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Kuudes luku(jatkoa)

Aapo. Me rukoilemme: rientäkäät! Itse
kyllä laitamme pystywalkean, koska täällä nur-
kassa löytyy halkoja, uhkeita, tuohisia halkoja.

lubani. Niinpä wanhassa Jukolassa, noi-
den tuttawien, nokisten ortten alla istumme taas,
ja tässä wiiwymme aina Wappuun asti. Enti
nen tupa olkoon wielä tämän talwen kortteeri-
namme.

Tuomas. Mutta annappas kesän tulla.
lubani. Annappas kesän tulla, ja pirtti,

ensimmäistä uhkeampi, seisoo Impiwaaranaholla
taas.

Tuomas. Koska waan lumi on mennyt,
kaikuupa wieläkin kirwesten iskuista korwet ja
wuoret ja Jukolan weljesten ei tarwitse enään
kerjätä tuulenturwaa muilta.

lubani. Potrasti sanottu. Tuomas, unoh
takaamme se kirottu temppu, joka saattoi pirt-
timme tuleen, ja kuwailkaamme mielessämme
uutta pirttiä, jonka kohotamme pystyyn taas.

Tuomas. Tiedä, että jo lähteissämme pe-
loittawalle retkelle powestam kaikki närä häl-weni; ja tiedä, koska tiellä, juostessas mun jäl-
jessäni, sinä puhaltelit niskaani kuin uiwa orhi,
niin leikkasipa tämä sydäntäni.

Judani. Sentähden riemuitkaamme, että seretki on päätetty ja että seisomme lämpöisessä
pirtissä taas. — Tuossahan tuodaan meille ruo
kaa ja juomaa ja tuossa kaksi maltaista lyhdettä
kiiltäwiä olkia. Kiittäkäämme Jumalaa, armaat
weljet!

Mutta
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utta iloisesti leimusi
koiwuinen pystywal-
kea, jonkaherttaisessahauteessa weljekset
itseänsä mieluisasti
lämmitteliwät. Siinä
hetken seisottuansa,
seitsemän miehen ri°
wissä, siirtyiwät he

pöytään nauttimaan lihaa, leipää, makkaroita ja
lämmitettyä olutta, jonka kaiken heille nahka-
peitturin emäntä, armoittelewa waimo, rakensi.
Isäntä itse otti huolen Mallosta, talutti hänentalliin ja täytti soimen heinillä hänen eteensä.Wiimein, seuraten miesten jälkiä, tuliwat myös
koirat synkeältä retkeltänsä, tuliwat huohottaen,
liehakoiden, ja ilosta leimusiwat heidän silmänsä.
Suurella ilolla ottiwat weljekset heitä wastaan:
armoitteliwat heitä, rawitsiwat heitä ja hywäili-
wät heitä kaikin tawoin.

utta koska weljekset oli-
wat atrioinneet, wai-
puiwat he alas olkisillewuoteillensa, ja pian,
käärittyinä unen hie-
noon huiwiin, unohti-
wat he elon taistelon.
Makeasti he makasiwat,
jakauan wielälämmitti

heitä
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heitä loimottawa walkea, kunnes se riutui ja
hiiltyi. Sulki silloin emäntä pellin, ja tupaan
wirtafi uunista ihana lämmin; siitä kallistui
waimo itsekkin wuoteellensa taas, ja oli jälleen
huoneessa yleinen hiljaisuus. Mutta ulkona hyp-
peli pakkanen räiskytellen pitkin aitoja, pohjoinen
liehtoi woimakkaasti tähtikimmeltäwän taiwaan
alla, josta kalwea kuu hymyten katseli alas.

24? )
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Seitsemäs luku.

ewäällä warhain,
jo ennen kurkien
tuloa, heittiwätweljekset Jukolan,
pakeniwat Impi-
waaranaholletaas

ja rupesiwat kohta kaikin woimin rakentamaan
itsellensä uutta pirttiä. Pian lepäsi nurkkakiwillä
jykewiä hirsiä ja kerros liittyi kerrokseen. Sil-
loin monena päiwänä aamun koitteesta aina ilta
hämärään paukkuiwat kirweet ja jumahteli ras-
kas nuija. Siinä Juhani, Aapo, Tuomas ja
Simeoni istuiwat kukin nurkallansa, mutta muut
palhoiliwat ja kiiritteliwät lontoja myötenhirsiä
ylös rakennolle. Hikipäin, mutta hauskalla mie-
lellä aina he puuhailiwat, ja wakaasti kohosi
huone ja ympäri tuoksusi pihkan raikas haju.
Muttamenipä taasenpäiwiä, joina weljekset ei lii-
kuttaneetkaan kirweitänsä, waan kuorsaten sikeässäunessa wiettiwät wuorokautensa illasta iltaan ja
wielä kolmanteenkin aamuun.

Km
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uitenkin, jo ennen laihopel-
tojen kellastumista kylässä,
seisoi pirtti walnmna Im-
piwaaran aholla, seisoi sa-massa paikassa, samassa
muodossa ja tilassa kuin
ensimmäinen; uhkeampana
wielä se seisoi. Ia nytpä
weljekset, koska luja pirt-

tinsä oli walmis, taisiwat päätyä täysin woi-
min pyyntöretkillensä taas. Sekä metsästykseen
että kalastukseen Ilwesjärwelle warusteliwat heitseänsä, läksiwät aseinensa, pyydykfinensä mat-
kaan, ja koiratkin seurafiwat heitä tultaläikkywillä
silmillä. Wäsymättä samoiliwat he metsäisiäwuoria, soita za maita, ja wiilteliwät kaikkialle
järwen heleää pintaa, kiehtoen itsellensä elaketta
sekä hetkeksi että tulewaksi tuikeaksi talweksi. Ja
silloin Ahtolan ja Tapiolan asujamista moni
henkensä heitti.

!utta mielinpä nyt kertoa
wanhasta Taula-Ma-
tista, weljesten ainoasta
ystäwästä täällä met-
sissä. — Oliukko,nimeltä
Taula-Matti; asui tuu-
healla, wisaisella mäellä,
yksin hän asui pienessä
majassansa muutama tv-

hannen askelia Impiwaaran wuoresta. Taulaa
teki
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teki hän pehmeintä Hämeessä ja wallan wah
woja tuohikenkiä, ja tämä Mirkansa toi hänelle
puuttumatta jokapäiwäisen leiwän. Nuorempana
oli hän matkustanut Pohjanmaalla, jonne ja-
lona kyytimiehenä seurasi entistä pitäjän rowas
tia, joka oli muuttanut aina Lapinmaan rajoille.
Siellä oli Taula-Matti wiipynyt seuraaman ke-
sän, pyynnellen karhuja, ahmoja ja kurkia Poh-
jolan äärettömillä rämeillä. Näiltä retkiltä oli
hänellä kertomista paljon; ja muisto oli hänellä
werrattoman tarkka; eipä hän unohtanut, mitä
hän kerran näki tai kuuli. Tarkka oli myös hä-
nen hawaintonsa ja silmänsä; pyörryttäwien sa
lojen halki hän waelteli milloinkaan eksymättä.
Ei löytynytkään paikkaa niin kaukaista, missä
hän waan kerran oli käynyt, jonka suuntaa ei
hän luullut tietämänsä, erehtymättä hiuskarwan
wertaa. Hän osoitti sen kohta peukalollansa; ja
turhaan wäitteliwät wastaan, niin järkähtämät
tömänä piti hän tietoansa. Jos esimerkiksi ha
neltä kysyit: »missä on Wuokatti", wastast hän
kohta, puskien peukalollansa kohden taiwaan reu-
naa: »tuolla; katso Pitkin peukaloani; tuolla,
waikka ampuisit. Kuusamon kirkko on tuon pie
nen kuweron kohdalla, mutta siitä pieni kukon
harppaus oikealle kulkee linja Muokattiin". Sa
moin, jos kysyit häneltä: »missä on Porrassal-
men tappeluskenttä", wastasi hän taasen wiipy-
mättä ia puskien peukalollaan kohden taiwaan
reunaa, »tuolla; katsos pitkin peukaloani; tuolla,
waikkas ampuisit". Niin oli ukko tarkka, ja tar
koin tunsi hän myösmetsät monien peninkulmien

awa
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awaralta majansa ympärillä. Moneen ristiin oli
hän ne astellut, etsien milloin kääpiä, milloin
kenkätuohia ja milloin käyskellen pauloillansa.
Tapahtui myös joskus, että hän, näin ympäri
kuljeksien, poikkesi Impimaaran pirttiin terwehtimaan weljeksiä. Ja silloin oli weljeksillä hauska
hetki: suut selällään he kuulteliwat ukon kerto-
muksia, suut selällään ja korwat pystyssä kuin
nahkasiiwen korwat. — Kerranpa taasen eräänä
elokuun iltana istuu hän weljesten luona, haas-
tellen metsäretkistänsä pohjoisilla mailla.

