahtiwou-
din mielestä tarpeeksi oppi-
neena ja kelwollisna opet-
tamaan weljiänsä. Ihme-
teltäwän kerkeästi oli hän
oppinut. Selwästi luki hänsisältä, ja aapiskirjan taisi

hän
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hän ulkoa kannesta kanteen, niin myös wähän
katkismuksen. — Ia nyt, kun joulu oli mennyt,
alkoi luku ja puuha. Siinä opettajana istuiEero
ja oppilaisma hänen weljensä, jotka yhdestä
suusta huusiwat kirjainten nimet, niinkuin nuorin
weli heille saneli. Phdestä suusta he huusiwat,
ja mäikkyi awara pirtti. Työlästä ja tuskaa
täynnä oli heille tämä työ, tuskaa täynnä alussa
warfinkin; surkeasti siinä puhkailtiin ja hikoiltiin.
Enimmin kaikista ponnisteli Juhanin sisu, har-
taudesta järisi hänen leukansa; ja torkahtelewaTimo, joka istui hänen rinnallansa, sai häneltä
monta nuhaista nyrkin tyrkkäystä, kun taasen
nyökähti alas kurjan pää. — Kiusoitti myös
weljeksiä, ettei Eero aina harjoitellut opettaja-
Mirkaansa suoralla wakuudella, waan hellitteli
useinkin suustansa pistelewiä kompasanoja. Oli
hän jo saanut weljiltänsä monta waroitusta,
mutta mielensä wiehätti häntä.

>erran eräänä talwisena päiwänä,
kun äkeä pakkanen oli ulkona
ja taiwaan eteläiseltä reunalta
paistoi melkein säteetönaurinko,
istuiwat weljekset pirtissänsä
täydessä puuhassa, aapiskirjat
kourissa. Kauas kuului heidän
harras, mutta yksipintainen lv-

kunsa; ja alkoiwat he nyt aapiston tällä erällä
toiseen kertaan.

Eero
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Eero. A.
IVluut. A.
Eero. P.
IVluut. P.
Eero. Niin, A on ensimmäinen aapiston

kirjain ja ö sen wiimeinen. Ll ja Ö, alku ja
loppu, ensimmäinen ja wiimeinen", seisoo jos-
sain raamatunkappaleessa. Mutta niinköhän
koskaan olette kuulleet tai nähneet wiimeisen
ensimmäisenä, O:n A:na? Onhan se hiemansukkelaakin, kun tuo pikkuinen, tuo ennen wii-
meinen waiwainen on äkisti parwen ensim-
maisena kukkopoikasena, jonka puoleen muut
katsowat ylös niinkuin hunöörillä ja kunnioi-
tuksella, niinkuin jotakin isällisyyttä kohden,
waikka tapahtuukin se wähän ympyriäisillä sil-
millä. Mutta miksi poikkeen asioihin, joista ei
ole meidän tekemistä nyt? Niin lukekaapas
taas.

lubani. ymmärränkö tarkoitukses? Minä
pelkään että ymmärrän. Mutta opeta nyt meitä
koreasti, muutoin sinun peijakas perii.

Eero. Niin lukekaas kiltisti taas. C.
IVluut. C.
Eero. T.
I^uut. T, E, Ässä, Kee ...
lubani. Wentta holl!" Minä poloinen

olen eksynyt. Mutta annetaanpas mennä alusta
alkaen kerta wielä.

Eero. A.
IVluut. A.

Eero
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Eero. P, C ummee nälkäpuuroo".
Mitä ymmärretään sillä lauseella, Juhani? Tai-
datko selittää sen?

Juliani. Koetanpa ottaa siitä pohdin. Läh-tekääs wähän kanssani ulos te muut; sillä meillä
on keskusteltawana tärkeä asia.

iin hän lausui, astui pihalle,
ja muut seurafiwat häntä; ja
wähän lewottomalla sydam-
mellä rupesi nyt Eero arwe-
lemaan, mitähän tarkoittaisi
tämäheidänsiirtymisensäulos.
Mutta weljekset tuumiskeliwat
pihalla, miten he parhaiten

woisiwat masentaa Eeron häijyä kompahimoa,
joka saattoi hänen ilwehtimään, aapiskirja kou-rassa, ja tekemään pilkkaa ei ainoastaan heistä,
waan myös Jumalasta ja hänen sanastansa.Ia he tuomitstwat hänen ansainneeksi wakawan
pieksiäissaunan. Astuiwat he taasen pirttiin, ja
tuore, koiwuinen ruoska weli Juhanin kourassa
hirwitti Eeron sielua. Iskiwätpä poikaan Tuo-
mas ja Simeoni kiinteillä kourilla; ja paras-
tansa teki nyt Juhanin hulja. Siinä Eero huusi,
potki ja raiwost, ja päästyänsä wiimein, katsoi

hän
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hän ympärilleen hirmuisella, murhaamalla muo-
dolla.

