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kuntakin on muuta: se on vihaista ja rähisevää luskutusta, ei
kimeästi oravalle vingahtelevaa eikä jänikselle ulahtelevaa.

Räkriäinen huomaa omalla paikallaan vielä paremmin kuin
Ananias, että ihmisiä se Hurja haukkuu. Se herkeää hetkeksi.
Mutta sitten se taas alkaa, entistä terhakammin ja nopeam-
min.

Putkinotkon mökille on varmaan tullut vieraita.
Mitähän ne vieraat ovat? Mökkien ja harvain talojen asuk-

kaitako, sitä kautta kulkijoita: siitä niitä ravaa Putkinotkon
pihan poikki . . .

Ja saattaisi se olla .. . vallesmannikin. On niitä kunnan-
maksujen rästejä n3'tkin.

Käkriäisen sydän vavahtaa harmista, kun niin hänen raho-
jaan viedään. Poliisejakin niillä palkataan .. . nuuskijoiksi.
Tai lautamies voi siellä olla, tullut manuuttamaan vanhoista
ihmisten veloista.

Käkriäinen on seisahtunut ja kääntynyt syrjittäin Putki-
notkoon päin, ja kuuntelee silmät pyöreinä ja suu auki. Hän
sysää hattuaan pystyyn, että kuulisi paremmin tuolla toisella
korvallaan. Hurja rähisee jälleen vihaisesti. Sellainen vieras
siellä on, jota se ei tunne tai jota se vihaa.

Käkriäinen huudahtaa Ananiakselle varoittavasti, mutta
niin hiljaa, ettei Ananias sitä kuulekaan. Sitten hän lönkyt-
tää Ananiaksen perästä ja suhahtaa hänelle, että mikähän
Putkinotkossa lienee. Ananias pysäyttää juuri liikkeelle saa-
mansa tamman, ja he juttelevat keskenään, mitä se Hurjan
haukkuminen saattaisi merkitä.

Viimein sanoo Käkriäinen, että eipä hän ole tuosta haukku-
misesta millänsäkään, vaan lähtecpä pistämään jauhosäkkinsä
rekeen. Olipa Putkinotkossa ... jos kuka! Mutta sen si-
jaan jää hän ehkä vähän myöhemmäksi kuin Ananias tänne

metsään . . . ummistelemaan noita veräjöitä.
Sitten he kulkevat edelleen. Hurjan rähinä kajahtelee ko-

vempana. Ja siinä sattuu Ananias lopulta sanomaan, että
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olisikohan se äiti tullut kaupungista kotiin. Juutas Käkriäi-
nen huudahtaa:

»Häh? Rosinako . . . niin?»
Rosina . . . tullut kaupungista!
Mutta Rosinalleko se Hurja noin rähiseisi? Jos Hurja on-

kin huonosilmäinen, niin että se voi räkyttää loitolta Rosinaa-
kin, niin eihän se näin kauan . . .

Kuitenkin lyö Juutaksen päähän aivan kuin puukurikalla,
että olisikohan se Rosina! Se oli käskenyt Juutasta tulemaan
laivareitille vastaan kello kahdeksi. Ja nyt .. .

Räkriäinen ryht3'y tirkistelemään aurinkoon, mitä kello on,
koska hänellä ei ole kelloa. Ovat kyllä olleet, kuten on jo mai-
nittu, kerran monetkin kellot . . . liivien kolmessakin taskus-
sa, välkkävine perineen. Hänen kulkiessaan läänissä. Niillä
ansioilla ostettuja kelloja. Tai vaihdettuja, jos juonti-aineen
ostajilla ei ollutkaan antaa maksuksi rahaa. Mutta niistä kel-
loista oli yhdessä sisälmykset niin huonot, että Käkriäinen
'uuttui ja löi sen nurkkaan säpäleiksi, kun ei saanut sitä mil-
Län rukkaamisella kuntoon. Ja toinen, hyvä kello, meni lat-
teaksi kuin mätä nauris, kun hän toissa talvena, ajaessaan um-
pihangessa, kopaisi tuon samaisen tamman keskosistaan sy-
liinsä ja nosti kovalle tielle. Mutta kaikkein ensimmäisen
kelloista antoi hän Ananiakselle. Nuorta poikaa piti kohdella
suopeasti, sillä siihen aikaan Ananias rupesi ymmärtämään
isän kaupustelumatkoja. Piti olla sellaisissa väleissä hänen
kanssaan kuin miehet ainakin.

Mutta suurin syy siihen, miksi Käkriäisellä ei ole kelloa, on
sellainen, ettei hän kelloista välitä. Vastusta niistä on, ali-
tuisista härnääjistä korvan juuressa, ajannaksuttajista. Nak-
suttavat liivien taskuissa kuin mitkäkin kuolemansepät sei-
nänraossa. Nehän ne seinissä naksuttavat . . . mitä lienevät.
On Käkriäinen koettanut tutkia niitäkin naksuttajia, mutta
eihän niistä saa selvää. Mutta ne ovat pahaa .. . tutkimat-
tomia. Niitä naksutti monta ennen Juutaksen äiti-raiskan
kuolemaa, kauan poteneen.
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Rello muistuttaa niitä, ja on paljon ilkeämpi. Se komente-
leisi t3*öhön. Ja komentelcisi illalla maata. Räkriäinen tah-
too tehdä työtä milloin haluttaa. Ja näkeehän mies ajan vii-
sarit auringostakin. Ja muustakin hän huomaa, milloin päivä
valkenee taikka pimenee.

Eikös perhana: kaksi se nyt on varmaan tuo aurinko! Enin-
tään lienee puoli tuntia vähemmän tai päälle. Olisikohan se
jo Rosina? Juutas Räkriäinen ääntää Ananiakselle:

»Ananias, katsohan sitä nauristasi, mitä se on . . .»

»Se on puoli kolme . . . melkein», kuuluu Ananiaksen vas-
taus.

»Johan nyt .. . perhana! Voisi se olla Rosinakin», hätään-
tyy Räkriäinen. »Olisi pitän3't mennä laivalle .. . mutta oli
muuta . . . tässä. Eikö sinun nauriisi ole edellä? Ei sen tuon
auringon pitäisi olla niin paljoa vielä. Ja minua kun pislät-
tävät nämä touhakat . . . juoksentelut. Mutta rähiseisikö se
Hurja näin pitkän aikaa Rosinaa?»

Ananias sanoo:
»Eihän äidillä ole venettäkään. Runkkelin laituriin hänen

ja Saaran olisi ollut ajettava.»
»Runkkelin laituriin», murahtaa Käkriäinen. »No nyt siitä

vasta . . . tuli.»
Juutas Räkriäinen ajattelee, että n3't siitä vasta tuli kika-

tus ja kakatus kotona, kun hän ci niemetkään laivalle. Jos
se ei vielä olisikaan Rosina, niin ei Juutas silti enää laivalle
ennätä. Ja mitähän pcrhanaisia ne Hurjan nalkuttamat lie-
nevät? Taas se säkyttää ääni kurkkuun tarttumaisillaan,
niinkuin aina, milloin se muka aikoo iskeä vieraiden jalkaan
hampaansa, vaikkei iskekään.

Räkriäisen tekisi mieli jättää koko jauhojen rahtaaminen
Ananiaksen huoleksi ja lönkyttää takaisin kotiin, katsomaan,
mitä ne tulijat ovat. Ja harmissaan hän on, mitä ne tunkeu-
tuvat hänen Putkinotkoonsa. Olisipa Topi tullut mukaan, eikä
ajettu töihin kotiin, kuten Räkriäinen äsken ajoi, voisi sen
nyt lähettää vilkaisemaan, kuka tai ketä nämä vieraat ovat.
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Ananias koluuttaa jälleen kuusikon halki sinne päin, missä
isä neuvoi jauhosäkin olevan. Käkriäinen seisoo ja kuvitte-
lee, kuinka hän, jos lähtisikin tästä kotiin, kulkisi umpimet-
sää myöten, eikä polkujakaan, ja pilkisteleisi ensin läheltä
mökkiä kallioiden takaa pihalle, koska näet saattaisi olla sel-
lainenkin aihe, että siellä tosiaan on poliiseja ja vallesman-
neja. Mutta pitkän nokan hän heille antaisi, sillä hänellä ei
nj*t ole viinoja. Ei! Eikä ole ollut ennenkään .. . kotona
keitettyjä, niinkuin ne ovat luulleet. Mutta mistäs ovat ot-
taneet, sillä ei ole näkynyt merkkiäkään keittovehkeistä. Pute-
leita on ollut, ja korpijoonin tähteitä niissä. Mutta totta n3't
mökin ihmisellä saa olla putelin pohjalla viinoja rohdoiksi,
jos hän niitä muilta ostaa, vaikkei sano, keneltä. Metsässä
ovat olleet lekkerit. Mutta eivät vielä siinä suuressa piilo-
paikassa, onkalossa saarella, jonka Käkriäinen tietää.

Jos nyt olisi poliiseja taas Putkinotkossa, niin astuisi Käk-
riäinen ystävällisesti hymyillen pihalle ja kysyisi:

»Mikäs se nyt on tämä liikutus?»

Ja jos ne puhuisivat hänelle kätköistä, niin näyttäisi hän,
pilkalla ikeniään irvistcllen, heille kotansa ja tupansa. Ja
ruokakonttorinsa, ja aittansa ja riihensä. Ja antaisi heidän
toki mielellään kaivella sillan aluksetkin. Siellä ci heille olisi
kuin kanansontia, entisiä, kaksitoista-ajastaikaisia. Silloin
niitä kanoja piti olla talvella siellä, turhan munijoita: ei niin
pienistä ruuaksi, munista. Ja sitten yllyttäisi hän vielä hais-
telemaan jokaisenkivenkolonkin metsässä. Sanoisi lauhkeasti,
mutta pini nahkassa, että saavat haistella hänen puolestaan,
kun hänellä kerran ei ole pirtua eikä haisevaa sikunaa. Ei ole
ollut

..
. milloinkaan. Niin herkeäisivät viimein vastakin

hänen pesäänsä tunkeutumasta.

Jos lähtisi kotiin?
Parasta olla kuitenkin täällä. Siellä saattaa ..

. ruunun-
miehiä, lautamiehiä.

Eihän sitä muuten kuin pakosta niiden kanssa . .
.
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Kymmenisen minuuttia on mennyt näin. Metsä lakkaa
kaiuttamasta Hurjan haukuntaa.

Ja sitten kuuluu Putkinotkosta toinen ääni, joka rauhoit-
taa Käkriäisen kruununmiehiin nähden. Sillä se ääni, joka
nyt kaikuu yli korkean ahon ja sitä ylempänä kaartuvan leh-
don, se on Rosinan. Kilometrin päähän se ääni kaikuu.

Milläs neuvoilla Rosina on tullut kotiin?
Ja miksi se Hurja sittenkin haukkui niin kauan?
Kuuluisi sen Rosinan ääni etemmäksikin, jos on myötäinen

tuuli. Muttakuuluupa tuo nytkin. Sellainen torvi sillä akalla
on kurkkuna. Sanoja ei tosin eroita. Mutta katkeamatto-
mana säkytyksenä käy kiljahtelu, nopea kuin räty, jota pyö-
rittäen jäniksiä peloitellaan jahdilla ollessa. Niin nopea on se
sätkätys, ettei kaiku ennätä oikein mukana lentää. Onpa se
Rosina nyt erikoisen virkeä kaupungista tultuaan, niin soi
räikynä sieltä mäeltä, poikki metsäisen laakson. Papattaa
kuin monttöörivenhe. Ja niinkuin niputuskone Kenkkuin-
niemen sahalla: Rosinan suusta purkautuu kokonaiset ketjut
sanoja.

Juutas ajattelee, että taitaa nyt Putkinotkossa olla kaikki
nurinpäin, tänä heinäpäivänä, koska Rosina noin laskettelee.
Ja Juutas on hyvillään, ettei hän ole kotona. Ei silti, että
hän akoista . . . kyllä hän osaa panna niiden suun lukkoon.
Mutta ilkeää se on, se riiteleminen.

Ja selvittäköönhän nyt Rosina yksinään, jos pennut ovat
sotkeneet jotain . . . heinänteossa tai muussa.

Tyytyväisenä sytyttää Juutaskatkenneen nykerönsä ja läh-
tee sitä imeskellen poikansa perästä, noutamaan jauhosäkkiä,
joskin yhä miettien, miksi se Hurja ärhensi niin kauan, ja
kuinka Rosina oli päässyt kotiin.

Mutta Rosina on tullut kotiin Mauno Kypenäisen venhees-
sä, joka kytkettiin laivan perään järvellä, Mesopotamian koh-
dalla. Silloin oli siinä kuormana ainoastaam Mauno ja hä-
nen pitkäsiima-laatikkonsa, ja säkissä kokkalaudan alla eräitä
tavaroita, joita Mauno hankki lupauksensa mukaan Potamian



Putkinotko 241

kylästä. Rosina Käkriäinen, Maunon Pertta ja Pertan Sa-
nelma olivat lähteneet kaupunkiin ja menneet sieltä laivaan
Saaran ja Jopin kanssa. Mutta tätä ennen oli Rosina osta-

nut paitsi Repekalle ja Esterille vaatteita ja muulle kotiväelle
viimeisillä rahoillaan vehnäsiä myöskin maltaita ja paketin
hiivaa. Ja olipa hän pyytänyt kälynsä käymään hankki-
massa apteekista hänelle niitä tippojakin, joita hän ei ollut
voinut itse ostaa tuolta hävyttömältä puukhollarilta. Silloin
oli Pertta nauranut hänelle ja sanonut, etteiväthän ne lap-
settelut auta, ja neuvonut taas niitä omiaan . . . taikka sit-
ten ottamaan pentunsa sorkista kiinni ja lyömään seinään.
Niin että Rosinasta tuntui Pertta iljettävältä, niin rietas oli
noissa puheissaan. Mutta Rosina ajatteli, että ehkäpä ne
tipat sittenkin tällä kerralla! Ja jos ne olisivat turhaa, niin
se olisi sallittua . . .

Roko matkalla Putkinotkon lahden paikkeille ei Rosina
puhunut laivassa juuri mitään, niin hän oli loukkaantunut
Maunon Pertalle ja huolissaan siitä Pertan kanssa viimeksi
puhutusta asiastaan, mutta varsinkin julmistunut Saaralle.
Sillä Saara oli tullut laivarantaan väkeviltä löyhkävänä. Ja
mistä lienee tullut? Ei Saara liene siellä kornetissa väkeviä
saanut? Ja vihainen oli Rosina Saaralle siitäkin, että se oli
jättänyt Jopin yksinään kaupungille. Sieltä laivarannasta
säkkien alta oli Jopi pujahtanut esille, nähdessään äitinsä.
Neljättä tuntia oli Jopi ollut siellä säkkien kolossa.

Vasta Putkinotkon kohdalla täytyi Rosinan siunailla, koska
hän näki, ettei Juutas ollutkaan tullut järvelle vastaan. Mau-
non Pertta huusi Rosinalle, riippuessaan nuorassa, jota myö-
ten häntä ja muita Putkinotkon matkalaisia laskettiin Mau-
non venheeseen:

»Se on mies, se Juutas! Muisti kuin kanalla, kanalla! Jos
se olisi minun mieheni, niin minä hänet upottaisin! Upot-
taisin järveen! Kivi kaulaan ja järveen!»

Mutta miksi sitten Hurja rähisi, vaikka tulijat olivat tut-
tuja?
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Putkinotkon rannassa otti Mauno venheensä kokkalaudan
alta tuon pitkänmuotoisen, ruskean säkin, jonka toinen pää
oli järvellä näkynyt, niin että Jopi oli k3*syn3*t äidiltään, kun
Maunon venhettä köytettiin laivan perään, mikä säkki se oli.
Ja Jopi oli saanut Maunon Pertalta heti vastaukseksi, että
siinä oli salvukone, jolla Jopi ja hänen isänsä salvetaan, jos
isässä on mitä salvamista. Ja äiti vastasi Jopille, että siinä
mitä lienee . . . enon kalanpyydyksiä, joita oli Maunon ven-
heessä muitakin.

Nyt Putkinotkon rannassa kalisi ja romisi se säkki, Mauno
Rypenäisen heittäessä sitä ja tuohikonttia pitkään selkäänsä
ja lähtiessä Rosinan supattelevasta neuvosta viemään niitä
jonnekin, rantarakennusten rykelmään. Ja Jopilta se asia
sitten unohtui, sillä Jopilla oli muuta ajattelemista. Hän
juoksi heti kotirantaan päästyään nuottakodan taakse met-
sikköön, ison kiven luokse, hakemaan rahatuusaansa.

Mutta Hurja oli kuullut tupaan, seurattuaan sinne Mala-
kiasta, paitsi airojen kolinaa ja ihmisten ääniä myöskin tä-
män säkin kalinan. Se tirkisteli seinän alitse rannalle. Ja
se näki siellä paitsi tuttuäänisiä ihmisiä kummallisen olennon,
jokin kaliseva ja ruskea seljassa. Ulos ryntäsi matalajalkai-
nen Hurja. Räyskytti ensin pihalta, ja räyskytti taas ala-
veräjän laudalta, niskakarvat pystyssä, sillä se rämisevä ka-
tosi ruskea kumma selkäpuolella saunan kätköön. Ja tutuis-
sakin ihmisten äänissä oli vihastuttavia: tuon koiranpieksä-
jän, Pertan. Ja kummitus meni saunan taakse. Hurja pu-
jottausi kiireesti aidan raosta rannalle ja haukkui sekä pelois-
saan että kiukuissaan. Se ennätti tuskin tervehtiä Rosinaa,
ja Saaran ohitse se ryntäsi harjakset pystyssä Mauno Kype-
näisen perästä. Rosina torui sitä, se käänt3*i hetkeksi nolona
tulijoihin. Mutta jo unhotti taas häpeänsä jakarkasi nurkan
taakse, loittonevaa Maunoa kohti, kelmeinä irvistävin ikenin.
Mauno näet käännähti kauempana ja heilutti sille konttia ja
säkkiä. Säkki ja mieskin olivat niin hirveät, että Hurjan oli
turvauduttava haukkuessaankin Rosinan hameisiin, alakuloi-
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sesti ja anelevasti uikutellen. Se häpesi uusia toria, mutta
rähähti taas raivoissaan kiukun haukuntaan tuolle uhkaavalle
vieraalle. Yritti Maunon perästä, käänt3*i pakoon, ulvahteli
ja haukkui. Viimein täytyi Rosinan, joka joutui veräjälle
kantamuksineen, huudahtaa:

»Johan nyt on kumma! Korvathan tuo halkaisee! Vanha
vastako tuolle pitänee kitaan työntää.»