puliani. Wai niin. Mutta kuinkas sitten?Niin, kuinkaspa käwi? Tul-
tiin siitä oikein moiselle aukolle, heilumaan suo-hon, ja suksilla sujuttiin yli tuon pöhisewän
haudan. Löydettiinmonta lämpöistäkurjenpesää,
ammuttiin monta kirkuwaa kurkea, pullisteltiin
pussimme munilla ja höyhenillä, ja kurjet Mis-
kasi mies aika rykelmänä olallensa. Ia sitten me
ryypättiin. — Siitä lähdettiin liesuun taas, koi-
rat ja kurjet niskassa, ylihelluwan ja hyllymän,
poriseman ja pirisemän rämeen; jausein oliuros
menemäisillänsä kuun kullan päimikst iankaikkiseen
symyyteen, niskassa marisema koira. Mutta tul-
tiinpas kuitenkin mäikymällemäelle taas, namealle
taipalelle, maikka markina kuin uitetut hiiret.
Siihen rakennettiin yöleiri, tehtiin heiluma tuli
ja riisuttiin päältä lotisemat nutut. Eikä siinä
muuta kuin tempasit tuppeen maan sekä housut
että paidan, tuppeen kuinankeriaannahan. F>öy-
rysimät pian maatteet oksilla, kihisimät kurjen-
munat mujussa ja me itse nyt kääntelimme

it
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itseämme ja wääntelimme tuossa tulosen herttai-sessa hauteessa, ilki-alastomina kuin öisetkyöpelit.
Ia sitten me ryypättiin. — Mutta mitenkäspä
luonnistui aika? kuinkaspa kului meiltä toukoyö?
Ainahan tuossa koirat kierteliwät noita kosteita
sieraimiansa ja mulkoiliwat ylös puitten latwoi-
hm. Lopultahan mekin rupesimme tirkistelemään
ylöspäin, ja mitäpäs näimme siellä?

Juliani. Sanokaas. Kaiketi pienen kyyny-
silmän karhunpoikasen.

Tai itse Körrin ja Kyöpelin, ar
waan minä.

Ei niin eikä näin, waan istui
siellä tumpuri ahmawetkale kuiwan, partaisen
männyn haarikossa. Heiskanen ampui, mutta
turhaan; Pikku-lussi ampui, mutta turhaan;
liwautinpa lopulta minäkin, mutta melkein sa»malla autuudella. Heilahti ahma waan kerran
ja ärähti oikein ilkeästi, mutta istui koreasti
oksalla jäljellä. Silloin huusi Heiskanen: noi»
danjuonia, noidanjuonia!" otti taskustansa kuol-
leenhampaan, puri siihen muutaman kerran ja
sylki luotiin, jonka hän kiersi uudestaan pys-
syynsä. Sitten soikotteli hän hetken kädellänsäilmassa ja, wäännellen silmiänsä peloittawasti/
lausui, peewelin poika, pari kolme eriskumma/°
lista, hirweätä sanaa, ampui, ja alaspa mötkähti
männystä ahma. Mutta kaukana kuolemasta oli
wielä peijakas, ja nousipa leikki taas. Me itse-hän, ihan alastomina kuin oltiin, emme taitaneet
astua juuri liki tuota häijyläistä; eiwätkä mieli-
neet lähestyä häntä koiratkaan, waan tuossa he

nil
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nilkutteliwat ja nalkutteliwat fyllan päästä, koska
ahma pyrskäytteli, pyrskäytteli heitä moristen
pensastosta wastaan. Noitawoimat, näettekös,
waikuttiwat wieläkin. Mutta rupesi Heiskanen
taasen latomaan suustansa kauheita sanoja, soi-totellen kättänsä ja wäännellen silmiänsä hir-
weästi. Ja kas kun nyt koira oikein karkasi kiinni
tuohon punakitaiseen wekamaan, karkasi kipenöit-
sewänä rakettina waan, niin tulipas siitä Pölly-
tys. No herran poika, kun se koira nyt pani sen
ahma rukan noin, noin, noin waan! Etpä, pci»
jakas wie, ole nähnyt sellaista löylyä jakuranssia
wielä, et totisesti.

Jukani. Tulimmaista tuhannen!
Siinä olis ollut lysti!

Olipa se hauskaa ja lystit-
lista leikkiä, oli mar'!

Himo. Ia sitten pistitte ahman pussiinne?
Olihan tuo pulskeakin pus-

siin pistettäwä jalli; lihawa köntti. Niin; ja sit-
ten me ryypättiin. — Sitten puimme nutut
päällemme taas, ruutikuiwana, ja pantiinpa ko-
reasti maata tuohon heiluman tulen hauteesen.
Mutta wähänpä siinä unta uneksuttiin, koska
noidannuolia kuin tulisia karmeita lenteli lakkaa-
matta ristiin rastiin ilmassa huimaaman päämme
yli. Aseinpa kyllä putkahteli Heiskanen ylös,
huutain korkealla äänellä: «sammu, noidannuoli,sammu, noidannuoli!" jakohahtaen raukeniheistämoni, mikä metsään, mikä harmaasen suohon;
mutta useampi wielä mennä pyhkäist pitkin sileätätietänsä, huolimatta hänen huudostansa. Ker»

ranpa
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ranpa kuului, wiiltäen pohjoisesta etelään, rii-
watun äkeä ja wmha Puhina, jota seurasi wielä
Pientä wilinätä kauan. Mikähän pokko siitä wilk-
kaisi? kysyin minä Heiskaselta, joka hetken päästä
minulle morahtaen wastasi: manihan siitä itse
ukko Kiisi". — Kului taasen tunti, kului kaksi, ja
tulta iski liepeä, sumuinen ilma. Mutta idästäsuon partaalta kuului äkisti ääni kuin samma-
teisten kuusten kohaus, ja wastasi nyt suon län-
tiseltä rannalta pian taasen toinen ääni, mutta
hieno niinkuin kahaus pienestä toimistosta. Mikä
kohaus se siellä, ja mikä kahaus tämä täällä?
kysyin minä taasen, ja wastasi wiimein Keiska-
nen morahtaen: hoastaahan kuusiston toatto
tyttönsä kanssa". — Mutta meni wihdoin yö
ja koitti kerran aamu ja siitä lähdettiin tallusta-
maan taas. Kas kun nyt juuri metsän rannalla
näimme hallawan, sen peewelinmoisen suden,
mutta hän pakeni kuin hernehaasia tuulispäässä.
Näkyi wiimein enään wasempi takajalkansa, minä
ojensin pyssyni ja ammuin tassun poikki, poikki
niinkuin rouskun, mutta pelastipa hän nahkansakuitenkin. Poikki ammuin äijä paran töppösen.

Moi peijakas! Kääppä poikki kuin
jääpuikko, ja makasi edessänne maassa kuin pöy-
dällä laskiaissorkka?Ei sentähden juuri niin.

Tuomas. Mutta mistä huomasitte käpä-
län katkenneeksi?

luoksimmehan hänen jäljes
sään huikean matkan ja näimme usein, kuinka,
susipojan astellessa, laahaawa, letkuwa talluk-

kansa
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kansa oli tehnyt tuommoisia kymmenen numeroja
santaan.

No wie sinun perhana! Kymme
nen°numeroja santaan? Xi, hi, hi!

Selwiä kymmenen numeroja.
Susi oli päiwissä.

Susi oli päiwissä, jos mie
hetkin. Mutta koirat peijakkaat eiwät siirtyneet
syltääkään kintuistamme, waan asteliwat alaku
loisina, hännät lyyhyssä, nuo ennen aina urheat
koirat.