Juliani. Kas niin, otappas kirja kouraas
taas ja opeta meitä siewästi, junkkari, ja muista
tätä löylytystä, koska sun kanalja kieles tahtoisitästälähin haastella pilkkasanoja. Wai niin!
Ahah! Jokos sattui? Niin,niin, nyt on käynyt
sinulle, niinkuin profeetallisesti ennustin jo wuo-
sia sitten. Sillä »paha on wiimein pilkkaajan
palkka", sen woit tietää. Ota kirjas, sanon minä,
ja opeta meitä järkewällä ja siiwolla tawalla,
zunkkari.

Tuomas. Älä pure hammasta, waan istu
kiltisti jälleen tuohon pöydän päähän ja tee niin
kuin käskemme. Tee se ilman yhtään murinata,
muutoin keikkuu wielä ruoska minun kourassani,
ja nouseepa tuosta sitten pyry monin kerroin
kiiwaampi kuin äsken.

lkoi taasen luku; mutta sanelipa
Eero weljillensä kirjainten ni-
met kowin karmealla, pure-
walla äänellä ja kyrääwillä
silmäniskuilla. Ia niinpä jyr-
keä henki Impiwaaran koulu-
pöydän ääressä wallitsi kauan,
kunnes aika, mennessä muuta-

man
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man päiwän, liewitti jälleen Eeron äkeän mie»
len ja muodon. Niin harrasteliwat weljekset
ehtiäkseen lukemisen taitoon, ja edistyikin heidän
työnsä, waikka alussa sangen witkaa, warsinkin
Timolta ja Juhanilta.
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tuli ja työ mainiolla
alkoi. Weljekset mil-
loin kynteliwät ja äes-
teliwät peltoansa, mil-
loin raiwasiwat niittua

korwessa ja milloin taasen rakenteliwat uutta
omettaansa kumisemalle aholle. Waikeaksi tuntui
heille alussa tämä raatamisen järjestys; mutta,
pakoittaen luontoansa, taistwat he wiimein täyt'
tää kaikki arkiopäiwät aamusta iltaan. Ia niin
walmistui heidän omettansa, heidän peltonsa
muuttui hienoksi mullaksi, ja yhä awarammaksilaajeni korwessa uusi niittu. Makasi heidän edes»
sään uhkea Luhtaniittu,monikantoisena, mättääl-
lisenä, mutta heinää tuottamana. Tuli tuosta
kylwönaika; silloin myiwät weljekset lohon met-
sästänsä taas ja ostiwat sen hinnalla rukiita.
Ia kylwi Tuomas Impiwaaran uuden pellon,
kolme tynnöriä ruista hän kylwi sen pöllyäwiin
sarkoihin. Siitä kohosi pian teräinen oras ja
wiheriöitsi muhkeana syyskuun raikkaissa tuu-
lissa.

Mutta
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utta koiwukellastui,purppura-
hameessansa seisoi haapa, ja
illan kosteat sumut peittiwät
wäikkywään kohtuunsa Luhta-
niitun. Oli syksy taasen, ja
weljekseteiwätunohtaneet tal-
wen tarpeita; oliwat he myös
toimittaneet omettaansa kolme

mullikkaa ja yhden nuoren, jukuripään sonnin.Ia loppui työ ja raataminen ulkona, jossa kaikki
jo lepäsi kinosten alla; mutta pirtissä zo alkoi
askare toinen, askare aapiskirjan kanssa tuolla
pöydän ääressä. Ahkerasti harjoitteliwat weljek-
set lukua taas, ja heidän taitonsa karttui, waikka
wähitellen. Lukiwat he jo kelpo lailla sisältä, ja
käwiwät nyt puuhaan oppiaksensa ulkoa aapiai-
sen kappaleita; jämäten jahoristen joka nurkassa
nyt pyrittiin kohden kukkoa. Sinne ehtiwät he
myös wiimein toinen toisensa jäljessä: ensim-
maisena Lauri, sitten Aapo ja Simeoni ja wih-
doinpa Tuomaskin, mutta kaukana heistä wielä
työksenteliwätJuhani ja Timo. Lopultahan pääsi
myös Timokin toiwottuun satamaan, koska Ju-
hani wielä uskontunnustuksessa hikoili, huokaili
ja kiukkuisena puhkaili. Leikkelipä hänen sydän-
tänsä, että hän oli wiimeinen mies; mutta eihän
auttanut tuossa muiden armo, waan ainoasti
oma ahkeruus ja työ. Sisältä luki hän ehkä sel-
wemmin ja nopeammin kuin Timo, mutta woit°
tipa Timo hänen taasen ulkoa-oppimisessa.