Rosina heitti nyytin kädestään veräjän toiselle puolelle,
kaapaisi maasta mädänneen vastan ja hääti Hurjan pihalle.
Mutta sepä tunkeutui aidan raosta uudestaan saunan luokse.
Eikä se tyyntynyt haukkumasta ennenkuin rantarakennusten
takaa tulikin tuttu Mauno. Oli pistänyt tavaransa korsun
alle, koska Rosina oli varoittanut viemästä niitä sikopahnaan,
sillä siellä lapset leikkivät, kun siitä on se toinen puoli kattoa
pudonnut. Nyt herkesi Hurja rähisemästä, heilutteli hän-
täänsä, ja Mauno Kypenäisen uhatessa sitä torua mateli se
hänen jalkoihinsa. Kellahti seljalleen, pölystä harmaa häntä
P3'st3'ssä takajalkojen välissä. Ja sitten se sai anteeksi ja
hyppi ja nuoleksi Maunon kättä. Ja sitten se haisteli verä-
jällä Saaraa, haisteli kauan, kääntyi nolona pois ja alkoi hyp-
pelehtiä ja juosta kehässä Rosinan ympärillä, niin että ruo-
hot k3'nsissä ropsahtelivat.

Vähitellen ihmiset menivät mikä minnekin. Hurja pujahti
pihalle ja painausi koivun varjoon loikomaan.

Mutta äskeinen Rosinan huuto Hurjalle ei vielä kuulunut
kilometrin päähän. Se oli vielä hiljaista. Rovemmin huusi
hän, kun hän veräjän laudalle noustessaan katsoi oikealle ja
näki koko karjansa kotikujalla. Reskellä päivää! Hän työnsi
osan pakettejaan Maunon Pertan Sanelmalle ja riensi karja-
pihaan, nyytti ja venheessä riisutut kengät vielä kädessä.
Lampaatkin siellä. Mikä oli rännännyt lehmät kotiin, heinää
syömästä, maitoa keräämästä? Paarmatko niiden kimpussa
hörrännevät? Tuo Poikako ne lienee tuonut, hölmö? Ja
missä ovat Sanikat, etteivät ole ajaneet lehmiä takaisin met-
sään? Ja pässi, senkin pahalainen, kapuaa Jertan kimpussa,
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haaroissa. Eikä Jertta pääse puskemaan, pyörii ympäriinsä,
ja pässi kahdella jalalla kävelee. Rosina Käkriäinen seisah-
tuu ja huutaa jo melkein täyttä kurkkua:

»Pennut! Muoskat! Missä ne ovat kaikki? Heinässäkö?
Ja pässi . .

.!»

Rosina töllistelee ja kiljaisee yhtäkkiä:
»Johan nyt on ihmeet ja kummat, kun pässit hätistävät

lehmiä! Pennut. Viekää tuo h—rimus läävään!»
Kovasti se huuto jo räikkyy.
Ja sitten hän jatkaa, yhä syvemmältä rinnasta, sillä huu-

taminen kaupunginmatkan perästä tuntuu jälleen hyvältäkin:
»Pennut! Sanikat! Malakias, Leja, pässi: heti paikalla . . .!»

Pentuja ei näy pihalla. Olisivatko ne tosiaan niityllä? Ro-
sina ryntää pihalle. Vilkaisemaan koivun juurelta, ovatko
lapset lammin rannalla. Ei näy. Ja heinäkarheet ovat melkein
sellaisenaan kuin aamulla. Ei vedetty vielä mitään latoon!

»Äi! Äi!» pääsee Rosinan huulilta puuskaiseva kirkaisu.
Se kuuluu jo sangen kauas. Hän seisoo kalliolla nyytti ja
kengät kädessä ja liina sysättynä niskaan, niin että tukka
kiiluu kuin korpin sulka.

»Äi! Äi!» huudahtaa hän taas. Se ääni tulee vakalleen
jännitt3'väin leukojen välistä. Hukkaan on mennyt päivä,
kun hän ei ole ollut kotona! Vaikka hän vasituisesti käski
kotiväkeä tekemään työtä. Missä lienee Juutas?

Rosina käännähtää. Tuolta tulee Leja, läävältä.
Ei ole Rosinalla aikaa kysellä, mitä Leja sieltä tulee, vaan

hän huutaa ensimmäisessä suuttumuksessaan:
»Äi! Äi!»
Rosina heiluttaa nyrkkiään, jossa kengät roikkuvat.
Vielä taannoista paremmalta tuntuu tämä koveneva huuto.

Nyt kiljahtaa hän koko rintansa voimalla, mennen portaita
kohti:

»Hiiden kattilassako täältä kaikki! Sillä tavallako ne hei-
nät lentävät latoon! Ja se Juutas . . . eikö sille jo mene por-
mestari housuihin, kun se ei .. . ei tullut laivalle! Ai! Ai!»
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»Ai!» kajahtaa jyrkkä kalliorinne pihan toisessa laidassa.
Mutta kun se ennättää kajahtaa, on Rosina jo kääntynyt,

toisaalle. Hän ryntää nyt tupaan, Maunon väen ohitse. Ja
nyt alkaa Putkinotkossa komento. Tuvassa ne lapset .. .

Sanelma ja Topikin. Rosina alkaa säkättää niin että noki-
nen katto kaikuu:

»Lehmät kartanolla! Ajakaa pässi, helvetissä .. .»

Samassa hän pysähtyy, vaikenee ja katselee. Mummo tuu-
tii Luukasta. Mutta kärpäsiä hurisevan pöydän ympärillä
seisovat lapset rahilla. Ovat rähmällään pöydällä, pikku Es-
terin takapuoli pyllistelee paljaana, ja Käkriäisten Sanelma
anastaa toisilta maitotuoppia ja kaataa sen juuri pöydälle.
Siitäkös muut lapset suuttuvat ja alkavat itkeä. Rosina Käk-
riäinen huutaa silloin heille:

»Nuokin tuossa! Sanikat! ..
. Keikkuvat kuin oriit siinä

pöydällä . . . Minä . . . minä kun nuoletan teillä sen pöydän!»
Sen hän kiljaisee kimeästi.
Nopeasti vie hän nyt nyyttinsä ja kenkänsä takanurkkaan,

ja kiljaisee jälleen:
. »Ai! Ai teitä! Otan halon ja lyön pään jokaiselta halki!

Niin että raatoja pitää tulla!»
»Raatoja, raatoja!» toistaa Maunon Pertta, ilmestyen sa-

massa sisään. »Tämä se on paikka! Mutta sinussako olisi
lyöjää. Jos minä . . . minä olisin .. . niin jokaisen ottaisin
sorkista ja iskisin salvaimeen!»

Maunon Pertta huutaa tämän niin synkällä ja vihaisella
äänellä, että Ester lakkaa itkemästä ja Repekka katselee kau-
histuneena Maunon-tätiin. Nyt ci Rosinalla kuitenkaan ole
aikaa vastaväitteisiin Maunon Pertalle, niin on hänellä syytä
tuskastua. Sillä kun hän ottaa arkihameensa lattialta pöy-
dän luota ja menee riisumaan karsinanurkkaan pyhähamet-
taan, niin siellä istuu Malakias ja kiikkuu. Sen laudan, jonka
Juutas tempasi alas orsilta, on Malakias asettanut poikittain
tuolille. Ja nyt kiikkuu hän laudan lyhyemmässä päässä niin
että pitempi pää on lyödä Rosinaa leukaan. Rosina nopeasti:
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»Sinä! Mitäs sinä siinä p—settäsi heilutat? Herkeä heti!
Mikä sen laudan on katosta repinyt?»

Mummo aikoo vastata, mutta hänen äänensä ei kuulu, kos-
ka näet Rosina säksättää jo muuta: kyselee, missä Ananias
on, ja mitä Leja on läävällä käynyt? Ja onko Juutas tullut
jo myllyltä?

Mauno ja Maunon Pertan Sanelma kättelevät lapsia.
Leja sanoo, että Sinikanteleen eukko oli tuonut lehmäänsä

haralle. Siksi ne muutkin lehmät ovat kartanolla: tulivat
härän perästä, jonka Malakko ajeli äsken metsästä, keskeltä
vierasta karjaa. Yhteen ääneen juttelevat nyt Malakias ja
Topi ja pikku Sanelma ja Leja vieraiden lehmien ryntäämi-
sestä Putkinotkoon, kaikki kilpaa huutamalla. Mistään ei
saa selvää ennenkuin sievoisen ajan perästä.

Ja sitten onkin Rosina Käkriäinen jo vähän lauhtunut.
Hän sanoo Lej alle:

»Vai niin. Vai toi se Sinikanteleen vaimo lehmäänsä. Mei-
dän Pojulle, hihii! Ethän sinä .

. .?»

»Antanutko?» hoilottaa Maunon Pertta. »Mikä siinä! An-
taa! Antaa härkää .. . voi iso tyttö .. .»

Rosina huutaa:
»Älkää huutako, sanikat! Huutavat, ettei ääntä kuule!

Honottaa tuo Malakiaskin. Pakkoko se on? Mene, Topi tai
Malakias, vahtimaan Poikaa, ettei se karkaa salolle. Ja muut
lehmät ajakaa metsään. Ja pässi! Viekää se . . . metsään . . .

Ja, Leja, kutsu se Sinikanteleen vaimo kahville . . . Onhan
. . . sitä nyt meillä hänellekin.»

Nyt vasta tulee mummolle suunvuoro. Mielipahasta lää-
hättäen hän selittää, että tappaa oli Juutas hänet, hurja.
Kun myllyltä tuli, laudan repi tavaroineen orrelta, laudalla
olisi lyönyt litiskaiseksi, jos ei mummo olisi väistänyt.

»Ähä!» sanoo Rosina mummolle huolettomasti, kielikellolle,
toisten asioihin puuttujalle. Muttakun hän kuulee mummolta,
että Juutas oli ollut särkeä lapsenkin, säikäytti itkemään
ja huutamaan puoleksi tunniksi, sanoo Rosina:
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»Niinkö ...»

Rosina menee ja kumartuu pienokaisensa puoleen. Nukkuu-
han se Luukas nyt, makeasti unta vetää. Ja mitäs mummon
jutuista!

Mutta saikohan se Juutas jauhoja myllyltä?
Mummo selittää, että eikö liene saanut. Mutta säkin se

oli metsään jättänyt. Halkaissut se oli säkin. Ja Ananiaksen
kanssa oli mennyt sitä kotiin vetämään.

Rosina Käkriäinen on hyvillään jauhoista. Muunkin kuin
sen tähden, että niistä on paistettava tänään leipää. Ja hän
luo hymyillen terävät ja kauniit silmänsä Maunoon.

Eikä Rosina sitten enää välitä siitäkään, että mummo ker-
too Juutaksen lähteneen penkomaan mäyränpesääkin, kes-
kellä kirkasta heinäaikaa.

Tärkeintä on Rosinasta nyt jauhojen saanti. Ja tärkeää
se, ettei Juutasta nyt suututettaisi.

Siksipä ei Rosina aio hänelle hiiskua enää siitäkään, ettei
Juutas tullut laivalle vastaan. Se vain ensin kiehautti niin
Rosinan sisua.

Sinikanteleen vaimo tulee tupaan, mustissa pyhävaatteis-
saan. Maunon Pertta ajattelee, katsellen vierasta tylysti kul-
miensa alta, että niin on tuo akka kuin kirkkoon menossa.
Mutta Rosina puhuu tulijalle:

»Istuhan nyt . . . mistä vain paikkaa allesi löydät . . . mo-
komassa tuvassa. Niin sitten mennään sitä lehmää . .

. Kum-
piko lehmä se nyt on? Vai se ... se nuorempi. Eikö otta-
nut hovilaisten härästä? Älä nyt! Ja mitä? Eikö se muka
nytkään tahtoisi. No, nähdäänhän. Ja kyllä se nyt ottaa .. .

meidän Pojasta. Se on . . . niin totta kuin vettä! Ja suoraa
kuin nuoraa, hihii. Kunhan tässä ensin varikkoa . . . kun on
kerran tuota kahvin-kurria meilläkin .. . hihii! Heti men-
nään.»

Rosina ajattelee lähteä jo ennen kuin Juutas tulee kotiin.
Sillä hän nyt ei henno antaa Pojallaan muuta kuin itse. Sen
tähden se on Lejakin tainnut Sinikanteleen eukolla odotuttaa.
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Rosina ei jättäisi nuorta Poikaa mielellään Juutaksen käsiin:
vaikka se Juutas pitääkin elukoistaan, niin se on pikavihainen.

Ja niin . . . kahvihan se vieraille.
Rosina käskee pikku Sanelmaa ja Lej aa panemaan tulta

liittaan, sillä eihän Sanelma ole mennytkään ajamaan lehmiä
metsään. Nyt sanoo äiti hänelle, ettei hänen suuhunsa ma-
kea tipahda, jos hän ei lähde risuja kokoamaan. Sanelma
lähtee Lejan kanssa. Rosina Käkriäinen virkahtaa Saaralle:

»Ja saattaisit sinäkin ... jos et muuta niin ottaa kupit
hyllyltä!»

Muuta ei hän Saaralle, näin vieraiden kuullen.
Saara on heittäytynyt ryysykasalle sänkyyn eikä näytä

kuulevankaan äitiään. Hän makaa punottavat luomet um-
messa, seljallaan, pää kenossa. Turpeat huulet aukeavat yhä
enemmän, ja hän alkaa kuorsatakin. Rylläpä Saaran vaat-
teet ovat kurtussa . . . Viimeisessä tingassa oli hän kaupun-
gissa tullut laivalle. Sitä ennen oli Rosina käynyt häntä etsi-
mässä sieltä kornetiltakin, Jopin kanssa . . . kun Saara oli
jättänyt Jopin 3'ksinään. Mutta eihän se kornetti kuulunut
kestäneen kuin vähän aikaa, vaikka Saara äidilleen sitten
niin valehteli. Sen laivamiehen kanssa se oli varmaan ollut
jossakin . . . Juomassa . . . henki löyhki, kun se tuli yksinään
laivaan. Ja Maunon Pertta huusikin, joutuessaan Rosinan
ja Saaran viereen, että Saara oli juonut olutta. Saaralla oli
silmät samakat ... ja valehdellessaan hän katseli äitiään muka
silmiin, naristeli . . . Niin että Rosinan jalat olivat lysähtää
alta surusta, ja sydäntä riipaisi, ja pakottaa yhä. Rosina
alkoi epäillä ... että Saara on ollut sellaisessakin kenties . . .

sen humalaisen miehen kanssa. Rosina piti Saaraa silmällä,
ettei hän matkalla päässyt koko laivamiehen puheille. Eikä
se yrittänytkään.

Ja olisiko Rosina syypää siihen, että Saara oli pahentunut
viime kesästä? Kun hän oli laskenut Saaran tervahöyryyn.
Vaikka Sinikanteleen akkakin oli varoittanut. Mutta Saa-
rasta oli hyöt3'ä siellä ... Ja mistäpäs hän, köyhä äiti, vaa-
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rattomampia paikkoja? Sillä rikkaita passaamaan hän ei
pentujaan pane. Ei herrasväkeä, eikä varsinkaan ylpeitä ta-
lonpoikia. Ja laivamiehiä palvellessa annettiin Saaralle isompi
palkkakin kuin muualla.

Tämän Saaran asian johtuessa Rosinan mieleen hänen lai-
hat kasvonsa ikäänkuin jäykistyvät ja kivettyvät, vaikkapa
hän koettaa tekeytyä vieraiden ihmisten nähden iloiseksi. Ja
j.oistaakseen surullisia ajatuksiaan, jotka paisuvat mustaksi
ja toivottomaksi ahdistukseksi, jos niihin vilkaisee, alkaa Ro-
sina yhtäkkiä jutella Lejalle ja mummollekin, ikäänkuin hiu-
kan heltyen omasta onnettomuudestaan mummoa, toista kur-
jaa, kohtaan, ynnä suutari Sinikanteleen akalle, kuinka Jo-
pin oli käyn3't kaupungissa:

»Ja voipas tuota Jopia . . . sen kaupunginmatkaa, hihii . . .
Minnekäs se poika nyt meni? Eihän tuota näy pihalla. Ja
haihtuneehan tuo sen mielestä, jos sellaisen kertookin. Kun
näet juoksin laivary'ille, niin ei ollutkaan siellä Jopia. Kat-
selin, kääntelehdin . . . Niin sielläpä vääntyi poika esille jau-
hosäkkien välistä, sen katoksen alla .. . Oli Saarasta .. .

eks3'nyt. Yksinään oli Jopi pysyttä3'tynyt siellä. Ja niin
oli valkeana Jopi, hattu ja kengätkin ja silmät. Kaikki jau-
hossa kuin Hiesun myllärillä, kun hän tulee jauhattamasta.
Sinne näet pist äytyi piiloon . . . vierasteli . . .»

»Kun Saara jätti!» huudahtaa Pertta Kinnunen. »Juopotte-
lemassa se oli ollut, ja muuta. Niin sen henki haisi vielä lai
vassa. Haisi! Haisi!»

Silloin saa Rosina kiireen portaille katsomaan, onko se Topi
ajanut karjan kujalta metsään. Mutta ei hän katsokaan
siellä Topia, vaan tulee pian takaisin tupaan, vartioimaan,
ettei se Pertta häpäisisi sillä tavalla. Mutta hiljaa onkin nyt
Pertta. Ei se kumminkaan vanhaa 3'stävää . . .

Nyt pujahtaa pieni ja kalpea Jopi tupaan. Hän pyytää
äidiltä hiljaa vehnäsiään, antaakseen toisille sisaruksille jo
niitä tuomisia.
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»Onkos Jopilla tuomisia?» sanoo Rosina. »Onhan niitä! Ja
onpas niitä n3*t kiire jaella!»

Äiti tietää kyllä koko Jopin rahatuusan jäämisen kotiin.
Mutta eipä hän kerro sitä edes Lejallekaan, mummon ja kaik-
kien muiden nauraessa Jopin piiloittumista säkkien väliin.
Ei, se on äidin ja Jopin keskinäinen salaisuus. Raupungissa
laivalaiturin nurkalla oli Jopi sen uskonut äidilleen, kun Ro-
sina oli vehnäsmummon nähdessään kysäissyt Jopilta, kuin-
kas niiden hänen kotituomisiensa? Silloin oli Jopi itkenyt,
pistäen päänsä Rosinan esiliinan alle, itkenyt, että hänen ra-
hansa olivat unohtuneet kotirantaan, ison kiven viereen. Ja
äiti oli sanonut:

»Älä huoli, ei kukaan tiedä siitä mitään! Ruka ne sieltä
varastaisi? Pässikö? Ei pässi kukkaroihinsa rahaa tarvitse.
Eikähän kotona pilkata, kun ei virketa mitään. Ja me os-
tamme nyt vehnästä, äiti ostaa sinulle, niin saat antaa sis-
koksille.»

Silloin alkoi naura tirskahdella Jopin nyyhkytysten halki.
Ja sitten sai hän pitkän pötkyn vehnäsiä. Ne ovat nyt

äidin suuressa nyytissä.
Jopin liikkeitä kärkkyy nurkan takaa hänen veljensä Topi,

valmiina pistäytymään sisään Jopin vehnäsille. Jopi on niitä
Topille luvannut. Topi tapasi hänet tullessaan rantakallioitse
lehmiä metsään ajamasta. Näki rannalla Jopin. Nuottakodan
takana seisoi silloin Jopi, ja hätkähti jakääntyi nopeasti selin
Topiin. Sitten hänkumartui yhtäkkiä maahan, ja seisoi kädet
taskussa ja katseli iloisesti Topia.