Japo. Mikä olimasentanutheidän intonsa?Noitakeinot, hurmaawat lu-
mouskaasut, joista ilma oli täysi kuin ruutisa
wusta sodan ilma. Tosin koetti Heiskanen pa-
rastansa, manasi ja sadatteli, soikotellen kättänsä,
mutta turhaan perin. Ia Pikku-lussi weitikka,
hän juosta tapsutteli kuin keri, tömitellenmaata,
hioten kowin. Sillä eihän ollut pojalla koipea
kuin kaikkein korkeintaan kolme korttelia; mutta
olipa hänellä oikein saukon selkä, pitkä ja sitkeä.
Sitkeä oli koko mieskin, riiwatun sitkeä ja kiinteä
kuin saukko itse. Kauan hän pöllytteli sutta pe
rään, joka ontuen tallusteli edellä; mutta eipä
lopultakaan auttanut, waan täytyi hänen heittääKäntä-Keikki metsien haltuun. Niin; ja sitten
me ryypättiin. Ia koska tämä oli tehty, käy
tiinpäs astelemaan kotia päin taas, kantain run-
sasta saalistamme. Niin asteltiin, pussit kama
lossa, pusseissa munat ja höyhenet ja yhtä ja
toista pienempää metsäwiljaa, sukset ja kurjet
selässä, Pyssyt kourassa; ja wuorotellen lönkyt

teli
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teli kunkin olalla karwainen ahma. Niin kuljet-
tiin. Mutta lentelipä pilwien rajalla pieni, mö-
köttäwä taiwaanwuohi; minä ammuin sen ja
pistin pussiini. Siitä käytyämme hetken, näinpä
männyn latwassa siipiorawan, litteän ja suuri-
silmäisen, minä ammuin sen ja pistin pussiini.

ultiin lopulta wäljille, kor-
keille ahoille ja näkyi ker-
ran wielä etelässä Turkki»
lan talo, josta oli lähdetty
tuimalle retkelle. Tultiin
weriseen paikkaan, jonka
Turkkilan isäntä jo Pyyn-
timmennessämme oliosoit»
tanut meille ja jossakarhu

kaksi päiwää sitten oli tappanut uhkean orhin.
Siinä katseltiin hetki kontion tahrattua pöytää,
ja huomasinpa kohta, että hän nykyään, kaiketi
menneenä iltana, oli auringon laskiessa käynyt
nauttimassa tähteitä paististansa. Arwelinpanyt
hänen palaaman samaan paikkaan taasen tämän-
kin päiwän sammuessa, ja sentähden päätin jäädä
häntä wartomaan; mutta edelle Turkkikaan läk-
siwät muut iloista ehtoollista rakentamaan. Sii-
näpä seisoin nyt ja tuumiskelin, tuumiskelin ja
pitelin päätäni, kuinka tuota wierastani wuot-
taisin lakealla aholla, jossa, kiiwetäkses ylös, ei
seisonut yhtään ainoata puuta. Mutta »sukkela
wikkelän woittaa",keksinpä keinon wiimein,oiwal-
lisen oikein moisen koneen. Näinpä siinä lähellä
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terwaskannon, mustan ja julman suuren, jonka
juuret kewäitten kirret oliwat kohottaneet ylös,
ainakin kyynärän korkealle. Siitähän naputin kir-
weelläni poikki sen keskimmäisen juuren, joka tun-
kee oikeasti alas, kiskoin ulos ja awarstn kuoppaa
wielä hieman. Sinne nyt matelin sisään, pistin
kiwäärini kidan ulos werikenttää kohden ja ru-
pesin koreassa suojassa odottamaan ohtopoikaa,
päälläni ankara linna. Hän tuli, läheni kontien
arolta, iski hampaansa orhin rewittyyn lapaan,
ja päätinpä nyt waroten antaa hänelle lyijyä
otsaan. Mutta peeweli kuitenkin! kilkahtipa sil-
loin perin pikkuruisen tuo messinkiwiilu pyssyni
perässä wasten takkini tinanappia, ja kilahduksen
kuuli paikalla kontion tarkka korwa. Willittynä
karkasi hän kohden, mutta paukahtipa häntä was-
taan. Siitä kuitenkaan huolimatta, juoksi hän
waan päin, kirkuen peloittawalla äänellä. Kuu-
luipa nyt jytinätä pääni päällä: juuret ryskysi
ja maa remahteli, koska monisarwinen kanto nos-
tettiin päältäni pois. Ia minä poika parka ajat
telin jo tulleeksi tuhoni päiwän ja marroinpa
waan, Pyssy kourassa, koska tuikahtaisi esiin hir-
mun awattu kita. Mutta äkkiinpä nyt lakkasitelme, ja kaikki oli hiljaa, äänettä kuin haudassa,
ja eipä, niinkuin odotin, tullutkaan tuosta isket-
täwäksi yhteen. Warroinpas hetken wielä, mutta
katsoa kurkkasinhan lopulta pystyssä töröttäwien
juurien wälistä toiselle puolelle, ja siellähän ma
kasi ihan hengettömänäkarhu, kaadettu kanto sy-
lissä, ja nmodattaen uhkeasta rinnastaan wer
tansa multaan. Mutta heleijaa! ajattelin minä,

seis
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seistessäni wapaana poikana taasen, wapaan tai-
waan alla. Olihan terwaskanto wallan sukkelasti
siirtynyt päältäni pois.

Juliani. Kelwetti, sanoi Heskuun Jaakko!"
Himo. Wie sinun seitsemän seppää!
lubani. Sukkelin tempaus maan piirissä!
duornas, ilrhea tempaus, miehukas tem-

paus sekä kontion että teidän!
Juliani. Oi sinä musta sonni!

Perhana! Enhän taida enäänmuutasanoa. Mutta kuinkas sitten?Niin, armaathan, kuinka sit-
ten käwi, armaathan että paukaus kuului Turk-
kitaan kuin ammeen pohjasta ja saattoi pian
miestä niinkuin sääkseä aholle. Ianousi nyt re°
mua ja meteliä, koska taipumassa, keikkumassa
salossa kannettiin kontiota taloon. Olipa siinä
aika taatto: riippuen Nikissä, pimitti hän koko
Turkkilan tuwan kuin taiwaalla sakea ukkospilwi.— Siinä oli sen päiwän puuhat, sen päiwän ja
retken. Ia sitten me ryypättiin.

lubani. Ia mietitte iloisia peijaisia.
Ne Turkkilassa aljettiin ja

pappilassa päätettiin, päätettiin liemisillä naa-
moilla ja laimeilla silmillä. Niin oli, za ne päi-
wät owat olleet ja menneet. Mutta mieluisasti
muistelee ukko retkiä miehuutensa parhailta päi-
wiltä ja mieluisasti niitä kertoilee.

Aapo. Ia mieluisasti kuultelemme me.
lubani. Kertokaat niin aina aamuun asti,

ja me emme muistakkaan, että unta on maail-massa.
Taula-
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Onpa jo aika lähteä kömp-
peilemään kölsäänsä taas; on aika, on. Jumalanhaltuun, weljet!

Judani. Kerran huomaan, kunnioitettawa
Matti!

Aapo. Woikaat hywin, ja terwetuloa pirt
tiimme aina!

aksi Matti, kirwes olalla, käy-
mään kohden pientä mökkiänsäwisaisella, tuuhealla mäellä,
kaukana kylästä. Mutta yön
lepoon läksiwät weljekset, sillä
johan pimeys moitti, ja illan
himmenewä walo kajasti wai-
susti heidän pirttinsä ahtaista
akkunareijistä. Mutta kauanpa

aatokset parweiliwat tulisina heidän aiwoissansa,
poistaen wirwoittawan unen. Ke muisteliwat
Taula Matin kertomuksia Pohjan erämaista,
lumotusta ilmasta siellä ja noidannuolista, jotka
sihisten stnkoiliwat ristiin rastiin halki tumman
yön. Niinkuin siellä nuolet säkenöitsiwät ja pys-
syt leimahteli, niin leimahteli heidän polvensa
kummallisesta halusta ja innosta. Enimminkin
kaikista kannatti heidän kimmaansa kurki, tuo
wiisaasti, närkisti katselema lintu, jonka jylhä
kirkuna kajahtelee ympäri Pohjan rämeitä; ja
heidän aatostansa wastaan hohti höyhenellisten
pesien herttainen lämmin, hohti kiiltäwin muni-
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neen juowukepensasten helmoista. Siellä pitkä-
kaulaisia pyytää ja heidän pesiänsä riistellä, se
nyt oli weljesten himona. Voimallisesti heidän
mieltänsä wiehätti Pohjolan soitten juhlallinen
synkeys.

>utta kauimmin kaikista
walwoiwuoteellansaJu-
hani. Hän tuumiskeli
millä keinoilla näillä ko°
topitäjän mailla saatai-siin matkaanPyynti, joka
wetäisi wertaa tuolle äs-
ken kerrotulle Pimento-

lan soilla. Hän muisteli Kourusuota, jossa tosin
ei löytynytkurkia, mutta laikkokylkisiä sorsia wil
jawalta. Ja koska Pohjan miesten wälimaisetryyppäykset kiemailiwat hänen mieltänsä kum-
mallisella woimalla, niin muisteli hän löytywän
wiinaa Wiertolan kartanossa. Ia niinpä sai hän
aatoksissaan kokoon jonkunmoisen kopian Pohjo-
lan jalosta pyynnistä, ja päätettyään panna sen
huomenna toimeen, nukkui hän lopulta; mutta
unissaan peuhaili hän kauan Taula-Matin mah-
tawilla retkillä. Kerranpa loistasi hän uneksuen
wuoteeltansa ylös, huutain hirmuisella äänellä:
Ahmanpoika, ahmanpoika! Ottakaat kiinni se
kurjankaula!" Tälle huudolle muut, puoleksi heräten, ärähtiwät äkeästi loukoistansa; waipuiwat
kuitenkin pian uneensa taas. Mutta kauan tui-

jot
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jotteli ympärillensä Juhani, ennenkuin huomasi,
ettei hän seisonutkaan Lapin summilla mailla,
soitten wälissä,harmaalla taipaleella, waan koto
pirtin rauhallisella parwella. Wähitellen selkenimielensä, wuoteellensa kallistui hän jälleen ja
nukkui sikeästi. — Mutta aamulla, noustuaan
ylös, muisteli hän yöllistä päätöstään ja rupesi
kohta sitä muille esittelemään.