Mutta
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!utta ne, joilla aapiskirja jo
oli muistossa, päättiwät nyt
muutaman päiwän jouten
elää, katsoen iloisesti taak-seen läpipäästyyn puuhaan
ja waiwaan. Pyssy kädessähe hiihteliwät ympäri met-

! siä; jakaatoi heidän luotinsa
walkeaturtkisen jäniksen lumisen näreen alla, kaa-
toi koirasmetson, joka kylmästä kömpelönä,höy-
henet pörrössä, istui kuusen partaisella oksalla
synkeän korwen ja jylisemän nummen rajalla.— Mutta pirtissä istui Juhani, istui ihan pai-
tasillaan, puserrellen pöydänpäässä hikeä, aapis-
kirja kädessä. Kowin äkeänä ja tukkaansa repien
hän hieroskeli jykewälehtistä kirjaansa. Tapah-
tuipa tuossa usein, että hän, unhoissansa ham-
masta purren, melkein kyyneleitä wuodattaen,
äkisti rynkäsi rahilta ylös, tempasi hawutukin
nurkasta kouriinsa, nosti sen korkeuteen ja pais-
kasi tuimasti maahan taas; ja silloin pirtti
jumahti, ja keikahti miehen lyhykäinen paita.
Niin hän tuolloin tällöin iski kyntensä tukkiin;
sillä suurella puuhalla juurtui aapiainen miehen
aiwoon. Mutta istuipa hän taasen pöydänno-
kalle kertomaan waikeata kappaletta. Ia wii-
meinpä, tullessa kewään, oli hänkin oppinut kir»
jansa kannesta kanteen; ja ylpeästi katsahtaen
painoi hän sen umpeen.
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inokset suliwat, wirtafiwat wetenä
alas niitulle ja nutulta Sompio-
suohon; ja käwiwät nyt weljekset
rakentamaan riihtänsä; perusti-
wat sen kappaleen matkan pää-
hän pirtistä, tuonne ahon tasai-
simmalle tanterelle ja kauas kaikui
taasen kirwesten paussina janurk-

kanuijan jyske. Ia koska aurinko korkeimmallaan
kiiriskeli yli taiwaan, koska metsät ja niitut wi°
heriöitsiwät ja ruis teki terää, silloin seisoi wal»
miina Impiwaaran riihi. Ihanassa kesäwaattees-sansa nähtiin luonto, tuoksuen heilimöitsi Pelto,
za parasta toiwoiwatImpiwaaranmiehet. Mutta
kerranpa tuuli äkisti wiskautui pohjoiseen, sieltä
liehtoi hän tuimasti pitkän, suwisen päiwän ja
saattoi ilman wiileäksi, koleaksi. Mäsymättä hänliehtoi, kunnes wiimein illan tullessa hän wai°
keni ja waipui lepoon. Kuin hauta oli äänetön
ja kylmä tämä yö, ja pellon powella makasi har°
maa halla kuin tukehuttawa painajainen nuoren
immen kukoistamalla powella. Ja seuraawana
aamuna katseli aurinko murheisella silmällä yön
tekoja, hyyrteistä, jäätynyttä laihopeltoa. As-
tuiwat myös weljekset warhain pirtistänsä ulos,
huomasiwat kamostuen hallan häwitystyön, ja
synkeäksi käwi heidän mielensä. Kahden, kolmen
päiwän päästä näkiwät he tuon ennen mehewän
laihon walkeana, kuihtuneena edessänsä.lubani. Niin meni toiwomme, kultainen
niittomme meni. Olki on jäljellä, mutta tähkä-
pää keikkuu siinä kuiwana, ilman ydintä ja woi-

maa
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maa. Niin, pojat, temmattiin meiltä tulewan
wuoden suurus.

Tuomas. Kowa isku, Marsinkinkoska muis-
telemme, kuinka tiukka täällä jo on metsien otus.
Niinhän kuin ilwekset me samosimme menneenä
syksynä salot tuhansiin ristiin, ja saimme tuskin
talweksemme rawinnon.

Mikä on siis tehtäwänä? Emme»
hän wielä juuri näin heitä peltoamme, jonkame
hiellä ja waiwalla walmistimme ahon jäykästä
kamarasta.