»Mitä varten . . . täällä seisot?» kysyi Topi.
»Mie . .

. mie vuan», vastasi Jopi, mutta niin kielevästi ja
vilkkuvin silmin, että veli epäili hänellä jotain olevan. Mutta
yhtäkkiä keksi Jopi sanoa:

»Kykällähän minä olin . . . Katso nyt . . . tuossa . . .»

Topi katsoi, eikä sitä vanhaksi huomannut. Ja hänen epäi-
lyksensä unohtui täydellisesti, kun Jopi sanoi:

»Lähdetään tupaan . . . niin saat vehnästä . .
.»
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Sillä tavoin salasi Jopi veljeltään, että hän oli unohtanut
rahatuusansa kotiin. Rahojaan oli Jopi viipynyt rannalla
tarkastamassa.

Nopeasti kapsutti hän Topin kanssa tuvalle, pidellen varo-
vasti tuusaansa taskussa, ettei se kaliseisi.

Luottavasti pyytää hän nyt äidiltä vehnäsiä, sillä sen hän
tietää varmasti, ettei äiti ole hänen raha-asioitaan kertonut,
koska se kerran itse sanoi, ettei niistä pidä hiiskua. Jopi säi-
kähtää hiukan, kun mummo alkaa pakista:

»Voi Jopi-raiskaa! Eikö se raiska edes kirkkoa nähnyt . . .»

Mutta silloin tukkii Jopi, saaden jo vehnäsensä, mummon
suun lennättämällä hänelle kaikkein ensimmäiseksi hädis-
sään kolme, neljä sokerista ässää, lohkaisten ne ässäjötkystä.
Ässiä oli hän kyllä aikonut säästää ja antaa muille enimmäkseen
tipoja. Mummon sanat muuttuvatkin kiitolliseksi ihmette-
lyksi. Ja samassa avautuvat toisten penskojen suut sellaiseen
pyyntöjen huutoon, ettei kuultaisikaan, jos joku alkaisi ker-
toa, ettei Jopi muka ollut nähnyt kaupunkia. Ester tulee Jopin
luokse siivosti, mutta Repekka kiiluvine silmineen pyörähtää
jakiertää aina Jopin eteen, vaikka Jopi vehnäsineen kääntyisi
miten puolin. Repekka ei anna mitata rauhassa, kuinka pit-
kän kappaleen kukin tipojötkystä saisi. Jopi sekautuu jäl-
leen, vaikka on jo laivassa pohtinut, miten hän heille kullekin
jakaisi. Entä pieni ja musta Sanelma! Mistä se siihen yhtäk-
kiä lensi? Se sieppaa Jopin seljan takaa hänen käsistään juuri
niitä sokerisia ässiä. Jopi suuttuu ja repisi ne Sanelmalta ta-
kaisin, ellei hänellä olisi käsissä toiset ässät ja tipot. Ja Re-
pekkakin rupeaa väkisin tempomaan. Mutta viimeisiä ässiään
ei Jopi Repekalle anna, eikä edes Esterillekään ja Topille, joka
nyt pujahtaa seinän alta toisten rykelmään. Ei anna sellai-
sinakaan kuin hän oli matkalla suunnitellut, nimittäin aikonut
raapia ja nuolla ässistä ensin pois sokeria, jota niissä on kar-
keana kuin suolaa, ja sitten ehkä työntää niille muutaman
ässän tipojen jatkoksi. Loput ässät sulloo hän nyt kiireesti
povelleen, paitansa ja mahansa väliin. Mutta siinä ohella
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täytyy hänen silpoa tipojötkyä noille penikoille, niinkuin
muruja kanoille. Pian on kaikki tipot viety. Ja Malakias
huutaa:

»Se pitää antaa jokaiselle!»
Ananiakselle ja Lej alle ei jäänyt mitään. Mauno-enon

Perttakin äännähtää pöydän takaa:
»Tuohan tänne, tai salvan sinut!»
Pikku Sanukka on ennättänyt jo työntää kaikki ässät suu-

hunsa, se ässien-rosvo. Kynnet koukussa karkaa se nyt uusia
repimään. Ja eikös Ester saanutkaan mitään? Ei riitä Este-
rille enää kuin puoli tipoa, ja toinen puoli Malakiakselle. Se
viimeinen tipo katkesi, kun Repekka nyki sitä Jopin kourasta.

Jopin päässä välkähtää jo pahamielinen ajatus, että vielä
olisi annettava Lejallckin, joka keittelee tuossa kahvia: keit-
telee kahdella pannulla, uudella ja vanhalla. Niin saisi Jopi-
kin kahvia. Mutta silloin pelastaa äiti Jopin vehnäsvaraston,
jota on vielä kuusi tai seitsemän sokerista ässää, hänen ma-
haansa vasten piilossa. Sillä äitikin huutaa nyt lapsia tuo-
misilleen, ja ne tuomiset ovat osaltaan vielä paremmat kuin
Jopin. Vehnästä on kaikille lapsille, ja paljon enemmän kuin
Jopilla. Mutta ensin on Malakiakselle rasia, jonka äiti vie
hänelle ja sanoo:

»Tässä niitä nyt on sinulle näitä hirven papanoita. Ne on
nielaistava kahvin kanssa.»

Repekan ja Esterin naamat ovat vehnäsen muruissa, ja pian
rapisee muruja lattiallekin heidän tepastamilleen paikoille.
Niitä vehnäsen kappaleita nokkii Malakias Hurjan kanssa. Sa-
nelman suu on niin vehnästä täynnä, ettei hän voi edes huu-
taa, vaikka Rosina näyttää pienimmille tytöille tuomiaan
uusia koltteja: virkatut villapaidat, toinen punainen ja toinen
sininen. Ilosta vavisten riisuu keltatukkainen Ester itse it-
sensä, mutta Repekkaa auttaa mummo pääsemään irti pai-
danpuoliskosta. Ja niin rajusti riistäytyy pieni tyttö siitä,
että kulunut paita repeää ja jääkahtena kappaleena mummon
käsiin. Nytpä pistää Repekka kiiluvat silmänsä uuden ja
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punaisen mekon sisään, jota äiti pujottaa hänen alastoman
ruumiinsa ympäri, seljasta valkean ja vatsasta ruskean. Mutta
Esteriä auttelee Maunon Pertan Sanelma.

Sitten seisoo pikku Ester onnellisena paikallaan, nilkkoi-
hin asti ulottuva sininen mekko päällä; mutta Repekka alkaa
rallattaa ja tanssia punaisessaan ja kompastuu pitkiin helmoi-
hinsa. Ja hän kysyy äidiltään:

»Miten tättä pittii?»
»R-revi r-reikä!» neuvoo sorakielinen Topi, nauraen niin,

että hänen suunsa vehnässisus näkyy.
»Onhan sillä se jo!» huudahtaa pieni ja musta Sanelma.
Maunon Pertta lyö käsiään yhteen ja nauraa. Mummo siu-

nailee. Rosina virkkaa:
»Ovathan nuo mekot tosiaan pitkänlaiset. Ja kaksitoista-

vuotisille sanoivat puodissa näitä . . . Mutta polvethan sel-
laisilta näkyisivät näiden alta. Salliihan nuo pennuille edes
oikeat vaatteet, niin ettei ole paljaat pohkeet jakäsivarret . . .
niinkuin niissä leningeissä, jotka sen kauppiaan rouva teki
toissa kesänä näille. Etteipäs hennonut vaatetta tarpeeksi . . .
hihat kyynärpäihin loppuivat. Eihän se muuta kuin saadak-
seen Saaraa piiaksi. Mutta Saara nyt . . . niin paljon passaa-
maan ...»

»Hyh», sanoo Maunon Pertta pilkallisesti Rosinalle. »Sel-
laisethan ne ovat herraspentujen mekot aina. Sellaiset minä-
kin teettäisin pennuilleni, jos ... Ja mitä vaatetta tytöillä
pitäisi olla? Herrojen mielestä pieninäkään, tavallisten her-
rojen: älä hauku Muttista. Hän on herra, oikea. Ja isoina ei
vaatetta päällä: sellaisia ne ovat, porvalit. Sellaisia! Sellai-
sia!»

Maunon Pertta hoilottaa. Rosina viittoo lasten jyskäessä,
hänelle kädellään ja vastailee:

»Niin! Niin! Älä! Vai niin sinä porvaleille .. . Oletteko
hiljaa, sanikat . .

.!»

Toinen kahvipannu kuohahtaa pankolle, viimeisen kerran.
Leja hyppää sitä pelastamaan, autettuaan mekkonsa tahrau-
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tumisesta itkeskelevää Esteriä. Toinenkin pannu, emaljinen,
laidat paksussa sumpinporossa, kiehuu ja porisee. Repekka
koettaa punaisessa mekossaan tanssia, ja hän laulaa:

»Hulivilin kukkalon viilekkeet! Hulivilin kukkalon . . .»

Pikku Sanukka tömistää jalkojaan, pyörii myllyä Topin
kanssa, joka rähähtelee. Ja Esterinkin hän houkuttelee sii-
hen leikkiin, Esterin, josta paistaa jälleen ilo, kun Leja pyyhki
hänen koltistaan vesitahran, lattialta ja Repekan tekemästä
lammikosta saadun. Nyt paistaa uuden koltin tuottama ilo
yksinpä Esterin tyhjästä hampaankolostakin hänen yläike-
nestään. Rosina rientää antamaan rintaa pienelle Luukkaalle,
joka on herännyt. Malakias katselee matorohtojaan. Leja
nostaa pannun pöydän nurkalle, kirjakauppias Aapeli Muttisen
särkyneen potin pohjalle. Sitten tulee hiljaisuus.

Aikuiset juovat kahvia, ja lapset katselevat ääressä. Re-
pekka marmattaa äidilleen:

»Kokua! Kokua!»
Topi seuraa suu auki pannun kallistamista, ja vielä kiilu-

vammin silmin Jopi, joka on juossut ulos, mutta tullut sieltä
takaisin, piiloittamasta tuusaansa ja ässiään perunakuop-
paan, muutaman naattia versovan lantun taakse.

Malakias alkaa syödä jotain, istuen taikinakorvon reunalla
tuvan nurkassa. Hän syö kauan, vaikkei hän ole saanut veh-
nästäkään muuta kuin puoli tipoa Jopilta. Hän pureksii ja
irvisteleekin. Mutta sitä ei huomaa kukaan kahvittelun har-
taudessa.

Höyry nousee kupeista auringonpaisteessa. Päivä käy si-
sään jo taka-ikkunastakin. Tulinen höyry korvakkaista ja
korvattomista kupeista. Jo alenee Rosinan kaunis vehnäs-
pino keskeltä pöytää. Nopeasti se alenee: ihanaa vehnästä
kerran jälleen!

Nyt siinä on kärpäsillä hurisemista ja pimahtelua! Jopi
tunkeutuu ajamaan pois kärpäsiä, äidin ja Lejan väliin, ja
leveäposkinen Topikin siihen tulee. Teevadit kohoavat sor-
mien päissä; ne kohoavat Pertan kiivaasti puhaltelevien huu-
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lien tasalle, kun taas Sinikanteleen eukko puhaltelee sävyi-
sästi, mutta Maunon leveät huulet maiskuttaen. Maunon Per-
tan Sanelma juo sievästi kupista, ja häntä ihaileva Lejakin
ottaa hänet juonnissa mallikseen. Hiljaisuus vallitsee. Kuu-
luu äitinsä rintaa imevän Luukkaan suun maksutus.

Tuleepa Rosinan ja Lejankin vuoro kaataa itselleen, sillä
kuppeja on neljä paria.

Saara kuorsaa. Topi läiskii kämmenillään kärpäsiä rikki
pöydän reunaan. Hän saa niitä neljä, viisi kerrallaan, maito-
tilkkoja syömään kerääntyneitä, joskaan ne eivät syö vehnä-
sen muruja, sillä ne syö Topi itse.

Nyt alkaa sokeria saanut Repekka kurkkia varpaisillaan yli
pöydän laidan. Hän kiukkuaa kahvia. Jopi kyhnyttää äi-
tinsä lonkkaa ja anelee vehnästä, koska hän itse antoi omansa
muille.

Rarsinannurkasta kuuluu mummonkin raskaita huokauk-
sia, kahvia kaipaavan. Vielä lienee tuolla emalj ipannussa
kahvia.

Rosina kaataa Esterille ja Repekalle kahvia yhteisesti pie-
neen peltituoppiin, ja pikku tytöt asettuvat permannolle ja
työntävät kilvan vehnäsiään ja nyrkkejään tuoppiin. Mauno
röyhtäisee, Sinikanteleen eukko kiittää kauniisti. Mutta
Maunon Pertan Sanelma ei huoli lisää, vaan sanoo:

»Ei kiitos!»
Pikku Sanelma tahtoo kahvia. Ja yhä tuskaisemmin kyh-

nyttää Jopikin äitiään.
Yhtäkkiä karjaisee Malakias jotain, mistä ei saa selvää.
Rosina huudahtaa:
»Mitäs sinä siellä karjut . .

. kuin karju?»
»Mitäkö!» örähtää Malakias. »Kun pentu pyyhkii vehnäsellä

pyllyään!»
Kylläinen Repekka se sitä teki. Malakias tahtoisi kurittaa

Repekkaa. Mutta Rosina sanoo:
»Koskepas siihen pieneen! Kunhan itse .. . siinä . .

.!»
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Sitten käy Rosinan sääliksi Malakiastakin, joka tulee pöy-
dän luokse. Kärsivällinen Malakias on nähnyt jo yhden pan-
nun loppuneen. Sentähden virkkaa hän:

»Antakaa nyt sitä kahvianne. Nyt ne ovat jo matojen ham-
paissa.»

»Häh?» huudahtaa Rosina. »Mitkä? Joko sinä ne otit.»
»Nepä käärmeiden voiteet», vastaa Malakias.
Rosina jatkaa:
»Ilman kahviako? Kun minä sanoin, että ne kahvin kanssa.»
»Kukas heitä kahviin liottamaan», vastaa Malakias. »Ilka-

makuisia ovat muutenkin . . . kuin pirun p—ska.»
»Phyi! Söi matorohdot paljaaltaan. Oksennuttaa!» huudah-

taa Maunon Pertta. »Se on pthyi, hyi!»



XXIII

-4 lkoa kuuluu jytinää, hevosen kavioiden kopinaa ku-
I JLi^ jalta tuvan päästä. Jopi juoksee pilkistämään ikku-
\^ nan alitse: tuolta näkyy kallionsärmän takaa Sohvin
vaalea harja ja ylämäkeä vetäessä nyökkäilevä pää.

Kohta ilmestyy kalliolle notkea Ananias, ohjaillen jauho-
säkkiä vetävää ja kuhmupolvista tammaa, ja jonkun ajan pe-
rästä Käkriäisen Juutas, toinen lapikkaan varsi nilkkaan va-
jonneena, takki levällään ja hattu takaraivolla.

Jopi lähtee ikkunasta, koska Rosina nyt käskee Lejaa anta-
maan Malakiakselle matokahvit, ja kahvia muillekin muku-
roille.

Pian istuu Malakias hymyilevin suin pöydän ääressä. Hän
tuskin hennoo puraista hiukkasen kerrallaan suurta vehnäs-
kappalettaan.

Jauhontuojat ajavat kujalla alamäkeen, hyvää vauhtia,
niin että hiekkainen multa kirskahtelee iloisesti. He seisah-
tuvat veräjällä. Siinä pysähtyy Käkriäinen hetkeksi, kuiva-
ten hikeään ja haroen takkuista tukkaansa. Sitten tarttuu
hän Ananiaksen kehoituksesta säkin pohjanurkkiin jaAnanias
sen kaulaan. He nostavat jauhot veräjästä pihan puolelle.

Topi on jo ennättänyt hotkaista kahvinsa ja huutaa veh-
nästä syöden portailla:

»Tulipas sitä pask—njatkoa . . . kun Juutas Käk-r-riäinen
lähti per-r-kamaan!»

Ananias on mennyt miesten aittaan. Siellä pudistelee hän
jauhopölyä polvistaan ja liiviensä rintamuksista, ja silitte-
lee, pienestä taskukuvastimesta kuvaansa katsellen, hienoja,
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vaaleita hiuksiaan. Räskeepä hän nyt Topin pölistämään
n_3*öskin hänen selkäänsä, sillä Topi tuli äsken veräjälle ja
kertoi:

»Tuli vie-r-raita, pi-r-r-uja! Ja vehnästä on paljon . . . kun
on eno ja enon Per-r-tukka ja Per-r-tukan Sanelma ...»

Sen Sanelman tähden sovittelee Ananias tukkaansa riip-
pumaan toiselta puolelta otsaa niinkuin hän on nähnyt enon
ystävillä siellä Potamiassa. Ja ottaapa hän ylleen paremman
takinkin, kun lähtee viimein veräjällä nuhjustelleen isänsä
perästä astelemaan tupaan. Hiukan nytkähtelevin polvin ja
tavallista kalpeampana astelee Ananias, ja tuvan ovensuussa
katsoo hän ensin maahan, ikäänkuin hiukan alakuloisesti,
mutta kuitenkin hymy huulillaan. Lippalakki on rennosti
kallellaan hänen päässään, kun hän sitten menee perälle, Mau-
non Pertan Sanelmaan katsomatta, ja ojentaa miehekkään
huolettomasti kättä ensin Maunolle, naurahtaen ja hiukkasen
kirotenkin, ja sitten Maunon Pertalle. Mutta Maunon Pertan
Sanelmaa kätellessään hänen lapikkaansa kanta oikein sipai-
see permantoa, niin hän unohtaa varmuutensa, ja kumartaa
kansakoulussa annetun neuvon mukaan. Mutta kättä an-
nettuaan vetäisee hän sen takaisin, ja sitten riippuu se kou-
kussa pojan sivulla. Sievän Ananiaksen korvatkin ovat hiu-
kan punaiset.

Rosina Räkriäinen huomaa viattoman jakauniin punastelun
lemmikkipoikansa poskilla, ja hänelle tulee asiaa taikinakorvon
luokse, kaatamaan siihen vettä, koska hän aikoo tänään lei-
poa; sieltä näkee hän vilkaisemalla Ananiaksen paremmin. Ja
ilo sykähdyttää hänen mieltään, joka tuskin on päässyt tä-
nään hetkeksikään nousemaan surujen alta. Rosinan päässä
vilahtaa:

Ananiashan se .. . siitä voi mies tulla! Jos sillä olisi hoi-
dossaan talo . . . Oma talo. Siitä se olisi turva muillekin kuin
eukolleen .

. . Senkö tähden lieneekin Ananias niin untelo, että
se jo sitä naisväkeä? Onhan sillä jo ikää. Jos vielä lavinkin
vilkastuu. Ja Pertta Kinnusen Sanelma: ei se vielä mihinkään
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pahaan . . . Kunpa se p3'syisi ihmisenä . . . Pitää katsastaa
näitä!

