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Ensimmäinen luku.

— Kovinpa huutavat tänä iltana Varisperän
kurjet..

— Taitavat sadetta huutaa
—- Mitäpäs ne muuta näin heinänteon edellä.
Xuottamiehiä ne olivat Karhusaaren kupeella,

jotka kaunis lauvantai-ilta oli suurelle selälle hou-
kutellut. Perä oli juuri nostettu täynnä kiilteleviä
särkiä, mutta vielä yhden apajan toivoivat he ehti-
vänsä kokea ennen auringonlaskua.

— Jospa tällä kertaa tuon kaarteen suulta koi-
teltaisiin! Ei tiedä, vaikka sieltä haukikin sattuisi;

Nuotta potkittiin taas veteen ja veneet etään-
tyivät toisistaan.

Kaunis oli ilta. Tyynenä lepäsi suuri sum-
maton Petäjävesi, tyynenä kuin taivas, mahtavana
kuin meri. Ei se useasti niin levännytkään. Sillä
vaikka tuulikin joskuskesäisenä yönä nukkui lehden
liikkumattomaksi, ei nukkunut läikkä sen rannat-
tomilla luodevesillä. Luoteesta tulivat pitkät tuulet,
mutta pahin oli sittenkin koillisen kulma. Sieltä
suurten vaarojen välistä puhalsivat ne puuskapäät,
jotka kerralla veneen kumoon keikahuttivat ja pur-
jenuoran tottumattoman pitäjän kädestä tempasivat.
Myrskyllä oli Petäjävesi hirmuinen-. Vanhat valta-
meriä nähneet merimiehetkin kalpenivat sen kip-
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purapäisten aaltojen edessä, jotka eivät venettä ko-
hottaneet kuin paraiksi sen verran, että saivat har-
jansa sen yli myötämäkeä kokasta perään paiskata,
Onneton se joka silloin selälle lähti eikähän sinne
lähtenytkään kuka vain lie vähänkään hengestään
pitänyt. Tervamiehiltä se tukkesi tien kokonaan,
pidätti kirkkoväellä välistä pyhää yli maanantsiinkin
ja oli rovastinkin kerran kinkerimatkallaan puut-
tomaan luotoon yövyttänyt, josta vasta toisen päivän
iltana vähissä hengin olivat lukkarin kanssa tyyntä
rantaa luovimalla kirkon alle päässeet. Syystuu-
lilla pysähtyikin liike Petäjävedellä aivan yhettö-
miin ja saivat seläntakalaiset silloin elää usein viik-
kokausia muun maailman yhteydestä erotettuina.

Mutta nyt lepäsi se tyynenä, peninkulmaisena
peilinä kuin itsekin ihmetellen omaa äärettömyyt-
tään. Pohjoispuolella hämärsi jo vienosti kesäinen
yö, saaret nukkuivat salaperäisinä, tummina seisoi-
vat rantojen tervalepät. Mutta kirkkaasti paistoi
vielä päivä eteläisillä palteilla, siellä jossa kirkko.
pappila ja emäkylä sijaitsivat, punasi törmällä hon-
kien kylet, pani heloittamaan hietaiset rinteet. Tu-
lena paloivat puiden välissä talojen ikkunat, mutta
korkealla yli honkain kimalteli taempana tapulin
uusi, vastatervattu katto. Oli kuin olisi aurinko
vielä viimeisillä säteillään tahtonut siunata sitä
rantaa, joka Herran huoneelle ja hänen palvelijansa
huoneelle pyhitetty oli.

Siltä se ainakin näytti vanhasta Vornasta, kun
hän poikineen Karhusaaren kuvetta sousi, näytti
nyt ja oli usein ennenkin näyttänyt. Ukko oli muuten
miesten parhaita, mutta sitä ei hän ollut koskaan
voinut antaa anteeksi Petäjäniemeläisille, että nämä
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Ison vihan jälkeen olivat kirkon omaan kyläänsä
keplotelleet. Tämä ajatus oli hänessä jo pienestä
pahasta kytenyt, aina noista talvisista pakkas-aa-
muista, kun hän isän kanssa selän yli joulukirkkoon
ajoi japakkanen ainapyrki varpaita kipristelemään.
Oli hän silloin miettinyt, miksi juuri heidän piti
selän yli ajaa, mikseiyhtä hyvin Petäjän ienielaisten?
Siitä oli tullut hänen elämänsä suuri,, kysymys.
I länen mielestään oli seläntakaisille tapahtunut vää-
ryys, sillä pohjoispuolella oli suurin osa pitäjää ja
siellä olisi kirkonkin oikeastaan pitänyt sijaita. Oli
hiin sille jo mielessään paikankin katsonut, Kives-
puron niskassa, Käpykankaalla, missä yhtyivät ter-
vatiet järven molemmilta puolin. Tästä hän ei kui-
tenkaan vielä isompaa ääntä pitänyt, ettei siitä ennen
aikojaan eripuraa syntyisi. Pieniltä näyttivät tosin
Vornan toiveet, hymähellen kuuntelivat Kivesjärven
ukot hänen pakinaansa, mutta vaikka he kyllä
yleensä sen oikeaksi myönsivät, eivät he tulleet sen
pontevampiin toimenpiteihin ryhtyneiksi. Kirkko
oli kuitenkin kauppalatien varrella ja kun lauvantai-
aamuna lähti, ehti hyvin vielä sunnuntai-aamuksi
Petäjäniemeen. Näin oli yksi tie, kaksi asiaa.

Mutta vanha Vorna piti itsepintaisesti päänsä
eikä hän taaskaan malttanut olla pojalleen mieli-
hauteitaan ilmaisematta.

— Konstiko se on noilla Petäjäniemeläisillä
— alkoi hän harvakseen sauvoimen paikkaa kope-
loiden — kun sinne päiväkin pitemmältä paistaa.
Mutta annahan olla, paistaa se vielä muuallekin.
Katso nyt poika ja pane mieleesi, että sieltä sinun
nuoruudessasi kirkkokin helotti! Saat sitten van-
liiinsi miehenä kertoa, kun sanomakellot Käpykan-
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kaalta moikaa. Ei ottanui rovasti kuuleviin kor-
viinsa, on muka lyhempi matka sieltä kauppalan
kalaaseihin, mutta minä, peto vie, menen vaikka
keisariin ennen kuin minä sen asian heitän. Kirkko
keskelle kylää, sanoo sananlasku, ja laki on tässä
meidän puolella!

Näin puheli vanha Vorna pojalleen, iski sau-
voimensa lujasti kiini, iski toisen ja kolmannen
kerran, niin että se saven läpi syvälle pohjani ii-

riin hurahti. Poika kuuden, seitsemäntoista vuotisis,
päivettynyt ja kirksissilmäinen, ei näyttänyt paljoa-
kaan isän sanoista perustavan. Hänelle oli jo kovin
tuttua tuo puhe. Kun ei vastausta kuulunut, rupesi
ukko hiljalleen nuotanköyttä vetäen uudestaan jah-
kailemaan :

— Koettavat sitä nyt tervata ja puleerata
mutta, soma on tuotakin nähdä, kaavanko laho
puu tervan voimalla pystyssä pysyy. Lahot kuu-
luvat olevan kattoparrut ja niin oli suntio sanonut,
että jos multimuksia liikuteltaisi, niin käsiin kait
ne kyllä hajoisivat. Vuoden parin päästä javiiden
vuoden päästä viimeistäänkin siinä on isot korjuut
edessä ja samalla vaivalla se saataisiin uusikin Kä-
pykankaalle. Sen minä olen sanonut rovastillekin
ja sanon vieläkin, että kun sinne tehnevät, minä
annan joka pölkyn ilman omasta metsästäni. Ja
kun se ei piisanne, annan yhdenkesäisten tervojen
hinnan ja teetän rovastille pöntön semmoisen että
kestää, vaikka tasakäpälässä hyppisi. Saisivat vanhan
kirkon seinistä pappilan, kun sitä kuuluvat pie-
neksi paheksivan. Seinät ne kyllä pitää ja saisi
kait niistä piispallekin talon, ettei tarvitsisi sen-
kään ikäänsä ympäri lääniä kiertää!
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tikku oli oikein tuohtunut taas kerran alkuun
päästyään, veti äkäisesti köyttä, vctipä oikein har-
tiaväellä jsi vähän väliä piti pojan sauvointa muut-
taa. Veneet lähenivät nopeasti toisisian.

— Mitä se vanha Vorna siellä taas möykkää?
kuului naapurin Ukko-isäntä toisesta veneestä ky-
syviin.

Ilman minä vain tässä pojalle sanoin, että
ahtaaksi kuuluu rovastille pappila käyvän.

— Joo, kummakos se, jolle joka vuosi pere
lisäypi — virnisteli renki-Antti, joka Ukolla souta-
jana oli.

— Hyvin se onkin ollut rehevä luonnoltaan
tämä nykyinen ruustinna.

— Ja siihen vielä vieraan lapsia ruokkii.
Mutta nyt näkyi jo nuotanperä eikä kellään

ollut enää alkaa tyhjiin puheisiin. Voimakkaasti
kiskoivat isännät, katse tiukasti merkkilapaan kiin-
nitettynä ja yhä suurempi työ oli pojilla sumpitta
veneesen nuotan alisia ainoja. Näkyi jo liikettä
pohjukassa, sitä vedenalaista, salaperäistä, joka
hyvää apajata ennustaa,

— No, ei taida vesiperää tulla.
— Ei tule.
liätäytyneinä kokivat kalat paeta uhkaavan

vaaran tieltä, jo posahti yksi pinnalle, posahti toinen,
koitti kolmas veneiden välistä livahtaa.

Sauvoin tänne!
Vene oli veneessä kiini, vaahtona kiehui vesi

sauvointen alla ja yhä kivempaan kiskoivat miehet.
Tuossa oli perä jo airon ylettämän päässä, nyt oli
käsissä ratkaiseva hotki.
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- Hoolilop!
— Hoolilop!
Mutta samalla kompastui poika-Vorna veneen

laitaa vasten, päästi kouransa ja nuotan alinen
puoli jäi veteen riippumaan. Vellinä vilistivät kalat
sen yli vapauteensa.

— Poika s—na!
Muuta ei vanha Vorna ehtinyt sanomaan, kah-

inasi perän syliinsä ja silpaisi veneeseen, vaikka
kastuikin siinä leikissä läpimäräksi. Hyvänlainen
oli apaja vieläkin, pikku kaloja pohjanpeitto ynnä
pari melkoista haukeakin, mutta ei kuitenkaan niin
hyvä kuin toivottiin.

— Kummakos se, kun tuo poika lemppari
päästi puolet järveen. Enkö minä jo äsken sanonut,
että lapa rutompaan, niin tämä kutale ihan toimet-
tomaksi heittäypi. Tästä airosta sietäisit mokoma
toljake!

Totta oli, vahinko oli tullut ja Alihan alaku-
loisina katselivat miehet saalistaan. Mutta toisak-
seen, minkäpä sille, vahinko ei tule kello kaulassa!
Ja leikiksi koitti naapurin hyväntahtoinen isäntä
kääntääkin koko jutun:

— Ka, pitäähän se siemenkäla järveenkin
heittää.

Nurpolla nenin istua jumotti etuteljolla poika-
Vorna. Ei hän ääntä päästänyt, ei silmää räväyt-
tänyt, liikkumattomana veteen tuijotti. Äsken vaan.
kun isä airolla uhkasi, olivat hänen silmiinsä
oudosti välähtäneet. Sen väläyksen tunsivat kyllä
kylän pojat eikä silloin ollut hyvä Jaakon lähei-
syydessä olla. Silloin suuttui hiin ihan silmittö-
mäksi, loimilla käteen sattui, eikä katsonut, vaikka
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olisi miesmurhia tehnyt. Hillitsi hän kuitenkin
itsensä tällä kertaa, veri laskeutui taas poskista ja
lapsellisella ilolla hän äkkiä kesken isän porinata
huudahti :

--- Kuulkaa kun rupesi rallatus tuolta pappilan
[•annasta kuulumaan.

— Kyllä minä sinut rallatan!
Mutta naapurin miehet jäivät kuuntelemaan.

Tyyni ilma tuntui välimatkat lyhentäneen ja äänet
saapuivat selvinä ruotsinvirstojen piiasta.

— Kyllä kuuluu rallatus! — renki-Antti väitti
tuntevansa rallin nuotinkin.

Herrasväki siellä tuntuu lystiään pitävän
— todisti Ukkokin.

Ei ollut ukko-Vorna heitä kuulevinaan, viskasi
veden pois veneestään, oikasi sen tehtyään selkänsä
ja lausui kuivasti:

— Joko lähdettiin?
ohoh. kovinpa menikin myöhäiseksi.

Lähdettiin kiireesti kotia kohti soutamaan.
Aurinko oli jo ammoin laskenut eivätkä huu-

taneet enää Yarisperänkään kurjet. Mutta läm-
mintä liekkuivat pilvet aina keskitaivaalle asti ja
vaarojen päällä, jotka pohjoista rantaa reunustivat,
oli kultainen kuinotus. Vaarojen juurella hämärti
metsä kesäisessä yössä ja metsän alla vielä alem-
pana Petäjäselän tyyni ranta. Veneetliukuivat äänet-
töminä pitkin kirkasta vedenpintaa eikä kuulunut
muuta kuin airojen yksitoikkoinen kolke.

Mutta vanhan Vornan ajatukset olivat niin
luussa äskeisessä ksilsivahingossa, ettei niitä niin-
kään hevillä toiselle tolalle pyöräytetty. Pikku
asiahan se nyt oikeastaan oli, eipä sillä, että siitä
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Lapinlahden talo rikastui tai köyhtyi, mutta muuten
häntä harmitti, kun sillä lailla läpi käsien päästää!
Äänettömänä hän huopasi, sanoi sanan ja kaksi,
mutta mieli kehräsi omia villojaan. Kun oli kot-
vasen äänettömänä soudettu, alkoikin ukko jo hil-
jakseen kuontaloani! kehittelemään:

— Sitä minä tiissii olen ajatellut ja arssinoinut,
että mikä, mikähän se tuonkin Jaakon vielä tässä
maailmassa hyvittää. Ei sillä ole luontoa auran-
kurkeen, ei sillä viikate käänny kädessä, en minä
tiedä, mihinkä minä sen panisin. Muistakaahan
minun sanani, että kun tämä pää maahan kallistuu,
ei se mies viittä vuotta talona pysy. Herraksi tai-
taisi mieli olla. Kirjaahan tuo nyt on sen verran
viljellyt, että sai rippikoulun käyneeksi, mutta ei
sillä koululla tollon pojasta pappia tehdä. Jollakin
se on kuitenkin niin, että jos ei sillä olekaan oi-
keata lähtöä ulkotöissä, se on sen häpevahipi sisä-
nikarruksiin, vaan tällä kun on peukalo keskellä
kämmentä joka paikassa. Nähtiinhän se äsken, ei
ollut miehessä holttia sen verran, että nuotanve-
toon! Piika-Mari kun olisi otettu, niin täynnä olisi
nyt tuokin vasu.

Korvanlehdet punaisina kuunteli Jaakko isiin
toria. Oli ukko samoin monasti ennenkin potuu-
tellut, mutta ei toki näin vierasten kuullen. Iti hiin
ileimyt isään katsoa eikä vilkaista toiseen venee-
sen. Jo huomasi renki-Anttikin, että piti auttaa
miestä mäessä, jsi hän viskasi välinpitämättömästi:

— Kihän se vahinko tule kello kaulassa.
— Eipä ei, myöstytteli vanha Vernakin. .Mutta

tälle kun ei muuta tulekaan. Mitenkäs oli, kun
menneenä kesänä lähti sydänmaalta hevosia hake-
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maan? Kolmannella peninkulmalla vasta näki, että
suitset olivat kotiin jääneet. Entäs kun syystou-
koja tehtiin? Kyntää mies aamurupeaman ja kun
mennään eineelle käskemään, niin luotti on pajan-
nurkassa. Mutta piiraansa se kuitenkin teki kevät-
kierällä. kun Sokajärven perästä viimeisiä heiniä
vedettiin. Viittatie oli kotipellon alle, mutta elähän
että sitä kulkisi. Silmilläänköhän lie katsonut vai
reijillii, kun pappilan sulaan ajoi, joka ei pahim-
mallakaan pakkasella jäädy. Eikä se sano nuk-
kui nsakaan, mitä Iit1 ilman itsekseen ounailhit,
mutta sinne olisi tainut mies sillä kertaa kuper-
tnakin, jos ei Koivikon isäntä olisi kaupunkimat-
kalleen sattunut ja salmelta huutoa kuullut. Niin
että sanopas Jaakko tässä, sano naapurin miesten
kuullen, mihin sinä luulet semmoisella luonnolla
joutuvasi?

