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HMlltsitymmentä kuuluu tynnyriltä nykyään mnksettn-
mnn — kirkolla tiesimiit kertoa mennä sunnuntaina.

«Niiuhiin ne hokee. Kohllihinnoissahan se tätä
nykyä olisi terma. Muuan lasti on minullakin mcn-
neeiikcsäisiä ienuoja ja tuumaili»» kuiettan nc yhtä ni-
laa tiiäukcsäiste» kanssa, »»aan e» malta nyt wuottnn.
Vasta millnc pcrjniitninn pantiin hauta paloon. En-
nen kuin siitä on terwcll Oulussa, niin silloin tuskin
saa cuiiän paistitkaan hintaakaai». Scnpä tähden ar-
»veli», jotta pancn tuon yhdcn lastin mcncmiiiin hymä»
hinnan aikana. Ruttoon ne porroarit puottaa lupsaut-
tnivnt".

«Valeen se hintn hnppnuee, kun wnnn nttnn mil-
jeimualtn siunc terwnn wnlun".

„Pinn se lnskeupi. — Ei ole siiii mahtia enään
terwcm hiunnssn tuin oli tässä tatnwuosina. — Pn-
neppns tästä piippuusi".

«Kiitoksin. — Viisinkolmllttn markoinhan tuota
silloin kuuliltaan maksetun".

„"No »iii» tehtiii». Sillä hinnalla kelpasi kulc-
iella tcrivaa".

«Ihan. Kunpa olisi nykyään ehkics kaksikymmentä
pysywiiuii hintana, niin johan tuota tyytyisi siihenkin.
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waan kun se lupsakehtaa kahdentoista ja yhdenkintoistn
markan korwilla, niin komin on se rumaa".

«On »»ii». — Kello »yt lie waan menneeuke-
säisiä tcrmoja, niin tyllit tai hön tiiiittiiii niitä tiireim-
män tniittn Ouluuii".

«Outo miten monin tynnyriä teillä lnstissn?"
«Katsitolmatta se kantaa meidän uusin mene".
«Se niin. — Minä tulctin taitti termen» O»i-

-luun »viime kesänä. Eikähän noita paljon olluttaan".
«Mitenkäs sinulla nyt hauta joutuu?"
«Se tiiliiisiiinä tulee olleeksi miikon palossa, miime

suiinuntai-iltana sytytettiin".
«Hymöhän sc olikin ilma miime simnuntaina,

tyyni sää".
«Oli; nain oli tiilleen tuin tänäänkin. Ia hy-

miii säitä nyt on ollut koko »viikon".
«Kauniita säitä kerrassaan, lämpimiä ja tyyniä.

Viime perjantaina rupesi hieman puhaltelemaan aurin-
gon laskulla kun oli juuri saaiu hauta sytytetyksi, maan
sillä se kutienkin helpotti ja tyyntyi".

«Siellä se on haudalla kaikki mhmas".
«On. Ei tässä kotosalla ole tuin karjatko, renki

Jussi ja meiiii kaksi manhaa: ruoti-ämmä ja minä. —

Jussi oli eilen lastinpanossa Erkin kanssa ja lähtee Ou-
luun, niin taitaa nyt lepäillä. Erkki on hakemassa mor-
siantaan".

«Olisi minulla »vähän asiaakin ollut, «»ahtaisiko
Erkki ottaa toimiakseen. Ou näet minulla hywiit pii-
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pnnmarren luut ja niihin pitäisi saada Kajaanista tahi
Oulusta uusi letka. — Tuommoiset luut".

«Ka, miniäpä tähden hän ei ottaisi semmoista
asiaa. — Hymiit luut."

«Sääli olisi heitä joutamiksikaan heittää".
«Eihän toti ken tuommoisia hukkaan pane.

Kyllä minä toimitan Erkille, jn eiköpiihiin itsekin mnh-
tnne kohta tulla, jo ennen puolista läksi".

«Eipä ole hänestä wuottaa, pitää jo lähteä koti-
puoltakin katseleman!!".

«Eihän mihin kiire näin sunnuntaipäiwanä".
«Kiirettä ei kyllä, wnnn sitähän sitä pitäisi pe-

lätä, ett'ei kiirettä tulisi".
«Niinpä niinkin".
Naapurin isäntä pisti kättä, lausui jiiiihymäiset

ja käski Rllntllllln isäntää käymään talossa jaarikoimassa,
tämä taas käski miemstaan muistamaan jälkiään. M-
dessii astuttiin siitä pihalle ja haasteltiin mielä muu-
tama sana. Vaan sittcn läksi naapurin isäntä astuman»
ruispellon pientarella kotiinsa, toinen tepasteli rantaan
terivnlastin kntsomnnn. Eihän sillä meneellä mitään hätää
tyynellä, eikä ollut siihen meilläkään isosti tullut. Isäntä
silmäsi jiirmelle. «Eipä näy mielä tulemaksi", tuumaili
hän. Katseli taimnnlle. Ei näkynyt yhtään piliveä ei
pienintäkään tiiulcnkynttä. «Miien kauan pysynee tyy-
nenä", arweli hän ja läksi astuman» taloon.

Pirttiin tultuaan otti isäntä mastipuitteiset sil-
mälasinsa akkunan keskipuusta ja ivanhan «Biblian"
nurkasta hyllyltä ja asettui pöydän taakse istumaan.
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Edeltä puolistcu hän oli jo lukenut mirsikirjnstn päi-
ivän civnnkeliumin jn meisnnnut pari kolme ruirttii ruoti-
ämmän kanssa. Vaan nyt aikoi hän katsastella Raa-
mattua ja sieltä «apokryphll-kirjojll".

«Eihän ne kyllä ole Jumalan omakätisesti tirjoit-
joittamia, jonka iiihden ne oikeastaan eimät kuulukaan
Raamattuu», waan kummintiu uc sisältämät paljon
hywää ja opettawllista". Niin se manha isäntä arweli
itsetsecn ja alkoi lukea ääneen «Babclin lohikäärmeestä".

Waan penkillä uimin luona istui ruoti-ämmä, istui
käsi poskella, nyökytti ruumistaan ja hartaudella seu-
rasi hiineu ajatuksensa isännän lukua.

Pirtiii ctchiscssä nukkui renki Jussi. Lattialla hän
lepäsi leili päänalustani», kuorsasi ja puhkaili. Sikeästi
miesparka nuttui. Wnn» ivnsyttiiiikiu se tun piiiwii-
knudcn jn yötä lisäksi telmii Insti» pnnossn. Ei se ole
lnpsen leikkiä!

Mtii »vaatimnitomnlln muoteelln lepäsi Mustikin
Jussin pään pohjukassa. Sikeästi nukkui sekin ja näki
unta, lvinkui ja murisi, nykiisytti kiipiilöitiiän, olipn mä-
llin lnntntn tuoputtnminllllntin. Hymä siinä oli kär-
päsillä oleskelin jn rohkeina, nc hiiiiriisimiittili. Musiin
karmassa, nenällä, Jussin otsalla, postilla jn suupielissä
ne pyrisimiit alituiseen, hypellen jn juosten pnitnötn toi-
seen jn pureskellen palan sieltä toisen täältä. Kyllit
Musti uniniicllssiiiinkin pyristeli tormiaan, samoin tuin
Jussi rypisti otsaansa, nyki suupieltään ja litkauttcll piiii-
iiiiin, maan eipä siitä apua kärpäsille. Hypähti ne mä-
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hän lentoon, wnnn pian uudelleen lnsteutuimnt samoille
paikoin.

Vaan luhdistn nstui tnrjlltto, Anna Mari, pirt-
tiin ja oli unisen näköinen. Hän seisahtui keskelle pir-
tin lattiaa silmät tiirallaan ja mhmusteli päätään kor-
mnllisiltn päälaelle, siirsi haransa niskaan palmikon alle,
jn sieltä sitte mhmusteli, ninn mähän mällin haukotel-
len. Luuhllllllkiiivijiii ne oli häirinneet Anna Marin
yölepon, sen tähden oli hän nyt niin uninen.

«Onko siihen mielä mitä pantama-n tuohon emiis-
nrttuun »vai saapiko sen miedä aittaan? Ihanhan tuo
maristu»» tuossa". Niin lausui Anna Mari jn haukot-
teli tiiydcstä sydämestään, katsoa tiirotti arkkua omcn-
piclcssii ja mhmustcll päätään tonvallisilta päälaelle jn
sitten niskan palmikon alta ja taas haukotteli.

Vanha isäntä sai loppuun lukunsa «Bnbelin lo-
hikäärmeestä". Painoi kirjan kiinni ja kielekkeet »las-

toihinsa ja ripusti wasllpulltciset silmälasinsa nnuinnn
ittunnn keskipuussa.

«Tnnt sinä micdä scn", »virkkoi isäntä »vihdoin.
«Eipä hänccn lie enään erinäisiä panemisin".

Wnnn isäntä itsekin astui Anna Marin jälcssii
aittaan. Kantoi nnssnkasin putclliin civäsmiinnn jnpn»»i
sc» arkkuun. Pihalla scisoi hän hetkisen ja katseli jiir-
melle. «Eipä näy »»aan mielä tulemaksi", mirttoi hän.
Katseli sitten tllimaalle ja ajatteli että kyllä se taitan
tyynenä kestää »vielä miikommllltakin. «Oulujärmellii
saamat panna höyryn jälteen", lausui hii» puoliääneen
ja astui pirttiin.
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Vaan jo heräili siitä Jussikin. Nousi istualleen,
haukotteli jn wenyttcll, knpsnhti sittcn scisnlleen jn läksi
nstumnnn mntnnu mcncen luo. «Eipä olc »vettä pal-
jon, liekö isiiutä käynyt". Jussi »viskasi sen mitä siinä
oli jn istahti »veneen perään, pani tupakaksi ja siinä
pannessaan tarkasteli melaa ja waulua, että olimnthnn
ne ainakin tarpeellisessa tunnossa. Kyllä nc olilvat. —

Ertti se oli ivaillun tehnyt, »vaan näyttää se oleman luja,
jn mclntin on uusi, »unstn toista kertaa käytännössä.
Jussi sai jo piippuunsa tule» ja hänen mieleensä juo-
lahti ciisimiiincn oullimatkcmsa. Picui poika oli hän sil-
loin ja isänsä kanssa kulki. — Ontojocn koskia km» las-
kettiin, niin isänsä »viiletti ja hiin istui perässä isälisä
tykönä. Isänsä selitti hänelle siinä laskiessaan, miten
missäkin karmassa piti laskin jn hän pani tarkasti mie-
lecusii, joita Oulusta palattuaan osasi Partala»» Katrillc
selittää mitcn Ontojocn koskissa piti laskca . . . Kat-
rille toi häu ouluntulljaisia, tnkfi nukcliii . . . Sil-
loin oli isänsä talollisena ja Partalan nnnpurina . . .

Kuirin knnssa he aina yhdessä.
Jussilta oli sammunut piippu. Hän sytytti uu-

delleen ja silmäsi järmelle, »vaan ei sieltä mitään nä-
kynyt -^ tirrojn »vann lenteli, miiplottell selällä. Jussi
inrttui melnnpyyryyn, määnteli jn käänteli melan. —

«Ontojocn koskissa" — ajatteli hän — «sitä taaskin
sna knnntäll knhmnsuttnn jn lyödä loisknutelln . . . Mi-
tähän tuo Kntri, tun minii lasken Ontojoen kosket .

. .

Jos ei olisi näin keivilltulmnn nikn yhä, niin ininäKnl-
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Iloisessa sujnhuttnisin sitä selkiiwiiyläii — eiköhän Kat-
rilta siinä sydäntä purisi". —

Jussi kopisteli piippunsa ja nstui menecstii maalle.
Silmäsi pikimiiltiiän että olihan sc wcne kunnollisesti
kuuni. Oli. Vaan loi hiin silmäyksen jiirwcn selälle-
kin. Nytpä jo näkyi wene tulemaksi. «Jo tulemat",
mirkkoi hän ja läksi astumani» taloon ja mennessään
hyräili :

«Eipä olis tarmiunut
scn riiarin syntyä.
joka mNahimman ystiimiin
minulta maltasi".

«Näkymät jo tuleman", »virkkoi hän pirtissä wnn-
hatle isiinniillc, joka taaskin oli Ranmnllissn käsinä jn tuki
«Historian SusnnnnZtn" jn jnlloi llituaan yhä edelleen.

Jussi tniui pöydän tnntsc jn otti scmältä pullosin
tcllousn. Sc oli «piutclikcllo", «kololnitn-rnnsknlnincn",
se Jussin tcllo. Hän tntseli siiii sisästä jn päältä. Knunn
nitnn oli hän hnluniiilt siiintcritcllon. Oulussahan nyt
sopisi wnihtnn kololaita-mnskalaiuen siiintcritclloon tahi,
jos sattuisi, niin «patcutliiwariiulln", se olisi sitä ehompi.
Titii se Jussi mietti jn tm» hiin pani kellonsa takaisin
puittoou seinälle, anvell hä» itsctsceu: «cttohäu siinä
»uiimcistä yötäsi nappasc!" Niin hän arwcli ja ajatteli
mielii lisäksi, cttä Oulustn palattua paunaan siihen si-
linteri tahi plltentliilvari riksullamaa».

Oivi aukeni ja pirttiin töpöstcli eiutyunessä Musti,
scn jälcssii »uiiäilliiysi Ertti, »unnn »viimciscnä tulin wi-
kclti iloinen jn pieni tytön tynkä, mytty kninnlossn. Se
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oli Kntri Hllivcriueu Partalan talosta, jiirmen selän in-
kan, Erkii» morsian.

«Hywiiii illan!" tonvotti Kntri.
«lumulu nlllnkoon!"
Vnnha isäutä painoi kirjan kiinni, napsautti kie-

lekkeet nastoihinsa ja »osti «Herran sanan" uurttaau
hyllylle, waskipuittcisct silmälasinsa pani hiiu »aulan»
nklllnnn tcstipuuhun ju killui pistämään kättä Katrille.

«Mitä kuuluu?" kysyi isäntä.
Vaan eipä sc Katri mitään liikoja llcnnyt.
«Käy istumaau, Katri", kchoitll Ertti.
Waan Katri kiiwi pistämään kättä Jussillekin.
«Terme! Mitä kuuluu?" kysyi Jussikin.
Vnau eipä se Kntri mitään liitoja tiennyt.

Namulla ani roarhain oliwat oulumichct lähdön
puuhassa. Isompia puuhia, cihäu niitä enään ollutkaan,
sillä kaikki oli jo walmiiksi hankittu. Eipä muuta enää»
kuin cwiiiit, purje, kirwes, witsakimppu, rompsi ja sau-
ivomct wenecsen, niin ala työntyä matkalle.

Mntknlnisct pistimill käitä isii»»niillc ja lnilsiiiivnt
jiiiihyiuiiisct, isäntä toiivotti onncn »nnttnlle jn tcrwccun
pninnlnaan. Wcuccscil täytini Erkki perää» wiilcttii-
jäksi ja kun oli saatu wc»c käännetyksi matka» mukaan,
asettui Katri ja Jussi kculnnn souiomiehiksi.

Niin sitä nyt lähdettiin mallalle. Milloiu ollaan
perillä, milloiu taaskin kotona jn miillnlniste» mnihcll-
tc» perästä? Eihän sitä »uiclii ticdii. Tyhjänpäimäistä
olisi rumeta sitä njntteleinnnnkaan. Hymästi jos sattuu.
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niin eihän siinä äijä aitan mene, koko mutkalla kaksi
»viittoa »vaan täältä Ontofclii» ranteilta. Vaan jos
huonosti sattuu, »»iii» mcncc sii>»ä kolmckin iviilloa ja
wiclillin cncmmiin. —

Aurinko nousi juuri. Scn puncrtniun lnitn nä-
kyi metsän yli jtiriven inkan. Koko jiirwen selkä oli ty-
wcn, msmniywen. Ilmnssn ci tuntuuiit miihintiitäii»
tuulen henkeä. Linnut oliwat alkaneet tviscrrykscnsii,
joka wilknstui ivilkastumistllan.

Wcnccssii työskcuncltiin ääiieitöminii; ci luotuistn
snnna »vaihdettu. Erkki miileiti ja huopasi. Hauesta
tuntui »uin somalta. E°i hänestä tuskaan ollut tuntu-
nut niin somalta Ouluun lähtiessään. Vaan kun Katri
oli himcn muknunn»», scilliihdcnhän se Erkistä tiintui
imu sumnlta, niiil olidolta ja mutaivalta. Hän mii-
lctti jn huopasi, »viltnsi niiin pikiiunltiinn inntkau suuutnn
ja sittcu katseli Katria. Sitä tekostani» hiiu tcti jn hä-
ucstii ninn yhä tuntui niiii somalta, oudolta ja mu-
tawllltn.

Kerran oli Katri jo käynyt Oulussa ja siiloin
isänsä kanssa. Somalta hänestä oli silloinkin tuntunut
ja mukllmaltll, maan ei sentään niin kuin nyt, Erkin
kanssa lähtiessään. Hymyhuulin hän nyt soutaa liput-
teli siellä keulassa ja katseli Erkkiä ja somalta se maan
tuntui.

Jussi souteli Katrin lvieressä ja tiihysicli taimaalla
tuulen kynsiä. Häu piiillti niisiä, eitä siitä mielä pur-
kautuu tuulemaan ja perintälaista tuulcekin. Joskus
hän silmäsi heilumaa kellon häntää tiimillänsä. Silloin
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hii» ajnttcti, cttii tullcssn se silinteri tai patentliimnri
lastussa ritsuttelce. Jussistakin tlintui somalta ja mu-
tnivnltn.

Siinä souinn nyötyttäcssnän tuli Jussille ronri
jn hiiu heitti scntiihdcu tntiu yltään. Kntri riisi» »nyös-
tin röijynsä, ivistnsipn huiivmsnkin pois. Erll» suliin
tiiimasi, hän otti »vistariincn ja joi. Kairitin huokasi
että häiltä janotti jn Ertti misknsi miskarimen keulan».
Kutri joi jn tnstipn suutnnn Jussikin. Mutta sitten
sitä tnnstiu jniketiiin mntknn. Erkki »vitkasi matkan
suuntaa ja katseli sittcn Katria, Kntri tntscli Erkkiä jn
Jussi tiihystcli tnimnnlle tuulcu kyi»siä jn joskus silmäsi
liuvilliiusä hcilluunn kcllon häutää. In kaikista tuutui
niin somnltn ja oudolta ja muknmalla, mnnu kukaan ci
mll'tta>»»ll mitään, ci luotuistu sanaa.

Soutaa tiputeltu oli jo melkoinen taim-nl. Au-
rinko oli jo kohonnut korkealle ja Jussi» kololaitn-rans-
kalainen atolli kuudetta tuutin. liirmi oli yhä tyy-
nenä eikä tuulcnhcnkeii tuntunut llmnssn.

Vaan jopahan, tun oli mielii soudettu eräitä tvirs-
toja, alkoi tuulenhenki käydä. Viiretiipliii ilmestyi siellä
täällä yli nlllpll» edessätin päin. Niisiä näkyi että iuu-
lenhenki oli takaa. Värctiipliit laajemmat ja lisäiin-
tyimiit ja pian ei ollut jiiriveit tyiuenestii pinnasta jii-
lellii, kuin pitkiä kielekkeitä saarten ja nienten nenissä.
Jussi katsasteli wielä. Vaau kuu tuull alkoi yhä miretii,
heitti hän aironsa Katrille ja rupesi purjeen laitantaan.

«Sata saarta Oittosessa, tuhat nientä Lentuassa,
sanotaan. Vaan eiköhän nuo Ontosen saaret ja niemet
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lähde jäämään!" tuumaili Jussi, kun laatiessaan pur-
jetta näki tuulen yhä wirkenewiiksi.

«Taitan rumcta rnwaknstikin tiluleninnn", nr-
»veli Ertti.

«Hih ! Tuulihan iuota euncn sulan meen aitana !"

hihtnsi Jussi, kun saatuaan purjeen lallctuksi ivihuri-
puuskll pullisti purjetta ja tempasi menettä kiitämään.

«No, antaapa hänen nyt pyyhkiä!" lausui Erk-
kikin, lakaten huopaamasta.

Katrikin heitti soutamasta, pnni röijyn päälleen,
huimin päähänsä jn katson tiirotii purjeen liepeen nlntse,
että mitä siellä Ertti homman. Wnnn Ertti kiisti Jus-
sin tviilettiimäiin, jottn hän pääsisi Kntrin kanssa syö-
mään.

Jussi katsoi kololallll-mnskalaistaan — se oli kuusi
— jn pisti tupakaksi. Vaan kun sai tupakoiduksi, ko-
pisit piippunsa ja alkoi lauleskella:

«Jos meidän kllimosia wesi loppuu
niin kylän nila on joki;
moi kumma, kun kaksi nuonllnistn
keskenänsä sopii!

Siknrossin poikettiin
jn paperossin sauhun;
hei, omnn tultani kammarista
nousi makea kahminhaju!

Poltctaanpa pojat siknrossin,
jn sulatellaan woita;
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hei silkkitakilla peitettiin
tää mnnnnnn komin poika!"

Nii» se Jussi lnuleli. Wnnn Ertti jn Kntri soi-
mat siellä kculnssn jn 010 yksissä cmiiissii tuntui heistä
somnltn jn muknmnltn.

«Kuu olisi purjellnlltn toto »nntkai! ja mielä pnln-
tessakin", arwcli Katri puheen aluksi.

«Eihän siiii sitten olisi muuta kuin letittää", tuu-
maili Erkki siihcn.

«Vaan tässä kun willnc kesänä", puuttui Jussi
puhccsc», «wictiin tcrivoja criiiin kerran, »iin läksi mci-
dnn matknnn Vnnlnsta muuan ylioppilas, wai mnis-
tcri niitähän lic ollut — »valkea hattu tuolla oli jn
tähti otsnssll. — Tiliä nyt oli tcrton mnnilmnn ihmcitä
kosottn jn jos jonkinlaisin. Niinpä hän kertoi, että me-
rillä — siellä Amerikan äärillä — tuulee toisessa koh-
din yhiinnc päin, ihu» ijankaikllscSti, ja toisessa tohdin
taas wnstnpiii». Ihan yhtä pohtaa waan tuuluu tuulla
tuhnoivan. Soma olisi tun Luoja olisi luonut täuuctin
mokoman mallin, jotta toista puolta jokea ja jiinucii
tuulisi tosianne piii» ja toista taas koisanne piii»".

«Olisihan se termamiehcn miclccn", «nveli Ertti.
Vaan eihän tuo toki liene totta, cttä sicllii Amerikassa-
kaan silleen puhaltelee".

«Kn, mitä lic, wnnn niin sc ivnlkuhcllt» tarivoi.
Johan minäkin cpiiiiin häncllc, että mahtaakohan, waan
hän ihan tolkussa wnllmtti. In kuulin minä pappiini»
mnisterinlln kerrnn snnmnn selittiiivän renkeiile".

«No, sc pappilan maisteri se oli aika mestari
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kertomaan semmoisia kummia, cillei ne mahdu jiirkimie-
he» päähän. — Pidähän Jussi mähän ylemmä. Anna
mennä tuota tuttllautan piiitse, — tukkilautan ja saa-
ren millistä. Sillecu. — Se pappilan maisteri ter-
rankin tarinoi, että tämä mailma lentää neljä penikul-
maa sekunnissa".

«Kominhan se sitten menikin mahdottomiin koko
maisteri puheissaan", armeli Jussi.

«Johan se piiilliikiu huimasi semmoinen kiiiitys",
tuumaili Katrikin.

«Mcuisihiin täällä maailmassa pyllyllccn kaikki
semmoisessa Hujalassa", armeli Erkki. «Pian iaitaisi
pappilan pytiulltiu jiirwcc» solahtaa".

«Tuisklmcnha» siiuä piau »uahtnisi tulla", apri-
koi Jussikin.

Niin siinä kuivailtiin seurauksia maan kulustn jn
iehtiiu ivnstniväiiteitii muihinkin pnppilnn maisterin ih-
mejutteloihin.

«No menehän Jussi syömään, minä miileiiin sen
nikan", armeli Erkki. «Siinä on pullossa miinaa, ku»
halunnet ottaa ruokaryypyn".

„Ankkurin »vei!" kuului tukkilaisten huuto.
„Vaan eiköhän olisi parasta laskea päiwä» puo-

litse saarta?" kysyi Jussi. „Minii luulen, että kun ne
saamat tuon marpin kelatuksi, niin soutamat he uuden
saareen, petäjään. Silloin ei enään päästä saaren ja
lautan mälistä. Nc näkymät pyrkimiin snnren suo-
jaan. On siksi loiva aallonkäynti, ctt'ei puut kestä
puomissn.



16

„Kyllii me kerkiämme siihen heidän ohitsensa".
Erkki »viiletti maan samaa suuntaa ja katseli tukkilau-
talla tukkilaisten puuhan.

Katrikin siirtyi periiön Erkin luo. Hänkin kat-
seli lautalle. Siellä michct liikkuiwat mikä missäkin
puuhnssn. Jotkut tiersimiit telan, toiset selwittcllwiit
töysiä, asteiset nntturinwicjät soiitelimnt tnknisin lniltnlle.
Somnn näköisiä se oli.

Tiitii ei ollut komin iso nikn, kun tukkilaiset lant-
ioilleen olimat kulkeneet Pnrtnlnn ohitse. Olimatpa käy-
neet talossakin moi» ja särpimen haussa. Aika meli-
kultin ne oliwni. Ilwchtiwill jn nnurouoat tyttärille.
Mlluan niistä oli ollut pulska ja reipas poika Katrin-
kin mielestä. Se oli melkein — Katri katsahti Erk-
kun — et sentään . . .

~ maan oli se setin pulska
poika. Jos ivaan olisi .

.
.

~ maan eihän se ollut ta-
lollinen, niinkuin Erkki, loismies, mitä lic ollut .

. . .

Semmoiselle ei kannata mennä ....eitähän niihin
tukkilaisiin ole luottamista . . . Erkkiin san luottaa .

„lopahan soutamat köyttä saareen", tuumaili Jussi.
Vene oli jo sillä wiillmntknlln, jotta tuuli ci olisi

enää» wetiinyt kiertämään lauttaa ja mielä miihemmiin
saarta päimän puolitse. Ertti ei iiennyt miiii iehdii.
Viiletti tuitentin yhä samaa suuutaa.

„Elii tänne laske!" huudettiin lautalta.
Waan sinne se mene yhä kiiti.
„No moi toljakctta!"
„Mikähiin misapiiii liekään! Ettö älyä, ett'ci tätä

teitä pääse?"
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„O» mies aika tolwa»»a: ei mielilläni» usko, las-
kee tohottan wnnn!"

„Io nyt hanhi lennät a»»snn», kun tätä tietä talsit
lentämään!"

Erkki oli niivnn hiimmeniynyt. Van» Jussi kil-
pasi perää» ja lasti purjecn. Nyt oltiinkin jo aiwan
lautan luona ja mcue liiti »vnuhtinnn kohti pontuttn.
Vcnccn kelilnn olisi käynyt lurjnsti, joll'ei muun» tul-
killlincn moimnllisesti olisi ottanut wcncttu ivastaan ja
ohjannut pitkin ponllitta. Se oli juuri se Kutrin pulska
ja poika, joka csti meneen pahki iiiskiihtiimästii.

„Aha, mimln hcuttuanipa siiliä Ouluilu miedään !"

lausui tukkilainen.
„No, tuon tytön kanssa se kuhertelikin, kun ei

älynnyt mistä se Hotti wetiiii", nrweli mu»lnn tuk-
kilainen. —

„Olctpa iosiaankin moukka michcksesi, kun pyrit sitä
tietä, mitä et pääse!"

„Ettö niihliyt ettii köysi siinä oli edessä?"
„Kn näinhän minii, mnnn minii luulln, että sillä

tertiäisi . . . .", jämästcli Ertti »vastaukseksi.
„Ihan hupclo se on koko mies", lausui tnns muuan

tukkilainen, ja toiset nauroimat.
Erkki parka oli Holmeissaan ja tukkilaiset yhä jat-

koimat imannsn.
Van»» Jussi nousi lautallc ja tcnvehti sitä puls-

kaa poikaa. Tämä oli Jussin lllltnmia jn lisäksi kni-
mniniehiä, — sukujnnsn Piipponen. He olimat olleet
erään muoden renkinä samassa talossa kirkonkylässä.
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„Ouluuu mcuossn", tuumaili tuktiluincu Jussille.
„Ti!»!»epiiinhän sc matta pitäisi", »vastasi Jussi.
„Renkiniikö mai kasakkaiiato?"
„Nenkin!ieshäi! minä nykyään olen. Minä olen

tuolla Rautalassa".
„Tiiii on Rantalan miehiä?"
„Niin on. Talon poika. Tää tyttö on —"

„Sen minä tyllä tunncn; sc on Partalasta. Kii-
mimme sieltä moiu ja särpimcit haussa, niin uiiin tiiiiu
siellä".

„Eitö mc lähdetä, Jussi?" tysiisi Ertti, maitta hän
ci tienuyt, misiä sitä nyt pääsisi, tun lautta oli toi-
sella puolen, saari toisella ja köysi uiidc» millissä me-
ncen edessä.

„Elä nyt lähde miniicktäiin saittaroimaau!" mirttoi
joku tuttilaincn.

„Wuotnhan", jatkoi Jussi Piipponen iotvcrinsa
puhetta, „jotta tää lautta ktiiiutyy, niin pääsette mene-
mään ihan hymästi; ei tarwitse muuta kuin purjeenne
nostatte jn alatte sojottaa. Valeen tää tästä kääntyy".

Ertti katseli, että mitc» sc o»». Wnnn älysitin
hii» »vihdoin, että tun lnulln pyörähtää nllc tuulen saa-
ren suojaan, iiiin heidän »vcuccusä llilec siinä scliin puo-
lcllc. Ertti rupesi Katrillekin selittämään tätä menon,
wnnn tuttilnisct oli»vnt jo tcrcnnect »vnllntn puhcwuoro».

„Siintihiin olisi meille emäniii".
„Ettöhäii jäätin mcillc, tyttö, emännäksi?"
„läiipi se Mnilcnn".
„Mntlena", toisti Katri ja nauraa hihitti.
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«No, mikäs sintin niinesi on?"
Katri ci »vastannut, »vaan nauraa hihitti, ja kat-

soi Erkkiä ja sittcn kainosti silmäpuolellaan tukkilaisia.
«Torotcijn", ariveii taas jotu tukkilainen lei-

killään.
«Ei sillä niin herrnsnimeä ole", tuumaili joku

kolmas. «Leena-Kaisa se,» nimi on".
«Lecua-Kaisa!" toisti Katri, nauraa hihitti, kat-

soi Erkkiä jn sitten silmäpuolellnnn tuktilnisin.
«Katri sen nimi on", lnusui Jussi Piipponen, jota

hicroili tellontauppnn kaimansa kanssa.
«No, eikös siipeen sattunut!" sanoi Leena-Kaisa

nimcu keksiä. «Kaisa kuin Kaisa".
«Kyllä Katri minnun suostuu. Suostuthan?"
«Kuka sinusta huolisi! Vaan minuu kanssa se

Kntri lyö ryysyt yhteen. Sottnmou pappi meidät ivih-
tii wllsasor»»!itsella ; kultasormus laitetaan sitten jälestä-
päin. Eikö niin Katri?"

«Niinpä »ii»»", »nastasi Katri, »auraa hihitti, kat-
soi Erkkiä ja sille» kainosii silmäpuolellaan tukkilaisia.

Tukkilaiset jnttoimnt lcillntekoa Katri»» kanssa ja
Ertti sai »vaa» kuuimclla kun morsiantaan puhuteltiin.