Mutta Juutas Käkriäinen on jo istuutunut pöydän päähän,
kätelt3'ään Maunoa. Langon tulo on ollut hänestä h3*vin mie-
leinen, sillä nyt on hänellä juuri juttelemistakin, sieltä Sahan
hovilta. Ja hän on saanut jauhoja, joten ei ole varsin kiiret-
tä heinätöihinkään. Niin mieleinen on Maunon tulo ja jut-
telu hänelle ollut, ettei hän ruvennut nurisemaan edes pikku
t3'ttöjensä uusista mekoista, vaikka hän ensin rypisteli kulma-
karvojaan, kun ne huomasi, joutavan koreat. Mutta näin vie-
raiden läsnäollessa on hän hyvilläänkin niistä mekoista. Mau-
non jälkeen tervehti hän Pertta Kinnusta: rutisti Pertan kättä
hiukkasen koirasissaan, koska näet Pertta nytkin haukkui
hänen kourainsa isoutta. Pertalta pääsi pian armon-rukoilu
ja viimein kiroilu. Mutta Maunon Pertan Sanelmalle ei Juu-
tas ollut kovakourainen.

Sitten asettui Käkriäinen kahville pöydän ääreen. Siinä
hän nyt istuu, k3*ynäröt enemmän kuin puoli syltä leveällä
ja takapuoli polkassa. Hän hörppii kahvia äskeisestä lasten-
tuopista, sillä eihän tavallinen kuppi nyt miehelle mitään,
sanoo hän, ja näkyyhän pannussa olevan vielä kahvia. Ja
vehnästä on. Tuopin vieressä on hänellä mälli, jonka hän otti
ja valitsi siihen äsken uuninreunalta valmiiksi, ruskea ja koi-
ranpennun kykäleen kokoinen mälli. Se maistuu nyt vaih-
teeksi hyvältä, kun piipun varsikin on n3*t vähän vialla. Ja
taas hän on hyvällä tuulella: onhan suu täynnä, ja on vehnästä
ja kahvia. Heilutellen vasenta kämmentään, isoa kuin lapiota,
hän naurahtaa:

»Jauhoja .. . saahan niitä .. . kun tahtoo! Saisi vaikka
miten paljon . . . Eikä tuossa ole hätä h —sinytkään, hehe!
Siksipä minä en ole mennyt ennen tietelemäänkään . . . kau-
pungista taikka muualta. Olen vain irvistellyt ikeniäni .. .

kun kerran tiedän, että saa niitä. Olen ajatellut, milloin nämä
akat ovat hätistelleet menemään, ajatellut, että ... Nyt niitä
on! Ja olisi annettu miten paljon tahansa. Niin tuo meinasi,
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komesrootti, että ota vaikka kymmenen pussia rätingille. Sa-
noi, että sinulle minä uskon, Juutas, muille en uskalla. Ei-
kähän se kaikille uskallakaan. Mitäs ..

. kun eivät maksa
velkojaan. Niin se sanoi . . . minulle ...»

Käkriäinen on hiukkasen vaiti. Sitten hän huudahtaa:
»Mutta enpä tuossa viitsinyt ruveta ottamaan kuin yhden

pussin. Sillä kyllä minä tiedän! Porvalit .. . Tiesin minä,
Mauno-parka . . . Näin, mikä sillä komesrootilla oli riitin-
gissä . . .»

Käkriäinen vaikenee jälleen hetkeksi, uteliaisuutta herat-
tääkseen, ja työntää nyt etusormellaan mälliä alahuulensa
taakse. Ensimmäisenä kysäiseekin häneltä sitten pikku Jopi
pöydän toisesta päästä'.

»Mitä sillä oli riitingissä, sillä komes . . .?»

»Mitäkö?» huudahtaa hänen isänsä, mutta ei katso Jopiin,
vaan hänen ylitseen Maunoon, joka istuu sanattomana ja miet-
teissään. »Hm», puhaltaa Käkriäinen sitten sieraimiinsa.
»Kyllä minä tiedän . . . Minä näin jo, kun taloon tulin, että
siellä oli jotain. Arvatkaahan .. .! Ja tiesinpä tuon: kaksi
lehmää oli purussa. Nii-ni! Kaksi lehmää.»

»Niinkö?» äännähtää Rosinakin, joka on juuri lähdössä pi-
halle, vakka kädessä, ottamaan jauhoja. Ja samassa Rosina
huomaa miehensä takin kainalonkin revenneen, Juutaksen ko-
hottaessa kättään. Mutta ei Rosina nyt hiisku siitä takista-
kaan mitään.

Puheen sattuessa lehmiin täytyy kunnon emännän kuiten-
kin huudahtaa:

»Purussako? Ihanko totta?»
Juutas Käkriäinen vastaa:
»Kah . . . kuulinhan tuon näillä korvillani . . . Jos sen jo

muutenkin tiesin! Ja siitäkös oltiin minulle litmakoita .. .

että niitä tohtoroimaan. Ei kuin kahvia eteen ...ja sitten
litmakoitiin. Siinä oli vehnäsiä ja pipernikkoja .. . joutavia.
Niistä nyt maha ... Ja sentähden tarjottiin jauhojakin
vaikka lainaksi. Ne ovat ne . . . komesrootit, Mauno. Ja sa-
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liin vietiin, toppatuoliin istutettiin. Ja lystiä koetettiin pitää
minulle. Mutta niistä lehmistä juteltiin, ruotsiksi keskenään,
se Könönen ja hänen tyttärensä. Mutta kyllä minä ymmärsin:
että uskaltaako pyytää minua niitä parantamaan. Mutta
minä en ollut ymmärtävänäni . . . irvistelin vaan ikeniäni ...
mahassani. Istua kekotin ..

. kuin mikä komesrootti ...»

»Et ymmärtänyt. Et! Et!» huutaa Maunon Pertta, riisuen
päällyshamettaan ja heittäytyen alushameisilleen, punajuo-
vaiselle. »Mistä sinä, Juutas, ruotsia? Tuollainen. Karhu!
Kädetkin isommat kuin koko mies. Et. Et!»

»Niin minä?» ärähtää Juutas Käkriäinen puolittain ällis-
tyen ja puolittain nolona. »Minäkö? Hm .. . haista sinä
pässin .. .! Minäkö en ymmärrä? Minä . . . enemmän kuin
sinä! Olen ollut opissa .. . maailman rannan oppikoulussa,
haha. Minäkö! Hurstote, pirskata Perttata! Ja miiver sii-
ver . . . kiiver kai ver! Entäs ingen tingen .. . tappisilmä, he-
hee. Ja rouskata rauskata! Kyllä minä ymmärrän, sinä . . .!

Ja entäs sitten pussiluitte . . . Kalpaski ... Se on ryssää . . .

Ja lupovatsa.»
Käkriäinen vilkaisee kuitenkin sänkyyn, mitä Saara, Pie-

tarissa ollut, hänestä arveleisi. Se myöskin sitä ryssää. Juuri
häneltä on Käkriäinen oppinutkin sanomaan niinkuin nyt:

»Pussiluitte, kalpaski ja lupovatsa.»
Mutta Saara kuorsaa.
Maunon Pertta hohottaa Juutakselle ilkeästi, ja Sinikante-

leen akka hymyilee. Ei sovi nyt puhua kielillä. On käännet-
tävä tarina muualle. Käkriäinen sanoo Maunon Pertalle:

»Kyllä minä, hehe . . . enkähän minä sinulle puhu, vaan
langolle. Niin, olisivat ne minua tahtoneet niitä lehmiä kor-
jaamaan, mutta minulla kun on hampaankolossa noille por-
valeille, Mauno. Ne luulevat niin vain narraavansa .. . Köy-
hälistön aina tarpeessa olevan . . . Siksi ne kahvilla ... Ja
sikareita työnsivät suupieliin . . . No, eihän mitä: minä vain
odotin, milloin ne alkavat sitä asiaansa haastaa . . . uskalta-
vat. Ja minä pidin varani, ja siinäpä jo tahdoin säkin jau-
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hoja .. . puolet ilmaiseksi. Ja se lähti kuin myllyn ratista,
ja lisää luvattiin! Mutta jamahtipas komesrootti kiinni omaan
loukkuunsa. Jauhot antoi. Mutta sitten, kun rapeaa lasket-
telemaan lehmiensä parantelemisesta . . . niin enpä ollut tie-
täksenikään! En kuin arvelin, että menee siinä viikon päivät
siinä sellaisessa ... Ja se onkin totta, se on sellainen luokka,
tämä lehmäisen elukan parantaminen. Siinä on jos jonkin-
laisia suonia ja suolia. Ja satakertoja. Ei sitä moni osaa, jos
oikein paikalleen aikoo ne rotjata, milloin ovat sijoiltaan men-
neet. Enkä tuosta lopulta kuin sanoin, etten minä siihen
työhön rupea . . . Minä . .

.»

Käkriäinen on noussut pöydän äärestä ja seisoo hetken kes-
kellä lattiaa, toinen polvi koukussa ja hattu takaraivolla, toi-
sessa poskessa mällimukula. Hän jatkaa:

»Enkä ruvennut . . . Tohtorikseen ...»

Sitten kaivelee hän taskujaan, saa esille harmaat pässinpus-
sinsa ja piippunsa, ja menee kopistamaan piippuaan uunin
reunaan. Sylkäisee mennessään lattialle läiskän, tiputtelee,
ja pakinoi:

»Ne ovat aina ne .. . porvalit. Ja minä kun nyt olen sel-
lainen, että porvalia en minä kärsi, Mauno! Hehe, jos kau-
pungissa tai missä sattuu heitä menemään ohitseni, niin hat-
tua en nosta.»

»Porvalit . . . talokkaat!» myöntää Mauno.
»Niin, ja torppalit raatavat heille työn», sanoo Käkriäinen.

»Ja mikäs on tämä Konsta Könönenkin? Ottaa kaikki maat.
Ripatillakin ostattaa, vilskommipelillä. Eikä itse niitä vil-
jele, antaa metsittyä. Ja eläjät maantielle!»

»Mutta koetapas niiltä saada maata nurkkasi alle! Eivät
anna tukkipuulaakit», alkaa Mauno puhua.

»Herrat, herrat!» hoilottaa Maunon Pertta. »Mitä ne teke-
vät? Juovat ja likastavat .. . kaupungissa! Se on totinen
tosi! Tosi!»

Nyt hälistään hetki herroja vastaan. Ja Juutas Käkriäi-
nen kehaisee uudestaan:
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»En, en kärsi porvaleita. Haha, jos en muuta heille keksi,
niin tuhautan, rasvaruhtinaille. Kun menen kadulla sivuitse
koristeltujen ryökkinäin, niin tuhnun . . .»

»Tuhautit nytkin! Voi helvetti, miten tuo Juutas haisee!»
huutaa Maunon Pertta, joka on lähdössä viemään päällys-
pukuaan aittaan ja joutuuuuninvaiheilla Juutaksestakäyvään
ilmavirtaan. »Tuhautit. Ja haiset aina. Kuin märännyt
kissa tunkiolla . . . Ja joka sorkka täällä haisee! Haisee! Hai-
see!»

Rosina on tullut takaisin sisään. Hän sanoo jotain epäsel-
vää ja tiuskahtavaa Pertalle. Juutas Käkriäinen ällistyy.
Hetken seisoo hän sanattomana ja koettelee housujensa taka-
puolta. Sitten hän yrittää sotkea asiaa. Kääntyy tupaan
päin ja sanoo:

»Niin . . . haastelivat . . . komesrootti ja se ryökkinä . .
.»

Ja yhtäkkiä hän naurahtaa, nolosti ja samalla sydämensä
pohjasta:

»Sainpas minä tuon Pertukan ääntämään .. .! Jo ajatte-
linkin, mitenkä minä sitä, kun se .. . Mutta arvelin, että
kun .. . Jopas älähti, hahaha. Ja sitten ... se Konsta Kö-
nönen ja se tyttö . . . Ne kun juttelivat . . . Kuulkaahan mitä
juttelivat! Ne ... että maailma on palli.»

Juutas on silmänräpäyksen vaiti. Sitten hän huudahtaa vi-
haisesti ja lujasti:

»Mutta se on vale!»
Muuta ei hän hetkeen sano.
Maunon Pertta on kadonnut tuvasta. Mauno alkaa torkkua.
Leja on kahvitellut mummonkin, ja nyt herättää hän Saa-

ran, täysi kahvikuppi kädessä.
Saaran päätä pakottaa. Hänen mieleensä johtuu se laiva-

mies ... ja oleskelu siellä Lutmitvuoren harjulla, kaupungin
laidassa, kanervissa. Hän on ollut jo heräämäisillään toisten
hoilotukseen. Horteessaan on hän kuullut puhuttavan haise-
misestakin. Nyt katselee hän istualleen kohoten kulmiensa
alta ympärilleen. Äidin tuikea silmäys tuolta taikinakorvon
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luota, jossa hän on juurta sotkemassa, antaa Saaralle syytä
pelkoon, ja hänestä tuntuu kuin nyrpistäisi Lejakin hänelle
nenäänsä. Haisisiko hän itse vielä . . . oluelta ja muultakin?
Leja, mokoma . . . Mauno voi juuri siksi murjottaa, että ovat
puhuneet Saarasta. Maunon Pertan Sanelma istuu niin pysty-
nenäisenä. Perttaa ei näy . . . sitä, joka oli kai Saarasta alka-
nut puhua.

Ennen kaikkea äitinsä epäilyt haihduttaakseen ponnistaa
Saara päänsäryssäkin itseään, kertoakseen, mitä kaikkea siellä
kornetissa oli katselemista. Monta tuntia se sellainen oli vie-
nyt, ihan totta. Kahvia oli siellä keitetty tyhjästä, kahdessa
minuutissa. Ja käärmeitä oli näytetty, mustia ja punertavia,
ja kirjavia! Sellaisia ihmeitä! Ja kiikkuneet olivat korkealla
katon rajassa. Ja jalopeuroja siellä oli ollut.

»Elähän, elähän!» huudahtaa Juutas Käkriäinen ihmetellen.
»Niin! Niillä oli pitkät sarvet», sanoo Saara.
Sitten kertoo Saara kaikenlaista.
Mutta kun hän sillä tavoin yhä jatkaa kuvauksiaan jalo-

peuroista ja elehvanteista ja ylpeilee niillä näkemillään, alkaa
isää vähän harmittaa, ja hän sanoo:

»Kyllä minä .. . tiedän. Niitä ne vain . . . sellaisia komel-
janttareja ...»

Rosina on jälleen kadonnut tuvasta, huudahtaen, että jo
se härkä pääsee metsään, eivät sitä lapset vahdikaan. Rosi-
nalla on taikinanjuuri jo valmis happanemaan. Suutarin
akka ja Leja menevät Rosinan perästä. Sitten huudetaan
karjapihalla Malakiasta. Ja Topi, joka on kuunnellut suu
auki Saaran kertomuksia tiikereistä ja lentokoneista ja alla-
kan lehtien muuttamisesta rahoiksi, juoksee pihalle. Mutta
pienimmät tytöt ovat menneet aikoja sitten.

Mauno on noussut ja tarjonnut Ananiakselle paperossin,
seisahtunut tuvan portaille Ananiaksen kanssa pakinoimaan.
Rarjapihalta kuuluu lasten ilakoimista. Tuvassa on vielä paitsi
Räkriäistä ja Saaraa Maunon Pertan Sanelma. Sanelmalle
tuumii nyt Käkriäinen uudestaan noista Saaran kuvauksista;
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»Kyllä minä ne . . . temput . ..!»
Hän on hetken vaiti. Sitten hän örähtää:
»Olisipahan ollut . . . elohopeaa taskussa . . . niin kyllä nuo

olisi nähty!»
»Elohopeaako? Mitenkä se isä ne olisi nähnyt?» kysyy

Saara.
Maunon Pertan hymyilevä Sanelma ei puhu mitään.
Juutas Käkriäinen ei sano sen enempää, miten hän ne olisi

nähnyt.
Ja sitten kaikuu karjapihasta Rosinan ääni. Juutas Käk-

riäisenkin on lähdettävä sinne, sillä lehmää astutetaan. Ro-
sina huudahtelee alhaalla navetalla ihastuneesti:

»Voi tokiinsa, kuinka tämä on varma tekijä! Ja hyviä va-
sikoita sen tekemistä tulee.»

Rosina hääräilee alushameet polviin käärittyinä kujalla,
jonne Sinikanteleen akka on taluttanut läävän väliköstä leh-
mänsä, työntäen ulos pyrkivän lampaan takaisin välikköön.
Sinikanteleen vaimolle Rosina puhelee karjastaan:

»Ja hyviä ne ovat muutkin meillä, kun on saatu noita elu-
koita viimeinkin . . . Sen mokomalla tuskalla ja työllä: voita
myöty ... ja maitoa! Ja pienistä on kasvatettu. Sekin
Jertta, tiedättehän, se kyyttö, yksitoista litraa se lypsää,
vaikka on vasta-alkaja. Se on, kuulkaas, sen Vilhusen mus-
tan luomia, sellaisen lypsäjän. No, Poika, mitäs nyt .. .

Mutta kylläpäs on vastahakoista tästä teidän lehmästä. Kuu-
letkos sinä . .

.!»

Rosinan innokas ja leppoisa juttelu on nyt muuttunut kar-
jahdukseksi Malakiakselle, joka on pantu pitelemään vasta-
hakoisen lehmän häntää, kun taas Sinikanteleen vaimo pite-
lee sarvista. Rosina käskee Malakiasta:

»Älä niin riipaisemalla! Voi kuitenkin, ei tuosta senkään
sankaria tule, kun ei osaa pitää edes lehmän häntää kädes-
sään! Poika .. .»

Malakias ei vastaa mitään. Työntää ainoastaan hampait-
tensa väliin vehnäsen, jota on pitänyt vasemmassa kädessään.
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Topi ja Sanelma, Topin perästä aidan ylitse kiireesti hypäh-
tänyt, istuvat aidalla. Punamekkoinen Repekka ja sininen
Ester katselevat kujalle aidan raoista. Mutta Jopi on kiiven-
nyt aidan harjalle ja varautuu nojaamaan seipääseen, jossa
roikkuu vanha nuttu. Paksuposkinen Topi laulaa, härkää
katsellen:

»Piu, pau, papinkellot! Lukkarin lesken lehmänkellot!»
Pikku Sanelma tirskuu. Saara käy siitä ohitse saunaan.
Rosinan mieleen johtuu taas Saaran valhettelu ... Ja sel-

lainen juopottelu ja ehkä muukin. Silloin äiti kiihtyy ja
huutaa toisillekin lapsille:

»Pääsettekö te siitä! Mitä, Sanukka? Vai tulta iskee, hit-
toako sinä, Sanukka, ai, ai! Kunhan ei omasi kerran tulta
iskisi, ihan pääkuoreen asti, että hulluksi ihminen tulee!
Niinkuin varikset kaikki aidan seipäissä! On siinä kiikaroi-
minen, Jopi. Pyörii seipäässä ympäri kuin .. . kuin p—era
tikun nenässä! Ja Repekka, kiilusilmä, niin, tirkistelisit häntä
nyt hevosen hännän alle!»