Silloin väläluiväl Jaakon silmät ja hän vastasi
yksikantaan:

— Merimieheksi!
Kovin menivät silloin selälleen ukon silmät ja

ällistyneenä hiin ikäänkuin apua etsien naapurin
miehiin kalsoi:

— No, nyi se lempo sittekin virkansa keksi!
Hyvin se oli kummaa Ukostakin.
— Oikeinko sinun todella tekee mielesi me-

rille?
Mutta Jaakko sylkiisi vain päättävästi kou-

riinsa ja sanoi:
— Merille minä lähden jsi merimieheksi minä

rupean!
Jo yritti ukko-Vorna kauhtua, mutta sitten

alkoi asia tuntua hänestä Mian hullunkuriselta:
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— Ole rupattamatta siinä, mokoma matruusi!
Ysii merille tämä kuvatus vääntäypi? Ellei, ei sinne
muut kuin suuret roistot ja herraskutaleet. Pikku
roisto sinä vielä kuitenkin merille olet!

Eikä siitä asiasta sillä kertaa enempää pu-
huttu. Mutta jurona soutaa vuovasi Jaakko, kapeal
huulet yhteen puristettuina, ja kun Ukko-isäntä
häntä siinä syrjäkareesen katseli, ei hän voinut olla
ajattelematta:

— Päänsä se häikäle pitää, mikä hänestä sitten
tulleekin.

Jo rupesi Kivespuron porina kuulumaan. Vedel
kapenivat kapeinistaan. Saarten taa olivat jo ammoin
jääneet Petäjäveden ulapat ja vaarat pohjoisessa
vaipuneet hyöteään lehtimetsään, joka lahden pe-
rältä lähtien puron kahta puolta kasvoi. Lapinlahden
pohjaa kutsuttiin myös Veneheitoksi ja siinä oli
seläntakaläisten suuri valkama. Siihen toi kärrytie
Kivesjärven mäkikyliltä, jalkapolut etäisimmiltäkin
takamailta ja suurina kirkkopyhinä tai juhannuksen
edellä kun tervan lastun alkoi, kävi siinä kiire ja
hilskekuin paremmassakin satamapaikassa. Muuten
ei siinä isoa liikettä ollutkaan. Pikku pojat vain
löivät kirppaa sileäksi poljetulla fcörmäkentällä ja
mökincukot veden kahta puolta riidellä kahnustc-
livat. Aikoja myöten olivat nimittäin lahden ran-
natkin asuttuneet, mökkejä oli siinnyt sinne tänne.
missä oli vehmaisin äyräs ja kalaisin ranta. Mutta
korkealla, päivänpaisteisella törmällä, oikealla kä-
dellä suvestapäin katsottuna, oli Ukko-isännän hyvin-
voiva talo. Sen rantaan nuottamiehetkin kulkunsa
ohjasivat.
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Mutisi ennenkuin veneet rantaan laskivat, kal-
listui renki-Antti laidan yli ja kuiskasi Jaakolle sa-
lavihkaa:

— Tuletko Sillankorvaan?
— Mitä sinne?

- Siellä on varpajaiset.
Nyt muisti Jaakkokin ja ilostui. Mutta heti

lisiisi hiin epäillen:
— Jos isä päästää.
— Tule varkain, siellä puron vartta!
— En minä varkain.
— Tule sitte muulla ilveellä; Minä menen heti

syötyäni.
Joukolla asetettiin nuotta talaalle kuivamaan.

Se olikin yhteinen kalu heillä ja yhteisesti sitä myös
oli miesmuistinsa heidän talojensa kesken Viljelty.
Kala! pantiin kahtia, kumpikin nosti kontin sel-
käänsä eikä riitaa syntynyt.

Näin tehtiin nytkin. Ukon väki kohosi tör-
mälle, Lapinlahtelaiset painuivat portaalle, joka
puron yli vei. Heidiin talonsa oli vähän tuonnem-
päna, siinä, missä puro pieneksi metsälanimeksi
laseikse.

Mutta juuri puron yli mennessään, kuuli Vorna
Ukon vielä huutavan:

— No,mitenkäs kävi huomisen kirkkomatkan?
Vorna kääntyi ja katsoi. Ukko seisoi omalla

veräjällään.
— Taisipa Uh jaan mennä.
Ja päätään nyökäyttäen he kukin kutiinsa

erosivat.
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Toinen luku.

Halki komean solkikoivikon luikerteli se kirkas,
hietapohjainen puro, jota kansan kesken Kivespu-
roksi kutsuttiin. Se tuli suuresta järvestä jyrkkien
vaarojen välillä ja laski toiseen vielä suurempaan.
Paadelta paadellen hypellen ja nyppylältä nyppy-
lälle se lauloi kilpaa laakson lintujen kanssa, vain
silloin tällöin pehmeän sammaleen tai hienon luh-
taheinikon suojaan lampareeksi laskeutuen. Kesät
se kilttinä solisi, rantojaan rakasteli, mutta keväällä
se paisui suureksi, peitti niityt japensaat jakauvas
Kivesjärven kylille kuului silloin sen valtava ko-
hina. Eikä se talvellakaan pohjia myöten jäätynyt.

Asumattomat olivat Kivespuron äyräät, koke-
mattomat sen koskien kalahaudat, mutta siihen kos-
keen, jossa se Kivesjärvestä lähtiessään Käpykan-
kaan katkasi oli muuan alapuolen mies rakentanut
vesimyllyn. Siinä yhtyivät tervatiel järven molem-
milta puolin ja siitäpä myös Veneheiton suurem
valkamaan kuljettiin, josta alemman.järven eli Pe-
täjäveden ulapat aukenivat. Siitä aukeni myös Ki-
vesjärveläisten suuri maailma. Siellä oli heidän
kirkkonsa Petäjäniemen törmällä, siellä oli hei-
dän kauppa- ja markkinapaikkansa Tihisen virran
suussa, mutta kaukana suurten vesien takana, ke-
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säisén päivänlaskun kohdalla, oli heidän oikea kau-
punkinsa, se joksi heidän tervansa osti ja omin hii-
vuin ne maiden ja merien taakse kuljetti.

Terva oli Kivesjärveläisten elämä. Tervaa
polttivat sekä rikkaat että köyhät, niin talolliset
kuin torpparit eikä muistettu aikaa, jolloin sit ii ei
olisi poltettu. Joka talolla oli oma tervahautansa,
joka talvi kolottiin laajalti tervaksiksi parasta tukki-
metsää, mutta vielä eivät olleet saristuneet salot
Kivesjärven takamailla, Kerran kesässä, tavalli-
sesti jo juhannuksen eillusviikolla. varustettiin vene
talosta, parhaasta parikin, täynnä uusia, valkoisia
tervatymiyreitä kaupunkimatkalleen. Yhdessä ne
Veneheiton valkamasta länttä kohden painuivat,
mutta yksitellen ne sieltä palailivat, mikä minkin
saaren suojassa kaupunkieväineen myöhästyen, —

kuitenkin niin, että kaikki taas olivat juhannuslau-
vantaina kotikylässä koolla. Silloin oli riemu Ki-
vesjärven rintamailla, sillä ne kaupunkimiehet eivät
tulleet tyhjinä, vaan tulivat tuomisten ja satojen
ruplien kanssa ja matkakaskuja, toinen toistaan
kummempia piisasi heiltä aina pitkiin talvi-iltoihin
asti. Näin tapahtui joka vuosi ja oli tapahtunut
esimuistoisista ajoista.

Mutisi minne Kivesjärveläisten matka pitikin
jsi mistä heidän ruplansa miiluinkin tulivat, aina
täytyi niiden kulkesi Käpykankaan myllyn ohi, johon
kyläläiset olivat sillankin puron poikki ssdvaneet.
Sillan korvassa oli myllärillä mökkinsä. Pientä
kauppaa pitäen ja viinalla Ja tupakalla matkamiehiä
kestiten oli hänestä aikasi voittaen tullut äveriäs
mies. Ei hänestä sdussa kyliin kesken oikein pi-
detiv. hänellä oli karsas silmä, sanottiin, mutta kun
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i»i hän vettäkään viinaan sekoittanut eikä mylly-
maksuissaan pahasti nylkemään pyrkinyt, siedettiin
häntä seinään. Yksi häntä vaan ei ollut koskaan
voinut kärsiä ja se oli Lapinlahden vanha Vorna,
joka aina sylkiisi pitkän sylen, kun vaan Sillan-
korvan mylläriä mainittiin.

— Se on konna miehekseen — sanoi vanha
Vorna — sillä on ilveksen eikä ihmisen silmät. Se
ei ole kotikylän väkeä, käypi liisin usein kauppa-
lassa, juopi luihuhäntäisten herrojen kanssa. Jlyih!

Mutta nuori väki viihtyi mielellään myllärin
mökillä, sillä hän oli sukkelasanainen mies. osasi
tyttöjä naurattaa ja ppikaniiehiä roskajutuilla miel-
lytellä. Siihen oli niin sievä luhtaniityltä tai hal-
kometsästä palatessaan poiketa, sinne oli aina ter-
vetullut, tuli tuiskulla tai pakkasella, eikä tenää
tehty, jos. vähän myöhemmälläkin meni ovea kolis-
telemaan.

Eivät kaikki Sillankorvassa kävijät kuitenkaan
isännän vuoksi käyneet eivätkä kaikki tuvan ovea
kolistelleet, vasut oli myllärillä tytärtä kaksi, kau-
nista ja .muhkeata ja heidän paksut palmikkonsa
olivat jo kauvan Kivesjärven miesten mielissä häi-
lyneet. Tilki oli siskoista vanhempi, Mari jotakin
vuotta nuorempi, mutta molemmillsi oli heillä yhtä
korkea povi ja yhtä helakka nauru ja molemmat
oliVat he kyliin ensimmäisiä tanssureikt. Häissä ja
pitopaikoissa tahtoivat he jo talonkin tytöiltä voiton
viedä — varsinkin kun tiettiin myllärillä rahojakin
sääslössä olevan. Moni nuori mies oli jo puhemie-
hen kiinssa Sillankorvassa käynyt jsi vielä use-
simpi odottanut heidän aittansa ovella, vaikka he
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eivät kumpikaan olleet kahtakymmentä täyttäneet.
Vielä he kuitenkin vapaina keikkuivat eivätkä kylän
kielikellotkaan heistä vielä sen pahempaa tienneet.
Sillä visusti piti mylläri silmällä tyttöjänsä ja sitä
kyllä Sillankorvassa tarvittiinkin, joka niin koko
kylän käymäpaikkana oli.
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Kolmas luku.

Täynnä oli tupa nytkin väkeä, kun Jaakko puo-
lenyön seuduissa Sillankorvaan saapui. Mutta oli-
kinhan nyt erityinen ilon syy. Syntynyt oli kolmas
tytär myllärille ja varpajaisia siellä joukolla vie-
tettiin.

Ovensuupenkki istui poikamiehiä mustanaan,
mutta karsinapuolen olivat tytöt vallanneet ja sieltä
kuului alituinen nauru ja tirske. Tupa oli täynnä
tupakinsavua, päre paloi uuninrakoon pistettynä ja
sen valossa näkyi lattialla kymmenkunta paria pyö-
rivän. Pelimannina oli heillä Kurki-Aapeli, kylän
paras viuluniekka, milloin ei sikahumalaan sattunut,
Teerevänä hän istui rahilla perälasin alla ja veti
„hollolanpolskaa" niin että seinähirret helisi. Aapelin
viulu olikin erittäin hyvä-ääninen ja kuulu kaiustaan
ympäri kihlakunnan.

Ovensuuhun jäi Jaakkokin seisomaan ja koitti
savun seasta tuttavia etsiä. Tuolta näkyi Anttikin
juuri tulevan polskan tahdissa tyttöään vieden.
Huomasi hän kuitenkin Jaakon ja ohimennen hä-
nelle päätään nyökkäsi:

— Hyvästikö pääsit?
- Pääsinpähän.

Hyvillään ettei häntä sen tarkemmalle tilille
vaadittu livahti Jaakko ovensuussa seisojain jouk-
koon. Olisi hänellä ollut vaikea ruveta tässä mui-
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den kuullen selittämään, miten lujassa lupa oli ollut.
Ei ollut ukko ensin ottanut kuuleviin korviinsa, ki-
ronnut vain oli ja yöjuoksusta kopuutellut. Vasta
kun Jaakko oli luvannut seuraavana pyhänä koti-
mieheksi jäädä oli hän vastahakoisesti myöntynyt,
mutta ennen aamua tuli Jaakon sittekin kotiin tulla
ja muiden mukana niitylle suoriutua.

Kauvan hän ei kuitenkaan näitä muistelemaan
joutanut, vaan tunsi hän samassa jonkun kättään
puristavan ja tuntuu äänen korvaansa kuiskasevan:

— Täällä jo sinua kaivattiinkin.
Se oli Vimparin Kalle, Jaakon rippikoulukump-

pani ja paras ystävä.
— Kuka kaipasi?
— Arvaahan.
Kyllä Jaakko jo arvasi, vaikka koetti viatto-

malta näyttää.
— Én minä arvaa.
— Myllärin Mari.
Sepähän se oli. Jaakko oli hämmästyvillään

ja sopersi:
— Mitä se minusta?
— Kysyi että missä se Jaakko viipyy.
— Elä valehtele!
Mutta uskoi Jaakko sen kuitenkin. Mari oli

aina osotkinut hänelle erityistä ystävyyttä ja men-
neenä kesänä olivat pojat ruvenneet häntä pahasti
hiirnäilemään.kun Msiri juhannushypyissämyötäänsä
hiiniii piiriin pyysi. Sillä kertaa hän kyllä oli nyrk-
kivoimalla poikain suut tukkinut, mutta monesti
ne olivat jälestäkinpliin ilkeästi virnistclleet, kun
Mari aina kirkkoveneessä Jaakon soututoveriksi



20

laittautui tai heinätalkoissa hänen luokoaan hara-
voimaan. Kyllähän hiinkin Marista piti, olihan se
sievä tyttö ja sen silmissä niin vetävä kiilto, mutta
pistellä tahtoi häntä kuitenkin niiden ruojien rähinä.

Samassa oli myllärikin lramarin ovelle tullut.
Hetken hiin siinä tanssivia tarkasteli, mutta keksi
hänen tarkka silmänsä Jaakon.

— Näkyypä täällä väki lisäyneen, — sanoi
hän kattelemaan käyden. Mitäs kuuluu Lapinlahden
nuorelle isännälle?

Nuori isäntä! Se joltakin Jaakon korvissa ka-
jahti, kun hän vaan olisi tiennyt, sanoiko se sen
todella vai piloillaanko puhui. Mutta sitä ei myl-
läristä koskaan nähnyt.

Mylläri jatkoi hymyillen ikäänkuin huomaa-
matta pojan hämminkiä:

— Nuotalla tahtiin olla?
— Nuotallahan sitä.
— No, sittenhän se ryyppy hyviin tekee mär-

kään ihoon. Eikös saa olla isännälle?
Ja päätään nyökäyttäen lähti hiin astumaan

kamaria kohti, jossa isäntämiehet istuivat.
Eperoiden seurasi Jaakko isännän kieltoa muis-

taen. Eipä sillä, että se hänen ensimäisensä olisi
ollut, viinapoltto oli Kivesjarvella yleinen ja harva
oli se juhlatai suurempi pyhä joka siellä viinatonna
vietettiin. Oli ukko hänen usein maistavan nähnyt,
javiime kokrinä itsekin ottamaan kehoittanut. Mutta
ei hän siitä ylimalkaan pitänyt, semminkään Sillan-
korvan kekkereistä.

— Ei taloon ilman tuloryyppyä — sanoi myl-
läri lasin täyteen kaataen. Lekoo!
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Jaakko maisteli, matusteli, mutta pani myl-
lärin kehoituksesta pohjaan.

— No, miltäs maistui?
— Ka, miltäpä se hyvä maistuu!
Tämän mahtilauseen oli Jaakko isältään oppinut

eikä se tässäkään tilaisuudessa ollut vaikutustaan
tekemättä.
•', — Se on oikein — sanoi mylläri — siinä on
mies joka ei haikaile! Ja nyt toiselle jalalle?

— Eikö tuo jo liene hyvä!
— Eikö mitä, se siellä vain kumppalia huutaa.
Ja Jaakon vastustuksesta huolimatta täytti

mylläri taas lasin:
— Lekoo!
Jsisikko tyhjensi sen yhdellä siemauksella. Sa-

massa tunsi hän arvonsa suuresti kohoavan. Myl-
läri kohteli häntä kuin isäntämiestä ainakin. Eipä-
hän se noille muille pojille tarjonnut, jotka oven-
suussa istuivat. Mutta kyllä Lapinlahden nuorelle
isännälle. Turhaan se isä hänen mielestään myl-
läriä vieroi ja tämän mökillä käymästä epäsi.