Vaan Jussit ne tatselimat sillä millin toistensa
tcllojn. Tuttilaisclla oli pnicnlliiiunri ja mcidiii» Jussi
tntscli siiii oitcii» mielihyivällä.

«No, eikö maihdeta?" kysyi tukkilainen.
«Kn, snisihlln tuotn joskus ivnihtnnkii»", mnstnsi

Jussi »aurusuin. „Tnä si»»»m kellosi oi» jomauhaupuo ..
."

«Vnnhnto? Vuosllnude,! on miuulln ollut, jn
2
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jolta sen maihetin oli itse ostanut kellosepältä. In niiet-
hiin, ett'ei se mikään mnnhn olc.

«Liettö hänessä kaikki »värkittään?"
«No oletko höttclö? Mihinkä siitä olisi mikään

päässyt, kun sitä ei ole kuin kerran puhdistettu?"
«No niin, saattaahan siinä kyllä olla täydet mär-

kii". Ia Jussi katseli yhä pyöritellcn kelloa jn mieli
tcti. Hän painoi scn konvnlleen. Raksutteli sc oikci»
komeasti. Ia Jussille rupesi aina enemmän sitä mieli
tekemään.

«Vaihdetaan pois!" kehotteli tukkilainen.
«Paljopa tallaisit tahtoa päällisiäkin", nrmeli Jussi.
Knimnnllchensä kuiskasi Jussille kormaan.
«Ei nyt toti pidä sinun niin hämyttömiisti pil-

tntn minunkaan kelloani", armeli Jussi ivakaivnsti. —

«Jopa se alkua olln tuo lautta kääntynyt".
«No, paljonko miilistiit?"
«Enhän minä osaa tarjotakaan, kun sinä lcllit-

tclet".
«Ei »vaan ihan tolkussa!"
«Se on tarkka kello tää minun, jottn sääli on

luopun siitä", mnstnsi Jussi kiertiiwiisti.
«No, niinpä niin. Pnljonko »villisiat?"
«Kn, enpä osnn tässä niin iitikscstiiän totnistn.

Tuumitnanhan sittcn patuumattalla ; pitää jo lähteä
taipaleelle".

«No, minä sanon miimeiscn sanani;" ja tukkilai-
nen oli maihto-inuossaan. Häu kuiskasi taas Jussille
kormaan.
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„Ei tule kauppaa", ivastasi Jussi ja pisti kättä
kaimamiehelleen.

Lautta olikin jo kääntynyt, jotta hyivin pääsi läh-
temään. Purje ylös ivaan, niin ala taas purjetuulta
letittää.

Erkki oli tvähän noloissaan ja häpeissään. —

Kun et saanut totelluksi Jussin ncumoa . . . livasimat
junttaat kowasti ...Ne on semmoisia inuihampaita
nuo tukkilaiset .

.
. Witsasormusta Katrille . .. „Olctpa

moukka miehekscsi" .... Katrin kuullen sitten ....
Katri muisteli sitä pulskaa poikaa. — Se oli

pulskin niistä kaikista .
. . Antumsaappaat, jossa oli

punaista nahkaa pitkältä tvarren suussa, kultasormus
oli oikean käden pikkusormessa, kultanastat oli konnissa
. .

. Reima mies ...ja siiivompi kuin ne muut . . .

„Mtnun henttuanipa siinä Ouluun ivtedään "

Katria rupesi naurattamaan. —

„Wll irivihllinpattll ne on nuo tukkilaiset", lau-
sut Erkki Katrille, tun näki hänen nauraman.

Waan Jussi muisti pcttentlitivaria. — Siinä se
nyt olisi ollut . . . Waan kuka sitä niin äkiksestä . . .

Saattoi olla manhakin ja liekö ollut kaikki ivcirkttkään
siinä. Taisi olla maan tvaihdetuskelloja . . . Kerran
puhdistettu. Kaikkea muuta! Lie rassailtu hytväksikin
.

. . Sitten niin paljo ivcilejä äyiväsi: ivtisitotsta.
Siihen kun tvähän lisää, niin saa uuden ja hytvän
silinterin . . . Pinteltkellon sitten .

.
. maan eihän sille

Katrille enään ....
Niin kukin nyt mietiskeli omia mietteitään. Waan
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tuuli oli yhä »vircnnyt. Vilauksella mentiin muitten
tuttilauttain ohi, jotta jo oliwnt päässeet snnren suo-
jaan. Eitä ollut tuin sujuhuttaa Katcrmaan, Ontojocn
»istaan. Talossa ei joudettu nyt käymään Katermassa,
»vaikka useinhan siinä käydään. Ei ollut aikaa nyt hy-
mä» purjetuulcn aitana. Laskumicsiiikiiän »varten ci
tanvitse maalle laskea, sillä Jussi laskee itse kosket.
Mikäs niitä on Jussin laskea, kun ou mouct kerrat
kulkenut ja pnrinn kesänä ollut tukinlnskussakin samalla
joella. Purje laskettiin waan jocu »»iskässä, masto kaa-
dettiin ja työnnyttiin suorastaan kostille.

Suitunhan se on melkein pahiu laskea, maan hy-
lviistipii tuo meni siitäkin. Viimeisessä koskessa. Kal-
lioisessa, käy koma hyöky-aalto selkmväyliillii, »vanu Jussi
osasi lasken mntnmäylää, mikä on snnren pohjoispuo-
lella. Sitä laskiessa pitää waroa, ett'ci »virta piiiisc
kantamaan wcncttii saaren »enää» karille. Vcdcn käynti
on town. snnrtn tohti. Niskaan tullessa pitää jo puol-
taa oikcann jn sitten pnnnn wene lcittaamaan poikki
ivirran, kcula kerrassaan kohti rantaa. Vaan sittcn
taas, kun sna »virran leikatuksi, pitää cnmata oikeassa
ajassa ja moimattaalla kädellä kääntää »vcnc pitkin ivir-
tnn juokseman»» ett'ci se töytäise törmälle. Nnntnsillnn
kuwettn snn nyt maan antaa mennä lojottaa, nlnlic-
pcessä puolina wann sclemmäksi. — Osnsihnn Jussi hy-
»västi senkin lasten. Eipä hätää cnäiin mitään. Purje
ylös wnnn jn myötiilvirtnan ja purjcllmlln wilistämänn.
Pinnpn solnhctnnn tnns scltäivesille, Tottnmon selille
höllöttclmäiin.



23

Vinhasti nyt »vene tiititin Kiimasen ulnpntln.
Saaret jn nicmct jiiimiit jälleen tui»!»es tntosimnt nä-
kymistii, uudet ilnicstyimät jn ne nieli snmn kohtalo;
salmet jälcssä ummistuimnt, uudct cdcssä aukcniivat,
tunues nckiii iuuorostnnn ummistuiivat jiilcllc jiiäncinii.
Ia mcnenllehillii ci miiuta työnnän, tui» tntsclln sitä
»ncnoa. Monta terinä olisimnt sanueet airolla »vetäistä,
mouta hikiheliniii olisi i»orahiai»ut cniieiituin olisiivat ol-
Icct täälläkään asti tyyntä tahi lnitntuulta soutacssaau.
Hiiolctoinna istuttiin wcnccssii, Jussi pcriissä »viilcttä-
miissä, Ertti jn Kntri teulnssn. Mnttn joutui jn ku-
lui niknkiu. —

Puolisen syötyä »viiletti Erkki »vuorostnnn jn
lilssi pn,»i nukkumaan keulatcljalle. Olihan marhain oltu
taipaleella, niiu että ei ollut liintsi lainkaan jos nyt
ummisll silmiään Icmiitillscc».

Kntri istui Erkiu luona perässä. Mukaiualta
tuntui heistä mntta, yhkii mukaiualta, maitta ei enään
niin somalta ja oudolta kuin alussa. Tuuttipa haus-
kuutta Heidin» mielelleen k»n alkoi näkyä muitakin pur-
jcweucitii, oulumichiii. Niitä jo näkyi edellä ja jälcssä.

Muun»» »ucnc oli niwnn lähcllä Heidiin jälcssäiin.
Tc oli lähtcuyt criiästii tnlostn tään selän rnminlla.

Wcnecstä kuului heleä laulu, laulu laulunsa
vcriistä.

„Mnii tyttö, siimo tyttö
siiiuon nimcn tniinnn,
cntä ininä joka pojan
halatakaan anna.
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Ei ou ruusu knunihimpi
kuin tyttö Pohjolassa,
eikä muuta tanvita,'
luin niin on mailmllssll".

Tuokion kuluttua helähti siellä taas uusi laulu:
«Tuosta se kulkee poikain polku

poikki pellon naapuriin;
naapurissa niitti tyttö,
hiipaseeko sydäntäs?
punasukka, pumpullsuNn,
hiipaseeko sydäntäs?"

Kntri katseli sinne ajatellen noin itään, cttii onko-
han sielläkin ylkämies jn morsian. — Kculnlln istui
kyllä miehcnp»olincn henkilö, wnnn perään ci sopinut
niikcmiiitn, purje esti.

Van» lnuliln yhä kuului.
«Ei se suru pnljon puina tällä kymmcncllii,

cipii paljon cncmpiiä kuin höyhc» kämmcuellii".
Ehkä istiiu sielläkin morsian laulelemassa rakas-

tetulleen. Iloiselta maan tuulusti. —

Sotkamon kirkko saatiin näkymiin ja korkea, uljas
Wuoknllu harjanne, joka oli jo etcmpäiiki» näkynyt ja
pistäytynyt aina »vähän milliä esiin muitten »vnnrojc»
inkan, näytti nyt kohoama» ihu» tuossa lähcllii. Mat-
siin oli sinne nytkin tosoltn, penikulma ehkä, »vaan suu-
ruutcusa tantta näytti sc niin läheiseltä. liirmen selkä
oli ju soukennlll ja supistui supistumistaan kunnes se
sulkeutui kapeaksi Tcnetin »virraksi.
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«Jussi!" huusi Ertti. «Nouscpas laskemaan pur-
jetta; kohta ollaan TiNnlanniemen sillassa".

Jussi nousi, tuppasi unimicllssään kätensä mo-
lcmpiin liimintnskuihiu ja topeloi mietä poivitnstunkin:
„. . . . cihii» . . . »iin, untahan sc . .

. äh .
.

."

Jussi heräsi siinä makeassa uskossa, että hänellä ou
taskut täynnä — patcntliimareitn.

«Otn mnstnnu purjc, niiu minä täältä lasken",
tuumi Erkki.

Jussi mhmusteli päätään tormalllsilta ja lakin
alta, maan killui sillc» purjetta läskeinään ju kaatoi
maston.

«Olisihan sitä hiukan asiaa Tittnlannicmcen",
mirttoi Jussi.

«No, kastetaan törmään. Eihiiu tuossa iviitton
milwy", armeli Ertti ja sillau alati päästyä käännätti
rautaan.

Tikkalnnuiemcn piinllc, Susnnuallc, oli Jussilla
kirjc, piciillinen »»ytty ja paljo» tcrmcisiii Aliun-Mn-
rilta, Susannan sisarclta. Tusnnua oli lussiu »vanha
tullawci, hän tun oli piitnua Purialassn snmnnn ivuounn
ckuu» Jussi siellä oli renkinä, »vuotin pari njnssn tnnt-
scpäil». Tuttnminhnn oli siis Susnnunllc Katri jaErktitll».

Vaan Susauna, jota mlmtcnkiu oli iloiucu siclu,
tamatcssaan tuttaiuianu kotipitäjästä jn niin hymiii tnt-
min, ci ollut »vähän »verrnn iloissnnn. Hän nyt hyöri
jn pyöri jn kyseli cuemmän kuin kolme suuta kerkesi
ivastnta. Jussilta hän enin kyseli jn Jussi sc olikin
häucn mnrsinnineu ilousn esine.



26

«Eihän tiio lie niin iille, ett'ei tnhivin tcrtiä?"
kysäsi Susnuun ja laitteli pnuiuin tulelle. Matkalaiset
kyllä toettuvnt empiä kahniiukciiosta, ivaan Susanna
»vaan laati ja nnvell, cttii cihiin sc uyt »»»ikä tllrc scm-
moiuen olc, ett'ei knhivia joutaisi wuotta»naau. «Eitii-
hiiu sitä oulumatknlln niin useasti ole tarjolla", »virk-
koi hän ja puuhaili ivaan. Pian hiiu pyöriiyttlli» koh-
un» puhellcssnnn jn tysellessääu. In oikein tcrmntnh-
wit hän laittoi jn miclii hoinninsi cmiinuältii torputti».
Jopa Iciivällisct knhmit sc Susnnnn pu»lhasi.

«No, Rantalassa sinä, Jussi, olet ollut sitte myö-
tyriäiin, tun Partalasta läksit?" tysyi Susanun.

«Siiilä »niuä olen oleksimll".
«Etkö sinä puuhannut mökkiä itsellesi?"
«Lie tuo enucu ollut hicuo aikomus sinnepäin".
«Rantnlnnn sc snndnnn kohta miniä?" — kään-

tyi Susanna kysymyksillään Erkkiin.
«Ka, tarpccuhnn tuo o>»ki», tun ci olc cmiiutäii

talossa", ivastasi Ertti.
«No, joko sinä Jussi olet mökin puuhasta koko-

naan luopunut?" kyseli Susanna taaskin Jussilta.
,Mttäpll hänestä cnciän . .

."

«Eliäiin! Mics parhaassa isässään".
„Kn, »vaan näkyyhän tuo aita tutuman toisenkin

palluclutscssa".
«Ottakaahan tahinia!" — tchoitti Tusanna.
«Kiitoksia. — Eihän sitä nyt olisi tnrivinmll ..."
«No, Erkki. — In Kntri. — Otn Jussi knh-
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MM. Oin korppiinkin. — No, mitä ne pojut Pnr-
tnlnssn nyt mntnn?"

«Tcrmahlludlllla ne omat", ivastasi,Katri.
«No, niiltä se Katrista morsiona 010 tuntuu?"
«Ka, miltä tuo llintuuec", ivastasi Katri, kainosti

nauraen ja silmäsi Erkkiä.
«Eikös se Inssi mielä ole löytänyt mielitiettyä?"

— kysyi Susanua Jussilta arasti ja hicuo puna »olisi
hänen poskilleen.

«Mitäpä se renkimies . .
." Jussi näytti hymin

rauhattomalta.
Kotmanen oltiin nyt ääneti.
«Ottakaa lisää kahmin", kchoitti Susaniin.
„lohan se nyt olisi willttiinyt", anvcli Ertti.
«Ottakaa waan".
«Vaan itscllc . . .

." arwcli yhä Erkki.
«Kyllä sicllii minullctin yltää. — Ottakaa ivaan.

Ottaisitko, Jussi, tuodatscsi minullc Oulusta sicwiiu
karttiiunihuimin?" kysyi Susaniin. «Minä nnimn m-
hat".

«Kyllä kni sc sieltä tulee, ivan» eihän sitä rnhnn
osaa ottan wielä, tuu ci tiedä hiutnakaan ja sattuuko
micluincnkaau", arwcli Jussi.

«Mictuincnhau se kyllä saiiuu, waan maksa» sit-
ien palntessasi, ku» niin hnlunnct".

Kiitokset lausuttiin sitten Susannalle jn heitettiin
hywiistit. Wnnn Susnnun saattoi raniaan niattnlnisia
ja toiivotti onnea mattallc. Vielä hänellä oli yhtä jn
toisin kyselemistä matknlaisllta heidän lähticssäiinti»»..
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Ia tun he ollwat jo menossa miihiin matta» päässä,
kyseli hän wielä. Vaan sitten hän pyörähti ja läksi
kiimellä llpsimäiin taloon.

«Soma immeinen tuo Tusanua", tuumaili Erkki.
„Hywinhä» se on puhelias", ariveli Jussi; „eipii

o»lto osaisi luulla hiiniä Amia-Mari» sisareksi".
„Kyllä se Auna-Maritin osaa haastella tun waan

micllimcn poika sattui! hnasteltllwntsi", »virkkoi Ertti.
,„Tiimä Jussihan sc oli Susaunau suosikki kun

olimat mcillii", tuumi Katri leikillä jll todella.
„lussihnn sc oli", toisti Jussi »neltcin uyrch-

tynccnä.
„Itschän tuo Tusnunn tutti siuiln miuullc", nr-

»vcli Kntri.
„Niiuhän sc tcti", oli Jussin »vnstnils.
„Niinhä» siiä puhuttiin ihnn, cttä tcisiii paris-

tuutu tulee", jnttoi Erttiti» leitintcton.
„Puhclliin", »vastasi Ilissi.
„Taalloi olla puhccssn pcrääki»»".
„Tnattoi olla".
„Senpätähdcn Susa»»ua kyselikin n»ökin puuhis-

tasi".
„Niinpii niin".
Eiiviitpä osanncct cnääi» jattan lcitintctonnii Jussin

kanssa, waan täytyi heidän siihcu lopettaa ja nlcttii»
puhella muista asioista, minkä mistäkin.

Selkäivettii sitä taas laskettiin, Nuassclkiiä. Tuuli
oli ivircii ja maahtopiiiissii käwi aallot. Edellä ja jä-
lcssii piltoitti ivalkoisill purjeita, toisia oulumichiii.
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Katri pnncusi mnntn keiilnteljallc jn sinne kellis-
tyi Erkkikin Katrin roiereen.

Jussi oli »viitcttämiissä. Purjeen liepeen alta
silmäsi hän matkan suuntaa ja lui mällin katseen tcl-
jalln mnkaamnan Erkkiin ja Kcllriin. Hän muisti »ni-
tcn he, Kntri jn häu, tcrrnn pieninä pnitnressuiun mnr-
jnnn mennessä etsyimät. Knunn kulcksittunnn jn »viisyt-
tyään istnhtimnt »mullnman suuren kimcn j»»urcllc. Kntri
itki jn iiti hänkin, ivlla» siihcn molemmllt nutahtiwllt
jll iviercttäin he nuttuuuai tun etsijiii löysimät. — Uh-
dcn tnlon nsiittnita nuista tulec, tu» mctsätin hcidät
tilollecn" kätkee", Kuiriu isä sanoi.

Ia niinhän ne myötäänsä hokimat muutkin, että
kyllä se Jussi tuon Katrin wielä naipi . . . Paljonhan
sitä yhdessä iviistiitllinki» .

. .

Jussi hommasi tupakkia piippuun ju lauloi:
„Mitii tuo tähti merkitsee,

joka miuun päällä ou yksin?
Jo nuoreull aiivlln ollcssilln
tuliu kaikilta hyljätyksi.

Mitii nuo tähdet merkitsee,
joita »uinun päälläni on kaksi?
— Ormoffi, töyhätsi tultuain
tuli henttuni kamalaksi.

Mitäs nuo tähdet merkitsee,
joita minun päällä on ncijii?
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— Ottipa, ottipa uuden kullan,
mullc hiin käänsi seljan".

Wcnc kiiti nopennn. Tikknlnnniemi oli aikoja sit-
tcn kadonnut näkymistä. lälessäpäin oli Wuokotti ja
Naapuriiuuanrn. Läheltä ne yhä niiyttiwät otewan, maan
laskeutunut oli niille sinertämä harso, jokn mntknn edis-
tyessä tummeni tnmmcnemistaan. Edessäpäin siintä-
miit snnret jn niemekkeet taas sclwcniwät sclwenemis-
tään. Ne saawiitettiin, siwnntettiiii jn jäimcit jälclle.
Sicllä ne sitten taas fiintimät jälcssä, tahi kokoltaan
katosiwat uäkytvistä. —

Jussi lauleli perässä, lnulcli yksinäisyyttään, köy-
hyyttään, toimotoutn rnkknuttnnn. Kcn kuuli hnncn Inu-
liinsn, ke» iunstasi niihili? — Wnahtopää-nallot tuuliwat
ja ne kohinalla mnstasimntkiu.

Wnnn keulntcljalln mnknsimnt Erkki jn Katri ja
olimat wnipuncet uncttnren helmoihin. Uuikuwia miiit-
tyi hcidäll sietuösann, yhtä kummallisen näköisiä jn yhtä
hajanaisia kuin hnttnrnpilioet. —

Erkki oli oleminaan jo Oulussa. Terwnhowille
hän lnski. Tuuli oli ivnstninen, ivaan purjeessa sitä
laskettiin ja hän tviilctti. — Toppilansnlmen poikki ter-
mnhomin yläpuolelle oli kiinnitetty ivahiva köysi ja sen
alapuolella oli pystyssä oletoin iukkcjn, joitten nenissä
tukkilaisin seisoi. — Jussi käski kääntää tvcnettä, ivnnn
se ei kääntynyt. — „Lnske purje!" — Hän lnski, tunnu

se nousi jälleen itsestään . . . „Wcneesi särkyy !" huusi-
ivnt tukkilaiset, ivaan herrat, joita oli salmen möljät
mustanaa», nnuroiwllt täyttä kurkkua jnkimnknmmin nnu-
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roi scn porwnrin puukhollnri, jolle hc tcrwojann mci-
miit. — Tlilln puksutti höyrykin jn lasti kohti Erkin
menetti! jn mihclsi. — Erkkiä pelotti, jottn hiti päästit
malui. — Kntri tarttui häntä kaulan» jn hiiu tarttui
Kntrin myötnryksiiu

Kntri oli oleminnan tukkilautnlln. — Suuri purje
nostettu» jn kun se oli nostettu, huusimnt tuttilnisct:
„ankkuriu mci!" — jn kohta lähti tnuttn mcuemnnn
komnn maiihtia. — Erkki wiiletti. — Te komea poika
seisoi kelolla. Hänellä oli hirwenn punaiset sanpnsmnr-
ret. Oikean käden pikkusormi oli sormuksia täynnä jn
korioissa kimnltcli kultnnastnt. — „Etii laske", tiusknsi
Erkille se komcn poikn, wnnn Katrille hiin nauroi.
Erkki ei snnnut pysähtymään. Lnuttn työttäsi snareen
jn tutit alkoiwnt hajota. — Komea poikn hyppäsi tr-
iolta. — Katria pelotti ja hiin jo oli putoomnssn tu-
kilta. Hiin tnrttui komenn poiknn tnulnnn jn sc tart-
tui häntä wyötnrytsiin

„Tnisinpa lasken liian liketi tuotn saarta", tuu-
maili Jussi; „siinii pistää matala niemeke tänne se-
lällc wäki pitkälle. Ehta siitä tällä medellä mielä piiäs
. . . jopnhnn lempsntti kiirnnsi!"

Wcnc knrnhti matalaan, wnnn ci tnrttunut kuitcu-
knnn. Iysähtihitn wnnn siksi, jotta Erkki jn Katri hc-
räsiivät.

„Eihän — sitä — mielä — olln . . . ." hä-
täili Erkki jn silmäili ympärilleen. Niin, ci sitii mielä
oltu Oulussa, cikn näkynyt mitään köyttä, tukkejn, tukkilai-
sin, herroja, puukhollnrin eikä höyryä puksuttamassa, eikii



32

ollut mitään hätää. „Aurinkll heitciscsti pnnhtnnut,
että hiki noussut", mirttoi Ertti jn pyyhki hihalla hikeä
otsnstnnn.

Katrikin knmnhtacssann Misteli. Wnnn sittenpä
selkcsi hänellekin, ctt'ci hiin olliltknnn missään tuktilnu-
tnlln, wnnn Erkin ivenccssä, eikä sc ollut mikään tutki-
lnincn, jota hän kaulasta puristi — (hyi, knikkcn häntä
näkce!) — wnnn hnnen omn Erkkinsä.

Knikki hymin siis.
„Eikö sitä jo olla kohta Petäiscn niskassa?" nr-

mcii Erkki, hnukotcltunan kylliksi jn sclmitttM» uncstn.
„Eihän tästä pitkältä ole enään, miln lie pariu

tunnin matka", mastasi Jussi jn katsoi kelloausll. —

„Nyt on jo kaksikymmentä minuuttia yhdeksättä".
„Eipä keretty Klljaaniiu tälle muoroklludclle. Se

ei lähde laskumies enään koskille", nrmeli Erkki.
„Eihän se yöllä. — Wnnn ei meitä hidnstn sen

enempää, joö ollaankin yötä Petäiscn nisknssn", nrmeli
Jussi. «Aamulla keretään hymästi siihen Kajaaniin,
kun knnnwistn pääsee".

Petäisen kosken niskasta ei ollutkaan pitkältä tai-
maltll Kajaaniin: pari lyhyttä kosken kormaa ja mirta-
mettn jonkun mcrran, mirstaa pari ehkä yleensä. —

„On kulcttu hymästi tiimnn päimän osnlle", nr-
meli Erkki, päästessä Pctiiiscn niskaan, jonne Miiitnkin
lnstejn oli pysähtänyt. „Snttui tuommoincit hyivn pur-
jetuuli".

„Meidnn onnelln", wirtkoi Katri.
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«Ainahan se wiiliiu ouncnsiipi rnnppnscc oulumics-
tiitin!" nrwcli Iltssi. —

Paljon oli kerääntynyt wcueitii namuun Petäiscn
niskaan, kymmcnkuntn mcuettn. Työtä oli lnskumic-
hellc. Wnnit säästi se hcincn maimojnnn, kun oli sem-
moisin, jotkn usknlsiwnt jälestii lnskcn.

Kun ensimäistä menettä lähdettiin lnskcmnnn, teki
lussilln komnsti mieli lähteä jiilestii. Wnnn eipä tviit-
sinyt Erkille esittää. Jos Erkki olisi sanonut, että lns-
kchnn Jussi, niin kyllähän sitä sitten. — Eihän sitä nyt
jiiren kummn olisi toisen jälessn lasken tuommoisia kos-
kin, onhan noita pahempiakin laskettu. — Tietäänhiin
tuon miten näissä on lnskettnma. — Pctiiisessii on pa-

hin paikka ensimiiinen korma, jonka muuan kiwi tekee
lähellä rantasiltlln. Siinä pitäisi wnron sitä kimeä jn
samalla, ett'ei pääsisi hylkäämään sclkä-nnlloille. Kuur-
nassa pitäisi laskea enemmän tvascnta puolta, saaren
puolta, siellä se siinä waltawesi kulkee. Sipisenivirtann
tullessa pitäisi karttaa karin, jokn on wnsemmalla. An-
taa mennä maan mirrnn selkää ja siinä mähän mnroo,
ctt'ei niemen selkään knntnisi — liekö tuo komin pnhn
siihen knntamnaiikann. Sittenhän sitä ei olisi enään
muuta, kuin kattaman suussa. Siinä pitää maroa, ett'ci
se Koinmkoskeen ala niellä jn ett'ci kiiville sorru ran-
nan puolella. «Olisihan tuo soma laskea kerran itää-
kin kosket", ajatteli lopuksi Jussi, istuessaan törmällä
ja katsellessaan koskelle.

«Mistä se tää mies on?" kysyi joku Jussilta
fcisnhduttuaan hänen luokseen.
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«Olenpnhnn Kiihinostn. — Mistä sinä olet?"

kysyi Jussi tnknisin.
«Sotknmostn minii olen ", mnstnsi tämä jn is-

tuutui siihen. lähelle.
«Tnlon michiii?"
«Ei itsellinen. Knsnkknnn olen wnnn. — Min-

käslninen kello?"
«Onpahan tuossn — pintelikello wnnn", mnstnsi

Jussi.
«Miuulln on silintcri — tuommoincn — miidellii

kimellä käypä".
«Wntehtelee tans Kusti!"
«Wnnn Kustipn ei mnlehtcleknnu", mnstnsi Kusti

tolkussn jn näytti sormcllnnu Jussille 5 numeron knp-
sellissn. Jussi ci sitä katsonut, mann kääntyi näkemään,
että kuka se puhui selnu tnknnn. Katrin kanssa oli
siiuii nuori tytär ja häu se haasteli.

«Jos tunnet, Liisa, numeroita, niin katso eikö ole
tuossa miltonen. — Ihnu tnitc» käy tämä miidcllä ki-
mellä", oli Kusti tolkussn kcllonsn puolcstn.

«Sinun kellosi ei käy muulloin kuiu sinä itsekin
käyt," mirkki Liisn jn iski silmän Kutrille.

„Eikö käy?" oli Kusti yhä kcllonsn puolesta.
„Tnn oii käynyt . . . ."

„Ikänsci ja miisi päimää", jatkoi Liisa.
„Mene . .

." tolasi Kusti.
Liisa taksikin nauraen jn löiKatrin kylkeen : „tule !"

Uhdessä nstuimnt he sitte miesjoukkoon, mikä istuiylem-
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piinit törmällä. Siellä istui Liisan isä jn Katrin sul-
hanenkin tuumimassa asioita, minkä mitään.

„Pysyyköön tuo tyynenä koko päimän wni ru-
wenneeko tuulemaan uiinkuiu eilenkin ennen einettä?"
anueli joku ja kaikki katseliwat taiwaalle.

„Eipn osan sanoa, mitä rumennee tekemään".
„Höyryn jälkeen sna heittäytyä, joll'ei perintnkni-

seksi rupea".
„2eitsemän niknnnhnn se höyry lähtee ja siihen

tuota kerkiiiiikin nähdä minkälaiseksi ilmn heittiiitse".
„Niikyy tuleman laskumieskin. Kenenkä wene se

on korwassa?"
Läksi siitä ne miehet, joitten wencellii oli ivuoro

snndn lnskumics. Wnnn Erkkikin meni Jussin luo ky-
symään, että uskaltaisiko se Jussi lnskcn jiitestii.

„Onhnu noita pahempiakin laskettu jn omin nok-
iinsa", tuumaili Jussi mastnutseksi. „Onhan ne On-
tojoen kosket .

. .
."

„Eihän niiii ole toki niitten weroisia", armeli
Erkkikin.

„Eihiin tuossa maata alemmaksi menne, osaahan
tuota toisen jtilessii wiilettiiii — lasken kun lastenkin".

Jussi jo seisoi walmiina meneen perässä. Koet-
teli melaa, että oliko se hymästi, tviiiinteli ja käänteli
sitä. Oli se hymästi. Silmäsihitn koskelle. — „Ei-
hiin tuossa nyt komin ohrascsti tvoine käydä toisen jä-
lestä lasteissa", ajatteli hän ja taas pyöriiytteli jn miiän-
teli melnn, etiii olihan se ainakin kelmollisesti. Oli se.

Lähdettiin. Wirtn nicli ahnaasti menettä kosteen
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ja Jussi llsettausi hywin tanakaksi. Ottiin uyt jo kos-

kella ja jäpiikiisti ponnisteli Jussi melassa.
„Siinä se nyt oli Petäinen", tuumi Jussi kosken

alla ja katsahti taakseen.
„Siewiistihiin se tultiin", mirkkoi Katri.
„Mikiis se on tullessa toisen jiilessii". Niin Jussi

armeli, maan ajatteli että tuon jo laskee itsekseenkin.
Kun kerta päästiin Kuurnan niskaan, niin siinä

ei ollut kuin pisaus sitä tullessa ja se oli miimeinen
koski.

„Tuon nyt laskee melkein ummessa silminkin.
Niinhän tuo on lyhyt jn suora kuin myllyn kujn", sn-
noi Erkki.

„Eihiin se pituudeltaan pilassa ole eikä Palmil-
takaan", armeli Jussi.

„Tuossn oli paha nousta silloin kuin isän kanssa
käytiin", lausui Kntri Sipisenwirtnn meutiiessii jn miit-
tnsi niemeen, jonka nenitse wirtn kulki jn teki wiikewiin
korwnu.

„Siinä se temppu pelaa, sen niskann päästessä",
armeli Jussi.