Weljet, kuulkaat mitä sanon ja
mihin tahdon nyt teroittaa teidän mielenne.
Muistelenpa saaliikasta seutua, ihmettelen ko
win että aina tähän päiwään asti olemme unoh-
taneet Kourusuon, jonka ruohistoissa ja kirkkaissa
lammikoissa parweilee wesilintua ilman lukua za
määrää. Sinneppä nyt lähtekäämme Pyyntiin ja
tuommepa sieltä säkittäin sorsia kuin purasnuijia.

Tuomas. Minä taiwun tuumaas.
Ia kernaasti minä.

Sero. Minä myös; ja koska samoilen Kou-rusuossa, niin pidän itseni Pikkubussina Lapin
maan newoilla. Olkoon menneeksi!

)3apo. En iske minäkään wastaan hankettä, joka taitaa meille saattaa monen päiwän
muonan.

Juvani. Päätämme siis retken. Mutta
Kourusuohon on huikea matka, aika suden wirsta,
ja wiiwymmepä siellä ainakin yhden yön. Sen
tähden ei tekisi, luullakseni, ryyppy pahaa, ma-
jaillessamme ilmitaiwaan alla.

duornas. Wiertolassa on wiinaa.
Jubani. Wiinaa ja hywää.
Tuomas. Seitsemän korttelia, pojat!

Iv
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lubani. Oikein! Kortteli miestä kohden.
Napo. Ehkä jätämme wiinan, johon onnek»semme emme ole juuri tottuneet wielä.
lubani. Oletpa tuolloin tällöin ottanut

naukin niin sinä kuin minäkin.
Eero. ymmärrä, Aapo, miehen lapsekas

yskä. Suo että kerran mekin taidamme sanoa:
ja sitten me ryypättiin", koska harmaapäisinä
ukkoina kertoilemme entisiä sankaritöitämme nuo°
risolle. Suo että oikein elämältä luulemme ku°
ranssaawamme ahmanpoikia Pohjolassa.

puliani. Hullujako taas? Onhan se oikeutta
ja welwollisuutta, että ihminen ruokkoo ruumis-
tansa. Tällä retkellä tulemme kylläkin tallusta-
maan rämeitä ja helluwia hetteitä, ja loskomär-
kina mieltämään yömme karhunsammaleisella
wuoteella. Silloinpa tekee pieni kulaus tasku-
matista hywääkin, luulen minä. — Katsomme
siis parhaaksi että matkaan astuessa emme ole
ilman rohtoryyppyä kontissa. Ia lähteköönnyt
Lauri poika Wiertolaan, paras ketunnahka poi-
jussa; za wiinaa pitää hellimän.

iksi Lauri wiinaa Wiertolasta
tuomaan, mahmistusjuomaksi
sorsanpyynnissä Kourusuolla.— Impimaarasta noin miisi-
tuhatta askelta, Wiertolan
maalla, on tämä suo, amara,
ympäröitty synkeillä metsillä.
Sen pinnalla, joka on sorsien
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mieluisa asunto, waihtelee kirkkaita lammeja, kor-
keita ruohistoja ja mättäällisiä saarentoja kuih-
tumin mäntyineen. Tänne oli weljekset päättä-
neet lähteä ajelemaan narisewia sorsia, toiwoin
yltäkylläistä saalista.

Muli Lauri Wiertolasta,
U tuoden helmeilewää wii-> naa, laskettuna tinaiseenMpulloon, heidän isänsä
W entiseen metsäpulloon.

Mutta paitsi wiinaa toi
hän myös MetsolastaM tärkeän uutisen, joka M-
hoitti weljesten mielen

wielä tuimempaan intoon. Kertoi hän karhun
kaataneen yhden parhaista Wiertolan härjistä
ja tiesi myös murhapaikan, joka oli Impiwaa-
rasta pohjaan päin Wiertolan maalla, mutta
lähellä Jukolan metsärajaa. Ohi tämän paikan
päättiwät nyt weljekset kulkea Kourusuolle ja
lähteä kotoansa wasta kun päiwä kallistui iltaan.
Ehkä kohtaisiwat kontion, jolla on tapana aurin-
gon laskiessa käydä nauttimassa jätteitä kaade-
tusta saaliistansa. Niinhe toiwoiwat. Ja koska
woimakas puolinen oli syöty ja iltapäiwä aleni,
läksiwät he retkellensä warustettuna lujasti: tuo-
hikontit seljassa ja tuikeat latingit pyssyissä.
Wiimeisenä asteli Lauri, taluttaen nuorasta koi-
ria ja kantain kontissansa seitsemän korttelia wii-
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naa. Oli hän määrätty jäämään koirineen noin
kolmesataa askelta teurastustanterelta pois, ja
hänen piti päästää Killi ja Kiiski, kuultuansa
huutoa tai Pyssyn pauketta. Niin teki hän myös;
seisahtui ajoissa erään kuusen juurelle odotta-
maan mitä tapahtuisi. Muut asteliwat likemmäs
paikkaa, jossa härkä oli raadeltu, ja löyfiwät
puoleksi syödyn elikon ruumiin werisellä maalla
kolkossa kuusistossa. Kätkiwät he nyt itsensä koh-
tuullisen ampumamatkan päähän erään matalan,
mutta tiuhan näreistönsuojaan, päättäen wartoa.

Lvihetki joltisen pitkä. Mutta
wiimeinkuului aroltahiljaista
tassailemista ja warpuinrati-
naa, janytpä arwattiinruoka
wieraan lähestymän atrialle.
Niinpä tapahtuikin. Puitten
wälistä lähestyi waroen ja
hiljaa tawattomansuurikarhu.
Mutta näkyi hän saaneen

waarasta aistin, sillä äyhkeillen ja käännellen kuo-noansa seisahtui hän jo kauas uhristaan. Kauan
hän zuonitteli, ja tuntui lopulta kuin olisi hän
mielinyt siirtyä takaisin, lähestymättä miehiä pys-
synkantamalle. Sywimmässä äänettömyydessä
wartoiwat weljekset näreistössä, kunnes wiimein
Timo, huolimatta muiden kieltämistä wiittauk
sista, läksi kaartaen ja hiiwistellen käymään koh

den
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den äkeätä wihollista. Ja nyt, koska hän luuli
jo olemansa kontiota kylliksi lähellä, laukaisi hän:
mutta ainoastaan ruuti sankista lemahti ylös
ilmaan eikä sytyttänyt latinkia putkessa. Vihai-sena karkasi nyt kontio kuin suuri sammaleinen,
kiiriwäkiwi kohden miestä, joka wiipymättäpais-
kasi itsensä alas kaswoillensa maahan, ja siinä
makasi hän liikkumatta. Peto häntä haisteli, kyh-
neili ja tukisteli, maristen ja äyhkien pahoin.
Kaiketi olis Timon surma nyt tullut, ellei Ju-
hani olis rientänyt häntä apuun, ampuen koh-
den karhun selkärankaa. Ei uskaltanut hän täh°
data alemmas, muistellen weljeänsä, joka makasi
hirwiön alla. Mutta luoti ei sattunut, ei kum-
minkaan kosewalla tawalla, sillä rynkäsipä kuu-
siston ruhtinas kohden Juhania hurjempana
wielä, jättäen Timon maata tonkeilemaan. Sil-
loin Juhani, puolustaen henkeänsä, käänsi pys-
synsä perän wasten elikon awattua kitaa, ja pe-
loittawa taistelo oli tulossa. Mutta ampui nyt
Tuomas, lähettäen kontion koipeen tulisen luo-
din. Kartellen hänkin weljeänsä, ei tainnut hän
tähdätä päähän tai rintaan, joiden haawoitta-
minen warmemmin tuottaa kuoleman. Toki tunsi
nyt karhu ruumiissaan lyijyä, ja alas wirtasiweri pitkin hänen lihawaa, pyöreätä konttaansa.Julmistuneena, hirmuisella kilzunalla kirmasi hänpäin Tuomasta nyt, mutta sai niin ankaran is»
kun miehen pyssystä otsaansa, että hän, rawis-
taen päätään, seisahtui äkisti juoksussaan. Ia
tässä nyt seisoiwat wihamiehet wilauksen aikaa,
uhalla katsellen toinen toistaan.