— Tulee tukeva mies tästä Jaakosta — pu-
heli mylläri toisillekin tarjoten — tulee oikein tur-
kasen isäntä Lapinlahteen. Sillä on jo niin kaikki
miehen meininki.

— Jos, no tukkupa tuo pojasta polvipilautunec,
hänihtlvät ukot.

— Kyllä niinkin, mutisi minusta tällä on vielä
enemmän älliä kuin isällään. Mielii se vähiin muu-
tamissa asioissa vähän hupsahtelemaan, niinkuin
siinä kirkonasiassa.

Mutta nähdessään Kivesjärven miesten ääne-
tönnä istuvan — Lapinlahden Vornat olivat seudun
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vanhinta väkeä ja aina suuressa kunniassa Kives-
järvellä olleet — käänsi mylläri sukkelasti puheensa
toisaalle :

— Ja katsokaappas noita kopria, miehet! Eikös
ole jo miehen kopra? Niillä se kun tässä Perttu-
lina Kiveksen poikia paiskoi, niin näytti, ettei siinä
paljoa painannut mies. Näytähän koprasi Jaakko!

— Onhan näitä tässä siksi että lunttaan täyt-
teeksi — kehahti Jaakkokin myllärin imartelusta
rohkaistuneena,

— Johan on!
Tuli samalla joku pirtistä ja myllärille kor-

vaan kuiskutti:
— Pelimanni tahtoo viinaa.
— Johan se sai.
— Joo, vaan se tahtoo lisää. Ei lupaa ennen

soittaa hiventäkään.
Eihän siinä auttanut. Mylläri lähti hänelle

kupposta kulettamaan.
Jaakko jäi kamariin. Viina kierteli hänen sy-

dänalassaan, poltti sisuksia ja pani sieraimet ilkeästi
tikkailemaan. Hän näki kaikki kuin sumun seasta.
Koitti hän kuunnella ympärillä istuvaankin puhetta,
mutta se tuntui liikkuvan vain enimmäkseen pa-
peissa ja tervanhinnoissa ja vuodentulontoiveissa —

aina jälleen palatakseen päivän suureen tapaukseen:
— Kukas olisi uskonut, että se mylläri vielä

vanhoillaan leikittelemään rupeaisi!
— Mutta kumma palkka se vain pitää olla,

kun ei se myllyn perillistä saa. Tyttöjä väin työntää.
Se on onni yksillä, kesä kaikilla.
Samaa se oli myllärikin aamulla pahoittele-

maan pyrkinyt, kun anoppi oli hänelle tytön tuloa
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ilmoittamaan rientänyt. Suuttunut vain oli ja ki-
roten maatuultaan ylös lentänyt, niin että eukko
oli voivottaen ja vähissä hengin tyttärensä luo kai-
konnut. Siellä olivat akat yhdessä myllärin ko-
vuutta siunailleet, mutta yksikseen jääden oli tämä
hiljalleen leppynyt, lapsihan se on tyttökin, oli aja-
tellut, ja siinähän noita meni kolme kuin kaksikin.
Ehkäpä ne siitä vielä hyvänkin naimisiin hyötyisi-
vät. Ja niin oli hän puolenpäivän rinnassa jo itse
saunan ovelle mennyt ja melkein kuin anteeksi
pyytäen ärjiissyt: no näyttäkää se sitten minkä se
kakara on näköinen! Ja heti sen perästä ruvennut
varpajaisia hommaamaan.

Näitä ne ukot siinä harvakseen juttelivat,mutta
samalla kuuli Jaakko ovella nimeänsä mainittavan:

— Terve! Eikö se Jaakko tanssikaan?
Jaakko katsoi ylös. Myllärin Mari seisoi hänen

edessään.
— No eipä ole tullut vielä yritetyksi.
Tyttö hypisteli vyöliinaansa. Kyllähän Jaakko

ymmärsi minne sen halu veti, mutta häntä alkoi
jo ihan vihaksi pistää sellainen jälessä juokseminen.

— Et sinä ole vielä kertonut minulle niitä kau-
punkiuutisiakaan?

Jaakko oli näet äsken isänsä kanssa ollut ter-
voja viemässä. Olisi hänellä ollut paljonkin kerto-
mista, mutta kukapa niitä ilkesi, kun nuokin pojat
tuolla ovensuussa niin sinnepäin katsoivat ja supat-
tivat.

— Mitä niistä uutisista!
— Entäs kaupunkituliaiset? — koitti tyttö nau-

raen asiaansa auttaa.
— Vielä sulle tuliaiset —!
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Silloin sävähti Mari tulipunaiseksi ja sanoi
niskojaan nakaten:

— Henttistä minä ujoista pojista!
Samalla tuli joku häntä tanssiin pyytämään.

Mutta vielä mennessään heitti Mari Jaakkoon kat-
seen ja se katse säkenöi vihaa.

Kauvan ei Jaakko ehtinyt ujouttaan ajatella.
Samassa syöksyi useampia yhtaikaa porstuasta si-
sään huutaen:

— Vieraita, herrasvieraita!
Tanssi lakkasi tuossa tuokiossa toiset ryntä-

sivät ikkunoihin, toiset ovelle, syntyi hirmuinen
hälinä.

Mutta ankarasti komensi mylläri kaikki pai-
koilleen :

— Pois ikkunoista sieltä! Ettekö te ennen
ole ihmisiä nähneet, vai mitä te hölkyilette? Ih-
misiä tässä on muutkin ja ihmisten luo se herska-
pikin tulee, eikä lehmien, että katsotaan kuin uutta
konttia!

Niine sanoineen jouduttautui mylläri avopäin
pihalle vieraita vastaanottamaan.

Eikä tainnut mylläri aivan väärin arvatakaan.
Oli hän ollut siksi herrojen parissa tietääkseen, että
kun nämä kerran tollon pirttiin itsensä alensivat,
he tahtoivat myös nähdä tollon oikeassa karvassaan.
Harvoin heitä Kivesjärvellä muuten kävikin, papit
vain kinkerimatkoillaan ja nimismies silloin tällöin
lohenpoikia onkimassa. Mutta oli kirkonkylän nuo-
rilla viime aikoina tullut tavaksi kerran pari ke-
sässä tehdä pikku retki Kivesjärvelle ja näistä ret-
kistä oli vähitellen muodostunukin kesähuvitusten
päiinumero. Otettiin vene pappilan rahnasta-ja läh-
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dettiin tyynenä kesä-iltana selän poikki soutamaan,
pojat onkivehkeineen, tytöt eväskoreja halliten. Ilta
oli kaunis, järvi oli tyyni ja laulaen sujui matka
yli siintävien syvyyksien. Laskettiin välillä lehtoisen
saaren rantaan, tehtiin tuli hietikolle ja saivat tyt-
täret silloin kahvinkeitossa taitoaan näyttää. Jos
oli kuuma soutaessa tullut, pulahettiin uimaan kah-
den puolen kaunista nientä, jos yötuuli kylmäksi
viileni, juostiin „leskeä" pyöreillä rantakivillä, siksi
kunnes taas uusin voimin ulapoille vierittiin.

Näin oli matka kulunut nytkin ja Sillankor-
vaan he taas tapansa mukaan kulkunsa ohjasivat.
Tällä kertaa oli heidän tulollaan kuitenkin erityinen
syy. Olivat he tienneet nimittäin myllärin varpa-
jaisista ja oli heillä kokonainen kori ruustinnalta
tuomisia, myllärin eukko näät kun ennen pappilassa
palvellut oli.

— Päivää, päivää, tervetuloa! toivotti mylläri
pihalla vieraitaan katellen. — Jopahan se herrasväki
kuitenkin lähti Kivestä katsomaan, vaikka eihän
tässä isoja katsomisia. Minä tässä jo tuolloisella
viikolla sanoin, että ylpistyä ovat tainneet, kun eivät
tämänjkesän nimiin aio käydäkään, — kukas tämä
mamseli onkaan,"ei ota silmä oikein tässä hämä-
rässä tutakseen, jos hyvinkin tuntisi?

Tyttö, jota mylläri kädestä piti, oli tuskin täysi-
kasvanut, hoikkavartaloinen, pienimuotoinen. Mutta
silmät,"ne olivat suuret ja isot ja näin kesäyön
hämyssä näyttivät ne mustilta kuin kaksi pohjatonta
lampea. Niiden syvyys olisikin ollut aivan peloit-
tava, ellei sitä olisi lieventänyt huulien alituinen
veitikkahymy.
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— Vieraita, kaupungista käymässä — selitti
pappilan maisteri.

— Joo, no sitähän minä jo pengoin, että kau-
kolaisia tämä on, — ka, eikös katon alle passaa,
olisi tässä vähän tätä mökintapaista.

Mutta mamselit tahtoivat välttämättä saunaan
vastasyntynyttä katsomaan. Herrat menivät myl-
lärin kanssa pirttiin.

Siellä seisoi väki ympäri seiniä, tytöt hypis-
telivät röijynsä helmoja, pojat rykiistellen tuppi-
vöitään korjailivat. Ainoastaan myllärin Mari us-
■kalsi karsinanloukossa nauraa pihauttaa ja sieltä
huivi suussa lattian poikki eteiseen tiukasta.

Mutta siinä hänen matkansa loppuikin. Kuu-
nunvoudin Alpiini tuli juuri ulkoa ja Mari lensi
koppina hänelle syliksi. Jes, miten hän säikähti,
ihan oli sydän haljeta!

— Ke, ke, vihillekö se Mari vihkasee?
— Ulos minä vain ...

— Ehei, siitä ei tule mitään. Nyt me kään-
nymme ympäri ja lähdemme tanssimaan.

— En, en minä osaa, koitti Mari rimpuilla
Arastaan.

— Ei siinä nyt auta! Tahdon niinä toki yhden
valssin kylän paraan tanssurin kanssa hurauttaa!

Ja samassa tempasi Alpiini häntä vyötäröistä
kiini ja lennätti kohona yli kynnyksen pirttiin.

— No, Aapeli, annappas nyt oikea emävalssi!
Mutta Aapeli viritteli yhä viuluaan, josta äs-

keisessä hälinässä oli kieli katkennut.
— Joo, kunhan joudutaan! Hartsia tuntuu

vaativan.
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Ymmärsi mylläri yskän. Se oli näet Aapelin
tapa sanoa, kun hänen oma kielensä „hartsausta"
vaati. Ja täyttäen taas Aapelin viinakupposen hän
silmää iskien sanoi:

— Jos tällä vähän tämmättäisiin ...?

Kohta olikin vireessä Aapelin viuluja tuiskuna
lähti Alpiini tyttöään viemään.

Seurasivat muutkin herrat Alpiinin esimerkkiä
ja lähtivät tyttöjä karsinapuolesta houkuttelemaan.
Eivät he ensin tahtoneet suostua, kotvan vain toi-
siaan menemään pukkivat ja toistensa taa tirskuen
pakenivat. Kaavan saivat herrat heitä kädestä vetää
ja hyvillä sanoilla houkutella, ennenkuin vihdoin
joku rohkeimmista .röijynsä oikasi ja herraspojan
heilaksi taipui. Valssi olikin vasta Kivesjärvelle
tullut eivätkä sitä osanneet muut kuin talontytöt
muutamat ynnä ne, jotka olivat kirkonkylän her-
rasväessä palvelleet.

Kamarin ovelle oli Jaakkokin tullut tanssia
katsomaan. Hänen päätään huimasi, hänen kor-
vansa soivat ja silmissä vilahteli sinipunaisia keriä.
Ei hiin tiennyt mitä se oli ja niistä se tuli, mutta
olisi hänen mielensä tehnyt hypätä vihkaista tuonne
keskilattialle., lyödä kahta kämmentä ja karjaista,
niin että olisi lasit helisseet. Ja mitä kauvemmin
hiin sitä katsoi, sitä korkeammalle nousi veri hänen
päähänsä ja sitä voimakkaammaksi kasvoi hänessä
se halu.

Mutta juroina istua jomottivat oven suussa
Kivesjarven pojat. Kovin olivat ovelia heidän mie-
lestään nuo herrastanssurein temput ja kovin he
itsensä heidän rinnallaan kömpelöiksi tunsivat. Alta-
kulmain kyriiten he kukin vain oman mielitiettynsä
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menoa seurasivat, missä se milloinkin kulki ja ke-
nen keralla tanssiin suostui. Eikä kukaan heistä
lattialle uskaltanut.

— Täälläpä ilot on!
— Jopa ovat pojatkin omansa löytäneet.

■— Sillähän niillä aina tänne semmoinen yty
onkin!

Mamselit ne näin saunasta tullen ovella haas-
toivat. Mutta herrat eivät heitä huomanneetkaan,
jajos huomasivatkin, eivät olleet näkevinään. Toista
se oli heidän mielestään näitä talontyttöjä tanssittaa
kuin omia herraskomeita. Toinen oli näillä poven
hyöky japoskien puna ja niin lämpimästi ne tanssiin
lähtiessä rinnoille retkahtivat. Niistä uhosi mie-
heenkin ihan uutta intoa! Ja yhä kivemmin he
tyttöjään pyörittivät, pirtin laidasta laitaan ja var-
paitaan saivat varoa penkillä-istujat. Mutta kiltau-
tuivat he välistä melkein yksien kenkäinsä sijalla
pyörimään ja pyörivät hiin, että hameet korkealla
hulmusivat ja tyttöparoilta aivan päätä viemaamaan
rupesi.

Olivat mamselit havainneet jo herrojen mielen
ja siitä he neuvoa pitivät ovikamanan alla.

— Mennään me Kiveksen poikia pyytämään.
— Ei ne osaa.
— Opetetaan!
— Ei, ei Miila ...
— Mennäänkö?
Ja etumaisena lähtemään seisoi se, jota Mii-

laksi sanoivat ja jota mylläri oli äsken kaukovie-
raaksi oudostellut. Rohkeasti palmikkoaan heittäen
hän muihin mamseleihin katsoi ja kerallaan heitä
kiivinään vaati.
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— Ei, ei Miila...
Mutta Miila oli jo lähtenyt. Mies mieheltä hän

kulki pitkin penkillä istujain riviä, mutta arastellen
jokainen heistä päänsä syrjään käänsi tai naapu-
rinsa kanssa kellonkauppaa hieromaan rupesi. Ei
kellään heistä ollut luontoa mamselin kanssa laitu-
melle lähteä.

Näin tuli hän vihdoin kamarin ovelle, jossa
Jaakko seisoi.

Jaakko ei häntä ensin nähnytkään. Hänen
silmänsä olivat vain seuranneet tanssivia ja oli hän
nähnyt Marin juuri ulos pujahtavan ja heti sen
jälkeen Alpiinin. Silloin olivat hänen kätensä nyrk-
kiin kouristuneet.

— Tahdotteko tanssiin?
Samassa kohtasi hän Miilan katseen. Tyttö

katsoi häneen suurilla tummilla silmillään, jotka
näyttivät yhä suurenevan, mitä kauvemmin hän
katsoi. Sekunnin seisoivat he näin liikkumatonna
vastatusten, silmä vasten silmää, mutta sitte auke-
nivat vitkaan Jaakon kädet ja ikäänkuin anteeksi
pyytäen hän otsatukkaansa pyyhkäisten sanoi:

— Jos ei mamseli pahastuisi —?

Ja hän laski kätensä tytön vyötäisille ja vei
hänet kerallaan karkeloon.

Huomasivat pian muutkin, että uusi oli tans-
sija tullut. Sillä ketään katsomatta, mitään väis-
tämättä ,mennä huilaisi Jaakko huolimatta yhtä
vähän toisten tyrkkäyksistä kuin toisten kirouk-
sista. Eikä hän maahan katsonut eikä kenkiensä
kärkiä tarkastanut, vaan pää pystyssä, uljaana hän
pyöri rinnan komeasti kohoillessa. Hän tunsi suo-
nissaan ennen tuntematonta tulta eikä se enää ka-
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tajan lieskana räiskynyt'kuin äsken, vaan puhtaana
koivupuuna tasaisesti paloi ja sai koko ihon kuu-
mana kuhisemaan. Hänestä oli kuin olisi laki nous-
sut ja lattia alennut ja hän itse tanssinut ulos,
aholle, metsään, pimentoon, peittoon, jakuullut ym-
pärillä metsän lintujen laulun.

— Hyvästi tanssii häikäle!
— Missähän lie oppinutkin.
— Luonto se näkyy jollakin olevan.
Näin ne herrat Jaakon tanssia seinävierellä

arvostelivat.
— Kauvanpa peto jaksaa.
Laskettiin kymmenen kierrosta, laskettiin kak-

sikymmentä ja yhä pyöri Jaakko pysähtymättä;
kuin kuollut lepäsi tyttö hänen povellaan, silmät
kiini, huulet tiiviisti suljettuina. Ainoastaan rin-
tojen kiihkeä nousu näytti hänessä eloa olevan.