„Sinnepllhän jäämät kaikki komat paikat paluun
wctralle", roirkkoi Erkki.

Siemiisti oli päästy yliikanawaan, Koiwukoskcn
luona. Nlakanllwllnn, Ämmäkosken luonn, on kulkea
sileätä wirtnn wnnn. Mutta siinäkin pitiin olla tarkka
läskeissään, jott'ei sorru kastewedelle Kyynärpääniemen
alla, eikä nlnknnnman suussa pänstn Ämmäkoskeen nie-
lemään.
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Kun nlnknnnwllstn on päästy, niiu cipii ole nyt
koskin wiihiille nikna. Seitsemättä peninkulman on näet
tnns järivimntklln, Oulujärmeä. Uljaat, atvamt ulapat,
Pnltn-, Ärjiin- jn Niskanselät oivat nyt samottamina.

Ilma oli tyyni ja kaunis. Äijät wuotteliwat höy-
ryä liihtcmiiksi. Sen jälcssii aikoiwat he njaa iöön pit-
kän jiirwitaipalecu.

„los tuosta nyt criiitii markkoja meneekin, niin
hcrrastellenpn pääseekin jn joutusaau eikä tnrivitsc sou-
taa kituuttaa saaresta saareen jn uicmetztä niemeen jn
miipyii päiivittiiin jnrmellä". Niin nrlvclimni ukot siiliä
tvuotellcssnnn höyryä.

No, terivecksi jääkänt!

On Pnltnselän jn nukcnn Ärjäseläli mälisenä Tou-
kansnlini ja scn oikcnlln rnnualla on pieni hietknrnntni-
nen lnhdenknnriamn, Nemvosenhieknksi snnottu, jn sen ää-
rellä Neuwosniemen into. Tiiuä oli oiilumiehiä siiii-
piton pitämässä. Wieretysten könötti lnhdcn knnrelmnssn
terwnlnstejn mitsnköydestnän kiinni jossnkin mnnjnssn
rannnlln. Oli siinä niitä nikn riivi johokknitn, jn siinä
oli kinniolnistn, hyrynsalmelaista, ristijnrmcläistä, mc-
lnlllhtelnistn lvnrisjlnhtelaaistll — mcne tiedä kaikkia!

Touknnsalmcllkohti kiinnitti höyryivenckin kulkunnn,
taistellen wastntuuitn jn nnltojn ivnstnnn. Scn jälessä
tuliwnt oulumiehcmmekin jn hätä ei ollut heiliä knu-
knnn. Köytcnsä nntisiwnt pahasti, snnttouuat milloin
tahansa kntketn jnweucct joutua tuuli-ajolle; wenectrusti-
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nnltojen pniskoessn niitä yhteen. Toisilta halkeili ivnrv-
peet, toisiltn musertui kokka tahi hnjoili perä, hnrmn
tnisi pysyn jotakin mammaa snnmnttn. Äijät koetteli-
wnt suojella lnstejnnn pnrhnnnsn mukaan; milske ja
huuto siiliä tiimi, nita mekn.

Kuta lähemmäksi Touknnsnlmen päästiin, sitä lai-
mcnmmnksi kämi tuuli, mnnn suojnssn näet, ja sepä oli-
kin hätäytyneitten oulumichien nwun toiwon eliittiiwii
ticto. Toukansnlmcn muotti jokainen, muotti kuin rnu-
hnnslltllmnn. In kun sinne miimein »vihdoin pääsimät-
kin, uiin hyivillä mielin erosimnt höyryn jälestii jn lns-
kiwnt weneensii Ncumoseu hiekknnn, siiine entisten lisäksi.

Tuuli kämi nnmllti Ärjäuselän peruknltn. Vim-
matusti syöksyi sc tietänsä, tahtoen temmntn knkki mu-
knnnsn. Sc pyyhki mcdenpintnn jn njeti aattoja, yl-
lyttäen niitä mastnrantojen walloitukseen. Wnnhtopäi-
sinä kähisten ryntäsimätkin nämä, tuulen aina maan
tuhottaessa tohti rantoja. Sitä ärhäkämmiksi jn pe-
lottnmnmmiksi ne kämimät, kuta likemmä rnntnn pää-
simät. Jos sauvat ryöstetyksi jostakin tulin, hirren,
meneen, tynnyrin eli muuta semmoista, kulettimat mu-
knnnnu, miskntnksceu sillit kohtisnttuwnn wastustnjnnnsn.
Mencstykseusä oli toisissa paikoin huono, toisissa pai-
koin sniwnt ne tyydytystä rnjuile ivihnllecn. Missä
näet oli kirkko, kallio tnhi muutoin lujnmnnperäinen
rnntn, siinä ne turhnnn mylläköimät. Ryntäykscnsä
ninn torjuttiin: wnnhton jn wcttä pirskui korkealle
ilmaan jn kauas mnnlle jn nnlto oli särkynyt jn pa-
lasi masentuneena ryömien pitkin rannan pohjan. Toi-
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sin tiili jiilessii; ne ei huolineet katsoa edellisensä tap-
piota, maan ryntiisiiviit yhtä hurjitta rannalle. Sama
kohtalo sacuvutti heidätkin: waahto ja mesi pirskui kor-
kealle ilmaan ja kauas maalle ja ryntiiiijii masentni.
Turha oli taistelunsa näitä rantoja ivastaan, maan tais-
teltiin yhä ivaan uupilmnttomlllln innolla. — Wnnn missä
oli mittana hiekkatörmä, siellä oli niillä menestystä.
Knn ne hyökkiisimiit törmää mustaan, niin sauvat aina
lohkaistuksi hickkamöhkiileen toisensa perästä. Sitä teh-
den aina, maanpinta, kun alusta oli käynyt onnoksi jn
heikoksi, lohkesi jn mieri nlns. Puineen pensaineen ti-
loineen knntoineen aikoineen laihoilleen — mitä tahansa
siinä sattui olemaan — mieri se aaltojen saaliiksi.

Tohisten tunki tuuli metsään ja pakotti puita
nöyrästi taimuttantlllln latmojnnn rangaistukseksi, ku»
cstimiit sitä täydellä moimalla kulkemasta lähellä maali-

pintaa. Maasta olisi scn ollut hupainen temmata roskaa,
multaa, manhoja lehtiä ja muuta kemctitii irtonaista ta-
maraa, joita olisi sittcn saanut ilmassa pyöritellä. Emille
manhoille hongille ja monelle nuoremmallckiu puulle,
jotka olimat päätänsä pitempiä muitn tahi olimat juu-

rensa huonosti maahan tunkeneet, antoi sc semmoisen
tupsaukscn, jotta ne ryskyen kaatuuvat maahan, joll'ci
sattunut tielle joku jykemiimpi toweri, jonka roaman sai-
wat jäädä nojaamaan.

Vimmatusti syöksi tuuli ihmisasuntojakin ivas-
taan. Pellolla se tempasi multaa ja kiersi sen korkeaksi
pyöritviiksi patsaaksi, jota tuletteli sittcn pitkin peltoa.
Ryntäsi ivonkuen pellon aitaa masten, taatllllksensa sitä.
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Koetteli mielä pajan, riihen, tiiämiin jn asuinrakennus-
ten kattoja irti kiskaista. Jos onnistui, kiidätti sen
sitten tuotn tuonncmmnksi. Wiiriteppiii pudisteli wi-
hoissnnn, jotta miiri nenässä riimisi llchtocssnnn sinne
tänne jn pniitäysi mälistä pyöriä rallattamaan juuri
kuin olisi tuullut joka taholta. Pirtin uurknssn piti se
aikn tohinan jn jokniscssn rnossn jn lnmcssä moukui jn
minkui. Pirtin ctchisccutin tulla puusknutti jn sysäsi
syrjällään oleman kormou, mnitopytyn tai sangon pyö-
riä hyrräämään pitkin ctchiscn siltaa ja löytncssnän tyh-
jän kontin tahi mnsun, tupsnuttcli niitä pniknsta toisceu.

Ihmisiäkin kiusotteli se, jotka liitkuiwat utko-il-
mnssa. Jos he nstuiwnt mastan», tahtoi sc pysäyttää
siihen pnikkann, jotta töin tuskin päästivät eteenpäin.
Jos tnns menimät myötä, työnsi sc selästä, ett'ei tnr-
miunut muutn kuin jalkojaan nostella, niin piiiisimiit
jouksujnlnssn ctecupäin. Micstcn tnkinlicpcet sc pnni
lepajllmnnn ja toctti hattua päästä temmntn. Nniäten
hnmcitn pullisteli sc jn hntuutteli, jottn räpse kuului
jn kocttipn heiltäkin huimin kiskon. —

Ncuwosenniemcn pirtti oli täynnä micstii. Rä-
hinä siinä käwi, nrmanhnn tuon scmmoiscssn inicsjou-
kossn. Puheltiin ylcisesti ja yksityisesti. Wiiliin Inu-
sucli wnnn yksi micZ, wnnn toisi» wuoroin pakisi joka
suu yhtä aikaa, jott'ei kukaan kuunnellut. Sittenpä
saattoi syntyä hetkiseksi äänettömyyttäkin, maan hctipii
rupesi pari, kolme suuta tnns yhtä-nitna tumjamnnn.
Ihtii nsinn sitä ci pitkään hankailtu ja sopi siinä juot-
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scmnnn montakin asiaa rinnakkain, jotta tercttiin pu-
hctlll jos jostakin. Siinä se nita kuluikin jaarikoidessa.

Päiwä oli jo kuluuut puolisille. Arkku arkun pe-
rästä nukesi jn suu ja toinen ja sitä tehden useampi
alkoi käydä. Jokainen oli pian syöntipuuhnssn nrkkunsn
ääressä. Syödessä sitä puheltiin niin paljon kuin syön-
niltä snntiiu nitnn. Oli sitä puhelun-ainetta — uiin
riittäähän sitä scmmoiselln joukolla, jos ei yhtä niin toista.
Muutamat otiwat hiljaisempia, jotta puhelimat mata-
lalla äänellä tomerinsa kanssa, toiset rupattiwat yhtä-
läiseen lujasti kaikkien kuultnwaksi, wnnn olipa wielä
niinkiii sukkelin suunsoittajia, jotta joutuvat rinnan pi-
tämään yleistä jn yksityistä keskustelun.

Ajnn kuluessa suu toisensa perästä heitti käymästä,
arkku arkun jälestii tupsahti kiini, piippu ja toinen al-
koi röyhytii ja hetkisen perästä mies, toinen, kolmas ja
niin edelleen kaatui ja keskustelu sen mukan» hiljeni.
Muutamin miehiä wnnn jäi wnlweellc huulta pitämään
wencistii.

Erttitiu syötyään määntäysi uukkumnau. Wnnn
Kntri tuleksi Liisnn tniwsn ulokaimteellä joutessansa. Eipä
hc kuitcutnan luiitstncet kauwon siellä oletfin, tun näet
tuuli niin jotta hnmeisinsn tnhtoiwnt tntertun. Tuo-
jaan heillä tuti asia ennen pitkää.

Pirtin etehiscen tultua pystyi Katrin silmään kel-
tainen omi etehisen toisella puolen.

«Tupakoon se tuolla?" miittasi Katri Liisalle.
«Tupa kai", nrmeli Liisn.
Waan Katri ei siihen heittänyt, läksi katsomnnn.
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Hlln raotti owen ja kurtisti owen raosta sisään. Siitä
hän rohkaistui enemmän jn kämi sisään. Tuossa ei
ollut ketään, wnnn owi oli nuti kamariin, josta kuului
raksutus. Kntri hiipi edelleen jn Liisakin tuli katso-
mani!, että minne se Kntri menee.

Katri teki hywiin päimän tyttärelle kamarissa
se oli talon tytär, Reeta.

Reeta ivastasi hywiin piiiwän jn kysyi kuulumisia.
«Eipä kuulu. Tuoko se nyt on se mnsiinn?"

rvirkkoi Kntri jn lähestyi mnrownsti Reetan ompelu-
konetta.

«Tämähän se on", ivastasi Reeta ja rupesi om-
pelemaan.

«On aika mllatuskoje", artueli Katri. «Niin pis-
tää kiperään, ett'ei silmä erota. — Ei mahtane tulla
hywiiii jälkeä".

Reeta näytti ompelusta ja näytteli sitten tarkem-
min konettnnnkin jn selitti. Kntri ihmetteli lnkknamntta
jn lausui sc joskus ihmettelynsä Liisakin.

«Mikä se tuo?" kysyi Katri, kun, saatuaan tyy-
dytetyksi suurimman halunsa ompelukoneen katsonnasta,
silmiieli ympäri huonetta ja sattui näkemään jonkunko-
rean esineen.

«Tuoko? — Kiisihnrvpuhlln tuo on. Etkö sinä
ole sitä ennen nähnyt?" — mnkkoi Liisa.

«Oon minä — maan en minä juuri tuommoista".
Kntri kämi lähempää katsomaan. «Hanorikkohnn tuo
onkin. Olen minä Knjnnninkin mnrkkinoilln nähnyt".

Reeta otti käsihnrpun jn lnski tulemaan nika iloi-
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sell poltan. Sekös tuntui Kntristn niin hytvnlle, jottn
häntä oikein nauratti ja katsoi Liisnn, että eikö se nyt
olc ....

Kun Nectn oli soiitnnut scn polkan jn iviciii toi-
sen, niin soitti hän sittcn muutama» lnulun jn soittn-
essaan lautoikiu. Se oli «Akseli ja Hilda". Katri
kuunteli uskollisesti ja suunsa oli hymyssä, ninn sa-
massa hymyssä, silloinkin kun Hilda läksi Kaliforniani!
jn Akseli jäi raukka rannalle suremaan eron kullastaan?

Waan kuu Reeta lopetti soittamasta, meni Katri
ompelukoneen luo ja yhä katseli sitä. Oli sitä nyt Kat-
rilla ihmettelemistä ja niin se häneltä aika kului.

Jussi syötyään käwi raniaan. Miskasi meden we-
nccstii ja katsasti olisko sillä jn muilla meneillä mitään
manma. Ei ollut. Istui hän sitten rannalle ja pani
piippuun.

Ilma myriiköi. Ärjii kuohui malkeassa macthdossa.
Ranualle ryntiisimiit aallot, synnyttimiit jyrisemän äänen,
aiman kuin olisi utkouen käynyt etäällä. Metsä tohisi.
Wiiliin kuului loma jyräys — joku puu kaatui tahi
maanpinnan möhkäle mieri jiiriveen.

«No, on nyt myräkkä!" — kuuli Jussi äänen
selkänsä takan.

Jussi katsahti taakseen. Kusti siellä tuli jn hiin
istahti Jussin roiereen.

«On; eipä paremmasta apua", ivastasi Jussi.
«Paljonko sinun kellosi on?" kysyi Kusti,
Jussi kntsoi ja sanoi.
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«Sc ou kuus minuuttia jälessii Oulu» kelloista",
mirkkoi Kusii.

«Ouko sinun kellosi sittcii Oulun kellojen kanssll
yhdessä?" kysyi Jussi.

«On. Tämä käy ihan yksissä Oulun horisontin
kanssa. Tiedäthän sinä", alkoi Kusti selittää, siellä
Oulussa sen tornihöktclin, mitä on siellä saaressa, siinä
sillan päässä — uuden sillan päässä — juuri . . .

."

«Joo, joo".
,,

— siitähän tuotn mennään siivutin jn scn sillan
nlnti pnllltessn — niill scn wnlkcnn tornitörrätkcen, tie-
däthän?"

«Joo, joo"
«No, siinä nostetaan kahdentoista aitaan semmoi-

nen pallonmöhkiile iviiritangon nokkaan".
„Mi".
«Niin, tässä mennä kesänä — se oli alkukesästä,

— kun kiiwin siellä, panin kelloni sen mukaan. Tai-
mella käytiin sitten siellä kilpamarkkinoissa. Minä ajat-
telin mennessäni, että annahan näkyä, onko tuo kelloni
jaksanut seurata. No, ihan täsmälleen se oli pysynyt
yksissä, ei puolen minuutin eroa, ci ivähiiäkäiin. — Ia
sc ei ole perätöntä puhetta. Kunhan olisi sattunut Ter-
ivollln renkipoika olemaan tässä, kyllä se todistaisi; häu
seisoi ihan lvieressä taimella kun katsottiin palloon!"

Täytyihän nyt Jussin uskoa.
Sittcn Kusti kertoi ja selitti Jussille, miten se

silintcrinsii ci matsn hänelle mitään. Vaihtokaupoissa
oli hän näet niin woittnnut. Hänellä oli ollut huono
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«engelstmnmi", pahnnpäimäineu mukura, ilman niitä
mmppiikcllojn. Sillä häu oli alkanut wnihtoknuppnnsa.
Tnrknn selon nntoi hän siitä, minkä sorttisen kellon hän
tällä mukurnllann oli wnihtnnut jnkeltä wnihtnnut, pnl-
jonko wälejä nntnnut, minkä sittcn wnihtnnut sillä, miukii
tnns tällä, keltä, paljonko mätejä antanut tni jannut,
j. n. e. aina nykyiseen silinteriinsä. «In tämä on pii-
temn jn tnrkkn", mirkkoi Kusti lopuksi. —

«Katsohan tuonne selälle," osotti Jussi.
«No, nyt on ihme! eikö maan ole siellä purjemenc

tulossa. Paholainen itse kai siellä laskee".
«Päiisisihiin se lcutämiilliikin, mitäs sen sittcn pur-

jehtia tnrmitsisi".
«Hulluja nuo lie sitten täydelleen!"
«Mitä licuemiit, mann tulossn ne omat!"
«Vanu eiköhän siellä miehillä housut lotnjn, jos

heillä miihääkitiin järkeä lie. Kntso, kun ei kun mölistä
milnhtnn purjetta aallon sisästä! Voi poloisia!"

«Ne ei olekaan Nauku-Maijan poikin", armeli
Jussi.

«Snapn nähdä, pääseekö tuo onnella," mirkkoi
Kusti.

«Onneksi on toki tuo purje pieni ja riiiisyinen",
selitti Jussi.

«Kyllä on miehillä sydän limestä ja sekin ter-
muttu!"

«Kiimnnsti tulee".
«Ihan kuin lentämällä".
«Eihän noilla ennän olisi pitkä matka"



46

„Ei olisi, wnnn yhä julmemmalta maan altaa
näyttää. Katsohan tiin keula nousee tojottamaan tohti
taiwasta ja läiskähtää sitten alas — tuolleen".

„Molcmmat miehet näkymät oleman perässä; toi-
nen miilettää ja toinen mistaa mettä ihan yhtäläiseen."

„Siinä on leikki kantana".
„On niitä hurjia, kun tuommoiseen Jumalan il-

maan lähtcmät".
„Katsohllii, kun mene puiktclehtaa aallolta aallolle".
„Io taa . . .

".

„Ei se mielä, maitta tänne näyttää".
„Kunhan se pääsisi tänne lähemmäksi, niin eihän

sillä sitten mitään hätää olisi mantereen suojassa".
„Woi hymänen aita, minkälaista mohtaa se tulee:

äsken tuolla kantana piltoitti ja nyt jo tuossa rantaan
pääsemässä".

Aita minhattaa mene lasti tohti rantaa. Pon-
nistella sai mies melassa, pitäessään mencttä oikeassasuunnassa, josta se"pyrti pyörähtämään, hyppiessään
aallon seljalta toiselle, koman tuulen työntäessä. Pon-
nistella sai mesimiestin, silla aallot yhtäläiseen ropsimat
laidan yli. Ei siinä oltu leikkimässä, ihan oli tinka
työ! —

„No pääsihän tuin pääsikin onnellisesti. Ei sillä
mitä hätänä enään ole näin lähellä, mantereen suojassa",
tuumi Kusti.

„Eihän sillä", armcli Jussi, „enään ole juuri ko-
min suurta hä .

. .
.

— nyt se . . . jopahan ....!"

Wene yli lumossa ja juuri rantaan pääsemässä.
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Jussi jn Kusti kilpnsiivnt pieneen weneesen jn jon-
tuimnt knntuneitten amuksi. Miehet nostettiin wenee-
sen, tawamt koottiin, jotkn kelliliwnt meden pinnalla aal-
tojen selässä ja kaatunut mene kuletettiin mutaan.

«No, eipä sinne tainnut Mdä muuta kuin suoln-
säkki", nrmeli toinen kaatuneen mcneen miehistä, kntsel-
lessaan pelastettuja tamaroita.

„In minulta hattu", armeli toinen, katsellessaan
hänkin tnwnroitn jn siristellessiiiin mettä hihoistaan.

«Jos ei wnnn «iiii olisi snttunect joutnmnan niin
pian npuun", nrmeli tnns toinen, tarkoittaen Jussin jn
Kustia, «olisi monnit kiiydii hullummnstikin".

«Miksi ette lnskcucct cniieminin purjettn? Johansen olisi saanut?" kysyi Jussi.
„No, minä juuri rupesin, maan sc oli jo kumossa

cnnenkuin kerkesin tarttua köyteenkään", mnstnsi toinen
miehistä.

„Ei se näkynyt nrmclemnn knntumistnan,
ihnn se pyllähti äkkiä", nrmeli Kusti.

„No, se tuli semmoinen tuulen puuska ja rump-
sautti kumoon ihan yhteen sanaan", armeli taas toinen
miehistä, tyhjentäen mettä saappaistaan. — Se tässä
rantaan kääntyessä tuuli lullasta".

„Mistii ne on nää miehet?" kysyi Jussi.
„Kiannoltnhan sitä oltnisiin". —

Tnloon lähdettiin siitä heti kun oli snatu mene
wedctyksi maalle jn meneknlujn kootuiksi munnlle. Pir-
tissä pnntiin kuiwnmnnn knikki mikä oli kuimattamna
ja kniktihnn se olikin. Rnhnt lewiteltiin wnrownsti.
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taskukellot pyhittiin tarkkaan, kontti jn civiisnrkku nu-
knistiin ja kamarat nostettiin pois. Arkkuun ci ollut-
kaan toki mettä paljolta kerennyt mennä. Riisryyni-
pussin kylki oli wiihiin kostunut jn joku korppu; tnr-
tuiisitupnknt wähän nurkasta, samoin punakantinen kat-
kismuskin toisesta kannen lnidnstn, wnnn muu knitki
oli wnhingoittumntontn. Vaan kontissa oli wesi tehnyt
enemmän ivahiukon. Leipätullnn — joka pidettiin nyt
kontissa tn» oulutullnisct oluunt lvallannect arkun —

oli se wellonut näötkäiiksi ja snmanu mäskiin setoittanllt
ne pari sikuripötkyii, jotka, tilan nhtnuden tähden ar-
kussa, oliwat snnncet sijnnsn kontin pohjalla snmoin kuin
ruZsnkkllpuliucrikin.

„Kyllii se tuolla selällä antoi kyytiä. Voi pahuus,
kun se kiidätti", tuumaili toinen tulijoista, iviskntesslllln
orrelle takkinsa, josta mesi alkoi lattialle tippua.

„No, se wei semmoista hamppua, jotta sydäntä
mieli miiltelemiiiin", lisäsi toinen, lemitellessiiiin tupa-
koikaan ikkunalaudalle auringonplltsteesen kuiivamaaii.

«Mistä ne nää miehet tulemat ?" kysyi eräs, jokn
nouscskeli nukkumasta.

«Oulusta", mastasimnt tulijat.
«Eihän sitä kehnokaan tämmöisellä säällä kule",

armeli edellinen, pistäen piippuun.
«Kuka se täällä Oulusta kulkee?" mirkkoi taas

muuan, joka myöskin heräili unestaan ja oli saanut pu-
heesta sen werrnn selwiiii, että keskustelu oli jostakin
erinomnisemmnstn.

«Piiiwiiii!" toiwottiwllt tulijat herääjälle. He oli-
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mat tuttnmin, samasta pitäjästä. «Terme! Termei-
siä Oulustn".

«No, pahuusko teidät on tänne miskannut? Vai
onko siellä ilma jo laantunut? — Eihän se mitä! Vielä
tuolln tohnjnn nurkissa, jotta luulee seinäin menemän".

«Purjetuultnhan me olemme tänne höllötelleet".
mnstnsimnt tulijat.

«Vieläkö ....Sanokaa juosseenne, uiin pa-
remmin uskon", armeli edellinen, kaimcllen piippuaan.

«Eihän me juuri juosseet ole, maan paremminkin
lentäneet weneellä", nrweltiin ivastaukseksi. «Täällä olisi
kaupungin tupnkoitn, knsnkkn-rettinkiä, wnnn tnitnmnt
olla wielä kosteita. Ehkä ne sentään jo palaisiwat.
Pllnkllllhan täältä kaupungin tupakkaa!" tnrjotteliivat
tiilljat tuttamalleen.

«Kiitoksia", lausui tämä tupakan pnutunnu; «mi-
tenkä sitä te oikein olette tulleet?"

Tulijat kertoimat matkansa ja sattumansa.
„Ei sattunut pllhemmastiklllln", armeli llittamn.
«Eihän se toti käynyt sen nolommnsti. — Esa,

tulkaahan kaupungin miinoille!" kiiskimiit tulijat tutta-
waansa.

«Oikein kaupungin miinoilleko tässä pääsi . .
.?"

armeli Esa, lähestyessään arkkua.
«Ottakaa pois!" — kehoitettin.
Esa tarttui pikariin jn ryyppäsi. «Kiitoksin".
«Ottakaa pohjaan!"
«Kiitoksia". Esa metiiysi takaisin ja puhalsi en-

sin ja sitten pyyhki etusorinenseltiiiin mutruilemnll suutaan.
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pia, kuin nykyajan kansa, ja lie heillä ollut omin kons-
tejllnnkin," armeli joku.

«Olihll» sillä ivllnhlllln kansalla sitä sanan mah-
tia . . ."

«Liekö se amittanut, maan kun omat olleet moi-
makknampaa ja uljaampaa mäkeä, se tuo lie syynä."

«Mitä hän niillä potaatin siemenillä?"
«Kn tylmi, ja siitä se lemisi potaatin miljelys tä-

män jiirmen rannoille."
„Wlli hän se ensinnä?"
„Hiin, ja siitä se lemisi ..." —

Siitäpä johtui nyt uusi puhe-aine. Potaatin mil-
jelyksestii, mistä se on alkujaan ja miten se on kulkeu-
tunut Suomeen ja kunkin kotipitäjään, uyt puheltiin.
Jussi ticsi kertoa potaatcita kaswatetukst Amerikassa jn
sieltä tulleen Englantiin. Siellä Englauuwsn muun»
hcrra, jokn niitä cnsiunii lylmi, oli syksyllä pitänyt suu-
ret kestit, ilosta tuu oli saanut potlllltinsicmeniii. Kes-
teissä oli ruuntsi potnntejatin. Wnnn kun herrat ru-
pcsiivllt niitä syömään, niin irmollecnpa suuusa »vään-
tyi. Talon herra, ollen äkkinäinen, oli keittänytkin po-
taatin nuppuja.

„No, herroilta jäi syönti sikseen?"
„Paljon ivoin ja sokerin uhllllll koettinmt nieles-

kellä niikii".
„Liekkö tuo tottn?" nrmeli Erkki.
„En ticdä, maan se meidän papin poikahan se

haasteli tuota emän kerran".
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„Minkiitähdcu sc ei snattnisi olla totta, crehtyy-
hän »c herratkin scn werrnn", nrmcltiin ylcisecn.

„Kukn se niin ritnS?" kysyi komnlln äänellä joku,
jota oli ottanut osaa keskusteluun potaatiu iviljelyksestä,
iunan puuttui uyt muuhun puhcescu.

„Meidäu entiucn herastuomari".
„On meidäutin pitäjiiiissii mulinn rikns, jn onkin

oikein uhma ritns", nrwcli jotu kinntolninen.
„Niin, Jörön ukko", jntkoi toinen kinntolnincn.

„Tillä niitä on rahoja. Eipä hänellä muuta ole työ-
näkään kuin muutella niitä kuopnstn kuoppnnn".

~Kuopnssnko hän niitä pitelee".
„KuopissahllN ne mllnhat miehet niitä pitelemiit,

petiiikössii pliitten juurilln ja kiivien nila. Sitten niitä
mnuttelemnt ninn nusiin kuoppiin, jott'ei keksittäisi hei-
dän katkojaan. Näin minä kerran kun se Jörön ukko
tuli metsästä ja kantoi rahojaan kotia. Oli mnnhn snn-
pnörajn, joka oli hänellä täynnä rnhojn. Siinä oli ho-
mchtunuttn hopean kojolta. Kuinka monta saappaan
täyttä liekään hänellä".

„Mistä hän »»iin oli koonnut?"
„En tiedä misiä hiin lie keräillyt. Silloin tiili-

seen aikaan k»n terma oli korkeissa hinnoissa jn silloin
nuo kuuluu elonkin tuletellee» myötiimiiksi, niin lie sen
nikusin saaliita".

~-Siunnupi sitä eräille sitä mhnnroskna".
— «Tuon Pnltnmou rolvnstiiihnu nc kehmvnt ole-

min älvcriänu. Sillä oi» suuret tulot".
„Liekö »»uo koiviuknnn".
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„Waai! Paltamon rowasti on mnan mökkiläincu

Limiugnn rownstin suhtceu". Niin nnucli muuan mnnhn
liminknlninen, jota oli uyt renkini» Hyrynsnlmelln. „Li-
iningnn roiullstillll uu cncmlnän lliloja kuu» senaatorilla".

„Niinkö se on suuri pitiijiis?"
„Niine. Se oli tviikkosnnomissn, että Limingan

rownstilln on enemmän tuloja kuin senaatorilla".
„Kelpna sen elellä".
„Wllnn tnitnisipll sandll panna Paltamon jn Li-

mingnn roivastin kymmcmvuotiset tulot yhteen, eikä sit-
tenkään tulisi niin pnljon kotvan kokoon jottn wnstnisi
Piirpuumin rnhojn".

„Hywinkin saisi. Liiminsä taskussahan jo Piir-
puumi toti semmoisen summan pitää. — Saisi panna
Oulun kuwernöörinkin tulot lisäksi, eikä sittenkään'riit-
täisi".

„On sitä sillä miehellä holcttn".
„Eutäpä Knnteliinillll?"
„No, ei se ole köyhä poika hänkään".
„Kumpi heistä lie rikkaampi?"
„Kukapll hänet tiennee — maan köyhiä eimät ole

kumpikaan".
„Ne ne oivat Oulun kaupungin rikkaimpia por-

mnreitll".
„11l Älliini cli Nclinanni — mikä se on — m-

hnllmcn talo o>i sekin". — —

Niin sitä syödessä siinä puheltiin ja puhellessa
jouduttiin asiasta, toiseen. — Vaan mies ja toinen taas
pisti puukkonsa tuppeen, ryyppäsi mielä kerran piimää.
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pyyhkiisi knsiseliillii suutnnn, siirtyi nrkun äärestä jn al-
koi hommntn tupnkkin piippuun. Piipplijn ninn useam-
pin alkoi röyhytä jn nrkun kansia lupsahteli kiinni.
Wnnn hnnstelu oli yhä wircii.

Kaikki arkut oliwat jo kotmasen sitten tupsahta-
neet kiinni ja napsahtaneet lukkoon, haasteli! oli hiljai-
sempaa, muuan piippu maan röyhysi, maan miestä oli
iviljnltn kellellään jn uneen uupuneena. Kuorsaus sieltä
ja täältä säesti hiljaista keskustelua, jota Harmat he-
reillä olijat piiimiit.

Ulkona pauhasi myrsky, telmi ja ryski. Kolme
ivuoroklluttci tuuli yhtä pahkaa. Puolipiiiwiin ja sy-
diin-yön aikaan se »vähän laantui, maan ei niin paljon
että olisi kyetty liikkeelle. Ei nuitnnut oulumichillii muu
kuin muotina, ja muottaessnnn syödä jn nukkun.