Sil
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Iloinpa riensiwät esiin koirat,
läheniwät winhasti jaäänet
töminäkuin kaksi leimausta,
mutta heidän ehdittyänsä
röyheänkontion tuoksi, nousi
kiukkuinen metakka. Kitti är
henteli karhua wasten par-
taa, toki seisten hänestä aina

jonkun askeleen syrjempänä. Mutta hänen taka-nansa teuhasi Kiiski, rohkenipa tuolloin tällöin
temmata pienen nappauksenkin hänen reisiwillois-
tansa. Kuitenkin keikahti hän wikkelästi syrjään
aina, koska metsän mesikämmen kuin mustanhal-
lawa, waltainen ruko käänteli itseänsä heidän
keskellään. Wiimeinpä, tehtyänsä muutaman on
nistumattoman hyökkäyksen kiusaajoitansa kohden,
pakeni otso, reuhuwat koirat jäljessään.

nkki tämä tapahtui kowin jou-
tuisasti ja ennen muiden wel
jesten ehtimistä taistelopai-
kalle. Mutta Juhani ja Tuo-
mas latasiwatkohtauudestaan,
toiwoen saawuttawansa kon
tionkerran wielä. Nousimyös
Timo tuosta wähitellen pys-

tyyn ja tuijotteli ympärillensä hetken, niinkuin
ei olis hän juuri käsittänyt, missä oli Pohja,
mistä ilmasta tuuli puhalteli. Kiiwaasti nyt
nuhteliwat häntä muut hänen tyhmästä rohkeu-

des
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destaan, joka olis tainnut hukuttaa tässä miesten
henkiä, ja kenties oli auttamattomaksi pilannut
pyynnin. Sanaakaan lausumatta istuiTimomat-
taalla, pistellen auki sankin läpeä ja weitsen ha-
maralla nakutellen piitä teräwämmäksi. Ja pian
seisoiwat he kaikki walmiina taasen jatkamaan
pyyntiänsä.

ha kauemmaspa siirtyi koirien
haukunta, heikkeni melkein kuu-
lumattomaksi, ja weljekset ru
pesiwat jo arwelemaan tokko
kohtaisiwatkaan enää saalis-tansa. Mutta hetken mentyä
kaikkuiwat taasen selwemminKillin ja Kiiskin äänet, lähes-

tyen yhä liiemmäksi, ja näkyi että karhu nyt teki
tawallisen kierroksensa ja oli palaamassa samalle
paikalle, josta oli lähtenyt. Asettiwatpa weljek-
set itsensä mukawiin paikkoihin, Pyssyt kourissa,
likenewää ajoa wartomaan. Pienellä,ruohoisella
aukolla seisoi Simeoni ja hänestä jonkun matkan
päässä Lauri, molemmat liikkumatta, äänetönnä
kuin patsaat. Täyttä juoksua, niin että maa tö-
misi, läheni karhu, näyttäin awatun, mustanpu-
naisen kitansa. Kohden Simeonia kiiti huohot-
tama otso. Ampui mies, jakiirahtipamesikämmen
nurmelle nurin, mutta nousi jälleen ylös,karaten
kohden ampujata. Mutta leimahti silloin Laurin
pyssy, tuima paukaus kajahti ympäri, ja ääne-

tönnä
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törmä lepäsi kontio Simeonin jalkain juurella.
Siinä hän lepäsi, jäsentäkään liikuttamatta, ja
weri wirtasi päästä ja rinnasta.

utta weljekset kokoontuiwat
lpiankaatuneen karhun ym-
pärille, ja oli se wanha
jasuurikoiraskarhu. Näh-! timnyt,ettähänenPäänsä
ihan korwan juurelta oli

! läwistetty, ja läwistetty
! olimyöskylki. Ensin mai-
nitun haawan, sen tiesi-

wät kaikki, oli saattanut Laurin luoti; sillä elikko,
jonka aiwo on puhkaistu, kaatuu toilauksessa eikä
koskaan enää nouse. Mutta tyytywäisinä istui-
wat ampujat metsän pöyreäturkkisen sankarin
ympärillä, hankkiutuen kumauttelemaan murha-
ryyppyä. Tyytywäisinä myös ja jalostikatsellen
istuiwat koirat kaatuneen wihamiehensä wieressä.— Iltaoli kaunis, tuuli oli waiennut ja aurinko
aleni pimeänkorwen helmaan. Hauska oli tuossaweljesten lewähtää näin herttaisena iltahetkenä,
kun oli päätetty leikki metelöitsewä ja kuuma.

lubani. Ensimmäinen ryyppy olkoon Lau
rin. Hän ampui tuin mies,kohtasi weitikkaa oikein
kultaiseen paikkaan, jakämmenillensä walahtikon-
tio alas kuin wiikatteen edestä heinä. Aikanaukki,
poikaseni!

Qauri. lospahan minäkin kerran kulaut
taisin ryypyn kurkustani alas!

Iv
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lubani. Sinä härkämies" wiinatiellä, il-
man yhtään makua wielä, wiaton kuin lammas.

Qauri.l Maun tiedän, tiedän ettei lintu juuri
likaisi miestä, mutta millenkä maailma tuntuu,
koska iloinen poika humalassa keikahtelee, siitä
en totisesti tiedä.

Aapo. Aatteleppas jotain, Lauri, ja tah-
toisin sinua ennen kieltää kuin käskeä.

l^auri. Saakaamme tästä!
Aapo. Ia toiwokaamme, ettei ole tämä

turmeleman tawan alleiksi.
Qauri. Mitä jaarittelet? Otappas tuosta,

toska on meillä syytä olla hieman noin niinkuin
lystillisinä.

Juliani. Tuossahan makaa pokkomme kuin
aika heinäriippi, ja säästetty on nyt monen nau-
dan ja hewosen henki.

Tiedänpä, että tulemalla kertaa
Wiertolan herra työntäisee wiinapullon ilmai
seksi polveemme, tuopin tai kaksi.

lubani. Sitä en lukisikkaan liiaksi, koska
pelastimme hänen härkäliutansa tuolta hirwiöltä
Mossa.

Aapo. Mutta onpa siinä härkäliutaa: nel-
jäkymmentä keihäspäätä. Kesän kaiken elustele-
wat he metsissä niin yöt kuin päiwät, mutta
talwen kuluessa wetäwät he ulos pellolle kaiken
kartanon lannan. Mutta tuo heidän wapaa ke-
säinen elämänsä metsissä heidät melkein williksi
saattaa.

Jubani. Warjelkoon Jumala joutumasta
heidän joukkoonsa koirien kanssa; tekewätpä pian
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murennusta sekä miehestä että hänen koiristaan.
Muistakaamme Nikkilän hätää Honkamäen här-
kien parissa; suuri oli miehen hätä, waikkei juh-
tien paljous ollutkaan niin hirweä kuin tämä
Wiertolan mulkoilewa lauma. Koiriensa tähden,
jotka tuollaisessa kilakassa aina turwauwat isän
tänsä tuoksi, olis hänen surma lopultakin saa-
wuttanut, jos ei olis sattunut wastaan wahwaniitun-aita, joka suojelemana linnanmuurina wii-
lnein seisautti härkien rynnäkköjuoksun.

Kapo. Olkaamme waroilla. Kuulinpa äs-
ken niinkuin käheän kiljauksen tuolta mäeltä. Ke
eiwät oletkaan, luullakseni, meistä kaukana. —
Mutta mitä askartelee Eero tuon kiwen juurella?

Sero. Saukkohan täällä on, täällä onte-
lossa kiwen alla.

Olisko tuo mahdollista?
Sero. Warmaan. Sisään menee läwestä

jäljet, mutta ulos ei yhtään, niinkuin näen tuossasannassa.
Aapo. Näytäppäs ne jäljet koirille, niin

kylläpä osoittaa heidän häntänsä keikunta, onko
siellä kortteeriwäkeä.

lubani. Tänne, Killi ja Kiiski!
Tuomas. Tiellään owat he taas ja, luul-

lakseni, jäniksen jäljillä.
6e?o. yhteisillä woimilla kyllä wipuamme

ylös tämän kiwen.
Huonias. Onhan turhempaakin koetettu.