— Kauvanpa peto jaksaa!
Nyt olivat he yksin lattialla. Kaikki muut

olivat seinävierille katsomaan siirtyneet. Ei oltu
ennen semmoista tanssia Kivesjärvellä nähty. Kurki-
Aapelikin innostui niin leikkiin, että rupesi mo-
lemmin jaloin tahtia lyömään ja kiveiisi vauhtia
hetki hetkeltä. Mutta miehestä mieheen kävi myl-
läri ja selitti näppiään. lyöden, että siitä se vielä
isäntä Lapinlahteen paisuu!

— Xyt se jo tuolla lailla mamseleita pölyyttää.
Kuudettakymmentä kierrosta olivat herrat jo

kappaleen lukeneet, kun jokuheistä jalkansa eteen
pisti ja Jaakko kompastui. Sai hän kuitenkin tytön
kaatumasta estetyksi, mutta itse lensi hän suinpäin
eteiseen ja siitä ulos.

— Miila horjuu!
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— Miila pyörtyy!
— Vettä, vettä!
Hätäillen kokoontuivat herrat Mii lan ympärille.

Ei hän kuitenkaan sanonut itsellään sen suurempaa
vaivaa olevan, kunhan ulos pääsi ja raittiisen il-
maan.



Neljäs luku.

Eikä joutanut enää kukaan Miilasta huolta pi-
tämään. Sillä samalla tarttuivat mamselit toisiaan
kädestä kiini ja lauloivat:

Heiju piri piirihin,
leikkihin sinäkin,
etsi sinä itselles
armaises vaan!
Tant tili tili tanssaillaan,
vai viii viii valssaillaan,
tuostahan minäkin
omani saan!

Äkkipikaa muodostui piiri ja innolla yhtyivät
siihen Kivesjärvenkin pojat. Tämä oli toista heidän
mielestään kuin kaikki valssit ja muut kommer-
venkit. Tätä hekin osasivat ja tästä he omansa
löysivät. Tämä oli paras tansseista.

Mutta ulkona sillalla seisoi Jaakko käsipuuta
vasten päätään nojaten ja alas virtaan tuijottaen.
Hän tunsi itsensä kovin onnettomaksi. Mitä hän
oli mennytkin mamseleita tanssittamaan, hän, joka
ei ollut valssia yrittänytkään kuin joskus leikillään
Antin kanssa Ukon tallin ylisillä! Mitähän se tyttö
hänestä ajatteli ja mitä me nuut ajattelivat? Tie-
sihän sen mitä ne ajattelivat, hulluksi luulivat, hup-
suksi nauroivat ja hänen häpeäänsä kirkonkylälle
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asti kuuluttivat. Hullu hän oli ollutkin, päätön hiin
oli ollut, päissään hän oli ollut ja tämä nyt oli ran-
gaistus siitä. Kun hän edes olisi muistanut, mitä
kaikkia tyhmyyksiä hän oli tehnyt! Mutta kaikki
siitä kamarissa ryypyttelemisestä aina tuohon tans-
siin asti, oli hänelle kuin sumun peitossa, jonka läpi
selvästi vain kaksi tummaa silmää paistoi.

Samassa kuuli hän keveitä askeleita takanaan.
Hän tiesi katsomattakin, kuka se oli. Nyt se tuli
tietysti häntä äskeisestä julkeudesta tilille vaati-
maan.

— Kiitoksia tanssista! — kuuli hän.
Jaakko kääntyi äkkiä ympäri. Se ei siis tul-

lutkaan häntä häpäisemään, se ei siis ollutkaan
suuttunut. Mutta mitä sitten? Vai tekikö se hä-
nestä pilaa ehkä?

— Mitäs meikäläisten tanssista — tahtoi hän
sanoa, mutta sanoikin: Ettekö te siis todella ole
suuttunut?

— Minä? Mistä minä olisin suuttunut?
Eikä Jaakkokaan voinut sen tarkemmin selit-

tää, miksi toisen olisi pitänyt olla suuttunut. Olkoon,
ajatteli hän! Jos se ei sitä itse tiennyt, mitäpä
hänenkään oli pakko mennä omaa tyhmyyttään
turhan tantta paljastamaan.

Hetken seisoivat he näin ääneti. Yö oli tyyni
ja lämmin, tummana vieri virta hiljaa lumpeitaan
liikutellen ja tuonnempata puron polvekkeesta tuli
kaadetun apilaan tuoksu. Idässä sarasti jo päivä.

Virkahti tyttö Käpykankaalle viitaten:
— Emmekö nouse aurinkoa katsomaan?
Nousivat he Käpykankaalle. Mutta taivas oli

tasaisessa pilvessä ja laaksoja peitti pehmeä auer.
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Tummana nukkui Kivesjärvi ja sen sataiset saaret,
nukkui metsä, nukkui maa. Rastas kuului laulavan
Kivespuron tuolla puolen.

— Voi, kuinka täällä on kaunista! huudahti
tyttö. Tänne minun tekisi mieleni jäädä!

— Ka, miks ette jää? — uskalsi Jaakko kysy ii.
— Minäkö? Huomennahan minun täytyy jo

lähteä.
Mutta samalla saivat hänen silmänsä verhotun,

uneksivan ilmeen, hän pani kädet ristiin niskansa
taa ja katsoi kauvas yli yöllisten metsäin.

— Kun saisi jäädä ijäksi tänne — saneli hän
hiljaa. Minä laittaisin mökin itselleni tuonne jon-
nekin mäelle ja eläisin siinä ihan yksin.

Kun ei Jaakko mitään vastannut, kääntyi tyttö
hänen puoleensa kysyen:

— Eikö teistäkin ole tuntunut niin?
Ei, — ja tunnusti Jaakko silloin halunsa me-

rimieheksi ja suuria ulapoita soutamaan.
Piti tyttökin purjehduksesta, mutta yksin hän

ei ollut koskaan tohtinut merille lähteä. Eivätkä
veljet häntä mukaansa huolineet. Voi, voi, hän oli
niin onneton eikä kukaan häntä rakastanut!

Kun Jaakko sitä ihmetteli, selitti tyttö, että
hän oli äärettömän onneton. Voi, voi, ei kukaan
ollut niin onneton kuin hän eikä kukaan häntä ra-
kastanut.

— Ei kukaan, ei kerrassa kukaan!
Hän purskahti itkuun, istui kivelle ja itki kat-

kerasti.
— Voi, voi, kuinka minun tekisi mieleni kuolla!

Ei minua kukaan surisi.
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Jaakko antoi hänen itkeä. Mitäpä hän olisi
osannut sanoa.

Kauvan itki tyttö. Jaakko nojasi vasten puun
runkoa ja tunsi kaiken veren poskiinsa nousevan.
Kun ei päiväkään koittanut!

Yö oli tyyni ja lämmin. Nukkui metsä, nuk-
kui maa. Lähti jossakin lintu liikkeelle, huojahti
honka, humahti latva, sitten oli taas kaikki hiljaa.
Ei kuulunut muuta kuin rastaan laulu Kivespuron
tuolta puolen.

— Metsokohan siellä pyrähti?
— Mikä lie metsän elävä!
Mutta samassa aukeni pilvi Kivesvaaran päällä

ja hulmahtaen tulvasi aamurusko yli tienoon. Sel-
västi kuului Sillankorvasta poikain piirilaulu:

~S anopa mulle, sanopa mulle, sano tyttökulta,
ootko koskaan tuntenut tuota rakkauden tulta?

Ja ei ole tullut mammaltani tuota kysytyksi,
saisko ottaa ystävän vai täytyykö olla yksin."



"Viides luku.

Seuraavana päivänä lähtivät vieraat Sillankor-
vasta ja elämä Kivesjärvellä palasi .taas entiseen
uraansa.

Jaakko oli merille lähtönsä heittänyt, mutta
ei ollut pojan laita oikein; siitä tuli vanha Vorna
päivä päivältä yhä enemmän vakuutetuksi. Hiljai-
seksi hän oli käynyt ja harvapuheiseksi eikä ollut
hänen silmissään enää entistä välkettä. Työntekoon
hänestä oli entistä vähemmän, unohtui milloin la-
piota vasten seisomaan, milloin ojanvierelle unek-
simaan jäi, ja silloin ei hän kuullut eikä nähnyt
mitään. Oli semmoista Jaakolle ennenkin tapah-
tunut, mutta oli hänessä toki sen verran holttia
ollut, että suuttui, kun siitä muistutettiin, tai itseään
puolustella koitti. Mutta nyt otti hän yhtä äänet-
tömänä vastaan isän sadatukset kun kylän poikien
ilveilyt. Ja sydämmiköksi ruvettiin Jaakkoakylän
kesken päättelemään.

Olisi tämä asia ehkä enemmänkin ukkoa huo-
lettanut, mutta enemmän kuin koskaan oli hänellä
nykyään ajattelemista omassa kirkkopuuhassaan.
Sillä lahomistaan oli lahonut Petäjäniemen kirkko
ja joka pyhä kun suntio kirkkomäelle rovastisi vas-
taanottamaan kävi, potkasi hän tuulen särkemiä
kattopäreitä ja sanoi:
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— Näkeehän sen rovasti itsekin. Ja nekin
multimukset ...

Mutta rovasti ei nähnyt mitään tai ei ollut nä-
kevinään. Oli hän toivonut, että se vielä hänen ai-
kansa kestäisi, sillä hiin oli jo ijällinen mies javanha
temppeli oli hänelle rakas. Siinä oli hän jo kol-
mattakymmentä vuotta saarnannut ja kansalle Her-
ran sanaa julistanut, siinä oli hän vaimonsa vihille
vienyt ja lapsilleen pyhän ehtoollisen jakanut. Häntä
pelotti jo pelkkä ajatuskin kaikista uudistuksista.
Mitä hän ymmärsi kattoparruista ja niskahirsistä
ja multimuksista! Siitä olisi tietysti tullut komiteat
ja monet tarkastukset, olisi voinut pitäjäläisten
kanssa riitakin tulla ja rauhassa olisi hän tahtonut
vanhan päänsä lepoon kallistaa. Tiesi hän myös
selän takana kytevän kateuden ja pelkäsi sen sil-
loin ilmivalkeaan leimahtavan.

Näin oli kulunut vuosia viisi.
Silloin tapahtui eräänä talvena se ihme, josta

vielä kauvan Kivesjärvellä ja tuota tuonnempanakin
kerrottiin. Satoi Sylvesterin iltana näät valkean
lumen ja kun ihmiset uuden vuoden ensimmäisenä
aamuna ulos astuivat, oli koko maa peitetty kuin
hopeisilla ruplan rahoilla. Niitä vietiin sisällekin
ja katsottiin oikein katsomallakin, mutta selvään
huomattiin niissä kaikki ruplan merkit ja kolotkin
laidassa. Ja koko kylä ihmetteli, mitä tämä enne
mahtoi kylälle tietää.

Mutta seuraavana yönä satoi taas lunta, ja sil-
loin oli jokainen lumikide kuin puukonkärki.

Kolmantena yönä ei nukkunut Kivesjärvellä
muut kuin pienet lapset. Ilma oli kirkas ja tyyni,
mutta pohjoisesta kohosi musta pilvi ja mitä kor-
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keammalle se kohosi, sitä suuremmaksi kävi ah-
distus kylässä.

Joka talossa valvottiin, joka mökissä oli raa-
mattu pöydällä ja kuka pihalle pistäytyi, se huo-
masi ilman olevan virren veisuuta täynnä. Keski-
yön aikaan seisoi se pilvi jo Kivesjärven päällä ja
silloin pimeni taivas niin, että joka ikkuna oli kuin
tervattu. Silloin suli paatuneimmankin sydän eikä
ollut sitä vaimon synnyttämää, joka ei silloin olisi
polvillaan Herran vihan edessä matanut. Samassa
kuului jyräys, lasit helisivät ja joka hetki odotti
kansa seinien päällensä kaatuvan. Mutta sen jäl-
keen oli kaikki taas hiljaa. Ja kun ihmiset aamun
sarastaessa taas ulos uskalsivat, satoi taivaasta
uutta lunta ja katso! lumihiuteet olivat suuria ja
suloisia kuin öylätit.

Silloin äkkäsivät he Herran armahtaneen heitä
heidän rukoustensa tähden ja he kiittivät hänen
nimeänsä, joka oli laupeus.

Se tapahtui samana vuonna, jona mylläri oli
ruvennut metsiä ostamaan.

— Mitä sinä metsillä? — kysyivät ukot epä-
luuloisina.

— Ilman vain. Olisi aikomus ruveta tässä vain
tätä mökkiä isontamaan. Olisi niin soma ottaa puut
omasta metsästään.

— Onhan tuo niinkin, mutta kynsistänikös
minä sitten tervaa poltan?

— Ka, jääpihän sinulle vielä koko notkon-
taustan korpi. Hyvästi maksan. Äijän maksan,
enempi saat kuin tervalla koko ijässäsi. Luen rahat
pöytään, puhtaissa ruplissa luen.



39

— No, kun sinulla talontekp mielessäsi lienee,
niin pitäähän sinun puita saada. Heh, ota, oli men-
neeksi, kun et kerro kenellekään.

Pidettiin häpeänä näät siihen aikaan myödä
mitään talon kiinteästä omaisuudesta.

Eikä myllärilläkään ollut mitään halua mennä
asiata kyläkunnalle kuuluttamaan. Hän kuiskasi
samat sanat toiselle ja kolmannelle ja pian voi sil-
lankorvan isäntä ottaa puut omasta metsästään,
vaikka olisi kymmenen kukkoa rakentanut.

Näin oli mylläri myös eräänä pyhäisenä päi-
vänä Lapinlahteen tullut.

Varoen otti vanha Vorna hänet vastaan. Oli
huhu ukon puheista myllärinkin korviin kiertänyt
eikä hän ollut vuosikausiin Lapinlahdessa käynyt.
Mitähän hänellä nyt mahtoi olla asiaa?

Alutta mylläri selitti vain rauhallisesti ajan
hänelle kotosalla pitkäksi käyneen, kun muu väki
vielä kirkkomatkalla viipyi. Oli hän lähtenyt naa-
puriin iiikaa tupakkapuheilla kiduttamaan. Otti
kukkaronsa ja tarjosi Vernallekin.

— En ole vielä ijässäni sillä suutani pilannut
— vastasi Vorna — ja eiköpä tuo saane silleen
jäädä.

Niin istuttiin hetkinen äänetönnä.
— No, ei tullut isännällä kirkkoon lähtöä, alotti

mylläri.
— Ei, pitkä on matka vanhalle miehelle.
Sama oli ollut myllärilläkin syynä, vaikka ei

vielä vanhuuskaan painanut. Pitkä oli matka ja
vaivaloinen, ei tullut joka pyhä lähdetyksi.

— On se minusta vähällä hävitöntä, jatkoi
mylläri salavihkaa Vornaan vilkaisten, että niillä
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Petäjäniemeläisillä pitää kaikki olla, kirkot, pappilat
ja muut, Puolikymmentä herrastaloa ja kourallinen
mökkiläisiä. Kun taas tällä puolen on kymmeniä
k viili!

Epäluuloisena katsoi Vorna häntä alta kulmain.
Pilkoillaankohan puhui vai muutenko oli herrojen
kanssa riitautunut?

Hetken istui mylläri ääneti, mutta kun ei vas-
tausta kuulunut, sytytti hän piippunsa uudestaan
ja jatkoi:

— Eipä sillä, että se minua juuri liikuttaa,
käypäläisiähän minä näillä mailla olen, ilman ala-
puolen miehiä, mutta vääryys on minun mielestäni
seläntakalaisille tapahtunut. Tällä puolen järveä
olisi kirkon olla pitänyt. Mitä sillä puolen on ja
minkälaisia taloja? Herrasköyhiä, -velkaisia rauk-
koja, kun täällä taas on isoja rikkaita ja monen
manttaalin taloja.

Ja ikäänkuin itsestään siirtyi siinä puhe La-
pinlahden syyskylvöihin ja kovin ihmetteli mylläri
niiden paljoutta. Oli tässäkin aika talo ja semmoi-
sessa kunnossa, että kelpasi perillisen elellä, johan
kelpasi !

Silloin alkoi ukko jo vähän leppeämmällä kor-
valla kuulostaa. Ymmärsihän se näenmä vähäsen
maanruukiakin, vaikka oli vain semmoinen alapuo-
len mies. Eikä hän voinut olla myllärille perhe-
huoltaan ilmaisematta:

— Onhan tätä tässä oltu lopulleen kuusikym-
mentä vuotta telkkuavinaan, mutta ei tainnut tulla
pojasta talon pitäjää. Kovin on riihaton minulla
poika,
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Mylläri lohdutti Jaakosta vielä miestä jiaisuvan,
nuorihan tuo vielä oli ja nuorilla on nuoren luonto!
Ja puhe palaisi taas jmäasiaan.