Neljäs muoroknusi oli kulumassa. Puolipitimän
aikana purkausi tuulemani! niin rajusti, jotta, eipä koko
niknnn niin. Wnnn mäleen se heitti. Se oli ainoas-
taan lyhyt puuskaus. Viimeinen hyökkäys, jonka jälkeen
se masentui, ja siitä se laantui laantumistaan. Heti
Vuollpiiiivän jiilkee» oli se jo melkoisesti tyyntynyt. Mii-
rikcppi ei enää» . loivasti huojunut, eikii mini pyörinyt
ympäri, hnrivnstecscen wnnn köäntelihe jn kääntyessään
mingnhti. Metsäkin oli lakannut tohisemasta melkein
tykköniiiin; puuntntmnt eiivät enään olleet yhtäläiseen ku-
marruksissaan, Miikalleen maan huojuimnt.. Eipä tuuli
jaellut ilkeyttään pirtin ctehisessiikäiin enään, eikä niin
ilkeästi tohissut nurkissa eikä ivintunut jn »vonkunut
moissn. Ihmisetkin uikokaustecllu snimnt paremman
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rauhan. Waahtopiiä aallot Ärjiillii kämimiit hnrmcm-
miksi jn j»)minäl»sä taukosi »vähitellen.

Vaan nytpä puolisen syötyään matkalaiset eimät
panneetkaan enään mnntn. He kuleksimni ulkona, tä-
hysteliivtit tniwnnlle ja jänvelle ja jokainen nrmeli, etkä
kyllä se siitä yöksi tyyntyy kermssnnn.

Vann jo kotwnstn ennen iltasta kolvikin ilma
ihan tyyneksi. Eipä tainnut muun kuin hanmnn lehti
täristä. Arja oli asettunut, ei miwonnut se ennän.
Loikka, »niin suurilln selillä käy mielä kauan myrskyn
jälkeen, »vieri tyynenä jn muhalliscna jn synnytti rnn-
noilln hiljnisen loisteen.

Oulumiehct huminniitunvnt tnipnlcelle. Arkut jn
muut knmpsut kannettiin wcncistn jn sitten matkalle.
Melske nyt käwi rannassa ja porste, lveiicitä työnnet-
täcssii maljalle medelle jn kääuncttiicssii matkan »nukaan.
Waan weneitten saatua wäljälle wcdcllc ja »natknn mu-
kaan, asettui hiisäkkä. Vnknmnsti nyt kulki jokn mene
tietänsä jn oli sitä nyt tiessä lemcyttii jn pituuttakin
oli. Ärjähnn sc nyt lemisi siinä laajuudessaan: siintä-
missii olimat rannat cdcssäpiiin jn »vasemmalla, jopa
muutamassa kohdin näkymättömissäkin. Uljas ulappa.
Suurellinen ja kaunis, rauhallisena, tyynenä, uhkea ja
veloittama» mahtama — »unensa kaltainen — rnuhn-
tonnn, nallokkannll.

Kohtapa Neumoscn-niemcStii lähtien on Ärjiin poh-
joisena rnntaua sileä, kallioinen ranta, Härtörannaksi
hoettu. Tää ranta on kulkijain pclokti, niin tukkilais-
ten tuin terivnmiestenkin. Mtii ivani! tun on sileä
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kallioranta, ci sanrtn yhtään edustalla, jotta tuull jn
nnlto pääsee ninn ulnpnn äärimmäisestä lnhdelmnstn
csteettömiisti jn täydellä »voimalla ryntäämään rantaan
saakka. Mihin siinä suojansa ottna myrskyn selältä
syntyessä? — Ei mihinkään. Monet tukkilautat omat
siitie» hajonneet, mann useitn Venheitäkin on se ranta
jo niellyt llhnllllsen kitaansa.

Pitkin Härkörannan kuwetta kulki matkue Miikal-
leen ja makamasti. Pitkä liuta siinä nyt oli terma-
meneitä. Enimmäkseen ne kulki jälekkiiin, maikka ma-
ltin oli pari ja kolmekin rinnakkain, kunnes niistä joku
joutui edelle ja niistä kahdesta taas toinen sortui jäl-

kimäiseksi. Tämä ei tapahtunut niinkään kilmoiuksen
takia, maan muutoin nyt siinä soudellessa sattui silleen.

Niin suuressa joukossa kun kuletaan, niin aina
siinä puhellaankin joinkin — joll'ei wnnn ole Vasta-
tuuli soudettamllNll, silla silloinhan sitä ei jouda työltään
rupatteleman». Lähellä kulkemien menekuninin kanssa
kamallisesti haasteltiin, maan tuon tuostakin hihknstiin
sana ja kaksi ja mätiin pitemmälläkin johonkin ulom-
mlliscenki meneesen. Heliiyttipii joku «poika huoleton,
nuori ja naimaton" iloisen laulunkin, laski sen ilmoille
jotta raikui. Kaiku rannoilta kertoi laulun, sanat ja
nuotin, yhtä uskollisesti kuin muunkin puheen jll airo-
jen loiskeen sekä hankasten kitinänkin. Vaan maikan
eestyessii erkanimai metteet enemmän toisisiaan, jotta
mlltkue muodostui pitkäksi jonoksi. Haastelit kämi hil-
jaiseksi ja hllrivemmatsi, iyö jatkui yhä uutteruudella ja
hartaudella. . Kustin ääni maan enää» kuului kaikkialle
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ja hän se mielä tuontuostnkin heläytti laulun, milloin
rnkknudenlnulun, milloin sotalaulun.

«Vilu on niin wihawn
jn rakkaus on lämmin,
milloin lienee kullan kämmen
karman alla lämmin".

Semmoisen hän lauloi ja sitten tnns:
«Kaakkuri, kaakkuri katolla laulaa,

kuohuma koski se aalloilla pauhaa;
elä ole kultani ylpeä.
sillä nuoruuden aika on hempeä".

Wnnn sitten hän lauloi lasketteli pitemmän sota-
laulun, hoilasi, jotta raikui jiirwen rnnnnt:

«Kesäkuulla liimpmiällä, iltapäimällii ihcmnlln,
ritumtumll.

Alkoi soia ankara, josta mn tahdon laulella,
riturciturall.

Kirjoitu» kirjan keisarille, toisen tuomarille,
rituratuma.

Engelsmllnni ylpiii, tahtoi meitä hylkiä,
ritumtuma.

Sydän sykkii riemussllnsll, käsi kiiypi aseessansa.
rikumtumll.

Engelsmanni piloleStnusn iskettclee tykillänsä.
ritumtuma.
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Kuulia kyllä satelee, puiin pnljon kantelee,
ritumtuma.

Suomen poika ci ole nrkn, ampumaan on
aiman tarkka.

ritumtuma.

Kimcn kowan nojnssn wihollistn wnstustnn,
ritumtiirnn."

Vaikeni mihdoin Kustikin ilon pidännästä eikäpä
nyt kuulunut enään muuta kuin airojen loiske jnhnn-
kasten kiiinä. Kotmanen oli jo soudeltu ja taiwaltn
tehty melkoisesti, toisin penikulmnn. Aurinkokin oli
kerennyt jo lnskullcen. Hohtnminn riisotti pilwet tni-
maan rannalla ja syntyi jiirmen selälle pitkä rusottawa
juoma, joka kiemuroi tuhansilla mutkilla tyynen loikan
käydessä.

Waan ci ollut päässyt nuriuko täydelleen mail-
lccn, enncnkun alkoi pieni »uärc-aalto käydä loiknn se-
lässä. Näytti rupenwan tuulemaan — pilwcenhän tuo
auri»»ko lnskikiii. Jokainen silmäili rauhattomin katsein
iväreeu käyntiä ja tarkasteli pilmiä tnnvaalla. — «Kyl-

lähän se siitä taas heittiiiksc tuuleman»»", nrmeli kukin
mielessään.

Kun oli päästy lähelle Kuoston saarta, niin tun-
tuivakst kmvi ilmanhmki ja sc oli hankala »vastainen.
Pian »vireui se ja alkoi tuulla semmoisella »voimalla,
jotta sounti käwi raskaaksi. Silloinpa suuntasimat me-
»tcet kultunsa saarta tohti jn scn suojnrnnualle täytyi-
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kin heidän pysähtyä. liiren ankara ei tuuli kyllä ollut,
maan ei sitä jaksanut soutaa. Siellä se nyt taas tuli
siiäpidon piäntäminen kauaksi taaskin. Eipä muukaan
auttanut ja tyytyä siihen — ihan mapisematta. Ar-
lveliiin maan, että kun ei nyt pysynyt tyynenä, ivaan
eipä lllusueltu siitä sen enempää.

Saaressa ei ollut mitään asuntoa pahastakaan,
ei klltasaunaaklllln, senpäkiihden ukok alkoiwat kiireimmän
kautta hommata nuotioita. Ei lämmin luita riko, mar-
sinkin kun milleinä ja tuulisina keiviikesiin öinä nsuksii
työtönnii ilman nmamssn tumassa. — Viikkoa ei mii-
pynytkään ennenkun kaksi uljasin rnkomnlkeaa oli palossa.

Iltasen syötyä ascttuiwnt ukot honknwalkenn y»n-
pärille iskuinaan, tupnkoimnnn jn juttelem-ann wuotcl-
lessnnn tyyntä. In yhä sitä juttun kesti, kesti köyte-
nään. Tokihan sitä kesti semmoisessa miesjoukossa, josta
melkein jokainen oli tehnyt kymmeniä outumatkoja. Ihtä
ja toistahan sitä on saanut matkoilla nähdä. —

«Missä sitä niin?"
«Siinä se oli kauppatorin laidassa semmoinen

waattecstll kyhätty huone, jossa ne tujeilimat".
«Niin, pöytää kannatteli nenällään?"
«Ihan. Molemmin käsin nosii jaloista pöydän

koholle päänsä korkuiselle, asetteli sitten yhden jalan ne-
nälleen ja siinä se sitten pöytä lekkui ihan käsin pitele-
mättä.

«Olin minäkin erään kerran siellä mancesissll
mm miksi ne sanoo kaupunginpiiässii sitä pitkää mken-
nuska, jossll ennen oli sotamiehet. Siellä sitä näki jos
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jonkinlaisin peliä. Siellä näet oli ihmistä jn hemostn,
jotkn tekiwiit semmoisia kujeita, jotta ne nyt masta oli.
Ihan ihmeitä siellä näki. Muunnkin niistä konstin
niiylliijistä kun lähättäysi ilmaan, niin liki kattoa kämi
ja kaksi kertaa heitti tnllessllan kuperkeikkaa ja sitten
kiepsahutti seisallccii maahan, käpälilleen kuin kissa".

«Onpas se ollut".
«Ia siellä nyt näyteltiin — osa« niitä nyt ker-

toa! Eihän niitä uskokaan, kun ei lie nähnyt".
«Kiimin minäkin kerran siinä maneesissa, maan

siellä silloin pelattiin oikeata tiateria".
«Minkiilnistn sc oli?"
«Siinä kuivailtiin suutarin poja» naiman» lähtöä".
«Katsohan! Kaikkia ne kummittelee".
«Siinä se poika läksi unimaan muutamasta ta-

losta. Wnan tun tuli sinne, niin siellä jo sen tytön
häitä ivictettiintin".

«Tyttö oli jo keretty toiselle antaa?"
«Toinen jo oli korjannut tytön. Siitäpä koivin

syiintyi suutarin poika, suuttui, jotta rakensi toran jn
tappcluu, särki ikkunat, kaatoi pöydät ja piti aika
mekaa".

«No, mikäpä siitä?"
«Mikäpä kuin nolona ja wahwalla pelolla kotia

marssimaan".
«Tietiiiipii tuon".
«Vaan nc hiiiit, ne nyt oli niin kmvailtu, ihau

kuin hiiiit niunnn. Tiellä syötiin ja tanssittiin ja »viu-
lulla soitettiin. In suutnrin koti oli kuin konsanaan
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simtaripöytince»» ja muine kaluinccn; kaikki metsät ja
koko ajatus ihan kuin elämä".

«No, on sitä jotakin. Mistä ne silleen keksimät-
kin semmoista?"

«Niitä on kirjoja, painetulla kirjoja oikein. Olen
minii tämänkin lukenut kirjasta. Meidän, papin pojalla
oli semmoinen kirja".

«Nummisuutnrit oli sen niini". Jussi se min
snnoi jn hän sitten tnrkemmin kertoikin. Se jokn oli
nähnyt näytettiimiin aina sanoi, että niin se oli tuin
Jussi kertoi.

«Vaan tiaterillko m« mitä meininkiä lie ollut,
jota ne piti tässä yhtenä kesänä siinä Kirkkotorilla?"
armeli Erkki, kun Jussi oli lopettlluut kertomuksensa.
«Siinä oli summaton joukko rähmästä. Ensin soitet-
tiin ja sitten miuilln herra siellä keskellä toria alkoi
saarnata pomiloida, mitä lie saarnannut, en ymmärtä-
nyt koko kieltä. Vaan hänen ivicressiiiin oli suuri
tötterö, maatetötterö, eli niinkuin suuren suuri rinu-
liini. Se rinuliini sitten sen herran saarnatessa malahti
alas ja sen sisään muljahti korkean kilven päässä olema
ihmisen pää, maskinen wai mitä ainetta lie ollut. Ia
sitten ne herrat huusnvat, jotta se masta mölii oli. Lau-
leltiin ja sllllrnllittiin siinä mielä jll sitten se ihmisjoukko
hiilmeni ja siihen se jäi se. ihmisen pää ja siinä se nä-
kyy mieliikin oleman".

«Ei se kinterin ollut," selitti Jussi, — muisto-
pntsllstn ne on wihkincct. Te on muistopntsns, mikä
ou siinä torilla".
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«Mitähän lie sitten ollut. En minä saanut hä-
nestä eloa enkä ymmärrystä koko menosta", tuumi
Erkki.

«Niikce sitä siellä jos jonkinlaista menon. Tiissii
eräänä kesänä .

. ." alkoi taas joku kertoa jotakin uii-
kcmnäusii.

Silleen jaikui keskustelu muisteloista oulumntkoilta.
Maan moni oli jo ivllipuuut pitkälleen honkawalkcan
ääreen, nukahtanut piippu suuhun, ja yhä useampia
maipui. Tultua puoliyön ei enään kuulunut puhelun:
uni oli mnllnnnut miesjoukon. Anitojen kuohunta kuu-
lui ivllstamunnlin, yörnstnnn limerrys humajamasta
metsästä, hiljainen loiske meneitten luota, — ja vnla-
mau nuotion luota kuului kuorsaus — wnnn myöskin
hiljainen laulun hyminä. Liisa malivoi mielä, istui
makaaman Katrin lvieressä, neuloi sukkaa ja lauleli hy-
räili :

«On tvirmn wierewiin rnnnnlln
Minniin mielipaikka :

Tomasti metsä huokmvi,
Kowa on wirran wnltn.

Mä kerrni! kcrn kultnni
Sietl' istuin leikitellen;
KllUiiolln kuuscn katkaistun
Puhuimmc k»iiskutcllen.

Mä hälle suukon tarjosin.
Vaan taks häu multa otti;
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Paiiiuipa powi powchcu,
Ol' silmä silmää kohti.

Hän kuiski: «mullc kallein oot.
Ei mcrtnns löydy missään.
Suo »vielä suutko — toincukin

Viel' kolinns — neljäs lisää"

Mä pclkiisiii, mnikk' hymyilin.
In nskeleita Nlulm,
Vaan tarkemmin kun kuunteli»»,
Sc uliki» wmn — tuuli".

Nyt maan ja inuvaa» unhotiu
Kultani puhcllcssn;
Ei kukaan meitä huomannut,
Sicll' metsä» katkoksessa".

Kailan ist»!! hiin wnlwcilln jn lauleli. Vielä
tun nuriuko nousi jn liuuut alkoiwnt wiscrryiscu. VaStn
tuu michct nouscskcliiont, uupui hnu unettnrcn helmoihin.

Ukot nouseskelimat ja ensi töikseen katselimat, että
eikö se ole tyyntynyt. Vaan ei ole tyyntynyt. Vielä
tuulee, jott'ei kykene liikkeelle, mielä pitää »mottaa.

No muottllkoot, ctköötkii pitkästykö!

Kohta kun Oulujoki on lewciinii »virtana alkanut
niellä Oiilujiinven »vesiä, poliuistuu oikeaupiiolciucn muta
ja pollvekkccfcn sy»»tyy laaja pyörre jn sei» tnntse pitkä
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tyyni lahti. Pyörteellä on sopima sntnmn höyrytven-
heille, oulumiehille ju lnnkkulnutoille

Pyörteen äärelle ou syntynyt — miksi häntä sa-
noisin? — sanonpa kaupungiksi. Pyörtcenknupungiksi-
han tuota leikillä kutsutnnutin. In oukiuhnu tuo kau-
punki tnupungikseen. On unet siinä aika ruko taloja
ja töllejä, maalatulta ja manlattonnn, ihan kymmcuit-
täiu. Wirkniniehiä siiuii o»», o»» niin. On nimimnics
— ter»vn»nichet kutsuivat häntä konsulilleen. Vielä on
tnskumichiii, asemapaikkausakin ou juuri siinä. Ia »vielä
yksi mirkllmics — lautturi. Knuppnsäiityii o»», oi» nm-
»nnttilaisiakil». Pitkin kesää milajan sittcu »vieraita. Ko-
soltn näkee siellä nrwotkaita herroja, pilliä jn lyhyitä,
lihamill ja laihoja, partasuita ja parrattomia, semmoi-
sta, joilla on juku tähti otsassn, ja semmoisin, juilla ci
ole; siellä milnjnn kaikenlaista herraa. Jos joku kor-
kea mirklltnies tekee kiertokulkunsa maassa, on Pyörteellä
kunnin kehun herrnn liipikulkcneen, uiiukuiu mullinkin
kaupungeilla.

Wnnn se taivaran paljous, mikä siitä kulkee, sc
jotakin on. «Jos minulla olisi kaikki ne rnhnsummnt.
jotka olen merkinnyt, niin . . . niin . .

." sanoi kaup-
pakirjuri. Jos Pyörteen olisi sc tamam, mitä siitä
siivu kulkee, niin .

. . niin .
.

. niin se ei olisikaan
Pyörre, maan joku — Alexander stad! — Tukkia ju
lankkull näet siitä työntyy summaton joukko. Entä sit-
ten termall. Sitä nyt waluu — niin mallinhan siiii
lukemattomia laimanlasteja. Sattuu näet pamina ai-
toina toista satllll tenvlllllstia. Sattuu näet pnmina
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aikoina toista sataa termalastia Pyörteelle ihan yhdessä
poksussn — toista satan.

Kyllä kons»ililla on silloin työtä, onpa. Liikkeellä
sc plliiii ja käskee koppemnll olla, mieli järjestystä pys-
tyssä pysyttää. Mitc» kute» sattuu, niin saa olla hy-
minki» koppemim ja näyttäytyä jiiren pönäkältä cikä
sittcnkään auta.

Tällä kertaa kuitenkin oli Pyörre melko tyhjänä
ja liike siellä hiljaista. Muutamia lankkulauttoja ja
pari kolme lankku-lastia, jotka kellivät lähtöään koskille.
Olihan nyt mielä niin alkukesä ja pllkiillisct maZtatuu-
lcthan nyt pidättiwiit yliiiiltii tulijoita. Viikkokausi on
ivicrryt siitä, kun jätimme mntknlniscmme Kuostousna-
recn sääpiton pitämä äu, eikä heitä mielä ole Pyörteellä
näkynyt. Oikisuunnnssa olisiwnt jo aikoja sitten olleet
ja menneet — niin oikisuununssn jo pnlnileisiwnt Ou-
lusta.

Kaums uli i»yt sää ja tyyumii lepäsi Niskasclkn,
Kaukana selällä lnski höyry-alus, näytti maan pieneltä
mustalta pilkulta, josta korkeana pntscmnn kohosi sn»ou
jn knalli» ilmaan pitkäksi juomnffi.

lälessiiiin oli höyryllä kaksi lnnkkulotkun, jotkn
tyhmän näköisinä seurnsimai nenästäwetäjäänsä, wnnii
lotknjen jälessä johotti termawcneitä kahdessa pitkässä
ruvissii. — Siellä nc olimat meidän matkalaisemmckin.
Virran niskaan päästyä hylkiiytyimiit mencet höyryn
jälcstä omin nolllnsa Pyörteelle laskenkseen. Peräkkäin
soluiivnt ne mirtnnn jn toinen toisensa jälestii pyöriih-
timät Pyörteelle. Kuta tottuneempi oli mies melassa.
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sitä siewemmin pyörähti menekin Pyörteelle, maan äkki-
näisen käsissä sorti siiii mirtn kauas alas tahi joutui se
mirmn jamaan, josta oli waikect soutaa kiskoa pyörre-
medelle.

Pyörteelle päästyä ryhtyimiit ukot kiireimmittiiin
ivariistelemaan weneitänsii rapeilla ja haiuilla, sillä oli
päimää mielii siksi jällellä, jottn hymästi kerkesi Niska-
koskelle, mnikkn menihän sitä marustellessakin kotmaselta
aikaa, maan sittenkin.

Kaikki oli ivarustcltu mitä oli warusteltawanaki»:
riipeet sidottu laidoille, hatut keulaan ja maulu melassa
inoideltu. Laskumiehct laittausiwat wcncisiu. Nimis-
inies seisoi rannnlln, merkitsi jotakin kirjoihinsa — kni
weneitten ja tcrwatyunyrein luw»»» — ja katseli, jotta
kiiwihiin kaikki järjestyksessään. Käwi. In hän läksi
nstumnnn kädet selän tnknnn jn kepillä napsi kinttujaan.
Nam» »ucnc toisensa jälestä kääntyi, työntyi wirtann ja
uurran selkää kulki johotti kohti Niskakosken suuta.

Jo etäältä näkee kosken hyrskyä, näkee maahkopiiii
aaltojen kiipryt hyppiä puikkelehtaman, aallon nokkaiu
ivlllln pistiiytviin ylös, ikäänkuin nc wilkaiseisimat, että
missä asti ne tulemat. Täällä tullaan, tullaan tasai-
sesti maan aikalaista wauhtia puskiessa ivikemiin mir-
ran, jolle on airot mielä apuna ja laskumiehen huopa-
rinkin. Niin lllskumies istuu perässä, huopailee tilpa-
koipi ja puhelee menemiesten kanssa, silmää matkan
suuntaa ja ohjailee menettä seltiimedelle. Kosken kohinn
jo kuuluu ja hyöky näkyy isommllsti. Vikemämmäksi
käy mirta jll mene kiihtyy kulussaan. Kosken kohina
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muuttuu pauhuksi, kowentuivaksi pauhuksi ja korkealle
syöksynne»» aaltojen taistelu näkyy täydessä uljuudessaan.
Laskumies lakkaa huopaamasta, mctiisec »viclii »nuutnmin
henkisnmlijn jn kopistelee piippunsa. Vinhaknsti rien-
tää »vene kohti nuknrnn kuohun, kiitää uyt kuin tnisic-
luhnlustn kiihtynyt. Vanu laskumies silmäilee koskelle,
silmäilee tyynesti jn mnlmistaitse asentoou.

Ei tiedä miten saattaa käydä . . . No, onhan
laskumies, joka jo sntojnkcrtujn on kulkenut . . . Wnnn
»voihan sc hänkin hairahtua . . . mahinko hiillekin tulla
. . . tahi jos esimerkiksi joku äkillinen taudin puuska
sattuisi hänelle juuri komimmassa kohdassa . . . niin
mikä ncumoksi! — Turhaa! Santtnnhan se »vahinko
tapahtua maallakin, kun lie tapahtuakseen ...ja hil-
jaista nyt on kaikki turhat nprikoimisct .

.
.

Virta nielee ahncillsti menettä — keulci lllskeupi
— huh! — Aallot kuohumat kahta puolta, nuoleksimat
menee» kylkiä ja riipscchtelce kiipryistii mettä laidan yli.
Suuri aalto ropsauttaa meneen keulaa masten, ivaan
siitä ei miiäiin — mene kiitää, kiitää kuin myrsky, kuin
mimmastunut myrsky, halkoo hurjistuneet aallot ja las-
keutuu moittajanll, wammattllMana tyyneen roirtaan. —

Siinä se oli konva, pöliiys maan.
Tielläpä on nyt toinen mene wuorostann. Hei,

kun aallot jakelemat sille iskujaan. Nc töykkiiviit sitä
kokkaan, ropsiwat kylkiin ja roiskuu »vesi maahdossnau
korkealle ilmaan. — Noin ilkeä aalto hyökkää kohti keu-
lan, kohottaa sen hartcillcen korkealle ilmaan, luiskah-
taa kumarruksissaan mencen pohjan perään jn kohottaa
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sitä wilorostaau korkcilksiin ja syöksyy silloin keula sy-
wyytcen aallon pohjaa», jotllei näy kuin perää hiukka-
sen. Sieltä se tnnskin ilmestyy jn kiitää huotimnttn
kuohujen ryutäyksistii aallosta aaltoon. Ia pian on se-
tin murtautunut ankaran mastustlljansn läpi ja kulkee
tyyntä mirtaa.

Niin, mikcmä »virta tulettelee menettä ja soutaja
lisää iunuhlln. Jo uiityy kuohu uudesta korwastn, aal-
lot hyppiä puitctchtmvnt. Kohinaa kuuluu, kuuluu pau-
hua ylänltn ja alaalta. Vene rientää, yltyy menos-
saan. Tuossa on karille sortunut lautta, — se näyt-
tää uousewan ylöspäin tarineen kaikkineen ja talot ja
metsät, koko manner näyttää wnnn juostu willstiiwän.
— Tuossa sauwoo muun» mene rantaa pitkin. Ko-
»vnsti ukot työntclewiit, kiiwnnsti he meimvätkin, maan
mencmiit rannan kanssa rinnakkain, noin menemiit
tuonne — tuonne —ja meitä lähestyy kuohu. Näyttää
kilin ivedenklllmossll uisi joku meden hirmiö, itse Ikiturso
ju mylleröisi meden pinnan ... Se ryntää eteenpäin.

Lntzkumies nullsec seisalleeu, soutaja lnkkna souta-
masta ja nostaa teljon syrjiilleen ja mene laskeutuu kuo-
hujen syliin. Siellä se jo kiitää — käiintclcikse — su-
jnhtclcc — ruskan. — Vettä roiskuu. — Pnuhnn jy-
misicn kuohumat kiivien kihot Lctskeupi pau-
hun ääni, pienenee aallot

Taas pauhaa koski jiilessiipiiin ja sumnnto on
edessä. Soutomies tnrttuu airoihin, laskilmies istahtaa.

«Nythän se tlllec Siitari, towin korwa", tmlmi
Jussi soutaessaan.
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«Sillanhan se on seuraama", armeli laskumies
ja laitteli tupakkaa piippuun.

«Hunni kuuluu Siitarista! nimhiin ne tuktipojnt
ninn huutelemat".

«Onhan se heillä sananpartenaan. — Taiiamat
olla tukkilaiset juuri Siitarissa häntää ajamassa", ar-
meli lasknmics. —

Vene kulki ja matka joutui. Jo kuului kohina.
Virta knmi »virkemiimmäksi ja joutusnmmin aina lähes-
tyi kohisema koski. Laskumics metiisi mielä muutamia
henkisamnja, kopisteli sittcn piippunsa, nosti pois huo-
parimct, jotka olimat poikkiteloin mencen laidoilla hänen
istuimenaan, katsasti mclaa jn waulua, wnnn sitten sil-
mäili hiin eteensä koskelle.

«Heitä sounti!"
Kosken kidassll tans oltiin, kuohujeu senssn milis-

tettiin. Vene sujnhteli, sujnhteli lmMna ja rusahteli
aaltojen rynnätessä. Vaan makamana ja tyynenä sei-
soi laskumies perässä, teki lemollisin, maan moimaktnita
liikkeiiä, käännellessään menettä jykemiillii melnlla. —

Nyt hän kääntää meneen poikki mirmsta ja laskee tuota
suurta kimeä kohti, jonkn alla mesi kuohuu kohisewana,
maahtoamllnn kihonn . . . Menee, menee se» kimcn
selkään mene, eihän se miien kerkiä . . . Eipä se men-
nytkään. — Niin, hän laski sen kihon alapuoletta, ihansen tulmitse, kicrtiiäksensii siien tuota pienessä maahto-
piiii aallossa kihisemiiii matalaa, joka jäi tuonne toiselle
muualle. Nyt hän laskee sillan kumeita niin liki, niin
liki, eitä eiköhän se ...jo käänsi — maan kääntää
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nyt poikki lvirran noihin suuriin aaltoihin . . . Suts!
mettä roiskahti maan mencesen ja nyt mennään hyöky-
aaltoko» kumcttll toisella puolen'. Woi, kun on kauhean
korkeita aaltoja, maahtopää käpryjä! Ei niitä mene
kestäisi. Niitä se kartiotkin laskemalla tuolla ylempänä,
missä aallot oluvat pienemmät, poikki aallokon. — Taas
käänsi hän menecn poikki tvirtaan ja laskee toiselle ran-
nalle, tuota kallionicmekettä kohti . . . Siihen se tärs-
kähtää . . . ihan nyt . .

. Niin nyt se pyörähti mene
pitkin mtrtllll ja kulkee taas selkcimcttä ja ohi tuon suu-
ren kimcn mikä on keskellä koskea. — No minnekä hän
taas .

. .? Kun miilettää juuri tuohon palamaan kuo-
huun . . . Siinähän . . . kiivihän siinä on, kun mesi
kihahtaa maahtoaiuiin aaltoihin . . . Sinne se maan
laskee ...ja nyt juuri siihen mennään . . . Nyt
se . . . eipä se jysähtänytkään. — Se oli kiwi paljoa
ylempänä, juuri siinä missä mesi lnskeust sileänä mir-
tana, maan aalto nousi masta alempana. — Tuossa-
pahan on muuan suuri tukkiruuhka tukkipoitinecn. Mistä
. . . mistä sitä nyt mennään ?

. . . Laskee ihan ruuh-
kaa kohti . . . Sen selkäänhän se nyt rusahtaa . . .

No siihen se maan laskee ihan kopiksi . . . Kyllä kai
hän näkee, että siinä on ruuhka . . . Kaksipa siinä
onkin, näemmä, molemmin puolin mäylää. — Siitä se
mene lnikllsi kapeasta raosta molempain ruuhkien wä-
litsc ja tukkilaiset huusimcit ja hciluttimat lakkiaan. Sii-
tarista oli päästy. Laskumics silmäsi mähäit ajan pe-
rästä taakseen. Siellä tulla tohotti toinen mene juuri
lllaltepeessä.
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«Jokohan se joutui tuhon tielle?" nrmeli lasku-
mies. «Ei se ollut tuo »vene alkujaan mcidän jälessii,"
tuumaili hän mencmiehillc.

Muutkin klltsoimat sinne.
«Sehän oli se meue, jossaLiisa oli," nnueliKatri.
«Ei se tämä laskumies laskenut meidän jiilestä,

se oli toinen. Kyllä sc ou laskenut hukan suuhun,"
mirkkoi laskumies.