Tuomas. Sitä emme tee, waan syksyllä
kylmämme peltomme taas, tietäin että waihtelee
täällä hallaiset ja haitattomat wuodet ja että
päältä iskein haitattomia löytyy kuitenkin enem-
min kuin noita kirottuja hyyrrepartaisia.

Aapo. Askonpa hallan käywän terwehti-
mään meitä ehkä jokaisena kesänä, niin kauan
kuin Sompiosuo tuolla alhaalla on sammakkojen
ja karpaloin kotona. Niinpä kaiketi. Sentähden,
jos mielimme tästälähin säilytellä peltoamme
hallalta, niin kuiwatkaamme suo, johtakaamme
wesi ja kosteus sen pohjasta pois, raiwaten ja
kaiwellen siihen ojia. Ia siinäpä taasen lyömme
kaksi yhdellä iskulla: yhtaikaa poistamme pel-
loistamme hallan ja teemme itsellemme uutta
nuttua.

Tuomas. Sen luullakseni katsomme par-
haaksi kaikki. Niin on meidän tehtäwä, jos tah-
domme tänne sydänmaahan rakentaa itsellemme
taloa.

La
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apiot ja kirweet olalla, läkfiwät
he eräänä päiwänä alas suohon
sitä raiwaamaan ja ojittamaan.
Kaiwoiwat he ensin walta-ojan,suoran ja sywän, ja siihen joh°
dattiwat pienempiä molemmilta
puolilta; ja korkeita harjuja sam-maleista, mudasta ja sawesta

nousi pian ojain partaille. Kaswoi siinä kuihtu-
mia, matalia koiwuja; ne kaadettiin ja kannet-
tiin kasoihin seuraamana kesänä poltettawiksi; ja
uutta niittua karttui Impiwaaran taloon. Niin
he työksenteliwät monta raskasta päiwää war-
haisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Ia ojitet-
tuna nähtiin lopulta suurin osa kolkkoa Som-
piosuota, jonka pinta nyt rupesi päiwä päiwältä
käymään aina kuiwemmaksi. — Mutta kylwöaika
oli tullut, ja taasen kylwi Tuomas pellon, ja
pian kohosi maasta oras. — Talwensa wietti-
wät weljekset samoin kuin menneen, lukua har-
joitellen; ja olipa wiimein wähäkatkismus tarttu-
nut heidän muistoonsa. Mutta eiwät pysäyneet
wielä Eero, Lauri ja Aapo, waan jatkoiwat lu-
kuansa yhä eteenpäin kohden katkismuksen lop»
pua. Nälkäisellä watsalla istuiwat he monta
päiwää kirjansa ääressä; sillä huonosti oli otus
karttunut menneenä syksynä, ja lyhyempi kuin
ennen oli ollut heidän aikansa pyyntiin. Se
kyllä retkeiliwät metsissä nytkin, hiihdellen ym»
pari, mutta tiukka oli heidän waiwansa palkka.
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ulipa wiimein wiheriöitsewäkesä, ja reheänä kaswoi ruis
Impiwaaran pellolla. Mutta
kerran taasen tuuli äkisti poh-
joiseen kääntyi, sieltä liehtoi> hän tuimasti pitkän kesäpäi-
wän, kunnes hän illan tul-
lessa waikeni ja waipui le-

poon. Kuin hauta, niin äänetön ja kylmä oli
yö, ja pellon powella makasi harmaa halla, hen
gittäen kuoloa kylmää. Warhain seuraamana
aamuna astuiwat weljekset pirtistänsä ulos ja
katseliwat kauhistuen häwitystä mainiolla. Ia
walkeana, lakastuneena kajasti pian äsken wihe-
riöitscwä laiho. Tuumiskeliwat miehet mitä nyt
tehdä ja mihin keinoon ryhtyä, ja harkitsiwatparhaaksi raiwaten ja kaiwellen perinpohjin kui-
wata Sompiosuon, zosta he tiesiwät hallan nou-sewan heidän pelloillensa. Niin he päättiwät,
M möyräiliwät ja kaiweliwat sumuisessa suossa,
kuluessa kuuman kesän, nähden usein mieltä syn-
kistäwää nälkää. Oli silloin työpäiwä raskas;
wäsyneinä käyskeliwät he kotiansa wasta aurin-
gon laskiessa, ja tuskan ja waiwanmusta juonne
ympäröitsi waisun miehen huulet.