Malakias sanoo, lyöden oivallista härkäänsä lautasille:
»Siinä se on Poika! Sellainen .. . kikkarapää. Maksaisi

se Könönen varmaankin tästä . .
.»

Myöskin Mauno Kypenäinen on tullut Perttoineen aidan
viereen, kun taas Maunon Pertan Sanelma istuu Lej an kanssa
naisten aitan portailla.

»Mitä?» kuuluu silloin Juutas Käkriäisen leveä ääni pihalta.
»Mitä .

. . Malakias?»
Käkriäinen kantaa vielä Ananiaksen kanssa jauhosäkkiä

aittaan. Mutta nyt hän pysähtyy kesken kantamistaan,
koska Malakias puhuu hänen harastaan. Suurimman ylpey-
den aihe on se Poika Juutakselle, niinkuin koko Putkinotkon
väelle. Hän toistaa:

»Mitäs ... se Malakias haastelee?»
Malakias huutaa kovemmin:
»Antaisi se Könönen varmaankin tästä . . . kaksikymmentä

markkaa!»
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»Kaksikymmcntä markkaa, haha!» nauraa Juutas Käkriäi-
nen. »Johan sinä taas, poika-parka ..

.»

Käkriäinen kiiruhtaa kantamaan säkin aittaan, että pääsisi
alas kujalle, selittämään Maunolle ja muille, mitä se härkä
oikein maksaa. Ananias ja hän vievät säkkiä ylemmän aitan
kynnystä kohti, kiskovat välissään kuin muurahaiset isoa ja
valkeaa toukkaa, Ananias takaperin ja Juutas oikein puolin
astellen, jalat levällään. Kun säkki on saatu aitan kynnyk-
selle, lönkyttää Käkriäinen Maunon luokse aidan viereen ja
jatkaa:

»Se Malakias, haha. Kaksisataa tästä saisi muka .. . hä-
rästä . . . Mutta, Malakias, sitä makeutta sinulle nyt ei an-
neta .. . että se myödään! Ei sitä makeutta.»

Juutas lataa piippuaan ja juttelee Maunolle, vakuuttaa:
»En .. . Sitä en myö. En vaikka tarjoaisivat mitä. En-

nen vaikka sen tapan ...»

Hän kiihtyy hiukan. Sitten hän jatkaa:
»Se on hyvä härkä . . . Kuulkaahan!» huudahtaa hän siinä

lomassa Sinikanteleen eukolle, joka vie lehmäänsä ylempänä
kujalla: »Kuulkaa, juoksuttakaa sitä siellä kalliolla . . . edes-
takaisin, tai kotiin mennessä alkumatka .

. .»

Sitten puhuu Juutas Maunolle:
»Siinä on . . . sellainen liikutus tässä käytöksessä . . . tässä

lehmien . . . joskin hyvä tuo on härkä. Mutta . . . kyllä minä
tiedän!»

Ananias on hyppyyttänyt hevosen veräjästä ja sitonut sen
alimmaisen aitan nurkalle. Hän istuutuu pirtin portaille ja
katselee hiljaa ja salavihkaa rusottavaa ja valkohipiä'stä Mau-
non Pertan Sanelmaa, jonka kanssa Leja naureskelee naisten
aitan kynnyksellä. Ananiasta Lejan jutut kiusaavat. Mi-
tään niistä hän ei tosin kuule, eikä Sanelmakaan virka pal-
jon mitään. Mutta hän kuulee Lejan nauravan ja puhuvan
härästä. Ja Sanelmakin katselee silloin härkää, kirkkaina
sädehtivin silmin. Ananiaksesta tuntuu äitelältä. Ja samalla
häntä ikäänkuin kiukuttaa. Tuon Sanelman levollisuus ärsyt-
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tää häntä. Hänen tekisi mieli mennä ja rouhaista hänet
käsiinsä, härkää hymyillen katseleva Sanelma. Ja rouhaista
oikein sylin täydeltä. Ja näyttää hänelle . . . niin että ker-
rankin suu aukeaisi .. . haastelemaan. Sylissään kantaisi
Ananias tuon Sanelman kuin höyhenen!

Rosina Käkriäinen tulee pihalle, kutsuu Lejaa panemaan
puuroa tulelle. Perunat ovat aikoja sitten keitetyt.

Kun Leja tulee Rosina Käkriäisen luokse tuvan portaitten
viereen, supattaa äiti tyttärelleen:

»Älä huoli puhua mitään siitä kanasta Juutakselle . . . Mi-
kähän sen hengen nyt vei?»

Rosina huomaa Ananiaksen ja jatkaa:
»Älä sinäkään .. . Kun se kana on täällä kuollut! Isä

suuttuisi . . . Sitä kun ei ole myöty .. .»

Leja oli äsken, mennessään äidin luokse läävälle, ilmoit-
tanut hänelle tavanneensa sen vanhan kanan käpertyneenä
alaveräjän taakse. Leja oli katsellut sitä ja vienyt sen läävän
välikköön. Vähän ennen kaupungissa käyneiden tuloa oli
hän sen huomannut. Kumpaisellakin heistä oli mielessä pel-
ko, joskaan he eivät hiiskuneet siitä toisilleen. Arvelivat
ainoastaan, että loppunsahan se sille kanallekin oli tuleva.
Ja kun Sinikanteleen vaimo samassa joutui heidän perästään
läävän välikköön, pisti Rosina kanan piiloon seinän alle, ettei
Juutas Käkriäinen saisi tuon vieraan eukon puheista ehkä
kuulla, että kana oli kuollut . . . juuri tänään. Sillä Juutas
voisi alkaa motkottaa, ettei sitä oltu myöty ja otettu siitä
rahoja, joskaan hän ei kanojen kuolemalle muuten ole pannut
merkkiä. Pääskysten pesien putoamisesta on Juutaksellekin
merkkiä.

Nyt varoittaa Rosina Lejaa ja Ananiasta vielä tästä asiasta.
Mutta itse on Rosina huolestunut kanan kuolemasta. Miksi

sen piti sittenkin kuolla juuri tänään? Ilmeettömin ja sinne
tänne kiertelevin silmin katselee Rosina nyt tuvan portailla
ympärilleen. Jälleen kohoaa hänen laihasta sydänalastaan
syvimmältä kuin jonkin pahan tunto. Onnettomuuden en-
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nustus . . . Vanha kana oli kuollut. Tänään, kun hän ryhtyi
siihen viina-asiaan. Ja tuntuu yhä kuin hän olisi syypää.
Saaran hommannut tervahÖ3*ryyn, ja nyt rötköttää Saara
saunassa humalaansa, ja muuta elämäänsä! Tulisi tuosta
Ananiaksesta mies edes! Luoja ei salli Rosinalle .. . mitä ei
salline .. . Menestystä. Viime kerrankin putosi pääskysen
pesä, ja kuoli lammas, herrojen koirat repivät. Miksi Luoja
ei salli? Rosina on menetellyt niinkuin on voinut. Ihan va-
paa on hänen tuntonsa! Mitäpä tuosta viinanpolttamisesta,
kun rikkaatkin ... Ja senkö tähden hänen sukunsa alamä-
keen? Mutta Rosina ei jaksa muuten elättää perhettään:
sitä on niin paljon. Siitä ei henno luopua .. . lähettää ih-
misten kiusattavaksi. Oli miten oli! Kun on sallittu mene-
määnkin alamäkeen, niin lienee sallittu. Ei siinä mikään auta,
vastaan karrittaminen .. . Jumalalle .. .! Kanakin kuoli.
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J^Vn syöty päivälliseksi kolme kappaa uusia perunoita ja
IL. J suolakalaa ja piimää ja padallinen puuroa. Puhkuvaa

ruispuuroa, voisilmässä kastettua. Muut syöneet paitsi
Malakias, joka odottaa käärmeitään.

Nyt ollaan Putkinotkossa ruokalevolla. Rosina, Maunon
Pertta, mummo ja Leja pitkin pihatanteretta. Sinne ovat
nurmikolle nukahtaneet myöskin sinimekkoinen Ester ja pu-
napartainen Repekka. Toiset ovat vielä valveilla, heidän
ääniään kuuluu hiljaisesti sieltä ja täältä.

Porsas örisee tallissa, mutta emälammas ja vuona, joitaRo-
sina on äsken ruokkinut leivänmuruilla ja juottanut vedellä,
eivät ääntele. Mökin pihalla on aivan hiljaista.

Maunon Pertta on ensimmäisenä tullut pihalle ja heittäy-
tynyt suuren koivun siimekseen, kavahdettuaan päivällispöy-
dästä huudahtaen:

»Voi myrkky, miten tuo Käkriäinen ja hänen penikkansa
. . .! Pihatanterelle tästä pitää päästä.»

Ensin< on Pertta Kinnunen heittäytynyt kyljelleen, pitkä
ja solakka veikale. Ja sitten vatsalleen, niin että jalkain ja
lantioiden muodot piirtyivät selvästi näkyville hänen ainoan
hameensa läpi. Siinä on Pertta ummistanut kärsineet, hurjat
ja tylyt silmänsä. Mutta vielä hän on kohottanut leukaansa
ja haukkunut Repekkaa, joka on juossut pihalle ja alkanut
tanssia ja rallattaa visertävällä äänellä:

»Ramtam-kilikuti. Ramtam-kilikuti . .
.!»

Siten on kiiluvasilmäinen Repekka laulanut ja nauranut.
Mutta Rosinakin on ilmestynyt pienokainen sylissä portaille,
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ja hän on käskenyt Repekkaa olemaan hiljaa, ja Esteriä nu-
kuttamaan pientä siskoa, niin että täti ja muutkin saisivat
maata. Ja täti on nukkunut.

Rosina makaa nyt Pertta Rinnusesta vähän matkan päässä,
Luukas puolipaljaalla povellaan. Närkästynyt oli hän Per-
talle noista sanoista, joita Pertta täällä käydessään aina jan-
kuttaa eikä koskaan väsy, nimittäin että Rosinan lapset ja
koko pesuus ovat muka sellaisia, löyhkävät. Ja onhan se
totta. Mutta jopahan tämä nyt ... Ja ovat nuo olleet Per-
tallakin omat hajunsa, vieläpä pahemmat, sellaiset, joita her-
rat ovat löyhyttäneet hänen rinnoilleen nuorena tyttönä. Nyt
ne hajuvedet ovat haihtuneet. Siksi lienevätkin Pertalla nuo
pahat puuskansa, jolloin hän kaikkia haukkuu, toisten hai-
sua, vaikka se on toki rehellisen leivän ja potattien haju,
köyhien . . . Ensin huulet hiukan törröllään ja sitten lauh-
tuen on päivän juoksuista ja matkasta väsyn3't Rosina kier-
tynyt kieppuun nurmelle, sovittaen varovasti viereensä ime-
vän lapsen, jonka pehmeä kosketus tuntuu niin hyvältä.
Huivinsa, nyt jälleen vanhan arkihuivin, on hän vetänyt
mustan päänsä ylitse huppuun. Vielä on hänkin nostanut kas-
vojaan ja kovistanut edelleen Repekkaa ja Esteriä pitämään
turpansa kiinni. Repekka on näet saanut Esterin avulla pu-
naisen villapaitansa korviinsa ja kyykkinyt tuvan portaitten
edessä ja alkanut naurella, mitä hän siihen rykkäsi kaksi.
Mutta kun äiti käski olemaan hiljaa, niin on Ester neuvonut
siskoaan vaikenemaan. Pikku tytöt ovat nyt menneet poi-
mimaan kissankelloja kukkivan perunamaan reunamilta, ja
siinä istuskeltuaan ovat he S3'ömisestä uupuneina ja auringon-
paisteen ja hiljaisuuden raukaisemina nukahtaneet, punainen
läiskä sinisen viereen.

Mummokin on tullut pihalle, lapsenhoidosta ja vieraiden
tähden Rosinalta puuronsa saanut, joten tuo Juutaksen hauki
säästyikin huomiseksi. Mummo on käpert3*nyt mökin sii-
mekseen, ei koivun juureen, jonka varjo näyttää jo siirtyvän
pois Pertta Kinnusen kohdalta. Se varjo antaa rauhallista
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unta Lejalle; hän sijoittui levolle viimeiseksi, lennätettyään
vielä Pertan Sanelman kanssa porsaallekin perunoita puuroi-
sessa vadissa.

Siten nukutaan Putkinotkon kesäisellä pihalla. Siellä on
hiljaista, nurmikoilla ja kallioilla, kerrankin. Ei kuulu huu-
toja eikä itkua, ei kirkunaa, ei rinnanpohjasta tulevia ja
etäälle kantavia toitotuksia. Ei laulua, ei rallatusta, ei put-
kien soittoa, ei räkätystä. Ei lehmien ja pässien äänten mat-
kimista tai karjan kotiin huutamista, vingutusta, karhun tahi
koiran äänten jäljittelyä, peltisten onkimato-purkkien rämis-
telyä vastatusten, niin että vuori pihan toisessa kupeessa
räikkyisi. Ei kuulu koiran haukunta, sillä Hurjakin makaa
portaittensa alla, josta sen valkea pää näkyy, tavoitellen sil-
loin tällöin kärpäsiä. Eikä kiusaa nyt pikku Jopi kaikua,
joka muulloin vastaa hänelle:

»Tö-töö!»
Ei Juutaskaan ärjy eikä Rosina Kypenäinen 3-limmäisenä

pousaa.
Ainoastaan haapojen lehdet läpättävät helteessä rannalla,

alakuloisten haapojen lehdet harmaiden louhien juurella. Nii-
denkin hiljainen läpätys vaikenee jo melkein.

Joskus lentää pääskynen pihan poikki ja visertää lyhyesti
tylppäpyrstöisille pojilleen.

Sininen taivas kaareutuu Putkinotkon ylitse.
Heinäsirkat sirahtelevat kuumassa ruohossa, ja toiset ään-

televät jo suuressa koivussakin, sillä onhan elokuun ensim-
mäiset päivät.

Ananias on mennyt ruokalevolle miesten aitan ylisille, hä-
nen päänsä kun ei siedä auringonpaisteessa makaamista. Vie-
ressään olevasta päät3*luukusta on hän nähnyt ulkoa kirk-
kautta semmoista, että se sokaisee silmiä. Ja kujan toisella
puolella kallion, ja kalliolla mustan, kivillä pönkitetyn kuja-
aidan.

Aidan takaa on noussut valkea pilvi, hohtava . . . Kömpi-
nyt kuin mikä suunnaton kummitus, niin lumivalkeana . . .
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Ja tuolta kauempaa on pilkistänyt nurkka keltaista ruis-
peltoa, ja sinistä järveä, jolla leijailee lokkeja. Niiden kimeän
ja alinomaisen kirkunan eroitti loitolta, samalta tutulta pai-
kalta, jossa niillä on pesä, sen tietää Ananias, sillä verkko-
souduillaan on hän sen arvannut. Käkkärälatvaisen petäjän
luona ne aina huutavat ja lentävät. Kuumalla kallioluodolla,
jossa ei ole paljoa muita puita kuin se petäjä. Mutta kirkuna
ei ole häirinnyt, se on kaukaista. Ja aitan ylisillä on hämärä
nukahtaa ja uneksia, poissa säihkyvästä päiväpaisteesta . . .

Heinistä tehdyllä laverilla Ananias loikoo
... On viileästi

lämpöistä, vaikka päivä on melkein kuumimmillaan.
Uni ja unet tulevat nuorelle ja maailmaa kaipaavalle Ana-

niakselle kuin ihmeellinen huumaus. Ulkoa, päreiden raoista,
kiiluu auringon säteitä, ja metsissä ympärillä, tuuheissa ja si-
nisissä, pauhaavat karjankellot, Putkinotkon ja naapurien
karjain, eri äänillä, mikä milläkin: kaikki on yhtä helinää ja
kilinää, josta eroittuu joku kumakampi ääni:

»Pom, pom . . .!»

Kuin jotakin laulua ne kellot sommittelevat, eräiden soitto
sattuu sillä tavoin, että syntyy aina se lyhyt laulu, sekautuen
nopeasti sitten muiden kellojen ääniin. Riemukas ja samalla
alakuloinen laulu.

Joskus on Ananias unensa horteessa huomaavinaan kaukaa
ulapalta käsipelinsoittoakin, jytkyttävistä jaaloista, jotkakul-
kevat ohitse, etelää kohti . . . Viipuria ja Koivistoa . . .

Mutta vielä selvemmin kuulee hän Mauno-enon Sanelman
ääntä: muutamat harvat sanat, kirkkaat ja lämminsointui-
set. Missä se Sanelma lienee? Lejan kanssa se äsken tuli
pirtistä ja meni katsomaan sianporsasta.

Ja sitten kuuluu myöskin Jopin puhelua. Ja Topinkin . . .

Ja pikku Sanukan. Kaikki hyvin hiljaa .. . jostakin.
Kesän uhkeus ja karjan kellot, surunvoittoisesti ja vallat-

tomasti kalisevat, sirmakansoitto etäällä soluvista hinureista,
jotka vetävät tukkilauttoja, Sanelman kirkas naurahtelu . . .

kaikki ne saavat horroksissa loikovan Ananiaksen sellaiseen
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riemuun, että hän tahtoisi sekä hypähtää pystyj*n että upota
jälleen unen tiedottomuuteen. Llpota kuin kaivoon. Minne
hän lähtisi, h3'pähdcttyään jaloilleen? Jonnekin .. . minne
nuo hö3'ryt ja jaalatkin, joista soitto soi: maailma on avara.
Pietariin . . .! Tai Helsinkiin, jota vanhat sanovat Ruotsin
puoleksi . . . jotkut . . . äiti, rakas. Tanssia Ananias tahtoisi
tervahöyryn kannella niinkuin Saara on kertonut . . .

Saara! Hän on sellainen .. . alkaa olla ihmisten pilkkaa-
ma! Miksi ei Ananiaskin sellainen olisi? Missä lienee Saara
tänäänkin ollut ..

.? Kenen kanssa olutta juomassa? Ana-
niaskin on samaa, samaa sukua! Pois tieltä! Hän tahtoo
likistää tyttöjä .. . Sanelmaa. Ja tapella, juoda miesten
kanssa. Ihmiset suhisevat Mauno-enon varastaneen lampai-
takin. Sellaiseen seikkailuun tahtoisi myöskin Ananias: nos-
taa ampumansa lampaan olkapäilleen, ja kantaa sen iltahä-
märässä pelotta saman talon pihan kautta, jonka saaresta
hän lampaan ampui. Ja Sanelma näkisi hänet . . . mitähän
se silloin . . .!

Karjojen kellot soittavat riemukkaasti ja surullisesti suu-
rissa metsissä . . . Ananias nukahtaa.