Aina mnnn pujnhti »vene »veneeltään niikywiin
koskelta, maa» kaimattua menettä ci «äkyuyt. Katsel-
tiin jn katseltiin, niin ei. —

Vaan jo tnns oltiin uuden kormnn nisknösn jn
syöksyttiin kuohuun. Siellä suuri kiwi, täällä kuohuwn
kiho, siellä kihiscivii mntatn, täällä hyöky-aallokko oli
kartcttnwnnn. Milloin laskettiin poikki »virmu, milloiu
suuren kihon kulinitsc, »väliin sillnnkumettn, mällin kohti
kallioa, nyt keskikoskeen, »yi toista jn taas toisia ran-
taa. Aina maan uutta ja uutta suuntaa ou ohjnttama
ivcuccn kiireinen kulku. Se kysyy Inskumicheu mnlttia,
taitoa.

Sicwiiän sctin korma tultiin ja mcne suisti tyyntä
»virtaa — uusii» kuohuihin. Kolme kunuaa näet oli
mielä jälcllii. Viimeincn toriua mielii kysyy laskunne-
hcu malttia, rohkeutta, wounna ja taitoa — kysyy yh-
den mcrrnn kuin iikeii Siitarikiu. Siniä rynkiiiiwiit aallot,
rynknälvät hurjina, siinä on knrcjn piiloutuniit, siune tiinue
iväliin sulkeneet ticn knpcnn knpenkfi. Vanii ikäänkuin
tnikniullimnlln pujottclee perämies tallmvasti tiiimvän.
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rastaan weneen kaikkien surmaa uhkaamien »vaarojen
»välitse — näkymätöntä tietä.

Nyt se oli koski loppunut ja mene kulki tasaisin
kutkiin, »vaan wielä »vinhasti, ikään kuin se wielä olisi
ollut kiihtyneenä taistelusta. Vaan rantaan, kohti kor-
keaa törmää kääntää nyt laskumies weneen. Hän o»
työnsä tehnyt, wirkansll täyttänyt täksi kertaa.

Vene »veneensä jälkeen lnski rautaa» ja cmäs-
nrkut nlkoimnt »ocneissä nukoilla, »uiiuapullot kallistua
Insllmiicsten suilllc jn snipn sitten lähtöä lumnlnn-ivil-
jntii» mntkamicstcu nrkuistn, lnstuinicstcu »»iitä innisl
tcllcssa.

Kaikki muut olimat tullcct paitsc se »ucnc, jossa
Liisa oli, ja scu wcnceu kohtalosta sitä nyt puheltiin
siinä laskumicstcn syödessä. Tiitnrissn oli aallokko täyt-
tänyt mcnccn ja rautnnu pyrkiessä uli sc särkyuylliu.

Laskumicstcn syötyä jn palkkansa saat»!ll liiksimät
laskumichet astuinnnn polkun totiiusn jn mntknmichet
jatkamaan kulkuaan, soutelcmnau ivirtniucttä.

liilelle se oli nyt jäänyt mahtama Niskakoski, ko-
hina maan kuuli» mielä mähän matkan, maan taukosi
selin pian. Siune jäi iikciit kuohut jatkamaan yöt pät-
ivät, kesät taimet, mun — aina kestiimiiii, huimaaman
uljasta leikkiiiä» — jiiiwiit pnluuu 'wnrnlle! Liukkaasti
ja helpolla oli limahcttu penikulma, ivaan tullessa? —

Silloil» ou toinen tinka!
Titä ci nyt kuiteukanu joudctn ajattelcinnnl», Ou-

lulm päin on nyt mntkn jn siuucpäin njntuksettin. Niiiu
pinn kuin mahdollista haluttiin päästä Ouluun, kun oli
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oltu jo niin pitkään taipaleella. Päätettiin tuikea yhtä-
mittaa yötä pitkin Pyhiikosken niskaan ja siellä lemah-
taa eräitä tunteja. Nhmasen ja Utusen koskethan siinä
oli iviilillii, pitkät ne eimät olleet, maan tikciit kuitenkin
koskiiseen. No, niistä ci estettä, sillä oli joukossa jotka
osllsitvllt ne laskea etukynnessii ja toiset saattoiivat sit-
ten jälestii laskea.

Suurena ryhmänä kulki mntkue mirtmvaa jokea,
airot loiski, hankaset piukki, haastein kämi ja raikui il-
moille lauluki» silloin tiillöiu. — — —

«Herrat tulemat tähän wcnccsen", lausui muuan
laskumies kahdelle herralle, joista toinen oli pitkä ja
laiha toinen lyhyt ja lihama. „Nnmät herrat hnluaisi-
wllt h»nvikjccn laskca Pyhää, inc»»cchän uc tässä »vc-
iiecssn?" kisiyi hiiu Erkiltä.

«Meneehän tässä", arwcli Erkki.
«Me lähdimme, cttii laskia kostia", mirttoi toi-

nen herm, lyhyt ja tihama.
«Snapihan tässä", armeli Erkki ja Jussi leivitti

purjeen keskimeneclle, johon herrat sauvat asettua is-
tumaan.

«Sitt nu neer hiiiir", lausui lyhyt ja lihaiva herra
tomerilleen, aivitcttuaan hänet wenecsen.

„Ncc", »vastasi pitkä jn lnihn hcrrn ja istahti ja
»vicrccnsä asctllii toincnkin.

Työnnyttiin taipaleelle. Pujahdettiin Sotkakoskesta
Sotkajiirmclle, jota oli soutaa neljännes kosken niskaan.
Siinä sc mcni jiinuimatka, sen mertaincn puhellessa las-
tumiehen kanssa.
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«Kuuluuhan se Niskakoskella täyttäneen muuta-
man meneen", lausui laskumies.

«Tiiyttihiin sc", tuumi Jussi,
«Miicnhän lie niiu sattunut?" Erkki armeli.
«Sattuuhllii se joskus ullukin", oli lnskumichcu

tuuma. «Paljon onkin nyt ivcttä kostissa. Vaan se
sama laskumies, joka uyt siellä weueei» tuhosi, mennä
kesänäkin rymyyttcli, tawnllisenkin meden aikana. Ia
tuon tuostllkiuhnn tuo kuuluu siirkeuccn".

«Mitenkään hän »uin on kclmotou. Eikö osnnuc
mni mikä hänellä?"

«Piiiiisi kai hänen osatakin, monta moiiituista kesää
kun on ollut lnskumiehcnii, jn johnn sitä pitää osata lasku-
micheksi ruwetessnnn, eihän siihen taiinmattomin otetn".

«Niinhän tuon limlisi".
«Vaan sitä pitää olla huotelln tässäkin mimosa,

ci sitä saa torkkua mcla kainalossa".
«Niinpä mniiienkin".
«Siitä samasta laökiimichcstiihii» ue kertoo

waan se tietysti on leikkipuhetta — että häu kcrrcm
muutamaa korivaa tullcssa oli »»ukkunut . .

."

«Silleen!"
«Vcncmiehct halvauttaneet ja tuumauueet, että

ettehän te tiedä missä sc menee tuu ou silmänne um-
mcssn ..."

«No niin".
«Vaan ukkopa oli kasahtanut ja mihaiscsti är-

jäissyt: kyllähän minä kuulen missä sc mencc!"
«Niiethiin, konvakuulolla laski", nauroi Jussi



76

«Eihän sitä toti nukkua sna kosken laskussa", mirk-
koi Ertti.

«Ootteko kauankin ollut laskumiehenii?" oli Jus-
sin kysymys.

«Johan sitii taitaa tulla puolentoistakymmcntä
muottll".

«Onhan sitä siinäkin", armeliiin.
«Ei ole tllinuut sattua mahinkoakaan laskiessa?"

kysyi Erkki.
«Ei ole sattunut tähän asti, maan eihän sitä tiedä

milloin saattaa raapaista onnettomuuskin. Ei sc ma-

htuko tule kello knulnssn", tuumnill laskumies.
«Pyhän pauhu kuuluu", tuumi Jussi.
«Kuuluu. — Herrat, nouskaahan nyt katsomaan

Pyhää", huusi laskumies herroille.
Hcrrnt oliwat uncn helmoissa. Pitkä jn laiha

hcrrn nukkui mcuccu laidan ja termatynuyreiu miiliscssii
kolossa jn Jussi oli nsettnnut koutin tueksi häucu rct-
kottnmnllc päällecn. Lyhyt jn lihnivn hcrrn nukkui tcs-
kellii »vcuettä hywinkiu »»»ikmvnsti.

«Ketä nc on uämii herrat?" kysyi Erkki.
«Sieltä kuulumat Oulusta olcwnu, Nuuperi tää

lyhyt herra, tuoii pitkän nimcä cu muiotntnnn. Wnrta
wastcn lähtcnect täunc Oulusta saadakseen Pyhää las-
kea", selitti laskumies.

«Se niin".
«Jo tullaan Pyhälle", uudmti laskumies huutoaan.
..Ei »vastausta.
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«Taitaa olla makeampaa uni", arwcli kaskumies
jn niin jätettiin »yt herrat rauhan» jn lnskettiin koskee!!.

Vinhakasti syöksyy taaskin wene kuohuissa jn sn-
utna kiirettä kulkua tekee se — lopulleen kaksi penikul-
maa. Uusia näkö-alojn, uusin luonnon tauluja ilmestyy
yhä, wnnn niitä san kutakin ihailla ainoasiacm hetkisen,
sillä milisicn kulkee ne ohi jn kntoomat näkymättömiin.

Tuossa on wiistoranta, siciuää lehtoa, jossa siellä
täällä knunislchlväincn kuusi pistäytyy yli muitten. Vi-
hanta maa pilkoittan tässä lehdon laidassa »unlkeapin-
taisten koi»v»ljcn »välistä, näkyy sc puikon» tuolta ctem-
pääkin. Tuolla mctsiin sisässä, ihnn lähcllä suurtn kuusta
un sninmalpcittcincu louhi, jolla istuu pieni paimeupoika
tontti harteillaan ja tuohitormi kiidcssääu.

«Terive poika! — Törähytiihän torwcesi!"
Poika uusina toimen suullcc» ja raikuu uyt lehto

pojan soitnnnostn. Siitä sc lehdosta liihtcc näni, kul-
kee, kulkee, miiiksiihtäii pohti johonkin »vnnrnn kylkceil
jn hcittäiksc takaisin, ivailla hiljaiscmpaualln. Vaan poika
lnskcc kulkcmnnn yhä uusin ääniä, jottn rnikuu ilma
kaikkialla. — Simic jäi poika soittelcmnni» jn klluluu
wiclii tonvcn ääni, »»aan »vaipuu sckiu, waipuu —

iuolta etäältä, etäältä se kuuluu, — uyt enää» »vie-
nosti, hyiuin »vienosti jn pinn lutkankin — ci yllä sc
cniiän tänne.

Tuollapa on tnlo. Nihnntnnn pnistnn pel-
lot, ruis- jn otrnpcllot, wnnn tuotn numntta kylwötöuiä
pcltoa ollaan kyntämässä. Mics kiilkce könöttiiä nnt-
ran jälessä jn haastelee hewosellccn, milloin muistut-
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tncn sitä liki mnkoa. milloin kchoitcllcn ahkeruuteen. Nan-
nalla pienoisen mencen »vieressä seisoo pari naista, mcsi-
kurmo edessään jn toisella korento olalla. He kntsclcwnt
»vcneittcu »nenoa. Eihäii stiuä olc kauan katselemista,
pian on sc pujahtanut joutu» mutkan taa. Niin se
milika mutkaltani! menee jn niiin muuitun mutknssn
Ulisi niikö-nln.

— Nyt ou rannat jyrkkärinteisiä jakorkeita. Tuolla
ylhäällä ou pienoinen mökki. Mäkin lapset juoksentele-
mat leikissään rinteen liepeellä. — Jos sattuisimat mie-
rimäiin jyrkännettä nlns! — Knikki scisnhiumnt he knt-
somnnii tänne nlns, seisahtuivat riunatusteu. Suurem-
malla pojalla on karwalakki päässä ja jalassa repaleiset
housut, riippuen yhden kannattimen wamssa. Toisella
puolen seisoo tytär nworinnoiu ja puoleksi paljaiu kiisi-
warsin; katselee käsi otsalla. Waan kcskimiiiscuii o»
pieni poikn pallnsillnnn; — pienin hiin on jn nlnstomin,
wnnn pönäkin on hänen nsciitonsa: jalat hajallaan ja
kädet selän takana. Vaan sinne he jäimät, katsouvat
näkymättömiin korkealla asemallaan jn jntkoiivat kai lci-
kintiiiinsii jyrkänteen äpräällä, surman suun edessä.

— Tuossa pistäytyy munasta pieni padontyntä
siiivilöimiiiin kosken puhtnnmmnksi lnlomtn. Ei ole pn-
tornutta uskaltanut ctcmmäksi muutamia kyynäriä mu-
nasta. Viisainta onkin, jotta pitää nenänsä ulompana
kuohusta, muutoin saattaisi käydä huonosti. — Onpa
utonmhjus padon selässä, kokemassa pyydyksiiiiin. Kat-
selee ukkokin weneen menoa, maikka on kai hii» jo mon-
takin nähnyt menneeksi.
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«Terweeksi jää!"
«Terwcnnii menkää!"
«Siinä oli wnuha lnskumics. Sc äijä on ijiiZ-

siiän toiscnkii» »vcnecn solnhuttnnut tästä koskesta. Ikä
maan pilasi miehen". Niin arwcli lnskumics.

— Tuossa on palanen ivanhan hnjonnuttn rnn-
tnsiltnn, tuo kimilntomus pitkin rantaa. Tuon tuos-
takin näkyy pitkin koko Pyhän martta sillan jäännöstä,
missä pitemmältä, missä lyhemmällä. Ne muistuttaa
ohikulkcmille oulnmiehille heidän csi-isiensä kestämäisyyttä
ja sitkeyttä. Ne omat merkkinä, että ennen aikaan sau-
moiwllt ja wetiwiit weneensö Pyhökoskeakin — »yt ne
kuletetaau maiise hewosclla.

«No työpaikka on ollut tässä entiseen aikaan kun
tätäkin koskea on sauwottu ja noustu ihan ikään kuu»
muitakin", llnvcll Erkki, katsclluaa» muuatta rautasil-
lan hajonnuttn knttclmnn.

«On siinä ukot puhkineet jos puskeneetkin", nr-
meli lnskumics.

«Montn hikipisnmn se on Pyhä niellyt", lau-
sui Jussi.

«Kun tuli tämä hemoskyydillä kuletus tästä Py-
hän kohdalta, niin moni ukko yhä edelleen oli snuwonut
jn wetiinyt weneensä, entistä jälkeä, ennenkuin rupesi
mntsnmnnn pnrin kolmen markkaa kuljctuspalkknn, mnnn-
ticllc mukn »viskomnnn rnhojn. — Niinkii» oi» iisepin-
tnistn ihmistä »iäctsei» ja lunnhnnn tnpnnn kiintynyttä,
jotta ci tun mennä jatuuttaa maan entistä uulnn, cikii



80

osaa ajlliella, jotta u»lsi tapa moi ehkä olla helpompi".
Niin se laskumies haasteli laskiessaan.

«Wnnn cipii taitaisi cniiäu olla sitä miestä, joka
palkankaan edestä liiksisi »vetämään ja snuivomnnn Py-
hää", nrmeli Erkki.

«Kyllöhiin niitä palkan edestä olisi aina lähti-
jöitä", tuumi Jussi.

«No, palkaksihan se tulisi, mikä pitää wediitys-
pllltkaa maksaa", arweli Erkki.

«Palkaksi! -^ Ihtö werrnn tulisi siitä pnlknstn
ansioksi kliii» sin»»lle terivanruukuusta — sulaa tap-
pion", tuumi Jussi. «Lopulleen knksi pcnikillman pn-
lnmnn koskin »venettä »»ostnessn, lucuechiin siiliä nikankin
kollnckin kertnn sen edestä mitä wetopnltkn mniise mak-
san. Aikaa ja ruokaa ja mnimojn kulliisi siinä monei-
kin kerrat päälle palkasta".

— «Onpa siinä wcnc snnnut rlisniiksei»", tuumi
Erkki jn »viittnsi mnnnlln olewnn weneen puoliskon.

«Siihen lnski meuuii kesänä, lnski tnlliöon
toinen mies hutkuikin", »vastasi lasllimics.

«Itselaskijoitako ne oli?"
«Itsehän ne tohottimat".—

«Ihme ett'ei nuo lehmät mieri alas iuolla", mirk-
koi Katri, ihan mllleksimat jyrkänteen iipriistii. Eiköhän
niistä kosklllln jokuklllln tipahda koskeen".

«Noistako lehmistä? — Eipä ole kosknnn kuu-
lunut", mirkkoi lnskumics.

«Katsella maurottamat ihan kuin niityn aitauk-
sesta, eikö mistään muualta. —. On siellä hcmonenkin,



81

tamma warsoineen. Varsa kun terhottan pää pystyssä
ja katselee alas; emä ei jouda jyrsinuiiltäiiu". —

Tuossa on korkean rinteen peitteenä synkkä korpi,
selaisin kookasta, keltnkylkistii petäjää jn korkenlatwaista
utkokuusta lupottawlnc lchwinccu, joissa riippua hanp-
sottnn pitkä »uanlnhtlliua uamva. Haainoittanpn siellä
tillillä ijiikiis jn jykcivä honkn kaljuun jn hnrmnniin pin-
naltaan. Hnnmoittnessnnn siellä kestcllä »uoipin, ivi-
haiitin puitn, on se Mankuu» muislllltnnksce!» : kerrnn si-
nutkiii tnivottan elomuoimin kuluttmvn »unnhuus! —

Hei, nyt kuletaan kuin tunnelissa: korkeat äkki-
jyrkät kallioseiniit omat molemmin puolin. Matala pe-
tiijiiniireikkö kallioilla lisää seinäin korkeutta. Kapeana
juomana näkyy taimas, se on kattona tässä kalliokäytii-
miissii, jonka lattiana on palama koski. On tää jylhän
ihanaa!

Wnnn lnskeutuu jäilccn mnnt, jn muuttumat loi-
miksi jocu mnnnt. Tuossn on wn»»hn knsken pohja,
sitii pitkin juosta kikittiiii lammaskarja, ja kasken takana
kohoaa korkea kumpu yltä yleensä tanermapcitteinen,
siellä taloja, mökkejä nsuktninecu peltoineen niittyineen
ilmestyy tunskin kosken mnrrclle, muttn erinlnistn nä-
kee niissä kuin edellisissä, joinkin uuttn kntsottnmnn, joka
lisää hupllisuutta jn ihastusta .

. . Pian katoamat ue
ja aina muuttuu uusi maisema, muuttuu uusi näköala
— niin, pitkin pituuttaan tarjona Pyhiikoski alinomaista
ivaihtelun, tnrjonn uutta jn yhä uutta. —

Pällissä, Pyhiikosken toivimmatzsa kormassa, löi aal-
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lon kiipry weneesen, »valoi lyhyttä jll llhllwaa herraa
päästä taskuihin sllllkkll.

~Hw«' ä' det för skoj", karjasi lyhyt ja tihama
herm, kcnvahtaen istumaan ja katseli ympärilleen.
«Jaha — woi sun . . . märkä kuin . . . missä sitä
. . . joko sitä ollaan koskella?"

«Johan sitä on aitoja oltu", »vastasi Jussi, sillä
laskumieheltii ei joutanut nyt kormat eikä sm» mihin-
kään, ne oli lukossa, ajatukset lukinneet: koskessa oli
tarkka kohta, jota laskiessa kaikki ajatukset piti olla koolla.

«Pyhä . . . koskella?" kysyi herra.
«Niin, Pyhiikoskcllllhlln sitä ollaan, juuri Pällissä,

lomimmnssn kormnssn", selitti Jussi.
«Inhn. — Hickell stig upp!" herätteli herm ko-

mennan.
„Ne .

." oli pitkän ja laihan herran lyhyt mnstnus.
«Kör du!"
«Ne .

.
."

«Nouse katsomaan . . . Pyhäkoskea".
„Ne .

."

«Pyhä koski ...jo iulce"
«Ne . ."

«Jo ollaan niskassa". Lyhyk ja lihama herra
pudisti lujasti torvenaan. «Stig nu upp!"

«Ne, ne . .
."

«Katsomaan Pyhäkoskea".
„Pyhiikos . .

.".

„Niin .... nouse . . . katsomaan".
„Ne . . ."
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„No nouse", ja herra pudisteli.
„Ne, ne .

.
."

„Etkö hlllullkkann katsoa Pyhäkoskea", ja yhä pu-
disteli.

„Pyhii .
. . kosti . . ."

„Nouse katsomaan."
„TulewllNll . . . kesii . .

."

„Tulewllna kesänä! Nythän ollaan juuri koskella,
nouse katsomaan".

„Ne . .
."

„Hei Hickell, stig upp stråks!" jll herra pudisieli,
„Ne, ne, ne!"
Pitkä ja laihll herm ei noussut. Lyhyt ja lihamll

herra heittikin nyt häntä hcriittelemästä ja rupesi itse
silmäilemään ympärilleen tahi oikeammin eteensä, sillä
huomattuaan Katrin tirkisieli maan häntä, tukisteli yh-
dellä silmällä, tirkisieli jn iviihän ivtillin hymyili. Kat-
rin nnumtti ja häntä kainostutti jn hän piti huimin
nurkknn suunsa edessä, katsahteli Erkkiin ja silmäpuo-
lella herraan.

„Mistiiii työ ootta?" kysyi herra Erkiltä, koet-
taen käyttää ylimaan murretta muka ivenemiesten mieliksi.

„Tuolta ollaan Kuhmosta", ivastasi Jussi.
„Kuhmossllhlln syödään petäjän kuorta?" armeli

herra,
„Tiiytyyhiin sitä mölistä sitäkin syödä", mastllsi

Jussi.
„11l kumminkin omat tytöt noin punaposkisia",

ja herra katsoi Katriin.
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„Tytöt syömät lepän kuorta, sillä ne on puna-
poskisia," tuumaili laskumies.

„Ole
. . . maiti . . . sinä manha .

. . konna!"
lausui herra laskumiehelle noin leikillä tietysti. „Katso,
että menee hymästi maan".

„Hywiisti menee: kimelle menee", armeli laskumies.
„Klltso .

.
. kiwi on kculll» edessä .

. ."peloitti
muka herm laskumiestii.

„On siellä montaki", oli masinus.
„Waan eihän . . . eikö . . . meneehön se .

.
.

lasketaanhan joskus aiman kallion kohti?"
„Lasketaan monestikin. Tuosiköön laskettiin", tuu-

maili Jussi, sillä laskumies ei joutanut nyt taaskaan
puhelemaan.

„Menniiänku . .
. mielähiin sitä lasketaan — eikö

niin, sinä laskumies?"
Ei mastllustll.
„tzei laskumies! . . . lasketaanhan?"
„Ne .

.
."

„Hickell stig upp!"
,Me".
„Stig upp du din .

.
.!"

„Ne. Ne".
„Nuku sitten ijankaikkisesta ijankaikkiseen. — Onko

se .
. . wai missä se Pölli? — Laskumies!"
„Mitit niin?"
„Että se Pölli?"

'

„Io siitä on tultu Pällistä. Siinähän saitte
mettä törmillenne," ivastasi laskumies
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„Lasketaanko siinä . .
.?"

„Eihän siinä laskematta päästä".
„Niin . .

. maan .
.

. tuota . . . kallioon .
. ,"

„Mihinkä te olisitte joutuneet jos siinä kallioon
olisi tärskäytetty?"

„Sinä sen . .
.! Eikö siinä lasketa kohti kallion?^

„Mitett milloinkin".
„Sinä nyt olet tyhmä kuin talonpojan saapas! —

Laske kohti tuota kallion . .
."

„Laskenhan minä, jos herralla haluttaa hypätä
kalliolle meneestä".

„Haista . . . hyppää itse ... En minä sinun
kanssa kehtaa . . . minä puhelen tään tyttösen kanssa.
— Taidat olla tämän morsian?" Herra miittasi Jus-
sia. „Olette yhtä pulskia molemmat".

„Hihi hihi", pirahti Katri nauramaan ja peitti
huiminnurkallll suutaan, katsoi Erkkiin ja sitten silmäpuo-
lellaan herraan.

„Kyllä ne on nuo . . . Kuhmon neitsyet .
.

.

Ettekö rupeaisi . . . minun routvakseni .
.?"

„Hihi hihi hihi".
„H°H?"
„Miks'ei . . . hihi hihi".
„Ei tarmitsisikaan . . . huh! . . .

pahuus!
. .

."

„Ne . . . ma faan! . .
. murisi pitkä ja laiha

herra, kohoillessaan istumaan. Aalto läikähti yli lai-
dan, läikähti Hickell'ille niskaan.

„Mikä . . . äh! .
.

." ähki Hickell pää mähän
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nuupollnnn ja silmiikullat raollaan. West tippui hatun
liepeestä, nenän päästä ja tukasta.

„Ollaan Pällissä . . . Pyhiikoskella . .
." selitti

lyhyt ja lihllma herra nukkumasta heränneelle tomerilleen.
„ÄH! . .

." ja piitä ja laiha herra siristeli, huo-
kaa — selterssiii —".

„Mistä selterssiä iiiiillii . . .?"

„No, lasi raitista mettä — äh!"
„Ei ole lasejakaan".
„No, — liihtiiiiu — pois! . .

." se pitkä ja
laiha herra mirkkoi.

„Kohta pääsette", mirkkoi Jussi.
Lopulleen oli juossut jo Pyhä, asettunut oli kuohu,

aallot pitimät »vaan pientä kisaa ja »vähän »vaahdossa
pisahteliwat — wielä muutamia kertoja euncnkuin las-
keutumat tyynessä lepäämän lammen suivnntoon.

Viimeinen mutkn oli tultu, rnilhallisissa »vesissä
soudeltiin. Tyyucnii lepäsi joki, jyrkkien millntörmäinsii
sylissä jn »välkkyi lluringo» paisteessa. Päästystä len-
teli jn limcrtcli. Toisia lcniell suhkasi alhaalta, tuosta
ne »vcdcn pintaa lentää piuaillmat kallistellen ja m»it-
kia tehden. Toista lenteli korkealla ilmassa, siiutäivissii
miipluttcli. Ainapa kuitciikin milisi niitä törmäin rin-
teillä, pcsicnsii äärilläkin — riitti näet niitä juka paik-
kaan. Vaan uiikyipii pitkin jokimnrtta ja ctiiiimpää
manruje»» rinteiltä ihmiZnsuntojn, siistejä tnlojn mihnu-
ti»e lnihoiuccu. Näkyi tuolla korkcau metsä» luoua
Herra» huone jn toruistn tu»iluu kellojei» tumnjnivn
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niini. Kansaa oli liikkeessä siellä täällä jn enin osn
näyttää llikkuwnn kirkolle — oli Hcrrnu päiwä nyt. —

Kaksi Mikkoa on siis oulumiehet olleet matkalla
— onpa oltu jo. No ei ole kowiu äijää enään jälellii
mcuomntknstn, illaksi kerkiää tästä »virtamaa jokea Me-
rikosken niökllnn jn siitä pinu lllvnhtnn Ouluun.

Onpn O»llussn Nleksnntcrinkintori, rnntatori tnil-
pungii» eteläisessä osassa, maikka narikkaioriffi on käy-
täntö muuttanut sen ylhäisen nimcn. Tiimiin korkea-
nimisen torin keskellä oli mielii muuinma »vuosi sittc»
kaksi pitkää riwiii pnhanpäiwäisiä lnutntoppcroitn. Knup-
pnpuotcjn ne oliiunt, wnnn näöltään kuin ....noncnonc
oli moisia jotllei kehtaa määritellä, maan kaupungin ko-
ristukseksi ne siinä oliwat ja kesti siiii oululaisten sil-
miii. Päätettiin mihdoin lnutnkoppcroissaan knupustc-
lcwien cukkojcn kermeydcn wiioksi rakentaa oikea puoti-
kisto. Sitcn häwisi nuo lautakopperot ja tori sai toi-
sen muodon.

Narllkamntaan lasti maannutni-aamuna usca>npia
korkealla törröttäwii» tcrivniucneitä. Nc tuliwat Toppi-
lansaliucsta, jonnc oliiunt purknucct lnstinsn. Ra»»nnssn
nosteliiin »vcucestä kalsiit, tyl»nyrcin alla olleet rangat,
joita akat kilman riensimiit ostnmnan, jn alettiin ratkoa
ivencestä riipcitii, hattuja ja marppcita. Ku» »e oli
irti saatu, panlliu ne mcnecu pohjalle, »unnn »>»elnn jn
muut mcnctnlut hominnsi llikiu ponvnrinsn makasiiuiin
säilyy». Mllkasimiin pantiin tyhjä piimäleilikin, »vaan
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emäs-arkku ja kontti kannettiin kahden miehin snumomessa
ja iviinannssnkat kulkeusimat kainalossa.

„Eikö tässä enään . .
. »uni onko tässä tviclii

knupustelloitn?" armeli Erkki kulettnessn narikan siivu.
«Olla pitäisi", tuumi Jussi,
«Eihän tuota enään kohta narikaksi tunnettaan,

tun on rakettu tuommoinen tallinkopsa tahi mikähän on
oleminaan".

«Siinähän ne nyt näkyy kaupustelijat olemankin",
mirkkoi Jussi.

„No, cestyy sc tuo nmilma yhä maan," arwcli
Erkki. — „Otll Katri sinä tämä uassakka, kun ci näy
olcwlln sinulla mitään kantamisia".

Katri otti miinanassakan Erkiltä. „Mcnec se toi-
nenkin," armeli hän.

„Kulkcehan tuo minullakin," tuumi Jussi. Vaan
Erkki sanoi Jussille: „aniia hiiucn kantaa!" Jussikin
sitten ajatteli että jos se nassakka painaa kelloa lumin
taskussa. — „Otahan sitten", mirkkoi Jussi.

Katri otti toisenkin miinanassakan ja toinen toi-
sessa toinen toiscssll kainlllossa astui hän Erkin ja Jus-
sin jiilcssä, ivikelsi. Pärpuumiin sitä mentiin. Molem-
mille puolilleen katseli Katri ja käiintellhe astuessaan,
olihan sitä katselemista. Missä kummempaa mielestään
oli, pysähtyi hän iviihiiksi aikaa ihmettelemään, waan
sillcn taas juosta hiltuttcli Erkin jn Jussin jiilcsiii,
juoksi jn uassnknt kninnlossn kumisi. Käännyttiin juuri
nurkasta toiselle kadulle, »iin tuli muutamasta portista
tytär hewon selässä, semmoinen kummitus, jotta se py-
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siiyttt Katrin siihen paikkllll». Katri katseli, katseli ja
katseli niin kauan kuin näki ja kun hän ei enään näh-
nyt, kääntyi hän ihmetellen mielessään taas juoksemaan
Erkin ja Jussin jälestii, maan niitä ei näkynytkään
enään. Katseli ja katseli Katri, niin ei. Joka taholle
koetteli hiin katsella, sinnektin mistä oli tultu, niin el
maan näy, wiihiit kai ne siellä olisi. Vaan portilla,
josta se ratsastaja oli tullut, huomasi hän, Erkkiä ja
Jussia katsellessaan, hymin korean esineen, lumataulun;
ihmekalu se oli Katrin mielestä, ja siirtyi hän sitä kat-
selemaan lähempää. Keskellä katua hän seisoi nassakat
molemmissa kainaloissapa katseli tumaa portilla.

«Mika pökelö se sinä olet, joka seisoa toljotat kes-
kellä latua lemeiinit kuin seitsemän leiiviin uuni?" kar-
jasi hänelle muuan hemosella ajaja.

Katri siirtyi laidemmaksi katua mähän nolona,
ajatteli ajajasta että mikähän se sekin oli ja katseli ym-
pärilleen, että eikö sitä Erkkiä ja Jussia näy. Ia kun
ci näkynyt, kääntyi hän taas katselemaan sitä kuivaa
portilla. Pistiiysi hän ivihdoin portista sisään, että mi-
tähän siellä kartanolla mahtaa olla. Onpahan yhtä ja
toista, maan ei mitan» suuren suurta kumman.