Laho oli kirkko, korjuuta vaati, ensi talvena
siitä kuului jo kysymys kunnankokouksessa tulevan.
Silloin se oli valitus tehtävä, jos mitään valittamista
oli. Sanoi mylläri muidenkin seläntakalaistenkanssa
asiasta keskustelleensa ja yhteinen tuntui olevan
mieli, että Käpykankaalla kirkon oikea paikka oli.

Josko myllärillä siitä mitään hyötyä oli?
Tietysti hänellä myös oli oma pikku hyötynsä

siitä, että kirkko aivan hänen lähelleen tuli. Isos-
tihan siitä liike lisävtvisi ja voisi hän aina rihka-
maila jonkun kipeneen matkamiehiltä ansaita. Eh-
käpä vielä eläessään suntio tehtäisiin, kun siinä li-
kellä asui eikä maanruukistakaan huolta ollut.

Xyt uskoi Voimakin.
— No, jos se niin on, sanoi hän seisaalleen

ponnistaen, että sinulla siitä omaakin hyötyä on,
niin ruvetaan yksiin. Mennään yhdessä kunnan-
kokoukseen, kootaan sinne koko seläntausta ja näy-
tetään herroille, kuka se kontin kantaa!

Ei ollut hyvä myllärin mielestä kuitenkaan
herroja suututtaa. Eiväthän ne tietysti mitään voisi,
kun asia kerran oikea oli, mutta aina ne jonkun
mutkan saattaisivat nakata ja pahaakin respeliä
tehdä. Parempi oli julki riitaa välttää ja antaa
herrojen keskenään kähistä. Tahtoi mylläri tässä
sivumennen sanoa Voimalle pari asiaa:

— Ovat keskenään riitautuneet Petäjäniemen
jii kaupungin herrat. Taikka oikeastaan ne olivat
kirkonkylän ruununvouti ja nuori patruuna, sen ison-
-1 i vanan poika, jotka kerran kuvernöörin kesteissä
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siitä olivat käsikahakkaan joutuneet, kummalla pak-
summat kellonperät oli. Olivat muut toki sillä kertaa
erottaneet, mutta siinä hotakassa oli ruununvou-
dilta takin helma halennut ja sillähän se nyt pito-
paikoissa halkohäntäiiä heiluu. Siitä niillä nyt kes-
kinäinen viha semmoinen olevan kuuluu, että toi-
siaan kikaroilla nakkelevat, milloin markkinoilla
vastakkain tulevat ja valitukset ovat ihan ylipai-
koissa ja keisarissa asti käymässä.

Soma oli juttu Vornastakin! Mylläri se aina
semmoisia tiesi, joka ihmisten ilmoilla liikkui. Ja
myhäten myönsi ukko:

— Paljokos ne herrat riidsin tynkää tarvitsevat !

Mutta sitte muuttui hän jälleen totiseksi ja
odotti, mitä tällä olisi heidän kirkkoasiansa kanssa
tekemistä.

Hetken juttunsa vaikutusta seurattuaan, jat-
koikin silmää iskien mylläri:

— Jos me Kivesjärveläiset nyt viisaasti asi-
amme ajamme, niin voi tästä meille paljonkin hy-
vitä koitua. Sanotaan, ettei koira koiran hännälle
polkaise, mutta niillä herroilla se vasta pitkä viha
onkin, kun kerran keskenään kahuun joutuvat.

Luuli mylläri kaupunginherrojen aivan var-
masti heidän jmoltaan pitävän, jos kirkkosi Petäjä-
niemeltä siirtämään ruvettaisiin.

Ahaa, nyt ymmärsi Vornakin! Ja hän innos-
tui niin, että heti meni kaapilleen ja kaasi ryypyt
k irkonharjakaisiksi.

Mylläri joi ryyppynsä, mutta arveli, että Ki-
vesjärveläisten pitäisi ehkä itsensäkin jotakin hyvän
asian eteen uhrata. Jos suostuisivat tuomaan tal-
koolla hirrenkään talolta, se isosti asiata avittaisi.
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Ei tarvinnut myllärin siitä huolehtia. Oli La-
pinlahdella metsää, vaikka olisi kymmenen kirkkosi
rakentanut.

— Jako sanassasi pysyt? kysyi mylläri.
— No, vaikka paikalla rupeisit vedättämään !
Asia oli päätetty. Mylläri lupasi ottaa asian

huolekseen ja siitä kaikkien seläntakalaisten kanssa
sopia.

— Ei huolita näistä kuitenkaan puhua kel-
lekään.

— Ei, mitäpä siitä ennenaikojaan ilmoittele-
maan.

Mylläri nousi lähteäkseen. Mutta lähtiessään
muisti hän vielä jotakin.

— Niin, tuota, olisi tässä ollut vähän vielä
muutakin. Olisin minä tahtonut isännältä vähän
näitä Kivespuron rantoja ostaa.

— Mitä sinä rannoilla? — ja taas heräsi Vor-
nassa entinen epäluulo.

— Ilman vain. Olisi aikomus tässä ruveta
vähän kalanpyyntiä harjoittamaan. Olisi niin soma
ottaa kalat omista vesistään.

Olihan tuo niinkin, mutisi olihan mylläri tä-
hänkin asti Kivesjmrostsi onkinut. Mitä hän nyt
rujiesi tyhjiin tantta rahaa liikuttamaan?

— Joo, vaan minä ajattelin alkaa nyt vähän
isommassa määrässä. Jos vielä hyvinkin pienen
lohipadon laittaisi, kun siinä tuntuu niitä toukoja
porskahtelevan !

— Ka, jos sinulla kalanpyynti mielessä lienee,
niin pitäähän sinun vesiä saada. Heh, ota ranta.
ota vesi, vuokralle saat. myö minä en mitään.
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— Mina ottaisin sitte kokonaan viideksikym-
meneksi vuodeksi.

Oli vähiin pitkä aika Vorn.ui mielestä. Mutta
oli menneeksi.

Mylläri ajatteli kirjallisen kontrahdin ehkä tar-
peelliseksi.

— Sanasta miestä! — kivahti Vorna silloin.
Etkö usko miehen sanaan?

Kyllä, kyllä, uskoihan mylläri, uskoihan. mutta
oli kuitenkin varmuuttsi niidenkin herrojen varalta,
jos ne vielä tämän kirkkoasian vuoksi, miten kuten
käräjöimään |iääsevät. Olisi selvempi aimi. kun olisi
kirjallinen kontrahti.

Tehtiin kontrahti. Mylläri sai vuokralle vii-
deksikymmeneksi vuodeksi kaikki Kivespuron ran-
nat, Sillankorvasta Lapinlahteen asti ja aina siihen
niemeen, jonka ympäri puro metsälampeen laski.
Senkin olisi mylläri itselleen tahtonut, mutta siinä
oli Vornalla vähän niittyä ja heinälato eikä tahto-
nut hän jättää luokojaan kalamiesten jalkoihin.

Xo niin, asia oli päätetty. Mylläri pisti paperin
tsiskuimsa ja lähti.

— Hyvä mies, vaikka vähän liian kirjallinen
— tuumi Vorna myllärin lähdettyä.



Kuudes luku.

Ei olisi Vorna tainnut niinkään hevillä suostua,
jos olisi tiennyt, mitä mylläri tiesi. Mutta tämä ei
puhunut aikeistaan kenellekään, piti pikkuista kaup-
paa ja hykerteli käsiään, kun ei muita maille sat-
tunut.

Niin jopahan kevättalvella kuulutttti kaikki
kyläläiset hirrenvetoon. Hyvät maksoi päiväpalkat,
paremmat kuin ruununtyössä milloinkaan, antoi
ryypyt illoin aamuin — kukapa ei olisi myllärin
työhön lähtenyt. Vaikka olisi vähän kotonakin ajoa
ollut.

— Millä rahoilla se ryskää, se Sillankorvan
mylläri? — kysyttiin.

— Ka, niiden herrojen rahoilla — vastattiin.
Oikein he taisivat arvatakin. Oli käynyt ou-

toja vieraita Kivesjärvellä. Pyhäpäivänä ne kerran
olivat tulleet ja kirkkoväen matkassa selän yli it-
sensä Veneheittoon soudattaneet, mutta eivät siitä
tavallista kärrytietä Käpykankaalle nousseet, vaan
pitkin puronvartta vain mieluilivat. Sillankorvaan
he sitten myllärin mökille yöpyneetl olivat, vaikka
olisi kait Kivesjärvellä isoisempiakin majapaikkoja
ollut ja siinä ne myös olivat koko olinaikansa asusta-
neet. Eivät ne kolopuita katselleet eivätkä muista
ihmisistä paljoa perustaneet, tikkujaan vain pitkin
puronvartta tikkailivat ja tähtäilivät sen vietävästi
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— ihan kuin Römperivainaja ennen isonjaon aikana.
Parin päivän päästä ne taas kalunsa koonneet olivat
ja Veneheitosta saattajata selän yli kysyneet; ne ke-
pakkonsa olivatvain puron varsille jättäneet ja sakon
uhalla oli kyläläisiä niitä koskemasta kielletty. Ku-
kapa heitä juuri koskemaankaan pakkausi, hennoi
kai noiden antaa olla paikoillaankin, olisi vain ollut
soma tietää mokomien puikkarien tarkoitusta. Mutta
siitä ei mylläriltä tiuvaama Makaan tietoa saanut —

liekö tuo tiennyt itsekkään, jokaei ruotsiakaan osan-
nut — eivätkä kirkonkylän herratkaan muuta kuin
näppiään löivät ja hymähtelivät !

— Perästä kuuluu, perästä kuuluu, sanoi kukko-
Jussi.

Perästä se rupesi kuulumaankin, kun myllärin
hirrenveto alkoi ja kymmenet hevosmiehet Kives-
järven saloilla telkuta. Moni se silloin päätään pu-
disti ja monelle myös vanhan Vornan sanat mieleen
juolahtivat, mutta kukapa niistä enää välitti, kun
ukko itsekin oli poikansa myllärin työhön lähet-
tänyt. Ja kun se hyvän päiväpalkan maksoi, ruplan
kaksi riunaa päivältä ja antoi ryypyt illoin aamuin
— kukapa ei olisi myllärin työhön lähtenyt.

— Elkää, elkää menkö sinne — varoittelivat
vanhat. On sitä työtä tekevällä kotirantteillakin.

— Ei ole nyt aikaa koti nikarruksiin — vas»
tasivat nuoret. Ei satu kuuna päivänä enää täl-
laista rahan saalista.

Eikä kukaan tiennyt, mitä tämä maailmaton tu-
kinveto merkitsi. Mutta puheet kiersivät pitkinkylää.

Eräänä iltana kertoi Jaakko työstä tullesssisin,
että kuului olevan aikomus laittaa Kivesjärvelle
ruukki, ssivotta semmoinen.
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— Ruukki? Mikä ruukki?
— Ka, rautaruukki!
Hymähtäen kuuli Vorna sen sanoman. Viisas

mies se mylläri, nyt se on semmoisen huhun levit-
tänyt. Vai ruukki! Oli noista ruukeista ennenkin
kuultu ja tiettiin se, minkälaisia ne laitokset!

— On, ruukki on tulossa — kertoi Jaakko
toisena iltana. Sitä vartenhan se kuuluu isältä
kaikki nämä puronrannat itselleen keplotelleen.

Vai puronrannat, ajatteli Vorna! Vai Kives-
puron kosket ne väkirättaitä pyörittelemään! Niin-
kuin ei niitä virtoja olisi suurempiakin ja parem-
milla paikoilla. Ja jos ne sen tänne saisivatkin,
niin millä ne täältä sydänmaasta rautansa rahtai-
sivat?

— Parin viikon päästä alkavat ruukin raken-
nustyöt — kertoi Jaakko vihdoin keväämmällä, kun
nurmi jo pälvipaikoissa vihersi.

Mutta silloin kiiski vanha Vonisi poikiinsa
panna suu tujipeen. Niinkuin hiin ei oli tiennyt
mikä Käjiykankaalle oli tuleva!



Seitsemäs luku.

Myöhästyä tahtoivat sinä kevännä Kivesjärve-
läisten touvot eikä kyennyt monta tervavenettä läh-
temään Veneheiton valkamasta. Sitä ne vanhat
miehet murahtelivat entiseltä uulaltaj hankavitsoja
juhannuksen eellusviikolla vääntäessään, sillä kovin
hävetti heitä tämänkesäisten tervojen vähyys. Mi-
tenkä niiden senvertaisten kanssa ilkesi porvariin
mennä? Eipä sillä, että siellä kotona tällä kertaa
mitään erinomaisempaa rahantarvista olisi ollut, oli-
vathan ne nuoret aina jonkun ruplan olleet myllärin
työstä tuovinaan ja kotirahoilla ne olisi tällä kertaa
voitu kaupunkiostokset; tehdä. Mutta kukapa se puh-
taalla rahalla ilkesi porvariin mennä, josta oli kaikki
ilmoisen ikänsä tervan päälle ottanut. Helpommaksi-
han se tosin olisi tainnut tulla ja olisi siinä jonkunko-
likon voittaa voinut,! mutta; olisipa porvari saattanut
kysäistä, että joko loppuivat Kivesjärveläisten tervat,
ja kovin olisi se kylän kunnialle käynyt.

Näin ne vanhat miehet hankavitsoja vään-
täessään murahtelivat ja raskain mielin he Vene-
heitosta läntisen päivän laskua kohden ulkousivat.

Yhdessä ukot sinne lähtivät, mutta yksitel-
len ne sieltä palailivat, mikä minkin saaren suo-
jassa kaupunkieväineen myöhästyen. Enin oli kui-
tenkin myöhästynyt Lapinlahden vanha Vorna ja
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vasta juhannuksen jälkeen hän kotivesille perim-
mäisenä koitui.

Eikä kummakaan. Usein oli jäänyt häneltä
airo vettä viistämään tai tuuli perämieheltä veneen
pyöräyttänyt. Paljon oli hänelle antanut ajattele-
mista tämä matka. Eivät olleet porvarit tervojen
vähyyttä ihmetelleet, iskeneet silmää vain olivat ja
ilveilleet, ettei taida ensikesänä Kivesjärveltä sen-
kään vertaa liietä. Eikä ne sen tarkemmin olleet
sanojaan selittämään ruvenneet, irvistelleet olivat
ja myllärille muka terveisiä lähettäneet, että hei-
täkin muistaisi, kun hänestä kerran Kivesjärvelle
patruuna paisuisi.

Paljon oli näitä asioita vanha Vorna suu-
rilla vedenselillä vieritellyt ja mitä lähemmä kotia
hiin tuli, sitä enemmän hänen mielensä ahdistui.
Varsinkin noilla kesäisillä yötulilla lehtoisan saaren
tai lepikkoniemen suojassa, kun rastas lauloi ja utu
ulapalla kohosi — silloin oli Vornasta kaikki ylen
ihmeelliseltä tuntunut. Hänestä oli kuin olisi äkkiä
hyllynyt alla koko se kova maaperä, josta hänen
isänsä ja iso-isänsä ja kaikki Lapinlahden Vornat
olivat elatuksensa ottaneet, tai kuin olisi kulo ym-
päri Kivesjärven Saloja käynyt. Jotakin uutta oli
edessä, outoa ja pahaa, eikä tiennyt, minkä niemen
takaa se katsoi ja missä tuulessa se tulisi.

Eikä hän usein ollut yökauteen silmiään um-
mistanut, vaan äänetönnä vedenrajaan tuijotellut ja
päivännousuun asti tulevaisten aikojen merkkejä
arvaillut.

Rauhoittunut oli hänen mielensä kuitenkin,
kun hiin vihdoin juhannusiltana Lsipinlahden suulle
sasipui ja talonsa kaivonvintin metsän yli kohoavan
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näki. Oli äkkiä tuntunut sydänalassa sellainen hy-
väntuulen lemaus ja hän, joka oli koko matkan
äänetönnä istunut, oli viimeisellä virstalla aivan
puheliaaksi käynyt. Oli hän piika-Marille entisistä
ajoista tarinoinut jakuvaillut oman talonsa vaiheita
aina sieltä asti, kun vanhin Vorna, se seudun en-
simmäinen asuja, oli eteläisiltä ilmoilta tähän porolla
ajannut ja pulkkansa siihen suureen kiveen Lapin-
lahden pellolla kumonnut. Sen suojaau oli hän ko-
tansa seipäät lyönyt ja pyhänä oli sitä kiveä vielä
kauvan jälestäkin päin pidetty. Siinä oli talo sitten
miespolvia sijainnut, mutta sittemmin kun ylä-
maatkin asuttuivat ja liike Veneheitossa kovin suu-
reksi kävi, oli Jaakko Vorna hänen isänsä isä, jolta
vihovenäläiset olivat pirtin polttaneet, uuden tu-
pansa vähän ulommaksi ihmisten jaloista siirtänyt,
nykyiselle paikalleen.