Mutta
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utta syksyn tullessa oli suojo reunasta reunaan ojassa
ia kuiwaksi nurmeksi muut-
tunut sen kamara; ja oli
siinä weljeksillä uusi, oiwal-
linen niittu, lakea Sompio-
niittu. Taasen pelto kylmet-
tiin, ja kuokittu oli uusia

sarkojakin ahosta kesäkylwöä warten tulemaksi
kewääksi. Mutta metsäotuksen karttumista oli
kowin hämmentänyt menneen kewään kylmyys,
ja wähemmin kuin koskaan ennen ehtiwät nyt
weljekset hankkia waroja talweksi. Kowin siis
kiristi heitä nälkä tämän talwen kuluessa, jona
syllänpaksu lumi peitti maan ja pakkanen oli
ankara. Seinät paukahteliwat, kiwet ja kalliot
halkesiwat, ja pienet lintuset putoiliwat lumi-
fiukaleina, kuolleina ilmasta alas. Kuomasipa
usein matkamies, että sylki hänen suustansa
jäätyi ilmassa kiinteäksi palloksi, ja kun ehtise maahan, liukui se kilisten tallan sileällä jäl-
jellä. — Eräänä tämänkaltaisena päiwänä, kun
pohjoinen kiljui waalean,kirkkaan, kylmästä kipe-
nöitsewän taiwaan alla, istuiwat weljekset pirt-
tinsä hiottamassa lämpimässä, keskustellen tilas-
tansa, millä keinolla tyydytettäisiin naukuwa
maha.

sukani. Tämä ei käy laatuun. Enemmin
kuin wuorokaufi on mennyt, sitten kun wiimei-
seksi söin. Ia mitä herkkua söin silloin ja kuinkasuuren kimpaleen? Tuhannen tulimmaista! kaksi
kuiwaa, pihkaista orawan koipea. Mutta sellai-sesta
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festa atriasta ei ole aikamiehen mako suuriakaan
tietäwänänsä. Mitä sanot, Tuomas?

Tuomas. Siristä nälkäwyötäs.
lubani. Katso: olenpa keskeltä pieni kuin

armahin röökinä, pieni kuin ruskea wihalainen;
mutta se konsti ei auta meitä iäksi. Ei auta,
waan mikä on tehtäwämme, se tehtaamme ja
pian. Sydän kuristuu, weljeni, sydän kuristuu
ja kolkosta ikäwyydestä lakastuu miehen mieli.

Oinieoni. Olisko tässä enää muuta keinoa
edessämme, kuin maantie, kerjäläisen pitkä ja
kowa peltosarka?

lubani. Se olkoon wiimeinen pelastuksen
tie. — Mutta minä hengitän kuin tyhjästä tyn-
nöristä. Eikö enää keksi yhtään ainoata konstia
ja koukkua weli Aapon aiwo?

Kapo. Mitä woimme saattaa matkaan tyh-
jästä?

sukani. Tyhjästähän on luotu koko tämä
maailmakin. Miksi ei syntyisi siitä sitten edes
yksi kappale tamppukakkua?

Aapo. Jos kaikkiwaltiaita olisimme.
lubani. Ah! jos olisimme edes heidän pi-

kenttipoikiansa, niin nytpä hyppelisimme tuolla
kultaisilla kartanoilla, ja mannaa, pojat, paljasta
mannaa söisimme ja hunajaa joisimme kuin wettä
wirrasta waan. Niinpä herrastelisimme; ja syl-
jeskellen kuuntelisimme, kun jokin kerjäläisrukka
maan päältä meille kertoilisi seitsemästä wiheliäi-sestä weljeksestä tuolla alhaalla mutaisen Som-
piosuon warrella, jotka oljentelewat sawuisessapirtissä, kuin nahkasiiwet toinen toisensa nis»

koilla
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koilla hongan holossa, ja näkewät nälkää kuin
sudet.

6erc>. Mitä turhia kuwailet? Käykäämme
Kuokkalan korpeen tarkemmin tutkimaan tuota
seutua, jonka syksyllä liian helposti heitimme.

lubani. Kontiot meniwät sieltä hiiteen; se
on melkein wissi asia.

Eero. Melkein! Mikä hulluus tässä istua
nälässämme ristissä käsin, kun ehkä woimme toi-
mittaa itsellemme oiwalliset paistit. Toiwomme
on heikko, mutta koettakaamme, lähtekäämme mai-
nittuun korpeen, ja ellemme kohtaa siellä karhua,
niin kenties jonkun muun otuksen. Mutta jos ei
tämäkään onnistuisi, niin onhan silloin lähellä
Kuokkalan talo, josta saamme lainaksi ainakin
leiwän miestä kohden ja ehkä wielä muutaman
wakan herneitäkin. Ihmisiin on tässä wiimein
kin turwattawa, ellei omat keinomme onnistuisi.
Mutta me otamme lainaksi ja maksamme, koska
jaksamme.