«Mitäs tyttö katselee?" kysyi muuan naisihmi-
nen astuessaan poikki kartanon. Katri ei tiennyt miiit
sanoa, oli kauan aikaa ääneti, waan ivihdoin ivllstoin
tahtoaan mirttoi: «Onko se Erkki ja Jussi täällä?"

„Ei täällä mitään Erkkiä eikä Jussia ole", mas-
sasi nainen.

Katri läksi kaivelemaan takaisin portille ja portista
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ladulle. Katseli eikö Erkkiä näkyisi, maan kun ci nä-
kynyt, katseti taas sitä kiimaa portilla.

«Mitä se siellä töllistelee — Katri!"
Katri kääntyi katsomaan että mistä se iiiini tuli.

Toisella puolen katua, juuri mastapäätä oleman talon
portilla seisoi Erkki.

«Etkö älyä tulla!" mirkkoi Erkki.
Katri meni Erkin luo ja hywin hywillii mielin.
«Kuu jää koto piiimiiksi töllistelemään", lausui

Erkki astuen edellä pirtiiiu.
Kain laski nassakat kainalostaan arkun mierecn,

katseli pirttiä, istui sitten penkille ja rupesi kertomaan
näkemisiin. Vaan Erkki aina sanoi että eihän tuo nyt
ollut mailman kummaa, näkee sitä kummempaakin. —

Nythän sitä on joutaivaaaikaa, masta tiistaina kun
pääsee riikyysen. Pienimmät ostokset saattna nyt os-
taa joutessaan, mikäli emiismhat yltää. Eipähän ole
sitten lähdön aikana enään kaikki haussa ja kylliksi sitä
on puuhaa lähdön aikllna sittenkin. Suolat ja jauhot
sna pormllnsta jll nc kerkiää sitten lähtiessä ottaa. Sii-
hen suuntaan Erkki ja Jussi tuumimat ja Viiiittiwiit is-
tuessaan pirtissä ja tuvllkoidcsslllln. Vaali Katri solu-
hutti yltään mattahllmcen jll otti kontista mytystä toi-
sen, tosikomiahllmeen, muuttipa antumkengiitkin pllkii-
lvllrtistcn pieksujen sillan.

«No, oisikohiintii sitten lähteä astuksimaan", mirk-
koi Erkki. — «Lamminhan siellä on sää, ei klli sitä
takkia tarmiisc."

Ia niin sitä lähdettiin kaupungille. Erkki ja Jussi
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sinisissä housuissa, mustassa tiimissä jn näkyi punaiset
paidan hihat. Katrilla oli aillumkcngät jn kirkkohnme,
maan se oli monella moniiuisellll mutkalla ja poimulla
kurtistunut maMlla. Astuttiin katutöitä, Erkki edellä
asteli, tuli sittcn Jussi ei juuri jälcllii eikä rinnalla-
kaan, noin maan siivulla takana. Vaan aika kappa-
leen jiilellii astui Katri, tuon tuostnki pysiihieli katso-
maan ja juosta hilkkasi sitten likemmiiksi. Niin «sint-
tiin ja käytiin puodista puotiiu kyselemässä, mitä se ja
sekin maksaisi ja tinkailtiin ja tinkailtiin ja liiksimill sit-
ten aina puodista armellen, että eiköhän tuota saisi muu-
alta helpommalla.

Astuttiin kellosepän puodiu ohitse ja kaikki pysiih-
tyuviit katseleman» ikkuunssn olemin kelloja. Erkki ihmet-
teli ja ihmetteli Katrikin. Jussi tuumasi: «tuossa oist
hymii silinteri", jn kun lälsiwiit pois nstumnai», arwcli
hiiu: «eipä tuossa ollut yhtään patentlliwnriakaan".

Astuttiin taas katua, katseltiin puotilolla ja pis-
tiiyttii» niissä kyselemässä hintoja. Erkki se aina as-
tui edellä, Jussi siivulla, takana, Katri mikelsi jiilcssä
ja pysiihteli mällin katsomaan jotakin mielestään ihmeel-
lisempää, niinkuin kotkaa apteekin otvelln, tullatllill puu-
rinkeliii palaripuodin oivella jll kultasllllpastll kirjoituksi-
lleen Aströmin kenkäpuodin luona.

Käydä tänttyröi issitkn ja Erkki armeli, cttä olisi
tuo terran hupanen ajaa wietcrinickta kärryissä, ncli-
pyöMisissn rillntteissll.

«Paljonko tahdot poika, kun ajat päiistiipiiiihiin
katua?" kysyi hiin.
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«Markanhan se maksaa noin isäntiitniehiltä," ivas-
tasi issikka.

«Ole iyhjiiit .
.

.!"

«Paljonko isäntä antaa?"
«Paljonko tahdot tästä kirkolle?" kysyi Erkki.
«Seitsemänkymmentä »viisi penniä".
«Eihän toki . .

."

«Paljonko sitten?"
«Paljonko tahdot tuohon nurkkaan?"
„Puoli markkaa".
«Voi pakanaa, kun on kallis", artveli Erkki.
«Paljonko isäntä antaa?" kysyi issikka.
«Kymmenen penniä hengestä".
«Ei saa kolmia kulettaa, maan kolmekymmentä

penniä kahdesta hengestä".
«Ei . .

."

«Viisikolmatta penniä", helpoitti issikka.
Erkki katseli Katriin, joka oli jo kerinnyt heidän

luokseen, ja sanoi: «aseillanko lystiä, oikein hermspelissii?"
Katri ei mastannut mitään, hymyili maan.
«Viisikolmatta penniä, eihän tuo nyt wie ei puu-

hun ei pajuun sen mertainen. — Lähtekää pois isäntä!"
houkutteli issikka.

Erkki aulasi kukkaronsa, haki wiisikolmatta penni-
sen, antoi issMlle, istui kärryihin.

«Tule pois Kntri, eihän tuo nyt suurta koloa
tee yksi sttutarinmllrkkll".

Naurusuin astui Katrikin sinne Erkin mereen ja
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issikka läksi ajamaan ja ajoi hölkötteli seuraamaan nurk-
kaan, ja siihen Erkin ja Katrin lystinajo loppui.

«Ei sitä tuota hywiiii paljolta saa", armeli Erkki
Jussille, kun tämä oli saapunut heidän luokseen.

«Eihän toki", arwcli Jussi ja matkaa taas jat-
kettiin, puodista puotiin kyselemässä hintoja. Puolisen
aikana liiksimiit kortteeriinsa, ja oli heillä muutamia
ostoksia tehtynä jn lähes kaikki kaupungin kauppamiehet
oli käyty.

Jussi oli jo kaikki ostellut miiii hänellä oli os-
tcttllmna, man» eihän sitii paljon ollutkaan, muitten asi-
oita eräitä. „Uni-kirja" Anna Marille, naapurin renki
Mniillc kaisi kyynärää piknncllin, Tittlllnnuiemen piika
Susannalle kartlliunihuimi, ja sitten hän mielä oti os-
tnnut snmipiipun, jonka aikoi wiedii ruoii-iimmiille ou-
lutuliaisill.

Erkki ei ollut saanut ostetuksi kuin sikuna pari
tötteröä, Katrille oli hän ostanut „Laulun siitä hir-
iveiistii kalasia, joka nähtiin Pariisin cdustalla . .

."

ja pienen ympyriäisen peilin, sinkkipcltipuitteisen ni-
ivelnickka peitin. Paljon oli ostamatta wielä, oli kah-
mia, soturia, nisujauhoja pieni pussi, riisiryyniii muuan
naula, mannaryyniä, kasakkarctllnkiä, lankllpuntti, höy-
liinteriiii pari, rullatupakkaa, aapinen ja katkismus Par-
talan pienelle pojalle, joita hän oli jo kysellytkin, maan
ehti yhä mistä saisi helpommalla. Apteekissa oli hä-
nellä niinikään mielä asioita, rohtua oli sieltä saatama,
Holmani»», tiilmaiinia, kultllkretllll, kreetlljunia, tullmuo-
riwettii, yhdeksänmiehen moimaa, saakelinpojllnkorman-.
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»voidetta, sydmuculiillätysroppin jn knlnumnt-
sa-öljyä. Oli sitä asiaa mielä ja niitten muistissa pito.
sehän se maimaksi käy. „Pitiiii hän se Katrille
no puolisten syötyä . .

." njattcli lopuksi Ertti.
Puolisicn syötyä liihdcttiiuti» taas kämclemää»

ostoksille. KäwelleSsä tultiin kultasepän luo, niin Erkki
sanoi Katrille: „tulehan tänne Katri". Molemmat me-
nimät sitten puotiin jn Jussi odotti ulkonu. Vanu kot-
»vnsc» jälteen tuluunt he tnkaisin jn Erkki sanoi: „kiiy-
dään toisessa sepässä, jos oisimat helpompia".

Astuttiin jn ctsiskeltiin toista kultaseppää. „Kiiy-
diiiinpäs tässä", mirkkoi Erkki kun oli keksitty toinen
kultnscppii. Kntri mcni Erkin jälestii sisään, wnnn Jussi
luuotteli. Kotiunsen kuluttun iullmnt he Erkki edellä
ja snuoi: „mcn»ään osinmnnn sieltä eusimäiscstä".

In niin läksi Ertti jn Kntri nsiumnan snmojn
jälkiään. Vnni» Jussi crosi Erkistä jn Kntristn omillc
tcillecn, läksi nstllmaan toisanne päin. Mutia kiiltiimä
sormus oli Katrin mascmman käden nimettömässä kuu
hän Erkin jälestii tuli kultasepän puodista, misiii oli-
mat jo kerran ennen käyneet kysymässä sormuksien hin-
taa. Hyivilliiän oli Katri, hänestä tunti» niin somalta
ja oudolta, jotllci hän tiennyt missä hän kätensä pi-
täisi. Häntä kainostuttikin mähän pitää sormusta, ar-
meli jotta kaikkihan ne katsoo. Senpiitiihdeu piti hän
kättänsä röijyn alla ja mähän mällin pysähtyi katso-
maan, cttii oliha» sc sormus formcssa.

Erkki haastcli Katrille astuessaan edclln, maan
ci sc joutlluui Katri siellä jälessä kuuntclcmaai», ajatteli
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muuta ja hommasi muuta, sc sormushan sc wei koko
huomion. Kerranpa kysyi Erkki jakun ei kuulunut Kat-
rilta »unstnustn, kiiiiutyi hiili kntsomnnn. Katri seisoi
kaukana jiilcssii. „Mllii si»»ii seisoskelet siellä?" huusi
Erkki ja Kain lopetti sormuksensa katselun ja läksi juosta
kipittämään Erkin luo. „Kun kuhnaitec kuin mikähän
.

.
." lausui Erkki ja läksi tnns nstumnnu cdellii. Wnnn

kuu miihnn matkan oli nötuttu, kysyi Ertti Koirilta:
„00111l koskaan njnmit höyryllä?

„En ole", ivastasi Katri jiilestii.
Astuttiin nyt hoyrylniiunrnntnan jn Erkki nntoi

Kntrille kntsikymmcntä pcnniii, joilla hän pääsi picncssä
höyry-alussa Toppiln»»snlmcel» jn sieltä tntnisiil. lisc
hii»» ci rnnhtinut lähteä, jn snnhnn tuotn njnn huo-
menna kun pitää mennä mkyyscn. Kntri läksi yksi-
nään jn Erkki muotti scn aikaa, — tuntikauden —

rauuassn. In kun Katri tuli lystinajostn, lähdettiin
korttccripnikknnn. Siellä Erkki tuumi ostorsistnnn jn
Kntri katseli yhä sormustaan, miltasteu siihcn mil-
tnscmasta päästyiiäuki!». Knllistui molcmmnt pirtin pcn-
tille niknusa nuutsi »uiihnn uuknhtanksccn. Pia» Erkki
nukkuikiu, mnan Katri ei saaniit unta, hiincstn tuntui
niiu soiunltn siellä mnscmman käden nimettömässä, »uin
somalta jolla mähän mälli» sitä piti katsoa, että mikä
siellä, tnhi että oliha» sc niuaki» sormus. Juuri kat-
seli Katri sormusta sisäpuolelta, että monenko karaatin,
tun rupesi soitto käymään kartanolla. Katri läksi kat-
somaan ja kuuleman». In kun hän meni porinille, min
se soittnjn herrn nosti latkin, jottn hän njntteli että pi-



96
täisikö sitä mennä pistämään kättä. — Vaan eipä nuo
pormarin piiatkaan menneet .

. . seisomat waan. Ia
se herra soitti, oikein koreata mäiinsi. Vähän mä-
llin nosti lakkiaan Katrille ja nauroi. Viimein kun
oli wähän aikaa soittanut läksi pois. Vaan ei hennon-
nut Katri siihen heittää, läksi jälestii, kun näki muita-
kin menemän. Ia kartanosia kartanoon seurasi Katri.,

Jussi oli kuleksinuk kattiloita humikseen maan,
suotta aikojaan. Nina hän ajatteli, että nyt se Katrin
sormessa sormus tiilillä. Pysähtyi hän kellosepän ikkunan
eteen ja katseli kelloja, maan ajatuksissaan näki hän Katrin
ja sormuksen hänen masemman kätensä nimettömässä.

«Hei, pmstui, koppusimai".
Jussi katsoi, kuka se. Kusti.
«Kellojako katselet? — Wnnn kuule, täällä olisi

minulla mähän lilliti. — Tulehan tänne", tuumi Kusti
jn meni edellä portin taakse.

«Tämmöistä ainetta ei ole ryypännyt muut kuin
minii ja yksi kuppari Helsingissä ja sinä nyt!" kehui
Kusti pullonsa sisusillll.

«Mitä se on sitten?"
«Maista mielä — anna mennä, ei se tapa —

ei se ole kuin koljattia, kolmentoista ...ei kun tuota
kolmen markan koljattia. — Ryyppää mielä. — Kun
ei niin ei. —

Vaan lähdetäänpä nyt katsomaan missä se torni
on, sc horisontti — muistathan, josta puheltiin".

„I°°".
«No lähdetään".
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Liiksimiit he astumaan ja Kusti piteli Jussiakau-
lasta. Tultuaan tornin luo, istuimat he törmälle tällä
puolen jokea.

«Tuossa se on se horisoiitti", miittasi Kusti tor-
nia. «Sen jälkeen se minun kelloni kiiypi". Kusti kat-
soi kelloaan. Sitten siinä törmällä istuttiin ja ryypiii-
tiin ja Kusti kehui kelloaan ja ryypätessään konjakkiaan.
Ruivetiiin hankaamaan »vaihtokauppaa ja tulikin ivihdoin
kaupat. Kusti lupasi pitää harjakkaiset ja siinä aikeessa
lähdettiin narikkaa», missä sai kahmin, astuttiin ja ke-
huttiin kellojaan ja Kustilla oli käsi Jussin kaulassa.
Waan kun höyrylaimamnnan simu asiuttiin ja Jussi
huomasi Erkin istumaksi siellä, teki hänellä mieli lähtea
sanomaan Erkille, että ....Niin, ei hän tiennyt mitä
hän olisi oikeastaan sanonut, maan halutti hänellä jo-
takin sanoa . . . Ankaa olla, armeli hän taas toisakseen
ja tarttui Kustia kaulaan ja rupesi laulamaan:

«Kukapa se senkin rakkauden.
Kukapa se senkin rakkauden
Raukenewll» luuli,
Raukeneman luuli.

Joka oli paljonkin kuumempi,
Joka oli paljonkin kuumempi
Kuin pakaritumll» uuni.
Kuin pakarituwan uuni.

Lännellä nousi musta pilmi.
Lännellä nousi musta pilmi.
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Joka ei mettä tvuoda.
Joka ei wettii wuoda.

Turun linnan markkinoilta,
Turun linnan markkinoilta
Mullekin henttu tuodann,
Mullekin henttu tuodaan".

Kun tulimat lähelle narikkaa, lnuloiwnt he yhdessä:
„Täss' on poika kun meren pilli

Meren pilli ja meren pilli,
Tass' on poika kun meren pilli
Tuulella hiiilytetty.

Mnmmnn kotona knswntcttu,
Knswntettu jn knswntettu.
Mamman kotona tnswatettu.
Tytöillä säilytetty".

«Mitii pitää isännälle?" liiverteli muuan narik-
ka-eukko Kustille ja Jussille.

«Tuuka piiut lllllkn mnni", wirkkoi Kusii eukolle.
«Wnsknte wnrn?" pani ciitkokin ainoansa liikkeelle.
«Vaskille »vara — kommer, kommer kouriin ivan-

halla wencellii, herre kuut loon su sciivcr, ci se knndu
»vaikka sc hciluu", lasketteli Jussi.

«Anna kahmia eukko", käski Kusti
«Täältä isännät saamat kahmia", mirkkoi toinen

eukko, «llilkaa tänne istumaan".
«Rinitllntilkuta, rllnttantlllkutll . . .

."

«Isännätpä iloisia omat".
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«In kilisi jupilo, nyt on meillä iso ilo!" kiljahti
Jussi.

«Tässä on kahmin, ottakaa isännät!"
«Toi isännät, toi cmänuät, toipa nuo muorii

Niiu tahmillko. Mä kiittää sitä emäntää mnhdnn, joka
pöydät tiiytccn ahtnn. . .

."

«Hei, Jussi, pnl»e koljnttin knhiviin jn kierrä pos-
keesi, »väljähtymästä," kehotteli Kusti.

„luu, lnhotnrjuu.
Herrnt uc ninn sanoo,

Että tenuninics juopi »iin pnljo»».
wna» ter»un»»»ics k»i»t ryypynkää» ryyppää, »»iin sitä jo
moiiitnn»."

„No, ryyppää, Jussi," kehotteli Kusti.
„luu. .

."

„Pohjaan!"
«Toisella kerralla — Tuppi — Matin motti

merrnlln — Kuulkaa emäntä, »vai roiuvako te ootte. .
."

«En ole roumn enkä emäntä, kun ci ole minulla
herraa eitä isäntää," sclittcti cutto.

«Tyttö-ihmisiä sitten?" kysyi Jussi.
«Tyttö-ihmisiä."

«Nouse lempi liehumahan.
Kunnia kupllhumllhan
Mi kuuen kirkkokunnan.
I)li knppcliu knheksa»!
Ei sitte» sinä ikänä.
Jos ci tiimi tcsänii
Nouse uoppo, seiso seppo

.
.

."
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«Vai saako teille lempeä nostaa?" kysyi Jussi.
«Mieleenhän se oisi."
«Lisää kahmia," käski Kusti.

«Kaks oli meitä potkaista.
Hurraamme pois hurma.
Ia me laulamme Oulun tansseista,
Sun konhmatu riijatu mllallei!"

«Elä mölää, Jussi," kiellcli Kusti.
«Olkaa siimollll, isäntä," rauhoitteli eukko.
«Siimollll sikijiit, Jussi tunss'! Waan

Hämccnlinnan markkinoilla
Löysin uudcn pillin.
Heijuu wiikuwalla
Löysin uuden pillin.

Jolla minii nättejä likkoja
Kammariini soitin.
Heijuu wiikuwalla
Kammariini soitin."

«Elätä huutele," kielsi yhä Kusti.
«Haistu huttu, manha tuttu.

Vieläkö sulle muuta.
Heijuu wiikuwalla
Vieläkö sulle muuta."

«Täälläpä aita laulurastas," »virkkoi muuan mies
miulu kainalossa.

«Ia siiliä näyttää oleman komopuun »vinguttaja,
annahan helistä nyt .. . Tule ottamaan ensiu ryyppy,"
toimitteli Jussi. «Ryyppää! — No, soiia nyt siiii
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kiperän tuonpuolimmaista, metele koko rokan pituudelta.
— No niin. — Se on sitä.

Tariiioi, tarinoi tyttöin kanssa.
Tarinoi, tarinoi tyttöin kanssa . ,

Soitahan sitä: Härmälä, Härmälä, osta kenkiä,
osia kenkiä, osta kenkiä. — Se on kiperä polkkaa. —

Etkö osaa? No, soita sitten — miten se olikaan .
. . että.

Jopa alkllll akat.
Niiiikui» täydet makat
Lattillllll wäännellii;
Siinä ilman taksaa.
Kuinka kukin jaksaa
Morsianta käännellä.
Saamat myöskin huutaa.
Jos on heillä suuta:
«Nyt on meille tuotu
Uusi nuori muori;
Terme olkoon tulos.
Sisälle ja ulos!
Kaikki ämmät äännelläiin.
Ensin sieppaa Maija,
Siiten kllllpplla Kaijll,
Riitll, Liisa, Tiina;

Osaatko sitä, niin laske tulemaan?"
„En osaa," selitti miuluniekka.
«No, soita, cttii

Pojat kansan urhokkaat . . .
."

«No, sen osaan," rvirttoi soittaja ja soitti
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«Etkö osaa sitä kahden hengen äkkinäistä soittaa?"
kysyi Jussi.

„En minä osan."
„Nyyppäii sittcn! -^ Wielä knu»»»ii! ivcrtn hilt-

knsec puteliin pohjassa. —„

«Kiitoksia!"
„Minii ota» miimeisen tilkan, sen siunauksen kiila-

uksen — tuo ei tarmitse, hän lepää — lepää mahmass'
muhllss'. — In rakas meljeni — niinhän se meniiläll
ncnkin sanoi mcljcnsä haudalla — ja rakas meljeni
livana! Koskns kuulet Ruotsin rutinan, niin silloin
sinäkin tctrpasiai!" . . . huusi Jussi Kiistin kormaan
jn sitten rupesi ryyppäämään.

„Elkän ryypätkö cnäiiu, isäntä," kicltcli »nrittn-
cukot, joita jo oli »iscampia keräytynyt siihcu ympärille.

„Tiist' sant suuparkaiu, kost' »uiclii mukaau läk-
sit, saat sinn sitten jnuoo »älkää nähdä kun »uiuuötn
niin jiittyu," »virkkoi I»!ssi jn ryyppäsi.

„tzn' hn» pctnnlt?" tiimäytti kysyn muun» nnrll-
tacukku toiselta, joka oli kahmin antanut.

„Nni", oli tiimini lyhyt »vnstnus.
„Hinksnknn knhwit," nlkoiwnt eukot Jussille.

„Mnksettu jaksettu tanssit jo tosin
Ia oluet oisi jo ostettu.
Haihtunut kuihtunill kukkaron kuplu . .

."

„Maksa mies kahmit, eläkä reuhaa siinä!" torui-
wai cutot.

„Minä re»ihann ja pauhaan, pnuhna» ja saar-
nani», jn tuultnnt hnrtnnsti, sillä tcruitn» »nicleenue yh-
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den tärkeän asianhnnrnn. Snkkolnssn jn Snttolnn pap-
pilassa ja sei» kattilassa on aiun kaalia, on aina kaa-
lia .

.
."

„Etkö lupaa maksan kahmisi?" tuisllwnt eukot
kaikki Jussi!» ympärillä.

„Lupaa . .
. Minä kissa katin poika lupaan ja

wannon, että kaikki hiiret jn rotat hengiltä pois otan,
enkä koskaan marastn, ivaan katson talon parasta ..".

lateli Jussi ja istuutui sitten penkille, pää rctkallaan.
„Hcrrn jestn, siihen se nyt humnltuu, eitä sna »nnk-

sliu knhivistn," päimittcli eukko.
„Kuule, maksa kahmit!" karjui muuan eukko Jus-

sille ja röykkyytti häntä olkapäistä. „Petka wai mikä
sinä olet!"

„Pictnri Peknn poikn mnrasti »nangilta »voita,
mcni snksnn saunaan, pam snkili nnulnau, »voi suli
sättii» .

.
." tolkutti Jussi.

„Käsketäiin poliisi, jos ct maksu."
Ei ääntäkään.
„Mcnc siuä iuoltn uurknsta katsomaan citö näkyisi

poliisia, mcnc Katri".
„Katri kaiivoon putosi, toinc»» päältä katsomaa» .."

inutisi Jussi, tointui, jn knivnhti pystööu. «Kusti hoi,
lähdetään ..."

«Ei ollenkaan, ennen kuin on maksettu", eukot
tirskuimai.

„Mokomnt retkaleet, kuu tulemat muta juomaan,
cilii sitten makseta", huusi se cutko, joka oli kahmin
antanut.
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«Niin, snnoknn . .
. Mokomin terwnhanhin .

.."

alkoi eukkojen suut laulan.
Van» Jussi lauloi

«Henttuni heitti mun, heittäköön waan
En minä tuota surre.
Hei, etkö sii luule tämmöisen pojan
Uutta henttua saaman!"

Niiu hän lauloi ja lauloi jotta tori raikui.
„Huutelc wnnn, kohtapa nuo poliisitkin tulemat!"
«Poliisit — sanokaa »iille, että minä olen ku-

ningas Herodes ja heidän pitää kumartaman maahan
ja rukoileman miuua".

«Kyllä kai, snathan nähdä kohta, kuka se rukoilee".
«Kusti!" huusi Jussi.
Kusti heräsi ja rupesi lnulnn hyräilcmiiiin:

«Liihcmpä riihtä ripsumaan,
Heijupa heijun heijuu.

Kuumriihtii kapsimaan,
Heijupa heijun heijuu.

Onkos miehet kotona?
Heijupa heijun heijuu . . .

."

«Maksakaa kahminne", piukasi joku eukko Kustillc,
«Joo, joo, mörloot", mirttoi Kusti ja alkoi kai-

»van rahna kukkarostaan, hyräillen:
„Paljonko niitä tarmitaan?

Heijupa heijuu heijuu".
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Vaan Jussi istui tnas penkillä ja pää retkotti
rintaa wasten, silmät puoli ummessa.

„MM se täällä on?" kysyi poliisi, tultuaan paikalle.
„Tuohan tässä eliimöipi", sanoimat eukot ja osot-

tuvllt Jussia. „Sehiin tässä huutaa jll laulaa".
„Waan enhän minä sillä laula.

Että heleä on ääni ja ääni.
Vaan tuotuhan minä lauletcn
Tuon henttuni itämääni . .

."

lauloi Jussi istuessaan.
„Mikii mies sinä olet?" kysyi poliisi Jussilta.
„Minii olen kuningas Herodes. — Jos sinä olet

yksi herra ja yksi kuniugns murjaanin maalta, niin lnn-
kee minun eteeni polmillesi ja rukoile minua", lnusu-
eli Jussi, yhä istua nyköttiien pää rintaa masten.

„Wni »uin!" sanoi poliisi. „Wicdääi»pä kunin-
gas Herodes palatsiinsa". Poliisi iarttui Jussia hnr-
teisin jn kohotti seisnllecu.

„Pois moukat taikinasta, sanoi Riiiu russakoita!"
lausui Jussi, karisti poliisin Harteistaan, täksi astua
hoipertelemaan, huudellen Kustia. Vanu Kusti oli
löytänyt kinttunsa, nähdessään poliisin tuleman, ja niin
jäi Jussi yksin. Poliisi oli puhaltanut pilliinsä jn ko-
etti uudelleen tnrttun Jussiin kiini.

„Mene matkaasi ... e» huoli sinusta . . ." so-
persi Jussi ja astua hynttiiili, hoipaien puolelta toiselle
katmvierellii ja toisinaan sortui keskikadullekin, miilun
riensi juoksujalassll eteenpäin, mätiin ei päässyt askel-
takaan. Niin hän horjumasti teki taiwaltaai», pää not-
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kolli riutua masten ja puheli häu Katrista ja sormuk-
scsta, silinteristä ja patcntllimarista, kaikista sckaisiu,
unuroi »uäliii», »väliin itki.

Poliisi kuleksi jiilcssä ja »vasta kuu toiueu tilli
uskalsi käydä käsiksi. Käsikyuttaiiu tarttuiiuat he Jus-
sia ja alloimat killcttaa retuuttnn häntä „rnuhnn sata-
maa»»", kurttiknariin.

Jussi puheli : „kuultaa — Kusti .
.

. ivnnn kuka
sc on toincn?"

„Matti", ivastasi poliisi.
— „Mntti .

.
. Partalan Matti . . . Kuulcha»

Matti, että jos — minä — olenkin — köyhä jakurja
— niin olisiii minä cliittiinyi Katrin . .

." ja Jussi
purskahti itkemään.

Vaan samassa kulki Katri ivastaan posetiimin
jälcssii. Hän pysähtyi katsomaan kun Jussia mictiin
ja ihmetteli että minne sitä mietiin, maan sitten hiiu
täksi taas juosta hikkascmaan posctiuvin jälkeen kohti
narikkaa.

Jussi yhä kcrtoili poliiseille Kntristn, kulkea rc-
tuuttncssnnn heidän käökyukässäiiu, kcrtoili jn itki. —

«Isäni kun kuoli, niin jäin minä »hau yksi» — äitini
oli jo aikoja kuollut — ja talo mietiin mainccu mnu-
tuinccn — miuii tuli» syöttöpojnksi Partalaan ja oli»
sitten rcutinä, waau olentu minä silti huonompi?" Jussi
oli ääneti »vähän aitan jn »virkkoi tnns toinllmcclla n'ä-
iiellä: «Kchuo itkun wniiutiin, wani» mies sc tupnknn
panee!" ja sitten häu rupcsi iloissaau laulnmann:
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«Kuu sinä lieuet yksinäincu
Niinkuin linnunpoika . . .

."

„So, puiia memjiiiin! " - mirkkoi ioincn poliisi jn
painoi kätensä Inssin sillille. Vanu silloinpa Jussi
tempasi itsensä irti poliiseista jn katsella tuijotti heihin
mihnisesti. Tetuvät poliisit ryilläykscn snndnkscen kiinni
hänet, wnnn hllisknutti Jussi käsiään jn pois knrisi jär-
jestyksen wnlwojnt jn apua rupcsimllt mihcltämöän. Sn-
mnssn ilmestyi Liisa lussiu micreen ja kysyi poliisciltn
mihin he häntä meimiit.

«Kortteeriin se herra miediiiin", nrmelimat poliisit.
„Tässiihän scn kortteeri on," wiittasi Liisa Pär-

puumia. «Lähde pois kortceriisi," tuirktoi Liisn Jus-
sille ja otti hiiutii kädestä kiinni. Mdcssii lähtimät he
llstumaaii, Liisa puhellen lempeästi, wnnn Jussi astui
äiinetönnii jn allapäin ja antoi olla kätensä Liisan kä-
dessä.

«Vuota hetkinen", huusi Liisa muutamalle ali-
»ivsecrillc, joka oli hauci» kumppalinaan ja jäi puhclc-
mnan hämmästyueittcn polliscin kailösa. «Niillä tulcu
tohtn", lisäsi hä>! jn katusi Jussi» kanssa Pärpuumin
portista.. — «Lallin hänct »»ilkkumaan ja otin rahakuk-
karonkin taiteeni. Ei tiedä kuka sattuu pistäytymään
pirttiin, kuu ei ole ketään siellä. Erttikin oli lähtenyt
kaupungille", lausucli Liisn, pnlnttuaan towerinsa llio.

«Minnekiipiiin sitä uyt lähetään?" kysyi nliupsccri.
«Lähetään nariktnmtllnan katsomaan eikö isä jo

oiisi tullut Toppilan salmesta, johan se lasti pitäisi olla
purettuna," mirkkoi Liisa.
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Niin lätsiiviit astumaan tohti narikkaa ja lähem-
mäksi tullessaan kuuluvat sicltii posctiimin soittoa.