Näitä oli ukko piika-Marille haastellut ja vielä
paidastaan sen hopeasoljenkin näyttänyt, jota hiin
juhlatiloissa käytti ja joka oli vanha peru suvun lap-
palaisilta esi-isiltä. Isä sen aina kuollessaan oli
vanhimmalle pojalleen perinnöksi jättänyt, niin sen
oli hän saanut ja niin oli se kerran Jaakonkin
omaksi tuleva. Päältäpäin oli se'peuransarvillakir-
jattu, mutta alla oli outoja merkkejä, joiden mer-
kitystä eivät nykyiset ihmiset enää tienneet. Ta-
runa kerrottiin vain suvussa, että kun se solki huk-
kuisi, siitä suvulle myös suuri häviö ja hukka koi-
tuisi. Ei hänen isänsä eikä senkään isä enää moi-
sista taruista perustaneet, mutta kaunis oli kalu ja
visusti ne olivat poikaansa käskeneet sitä säilyttä-
mään, niinkuin kaikkea, joka vanhaa ja suvulle
omaa oli.
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Kuka tietää, koska olisi Vorna lakannut, kun
kerran näistä asioista puhumaan pääsi, mutta sa-
malla vene karahti kotoisille valkamille. Ilomielin oli
vanhus veneestään noussut ja levollisena hän koti-
törmää astui. Hänestä tuntui, että jos kaikki muu
horjuikin, niin tämä ei horju. Kaikki oli täällä en-
nallaan, apilas oli tuuman kasvanut ja ohra terää
tehnyt, muuten oli kaikki muuttumatonta. Veneet,
verkot olivat paikoillaan, varsan kello kuului haassa
helähtävän, näkyi lehmisavu karjapihalta nouse-
van. Ja tuolla toisella rannalla paistoi hänen hy-
vän naapurinsa Ukko-isännän talo, jonka kanssa
he eivät koskaan olleet pahaa sanaa vaihtaneet.
Täällä oli kaikki niin rauhallista ja niin tyyntä.
Täällä oli maa murea ja koti kallis ja ihmiset hy-
viä. Täällä asui Jumalan siunaus.

Kyynel oli ukon silmään kohonnut taas pit-
kästä kotvasta kotimaita nähdessään. Pari viik-
koa hän olikin matkallaan viipynyt, ihmekö jos
mieli heltyi ja sydänalassa niin oudosti hyrski.

— Menehän sinä edeltä oli hän veräjällä piiksi-
Marille sanonut. Minä käväisen vain vähän täällä
katajikossa.

Ei ollut ukko ilennyt itkusuin kotiinsa käydä,
vaan oli hän metsän tyyneydessä tahtonut miel-
tään tyynnytellä. Läksi hän niin polkua astumaan,
joka tervatiehen yhtyi ja siitä ylämäkeä Käpykan-
kaalle kohosi.

Tuttu oli ukolle se tie. Oli hänellä näet ta-
vaksi tullut pyhäisinä aamuina, milloin ei Petäjä-
niemen kirkkoon haluttanut, muiden lähdettyä as-
keleensa oman kirkkonsa paikalle ohjata. Juhla-
pukuunsa hän pukeutui kuin muutkin, sitoi silkin
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kaulaansa kuin muutkin, mutta ei heidän jälkeensä
tiehaarasta Veneheittoon painunut, vaan verkalleen
Käpykankaalle kohosi. Siellä asteli hän pyhäisen
päivän kuivia kangaspolkuja pitkin, tuumi omia
tuumiaan, kunnes vihdoin köllähti mättäälle leväh-
tämään. Oli siellä yksi honka kankaan korkeim-
malla paikalla ja sen alla ukko tavallisesti istui.
Sen alaiselle aholle oli hän kirkkonsa paikan mää-
rännyt ja siihen hän sitä mielessään kuvaili. Sii-
hen oli hän sen seinät salvanut, siihen tornin nos-
tanut ja harjut haamulleen tehnyt, ettei hänen tar-
vinnut muuta kuin panna silmänsä kiini nähdäk-
seen kaikki ihan ilmielävänä edessään. Hongan-
oksat kaartuivat oviksi, kuusten latvat lauvistuivat
ikkunoiksi ja tuolla ulompana, missä Kivesjärvi
puiden välitse välkkyi, oli olevinaan alttari ja pappi
kiiltävässä messukaapussaan. Itse oli hän istuvi-
naan omassa penkissään periilasin alla ja kesäisen
tuulen honkia tuudittaessa oli hän kuulevinaan
kuin suuren kansajoukon veisuun. Pihka lemusi
puista, linnut lauloivat lehdossa ja tapahtui usein.
että ukko itsekin alkoi siinä hiljaa, väräjävällä
äänellä virttä hymistä, silmät kiinni mieli korkeu-
teen kohotettuna.

Hiljakseen asteli Vorna ja lähtivät hänen sija-
tuksensa taas entisiä latujaan kulkemaan. Se olisi
ilon päivä se päivä, kun hän uuden kirkkonsa har-
jan Käpykankaalta kohoavan näkisi. Silloin pitäisi
koko kylän olla juhlapuvussaan, silloin pitäisi soida
täällä Kurki-Aapelin viulun ja nuorilla olla iloinen
tanhut. Mutta he vanhat istuisivat tuonnempana
rantakoivujen juurella ja kaataisivat täysiä ryyp-
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pyjä ja haastelisivat entisistä ajoista. Ja aina vä-
lillä kuulisi hän jonkun kuiskaavan:

— Saipahan se vihdoinkin kirkon kankaalleen!
Se olisi ilonpäivä hänelle, juhla suurempi ju-

hannusta ja joulua. Silloin lahjoittaisi hän kirkolle
koko senkesäisten tervojen hinnan ja sitä seuraa-
vana kesänä pääsisi Jaakkokin porvarin puheille
jota hän niin oli koko ikänsä halunnut.

Se olisi ilonpäivä se. se olisi rauhan jsi rak-
kauden päivä!

Äkkiä heräsi hän ihanista aatoksistaan. Hän
seisahtui ja kuunteli.

Yö oli tyyni ja metsä hiljaa. Mutta aivan sel-
västi kuului ääniä Käpykankaalta ja erotti tasaisen
soitöntahdin.

— Nuori väki siellä i lojaan pitää — ajatteli
vanha Vorna ja lähti edelleen astumaan.

Mutta rauha oli hänen- mielestään kadonnut.
Aikojahan oikea kokkotulien ilta oli mennyt eikä
niitä ennenkään oltu Käpykankaalla poltettu, vaan
tuonnempana pienellä kallion kielekkeellä. Sakea
oli hongikko mäellä ja helposti voi siinä kipuna
metsään lentää ja koko kankaan tuhota. Ei ollut
hyvä siinä tulta leikillä pidellä.

Samassa rupesi häntä pelottamaan. Varmaan-
kin ovat nuoret siellä hurjuuksissaan katajaisen
kokon sytyttäneet eivätkä ole tulenvaaraa muista-
neeksi tulleet. Ja nyt vielä, kun oli ollut viikkoja
satamatta ja kangas kuiva kuin ruuti! Herra Ju-
mala, ei tarvitse muuta kuin kipuna ja koko tie-
noo on tulessa.

Ja yhä levottomampana kiirehti ukko kulkuaan
ja mitä lähemmä hän pääsi, sitä varmemmaksi va-
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kiutui hänessä se luulo. Mitäs ne nuoret sitte huo-
maavat? tanssivat, tanssivat ja sillä aikaa saa ki-
puna rauhassa kyteä, kunnes se siitä suureksi ku-
loksi leimahtaa. Eikä se saattaisi Käpykankaalle-
kaan pysähtyä vaan Kiveksen erämaita kulkemaan
lähteä. Ja missä olisi silloin se sammuttaja?

Vorna juoksi kuin hengen edestä. Eikä hän
tervateiden naaraan huokaamaan pysähtynyt, vaan
syöksi läähättäen yli kivien ja kantojen mäen har-
jalle asti. Mutta siihen jäi hän seisomaan kuin
patsas.

Ei näkynyt kuloa, ei kokkoa, ei tulta. Mutta
keskellä ahoa kohosi outo, korkea rakennus ja sen
edustalla karkeloi koko Kivesj arven kansa, Hirren
päällä vähä tuonnempana istui Kurki-Aapeli viulu
leukaansa vasten, mutta rantakoivikon kautta kulki
mylläri, kädessä kannuja kuppi, ja kaateli ryyppyjä
koivujen alla istuville. Siellä oli Jaakkokin.

Silloin pimenivät Vornan silmät ja hän ym-
märsi näkevänsä ihmeen. Hän horjahti taakse-
päin, veri kohosi hänen päähänsä ja hän tunsi kuin
tukehtuvansa. Ja hän tarttui kahden käsin pai-
tansa rinnukseen, repäisi sen auki, viskasi soljen
kauvas viitakkoon ja huusi niinkuin mieletön huutaa!



Ivahdeksas luku.

Todeksi oli näyttäytynyt se, mitä kylän kesken
hiljaa kuiskittu oli ja mistä Jaakkokin oli isälleen
kertonut. Ruukki oli Kivesjärvelle tulossa ja myö-
nyt oli mylläri kaupungin nuorelle patruunalle, sille
Ison-Ivanan pojalle, kaikki Kivespuron rannat sekä
kyliin sälöiset aarniot. Mylläristä oli äkkiä tullut
pohattamies. Hänet oli korotettu työnjohtajaksi,
siksi kuin patruuna itse seudulle saapuisi, ja lau-
vantai-iltoina kun hän kyliin väelle palkkoja mak-
soi, eivät sadat ruplat paljo hänen käsissään pai-
naneet.

Ei sitä oltu semmoista rakentamista emien
Kivesjärvellä nähty. Siinä oli ollut yksissä talkoisssi
koko Kivesjarven kylä vanhoista ukoista puolikas-
vuisiin poikanulikoihin saakka ja parhaina päivinä
oli Käpykankaalla rysketty kahdeksan, yhdeksän
kymmenen, jopa sadankin miehen voimalla. Kesä-
kuun alussa ne oli salvostyöt alettu ja juhan-
nuksena oli päärakennus jo vesikatossa. Se oli
suuri kuin kirkko, kaksikerroksinen, lasiverannat
molemmin puolin ja „kirkoksi" sitä kylän kesken
yleisesti kutsuttiinkin.

— Saipahan Vorna viimein kirkon kankaalleen
— virnistelivät kylän nuoret miehet.
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Sitäpaitsi oli koko ranta Sillankorvasta jär-
veen asti puutarhaksi tasoitettu, kivet kuokittu,
käytävät hiedoitettu, kaikki aivan patruunan pii-
rustusten mukaan, jotka tarhurimestari oli kaupun-
gista tullessaan tuonut. Hänen mukanansa tuli-
vat muutkin mestarit. Tuli maalarimestari, tuli
muurarimestari, tuli nikkarimestari ja asuntonsa
Kivesj arven taloihin ottivat. Kaikki ne olivat ai-
van ummikoita eikä heidän puhettaan ymmärtäneet
muut kuin mylläri, joka hänkin oli jo jonkun ver-
ran ruotsia solkkaamaan oppinut. Eivät ne juuri
työllä itseään tappaneet, elivät herroiksi ja aikansa
kuluksi tonkoja Kivespuron koskista onkivat.

Mutta siitä eri elämä syntyi, kun patruuna
itse eräänä pyhä-iltana Veneheittoon kirkkomiesten
matkassa sousi. Löysivätpä silloin mestaritkin
työnsä, sillä elokuun alkuun piti kaikki olla val-
mista, jolloin patruuna nuorta rouvaansa odotti.
Sen täytyi olla valmis, oli patruuna sanonut ja se,
joka hänet tunsi, tiesi ettei hän tyhjiä puhunut.

Kiire kasvoi kahdenkertaiseksi. Kuulutettiin
väkeä muistakin kylistä, nuoret ja vanhat, ruhat
ja rammat, kaikki tarvittiin työhön ja kaikille mak-
settiin hyvästi. Siinä kuka saumaa tilkitsi, kuka
ikkunan pieltä höyläsi, kuka ovea saranoilleen so-
vitti ja suuri oli hälinä ennen niin rauhaisella ahollsi.
Yöt päivät tehtiin työtä yhdessä humussa, muttsi
illoin pistettiin aina tanssiksi tasaisella aholla, sillä
niin oli patruunan tahto. Siellä hytkyivät Kives-
järv en nuorten polvet, siellä Ruotsin mestarit ylinnä
keikkuivat, mutta saattoipa tapahtua, että patruuna
itsekin niin ilahtui, että kauneimman tytön keralla
tanssiin lähti. Siitä silloin oli ilo yleinen.



Työ kului kuin pitkissä talkoissa ja kaikki saa-
liinkin jo hyvissä ajoin valmiiksi. Maariänpäivänä
saapui nuori patrunessa.

Häntä vastassa oli koko Kivesjärven kylä. Hän
saapui kahdella laivalla, joista toinen oli huoneka-
luja ja muita tavaroita varten; toisessa oli hän itse
seiirancitinsä kanssa.

Se oli juhlallinen hetki, kun laivat tasaisessa
myötätuulessa suurelta selälfä tulla hoilottivat ja
kokkansa Lapinlahden pohjaan käänsivät, Henkeään
pidättäen seisoi kansa rannalla, silmät suurina outoja
tulijoita tuijotellen. Oli kuin olisi uusi aika ollut
tulossa ja se siellä nyt täysin purjein Veneheiton
valkamille purjehtinut.

Eivätkä he vieläkään tajuunsa tulleet, kun
laivat ankkurinsa laskivat ja patrunessä keltainen
liina kaulassa kokkaan ilmestyi. Vasta kun mes-
tarit joukon etupäähän tunkeutuivat ja myllärin
kanssa hurraata huusivat, hekin heräsivät. Ja ka-
jahti silloin huuto sadoista suista, ensin kimakam-
pana, nuorten kohottamana, johon sitten vanhem-
matkin miehet örähtäen yhtyivät. Mutta mestarit
huusivat vielä toisen ja kolmannen kerran ja yh-
tenä huminana kaikui koko ranta. Pikku pojat
varsinkin olivat mielissään . . . jos ei tässä muusta
ollut kysymys, niin kyllä heiltä lähti, kuin he ker-
ran asian perille pääsivät.

Patrunessa liehutti nenäliinaansa, laivamiehet
vastasivat huutoon ja kiiruusti sousi patruuna rou-
vaansa vastaanottamaan. /

Kansan joukossa rannalla seisoi Jaakkokin,
seisoi ja huusi. Äkkiä lakkasi hän huutamasta.
Patrunessa oli kasvonsa puolimuotoon kääntänyt
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ja silloin tunsi Jaakko hänet samaksi tytöksi, jota
hän vuosia sitten oli myllärin mökissä tanssittanut.
Sehän oli sama Miila, jonka kanssa he olivat päi-
vännousua Käpykankaalta katsoneet. Se oli hän,
joka sitten seuraavana päivänä oli Kivesjärveltä
lähtenyt, mutta aina yhä viikkoja ja kuukausia
hänen mielessään viipynyt. Takaisin hän oli luvan-
nut kerran tulla ja mökin itselleen Kivesjärven
metsiin rakentaa.

— No, mitä se nuori isäntä meidän uudesta
patrunessasta tykkää? — kuuli hän myllärin sa-
in ali st vierellään kysyvän.

Vene oli jo rantaan saapunut. Patruuna tar-
josi rouvalleen juuri käsivartensa hänet hevosen
luo viedäkseen, joka kärryineen ylempänä mäen-
töyryllä odotti.

Jaakko ei vastailut mitään. Häpeissään pai-
noi hän päänsä alas ja pujotteli pois joukon läpi
ujuen kuin uitettu koira.
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Yhdeksäs luku.

Nuorella patrunessalla oli oravan silmät.
Se oli ensimäinen sukkeluus, jonkakyliin her-

rat hiinestä keksivät ja se tapahtui siinä suuressa
tulojuhlassa, jolla Kivesjärven ruukki asuttavaksi
vihittiin.

Se oli ollut suuremmoinen juhla. Kutsut oli-
vat käyneet halki kuuden kihlakunnan ja vieraita
saapunut satamääriil. Paitsi oman pitäjän herras-
väkeä, jota tietysti oli joka talosta kuka vain kyn-
nelle kykeni, olivat kauniit elokuun ilmat houku-
telleet myös joukon kaupunkilaisia tuolle yli kym-
menen peninkulman pituiselle huvimatkalle. Heidän
joukossaan sanottiin myös erään merkillisen ulko-
uunin herran, maalarimestarin semmoisen tulleen,
joka kuvia kankaalle teki. Kukapa ei olisi tahtonut
kummina olla Kivesjärven ruukille, josta niin ih-
meelliset huhut olivat koko talvikauden kiertäneet
ja jonka juhlavarusteista vielä ihmeellisempiä ker-
rottiin.