Sika urahtelee tallissa tyytyväisenä itsekseen. Jopi jutte-
lee jossakin, ja Malakias kuuluu k3'selevän häneltä jöreällä
äänellä. Sitten iso Sanelma naurahtelee. Missä? Tuolla nuus-
niekassapa, jossa Malakias istuu, odotellen hänelle 3'htäkkiä
tulleen ilkeän elämän loppumista: että saisi sitten syödä, sillä
yhä kiljuvampi nälkä hänellä on. Sinne on tullut Topi Mala-
kiaksen toveriksi. Ja pian sitten Jopi, joka on alkanut ker-
toa siellä veljilleen, millainen kaupunki on. Ja lopulta on
tullut pieni Sanelma ison Sanelma Kinnusen kanssa. Jopi ei
kerro kuitenkaan korkeista muureista, joiden päällä ihmiset
istuvat talvella kaupungissa lämmilclläkscen, eikä isosta seinä-
kellosta, josta riippuu maahan asti suuret puntit, niinkuin
kirnut, kuten hän ensin aikoi Malakiakselle kuvailla, sillä on-
han nyt kuulijoina paitsi Malakiasta, Topia ja Sanukkaa
myöskin Maunon Pertan Sanelma. Mitäpä Jopi nyt vastaisi,
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kun iso Sanelma kysyy häneltä, miksi hän oli ajautunut siellä
kaupungissa jauhosäkkien väliin? Topi, joka istuu lattialla,
raaputellen mustanahkaisia jalkoteriään, tirskuu silloin Jo-
pille, ja Malakias, joka on laudalla, vääntää naamansa lauh-
keaan hymyyn.

»Minkäkö tähden?» sanoo Jopi.
Hän ajattelee. Sitten hän jatkaa:
»Mie vuan ...»

Ja Jopi alkaa selittää:
»Kun Saarukka jätti ..

.! Meni sen miehen-kutaleen kans-
sa ...»

Muuta ei Jopi sano.
Mutta kun Sanelma Kinnunen lähtee pois, kertoo Jopi pikku

Sanelmalle ja Topille ja Malakiakselle koko asian, ensin hi-
taasti ja sitten yhä vilkastuen:

»Niin . . . kun sinne laiturille tuli sellainen mies . . . Tuota
pitkä puukko oli vyöllä. Saakeli soi! Ja kun se ... se kun
alkoi puukollaan pistelemään ihmisiä . .

.»

»Ihmisiäkö?» örähtää Malakias.
»Niin. Niin», nyökäyttää Jopi päätänsä. »Niin että leppä

niiltä mahasta suihkusi . . . noin pitkä oli puukko, näin . . .

Menepäs sinne . . . olisi tappanut . . . saakeli soi!»
Topi lakkaa raaputtamasta jalkojaan, katsoo suu auki Jo-

piin ja sitten kysyvästi Malakiakseen.
Malakias arvelee:
»Minä . . . minä olisin käskenyt siihen poliisia! Hulluhan se

sellainen mies. Onhan niitä poliiseja . . . poliisi se on sitä var-
ten... kun on kaupungissa hurjimuksia. Kyllä minä tiedän .. .»

Näin aloittaa Jopi laajat kuvauksensa kaupungista.
Pihalla kuorsataan ja nukutaan. Nyt asettuu iso Sanelma-

kin sinne Lejan viereen.
Mutta riihen takana, jonne Mauno-eno on kutsunut Juutas

Käkriäisen puheilleen, seisovat he kaksi seinää vasten, Juutas
matalana ja hartevana, Mauno pitkänä ja samalla vankkana.
Ja he juttelevat.
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juttelevat Mauno Kypenäinen ja Juutas Käkri-
t B I L. äinen riihen seinämällä?
VL/* Mauno on johdannoksi alkanut kysellä, minkä-

moiset ne ovat maankasvut nyt täällä Putkinotkossa. Juutas
on sanonut, kömpiessään Maunon perästä pitkin kujaa, että
ovathan ne: ruis alkaa jo valmistua, vaikkapa onkin maidolla
vielä, mutta kyllä siihen kahden viikon päästä täytyy iskeä
sirppi .. . sellainen se on luokka. Ja näkyy tuosta jyvääkin
tulevan. Ja hyvä on toukoviljakin. Entä sitten potatti! Kyllä
siitä kannattaa myödäkin, ropsia, nelisenkymmentä hehtoa.
Entäpä sitten tupakka! Sehän se vasta . . . jos katsoo tuonne
riihenkin taakse. Se kasvaa, pötköttää. Ja hyväthän täällä
Putkinotkossa ovat maat. Vaikka ne ovatkin tuollaisia kal-
lioiden koloja, niin se on sellainen aihe, että ne ovat hiesmaita,
joissa ei pouta kiusaa oikein milloinkaan, vaan niissä säilyy
kosteus kuin niissäkin kukkaruukuissa. Eikä kylmästä ole häi-
rinkiä, koska kalliot ja kivet lämpiävät jo aikaiseen keväällä.
Ja kun niihin mätkii lantaa, niinkuin Juutas on saattanut

tehdä viime vuosina, hankittuaan karjaa ja lapsia, niin . . .

Ainoa puute tässä on heinämaista. Mutta kyllähän siitäkin
pääsisi, jos ojittaisi tuon lammin rannalla lötköttävän suo-
niityn . . . laskisi veden lorahtamaan matalammaksi.

Tultuaan riihen luokse, johonMauno Kypenäinen pysähtyy,
huudahtaa Juutas:

»Ja kyllä se vielä lorahtaakin . . . kunhan tässä . . . Kym-
menisen kiliä tynämenttiä louheen, niin jo aukeaa lammin
p— se. Sen pitää aueta niinkuin . . .»
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Mauno Kypenäinen naurahtaa hiukan, sillä tuon aikomuk-
sen laskea lampea on hän kuullut Juutaksensuusta jokahdek-
san tai yhdeksän vuotta, eikä siitä ole tullut sen kummempaa.
Ja paljonhan on lapsia Rosinalla ja Käkriäisellä. Mutta ky-
syypä Mauno nytkin, valmistellen mielessään muun puheen
alkua, minkä tähden Juutas ei sitten lampea laske ja ojita
suota, koska lammen ranta tuottaisi paitsi heinää myöskin
uusia viljasarkoja.

Juutas ällistyy. Hän änkyttää:
»Minkäkö tähden? Minkä?»
Sisällään on Juutaksella tunto, etteihän sitä ole tullut teh-

dyksi. Ja se, ettei sitä ole tullut tehdyksi, harmittaa häntä.
Jo riihelle kömpiessään on hän kaivanut housujensa tas-

kusta sen pässinpusseista tehdyn jakuluneen tupakkamassinsa.
Nyt alkaa hän työntää siitä kiireesti partureita piippuunsa.
Hän oli huomaavinaan Maunon kys}*myksessä ikäänkuin ivaa.
Ja hän tulistuu vastarintaan.

Miksi hän ei ole lampea laskenut? Hän keske3'ttääpiippunsa
lataamisen ja toistaa, vielä sormet tupakkamassin suulla:

»Minkäkö tähden? Kah ..
. siinä onkin

... se toinen koh-
talo . . .»

Juutas vaikenee hetkeksi. Ja jatkaa jälleen:
»Kun . . . tässä olisi valta tehdä, mitä tahtoo! Mutta minä

... en rupea toisen hyväksi perkaamaan . . . Turvetta pus-
kemaan, lammen peräsuolta korttaamaan. Joutuisin täältä
pois, ja siinä olisivat perkiöni toisille kasvamassa ... Ja min-
kälaista on tässä työ! Louhikkoa ... jos ei oikein sonnan
änskällä viljele. Tehnyt tällaisia kallioita pelloiksi! Enkä . . .

siihen rupea, jos kerran pois joudun, niinkuin Aapeli uhkailee.
Ennen minä imen joka paikasta voiman niin tarkkaan, ettei
jää mitään muille .. . tämän miehen perästä! Ja sen minä
osaan .. . osaan! Menköön kaikki .. . aidat ja rakennukset
läjään . . . kuin märännyt lehmäntatti . . .!»

Tämän sanoo hän värisevin ja levinnein sieraimin, synkät
rypyt otsalla. Sitten kaivelee hän taskuistaan tulitikkuja,
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löytää jostakin, raapaisee, sytyttää piippunsa ja imee niin,
että tuli leiskahtelee korkealle. Ja imiessään hän ajattelee
taas, ettei tässä mistään tule mitään. Vihoissaan puree hän
piippunsa katkennutta imuketta. Hän örähtelee:

»Ei, menköön räsyksi . . . koko Putkinotko!»
Maunon päässä liikkuu kyllä ajatus, että onhan Juutaksella

Putkinotkon mökissä kontrahdin mukaan vielä aikaa monet,
monet vuodet, joten hän ehtisi saada pulskasti etunsa lammen
suostakin, jos vääntäisi sen viljeltäväksi. Ja vieläkö kauem-
min aikonee Juutas elää, jo melkein viidenkymmenen ikäinen
mies ... ja vaivainenkin, kipuja aina kyljessä. Ja jos eläisi-
kin, niin hän ennättäisi saada täällä säästöön vanhuudenkin
varalta, sillä eihän se Aapelin kontrahti kova: paitsi vähän
rakennusten paikkailua joku kuorma mutaa Muttisen ryyti-
maille . . . jos ei raja-aidoista niin väliä pitäisikään, sillä it-
sepä Käkriäiset etsivät lehmänsä naapurien mailta ja Käkri-
äisen viljelyksillehän naapurien karjat tekevät vahinkoa, jos
tekevät, eivätkä Muttisen. Sinne ryytimaahan on se kivi-
muuri jo osaksi tehty . . . Eikä olisi sitäkään kontrahtia, jos
Juutas olisi alunpitäen taivuskellut herran pyyntöihin, lys-
tikkäihin kylläkin. Ja kuka tietää, Juutas olisi saanut Putki-
notkosta maata omakseen, kun Muttinen muka lupaili.

Mutta näitä ajatuksiaan ei Mauno ilmaise Juutakselle, sillä
hänellä on omat aikeensa.

Ja raskasta se on maan kaiveleminen, eläähän ihminen vä-
hemmälläkin. Onko tässä maailmassa pakko valita kaikkein
raskainta?

»Niinhän se on», myöntää hän siis Käkriäiselle. »Anna hel-
vetissä olla koko reuhkan .. . Putkinotkon. Saathan sinä
muutenkin elatuksesi . . .»

He seisovat tuokion vaiti, selin riihen seinään, jonka luo
Mauno on asettunut, nojalleen kuin pitkä pölkky. Käkriäi-
nen noudattaa hänen esimerkkiään, koska toinen on hänen kä-
sitykselleen myötämielinen. Juutas tunkeutuu seinään, mutta
työntää siihen peränsäkin ja seisoo hartiat kumarassa, kun
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jälleen Mauno jalat levällään ja suorana. Mauno on sytyttä-
nyt ostopaperossin. Juutas imee piippuaan ja syljeskelee
kuumalle kalliolle, jossa ohuin sylki kuivuu heti näkymättö-
miin ja paksumpi alkaa melkein kihistä.

Sitten tuntuu Käkriäisen suussa, että piippu on alkanut
pikiytyä, siinä on ilkeä maku. Hän astuu askelen jakumartuu
maahan ottamaan pitkällä kädellään siitä jotain varpua tai
heinänkortta, millä rassaisi piippuaan. Mauno katselee, kuinka
korsi tulee Käkriäisen piipun varresta paksussa moskassa. Sil-
loin vetää Mauno esille »Työmies»-laatikkonsa ja tarjoaa Juu-
taksellekin, sylkäisten itse pois suupielestään entisen, niljaisen
paperossinsa ja pistäen siihen uuden.

»Enhän minä . . . mitä», . kursailee Juutas tarjousta.
»Ota pois ihmisten tupakka!» sanoo Mauno.
»Niin ihmisten? Elähän!» äännähtää Käkriäinen. »Elähän

... En minä näistä tehtaitten tupakoista .. . oikein. Minä

.. . näitä kotoisia. Naistahan sen saakin oikean sauhun ..
.

riipaisemalla. Ihan takaperukoihin tuntuu, jos repäisee ..
.»

Kuitenkin hän ottaa paperossin.
»Nai tästä tuli!» sanoo Mauno ja työntää palavaa paperos-

siaan kiinni Juutaksen paperossiin. Juutas imee ja on tikahtua
selvään savuun, niin kiihtynyt hän on vielä äskeisestä aja-
tuksestaan, ettei Putkinotko ole ihan hänen omansa.

Yhtäkkiä sanoo Mauno:
»Nyt me ruvetaan polttamaan sitä!»
»Mitä?» kysyy Juutas verkalleen.
»Me .. . viinaa», vastaa Mauno. »Se minulla olikin asiana

tänne.»
Juutas katsoo häneen vaaleat silmät pyöreinä. Ottaa pa-

perossin pois suustaan, joka jää auki. Viimein hän örisee:
»Niin korpijoonia ...»

»Sitä!» vahvistaa Mauno. »Ja heti kohta.»
Juutaksen aivoihin alkaa koskea . . . että nyt olisi ruvet-

tava sitä .
.

. touhuamaan . .
.
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Ei silti, ettei hän olisi ajatellut tätä itsekin sangen kauan.
Onpa suunnitellut tarkoin jo kaikki mielessään. Viimeksi
tänään palautui se hänen päähänsä, Rosinan huomautuksen
johdosta järvellä. Sitä se Rosina tyrkytti . . .

Mutta ei siitä ole vielä tullut. Ja asiassa onkin monet mut-
kat.

Ja vaikka asia on Käkriäisen aivoissa melkein kypsä, niin-
kuin mitkäkin omenat, jotka ennen Muttisen tarhassa kestivät
raakoina hyvin kauan, eräät jouluun asti, mutta sitten tulivat
punaisiksi ja makeammiksikin, niin nyt esittää Mauno, oman-
kin etunsa vuoksi, Juutaksen oman suunnitelman, niin vaa-
tiva vivahde äänessään, että Käkriäisessä herää heti vastusta-
misen tunne.

»Niin korpijoonia?» toistaa Käkriäinen. »Polttamaan ..
.?

En minä ...»

»Etkö vieläkään!» huudahtaa Mauno Kypenäinen. »Ja mik-
sikä et?»

»En», sanoo Käkriäinen äskeistä lujemmin.
Kypenäinen naurahtaa, että Juutas on hullu. Ja se suutut-

taa Juutasta. Lyhyesti selittää Mauno sitten kaikki ennen
puhumansa seikat: kuinka se tuottaisi aivan toisella tavalla
kuin kivikoiden tonkiminen! Kolmisenkymmentä litraa heh-
dosta rukiita. Ja kymmenenkin markkaa litrasta .. . jopa
neljäsataa markkaa hehdosta. Ja saahan enemmän, jos pa-
nee sekaan saippuakiveä, niin että kyllä kutkuttaa tuolla kur-
kussa.

»Niin, tai laskee joukkoon», äännähtää Juutas. »Kyllä mi-
nä tiedän . .

. Vaikka tuota en ole tehnyt . . . Enkä tee .
.

.

rehellisyyttä minä. Mutta luonnonmukaista sen pitää olla . .
.

ei se muuten anna sellaista kirpakan makua. Sellainen se on
. .

. Mutta .
. .»

»Mitä mutittelet?» kysyy Mauno.
»En minä . . . Siihen . . .» kuuluu nariseva vastaus.
»Et?» sanoo Mauno, joka on tullut Käkriäisen eteen jakatsoo

häneen pilkallisesti ylhäältä.
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»En rapea!» huudahtaa Juutas yhtäkkiä, ja hänen naamansa
alkaa punottaa. Hän kääntyy selin Maunoon.

»No minkä tähden et keitä viinaa!» tiukkaa Mauno. »Pel-
käätkö, vallesmannia?»

»Niin minä!» myhähtää Juutas pilkallisesti. »On noista sel-
vitty . . . vierestä on viimeksi soudettu nassakoiden kanssa.
Ja juteltu keskenämme kuin kumppalit.»

Mauno siihen:
»Ja tänne ne nyt poliisit useinkaan. Mutta minkätähden

sinä et?»
Juutas kääntelee päätänsä oikealle ja vasemmalle. Hän

raapaisee kainalonsa alustaa ja lonkkaansa, ja työntää hat-
tuaan toiselle korvalliselle. Mutta vastausta ei tule.

»Voi pyhä Tiitus sinua!» huudahtaa Kypenäinen ja puhaltaa
pilkallisesti nenäänsä. »Sinä olet sitten vasta .. . Käkrätte-
lijä! Nuhjustelet ja pelkäät!»

»En pelkää mitään . . . minä! En vaikka puukko kurkkuun
työnnettäisiin!» huudahtaa Käkriäinen jyrkästi.

Mauno väittää:
»Haha! Ja itse valittelet, että täytyy kaivella toisen maita.

Voi Jeesuksen Ristuksen s —tana! Mutta nyt kun minä sa-
non, että nyt sitä ruvetaan polttamaan! Lopulta. Minulla on
kaikki selvillä. Minulla on hattu ja piiput mukana, tiedä se.
Teillä on patoja. Ja täällä on metsiä. Ja hiivat ja kaikki . . .

Tuolla korsun alla. Lähde katsomaan!»
»Mitä?» kysyy Juutas.
»Lähde katsomaan, ala tulla!» tiukkaa Mauno.
Mauno työntää kätensä Käkriäisen kainaloon. Käkriäinen

jarruttaa vastaan ja vääntää kättänsä irti. Kun se ei heti
lähde, sillä Maunokin on luja, niin Juutas riuhtaisee ja juoksee
Maunosta syrjemmälle.

»Sinä et tule? Voi Jeesuksen killingit!» huudahtaa Mauno
taas ja menee toisen eteen, joka näyttää aikovan rynnätä jon-
nekin. »Kuules, et siitä pääse! Nyt sinä olet joutunutkin sel-
laisiin kynsiin, haha .

. .»
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Kypenäinen sulkee Käkriäisen seinää vasten ja katsoo häntä
pullottavilla silmillään, jotka ovat vaativat ja hävyttömät.
Juutasta sekä vimmastuttaa että kauhistaa. Moisina ei hän
ole ennen nähnyt Maunon ruskeita silmiä. Tuollaisina, pul-
lottavina! Eikä ole aavistanut hänen alahuultaan noin le-
veäksi ja verestäväksi: sehän lerpattaa kuin toisen imeäkseen.

»Kuulehan tätä», jatkaa Mauno. »Sinun pitää auttaa mi-
nua. Minähän se sinulle viinatkin alussa hommasin, ja sinulle
on käynyt näinkin hyvin .. . minun ansiostani. Sinulla on
nyt karjat ja kaikki.»

»No mitä ...se sitten on?» örähtää Juutas kyllästyneenä.
»Mikä sinulla on hätä?»

Mauno kiroaa ja sanoo:
»Minulla ei ole työpaikkaa, se meni pyttyyn, siellä vers-

taalla . . . Insinyörit ja muut herrat . . . Potkut tulivat! Pert-
ta heitä vähän ärsytti. Eikä minusta ole raskaaseen työhön
.. . juhdaksi. P—rkele, minä rupean keittämään viinaa .. .
ja myömään vakituisesti. Ja sen minä teen täällä, usko pois!
Sinä annat jauhot ensimmäiseen keittoon. Minä maksan si-
nulle heti, kun läänistä saadaan. Ja silloin tulee uutta vil-
jaakin. Ja tieniot pannaan tasan.»