Siellä se poseiiiivi nyt soi ja siellä Katrikin seisoi
lähellä ja kuunteli hartaasti, jotta tuskinpa hän muisti
enään sormusta sormessaan. Tunsipa hän loivan nykä-
yksen röijynsä liepeessä. Hän katsoi että kuka se nyhtää.

«Terme!" ja Katri tuipasi Liisalle kättä, ja ky-
syi että inilloin se Liisa oli tullut.

«Tänä päiwiinii," ivastasi Liisa. «Isä on mielä
Toppilan salmessa, lasiia purkamassa, — Piirpuumissa
majninlomme".

«Sotaherra tuossa," kuiskasi Katri ja miiitasi
aliupseerin, eikä hän ollut joutnnut tuuntclcmnnu Liisan
puhettn.

Liisa selitti että se on heidän pitäjän poikia.
«No, tunteeko se sinut?" kysyi Kain ihmeissään,

niin ihmeissään jotta posetiiivi kaikkine kummineen »»eh-
ti» himeltä.

«Kun on naapurista ihan, niin ei tuutisi — tut-
tlliuahan toki", ariveli Liisa ja oisi hänellä wielä ollut
lisää, waan mitäpä hänestä.

«Eipä tuolla näy munassa isääsi", mirttoi ali-
upseeri Liisalle.

Sekös ihmetytti Katrin että se sotnherrn puhui.
Eihän se nyt kummn ole, jotta ihminc» puhuu, »van»
tuntui sc niin somalta Katrista kun sc upsceri haasteli.

«Lähctääil kiimelemäiiu", sanoi aiiupseeri Liisalle.
Vanu Katrista tuntui »ii» somalta kun se sota-

herra iiiiii salmessaan pani kätensä Liisan olkapäälle ja
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sitten pani kätensä selkänsä taakse, jossa toinenkin oli.
Somasti se kultanauha paistoi hihansuissa jn knulus-
tassn, somalta se näytti. Katri kuiskasi Liisalle: «ei
suinkaan se ole Sotkamosta?" Ihmetytti se niin Katria.

«Tule!" »ykiisi Liisa Katrin, lähtiessään kaive-
lemaan. Kntri lähtikin jn häntä »iin sydämessä hyt-
kytti, niin somnltn tuntui rinnassa kuu se sotaherra as-
teli Liisan »vierellä ja puheli. Katria mieli hienosti
naurattamaan, ihan mäkisten tahtoi nauru tulla eikä
tahtonut tulla kuitenkaan, pieni naurupalanen maan puh-
kesi esiin hymin lyhyt ja hiljainen.

Astuimat he nyt kolmikannassa, aliupseeri ja Liisa
puhellen. Kutri ihmetellen. Ju tun Liisa oikein make-
asti nauroi puhellessaan ja tarttui sotaherran tasimnr-
tccn ja katsoi silmiin naumcn ja sotaherra taas Liisaa
hymyillen, niin silloin sc Hytkäylli Katrin sydäutä, sc
tuntui niin somalta, jotta se mnstn tuntui.

Niiu he kultuvnt kolmikaunnssa ja suuutasiwnt
kullunsn Heiniiiorilie, missä oli hoijnttn. Jo etäälle
kuului hoijukastn posetiimin jn rummun iiiiui. Alkoi
Katri kysellä, jotta mikä se. Aliupseeri selitti »nisiä
soitto kuului. Ia kuta lähemmäksi tutuvat Hciniitorin,
sitä suuremmaksi paisui Katrin uteliaisuus.

Soitto kuului jo selmiisti, kimakasti vinkui pose-
tiiivi ja poutahteli kumisema rumpu. Viikcii seisoi yh-
dessä koossa ja heidän keskellään pyöri ivaaickattoinen
hoijakla.

Liihestyimill he hoijallaa, aliupseeri ja Liisa pu-
hellen keskenään, Katri Mistelien hoijattaa loppumat-
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iomnsti jn suu kolmniitciin silmänä. Wnan kuii he tu-
liivnt ihn»» äärelle seisoinaan, katseli Kntri nnvan kliin
suurinta kummaa. Ihmisin mcmm ivilisti ympäri mikä
istuen reessä, mikä hewoscn selässä, »nita jalopeuran,
kiiti ympäri milistcn »van» jn t°own soitto käwi jn so-
maa se oli Katrista, oikein ihmettä.

Soitettiin nisnkellon jn kojc hiljensi pyöriutäänsii
jn »viimein pysähtyi jn lnkkasi silloiu mnhtnmn soittoki»».
Entiset llllimnt pois jn uusin mcui ihmisiä sinnn hoijnt-
kaan. Nousipa siellä Kustikiu muutaman hewoscn sel-
kään. Hii» taputteli hcwostann, otti ohjakset käsiinsä
jn alkoi laulan:

«Owcrsti sc njoi hcmosili' jn ivautuiill'.
Van» mtsumies sc rntsnsti
Tun prillnti prntipra".

Kim kaikki paikat olilvat tnytyncct, soi kcllo, hoi-
jatta alkoi pyöriä, rumpu ja posetiiivi soida ja Kusti
lauloi nit-äcssään ympäri:

«Rumpu se lyö ja rumpu se käy
Ia miekan terät ne marisee".

No, oli se taas Katrista kummaa ja unehtunut
oli häneltä sotnhcrm. Häntä nauratti kun Kusti mennä
kiidätti ympäriinsä, »vilisten »vaan.

Vaan kun hoijattc» taaskin pysähtyi, osti aliup-
seeri kaksi lippua, toisen antoi Liisalle ja toisen Katrille,
jotta saimai mennä ajelemaan kerran.

Katria nauratti, waan Liisa arwcli että jos siinä
pyörtyy.
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«Eikö mitä", armeli aliupseeri. «Menkää nyt, se
kohta rupean pyörimään jn jäätte".

Tytöt liihtimiitkin jn istun tnmäytti Kuiri ensin
hemosen selkään, kuten Kustikin oli wiimc kerralla, maan
kun hän näki Liisan istuman reessä, meni hantin sinne
Liisan iviercen rekeen.

Läksi nyt koje pyörimään ja nnurntti Liisnn jn
Kntri nauroi ääneen ja piti hunvinnurttaa suullaan.
Nauroi sc aliupsecrlliu katsoessaan hcitii.

Vaan Kiisti seisoi aliupseerin lvieressä, hän sil-
mäili ja silmäili häntä. Lähestyi askeleen lähemmäksi
ja silmäsi sillcn aliupseeria piiiisiii jalkoihin. Aina wä-
hän ajan päästä lähestyi askeleen ja katseli, silmäsi
tarkasti ja suu hymyssä.

«Meidän pitäjiin miehiä", lausui hän mihdoin
puolliiiiueen ja säikähti, kuu aliupseeri kääntyi häntä
katsomaan.

«Kctlli-Kustihnu sc on, tcrwc!" lnusui aliupseeri,
pisti kiillä jn hipasutti lnkllnsn lnitnn.

„Kn, tiintcchnn »vielä", lnusui Kusti jn pnui ln-
kin pänhnirsii jn siiikiiys nnmttui hywäksi mieleksi.

„Upscerina?" kysyi Kusti.
„Niin, nliupsccri".
„Niin, uo kuitenkin. — Panisiko pahakseen jos

tarjoaisin wiihiin ...on hywiiii lilliii minulla. — Jos
niinkuin passaisi, niin iuolla olisi hyivii . .

."

„Ei, kiitoksia!" »virkkoi aliupseri.
„Wai ei", tuumi Kusti. „Eitö sitä siiuii komnn-

nossa rilukntn?"
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„Ei".
„Yhy. — Minkälainen kello?" kysyi Kusti roh-

keampana.
Aliupseeri näytti ja sanoi, eitä hän on saanut

sen hymiistii ammunnasta palkinnoksi.
Kusti katseli ja kuunteli jn mirkkoi miimein : „hywii

kello". Näytti sitten omaansa lausuessaan: „tämii on
wnnn pintelikello, mutia tarkka, niin tarkka, että ennen
se aurinko erehtyy". Ia sitten Kusti seliiti, että se oli
pahlliipiiimiiinen silinteri, jolla hän oli iiiiin waihtanut
ja saanut hymiit millit.

Vanu oli hoijnttn pysähtynyt, Liisn ja Kntri tul-
leet alas.

„Kiiioksia Heitti!" lausui Liisn naurnen jn rupesi
»yplimiiiin aliupseerin myösolkea.

Katri ajatteli myös liittää, wnnn eipä ile»nyt,
lninostutti niin häntä se aliupseeri. Pitihän sitä kui-
tenkin kiittää, kun Liisakin kiitti, waan kun se niin ujos-
tutti. Silmäsi jn silmäsi Kntri aliupseeria ja aliupseeri
katsoi häntä. Viimein niiasi Katri ja lausui: siitok-
sia!" ja kääntyi heti toisaalle katsomaan.

Lähdettiin kaivelemiin» tnns, Heikki jn Liisn pu-
hellen jn nauraen keskenään. Katti muistellen hoijakassa
ajonnn. Tulipa sotamiehiä ivastaan. Katri nyt katsoi
ja muotti, että mitenkä nyt. Sotamiehet nostimat la-
kensa lakkiin ja kulkimat simu, aliupseeri hipasutti kä-
dellään lakkiaan. Somaa se oli Kairisia. Vaan mä-
hän matkaa kiimeltyii asteli toinen sotaherra wastaa».
Sillä ei ollut samanlainen puku luin tällä, maan sota-
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herraksi päätti Katri itse mielessään senkin. In armeli
hän, että se tulee lyömään kättä Heikille ja samalla
heillekin. Astuttiin, astuttiin ja lähestyi se toinen so-
taherra. Heikki pysähtyi ja nosti kätensä lakin reunaan.

«Nyt se tulee kattelemaa»»", njniicli Kntri, kun
herrn liihesti.

«Hywiiii piiiiviiii Korhonen!"
«Jumala mnrjelkoon, herm eiversti!"
Kain piii kätensä wamlla, jotta jos sitä niinkuin

kätellään. Vaan ei sitä kätelty.
«Onko niimiit molemmnt teidän morsinminnne!"

kysyi croersti naurusuin.
«Ei, herra emersti", ivastasi Heikki, maan Liisa

hiemn» punastui ja Katri purskahti ääneen nauramaan
ja peitti huimin nurkalla suutaan.

«No, jompikumpi kai niistä on?" kysyi emersti.
Aliupseeri wnnn hymyili.
«Vai niin, et tahdo sanon", mirkkoi naurusuin

cwersii jn läksi astuman» jn jntkoimnt toisetkin mat-
kaansa, Heikki ja Liisa puhellen hymin innokkaasti etvers-
tistii, jotta kun tuli puhuttelemaan, maan Kntri ihmet-
teli, ettii kun ei kiiiellyttiiiin.

«Tuossn ne ownt", mirkkoi Katti mähän matkaa
kun oli astuttu.

«Kutka?" kysyi Liisn.
«Ne herrat, jotka tulimat meidän Veneessämme

Pyhää nlns", mnstnsi Kntri. In kun hermt tulimat
lähelle, pysähtyi Katri ja niiata kiepsautti ja oli se kä-
sikin mnlmiinn, jotta jos niinkuin kateltaisiin. Vaan
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eipä ne hcrrnt tntellect, uursknhllmat nmimmnnn. Ei-
kööu nuo muistnnect.

Aliupseeri snnttoi naisensa Pärpuumin portille.
Siinäpä tuli ero. Aliupseeri taiteli Liisaa, jättäessään
hymiistiii, ja taiteli hän Katriakin, jn pisti tuipnutti
Kntri silloin kättä niin symäliii kuin pcuknlohnnkn myönsi
jn niinsitin hän tupsautti. Eikä Katrin enään niin pnljon
kniuostuttnnut.

Nliupsceri läksi astumaan, heippascmna» ja tytöt
kipitllwill Pärpuumin pirttiin. Siellä »nittni Jussi pen-
killä, nukkui raskaasti jotta kuursast. Liisan isä »vcnc-

miehincc» uli jo tullut, jn iltasta »auttiwnt j»:uri nr-
kullnnn. Erkki ci ollut totonn. Wnan pimipa hauki»
astui piritiin, päässään uusi lcipälatti, jossa sinisiä ja
malkeita tupsiija kclttnrchti ponuasta lipil» kohdalla.
Oli häncllii »uisi Ictknmarsi piippukin ja se oli kuin kello:
koppa lliwintaskussn jn suuluu pujotettu unpiulnwcc»,
jotta punaiiicu letka oli alaspäin taarella.

Iltasen syötyä laitettu» nukkumaan pirtin latti-
alle jn tuumittu» siiuii lyhyeltä cnncu nukuutan piii-
ivä» tnpauksistn. Katrin su»» rupesi hywinlln laula-
mnnn, »vanu Ertti sc aina sanoi, jos Katri mitä ih-
mettä kertoi, että eihän tuo niin mailman kummn ole
jn että näkee sitä kmuinempnatin. Vaikeni jokainen
lopulla ja maipiti uneen ja nyt kuului hiljainen kuor-
saus Pärpuumin nivnrnssn llimnssa. —

Vaan aamusella, ennen einettä liiksimiit ukot Top-
pilan salmeen rtikyyscn ja sieltä tuttuaan kiircimmän kalitta
homnmsiiuat asioitaan päästäksensä jo illalla paluumat-
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laa alkuun panemaan. Ihteen matkaan koetettiin lait-
tautua, sillä olihan se mttosampi yksissä kulkea.

Hymin oli Liisanki» isä joudutellut asioitaan, ja
Liisahan niitä enimmäksi osaksi toimittellkin hänen rä-
kyyssä olon aikana, jotta puolisten jälkeen ei hänellä
enään muuta ollut kuin langat saada wiirjiiristii ja rii-
tinki ponuarista.

Olihan se Erkkikin saanut yhtä ja toista ostetuksi,
maan ei kaikkia kuitenkaan, hän kun aina koetii mistä
saisi huokeimmallll. Ia oli hänelläkin niinikään riitinki
saamatta.

«Jos tuota nyt tässä muottllissaan jonkun ryy-
pyn" — armeli Erkki ja otti ewäsarkustaan punssipu-
tellin, miukä hän eilen oli ostanut. Kaimoi hän ar-
kusta pikarinkin ja kaatoi siihen itselleen. Vaan toiseksi
kaatoi hän Katrille.

«Tule Jussi ottamaan", tarjosi Jussillekin Kat-
rin saatua.

«Enkä", mastasi Jussi jll oli lynkäpaisillään pol-
miensa marassa, istuessaan penkillä, etäällä muista.

«Tule, ota!"
«Enkä".
«Ei tää ole tuin punssia".
„Ka, olkoon".
„Otll pois punssia!"
„Olkoon maikka mettä, niin en".
„No, jotakin". Erkki ryyppäsi itse puolet ja toi-

sen puolen antoi Katrille, ja kun hän oli saanut tul-
pan pullolle ja vaunut sen arkkuun ja pikarin, laati
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häu tupakkia uuteen lettamarsipiippuunsa ja oli hymin
tyytymiiisenii. Vaan pianpct piti hänen kopistaa piip-
punsa kun iultiin käskemään rillinkiin ja yhtenä hän
meni Liisan isän kanssa.

Puhelimat sillä niknn tytöt pirtissä, Kntri kerros-
keli näkemiänsä ihmeitä, näytti sormustnnn jn peiliä jn
nntoi Liisan lukea sen „Lnul»n sillä hirmciistii kalasta,
joka nähtiin Pariisin edustalla".

„Eitö ole soma laulu?" kysyi Kntri hymilliiän.
„Gi osan kehun," arwcli Liisa ja näytti kirjan,

jonka Heitti oli eilen ostnnut hänelle.
„Miksi iillä snnotnnn?" kysyi Kntri.
„WiinriNi Stooli» Tarinat on sen kirjan nimi

ja siinä on runoja .
. ."

«Onko uc hengellisiä, »vai onko ue rakkauden lau-
luja?" kysyi Katri.

«Ei nää ole semmoisia, omat nmokertoelmin ivnn-

hoisin sotasankareista," wnstnsi Liisn, rupesi liikemnnu
ääneen jn tuti ensin «Siuen Tuuuinstn", sitten „Kuormn-
rcngistä" jn „Tandelsista".

Waan Jussi istui lynkäpaisillään polmieusa ma-
nissa, mietti ja muistcli eilistä päimää, minkä muisti
siitä. Mitcn hiin kotia oli tullut, ei hän muisinuill,
manit nntnulln herättyään sai hiin Liisnltn mhnkuttn-

ronsn jn »»iten se oli Liisalle joutunui, ci hän moinut
täsitiää. M»listi hiin »unihtnnecnsn Kiistin knnssn tel-
lojn tornin luoun jn olikin se silinteri nyt hänellä tas-
kussa. Waan ci sc mksutcllut, niinkuin mksuttelcc pn-
tc»»tliimari, cikiihiin tuo uappassut ehkies seu pintellke-
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lon lailla ....Miten lie sitten njnntietäjn piitewii
.

. Se oli kyllä se entinen kello . . . Jussi muisteli
ikiiwiinkniplluksella kololalla-ransknlaistaan. „los oist
purkaa kaupat, waan eihän sitä kehtaa jiinestiiii .

.
."

Niili hän lljlltteli ja häntä kadutti mnihtokauppnnsa.
Ia ajatteli häu, että omat kaikki Katrit ja Liisat ja
muut nähueet hänen olleen humalassa ja se häntä hii-
»vetii niin, niin jotta se nyt masta hiimetti.

Vaan häiritsi Jussin ajatuksia Liisan luku, se-
oitti, jotta hän unehutti ajatella ja uupui kuulemaan
lukua. Toinna hänestä oli mitä Liisa luki. Ia siir-
iyipii Jussi lähemmäksi katsomaan, että minkälaisesta
kirjasta se Liisa luki. Liisa näytti ja sanoi kirjan ni-
inen ja luki sitten yhä edelleen. Ihastellen kuunteli
Jussi ja armeli mielessään, jotta hänenkin pitää ostaa
semmoinen kirja.

Vaan tulimat riitingistii isännät ja alettiin hom-
mailla poislähtöä kerkeimmiin kautta.

Narikkamnnctssa käwi mela ja melu. Siellä ukot
iveneissänsii pitimiit «liihtöpeliii", jossa ei laitti samaa
soittaneet! Jotu istui arkkunsa luona ja järjesteli oulu-
tuomisiaan ja kun sai järjestetyksi, lupsautti arkun luk-
koon, pujotti llivllimennauhan kaulaansa, itse amaimen
pisti tiimin taskuun jarupesi muilla hommaamaan. Eräs
luki rahojansa ja luettuaan pani ne nahkalompakkooii,
jonka kääri huolellisesti kukoou, sitasi nuoruila kiinni ja
pani lompakon arkkuun. Vaan lutipa hän ewtismhat
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kukkarossaan, laski paljonko oli rahoja mennyi, ja saatuaan
selivillc kiinnitti kukkaron, pisti sen tiimin powitaskuun ja
sitoi wielä taskun nauhanpalalla. Muuan katseli wctsta
kellosepästä ostamaansa kelloa, katseli ja kuunteli, muuan
koetteli uutta ympyriäistä pciliäiin, katseli siihen, kat-
seli itseään siellä peilistä, ja lun oli kyllikseen katsellut
itseään, käänsi peilin umpeen ja katseli sitä päältäpäin,
pyöritteli, käänteli ja katseli. Ken seisoi keskellä me-
nettä ja katseli ympärilleen inisten toimintoa, purcskel-
lessaan suun täydeltä nisuleipiiii, ken istui weneen pe-
rässä, ryyppäsi pullostaan ja huutaa hihkasi. Näytteli
tää toiselle ylmiistellen herrastupakeitaan, paperossia,
toinenpa ivastasi ivilaullamalla ponvarista saatua sika-
ria. Muutamia asteli mielä kaupungilta, kellä nisu-
leipä, kellä miinllnassllkka, kellä sarkapatta, kellä oli kä-
dessä leipä ja sen päällä muutamia sillejä, kellä kaksi
leipää ja woitll Välissä, kellä lakki kädessä ja siinä korp-
puja ja kellä mitäkin. Ia kämi siinä hurina rannassa,
niinkui» kiiypi puhelemassa Väkijoukossa, aika mela.

Nannassa oli jo Erkkikin Kairincen. Jussi oli
mielii jossakin asialla. Vuotteli Erkki istueu perässä,
poltteli uudella lettamarsipiipullalln ja katseli uutta lak-
kiaan. Katseli koreita tupsuja otsalla jn ihnili punnista
muoria. Sitten hän pani laki»» päähänsä ja kysyi Kat-
rilta: «onko tämä komia tatti?"

«Onpahan tuossa", ivastasi Katri.
«Outo se Katri sinulla nyi lysti, kun on sormus-

kin, oikein kultasormus? — Kyllä niillä muilla tytöillä
on mesi suussa kun näkemät".
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«Vieläkö mitä!" mirkkoi Kntri, mnittn itsekin
mielessään ajatteli, että kyllä ne tytöt mieliteolla kat-
selemat. «Johan se nyt sormuksen tähden mesi suuhuu
tulisi".

«Ei nyt mesi juuri tule, maan käy uuden »vä-
hiin sydämelle, nähdessään".

«Pöhö! Saamathan ne sormuksen milloin ha
luawllt!"

«Saamat kuu on antajia"
«Antajista ei puuietta! — Jo tulee Jussi", kat-

kaisi Katri puhettaan.
«Jussi se sanoi, että minä en termaiiruukuulla

saa rahaa, maan annahan kun sanon. Viidettä sataa
läksi nytkin, — eiköhän Jussin tormat hörösty", tuu-
mi Erkki.

Jussi tuli, hän oli ollut toimittamassa lopusta
asiat, jotta Erkiltä jiiimiit toimittamatta.

«Siliä sanoit Jussi Pyhiikoskella tullessa, että
minä cn saa rahoja terwastani, waan siinä sinä tata-
lasti malchtclit", lausiicli Erkki.

Jussi katseli mähän Hämeillään Erkkiä, maan pian
hiin huomasi, jotta Ertti oli hymiillii puhclutuulella —

pormarin ryyppyjen ja sikarien maikutuksesta. Äiincti
oli Jussi ja lateli tamamt arkkuun, pani sinne kirjan-
kin, jonka hän itselleen oli ostanut: «Väuritti Stoolin
Tarinat". Lukkoon llipsautti hän siite» arkun ja mci
amaimen Erkille.

— «Etten saa rahoja. — Elä Jussi koskaan pu-
hele niin, sillä wiidcttä sataa markkaa läksi nytki»». —
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Semmoista summaa sinä et ole cläissäsi nähnytkään ...
Wai hä?"

Ei Vastausta.
„Witdettä sataa markkaa ...ja puolet otin, toi-

sen puolen jätin sinne . .
. Kysyt se itse Pärpuumi kont-

turistiltä, että onko se tämä sen Rantalan isännän poika,
sen Juho Erkki Huotariscn? ...On kai, sanoi risti
ja minä sanoin, että on se. — Ryypyt ja sikarit ne
läksi ja se sotkamolainenkin sai siinä siivussa. — Waau
elä Jussi masta sano, ett'en minä saa rahaa kermoil-
lani: Minä saan, ja minun ne on, maikka jakelcisin
harakoille ja seipäille ...ja pitsaakin niitä jakaa . . .

Waan sinulla Jussi on aina kateus minua kohti ja miha,
sinä luulet olemasi iso-miisas .

.
. Muut ci tiedä muka

mitään . .
. Aina sinun pitää matkttella muitten pu-

heita .
.'

. „Ei se ollut tiateria" ... Miksei se ollut
. . . Jos maikka lähdetään katsomaan Kirkkotorille, niin
on siellä se miehenpää . .

. Waan sinä se olet olemi-
nasi miisaampi .

. . Hamilct kirjoja . . . hölyn pölyä
höystyt . . . miittä sataa markkaa nähnytkään

.
.

."

„Io tulee Pärpuumin punkhollari") lausui Jussi
puoliääneen ja läksi hakemaan makasiinista saumomia
ja airoja. Pnukhollaria sitä oli odotettu aivaamaan

makasiinia ja antamaan sieltä menckalut ja jauhokulin.
„Mitä se sinä purajat Jussille? Eihän se mitä

ole sinulle tehnyt", tuumi Katri, Jussin ollessa maka-
siinilla.

„Eihän se ...on oleminaan niin miisas, tietä-
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winiiiin kaikki mailmnn nsini .
. . Että Amerikassa tuulee

edestakaisin ijankaikkisesti ..
.' senki malehteli Jussi ..

„

«Elä höpsi!" ivirttoi Kain.
Vaan Jussi toi slluwomet ja airot wenecsen.

«Tyhmän' näköiuen o» mies humalassa, ihan kclmoton",
ajatteli hän, siinä puuhatessllan lähtöä ja Erti» pajat-
tncssa yhä iviideötä sadasta markasta. «Noin ikää» se
isänikin kerran ylpeili saaliistaan, maan mitä niistä oli
hyötyä koko rahoista. Meni iermat ja tukkimetsiit por-
mariu hymäksi, meni sinne maat ja mannut. Konkursin
kun teki pormari, »ii» sinne ne isän saaliit haihtuimat,
ihan pennittömiin. Liekö hänessä suoma peliä pidetty,
hyiviihiin i»äct o» peijata tyhmää talonpojan moukkaa,
eihän se näet älyä kaikkia niitä minkeitii. Monelta
muulta talonpojalta ne on termat ja tukkimetsiit incn-

ncct pormarein konkurssiin niin Miiu »vain ihan itse
cdcstiiän. — Sinne se on herrain haltuun incnnyt, mi-
»uinkiii perintöni .

.
. sinne sitä mahtuu ja menee! —

Elä enään hupata siinä!" mirkkoi Jussi nyt Erkille,
«Laittllutllll» mattaan".

Killetettiin mene makasiinin luo, josta tuotiin muut
ivcnckalut wenecsen ja wieritettii» jauhoklllikin.

Nythän sitii heillä ci ollut muuta kuin liihtcii pa-
luumatkalle. loutuiivat muutkin mallaan kuu kuukin
porivarin puukhollari oli llitlut antamaan ivenekalut ja
suoloja tahi jauhoja, mitä kukin tahtoi. Vene »veneel-
tään läksi. Ia hällucni hurina sen mukaan kuin muta
tyhjeni. Kajahti maa» enää» silloin tällöin laulun sii-
ivcl tahi kiljahdus, minkä joku «iloinen" poika laski il-
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moille. Ken wielä oli rannassa koetti joutua jottei jäisi
koivin jälclle muista. Vihdoin oli koko muta tyhjänä
pitkistä weneistä ja iloisista meluamista tcrivamiehistii.
Jokainen mene oli jo menossa, soutaa lipotti kosken alle
Uudensillan luona kaupungin laidassa.

Nyi ne alkaa nousuwaiwllt jll on ne waimoja.
Mouta hikipiscimll tipllhillll ennenkuin on kllikti kosket
noustu; monin kertaa wetiiessiiiin wenettä äkeissä kor-
missa saa puhkien ja iihkicn ryömiä ponnistella rauta-
siltaa toinen käsi kolmantena jalkana. Monta kertaa
saa olla ketteränä saumoessaan menettä iväkemissii mir-
mnkormissa. Snnpipa kerrankin teroittaa snumontnnsn
jn kerrankin nostan jn pistää sitä, eiinenkun sen san
»viskata kotirannalle. Ia kerran toisenkin saa airolla
metiistii, ennenkulli mene jyrähtää tuttnwilln teloillaan.

Merikoski ei ole wermttain maikca nousta, joki
on näet haaroittunut jn nousumiiylä kulkee lyhcmpiä jn
tyynempiä hnnrojn jn on hymäksi perntti! jn mnrustettu.
Onhlln siinä kuitenkili iyötä jn puskemista siinäkin, ke-
ivätcsällä, paljon mcdcn aikana marsinkin. Viuiitnmissn
paikoin pitää metomiestii hymiukin lujalla ja sauwonta-
tohdissa kysyy ketteryyttä.

Eipä joutanut Erkkikään enään puhelemaan, ja
lie nuo pormarin miinat jo haihtuneet. Äiinetönnii sau-
moi hiin keulassa ja, ivetopaikoissa Jussin ja Katrin
wetiiessii, rompsasi sailmomella oikeata rompsia kun ei
mielä tarmittu.

Merikoskesta päästyä sauwoiwat nyt palaamat ou-
lumiehet joen oikeaa rantaa pitkänä menemitana. Ia
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wilske käwi siinä. Heilahti sauwonta kymmenittäin ja
huojui sauwojaa saman wermn, notkistaessaan ja oikocs-
saan wartaloaan. Vilisi punaisia paidan hihoja käsien
noustessa ja laskiessa. Sauwomien taaja porske kuu-
lui kun keltainen menesarja ja siinä sinihousuincn jn
punnpaitainen miesrimi siirtyi pitkin joenrantaa, ja kuu-
lui tuon tuostakin naurua ja kowempnn ääntä jn jos-
kus kiljahdustakin ja wieläpii joku katkonainen laulukin.

Niin se maikue ieki taimaltaan, työnnellen menei-
tään masten mirtaa ja kierrellen joen rannan mutkia.
Siellä joukossa oli Erkin menekin ja Erkki saumoi keu-
lassa, Jussi tottuneempi kun oli saumoi perässä, maan
keskellä työnteli Katri, työnteli amopiiin.

«Saumo yhtä aikaaKatri" Muistutti usein Jussi ja
mirkkoi se Erkkikin mällin, kuu Katri kolautti saumomensll
yhteen: «mitä se siinä saittaroipi!"

Waan sauwoi Liisakin isänsä iveiiecssä. Voimak-
kaasti hän työnteli, kauniisti taipui pitkä sorja marta-
lonsa ja puikki samvon kädessään kuin tottuneella ainakin.

„Onpa se reinta tyttö," nrmeli Erkki Liisnstn jn
jo oli nitojaan niin armellut ja samoin muutkin oli
miettineet.

Vaan kun oti saumattu iltaa ja Myöhäseen, kään-
nettiin meneet törmään jonkun talon mutaan ja siinä
yöwyttiin. Ia aamulla taas auringon nousulla oli tvene-

jono luikertelemassa pitkin wirtawan joen rantaa. Ei-
hän se niin minhakasti matka joutunut kuin alas tullessa,
waan kattesipa tuo taimal nytkin. Ei ollut näet »vietä
aurinko laskullacmkaa» kun ukot saapuimat Sywiiytsen
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rautaan, uoiu ueljiin penikulman malka Oulusta. Tästä
aunctaan mcneille hemoskyytiii kollnc neljännestä penikul-
maa maantietä, kierretään siten Pyhäkoskea, ja kyytiä
saiivattin weneet nyt heti, muuttamatta »viikompaa. Hemo-
sie» samvuttua nousi körötti »vene ivenceltiiiin joesta rat-
taitten selässä ja läksi kulkea johottamaan pitkin man»-
tictä ja miehet astua tassimaan jälcstä. Vaan saatua
meneet taas mesimaraan rupesiivat ukot iltariiuallecii ja
lcivollccn, aurinkokin oli jo lnaillcen mciiossa.

Kaksi muorokauttll oli Oulusta lähdöstä juurikaksi,
sillä torstaipiiiiuii oli uyt kulunut illalleen, kuu nmt-
knmiehct snnpuiwnt Niskakosken alle. Siinä sitii nyt
oti puskemista sitii noustessa. Olihan sitä Totknkos-
kcssn, Utusessa ja Amascssa jo saanut mctiiii k!»»»ata,
»vaan niitä ne oivat Niskakosken suhteen! Ninahan sitä
niitetään toisiaan tiuknpnikoissa uiiin joukossa kuu kule-
taan, »vaa»» parempihan olisi nwutta päästä, ei näet
hiastaisi sitcu muita eitä itseään.