Eivätkä ne toiveet pettäneetkään. Kovin oli-
vat, Käpykankaan paikat entisestään muuttuneet.
Eivät tahtoneet kirkonkyläläiset uskoa silmiään.
Kummisi he tosin olivat Kivesjärven rakennustöistä
kuulleet ja oli heistä joku talvella siellä päin liik-
kuessaan kädestä pitäen mutkan tehnyt ja katso-
maankin poikennut. Mutta silloin olivat he nähneet
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aholla vasta hajanaisia hirsikasoja ja kaikki oli ol-
lut niin lumen peitossa, että he kiireimmän kau-
palla olivat reelleen takaisin kaahlanneet ja sitten
kotona tyytyväisesti kertoneet:

— Saapi siellä tovin paukkaa patruuna, en-
nen kuin se Käpykankaasta kaupungin tekee.

Mutta paukkanuthan peto oli, oli muuttanut
koko seudun niin, ettei tahtonut entiseltään tuta.
Siinä missä ennen apilas koskematonna kukki,

paistoi nyt ruukin valkea asuinrakennus, koko joen-
ranta sen "nila oli loihdittu lehtikujiin, kukkapenk-
keihin jakalalammikoihin, mutta Käpykankaan kor-
keimmalla paikalla, siinä, mistä oli laaja näköala
yli Kivesjärven saarten, pilkoitti nyt punapylväinen
huvihuone. Kaikki oli juhlapuvussaan, kaikki oli
kukitettu, liputettu ja köynnöstetty. Entinen tien-
haaran veräjäkin oli purettu pois ja sen sijalle ko-
hotettu uljas kunniaportti, jonka alitse ajaessa le-
mahti vastaan tuoresten kanervien tuoksu. Ja mikä
vielä kummempaa, kaikki tämä oli saatu aikaan
muutamassa kuukaudessa !

— Shnä oli pitänyt tuhansien lukkiisi, jäikin
siksi yleiseksi mielipiteeksi, jota silmää iskien her-
rojen kesken kuiskailtiin ja joka pienillä huokauk-
silla naispiireissäkin todeksi hyväksyttiin.

Patruuna oli mitä kohtelijani isäntä. Kaik-
kien mukavuudesta oli huolta pidetty, ei ketään
oltu unohdettu. Koko rakennus oli vierasten käy-
tettävänä, mutta nuori väki viihtyi mieluummin
puutarhan lehtimajoissa, jonne viileä tuuli järveltä
pääsi tanssin tulistuttamia poskia hyväilemään.
Sillä paitsi kestitystä, joka oli sekä ylellinen että
hieno — kokki olikin Ruotsista ja viinit Ison-liva-
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nan kellarista - soitteli verannalla kaupungista

tilattu kasakkasoittokunta ja vilkas kävi tanssi ylä-
kerran suuressa salissa.

Kotiljongi oli juuri lopptmut. Tanssijat hyök-

käsivät hikipäisinä ulos, mutta useimmat herroista
pelastautuivat pirtin puolelle, jossa kylän väkeä
patruunan kustannuksella kestittiin. —

Elokuun yössä he kävelivät joen rantamalla,
toinen lepänlehteä purren, toinen kepillään tien
varrelta päivänkukkia lyöden. Koivukuja oli ti-
heä ja vain sieltä täältä lehtien lomista väläh-
teli kuunvaloinen virta. Mutta sen kohina kuului
voimakkaasti yön hiljaisuudessa.

Ile kulkivat äänetönnä. Vihdoin sanoi se, joka
piiiviinkukkia löi:

— Vaivaako teitä tämä äänettömyys?
Jsi se toinen vastsisi vienosti, liisin vienosti:
- Ei.
He näkivät varjojen yhä pihan poikki pirttiin

vilahtelevan. Ja kysyi vuorostaan se, joka lepän-
lehteä puri:

— Eikö teidänkin tee mielenne sinne?
Eikä toinen vastannut mitään, vaan puristi

hiljaa hiinen kilttiinsä. Mutta nainen katsoi kum-
mastuneena ylös:

— Eikö! Ja minä luulin, että sillä voisi olla
maalarille hyvinkin kiitollisia aiheita?

Ikinen äänensä, joka äsken oli ollut vieno ja
pehmeä, oli nyt kova kuin puukonkärki. Se näytti
meneviin syvälle siihen, johon se tarkoitettu oli.

— Anteeksi, maalarikin tarvitsee aikaa ai-
heilleen ja huomennahan minä olen jo kaukana
lii ii Itä.
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Ahaa, nyt ymmärsi se, joka lepänlehteä puri.
Mutta hän ei vastannut muuta kuin:

- Todella?
Ja se toinen tarttui siihen kuin hukkuva ol-

jenkorteen :

— Tietysti. Vai eikö kaupunkilaisten laiva
lähde huomenna?

Hän tiesi sen kyllä kysymättäkin. Mutta hä-
nen kysymyksessilän oli toivo, salainen ja syvä, eikä
hän uskaltanut katsoa sitä silniiin, jolta hiin kysyi.
Ja rivittäin kaatuivat kauniit päivänkukat.

Ja se näki hänen toivonsa, jolla oli oravan
silmät. Mutta hän leikki sillä kuin kissa hiirellä:

— Kyllä.
— No niin, ja kuinka luulette te minun voi-

van jäädä tänne?
Se nainen viivytteli vastaustaan. Mutta vih-

doin vastasi hän katsoen kulmainsa alta:
— Minä luulin, että te olisitte viihtynyt pa-

remmin täällä,
— Soisitteko te minun jääviin tänne?
Ja nainen painoi päänsä alas ja hän vastasi

vienosti, liian vienosti:
— Soisin.
Sen kuullessaan henkäsi mies syvään, tarttui

häntä käteen ja hänen äänessään oli voittavan koi-
ra ksen raakuus, kun hän kysyi:

— Ja mitä luulette miehenne siitä sanovan?
Mutta silloin leimahtivat sen silmät, joka le-

pänlehteä puri:
— Mitäpä hänellä voisi olla sit ii vastaan, jos

te jäisitte hänen kuvaansa maalaamaan? Siitähän
taisi teillä jo puhekin olla.
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Hänen äänensä, joka oli ollut äsken niin vieno
ja utuinen, oli taas kova kuin puukonkärki ja se
näytti menevän syvälle siihen toiseen. Mutta kun
ei vastausta kuulunut, painoi hän sen vielä sy-
vempään:

— Vai ettekö te sitä tarkoittanut?
Ja toinen vastasi hiljaa ja hänen voimansa

retkahti kuin kaatuneen päivänkukan:
— Sitä.
Käsi kädessä he kulkivat joen rantaa. Koi-

vukuja oli tiheä — ja vain sieltä täältä lehtien
lomista välähtelivät juhlivan rakennuksen valot.
Eikä kumpikaan heistä uskaltanut vetää kät-
tään pois.

He kulkivat äänetönnä. Vihdoin kysyi se, joka
itsensä heikommaksi tunsi:

— Miksi te tuota lepänlehteä purette?
— Ja miksi te noita päivänkukkia lyötte?
He toisiaan silmiin ja hymyilivät.

-la hymyillen uskalsivat he vasta kätensä irroittaa.
— Mutta Herran tähden, minua tietysti kai-

vataan !

Patrunessa se oli, joka näin ensimäisenä todcl-
lisuuteen heräsi. Samalla herätti hän toisenkin.
Ja he katsoivat ympärilleen kuin kaksi sukeltajaa,
joille syvyyksistä nousten vasta vähitellen veden-
päälliset maailmat selvenevät.

He kuulivat taas myllykosken kohinan ja nä-
kivät juhlivan rakennuksen valot. Mutta kuu oli
kappaleen rataansa kulkenut ja kiiltomadot, kimal-
telivat ruohistossa. Pirtistä kaikui yhä Kurki-Aa-
pelin viulu.

Virkkoi patrunessa päätään nyökäyttäen:
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— Emmekö mekin mene sinne?
He lähtivät kiirosli taloa kohti kulkemaan.
Mutta pihan poikki mennessään ehtivät he

vielä pirtin nurkalta näkemään varjon, joka hoi-
perrellen koitti toista halata. Se oli patruuna.



Kymmenes luku.

Pirtissä oli ilo yleinen. Siellä helisi Kurki-Aa-
pelin viulu, siellä mylläri viinalekkerineen miehestä
mieheen kidki ja tyytyväisyys loisti kaikkien kas-
voilla. Mutta myöhemmällä iltaa syntyi napina.
Aapeli oli Haukannut liiaksi eikä tahtonut hänellä
käyrä enää oikein kädessä kääntyä. Ja kun hän
vielä lisää vaati, tekivät nuoret tenän.

— Lekkeri tänne! — tiuvasi Aapeli.
— Humalassahan sinä olet jo ennestäänkin.
— Vai humalassa! Elkää haastako riitaa

elikkä saatte oman tahtinne jälkeen tanssia. Lek-
keri tänne!

— Ei.
— No kun ei, niin ei, kerjätä meillä ei!
Ja Aapeli laski viulun rauhallisesti laatikkoon,

löi kannen kiini ja lähti.
Syntyi suuri hämmästys.
— Eikö täällä ole ketään, joka soittaa osaisi ?

— Kyllä on, mutta mistä viulu?
— Ei ole toista koko kylässä.
Mutta mylläri oli täyttänyt lekkerinsä ja juoksi

Aapelin jälkeen.
— Aapeli hoi! Elähän jätä!
— Häh?
Aapeli oli jo toisella puolen pihaa menossa.



66

mutta kääntyi pikaisesti. Ja nähtyänsä lekkerin
myllärin kädessä, hän jo tuli vastuuseen.

— Elähän jätä! Eihän tässä toki näin rii-
dassa erota?

— Ei erota, kun ryypyn antanet?
— Heh, ota ryyppy, vaan elä liian pitkää!
Aapeli otti ryypyn ja aikoi ottaa toisenkin.

Mutta väkisin kiskoi mylläri lekkerin pois.
— Minä tahdon viinaa!
— Vaihdetaanko?
Mylläri heilutti lekkeriään ja osotti Aapelin

viulua.
— Että mitenkä?
— Viulu tänne, lekkeri sinne!
— Elä helkkunassa!
Aapeli vetäisi laatikkonsa kauvemmaksi. Mutta

mylläri kaivoi vielä paperirahan taskusta ja vil-
kutti sitä Aapelin silmien edessä.

— No, tuleeko kauppa?
— E-lähän läkäytä?
— Saat niittää Mallassuon luhdan, ilman

arentia.
Mallassuon laidassa oli Aapelin mökki ja sitä

hän oli jo kauvan omakseen persoillut. Nyt oli se
metsäkaupoissa joutunut myllärille.

Silloin levisi Aapelin suu autuaalliseen hy-
myyn ja hän iski kiinni lekkeriin kuin kotka. Mutta
mylläri ei antanut.

— Ensin viulu!
Huokaisten jätti Aapeli ontelonsa myllärin

käsiin.
— Vaan jos sinä siitä äänen pilaat?
— Enkä pilaa!
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Aapeli sai lekkerinsä ja kauppa oli tehty.
Mylläri riensi saaliillensa pirttiin. Kiiressä jäi ra-
hsikin antamatta.

Itse istui nyt mylläri pelimannin paikalle. Osasi
hän konstia senverran, että tavalliset tanssiinitiotit
ja pääsivät nuoret taas palkkeja notkuttamaan.

Ylinnä tanssissa keikkuivat myllärin tytöt.
He olivat viime näkemästä vielä komistuneet, povi
oli kohonnut ja silmät sirkeämmiksi käyneet. Kun
he hiestyneinä tanssittajansa rinnoille nojasivat tai
rohkeammankin sukkeluuden kuullessaan nauruun
helähtivät, oli niissä sellainen kiilto, että se pani
jiiykim mänkin veren nopeammin suihkamaan.. Ih-
mekö siis, jos herratkin heidän ympärillään aina
mieluimmin pyörivät.

Jaakko oli koko i illan hakenut tilaisuutta
Maria tavatakseen. Olisi hän tahtonut tietää, vie-
läkö tyttö häntä hituistakaan muisti. Mutta tä-
män ympärillä oli aina niin sakea parvi, ettei hän
siihen saanut tilaisuutta ennenkuin myöhään yöllä,
kun Mari uunin nurkkaan kerran oli palmikkoaan
sitomaan vetäynyt,

— Jos enää näin talonpoikaiset miehet kel-
pasi!.kysyi hiin jalallaan raappaisten.

Mutta Mari pyörähti vaan kannoillaan ja
virkkoi:

— No. eipä aivan Lapinlahden matruusit!
Oli näet kylällä tiedoksi tullut Jaakon enti-

nen merihalu jsi siitä häntä usein nuorten kesken
pilkattiin.

Pilkka sattui Jaakon arimpaan. Veri kohahti
hänen poskilleen ja hiin sähähti puoliääneen ham-
paittensa viilistä:
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— Herrojen heilu!
Onneksi ei Mari häntä kuullut, sillä oli hänen

palmikkonsa sidottu ja patruuna itse tuli häntä
tanssiin pyytämään.

Jaakko jäi yksin uunin vieremälle. Hänen
mielessään kiehui ja kihisi. Tuntui taas, että anna
jos hän tästä tuonne joukon keskeen kivahtaa, niin
ei paljon miehet taitaisi kourissa painaa.

Mutta samasti hän äkkiä vetäisi itsensä pi-
mentoon. Patrunessa oli sen vieraan herran kansssi
oven suuhun ilmestynyt. Pian herratkin heidät
siitä huomasivat ja keskenään supatteloni.i.in pää-
sivät.

— Mikä se on tuo muukalainen oikeastaan
miehiään, kun se alituiseen rouvan ympärillä pyörii ?

— Ulkomailla, missä lienevät tutustuneet.
— Mitä se täältä hakee?
— Kuuluu jäävän patruunan kuvaa tekemään.
— Kunhan ei patrunessan kuvaa?
— Elikkä omaansa!
Herrat nauraa hihittivät ja siirtyivät syrjem-

mälle. Sillä siimalla vei se vieras herra patrunes-
san tanssiin.

— Taitaa olla verkot luvattomilla vesillä,
— Mikä sen ulkolaisen tietää, millä vesillä se

liikkuu!
— Saisi vain patruuna katsoa kahdella sil-

mällä.
— Tuonnepa tuo näkyi itsekin äsken myllä-

rin tytön kanssa rantteelle pujahtavan.
Tanssi-ala oli kuitenkin liian ahdas ja kohta

tarjosi se vieras herra taas käsivartensa patrunes-
salle ja he lähtivät.
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— Sinnepä tuo näkyy näilläkin asia olevan.
Ruunttvoudin Alpiini se oli, joka viimeisen

hävyttömyyden sanoi. Hän näet koitti tällä tavoin
kaupungin herrojen suosiota etsiä. Mutta samassa
tunsi hän voimakkaan korvapuustin poskeaan ki-
helmöivän.

— Kuka jeeveli?
Hän kääntyi ympäri kuin salama. Jaakko sei

soi hänen edessään.
— Sinäkö löit?
Alpiini tarttui Jaakon kaulukseen. Toisetkin

herrat kiertyivät uhaten hänen ympärilleen.
— Minä!
Jo kohosi kymmenkunta nyrkkiä Jaakon pään

menoksi. Mutta hän kimposi kohoksi, karisti ka-
san päältään kuin akanat ja syöksyi ulos.

Kaikki oli käynyt silmänräpäyksessä.
Hiin ryntäsi pihan yli metsään. Vasta verä-

jän takana tohti hän seisahtaa. Mitä oli hän teh-
nyt? Oli herrasmiestä lyönyt ja vielä julkisessa
juhlassa! Siitä olisi hänellä linna edessä ja elin-
kautinen matka.

Ei näkynyt kuitenkaan ketään takaa-ajavaksi.
Eivät turhaan lähteneet yön selkään, kun tiesivät
hänellä polut olevan paremmassa tiedossa. Mutta
huomenna ne lähettäisivät miehiä joka taholle,
nuuskisivat joka puun ja pensaan, eikä hänellä olisi
muuta neuvoa kuin paeta koko tienoolta. Ja jos
hän pakenisikin, ne häntä kirkoissa ympäri maata
kuuluttaisivat ja hänet tunnettaisiin, kunne hän
ikinä tulisi.

Nyt ei ollut muuta neuvoa kuin: merille!
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Se tuuma välähti Jaakon mieleen kuin pe-
lastus !

Merille hiin olikin omiaan. Siellä oli mies mie-
hen arvoinen eikä entisiä kyselty. Kaupunkiin
hänen pitäisi kiirehtiä ja pesti Ameriikan laivasin
ottaa.

Nyt hän ehkä jo oli tarpeeksi iso roisto me-
rillekin, tuli Jaakko katkerasti ajatelleeksi.