»Vai niin!» örähtää Käkriäinen entistä kovemmin.
Kyllähän Mauno panisi kai tienestit tasan . . .

Kun Maunolla ei ole itsellään paikkaa, missä polttaisi! Jakun
ei koko poltosta tulisi mitään, jos ei olisi Käkriäisen mökkiä!

Juutas ällistyy, että Mauno on sellainen: yllyttää häntä sii-
hen saadakseen itse hyvän alun ... Ja sitten keittäisi hänen
Putkinotkossaan. Se on selvä, että tämä Kenkkuinniemen
kärkipuoli on hyvä paikka . . .

Ja Mauno saisi rahaa itselleen! Juutaksesta on työttömänä
ja töllistä toiseen ajelehtiva Mauno ollut ennenkin parempi
ajatella kuin sellainen Mauno, joka ansaitsee verstaassa tunti-
palkkansa. Mutta johan nyt on kumma! Verstaassa määrä-
tuntinsa ahertava Mauno on toki mukavampi kuin että hän
rikastuisi täällä helpolla ja Käkriäisen kustannuksella.
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Lihakset Juutaksen leukapielissäpullistuvat suuttumuksesta
ja loukkautumisesta, nuo vankat lihakset, joissa pitkät ja
karkeat karvat nyt ihan nousevat ja laskevat.

»Ja minä otan kaikki vastuulleni», jatkaa Mauno. »Jos
sattuisi tulemaan nuuskijoita, on tehdas minun. Peukaloa
päälle! Kah, et anna peukaloasi?»

Käkriäinen pujahtaa Maunon ja seinän välitse riihen taka-
salvaimen kohdalle. Sylkäisee yli aidan eikä virka mitään.

»Etkö sinä rupea?» kysyy Mauno, katsellen Käkriäiseen.
Ei kuulu vastausta.
Mauno tiukkenee:
»Etkö sinä, perhana, rupea?»
»En», sanoo Juutas.
Kypenäinen vaikenee hetkeksi. Sitten hän nyökyttää pää-

tänsä, puraisee hampaitaan. Hän jatkaa:
»Hyvä on. Hyvä! Ihan yhdentekevä! Mutta kyllä minä

löydän kavereita muualtakin. On niitä miehiä . . . menen toi-
sille kulmille. Rupeatko remmiin, vai et? Et rupea? Hähhäh.
Kyllä olet merkillinen mies. Voi Jeesuksen Ristuksen kiljuva,
haiseva .. . Tuollaiset vaatteetkin! Saisit edes miehenhatun
päähäsi . .

.»

»Mitä? Hatunko?» kysyy Juutas Käkriäinen. »Mikäs tällä
sitten on? Minä nyt en vaatteissa koreile. Eihän miestä mi-
tata hatulla. Ja suututti minua, että Rosina niille tytöille-
kin .. . sellaiset koreat. Olisi .. . kudottava kotona. Sel-
laisia . . . vaatteita . . . Eikö täällä nyt muuten.»

»Haha .. . Rosinakin . .
.!» pilkkaa Mauno. »Häähame on

hänellä parhaana. Nauravathan sille siatkin ... Ja sellaisella
ahertajalla kuin Rosina! Jos sinulla olisi Pertta, jumaliste!
Tuollaisissa ryökäleissä annat Rosinan raataa! Hankkisit
rahaa.»

Juutas ähkäisee. Hän ajattelee, että niinhän se olisi: Ro-
sina kyllä ansaitsisi vaatteita ... ja muuta.

Mutta toisen komennolla, Maunon! Ja Maunon hyödyksi-
kin ...
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Kunpa pääsisi tästä nyt pois!
»Aha», huudahtaa Käkriäinen yhtäkkiä iloisesti. »Eikös

ole tuonne tupakoihin työntynyt taas kukkia.»
Hän aikoo nousta pellon aidan 3'li, mennäkseen muka ni-

pistämään kukkia tupakoistaan. Sitten aikoo hän livistää
riihen kätköstä jonnekin.

Mutta Mauno tulee ja tarttuu hänen olkapäähänsä, vetää
hänet aidalta takaisin ja sanoo:

»Kuule, vastaus se on saatava! Rupeatko? Jos et .. .

niin ei lähde sinulle aineitakaan .. . myödäksesi. Niitä toi
Rosina Potamiasta. Maksan rahat Rosinalle takaisin.»

»Pidä kotkotuksesi!» huudahtaa Juutas. »Minä en hellitä . . .

johan nyt on helvetti!»

Juutas on huitaissut nyrkillään sen verran, että Mauno
päästää hänet irti. Ja kiusattu lähtee tällä kertaa mene-
mään tuvalle päin.

Mauno katsoo tuokion hänen menoaan. Ja sitten hän huu-
taa Käkriäisen jälkeen:

»Voi Jeesuksen Ristuksen s —tana! Siinä on mies!»
Se huuto räikähtää niin kovasti hiljaisella kartanolla, jossa

kaikki nukkuvat, että Rosina kapsahtaa lapsi sylissä istualleen,
ja mummokin kohottaa pöllästynyttä päätänsä. Mummo
kysyy Rosinalta, mitäs se poika nyt? Rosina ei vastaa, vaan
juoksee tuvan nurkalle, kurkistamaan ja kuuntelemaan. Mum-
mo ei näe pihalle mitään, vaikka hän kurottelee kaulaansa,
sillä nyt onkin Mauno josaanut Juutaksen käännytetyksi edel-
lään takaisin riihelle, asetuttuaan hänen tiellensä. Ja Mauno
puhuukin hiljemmin. Vaivoin eroittaa Rosinakaan sitä puhe-
lua. Mutta sen näkee Rosina, että Mauno kulkee kädet hou-
suntaskuissa ja katselee suoraan Juutakseen. Juutas väistää
hänen katsettaan, niinkuin hänen ainakin on tukala katsella
toisten ihmisten silmiin, niin älykäs kuin hän onkin . . .

Tuimasti kulmiensa alta mullistellen sanoo Mauno Käkri-
äiselle:
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»Tiedäkin sitten, Jeesuksen Ristuksen s—tana, miten si-
nulle käy! Et auta vanhaa kaveria, p—rkele! Odotapas, hel-
vetti. Minä toimitan sinut linnaan.»

»Häh? Mistä aiheesta?» kysyy Käkriäinen ja kääntyy puo-
littain.

»Mistä? Viinan rokaamisesta, pirulainen. Niin pistää si-
sulleni. Sen teen! Kyllä tiedän, kenelle sinä olet viinoja ro-
kannut. Panen ilmoittamaan vallesmannille. Joku aina il-
moittaa, kun rahaa antaa. Ja kyllä Mauno Kypenäinen rahaa
osaa hankkia. Ei ole sinun varassasi. Odotapas ... on täällä
lähelläkin, Ripatti ...»

»Niin Ripatti?» äännähtää Juutas, tuntien pistoksen rin-
nassaan.

»Olet vienyt hänelle viinaa. Ja hän uhkasi antaa sinut ilmi,
jos et myö hänelle hirsiä. Itsepä sen kerroit. Hahaa! Kyllä
sellainen mies saadaan rahasta antamaan sinut ilmi. Ahaa,
entäs nyt? Ja on niitä muitakin, jotka saan kimppuusi. Yh-
dessä olemme myöneet, tunnen ostajat. Siellä on joukossa
jos jotain, perhana. Vallesmannin täytyy käydä asiaan, jos
talollisetkin tahtovat, helvetti. Sakkoja tulee niin että räi-
kyy! Ja jos et anna lehmiä sakoista, istu sitten linnassa.
Eikä se sillä vielä hyvä, Juutas-parka! Pois minä ajan sinut,
mökistäsikin .. . sen minä teen. Kerjuulla tuollaiset miehet
saavat kierrellä.»

Juutas katsoo Kypenäiseen suu auki. Onko tuo Mauno?
Julmistuneelta näyttää Mauno.
Juutaksen mielessä paisuu paitsi viha myöskin pelko. Kauan

ei hänen tarvitse odottaa selityksiä, sillä Mauno jatkaa:
»Kuulehan: kun joudut käräjille viinanmyonnista ja mene-

tät lehmäsi, niin .. . mitähän Muttinen siitä arvelee? Ei se
mitä tahansa kärsi, sekään mies! Jo ennestään on rähissyt si-
nulle. Ja nyt tupa yhä nauraa! Nauraa sinulle niin, että si-
nulta vielä itku pääsee. Odotapas! Minä kun usutan kaikki
kimppuusi. Noihin vaivaisiin kinttuihisi. Ja Putkinotkon
annan muille.»
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»Sinä .
. . annat?»

»Mikä on antaessa? Minä olen Kypenäisiä! Rippikoulun
linnassa käynyt. Odotahan ... on niitä sellaisia, joille tämä
paikka kelpaa. Muttisella on juossut ostajia .. .»

Juutas Käkriäinen ärjäisee tuskissaan:
»On . . . onhan niitä!»
»Ahaa! Vaskilahden Matti. Ja hänen akkansa. Kyllä on

Putkinotko hänellekin mieleinen, vai mitä?» kysyy ilvehtivä
Mauno. »Hankin Aina Kustavan pakinoilleni. Evästän hänet
Muttisen luokse. Sanokoon hän, että sinä makaat täällä ja
myöt viinaa ... Ja sanokoon ...»

»Mitä?» höristää Käkriäinen korviaan.
»Sanokoon . . . nyt, totisesti, voi Jeesuksen Ristuksen it-

kevä s—tana . . . haha, sanokoon, että sinä ja Rosina .
.

.

mitä te olette täällä jutelleet hänestä? Ettet anna hänen
itseäsi komennella! Että lyöt puukon hänelle rasvaiseen ma-
haan, jos hän tulee vielä sinulle rekoorista puhumaan!»

»Minä en ole sanonut . . .» epää Juutas.
»Vai et!» inttää Mauno.
»Tai . . . leikillänihän minä . . .» myöntää Käkriäinen.
Mauno oikaisee:
»Mutta ne herrat eivät sellaisesta leikistä. Hevosen leik-

kiä se sellainen on. Sano nyt vain häntä rapamahaksi! Ja
ähkijäiseksi! Sano haisevien purkkikalojen syöjäksi! Sano
pompeliposkeksi . . . Piruako se sinuun kuuluu, että hän imee
pompommia? Anna akkasi sanoa pukiksi, joka laulaa riet-
taita! Keksi uusia nimiä! Pannaan entisten jatkoksi. Aina
Kustavalla on suuta! Häh? Ja Pertta Kinnusella kanssa?
Eikö hän osaa herroille jutella?»

Juutas käänneksii sinne ja tänne.
Hän ajattelee, että pitäisi tuumia asiaa, panna piippuun.

Mutta piippu ei pala. Hän näkee maassa sen korren, jolla
hän äsken rassasi piippuaan, ja työntää saman rassin ny-
sänsä varteen. Korsi katkeaa imureikään hänen vapisevissa
käsissään.
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Viimein sanoo Juutas verkakseen:
»Se on ... se on paha liikutus!»
»Ja pahemmaksi se tulee!» jatkaa Mauno. »Hätä ei minulle

lakia lue. Minunkin pitää maailmassa elää. Minä olen sel-
lainen mies. Minä en rapea nälkään kuolemaan! Laputa
Putkinotkosta pois. Mitä .. . mitä sinä olet sanonut Mutti-
sen ryökkinästä? Siinäpä se oli! Mitä sinä olet sanonut,
sinä . . . Käkkärä? Jeesus siunatkoon! Ja koko sinun sanikka-
laumasi! Saara ja yksinpä Jopi. Ja Sanelmakin. Sellai-
seksi rakkiparveksi ne on opetettu. Kyllä Pertta Kinnunen
muistaa kaikki! Se kun pannaan .. .! Ja tietää se Aina
Kustavakin ... on kuullut. Saara sanonut, että hän on leipä-
susi. Ja Jopi, että hän on limppuhiiri. Ja Topi sanonut,
että hän on mäkipeura! Ja Sanukka, että hän on h—ra! Pii-
saako tämä, häh?»

Rosina kuuntelee nurkan takana, naurahtaa itsekseen ja
supattaa:

»Kylläpäs keksi, tuo Mauno, hihii! On siinä Kypenäisten
älyä.»

Juutas vastaa Maunolle:
»Se nyt Sanukka .. . alaikäinen. Niinhän se sanoo Per-

tastakin.»
»Niin, niin», myöntää Mauno. »Mutta se nyt ei kaikista

passaa! Tiedätkös sen? Kun ryökkinä saa kuulla, niin se
kertoo Muttiselle. Suuttuu se hyväkin ihminen .. . Herrat
suuttuvat, jos tikulla silmään pistää! Ja Jopi on väkyttänyt
hänelle leukaansa ja sanonut ... Ja sinä itse olet jutellut
Pertalle, että viime kesänä täällä oli sellainen tytön-rutka.
Takanapäin. Vaikka Muttisen rouva lähetti sanikoillesi vaat-
teitakin. Ja Ripatille veit viinaa Muttisen nalli päässä. Kun
Muttinen saa sen kuulla, silloin ei sinulla ole enää armoa,
maantielle saat mennä.»

Näin haastellen on Kypenäinen ajanut Juutasta edellään
takaisin riihelle asti. Rosinakaan ei heitä enää näe. Mau-
non puhelu loittonee melkein kuulumattomiin.
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Rosina aikoo hiipiä riihen vieressä olevan kallion takaa
kuuntelemaan, mutta sitten ilmestyy Juutas jälleen näkyville.
Juutaksen niskakarvat, jotka ovat kasvaneet kovin pitkiksi
keväisen läänissäkäynnin jälkeen, ovat pyst3'ssä kuin vihai-
sen koiran harjakset. Niska koukussa katselee hän taakseen
Maunoon, sellaisin silmin kuin tahtoisi karahtaa häneen kiinni.
Silmät kipenöivät.

Riukku ja pelko kamppailevat Käkriäisen sielussa. Jo nyt
on ilmeisin ihme! Minkälainen tuo Mauno saattaa olla! Sel-
lainen peto .. . niin ystävää tätä ennen. Nyt, nyt pyrkii
Juutaksen niskaan istumaan! Nujertaa hänet.

Juutaksen tekisi mieli pompata Maunon pitkään kurkkuun.
Ja vatkata sitä, ja kuristaa niin, että kuplat korahteleisivat
ruokatorvessa.

Tuossa se koira nyt istuu, Mauno. On asettunut tien pen-
kerelle ja polttelee paperossia. Käkriäinen astuu takaisin
Maunoa kohti, hänen rintansa nousee ja laskee kuin palkeet.
Hän katsoo Maunoon punaisina säkenöivin silmin ja ärähtää:

»Minä . . . tapan sinut!»
Se olisikin helppoa Juutakselle, noille mahtavan väkeville

käsille. Mutta Mauno istuu vain paikallaan: tuskin kääntää
kasvojaan ja liikauttaa lerppuvaa alahuultaan. Sitten hän
sylkäisee ja sanoo:

»Vai tapat. Hahhah!»
Ja sitten Mauno katsoo Juutakseen, pilkallisin silmin. Sel-

laista katselua ei Juutas siedä. Siihen se tappaminen jää.
Juutas juoksee tupaa kohti. Rosina kääntyy veräjällä se-

lin, niinkuin ei olisi mitään huomannut eikä kuullutkaan.
Mauno nousee pystyyn ja huutaa:
»Voi Jeesuksen Ristuksen s—tana.' Hyvä on! Pertta ja

Sanukka hoi! Tulkaa pois, meidän väki! Me .. . lähdetään
tästä talosta! Eikä tänne tulla .

. . ennenkuin tämä on niin
tyhjä, että siinä luteetkin kuolevat, kun Käkriäiset ovat
maantiellä. Nyt on meno Vaskilahteen. Pertta ja Sanukka!»

Tämä huuto kajahtaa selvästi pihalle. Maunon Pertan Sa-
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nelma nousee istualleen ja katsoo äitiinsä, mitä se aikoo teh-
dä. Mutta Pertta, joka makaa mahallaan, kohottaa vain leu-
kaansa ja naurahtelee ja iskee tyttärelleen silmää. Iso Sa-
nelma ei liiku silloin sen enempää. Leja on herännyt ja ky-
säisee, mitä se Mauno huutaa? Ananias on kuullut aitan yli-
sille horteessaan enon äänen, joskaan ei eroittanut sanoja.
Malakias käskee nuusniekasta Topia katsomaan, mikä mökä
siellä on. Ja silloin juoksevat pikku Sanelma ja Jopi ja Topi
pihalle.

Juutas pelkää. Minkälainen tuo Mauno oli!
Ja sellaiset sillä on kortit kourassa . . . vanhalla pelurilla.

Se tuntee viinanostajat ..
. Ripatin lisäksi Vänskin kieron

isännän, joka ryyppää, mutta ei antaisi rengeilleen kaupita,
ja Lötjösen pojat ja kaikki. Koko Kenkkuinniemen ja maail-
man nostaa Mauno häntä vastaan . .

.

Jos ei tässä tottele! Mutta sitä ei tee ilmoisna ikänä Juu-
tas Käkriäinen! . . . Ennen vaikka . . .!

Kun saisi asiaa vähänkin pohtia.
Pois, pois, kohisevan korven sisään hän tahtoo. Hän olisi

juossut metsään samalle suunnalle kuin aamullakin, mutta
siellä oli Mauno tiellä. Ja nyt tulee hän Juutaksen perästäkin.
Käkriäinen pyrkii metsään pihan kautta. Rosina asettuu
lapsi käsivarrella veräjällä hänen eteensä. Rosina säkättää:

»No, minnekä sinä nyt? Mikä sinulla on?»
»Väistyhän», murahtaa Juutas kömpiessään veräjän yli,

murahtaa synkällä ja alakuloisellakin äänellä. Hän on pe-
losta sekaannuksissaan. Ja niin suruinenkin hän alkaa jo
olla, että hänen äänensä tuskin kuuluu.

Rosina säkättää yhä kiivaammin:
»Minnekä se on matka? Kah, kah!»
»Et sinä tiedäkään .

. . Annahan mennä . . . Minä .
.

. lää-
niin», vastaa Käkriäinen.

»Lääniin! Taas! Mikä sinulle siellä riihellä tuli? Et siitä
nyt mene ... Ja ... ja ... jos on riitaa, koeta nyt sopia
se Maunon kanssa! Mikä teillä oli?»
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»Ei se akkojen asioita», vastaa Käkriäinen.
Rosina työnnäiksen tien tulpaksi. Juutas sysää eukkonsa

syrjään, jopa on kaataakin Rosinan lapsineen. Mutta siitä-
kös Rosina kiivastuu. Ja Maunon Perttakin kavahtaa pys-
tyyn ja huutaa:

»Akkaansa tyrkkii! Villipeto se on, villipeto! Otetaan,
Rosina, ja annetaan sille köniin! Otetaan . . .!»