Tänne kirwees, Juhani, ja tuosta lyön meille
kulienkin jykewät kanget, joilla miehissä koho-
tamme kiwen, koska koiramme owat tulleet.
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iin he haasteliwat, ja löi
Tuomas Juhanin teräwällä
kirweellä kullenkin miehelle
tuikean kangen, neljä koi
wuista ja kolme pihlajaista.— Mutta äkisti he kuulimat
metsästä kowan jyskeen ja

I pauhun, joka tuntui heitä la
hestymänpeloittamallamauh^

dilla. Tuota oudostellen kuulteliwat meljekset,
kanget kourissa, kuulteliwat ja wartofiwat mitä
wiimeinmetsästä ilmaantuisi. Kuuluisieltä ilkeää,
sekawata möryä; wälimmiten wingahteliwat koi
rat kowin kipeästi, ja pian ilmestyi sieltä kau
histawa näky. Kulien tuli heitä kohden kymme
nen kiukkuista härkää, kaahaten edellään koiria,
jotka pakeniwat henkensä tähden, kiirehtien mies-
ten tuoksi. Mutta tämä saattoi pöyhistymään
miesten karmat, ja kylmät wäristykset karsiwat
heidän ruumistansa. Ia ilman yhtään pidätystä
karkasiwat Härjat päin, möräten huumaamasti;
woimakkaasti iskettiin heitä wastaan, ja alkoi ka
moittawa taistelo. Wahwoilla kangillansa läi-
mäytteliwät weljekset, halkaisiwat sarwitettuja
päitä, ja kaksi jo härjistä makasi tanterella, wis-
kellen sorkkiansa ilmassa. Mutta uhkasi meljek
siäkin surman kuolema. Kaatui Timo, ja kumar-
tui jo härkä läwistääkseen allansa makaaman
miehen rintaa; mutta silloinpa lankesi raskaasti
alas Tuomaan pihlajainen kanki, lankesi, katkais
ten juhdalta selkärangan. Möyhkäten maipui
elikko hengettömänä maahan, ja Timo oli pelas
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tettu. MyösAapoa uhkasi samankaltainen tuho,
mutta hänenpä taasen pelastiwat Juhani jaEero.
Voimallisesti nuijaili Juhani kangellansa härkääsarwien wäliin, Eero häntä rytkäytteli hännästä,
sillä keinolla siirtäen hirwiönaseman, joka myös-
kin pian makasi tanterella, wiskellen sorkkiansailmassa. Koiwuisen kantensa kadotti taistelon wi-
linässä Timo, mutta huomasi pian Juhanin kir°
ween kedolla; sen tempasi hän kouraansa ja
rupesi huhmailemaan ympärillensä tulisella tm-
muudella. Kän iski oikealle, iski wasemmalle:hirweästi aukeniwat härkien mahat ja kohisten
wuosi alas kentälle werta, wettä ja rapaa. Niin
taisteliwat miehet kalweina kuoleman kidassa, ja
parastansa tekiwät myös koirat, käytellen ham
paitansa kuin rautahohtimia härkien kurkkuihin.Kowa oli sekamelskassa meno ja meteli, ylös ja
alas keikahteliwat kanget, korkealla ilmassa fin-
koiliwat härkien heltiyneet sarwet, ja weljesten
huuto, koirien ähellys ja elukkain möly suli yh-
teen kauhistamaksi ääneksi.

utta wiimeinotteluherkesi.
Seitsemän härkää makasi
hengettömänä maassa,
kolme heistä pakeni, mikä
yksisarwisena, mikä pe-
rin nuijapäisenä ja mikä
muutoin hakattuna pa-
hoin. Mutta kalweina,

sil
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silmät pystyssä, seisoiwat weljekset hurmeisella
maalla. Punoittaen seisoi Timo, kourassa weri-
nen kirwes, seisoi kuin kaskea hakkaama mies.
Ke taisiwat tuskin käsittää mitä oli tapahtunut.
Kaikki tuntui heistä kamalaksi uneksi, kun hemuis-
teliwat kärhämätä, joka tuimana tuulispäänä
lähestyi heitä, riehui wilauksen aikaa heidän
keskellänsä ja raukeni äkisti jälleen. Kauhistuenkatseliwat he otusten paljoutta, jotka nyt maka-
siwat heidän edessään werisellä kedolla: kuusis-
ton kontio, julman suuri, ja seitsemän lihawata
härkää. Kowia työnnähdyksiä oliwat he itsekin
leikissä kokeneet, warsinkinAapo,Juhani jaTimo;
mutta seisoiwat he kuitenkinkaikki pystyssä wielä.
Siinä he seisoiwat, kanget käsissä, huohottaen,
hikoillen ja äänettöminä tuijotellen toinen tois-
tansa kohden.

iutta hengähtää ehtiwät hetuskin, ennenkuin läheni
uusi waara, moninkerroin
suurempana ensimmäistä.Tuulispäätä seurasi hir-
mumyrsky. Tuntuipakuin
olisinytlähestynyt maail-
manwiimeinenhetki. Tan-
ner jyrisi kuin maanjäris-

tyksestä, metsä ryskyi ja hirmuinen möry täytti
illan tyynen ilman, koska juosten läheni kolme
kymmentä ja kolme hurjapäistä härkää. Mels

kettä
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kettä kuulteliwat weljekset silmät ympyriäisinä
päässä, kuulteliwat hetken ihan liikkumatta, myk
kina, kuin kauan kaahattu sikolauma pensastossa
pellon aidan kulmalla korwat lotkassa kuultelee,
lähestyisikö wainoojansa wielä. Niin weljekseMn,
kunnes härkäjoukko ryntäsi korwesta ulos. Sil-
loin wiskafiwat he kantensa, ottiwat pyssynsä ja
pakeniwat koirinensa kaikin woimin, ja möräten
karkasiwat Härjat heidän jäljissään. Naja aitaan
päin, Wiertolan ja Jukolan metsien wälillä, kii
rehtiwät weljekset. Tuli heitä wastaan matala
wesilampi, päältäpäin ruohoisella kamaralla ka-
tettu; mutta kaartelemiseen ei ollut heillä aikaa,
waan ilman arwelematta juokfiwat he lammin
poikki. Kuului kohaus, koska he wefituiskuun ja
sumuun peittyiwät; mutta ilmestyiwätpä he sa-
mana hetkenä selwään ilmaan taas. Muistuttipa
heidän juoksunsa kuuta korkeuden sininiitulla. Ei
wäisty hän syrjään hattaran edestä, joka tahtoo
sulkea hänen tiensä, waan huoletonna hän ret
keilee sen läwitse, ja kirkkaampana kuin ennen
astuu hän sen kautta ulos. Ia wakaasti, juh-
lallisesti hän waeltaa. Mutta Jukolan pojat juok
fiwat kuin jänikset ja willit oinaat, sillä hätä kir
masi heidän kantapäissään. Tuli aita uusi ja
wahwa, ja tulisesti lennähtiwät weljekset sen yli,
mutta parikymmentä askelta sen toiselle puolelle
seisahtuiwat he lakealle aholle katselemaan, woi
fiko tämä aita heitä pelastaa. Lähestyi sitä rai
wokas, elämöitsewä härkäliuta, kuului kowa räis-
käys ja nurin murrettiin kuusinen aita, ja oliwat
nyt harjat weljeksiä likempänä kuin ennen. Siitä

kir
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kirmaistiin yli kumiseman ahon: miehet ja koirat
edellä, juhdat heidän jäljessään, möräten ja Pot-
kien ilmaan turpeita ja pöllyäwää hietaa, niin-
kuin talwen myrsky sawuna kiertää luntakorkealle
ylös. Wimman wauhdilla juoksiwat weljekset, sy-
dämmessään kuoleman kauhistus, sillä he luuli-
wat jo polkewansa wiimeistä tynkkää elämänsä
tiestä.

luului silloin huuto Aapon
suusta, »kontit seljastamme,
mutta pitäkäämme pyssyt!"

lNiinhän lausui, jakuusi tuo-
I hikonttia kellahti paikalla alas
maahan; seitsemäs kiekkui
wielä Laurin seljassa; hän ei
mielinyt sitä hellittää wielä.

Wähänpä kuitenkin auttoi tämä keino, sillä yhä
likemmäs läheni heitä hirweä töminä ja möry.
Mutta kaikui taasen Aapon huulilta surkeastikiljuwa huuto: Kiidenkiwelle, Kiidenkiwelle!"
Ia tarkoitti hän erästä kiweä, waltaisen suurta,
joka seisoi kolkossa korwessa. Sitä kohden kiirehtiwät nyt weljekset, seisoiwat pian sen juurella,
ja leimauksina wilkaisiwat niin miehet kuin koiratsen harjalle Ylös. Kauas tuoksahtiwat samma-leet, koska heidän kouransa kaappasiwat kiwen
kulmista Mnni; heidän kyntensä iskiwät lujem-
min, tarkemmin ja teräwämmin kuin koskaan
ilweksen wäärät kynnet. Niin he pelastuiwat

hir
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hirwittäwästä kuolemasta, mutta oliwatpa olleet
lähellä surman nielua. Tuskin oliwat he ehti
neet kiwelle, niin jo temmelsi heidän ympärillään
juhtalauma, myristen ja kuopien maata. Iatämä
kiwi, miesten turwapaikka, oli melkein neliskul-
mainen, syllän korkea kallionkappale, ja seisoi kor-wessa noin kolmesataa askelta ahon reunalta.
Siinä nyt istuiwat weljekset, hioten ja puhal-
taen peloittawasti, juostuansa kiukkuisen kuole-
man edestä. Äänettöminä, sanaakaan lausu-
matta, istuiwat he kauan. Mutta wiimein awasiJuhani suunsa.

lubani. Tässä ollaan, weljet, ja kiittä
käämme onneamme siitä. Sillä se oli marssi,
jota muistamme niin kauan kuin härkiä maail-massa löytyy.