Tämä yö hänellä vielä oli .aikaa ajatella. Huo-
menna alkaisi ajo. Alutta jos hän nyt Veneheittoon
kiirehtisi ja oman pikkuveneensä ottaisi, voisi hän
tämän yön nimiin jo näkymättömissä olla. Sehän
oli ollutkin hänen lapsuutensa tuuma! Nousta kes-
ken kesäistä yötä, varastaa vene rannasta ja sou-
taa, soutaa herkeämättä halki yön, niin että yhtyi-
sivät hänen, ympärillään taivas ja vesi. Ja kun
aamu koittaisi, olisi hän jo kaukana täältä eikä
häntä enää voitaisi saavuttaa.

Lakkinsa hän kuitenkin rannalle heittäisi, että
ne hukkuneeksi luulisi. Silloin lauhtuisi varmaan
vainoojienkin viha ja katuisi isä kaikkia kovia sano-
jaan. Saisivat häntä etsiä ja narata jsi häntä hau-
tasi matta murehtia.. Mutta hän olisi ijiiksi poisssi.

Muistaisi varmaan silloin patrunessakin, kenen
kanssa hän kerran Sillankorvassa tanssi, ja muis-
taisi hän päivännousun Kivesvaaran päältä. Tulisi
hänelle mieleen taas mökki ja humisevat hongat
ja kuolema, jota hän oli itselleen toivoit sinut. Mutta
nyt se olisikin Jaakko, jota hän kuolleena surisi.
Ehkä hän vielä itkisikin.

Ajatellessaan kaikkea sitä hellyyttä, mikä hä-
nelle kuoleman jälkeen osaksi tulisi, oli Jaakolta
sydän sulanut jsi hän itse itkuun purskahtanut.



71

Huomaisivat silloin kaikki, kuinka yksin ja orpona
hän oli elänyt ja kuinka ei kukaan ollut häntä ym-
märtänyt. Ei kukaan. Äiti oli kuollut hänen jo
lapsena ollessaan eikä Jaakko hänestä muistanut
muuta kuin yhden laulun ja ryppyiset kädet, joilla
hän sitä laulaessaan hänen otsaansa oli sivellyt:

„— Viljan kylvit, vilja nousi,
kukan kastoit, maa kukoisti,
ei tiedä emo poloinen,
kasvoiko itu imehnon,
kukoistiko kuopuksensa"!1

Näin oli äiti laulanut eikä häntä silloin oltu
sydämiköksi sanottu. Hyvä lapsi hän oli ollut, sen
oli isäkin tunnustanut, vanhempana vasta pilaunut.
Ei ollut isä häntä koskaan ymmärtänyt, kovilla sa-
noilla vaan hänen mielensä myrkyttänyt, moittinut
siitä, mikä ei moittimalla parannut. Minkä hän
sille voi, että hänen mielensä merille veti ja suuria
vesiä soutamaan? Ja oliko se hänen syynsä, että
hänellä oli niin levoton veri?

Eikä Jaakko voinut itselleenkään selittää,
miksi hän esimerkiksi äsken oli Alpiinia lyönyt.
Se oli tapahtunut häneltä aivan tietämättään, sä-
maten kuin pako ahdistajain käsistä. Ei hän sel-
laisissa tiloissa kysynyt, niiksi ja minkäviioksi, se
lankesi hänellä luonnostaan. Eikä hänen omatun-
tonsa häntä soimannut ja siitä hän päätti tehneensä
oikein.

Jaakko pyyhkäsi kyyneleet silmistä ja nousi.
Hänen päätöksensä oli tehty. Mutta vielä kerran
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tahtoi hän nähdä sen, joka hänen sydämessään niin
korkealla oli, kuin taivas on maasta.

Hän heittihe takaisin yli veräjän ja hiipi va-
rovasti ttiloon. Varpaillaan kiersi hän pirtin nur-
kan taitse, pujahti pihan poikki puutarhaan ja lä-
hestyi puiden suojassa salin ikkunaa. Hän kiipesi ki-
vijalan reunalle ja pdkisti sisään uutimien lomasta.

Siellä oli pöytä juuri katettu ja vieraat illalli-
sella. Patruuna istui rouvineen pöydän tuohnim-
maisessa päässä ynnä heidän vierellään se vieras
herra. Alutta rovasti seisoi lasi kädessä ja kor-
vansa ikkunanposkeen painaen voi Jaakko kuulla
seuraavat sanat :

— — „Ja kun me myös olemme yllin kyllin
nyt ravitut maan hedelmällä ja ytimellä, niin muis-
takaamme nyt heitä, joitameidän, lähinnä kaiken hy-
vän antajaa, on kiittäminen siitä, että me täällä erä-
maan keskellä olemme saaneet yhtyä suuressa,

valaistussa salissa, sivistyksen penaattien suojassa.
Kunnioitettu herra patruuna, kunnian rouva patru-
nessa! Paljon te olette tehneet, enempi teillä on
vielä tekemättä. Menestyköön teidän työnne ja
kantakoon se satakertaisen sadon, itsellenne iloksi,
maallenne maineheksi! Levittäköön se valaistusta
näihin syrjäisiin seutuihin ja hyvinvointia näille
viljelemättömille rinteille. Arvoisat juhlavieraat,
hyvin kunnioitettu juhlakansa! Tyhjentäkäämme
Kivesjarven ruukin malja!" — —

Kajahti huuto, lasit kilahtivat, mutta juuri
lasia huulilleen kohottaessaan sattui patrunessa
katsahtamaan ikkunaan. Lasi putosi hänen kii-
dostaan ja hän horjahti taaksepäin. Se vieras herra
tuki häntä.
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Enempää ei Jaakko nähnyt. Hän oli hypän-
nyt alas ja riensi pois kuin rienan ajama. Mutta
pihan poikki juostessaan oli hän kompastua johon-
kin, jota hän ensin luuli kaivonkanneksi. Se pyö-
rähti kuitenkin hänen eteensä ja hän huomasi,
että se oli tyhjä lekkeri.

Vähän tuonnempana makasi Kurki-Aapeli ahon
pientarolla ja kuorsasi.



Yhdestoista luku.

Oli vö.
Yöllä lentävät mustat linnut ja yöllä tulevat

turmiolliset ajatukset. s
Vanha Vorna valvoi vuoteellaan. Hän ei ol-

lut nukkunut koko yöhön. Samoin oli hän jo viik-
koja valvonnut ja pimeyteen tuijottanut. Kesem-
mällä oli toki ollut helpompi valvoa, kun yö oli va-
loisa ja tuomi lasin alla vihersi. Siihen oli edes
silloin voinut katsoa ja tuomen lehdillä ajatuksiaan
lepuutella.

Alutta yhä pimenivät yöt ja yhä yöllisemmiksi
kävivät Vornan ajatukset. Syystuuli oli jo .am-
moin lehdet puista varistanut eikä ollut ikkunasta
enää paljoa iloa. Selvillä säillä sieltä toki vähän
kumotti ja, kun onni oikein sattui, joku tähtikin
lehvien lomi tuikkimaan pääsi. Kuutanio-öinä oli
Vornalla juhla. Silloin voi hän nousta istumaan
ja nähdä koko pirtin ja pirtissä nukkuvat, ja se
siinä hiukan hänen mieltänsä rauhoitti. Mutta pil-
visillä ilmoilla oli pimeää kuin säkissä eikä näh-
nyt kättä edessään. Silloin täytyi korvan tehdä,
mitä ei silmä voinut. Silloin kuuli hän pienimmän-
kin risauksen, oven lonkahuksen, palkin painumi-
sen, nukkuvien kuorsauksen, ja jäi sitä kuuntele-
maan. Ja kun ei muuta kuulemista ollut, kuun-
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teli hän seinätoukan nakerrusta. Hän oli sitä seu-
rannut päänsä pohjista asti ja nyt oli se jo käsi-
varren korkeudella. Mutta senkin jyrsinä oli niin
säännöllistä kuin kellon tikutus ja auttoi vaan aja-
tuksia entisiin uriinsa. Ja ne olivat kyllä jo en-
nestäänkin syvät.

Usein oli Vornasta siinä maatessaan tuntunut,
kuin olisi hän itsekin ollut sellainen laho seinähirsi.
Hänenkin sisällään kalvoi toukka. Hänestä tuntui
kuin oli hän voinut näyttää paikan, mistä se oli
lähtenyt ja minne se jo oli työssään ehtinyt. Sydä-
meen se pyrki ja joka päivä vei sen likemmäksi
maaliaan. Ei se kiirettä pitänyt eikä turhan tatitta
kulkuaan jouduttanut, teki työtään tasaisesti niin-
kuin tekee se, jolle työnsä menestys on varma.

Jo oli toivonut monesti vanha Vorna, että se
nopeammin kävisi. Oli toivonut, että toukka sydä-
meen pääsisi japuraisisi kerran ja sitten olisi kaikki
lopussa. Lopussa? Ja sitten?

Siinä loppuivat aina Vornan toivomukset ja
kylmä hiki kohosi hänen otsalleen.

Näin oli hän aina viikkoja valvonut, aina siitä
asti, jolloin hän Käpykankaalla näkynsä näki ja
kirkon oman kirkkonsa paikalla. Ei ollut hän il-
mestyksestään kenellekään puhunut, oli omana sa-
laisuutenaan pitänyt ja sen oman päänsä pohjiin
kätkenyt. Ei hän sen koommin ollut Käpykan-
kaalla käynyt eikä liikkunut kotinsa aitojen ulko-
puolia. Puhumattomana hän siellä päivät pitkät
käydä köpitteli, mutta ollut ei hänen toimissaan
enää entistä vireyttä. Eikä hän näyttänyt paljoa
huomaavan, mitä ympärillä tapahtui.

Silloin hän tosin oli hieman hätkähtänyt, kun
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Jaakon paosta oli hänelle sanoma saapunut. Mutta
sitten oli hän vain päätään nyykäyttänyt ja kohta
sen jälkeen entisiin ajatuksiinsa vaipunut. Sen jäl-
keen luultiin Vornan poikaansa surevan.

Ei hän poikaansa surrut eikä hänen menoaan
muistanut. Omat oli hänellä ohrat myllyssä, Suu-
ria ajatuksia hän suunnitteli, arvaili ijäisyyden
asioita, mietti niitä, joita ei ihmisen miettiä pitäisi.
Eikä hän Lapinlahden pientaroita kävellyt eikä
oman pirttinsä permantoa, vaan kaukana kulki hä-
nen mielensä tähtitarhojen takana ja otavaisten
olkapäillä hänen aatoksensa astui. Siellä kulki
hän kuin kotonaan, siellä tunsi hän tiet ja teiden
viitat ja oudoiksi olivat käyneet hänelle tämän
maailman polut. Mutta tiensä määrää ei hän vielä
ollut löytänyt. »

Oli yö.

Vanha Vorna valvoi ja tuijotti ylös pimeyteen.
Oli alku-yöstä sälö porstuan pärekatossa pälähellyt
ja siitä oli hänellä ollut isosti hupia. Mutta nyt ei
enää sitäkään kuulunut. Liekö tuuli saanut tah-
tonsa perille ja sälön katolla katkaissut ? Vai oliko
se ehkä toisen tukevamman sälön laitaan tarttunut
ja sima nyt yhteisin voimin tuulta vastustivat? Tai
ehkäpä oli koko päre katkennut, kun kerran oli
sälöinen ja vanha?

Siitä oli Vornalle sitten vähäksi aikaa ajatte-
lemista piisannut, mutta pian oli sekin loppunut.
Ja hän jäi taas seinätoukan nakerrusta kuuntele-
maan

Ne alkoivat, taas ne ajatukset. Ne tulivat
kuin vsinhat tutisivat. Tuli sijatuksia suurisi kuin
kirkontorni, tuli pieniä kuin kukkaset kedoilla.
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Mutta kaikilla oli niillä miekat vyöllä ja kaikki ne
tulivat tuomitsemaan.

Yksi ajatus se oli, joka aina ensimäisenä
tuli ja jonka Vorna jo kaukaa tunsi. Sen suusta
kävivät ulos kuin tuliset kielet ja sen ääni oli
kuin ukkosen ääni. Sillä se tuli Siinailta:

..Minä olen Herra sinun Jumalas, ei sinun
pidä muita jumalia pitämän minun edessäni!"

Kieltänyt oli Herra tekemästä itselleen kuvaa
eli jonkun muotoa ja kiivas oli Israelin Jumala.
Hän etsiskeli isäin pahat teot lasten päälle kolman-
teen ja neljänteen polveen, jotka häntä vihasivat.
Ja vielä Vornan iso-isä oli ollut suuri poppamies
ja käytetty taikuri! Samoin tämän isä ja hänen
isänsä ja niin edespäin hamaan harmajaan muinai-
suuteen, jolloin täällä noitarummut pärisi ja seidat
seisoi. Jokainen olivat he vetäneet päällensä kuo-
leman ja lastensa päälle ja jokaisen syntien edestä
piti hänen nyt kärsiä. Kuinka monella kuolemalla
pitikään hänen kuoleman!

Ja Vorna rupesi mielessään laskemaan. Laski
sukunsa polvet niin kauvas kuin muisti ja ne nou-
sivat kymmeniin. Kaikki ne olivat syntiä tehneet
ja syntinsä kuorman hänen hartioilleen sälyttäneet.
Kaikkien edestä piti hänen nyt vastata ja ainoas-
taan hänen. Sillä Jaakkoa ei hän lukuun ottanut.
Se oli toista verta, äidin verta, levotonta verta, ei
vanhaa vornalaista. Oli omat. peltonsa heittänyt ja
lähtenyt vieraita maita vierimään. Oli suvustaan
huonontunut ja sille hirveän häpeän tuottanut. Ei
enää sukuun kuulunut.

Ei, vanha Vorna oli suvun viimeinen jälkeläi-
nen ja sellaisena hän aina itseään piti. Häneltä vaa-
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dittaisiin Lapinlahden verot, verot maista, metsistä
ja kalaisista vesistä ja häneltä vielä viimeisellä tuo-
miolla kysyttäisiin, kuinka olivat Vornat leiviskänsä
käyttäneet.

Ja mitä hän vastaisi?
Oli hän ikänsä sanaa viljellyt ja järjestyksen

mukaan Herran pyhällä ehtoollisella käynyt, mutta
nyt tunsi hän, että se ei riittänyt. Parannus oli
hänen tehtävä, pikainen katumus, ja sitä varten oli
Jumala hänelle myös tuon ilmestyksen antanut.
Sen tarkoitus oli selvä. Kirkon helmasta piti hä-
nen pelastuksensa etsiä. Kun hän vaan olisi tien-
nyt, missä oli oikea kirkko? Näki hän pyhä-aa-
muina väen kirkkoon kiirehtivän ja vanhan tapansa
mukaan Veneheittoon painuvan. Mutta kuuli hän
myös siitä toisesta kirkosta puhuttavan ja monensi
pyhä-aamuna ei väki Veneheittoon painunutkaan,
vaan tiehaarasta Käpykankaalle kohosi. Oliko siel-
läkin kirkko ja oliko se sama, jonka hän oli näyssä
nähnyt? Vai oliko se ehkä ihmisten käsillä jäl-
keenpäin tehty? Tai oliko ehkä Petäjäniemen
kirkko sinne muutettu? Kellot soivat niistä kum-
massakin ja kummastakin ihmiset iloisina palasi-
vat. Mikä oli oikea, missä oli hänelle pelastus?

Se oli sekava vyyhti eikä ollut Vornassa
miestä sitä selvittämään. Muilta hän ei uskaltanut
kysyä eikä itse Käpykankaalla käydä. Sillä vuori
oli hänelle pyhä ja vavistuksella hän sen ihmeitä
ajatteli.

Mutta toisaalta pyrki toinenkin epäilys hänen
mieltänsä ahdistamaan. Jos se olikin sen juonia.
joka kiljuen ympäri käy? Jos se oli tehnyt sen
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häntä väijyäksen? Jos hän nyt jo perkeleen pau-
loissa makasi?

Vornan hampaat kalisivat kuin horkassa. Hän
pani kätensä ristiin ja rukoili:

Herra anna minulle uusi, vahva henki!
Varmuutta! Mutta niissä oli varmuus? To

tuutta! Mutta missä oli totuus?
Silloin välähti valo Vornan mieleen ja valaisi

koko pirtin. Hän näki taivaat avoinna ja enkelit
taivaassa ja kuuli symbaalit ja kaikkinaiset kante-
leet. Ja ääni puhui:

Jumala on henki ja jotka häntä rukoilevat, nii-
den piläii hengessä ja totuudessa häntä rukoileman!

Sitten oli kaikki hiljaa.
Mutta suloinen rauha täytti Vornan sydämen

ja hänen oli hyvä olla kuin saunassa käyneen. Ja
kohta sen jälkeen hän nukkui.

Kun hän aamulla heräsi, oli hän virkeä kuin
olisi viikkoja nukkunut. Hän haki virsikirjan pe-
rälasin päältä ja veisasi. Eikä hän sen jälkeen
kirkkoja kysellyt.

(Ensimäisen osan loppu.)