iin haasteli Eero, ja wihdoin
muutkin parhaaksi harkitsiwat
hänen neuwoansa seurata.
Pyssyt kainalossa, läksiwät he
koirinensa hiihtämään kohden
Kuokkalan korpea. Liukkaasti
suksi hangella juoksi, mutta
huohottain ja hitaammin kuin
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ennen nyt retkeiliwät weljekset;heidän polwiensa
entinen zäntewyys tuntui jotenkin herwottomaksi.
Lopulta ehtiwät he tarkoitettuun tienoonsa ja ru-
pefiwat hiihtelemään tuonne tänne kohden kaikkia
suuntia, etsien kontiota, waan aiwan turhaan.
Ilta läheni; weljekset heittiwät jo kaiken toiwon,
mutta päättiwät Eeron kehoituksesta wielä ker-
ran etsiä erään metsäisen kallion ympäristöäkor>wessa. Heidän sinne tultuansa, nousi pian tuima
haukunta, ja ulos jynkästä kuusistosta ryntäsi
karhu, kiirehti pois, ja pyrynä pyöriskeli lumi
hänen jäljessään. Juoksi hän, moniallemutkistel-
len, monialle kaarrellen liukuiwat weljekset kiiltä-
willä suksillansa, jakoirien mekastawasta äänestä
karheasti jorotteli pakkasen äkeä ilma. Kuuluipa
wiimein ampaus Tuomaan pyssystä, ja werta
wuodattaen ryömikontio hangessa. Karkasiwat
hänen päällensä koirat, läheni häntä mies jyke-
wällä karhunkeihäällänsä, ja siinä melkein ilman
yhtään wastaanrynnistystä otti otso kuolemansa
miehen keihäästä ja koirien hampaista. Alas
kämmenillensä hän waipui ja puhalti ulos hen-
kensä hurmeiseen lumeen. Mutta tuskin tämä
olikaan tapahtunut ja weljekset kokoontuneet saa-
limsa ympärille, niin jopa metsästä taasen kuului
tulinen haukunta ja reuhu. Silloin kaksi nuorta,
wuoskuntaista karhua kuppaisi, koiriapaeten, ulos
konnostansa, muutama sata askelta pois sen tal-
wifijasta, joka ensiksi kohdattiin ja saawutettiin.
Ia nousi kiiwas tappelus willaisten penikkain ja
rohkean Killin ja Kiiskin wälille, joka purewana,
werisenä kesti, kunnes weljekset keihäinensä rien-

siwät
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siwät apuun koirillensa. Pian myös kaatoiwat
he kiukkuisesti taistelemat mullikarhut ja lopetti-
wat karwoja pyryttämän leikin.

utta ilta oli tullut; kan-
nettiin lihawa saalis kuu»
sisen, sammaleisen kallion
juurelle ja tehtiin walkea.
Mutta walkean tuuliselle
puolelle rakettiin yösijat
partaisista hawuista, ja
hawuistakohotettiin werho

seiwästen ja karankojen nojalle, joka esti tuulen
kiehtomasta ja saattoinuotion liekin suopeasti loi°
mottamaan. Siitä käwiwät nyt weljekset mais-
taman illallisen toimeen, piirsiwät ja nylkiwät
emäkontion muhkean kääpän, leikkasiwat siitä peh-
meitä miiluja, paistoiwat ne tulessa ja täytti-
wät mieluisasti nälkäiset watsansa, eiwätkämyös
unohtaneet Killiä ja Kiiskiä. Ia nukkuiwat hepian partaiselle wuoteellensa,koska wäsynyt ruu-
mis oli rawittu ja murhe nälästä moneksi päi-
wäkst poistettu. Herttaisesti lepäsiwät myöskoi»
rat, juostuansa kauan ja kiiwaasti; lepäsiwät,
leuka käpälällä, tuolloin tällöinawaten silmiänsä,
jotka jalolla tyyneydellä oliwat teroitetut koh-
den werisiä otuksia kinoksella. Lepäsiwät he kaikki
nuotion leimutessa ja taiwaan tähtien pilkkiessä;
mutta heidän ympärillään kuiwettuneissa kuusissa
paukahteli pakkanen ja jylhässä metsässä weisai»

li
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liwat kylmät,huokailemat tuulet. Iaaamun wal-
jetessa läksiwät weljekset hiihtelemään saaliinensakohden kotoa taas; jaraskas oliheidän taakkansa,
mutta hauska.