?3apo. Tässä ollaan, mutta kuinkahan tästä
tullaan? Itsepintainen on härkä, ja nämät tässä
owat wihan wimmoissaan kumppaniensa surmantähden, jota nyt mielisiwät koirillemme monen-
kertaisesti kostaa.

lubani. Ia me saisimme samasta kauhasta.
?3apo. Ilman tämän kiwen kultaista kor-

keutta.
lubani. Olipa se meille terwetuloa. Toti-

sesti! Kuin orawat, niinpä kiipesimme nopeasti
ylös.

Sero. Ia sitten me ryypättiin".
Juuri niin! Kiitos Kerran, että

on meillä kumminkin wiinaa, jos niin, että ope-
tettaisiin poikia paastoomaan tässä.

Qauri. En hellittänyt konttiani minä.
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Juliani. Sulle kiitos" myös,mun weljeni.
Mutta saatappas tinapullos esiin, kumauta siitä
aika naukki ja sitten pane se wierimään ympäri.
Nyt tarwitsee sydän wähän wahwistusta.

)3apo. Mutta sitä tawaraa tulee meidän
nauttia waroten näin määrällisessä asemassa
kuin tämä.

Jubani. Terweellinen muistutus. Mutta
otappas tuosta yksi kohtuullinen kulaus.

Aapo. Kohtuus on aina paras. Muista-
kaamme: tässä on myös wuoteemme ja ehkä
enemmin kuin yhdeksi yöksi.

Juliani. Auttakoon meitä Jumala siitä!
Minä toiwon, että nälkä piankin poistaa tuon
sarwimetsän ympäriltämme. — Niin, tässä is-
tumme kuin seitsemän huhkainta korwessa, tässä
sammaleisella Kiidenkiwellä. Mutta mistähän on
syntyisin tämä nimi?

?3apo. Eräästä kummallisesta tarinasta.
Juliani. Kerroppas se meille aikamme miet-

teeksi. Sillä tässähän tarinat juuri omaansa, ta-
rinat ja historjat.

a seuraaman tarinan tästä kiwestä
kertoi heille Aapo.
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sui ennen linnassansa Lapin tun
tureilla eräs woimallinen Xii
den ruhtinas, mahtawin tenho-
mies Pohjolassa. Oli hänelläpeura jalo ja kaunis, juokse
maan werrattomannopea.Läksi
tuo sorea eläin kerran kewät
talwisena päiwänä karkelemaan
hankikantehelle ja päätyi sa

moomaan ympäri Suomennientä. Silloin moni
joutsimies, nähtyänsä kultakarwaisen ja heleäsilmaisen peuran, riensi häntä wainoomaan kar
kaistulla nuolellansa. Mutta kenkään ei woinut
häntä seurata, waan pian jätti hän kauas jal
keensä hiihtämän miehen. — Joutui hän wii
mein Kämeenmaalle, jossa löytyi eräs mainio
hiihtäjä ja tarkka joutsimies. Tämä nyt sai wai-
nun Kiiden komeasta peurasta, läksi kerkeästi
häntä kiehtomaan, liukuen siteillä suksillansa,
olalla tuima kaari. Kiljumalla wauhdilla pitkin
tasaista hankea kirmasi peura, mutta wauhdilla
wielä winhemmällä joutstmies hänen jäljessään.
Niin juoksiwat he kauan sekä aukeat lakeudet
että jyrkät mäet ylös, alas. Mutta rupesipa
wiimein wäsymys saawuttamaan peuraa; hän
jo kowin huohottaen pakeni, juoksunsa heikkeniza yhä likemmäkst läheni mies. Tapahtui silloinkumma, joka kuitenkin on ennenkin nähty pidättä-
wän monen ampuniekan nuolen. Äkisti kääntyi
peura ympäri, lähestyi wainoojaansa rukoile-
malla muodolla ja wuodattaen hereitä kyyne
leitä. Mutta ensinkään arwelematta lähetti wa-sa

Seitsemän weljestä



279

samansa armoton mies, läwisti ihanan eläimen
otsan; ja niin kaatui Hiiden peura, punaten we-
rellänsä walkean lumen.

illoin Kiisi, käyskellen Poh-! janperänkolkoissa laaksoissa,
tunsi äkistisydämmensäkier-
tywän ja tiesi kohta, että
kultainen warsansa waelteliwaarassa. Kan Mrehti ylös
tunturille, jossalinnansa sei-
soi, ja rupesi noitakurkisti-
mellansa tähtäilemään ete-

lään päin. Ia näki hän kaukana tummassa
kuusistossa peuransa, joka weressään uiskellen
kierteli itseänsä kuoleman tuskissa; ja näki hän
murhamiehen seisoman uhrinsa wieressä riemuit
sewalla katsannolla. Silloin julmistui hän hir-
muisesti, tempasi linnansa muurista suuren ne-
liskulmaisen kiwimöhkäleen,sinkautti sen korkealle
ilmaan lentämään kohden joutsimiestä Hämeen
saloissa. Woimallisella pauhulla ja huminalla
kiiti ankara kiwi, waltaisessa kaaressa halkaistenpilwien tuulisen maailman. Kohosi se ylös tai-
waan kumuun, waipui alas taasen, waipui päi»
wään päin, ja juuri ampuniekan päälaelle putosi
summaton paino, haudaten miehen allensa ian»
kaiNsekst.

Iv
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Juvani. Ia miehen surma oli meidän on
neksemme. Missä olisimme nyt me ilman tätä
kiweä! Tuolla korwessahan raatoina wetelisimme,
kurjat.

Tuomas. Mutta kyllä wielä tässäkin tar-
peeksemme saamme. Minä takaan sen.

lubani. Jumala auttakoon meitä ajoissa!
Himo. Täytyyhän tässä poikien untakin

jyritellä päälliskyttäisin toinen toisensa niskoilla
kuin pääskysen poikaset pesässänsä.

Aapo. Se ei käy päisin. Pianhan kellah-taisi unipöllöinen mies alas härkien saaliiksi.
Sentähden kaksi meistä aina, yksi kummallakin
wierellä, wartioitkoon uneksuwaa weljeänsä.

Jubani. lärkewä neuwo, ja käyttäkäämme
sitä tarkasti; tässä on kortteerimme ainakin tä-
män yön. Sen näemme jo kaikki härkien hank-keista. Tuossahan jo kolme peeweliä makaa
röhöttääkirotuilla mahoillansa, puhkaten ja mä»
rehtien, perkeleet! Mutta pankaat maata, pojat;
minä ja Aapo tahdomme teitä wahdata tuonne
likimaihin puoleen yöhön. Pankaat maata, pan-
kaat maata. Herra siunatkoon meitä!

Aapo. Moi meitä poloisia kumminkin!
Oimeoni. Mihin olemmekin onnettomat jou-

tuneet.
Judani. Kurjuuteen, suureen kurjuuteen.

Mutta pankaat maata, siunatkaat sieluanne ja
ruumistanne ja nukkukaat Kerran nimeen.
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iin wiettiwät he yönsä: wal-
woi aina kaksi, muiden maa-
tessa sammaleisella kiwellä;
ja Pitkä oli yö. Koitti wii-
mein tokiaamu, aurinko nousi
jakohosi ylöstaiwaalle,muttasama oli heidän kohtalonsawielä; ainapa sarwet, heitäpiirittäen, keikkuiwat Kiidenkiwen ympärillä, ja

kowin jo heitä likisteli nälkä. Kuitenkin toiwoi-
wat he saman armottoman wieraan tekewän
tehtäwänsä Hartienkin mahoissa ja lopulta pa-
koittaman heidät siirtymään laitumille. Niin he
toiwoiwat, odottaen wihamiestensä poistumista.
Mutta kauhistuksella huomasiwat he pian, että
eläimen ruokaa löytyi kyllin tuossa korwen kos»
teassa sararuohossa Kiidenkiwen waiheilla. Si-
tähän rupesiwat nyt Härjat wakaasti näykkeile-
mään, siirtymättä kauemmas kuin että samma-
leinen kiwi heillä lakkaamatta oli näkymissä.