Kukin laitteli ja warustcli wenettään, kiinnitti
rompsin ja tarkasteli, oliko köysi kestiimii ja waulu.
Sitten alkoi ivcnc toisensa jälcstä lähteä taistelemaan
Niskakosken wiikcwää ivirtaa ivastaau, — nyt wnstcu,
silloiu myötcn. Köysi yli olnn nstui mies pilli» sillnn
reunnll koivnsti etunojnssn jn nstui rompsimieskin ohjail-
len jn työntäen lvcnettii rompsillllll». Lujalla sc piti
micStii korivnssn ninn. Tnns nisknssn, missä tuli sau-
moilta, piti ketterästi hypätä »venccscn, tarttua saumo-
mccn ja estää mcucttii pääsemästä takaisin. Tosi tinka
on koskessa noustessa ja laskiessa.
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Jussi ja Katri olimat »vetämässä ja Ertti romp-
sissa. Vaan mclllllllnll oli Jussi ätcimmissä tormissll,
mvopäin pinnisii hän. Monin tertnn joutu timen tekemä
torivn pysäytti weneen siihen pnitknan. Silloinpa Jussi
oli tnnnttnnll toinen jnlkn suomnn kiwcnsyrjiiii wnstm,
töine» jnlkn notkistcttunn eteen jn luottamassa sekin
kimensyrjciän ja ruumis »vaakasuorassa sillan kanssa.
Niin hän jiimötti siinä mähän nikan. Van» tempn-
suttl hän sitten ruumiinsn etccn nottistctun jalan moi-
»illlla ja läksi lvc»e liikkeelle, läksi mauhdilla ja uscimpa
silloin kapsahti Katri pitkällccn sillalle. Niin sc kohosi
Erkin wcne aina korma» niskaan. Waan ainapa täksi
Jussi, oman »veneen saatua, katsomaan, että jos kuta
apua tarwitsisi ja useampaa hiiu auttoikiu. Auttoi häu
kcrrau Liisankin isiiu ivcnettii muutamassa iikciissii kor-
»vassa. Oli se toinen mies nuori ja helppo poikanen,
jottei jaksanut hän wahwasti wctäii, maan wcti sc» sian»
Liisn jn hän se itse olikin köyden päässä.

Ihmetteli miehet Liisan reippautta ja reipas tyttö
se Liisa olikin, oikein reuna. Waan masta he rcitna-
utta niikimiit, noustessaan Siitarinkormaa. Siellä näet
kuohuissa juoksi lankkmvenc, mies istui keulan puolella
ja waimo oli melassa ! Siellä se mene kiiti ja hyppi ivcll-
lattonmsti kuohujen sylissä, maan maamttll kulki se uraa
wllimon ohjauksella.

„Onpll tuunon eutto," llrwcliivat miehet.
„Tuo mies laskee kosket kylkiluulla", armeli joku

mcitikka ja naurettiin siinä, maan kaikkihan oli reip-
paan wllimon ylistykseksi.
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„No kaikkia sitä näkee," arweli yhä jotu ihme-
tellen, maan oli niiiä, jotta oliwat se» tiimmn» jo ennen
nähneet ja tertoi heistä jotu terran nähneensä tatsi
menettä koskessa menossa, joissa molemmissa oli eukot
laskemassa. Sieltä Niskakosken mcirrelta nc molemmat
kuuluimat oleman kotoisin ja soutaman lanttuja mies-
tensä kanssa. Kaikki koskek laskemat eukot Ouluun asti.

„Ne ämmät eimät olekaan miiii tahansa!"
Aamusella piiiivä» noustessn oli Pyörteellä liikettä.

M» seutua oli tokounut alasmeuijöitii suuri joukko,
aikn tasa. Jo illalla auringon laskulla, kun oulusta
palaajat tulimai Pyörteelle, oli siellä kymmenkuutn me-
nettä, Manu nyt oli luku jo moillssn kymmenissä. löllä
puhalteli ylätuuli ja se kokoeli Outujärmcllii tulijnt sic-
mästi Pyörteelle.

Totihan siinä Pyörteellä »yt ääntä oli ja puuhaa.
Puuhasi toiset mcneitten ivarilstelemiscssa kostille, toiset
istuiwnt hiljniscsti meneissään jn tupakoimat, tntscllcs-
snnn muittcn hyörintäii. Muutamat, joilla oli tuttnwia
Oulusta palnnwicn jonkossa, istuimat hcidän mcncissiiä»
maistelemassa taupungimviinoja ja tupatoitll ja tuuutc-
lemassa Ouliiu uutisia: tcrman hiutaa, taluamin kalleutta,
medcnpaljolitta kostissa j. n. c. Waa» törmällä tulctsi
tosolta iniehiä joutilaina ja istuksi, ken hantnillcn tello-
tlluvpaa, ken lakinmaihtoa, ken talli», ken saappaille»
hinkkausta. Syntyi »väliin suurempia joukkoja, ja kuu-
lui silloin siitä suuri ääni jarämähtcli naurun remakka.

Kusti oli puuttunut pitämään kcilotarkastustll
parin miehen kanssa ja kehui heille kelloaan, kehui minkä
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jaksoi ja aina suuremmlllla innolla jos huomasi usko-
muksen wiwnhduksia kuulijoissaan. Kertoi hiin kcllokaup-
pahistoriansakin ensimmäisesiä kellosta tähän miimeiseen:
„ja tämä on niin tarkka ett'ei horisontti tarkempi," oli
loppulause kcrtomuksesslllln. Oli kokoontunut Kustille
suuri kuulijnkuutn jn yhä hän jatkoi esitelmänsä «tästä
kellosta".

«Se hoijatn» isäntä oisi ostanut minulta tiiiiu
kellon, hän kun tarwitsisi ihan tarkan kellon," jatkoiKusti.

«Minkä hoijakan?" kysyi joku.
«Onpahan siellä Heiniitorilla uusmuotiuen hoijakka,

ulkomaalniuen hoijakka, Kamlakaarlepyystii, joka on kuu-
lemma siellä Amurin maassa. Suomenniemen takana
missä lie. — Niin se isäntä . .

."

«Hoijnkkn — olihan hoijakka markkina-aikoina siinä
Liljeplumminkin kartanolla", armeli joku joukosta.

«Niin hoijakka — nähtiinhän tuo sekin. Ilman-
aikainen riimppii! Vaan tämä on uutta muotia, ihan
toista sorttia. Tässä on kunnon hemoset ja kerupiimit
ja heivoncn se pyöriitiiäkin. Pyöriessä soipi pasuunat
ja harppuunat. — Se isiiniii siinä olisi ostanut mi-
nulta tämän kellon, kun näet se pitää ihan määreilleen
pysäyttää, niin tctrmitsee tarkkaa kelloa. Vaan minä
sanoin, että kun nyt kerran on saanut tarkan kellon,
niin pitää hänet. — Ia olisi minulta maihtanut muuan
upseerikin, joka oli sotawiienkanssa siellä hoijakan luona".

«No mitä ne sotamiehet siellä tekiiviit?" kysyi
joku taas.

«No, ue sillä oliwat, että jos jotu mikä
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tahansa sattuisi, niin kai . .
. enkä tullut kysyneeksi siltä

upseerilta, mitä marten he omat .
.

.
."

„Tunsito se sinut se upseeri?"
«Tiinsi. — Sanoi sotamiehille, huusi lujasti: si-

rinkasarinkllsllirua salcetup! silloin sotamiehet nostiwat
kätensä lakkiin — iiilleen näin. Vaan se upseeri kuli
minuu luokseni ja sanoi: Kustihnn se on? — Niin
on, herrn upseeri, sanoin minä ja silloin sitä kateltiin.
Sitten hän tahtoi katsoa minun kelloani ja tintti maih-
tnmnnn. Sanoi sotatomannossa tarmittnwan tarkkaa
kelloa. Jos sekunninkaan myöhästyy, niin ei hymä kuulu
seuraaman, »iin näet pitää ajallecn sattua. — Viidel-
lätoista kimellii kiiypi ronomeetari . . .

."

«Mitä se Kusti taas »valehtelee?" lausui Liisa,
jota Katrin kanssa oli iullut miesjoukkoon.

„Wni malehielce", lausui Kusti matamana, maitta
hymy oli suupielissä ja märehti yli huulicu, llukuttipa
silmistäkin.

«Elkiiä uskoko miehet, malehtelee se", »vakuutti
Liisa naurusuu».

«Eliikii siinä Viisaampiasi neumo, kuin korppi ha-
mkoita", mirkkoi Kusii nauraen hänkin.

«Onko tää tyttö sinun morsinmesi?" kysyi joku.
«Ei ole, enkä huolikaan", wirttoi Kiisti.
«Ei ole kaupankaan", oli Liisan leikillinen puhe.
«Eikö sinä ketään sankkaan", armeli Kusti.
«En sitattaan, sillä maasta ei kelpaa cikii tni-

mnnstn nmietn", »vnZtnsi tnns Liisn.
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«Onhan tää siewii poika", armeli joku Liisalle
Kilsiia.

«Onpahan tuossa, ou kuin kesken ristiltä siepattu",
oli tnns Liisan mastans.

«Toista suiln sml puhuu kuiu mieli ajattelee", lau-
sui Kusti, katsellessaan muutaman miehen kelloa. «Kyllä
sinä minut ottaisit . . .

."

«En ionitta oltaisiin »vain tähden mailmnssn jn
termntnuppn tolmnntenn", kattaisi Liisa Kiistin puheen
ja läksi kiimelemiiiin, lopettaen pilan Kusini kanssa.

«Koivin sanoja", armettiin leikillä.
«No, rakkaudesta kaikki mnittn silmä mcukööu",

tuumi Kiisti, antoi miehelle kellonsa ja läksi kaivelemaan.
Hajosi siitä nyt muukin joukko, kuka kunnekin.

Vaan kaupunginmiinat olimat jo alkaneet mni-
kullllsensa ja samn juttu ewiiswiinoista, sillä oli nekin
käytännössä njnnkulllksi. Hurinn oli noussut nousemis-
tnnn jn liikkui nyt kiiwnnsll ukkojen leunt jn pauhasi
suut komaöti. Kuului knrjnhdusta sieltä täältä jn ko-
wnlln iiiincllä kehui joku lnttinnn, toinen takkiaan, tää
snnppnitnan, tuo tellonnn jn joku rahojensa paljoutta,
maita ja »nantujaan.

Mutta tulipa rannalle nimismieskin. Keppi kä-
dessä, toinen käsi housuin taskussa ja töhtiotsa-lakki pöössö
asteli hän rantaa, asteli ja loi mirkasilmiiyksen puoleen
ja toiseen. Missä ei melu ottanut hiljetökseen, asiui
hän siihen ja laski kieltonsa pöniikällii äänellä.

Pianpa alkoi mene toisensa jälkeen solua koskelle
ja toistllkymmentiihiin niiiä pääsi menemään heti yh-
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dcssö poksuZsa. Toistapa tuli, aina maan wähän ajan
perästä pyörähti weneitii Pyörteelle, milloin eneinmän
milloin »vähemmän. Oli nyt nimismiehelle kirjoittele-
mista ja silmnilemistii ninnkin nluksi.

Lätsiwät pnlnnjntkin tnipnieen tekoon. Snuiuoi-
wnt wirrnn nisknnn jn sitten soutnn lipittelemään tnns
Oulujärmen lnnjojn selkiä. Oli sitä soutelemistn nyt.
Oli ylätuulikin ei koiun mikään, wnnn ninn se kiinnitti
sekin, joillei pitkiä taipaleita jaksanut yhteen menoon
soutaa. Hiljakseen kulettiin, syötiin ja lemiittiin. Lau-
antaina iltamalla tulimat höyryn jälessii Kajaaniin.
Siemiisti päästiin niin Oulujiirmi ja oli sc iso asia
kulussa.

Höyryn periisiii erottuaan, soutelimat ukot »ve-
neensä alakllnawlln suuhun, ja läksi mies meneeitii ha-
kemaan knnnivnllppua kaupungista, toiset wuotteliwat
sen aikaa katsellen huiuikseen Ämmää ja kamnvaa, mo-
nastihan ne on jo nähuyi, waan tatselcchan noita kui-
tenkin kun oivat tuossa silmien edessä.

Pauhaa siinä loivasti Ämmä, piiiiii ijanlaillista
toraansa. Verrattomalla jyrinällä syöksyy mesi lemciin
kallio» kielekkeeltä fylliä symyyteen ja kiehuu sitten suu-
rella kuplulla putouksen alla, ruskahtawanwaalenna wnnh-
dosta ja poreista. Nousee korkealle hieuopisamsade, jo-
hon päimän paistaessa syntyy monia, monia sateenkaa-
ria kosken kauniiksi koristukseksi!

Siellä seisoimnt miehet knnaivalln jn katseliwat
kun muuan lasti juuri tuli yläkanamalta. Luilui lii-
tvnnsii wirmssn. Ia tuli sillan alati maan puolelta
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ensimäistä sillan arkkua, laski ihan rantasillan kuwetta
aiivan litcti. Nyt ei enään hätää Ämmäun joullimi-
sestn tun un sulkusilllln sisäpuolella. On mnlmiinn kn-
nawnssn nuki ensimäinen portti jn kun mene on perillä,
ei »nliutn kuin kiini ylnportti jn läpi nuti nlnportissn.
Wesi wähenee Vähenemistään, we»e laskeupi, lnskeupi
jn yhä lnskeupi kuulla syiviille jn pilkistää sieltä ylös mene-
michet. Nlnporllitin nyt auki ja mene, ala mennä, jiilellii
on Ämmä. Niin mietkaasti kierretään julma iviholliucn.

Tulee taas toinen wene munrolluan. Tulee se
sieltä, tulee tuin edellinenkin. Vaan ei laske niin liki
rantasiltaa, pelkää sitä, mutta nyt scn on Ämmä saa-
nut »valtoihinsa! Hirmeiitä! — Mies melassa katselee
— katselee. Turhaan hiin pelastuksen miiyliiii etsii.
— Suunnittnn hän kullenkin sinne missä sywiutii nr-
ivelec oleivnn: kääntää mencen juoksemaan kohti kcski-
piltoiistn. Huutaa ja miittoo toiselle miehelle. Mitä
hän huutaa, ei kuulu tänne pauhulta. Wann perään
juoksee toinentin mies jn sieltä molemmat katselemat mat-
kan mukaan. Ihmeellistä mielen malttia! — Vene kii-
ruhtaa putouksen niskaan. — Hei, maipui keula, perä nousi,
milahti melakin ilmassa, miehet tensimiit rinnakkain kauas
putouksen alle ja puhkesi mirmn pulla heidän altaan
ja sinne he muljahtimat näkymättömiin. Vaan hetken
perästä ilmausi toinen ja pian toinenkin paineen »veden
pintnnn jn koettuuni pyrkiä muuksi rientiiiviiii menettä
tohti. Muljnhellut oli jo tynnyrcitiitin »veden kalmoon
ja lulkimat ne mirtllll pitkin. Niin ikään kuleksi me-
neen tculapuolisko ja hajonneen perän kappaleet, tuti
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melakin ja näytti pyrkimiin etukynteen — ehkä pakoon!
Vaan kaikki saatiin kootuksi.

«Joko ne on muut aikojaan lähteneet?" kysyi Erkki,
iullcssaan kaupungiltll asioiltaan, joita hän oli toimi-
tellut sillä aikaa kun Jussi Kainu kanssa kuletti me-
neen kanamisill.

«Jo ne sallitan olla koslien niskassa!" armeli Jussi.
«Kun pääsisi yhtä nopeasti täältä kotiin kuin

päästiin kotoa kanne", armeli Katri lun lähdettiin sau-
womaan.

«Ei pääse nyt", tuumi Erkki. «Ei ole kun Har-
moin semmoista purjetuulta. — Ei tiedä kuinka kauan
mielii woi »viipyä, maikka eihän tästä enään mahdot-
tomia oifi". —

Uusi miillo oli keikahtanut yli puoliwiilinsii, tors-
taipiiiwii oli iltaansa lähellä kun Erkin mene pyrki Tik-
tlllllnniemeen. Hitaasti lähestyi talo, maan lähestyi
miimeinkin.

«Pitäähän sitäkäydä tässä talossakin!" tuumi Erkki
ja laski rantaan.

«Niin, Susannalle se huimi", lausui Katri.
Iloisena otti Susanna tuttawiaan ivastaan, oikein

herttcusesii. Kysyi kuulumisia ja olihan sitä taas ky-
symisiä.

«Veneitäkö se jäi Jussi laatimaan?" kysyi hän
tun ei häntä alkanut näkyä.

«Eipä taida Jussi enään menettä laatia", mirk-
koi Erkki »vakamnsti. «Jussi hukkui."
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„Huktui . . . Missä? .
.

."

„Sipisen mirrassahan . .
."

„Miten se siinä? . .
."

„Kutllpa hänet oikein tiennee. Minä näet sau-
moin keulassa, jotten nähnyt koto tapausta eitä se Kat-
rikaan .

.
.

."

«Kyllähän minä näin silmiipuotcllani että jotakin
wilahti juuri kun wcne heilahti", arweli Katri, «wnnn
cn minä älynnyt katson sen tnrkcmpnnn".

«Tottnpn se, kun hän kownsti työnsi mirmssa —

joka on niin juuttaan ilkeä nousta — luiskahti saumon
ja hän suistui suinpäin mirtnnn. Onhan niin sattunut
usein", selitti Erkki.

«No, Jussia ei näkynyt sen enempää?"
«Ei. Minä kummllstclin, jottn mitä se Jussi

tctcc, kun minultn ryösti tculnn selälle ihan iltikseeu
ja pyöriihtikin miimcin mirrn» mukaan. Minä silloin
mähän kirosinkin ja kntsnhdin perään, niin mies poissa,
ci näkynyt ei kuulunut. Enpä osaimut ajatella aluksi
mitään?"

«No, haettiinko sitä sittcn?"
«Hetihiin minä kaupunkiin ja rumettiin etsimään,

etsittiin se ilta ja seuraama päiwä, eitä waan löytynyt".
«Sinne meni mies pamassa isässään".
«McnncZsäiin snnoikin että siinä se Sipisissä

tempp» pelaa, enncnkun on sen noussut", lausui Katri.
«Niinkö sanoi?" kysyi Susanna.
«Niinhän se taisi sanoakin", tuumi Erkkikin.
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«Ei tiedä missä se surma milloinkin piilee", huo-
kaili Susanna.

Erkki antoi huimin, jonka Jussi oli ostanut ja
teki poislähtöä. Kielteli Susanna lahmille, sillä uyt
hän masta muisti, waan matkamiehet ciwiit joutaneet
»vuoUllmaan. Rantaan saattoi Susanna matkalaisia ja
istuutui kimelle katsomaan heidän lähtöään — toisilla
tuuteilla kuin — menomatkalla. Ia kun mene katosi nä-
kymisiä, purkausi häneltä itku. Sydämellisen surun ja
kaipauksen kyyneleet mirtasimat piili» hänen poskina».
Suri Susanna entistä palwelliskumppanilllln.

Tenetinivirmsta oli matkamiehet jo nousseet jn
soutclimnt sclkiimellii. Tyyni oli iltn jn kaunis/ aurinko
mailleen »nenossn. Hitaasti halloili mcnc sillillä me-
den pintaa, Katrin soutaa michkastessa ja Erkin huo-
matessa. Äänettöminä työskentelimät, ei he ollut pu-
helemista.

Ertti ajatteli, että mitenkähän siitä Outojocsta
pääsee, Katrista kun ci ole rompslln eikä kclpo »vetä-
jäksikään. — Mistä sen miehen san sitten Jussin sinnn.
Niin »vähällä mhwanlla ci tule toimeen, jn teki se Jussi
knhdcn tnivnlliscn miehen lailla, icki näet itse uurnnsti
jn huolehti muillenkin tcostn. — Liian hymä mies meni
siinä mnnnllc. Vaan eihän sitä iiedii, milloin se kenen-
kin »vuoro tulee. Ei tiedä ei. Jo kni nc mnh-
tnn olln Ontojoelln tukkilaiset, jos heistä jonkun saisi.

Waan Katri silmäili jiirmen rannoille, katseli että
missään se Liisn» koti mahtoi olla. Näiltä paikoin se
oli mene ilmaantunut heidän jälkeensä. — Onkohan se
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tuo talo? Siitä lähtee soutamaan nuottamcneet. Kuu-
luu ääntäkin, puhelua »»iistä ja taitaapa olla siellä Lii-
sakin, niin kuuluZtall äänestä — Liisa se on, joka nyt
laulaa

Laulu kuuluiki nuottuiucneistä jll kertoi kaiku ym-
päri jiirmen rantoja laulun:

«Jos ma näkisin oman kullan,
Klltvllhtaisin taulaan
Palamalla sydämellä.
Niinkuin tuli taulaan.

Lintu se leutiiii tuikuttaa
Ia sanan mulle tuopi;
«mene, mene tytty parka
Ystämäsi luotsi".

Saaren taakse^ katosi wcne, laulun samll hiilmen-
tyiwiit, waan kuului heleä siiivel wielä totwasen ja hil-
jaisesti mattitteli sitä kaiku.

«Olikoon se sotaherra Liisa» sulhanen?" ajatteli
Katri. «Ei suinkaan sc ollut, kosta ci ollut sormusta
jn olisihan sillä herralla kannattanut ostaa sormustin ..."

ja Katri silmiiill sormusta sormessaan. «Mitähän »e
tytöt, kuu minulla sormus . .

."

«Auna minä uyt tuleu soutamaan", wirktoi Ertti
ja wllihdettiin sijoja.

Monta kertnn he wielä sniwntkin wnihtnn, cnilcn-

kun olnvnt Outlljocllakaau. Lauautai-iliana uäct »vnsta
tuliwat jocu alle juuri kun tukkilaisten huuto «kello
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soi!" lewisi pitkin jotiiuarita, kulki mies mieheltä jarai-
kui metsä sen kulkiessa.

«Tukkipoika sc lautallansa,
Sc on hymin sorja.
Heijuu ma laulan maan.
Se on hymin sorja!

Eipä hänen tarmitsc olla
Talonpojan orja.
Heijuu ma laulan maan.
Talonpojan orja.

Silleen lauleli muuan mies astellessaan pöltty-
kouttu olalla jokimäittä pitkin. Laulaja oli juuri itse
Kettu-KuSti. Tänne tuktijoukkoo» se oli jo kcrmnyt.
In hnncstäpä »naksun »vnstann läksi apua koskille. Nis-
kaan päästiin kunnon piiiilliscsti ja päästiin jo »vähä»
jälteen mantnplltton. Tiellä sc nyt oli hywii tllaisuus
Erkillä tyscllii olisiko hnlullistn kasakaksi.

Tunnuntainn puolen piiiwäu scudussn, kun Jussi
Piippoucn oli snnnut santaivansa tukkipäälliköltä, läh-
dettiin tnns tnipnlecllc. Niin Jussi Piipponen, se Kat-
rin komia poika, oli rumennut kasakaksi ja halusi hän
rumeta rengiksikin. Olipa nyt Katrista soina istua
hänen mierccnsä soutamaan, oikeinpa mieli himtii unu-
rnllamann, tuntui se niin oudolta ja somalta. Pu-
hellen siinä soudeltiin, ja nauraenkin. Oli Jussi näet
semmoinen leikin lastin oikein iloinen.

Kllunis oli pöimiikin, niin oli juuri tuin heidän
lähteissään toton: tyyni, mswntyym jn lämmin. Nic-
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micn jn snnrteen rannoilla lentää luitottcli rantasipejä
moimotellen sekä lentäessään että istuessaan kilven se-
lässä tahi kannun nenässä. Hyyppiä ripsautteli »väs-
täräkkikin rannan tuvilla ja äänucllen: tili, tili. Met-
sistä kuului lintujen wilkas »viserrys ja helähti etäältä
kiicn kukunta. Jo tuntui Erkistä ja Katrista tutta-
waltll taikka, »vnikk eimät he sitä joutaneet ajattelen»!»cm
— marsinkin Katri Jussin micrcssä.

.Hiljaisuus mnllllsi Rnntnlnssn iänään. Ei ollut
kotona, muuta mhmnstn kuin isäutä jn ruoti-ämmä, kir-
kolle oli lähteneet muut, pnitsi Annn Mnri, jokn uli
uukkiunnssn luhdissnnn. Isäntä luki pöydän takana.
Edeltä piiolisten uli luettu päimän cmnnkeliumi, »uei-
sattu »virsi jn luetti» Rnnlnnttunkin, »vanu »yt l»iki isäntä
Virsikirjasta: «Kotona olemaisten rukmistn matkalle
»umncidcii edestä". Ia otti osaa hartahasti ruoti-ämmä
käsi poskella ja ruumis »yökkäsi.

«Hymiiii illan!" toimotti naapurin isäntä, astu-
essaan pirttiin.

«Jumala antakoon!" wnstaitiin ja isäntä luki lu-
kuisin loppuuu. Wnnn lopetettuaan painoi isäntä Vir-
sikirjan kiinni, ripusti wllskipuittcisct silmälasinsa nau-
laan akkunan keskipuussa jn käwi nntnmnnu kättä nnn-
purille, loimottaen terwennä tulcmaan.

«Kuuluuko mitä?"
«Eipä kuulukaan, Ei oulumiehct olc tullcct?"
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«Ei »vann wnittn ncljä mutton tulewnt olleeksi
mntklllln. Mikä lie heidät snnwuttauut?"

«Kirkolla kmiluu puhutun, jotta Ämmään on las-
kenut mene ja hukkunut yksi mies".

«Muita olisi kai siitä jo tullut tarkka tieto, jos
se Erkki olisi ollut".

«No, niin luulisi. on Ertti ensi kertaa
Oulussa omin piiiusii?"

«Niin on, wnnn onhnn hiiu jo kulkenut minuu
knussn monet kerrat jn onhan Jussi tottunut kul-
kija! — Miiiis sc Musti siellä ritiskää? Taitamat
tulla kirkolta".

«Ei nämä kirkkomiehiä, — mann kutu tuo on?
— Ei se tään kylän miehiä ole", iuumi naapurin isäntä
iktniiasta, rantannpäin katsellessaan.

«Kirkon kylästä se on tuo mies", armeli isäntä,
llilluansa katsomaa» hänkin. «Kyllä »e omat meidän
oulumichiiimmc, tostn knntnwnt arkkua tupaan. — Tuol-
tahan tuo tulee Katrikin. — Erkki on jillessii kanta-
massa arkkua. — Missä Jussi . . . Missä Jussi . . .

liekö weucclle jäänyt"
Siinä uc tulimatkin nyt Oulumichct. Jussi Piip-

ponen ju Ertti, kantacu arkkua samuomcssa ja koilltia,
Katri wiinauassatoita kainnlossaau, ja hääräsi Musti
Heidiin ympärillään. Hyppi se Erkkiä ja Katria »vas-
ten, huiski hiiillääiisä, murisi ja haukkui torivat lui-
mussa. liioksipa Piipposen Jussinkin siivulla wiiliin,
nuuski hiullii, waiiulstcli tarttnan, wnnn häntä ci huis-
kunnut, riippui suornnn, ucnii main wähän tnpcrtyuccnn.
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Ei ollilt hän tuitmvll Mustille. Pirttiin tultuaan te-
kiwät matkamiehet hywiin illan, pistiwiit kättä ja kcr-
touvat tcnveiset Oulusta. Kotona olijat kysyiwiit k»»u-
lu»»»isia, waan eipä nc iulijut llc»»ncct «mitään liikoja".
Kerrottiin lyhyesti mallmvaihcet. Jussin hukunta oli
isoin asill jll siitä sitä puheltiin pitkää». Ia nmi-
»lllli» Jussista yhtä ja toista, hywiiii. Hiljaiseksi jll
uutteraksi häntä kiitin kiitti. —

Vaan puhcltuaan ja tupakoituna» otti Erkki tii-
minsä inskustn arkun amnimen, metiisi nrkun penkin
luo ja alkoi katsella mitä siellä arkussa oli.

«Tuossa on teidän piippmvartcnnc", tarjosi Erkki
naapurillc, otettuaan arkusta punaletkll-piipunmarrcn.
«Tuossa on . .

. mikähän lie tuokin kirja", mirkkoi
Erkki ja pani pöydälle Jussin ostaman Wänritti Stoolin
Tarinat, jota kaikki alkoi katsoa ja tamaclla. «Ahkera
liitnmics se oli Jussi", tuumittiin.

«Tuossa — missä sc on Anna Mari?" katseli
Erkki Unikirja kädessä.

Samassa tulikin Annll Mari, kynsicn korivallis-
taan ja silmät tiirollaan. Seisoi niin keskellä lattiaa,
»vaan kun huomasi siellä wicraan pojan niin . . . niin
oli kuin toinen ihminen.

«Tuossa on Unikirjasi!" Anna Mari otti sen ja
kilpasi luhtiin, josta wähän ajan perästä ilmestyi uu-
dessa hameessaan ja punllmntuiscssa millahuiivissaan.

«Tuossa on slllvipiippu ämmälle; Jussi osti sen
Teille oulillulljaisiksi", mirkkoi Erkki ja antoi ämmälle
sllivipiipun.
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„Periköön hän taiivaan!" lausui hiljaa ämmä,
ottaessaan piipun.

Tamarat kun oli otettu arkusta ja katseltu mitä
ja kyselty hiutoja, keskusteltiin muista oulu-asioista.
Olihan sitä kertomista ja kuunteli ne hartaasti muut
paiise ruoti-ämmä, jola ajlltteli jll muisteli Jussia.
Vaan pilli! ne muutkin aina sortuiwat ajattelcmllan Jus-
sia ja muistclemlllli» jll silloin sitä alettiin puhella hänestä.

„Muista» sitä Jussia pienestä pahasta", teriocll
ruoti-ämmä. „Hywin wiltas poika oli paitaressuna
isänsä kodissa. Toimeton»!! ja työtönuii ei koskaaii,
aina oli jossakin hommassa, milloin muka meisteli tir-
weswartta, »nilloin rekeä jll milloiu mitäkin todempaa
kalua. — Vaan joutui poika parkct hänkin kurjuuden
kouriin. Isänsä kuoli ja maat ja mannut mietiin, tiil-
miittiin. Poika mistä hän älysi huoltaa asioitaan, jou-
tui joutaman jätille. Hm. — Onni yksillä, kesä kai-
killa". Ruoti-iimmii laati tupnkknn snmipiippuun jn jat-
koi: „Muiötan miten ketterä hän oli, tullessaan ensi-
kertaa Oulusta, lliommoinen pieni nnsin »vielä silloin.
Niin oli ttlin aikamies konsanaan. Niinessä oli kaksi
Vesirinkeliä, jotka hän sanoi antcnvansa Katrille oulun-
tulijnisin. Katrin kanssa nää oliwntkin hywin tomeria,
yhtäläiseen yhdessä nsuksimnt. Kerran ctsyimiittin ja
toista muomknuttll oliwat kateissa. Muutaman suuren
kiwcn luota sittcn löydettiin missä maata kytröttimiit
kilin linnun pojat". Ruoti-iimmii sytytti piippunsa.

Piipponen etsi sian kellollensa — Jussin entiselle
pintelilellolle, jonka hän oli Vaihtanut Kettu-Kustilta.
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„Tuossapa tuo o»t kuut tehty sia", tuumi hän pannes-
saan puikkoon seinälle, jossa se kello enncnki» oli ollut.
„Siiniipii hiitllii nappnsce".

„Ei olisi uskonut, että Jussi kuu läksi, läksi »vii-
meistä kertaa Oulua soutamaan", armeli ruoti-ämmä
jn mieri kyyueleitii rypystä ryppyyn hänen poskillnnn.
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