arhainen ja kaunis oli seu-
raawa kewät. Ahkerasti har-
joitteliwat weljekset kalasta-
mista kirkkaalla Ilwesjär-
wellä; ja heidän werkkoonsa
takertui tai onkeensa tarttui
moni kyrmyniskainen ahwen

ja kultakylkinen sorwa. Nannalla, tuoksuawan
tuomen werhossa he istuiwat monen kelmeän
kesäaamun kajastaessa, lippaellen ylös ongillansa
Ahtolan kiiltäwää karjaa. Siinä sorsat naristen
lenteliwät pitkin järwen öljytyynettä pintaa, ja
weljesten luoti heistä kaatoi lennosta monta.
Kaunis oli kewät niin Ilwesjärwen rannoilla
kuin nutuilla ja laihopelloilla Impiwaaran pirtin
ympärillä, jossa uhkea wiljarehoitti, kaswainpäi-
Wien hohtawassa paisteessa ja öitten lempeässä
wiileessä. Niehui tänäkin kesänä monasti tuima
pohjoinen, saattaen wiimein koljon ja tyynen
yön, mutta sywällä Sompioniitun pohjassa ma-
kasi halla, teroitellen korwiansa, waan woima-
tonna kohottamaan päätänsä nurmen kamaran
alta ylös. Niin kaswoi pellolla wilja ja nutulla
heinä tänä heleänä kesänä, ja wälistä lempeä
sade taas kasteli tuoksuawaa maata. Helteisessäpou
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poudassa niitettiin niitut ja leikattiin pellon ras-
kastähkäiset rukiit; ja korkeina torneina seisoi-
wat niin suomat Luhta» ja Sompioniituillakuin
aumat pirtin ympärillä. Nunsaimman sadontuotti tämä kesä, jota weljekset aina riemuiten
muisteliwat «kultaisena kesänä".

utta koska wilja oli leikattu
ja kylwö tehty, läksiwät
weljekset eräänä lauwan-
tai aamuna kauan warus-
letulle retkellensä, läksiwät
pappilaan rowastin tutkin-
non alle. Isällisesti, lem-
peästi kohteli heitä rowasti,

ja huomasi pian suureksi iloksensa, että heidän
lukutaitonsa oli moitteeton, wieläpä yhden ja
toisen wallan kiitettäwä. Laurin julisti hän par-
haaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Wie-
läpä huomasi hän heidän käsityksensä uskonopissa
yleiseen selwäksi, wilpittömäksi. Sentähden,koska
he wiikon päästä seuraawana sunnuntaina pala-
siwat rippikirkosta kotiansa, oli heillä jokaisella
kädessä nahkakansinen uusi testamentti, rowastin
lahjoittama ahkeruuden palkinnoksi. Tyytywäi-
sinä, mutta wakawillakaswoilla astuiwat he pirt-
tiinsä, jonka Tammiston Kyösti, heidän karjan»
hoitajansa menneen wiikon kuluessa, oli lakaisnut
ja lehdittänyt. Mutta koska he oliwat atrioin»

neet
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neet ja Kyöstiheistä poistunut, istuiwat he ku-
kin itseksensä tutkistelemaan raamattua; ja sywä
äänettömyys wallitsi huoneessa.

Nn meni suloinen kesä, tuli
syksy raikas ja wiileä, tuli
talwi ja onnellinen kesä taas.
Niin wuodet, jotka nyt seu-rasiwat, saattoiwat onnea ja
menestystä Impiwaaran ta-
loon. Ahkeruus on onnen
lähde, ja ahkerasti puuhasi-

wat ja toimitteliwat weljekset, josta pellot laaje-
niwat yhä enemmin ja enemmin, wiljaa karttui
aitan laariin, hewosia talliin ja nautoja omet
taan orsien alle.

eisoi wielä tallissa tuo wanha,
ykssilmäinen Walko,mutta kah-
den puolen häntä hinkaloissaan
kaksi luiskeata warsaa, toinen
ostettu Tammistosta, toinen
Kuokkalan waarilta. Teräwästi
rouskutteliwat warsat peltoke-
don kirkasta heinää ja, katsah-

taen lapsekkaalla huolettomuudella, tekiwät tuol-
loin tällöin wähän kiusaakin »vanhukselle heidänkeskellänsä, mielien terwehtiä häntä matalan wä-

li



Seitsemän weljestä

478

liseinän yli. Mutta äkeänä, korwat niuhossa,
Walko seisoo, ja heinissä lepää hänen riippuma
huulensa, kun wanhat,kuluneet hampaat kalsustipienentää ruokaa. — Kymmenen nautaa seisootalon ometassa. Jos aukaisit sen owea, niin kat-
soi sinua wastaan kahdeksan wilpitöntä, waka-
waa lehmännaamaa ja kaksi sonnia, kuin kaksijuurewaa terwaskantoa. Jopa wanhempi heistä
on tuomittu tulemana kewäänä kadottamaan wa-
pautensa ja suostumaan wetohärjän kohtaloon,
mutta nuorempi tuossa saa edelleen omassa wal-
lassaan sorkehtia karjamailla. — Niin talon ome-
tassa, jossa ahkerimmin kaikista askarteli Simeo-
nin nuhteeton käsi.