Eihän ole heillä aiettakaan korjata
luitansa. Ottamatpa, peeweli wie, tähän asun-
tonsa ja rakentonsa aina talween asti.

Se^o. Heillä on riiwattu nahassa.
Mikä on heidän tässä ollessa?

Korpi antaa heille sekä ruoan että juoman,
mutta kuiwa sammale on meillä tässä leipänä
ja särpimenä.

Oimeoni. Mutta asianlaita on tämä, että
me istumme tässä koiriemme tähden. Minä pel-
kään, että pelastuksemme ainoa tie on wiskata
Killi ja Kiiski uhriksi wihaisille härjille.

3«
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Juvani. Julma neuwo.
Kapo. Jota emme leikin seuraa.
Judanl. Ei niin kauan kuin seisoo pystyssä

Jukolan Juho.
Tuomas. Wiskaisimmeko nahkamme lunas

timekst heitä, jotka niin monet kerrat owat pe
lastaneet henkemme peloin murhaamista kyn-
sistä? Ia oliskohan tuosta hyötyämeille? Minä
epäilen.

Juliani. Samoin minä. Karjat tuossa,
saatuansa kerran koiramme ryysyiksi, rupeaisi-
wat wallan koreasti wartomaan täällä aina
waan enemmin farmillensa seiwästettäwää.
Warma asia.

Oimeoni. Niin, niin, mutta mihin keinoon
käymme, koska nälkä oikein rupeaa naukuilemaan
tuossa mahassa?

lubani. Se naukuilee ensi ajan maarus-samme, mutta sieltä ampuu se pian tuohon
pamppailemaan sydämmeen, ampuu kuin kissa
lihawan hiiren niskaan, ja silloin lannistuu uh-
kea mies. Kowa, kowa on nyt miehen päiwä.
Mihin keinoon käymme? kysyn minäkin.

Aapo. Kuutakaamme huikeasti kaikki yh-
destä suusta; äänen ehkä kuulee jokin metsässäkäyskelewä, tai ehtii se aina Wiertolaan ja saat-
taa ihmiset jotain arwelemaan.

Judani. Sitä keinoa käy koettaa.
Tainio. Kuutakaamme wahwasti.
Jukani. Oikeinriiwatusti. Paukahtakaammekaikki yhtaikaa tähän maan-ihmeelliseen huutoon.

Kaikki yhtaikaa, niin on sen waikutus enemmin
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potraa. Kas niin, nouskaamme pystyyn ja ol
kaamme walmiit. Kun kolmannen kerran käm
menelläni läikytän, kirkaisemme, ja kirkaisemmekuin seitsemän miestä. — Yks, kaks, kolme!

uusimat he miehissä kaikin
woimin jayhtaikaa, ettäkiwi
ja maa sen alla ja ympärillä
järähti, za wawahtaen karka-
siwat harjatkin jonkun aske-
leen kiwestä pois. Peloittawalle myös kuului seitsemän
miehen äkkinen kirkaus ja sit
ten jolittawa huuto, zohon

wielä sekaantui koirien surkea ulwominen. Kuu-
siwat he wiisi piMä huutoa, ja metsä pauhasi
ja kauas kiiriskeli kaiku. Mutta koska oli huu-
dettu wiides ja ankarin huuto, istuiwat he taa-sen hengähtämään hetkeksi. Siinä lewättyänsä,
uudistiwat he saman toimen, huutaen seitsemänkertaa, ja rupesiwat sitten odottamaan mitä tämä
keino waikuttaisi. Mustuneilla kaswoilla, weripu-
nertawilla silmillä he istuiwat sammaleiselle ki
welle, jakowin liehtoiwat heidänrintansa palkeet,

Warrotaanpa, mitä tämä tekee,
warrotaanpas. Owathan ihmiset hulluja, elleiwät
ymmärrä, ettei miesjoukko ilman suurinta hätääparu näin. Warrotaanpas.

Eero
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6ero. Mutta ellei tästä metelistä apua
meille ilmesty, niin olemme tottakin kuoleman
omat. Länteen waipuu jo toinen aurinko ja wim-
matusti kiihtyy nälkä.

Vimeoni. Jumala armahtakoon! yksi yö ja
puolitoista päiwää on mennyt siitä kun wiimei
seksi söimme.

Niinonkin. Kuulkaaskurinaa tuolla
watsassani, turinaa ja murinaa ja pientä piipu-
kustakin. Tämä on kowaa.

Judani. Kowaa, kowaa; me tiedämme ja
uskomme sen, mentyämme omaan watsaamme.

Oimeoni. Pitkä on nälkäisen Päiwä!
Pitkähän se on.

Juhani. Pitkä ja synkeä! Onko jo tyhjen-
netty Aaponkin aiwo? Etkö muista enään wa
riksenkaan waakutusta, tarhapöllönkäänpakinaa
jutellakses meille, istuissamme Nälkäsaaressa hir-muisessa.

Aapo. Muistanpa tarinan, jonka juurinälkä
nyt johtaakin mieleeni; mutta se ei saata meitä
unohtamaan ruumiimme rawintoa, waan muis-
tuttelee kowin sekä ruokaa että juomaa.

lubani. Sinä meinaat miestä nmoressa.Minä olen kuullut sen.
Himo. Mutta minulle on se uutta; kerrose, weli Aapo.
Oimeoni. Kerro se, kerro se!
Aapo. Onhan se tarina miehestä, jalosta

uskonsankarista, joka istui muutaman ajan wan
kina Impiwaaran luolissa, niinkuin ennen tuo
kalwea impi, mutta toisenkaltaisesta syystä.

Ia
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a seuraaman tarinan kertoi heille
Aapo:

nnen, koska kristinusko ja pa»
kanuus wielä taisteliwat kes-
kenänsä Kämeenmaassa, oli
käännettyjen joukossa eräs
mainio mies, hurskas ja har-ras uutta uskoa lewittämään,
jota hän myöskiiwaastihar-
joitteli Nuotsin waltakunnan
aseittensuojassa. Muttakoti-

maahansa täytyi haarniskoittuin sankarien äkisti
siirtyä täältä, jakristityt hämäläiset joutuiwatpa-
kanallisten weljeinsä hirmuifimman wainon alle.
Mikä heistä surmattiin kauhistamalla lamalla,
mikä etsi pelastustansa, paeten salojen eksyttä-
mään kohtuun, mikä muorien luoliin ja mikä
minnekkin. Impimaaran komeroihin kiirehti mai-
nittu hurskas mies; mutta hänen mainoojansa,
jotka koston mimmassa seurasimat hänen jälkiään,
huomasimat pian mihin hän oli itsensä kätkenyt.
Susi teljettäköön omaan luolaansa!" huusimat
he ilkeästi riemuiten, muurasimat luolan aukion
lujasti kiinni ja heittimät miehen nääntymään
nälkään ja pimeyteen.

Sur»
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urkea loppu olisi nyt faawut-
tanut miehen, mutta ihmeen
teki taiwas taas. Tuskin oli
luolan suulta kadonnut päi-
wänwalon wiimeinen siinto,
niin jopa walkeni awara luola
ihanimmasta, hopeakirkkaasta
paisteesta; ja niin oli mie-

hellä kylmän kallion sydämmessä liepeä, taiwaal-
linen päiwä. Ja tapahtuipa ihmeitä wielä enem-
min. Katso, kuwertui äkisti luolan permantoon
heleä lähde, jonka wesi ei ottaen milloinkaan
wähentynyt, ja oli siis miehellä kiwikammiossaan
alati raikasta juomaa. Mutta wieläpä lähteen
reunalta kohosi ylös kaunis, wiheriöitsewäpuu,
kantain herttaisimpia hedelmiä, joM eiwät ot-
taen loppuneet; ja siitä sai mies suloisen rawin
tonsa. Tässä wietti hän päiwänsä, ylistäen
Herraa, tässä hän wiettiyönsä,uneksuen autuait-
ten maasta. Ia hänen päiwänsä oli kuin kesän
päiwä, lämmin ja kirkas, ja hänen yönsä hert-
taista hämärän-aikaa. Niin kului wuost, ja wir-
tana juoksi Hämeessä kristittyin weri. Mutta
koska wainon kauhistama aastaika oli kiertynyt
umpeen ja ulkona paistoi ihana syyskuun aamu,
ehti sankarin korwiin wasaram ja rautakankein
jytinä luolan kiinnimuuratulta suulta. Läpi tuon
kiloisen ruhan rupesi wiimein pilkahtelemaan
päiwä, ja wilauksessa katosi luolasta ihmeellinenwalkeus, niin myös lähde ja lähteen reunalta
hedelmällinen puu.

Mutta
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