!ousi wähitellen kaikki talonpojan
I talossa tarpeelliset huoneetkin
Impiwaaran piyalle. Niinpä
kohosi myös oiwallinen sauna
pihan ja pellon rajalle, ja sil-
loin katosi pirtistä parwi, katosisen owinurkasta kiuwas uuni, ja

sijaan rakettiinkorsteini, taloissa tawallinen. Na-
lettiin palhotuista kuusista uhkea laattia, joka,
ennen alkaen wasta huoneen puolesta pituudesta,
ulettui nyt periltä aina kynnykselle. Wielä lyö-
tiin entisten läpien sijaan seiniin kolme walaise-waa akkunaa. Ia nyt, kun katsahdit huoneesta
ulos päiwän puoleen, näit talon pellot jaLuhta-
niitun peltojen alla, kauempana toisen, lakeam-

man
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man niitun, entisen Sompiosuon. Halki peltojen
ja nuttujen kulki talon tie kohden kirkkoa ja en-
tistä kotoa, juoksi nutusta tiuhaan kuufistoon,
siitä pitkin nummea Teerimäen harjulle, joka ko-
meana haamoitti etelässä kimmeltäwien pilwien
rajalla. Koska länteen katsahdit, näit peltojen
takana sammaleisia kallionkieluja, tuolla ja täällä
matalan, mutta jäntewän männyn, jonka huoju-
malla latwalla aurinko usein kesä-iltana säteili.Mutta pirtin pohjoinen akkuna katseli jynkästi
kohden Impiwaaran jyrkkää wuorta. Niinosoit-
teli itsensä eteesi maailma,koska lakeassa tuwassakatsahdit akkunoista ulos ilmoihin. Mutta jos
aukaisit huoneen raskaan owen ja iskit silmäs
itään ja koilliseen, niin huomasit kiwisen, kantoi-sen ahon, ahon reunalla nummen ja jylisemän
hongiston, jonkahelmasta astuikesän aurinko tai-
waalle ylös. Tämänkaltainen oli luonnon muoto
Impiwaaran ympärillä, joka nyt olinousemassawaltaiseksi taloksi.

uutoksesta, joka tapahtui wel-
jeksissä ja tämän kautta Im-
piwaaran pihoilla ja wai°
nioilla, kulki pian maine ym-
päri Pitäjää. Tuota ensin
tuskin uskottiin,mutta maine
pysyi totena, jota kummas-
tuen kerrottiin; ja rupesipa

wähitellen nousemaan weljeksille arwoa ja kun-
niaa
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maa. Itse kuitenkin he harwoinsiirtyiwät omilta
maisemiltansa pois; ja syntymätaloansa eiwät he
tahtoneet nähdä, ennenkuin oli tullut aika, jona
Jukola oli heidän omansa taas. Sen lupauksen
oliwat he tehneet ja ainapa kartteliwat he mat-
kan päästäkään näkemästä kotonsa armaita mai-
nioita.

ulipa wiimeinenkesä niistäkym-
menestä wuodesta, joiksi Ju-
kola oli annettu wieraan wil-
jeltäwäksi; ja syksyllä oli siis
weljeksillä walta muuttaa syn-
tymätaloonsa takaisin. — Oli
kesäkuussa kirkas ja lämmin
sunnuntaipäiwä; Impiwaaran

awatusta owesta wirtasi sisään auringon heleä
paiste, kuwaten kultaisen kaawan tuwan lehdite-
tylle laattialle. Pöydän ääressä istuiwat äänet-
töminä Tuomas ja Simeoni, lukien kumpikin
uutta-testamenttiansa; Juhani, Timo ja Eero
käyskeliwät ulkona wiljamailla jakatseliwat ihas-
tellen tämän herttaisen kesän kukoistamaa kau-
neutta; ääneti waelteli metsässä Lauri, mutta
Aapo oli käynyt terwehtimään TammistonKyös-
tiä. Sinisenä kaarteli taiwas, ilmassa liehtoi hil-
jainen länsituuli, uudessa lehtiwaipassansa wäik-
kyi mäellä koiwu, ja walkeawaahtoinen pihlaja
lewitti tuoksua ympärillensä kauas. Impiwaaran
pellolla laine lainetta liepeästi ajeli ja wilja wäl-

käh
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