Juutas menee tuvan toiselle nurkalle. Saksattakoon Pertta
hänen takanaan, ja Rosinakin. Pertta juoksee perästä, mutta

Käkriäinen on jo livistänyt tuvan nurkan taakse niin että
saunakukkien kovat nuput rapisivat pieksuissa. Ja nyt hän
töytää alas lammelle, sitä rinnettä kohti, jossa hän päivem-
mällä kaiveli mäyränpesää. Poikki heinäkarheiden. Suolla
porskuu vesi pieksujen alta. Yli rusahtelevien aitojen, läpi
kahisevien pehkojen. Ja louhiselle mäelle. Polutonta rin-
nettä, sakeaan viidakkoon. Ja yhä Kenkkuinniemen päätä
kohti.

Viimein joutuu hän Muttisen huvilan kiviaidan viereen.
Ja meneepä siitä ylitse.
Minne hän aikoo? Ei hän sitä nytkään tiedä. Täältä

Kenkkuinniemen kärjestä ei pääse enää kauemmaksi. Täällä
ei ole venhettäkään: Muttisen venhe on tuolla saunassa, jonka
ovi on suljettu rautapuomilla ja munalukolla. Silläkin ta-
voin Käkriäisen Juutasta vainotaan!

Kyllä on tuo Mauno! Se se vasta peto onkin. Se se on
villipeto! Juutas Käkriäisen täytyy väkisinkin pysähtyä ja
ihmetellä, että tämä on mahdollista! Tällainen kelmiys.

Ja langon puolelta, ystävän muka.
Tämmöinen verraton kavaluus ..

. Kuin iskisi pimeässä
puukolla selkään .

. . niinkuin naapurin lehmää kostoksi iske-
vät jotkut .

. .

Siinä se on nyt Rosinankin ylistelemä Mauno! Rosinalle
itselleenkin se nyt tekee vahingon.

Se ajaa tähän aidalle istahtaneen Juutaksen pois Putkinot-
kosta.
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Juutas lähtee paikaltaan, kiertää pitkin huvilan märkää
rantaäyrästä.

Mikä panikin Juutaksen Muttista panettelemaan. Leikillä
hän vain . . . Mutta eivät ne ihmiset sitä leikiksi ymmärrä.

Ja jos nyt Aapeli potkaisee hänet Putkinotkosta! Kun on
kontrahtikin täyttämättä . . . Niin se käy . . .

Niin kova se on aihe.

Juutas asettuu saunan luo tuumimaan tätä asiaa. Istuik-
sen kivelle. Hän miettii raskaasti:

Suden ja koiran lankoutta on ihmisten lankous. Sellaista
kuin kasku tarinoi. Koira houkutteli hukan taloon, jossa oli
juuri häät ja paljon vieraita. Vei tupaan, volokan, muka
häihin, kanssaan syömään kaikenlaisia hyviä pöydän alta.
Ja sitten juotti vieraalleen viinaa, nurkassa sangosta. Ja käs-
kee laulamaan. Hukka rupeaa ja laulaa suunsa puhtaaksi.
Sillä tavoin ärsytti haukku akat pieksämään hukan hengiltä.

Niin oli Kypenäinenkin ärsyttänyt Juutasta ilmaisemaan
kiukkua Muttista kohtaan.

Ja nyt menee ja puhuu Muttiselle . . . ehkä koettaakseen
saada Putkinotkon!

Eikä Juutas niinkään sitä vastaan, että he olisivat ruven-
neet Kypenäisen kanssa yhteisiin hommiin, keittämään korpi-
joonia. Olisivat siivolla jakaneet tienestit. Ei hän olisi Mau-
noa kadehtinut. Onhan tässä maailmassa tilaa useammille-
kin. Ei, kadehtinut hän ei olisi .. .

Mutta miksi se Mauno ryhtyi sillä tavoin komentamaan?
Juutas kun ei kärsi komennuksia! Ei! Ennen vaikka hirteen
kuin on komennettavana.

Mielisuosiolla hänet saa mihin tahansa. Mutta väkisin ei
mihinkään, sellainen mies hän on. Eikä hän pelkää!

Ettei tullut suostutuksi Maunon esityksiin jo ennen. Mutta
mikäs sen aavisti, että Mauno on tällainen koira . . . leipänsä
tähden, toimeton mies.

Ei, Juutas ei nyt enää saata suostua.



292 Joel Lehtonen

Kyllä se olisi mennyt . . . keitos toisensa jälkeen . . . kuin
rallatellen.

Mutta ei sitä mies voi peräytyä.
Jos olisi tullut ennen ruvetuksi touhuamaan! Mutta alka-

minen on aina vaikeaa. Siiloin rupeaa koskemaan pään sisään.
Ja vetää päätä ikäänkuin makuulle. Ja jalkaa rupeaa pakot-
tamaan ... ja vetää makuulle.

Nyt, mikäs tuli. Pahat tästä tulee.
Sellaiset vaivannäöt . . . kynnökset, jotka hän on Putki-

notkoon raivannut! Ja nuusniekan rakentanut!
Mutta raatona saavatkin sitten vetää Juutas Käkriäisen

Putkinotkon porosta! Sillä tulelle hän antaa mökin! Antaa
viimein! Ja tappaa pentunsa ja kaikki. Ja akkansa. Ja
mummon tappaa!

Viimeisenä pienen ja viattoman Luukas-raiskan.
Kipeästi koskee Juutaksen rintaan. Suunnattoman kipeästi

se koskee. Putkinotkossa on hän ollut toistakymmentä vuot-
ta, ja tuuminut, miten hän siellä suonkin perkkaisi. Nyt vie-
vät muut kaikki, mitä hän on sinne jo tehnyt. Ja ne tekevät
sinne omia laitoksiaan. Repiä ne pitäisi kaikki pois. Potkia
tieltä .

. .

Mutta jos hänellä ei ole potkimiseenkaan sananvaltaa? Ei,
tuleen vain Putkinotko. Tuleen! Tuli on apu tähän tuskan
päivään. Ilmeinen tuli. Kuinkas hänen äiti-vainajansa, joka
täällä kuoli, manasi ennen tulta, kun se kaskesta röyhäsi
metsään leviämään? Ei Käkriäinen muista oikein sanoja.
Mutta muutamia muistaa, ja niitä hän alkaa supista. Nousee
ja heiluttelee käsivarsiaan. Ja hänen tukkansa kapuaa kar-
maisevasta tunteesta pystyyn. Hän manaa, Putkinotkon
poppa ja jumala, emo-raiskansa nimeen. Hän ärjyy:

»Tule, poika, pohjoisesta,
mies pitkä pimentolasta!
Tempaise pussi punainen . . .
Hoi tuli, Jumalan luoma . . .!
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Iske tulta ikenehesi,
järskytä jäsenehesi,
karkaa katajikolle,
leisku leppien tasalle!
Polta puolet Pohjanmaata,
sakara Savon rajoja!
Polta lapsi kätkyessä,
riko rinnat tyttäriltä . . .

Pilvet liikkui, maa tärisi . . .»

Tuolla onkin se, tulen tonttu. Aidan vieressä. Punainen
se on. Punaisessa mekossa. Juutas näkee sen. Se on Juu-
taksen auttaja.

Käkriäinen juoksee huvilan aidan viereen ja kerää sieltä
kuivia risuja. Ne lennättää hän Muttisen saunan nurkan alle.

Palakoon ensin sauna, ja sitten huvila. Ja sitten Putki-
notkon mökki.

Mutta toiset ovat tähän vikapäät!
Mitenkäs piti käydä!
Miksi häntä vainotaan aina?
Kun eivät ihmiset ymmärrä . . .

Mitä hän nimittäin on tehnyt?
Eikö hän ole koettanut elätellä perhettään . . . minkä on

voinut? Monet muut köyhät panevat lapsensa vaivaistaloon,
hän: ei koskaan!

Minkätähden ei elättää anneta? Viinoista . . . Maunokin . . .

Ei ole enää voimia. Jalka kipeä, ja muutakin: mikä se
niin nukuttaisi? Tauti se on.

Voi äiti-parka, miksi tämän pojan teit?
No .. . hänestä pääsevät. Hän kuolee ..

.!

Mutta kun hän kellistyy, niin mitähän lääni sitten arvelee?
Kun Putkinotkon molemmat kartanot on poltettu! Ja akan-
raatoja joka paikka täynnä! Ja pentujen.

Ja hän itse kulkee yhä kylillä ja kertoo . . . Saavat tietää,
että vika ei ole hänessä, vaan toisissa, jotka saattoivat hänet
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tämän viimeisen tuskan vimmaan. Tahtomalla häntä väki-
sin keittämään viinaa. Mutta hän ei suostunut. Sillä olipa
hän mitä tahansa, vaikka viinaa rokannut, niin eipäs suostu-
nut polttamaan! Ennen kuolema ja kurjuus. Multaa turpa
täyteen.

Sitten aikoo Juutas lopultakin hirttää itsensä, viimeksi . . .

Läänissä, jonnekin läävän vinnille.
Kaikki huomaavat silloin, että hänen ei syy ole. Ja Mauno

joutuu uudestaan rautoihin.
Mutta Käkriäistä kaivataan sitten. Kaivataanpa elukkei-

den parantajaa. Kuinka monta maitolehmää hän onkaan
pelastanut ihmisille! Ja hevosia, ja sikojakin. Entä ihmisiä.
Viimeksikin oli kuullut läänissä, miten kaatuvatauti paranee:
amunjaakilla. Sitä kun ryyppää ... oli ryypännyt muudan
mies, jota kaatuvatauti rynkytti elinikänsä . . . Sitä jos ryyp-
pää, niin tulee terve. Siitä ukosta tuli. Juutas odottaa, että
joku saisi sellaisen taudin, niin hän sen parantaisi.

Mutta nyt . . . ensin Muttisen sauna . . .

Savu alkaa suitsuta salvaimen juuresta, johon Käkriäinen
on sytyttänyt risunsa. Kädet ristissä on hän sitten tultansa
katsellut.

Nyt nuolaisevat liekit kivijalan rappauksen mustaksi. Yksi
liekki tavoittaa alimmaista vuorilautaa.

Käkriäinen katsoo.
Viimein kavahtaa hän pystyyn ja polkee tulta lapikkaal-

laan tömistää. Ja pieksää kädellään. Lopuksi vesittää, sam-
muttaa tulen.

Hän ajattelee, että linnaanhan tällaisesta joutuu.
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Juutas töytäsi Rosinaa ja oli kaataa hänet ja lap-
I JLy sen, leimahti Rosinan tulinen luonne. Hän kiidätti
V_«/ pikku Luukkaan tupaan, jossa se nyt parkuu kät-

kyessä, ja aikoi juosta Juutaksen perästä ja pysähdyttää
hänet. Sehän nyt kumma, ettei tuota mörökkiä saa asioihin
enää nenästä vetämälläkään!

Mutta Rosinan ennättäessä mäen harjalle räkyttämään
Pertta Kinnusen kanssa Juutasta, oli Käkriäinen jo melkein
lammen suolla. Siellä hän porskutti karhunsammalta ontu-
vissa askeleissaan . . . Tulipas siihen kerrankin vauhtia.

Ja eikös liene jo Mauno puhellut Juutakselle kauneimpansa
mukaan, kunnes uhkasi häntä. Minkäs hänelle nyt enää
mahtoi?

Ruitenkin tuli Rosina levottomaksi Juutaksesta. Noin
päättävästi ei hän ollut nähnyt miehensä pitkiin aikoihin pa-
kenevan metsään, eikä näin onnettoman näköisenä. Aivan
oli Juutaksen naama ikäänkuin supistunut kaidemmaksi, ja
silmät olivat niin sameat. Ei ollut puhunut juuri mitään.

Ja samaa pesuuttapa he toki olivat, Rosina ja Juutas,
kylki-kylkeisiä!

Nauraa rähättäen harppasi pitkä Mauno nyt veräjän ylitse
pihalle. Melusta heränneet lapsetkin ällistelivät häntä. Silloin
Rosina tieteli veljeltään terävästi, millä hän oikein oli Juu-
tasta uhannut. Hän sai selville, ettei Mauno sen kummem-
malla kuin Rosina oli jo itsekin kuullut.

Mutta ehkäpä sekin oli liian kovaa Juutakselle? Sellaista
hevosen leikkiä.
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Ei arvaa, mikä sille raukalle pistäisi päähän.
»Meniköhän se minne pitemmällekin?» kysyi Mauno.
»Kuka tietää, mikä sille äjähtää päähän», sanoi Rosina.

»Ja se minun sydäntäni pistää ... kuin turkkineulalla, että
vaikka se pystyisi, niin sitä ei saa alkuun! Se on niin vaikea
siitä, se alkaminen . . .»

Sitten oli Rosina vaiti. Ja hänen mieleensä johtui, että
Juutas oli mennyt Kenkkuinniemen kärkeen eikä siis lääniin.
Miksi se sinne kärkeen, yksinäiseen paikkaan?

Kana oli kuollut yhtäkkiä . . . Juutaksen suvaitsema
kana . . .

Herra siunatkoon, jos se raukkanen toivottomana . . .

Nopeasti kääntyi Rosina Maunon luota ja äännähti nimeltä
Ananias-poikaansa. Ananiaksen ääni vastasikin aitan yli-
siltä, niin nopeasti, että Topi tuskin ennätti sanoa, missä
Ananias oh. Rosina meni miesten aittaan, pisti päänsä ylös
välikaton luukusta ja kehoitti supatellen Ananiasta rnene-^
mään isän perästä tuonne lammelle päin. Ottakoon koiran
mukaansa, niin . . . jäljistä löytää.

»Mitäs se eno sille?» kysyi Ananias, äänessään levoton ja
moittivakin värähdys.

»Eihän se mitä», sanoi Rosina hiljaa. »Mitä lienevät .. .
asioita sellaisia . . . Mutta kun se isä on . . . Kuuluivat suut-
tuneen jostaikn . . . Mene katsomaan . . . Ymmärräthän sinä
sen ...»

Ananias tuli aitasta, unesta punottavin poskin, mutta reip-
paasti. Hän vihelsi ja kutsui Hurjaa. Nouti haulikkonsa
tuvasta, haistatti koiralla pyssyä, ja sai Hurjan lähtemään
mukaansa Käkriäisen lapikkaiden levcille jäljille.

Nyt seisoo Rosina vielä veräjän luona ja huokaisee. Hän
ajattelee, että mitä hän nyt vielä voi Juutakselle tehdä? Rai
se nyt tulee takasin, Ananias 103'tää hänet ... Ja työtäkin
olisi. Ei ole kotiväeltä tullut koko päivänä mitään homma-
tuksi. Ja heinäpouta menee jälleen hukkaan! Jo on ilta-
puoli pitkällä. Kun Rosina vilkaisee mustien ripsiensä vä-
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listä aurinkoon, läimäyttää se silmät heti umpeen, ja sitten
välkähtelee silmissä sinisiä läiskiä. Kärpäset kimisevät. Ro-
sina avaa silmänsä. Hyttysiä hyrrää kuin ainakin paremmin
illalla.

Suuri järvenselkä .. . kuinka on autereista. Niinkuin sa-
vussa kaikki, etäisten vaarojen kyliin asti. Ja kas, mitenkäs
räikeästi nuo valkeat laivareitin kummelit paistavat vastai-
silta rannoilta! Ja jokin purjekin kelluu kuin missä . . . liina-
öljyssä .. . Niin tahmean näköistä on vesi. Mutta aurinko
kilottaa . . . Luodot ovat mustat kuin piki . . .

Kaukaisten vaarojen takana on mustanpuhuvia pilviä, niin-
kuin mikä seinä. Ja pilvistä valuu alas vielä mustempia juo-
via . .

. kaakkoisella ilmanrannalla. Varmaan siellä sataa.
Pian se voi täälläkin romahtaa.
Tuulikin hengähti, viiri aitan päässä kääntyi hiukan. Luoja

nostattanee toisia pilviä noita mustia vastaan. Silloin sitä
saa juosta niityllä . . . Kastuvat nekin heinät, mitkä ovat
joutuneet kuiviksi . . . Hameet korvissa juosta karkuun la-
toon . . .

Nyt hommaan ja tulisesti! Missä se on Leja? Ja Malakias?
Ja Topi. Äsken se oli Topi tässä, urkkimassa isän jaAnaniak-
sen menoa. Ja missä ovat kaikki muut sanikat? Lapsikin
rääkyy jälleen tuvassa. Rosina juoksee sinne. Mutta olisipa
siellä vaalijoita Rosinan tulemattakin. Olisi Leja, joka tuu-
dittelee jo lasta. Ja siellä on myöskin Topi. Ja pikku Sanuk-
ka, ja Repekka ja kaikki. Mutta mitäs tuo Leja muuta te-
kee? Puhdistelee marjoja mummolle. Mummo itse pukee
päälleen pyhäröijyä, mustaa ja löysää, jossa on isot ja val-
keat kukat. Kylille lähtee mummo. Ei näe siivota marjoja,
niin sanoo. Sahan hoville nyt yrittää, myömään niitä mar-
jojaan, koska kuuli siellä herrasväen olevan kotona. Saahan
edes muutaman pennin marjoista, huokailee hän. Eikä hän
jaksa ... ei ilkiä hän tässä olla, kun on aina sellainen me-
kastus! Rosina murahtaa jotakin mummolle. Ja Leja saa-
kin marjat nyt parhaiksi siivotuiksi, ja sanoo, ettei lapsi
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vielä kauan huutanutkaan. Mutta tuo Sanukka se on kun-
noton! Sitäpä oli Leja tahtonut ajamaan pois kärpäsiä lap-
sen rtaamasta, mutta se ei nyt olisi ruvennut. Ratkismuk-
sen oli kolunnut käteensä: oli sille nyt tullut lukemisen
halu. Sanelma tahtoi näyttää, että osaa hänkin ulkoa yhtä
hyvin kuin Leja. Mummo oli nimittäin huokaillut Lejalle
tässä virttä: »Saastassa rypeääpi tuo Luojan ihmetyö». Ih-
metyöllä oli mummo tarkoittanut Juutasta, josta on aina
Putkinotkossa harmia. Ja marjoja siivotessaan oli Leja alka-
nut lukea virren jatkoa. Silloin oli pieni ja musta Sanelma-
kin ruvennut kehumaan omilla osaamisillaan. Pääkappaleet
kiisti hän osaavansa, mutta kun ei osannut, piti katsoa kat-
kismuksesta. Astiahyllyltä kiipesi hän ottamaan katkismusta,
löytäen sen suolakupin alta, isänsä partaveitsen vierestä,
jonka kotelosta, karvarikoksi kuluneesta oravannahkasta,
juoksi russakoita. Nyt keikkuu Sanukka säng3*n reunalla,
kädessä kapea ja viirukantinen katkismus. Ja hän hörpöttää:

»Yhden pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yh-
teyden . . . Mitä se on? Topi hoi, sinäpä et osaa!»

»Osaanpas minä», vastaa Topi, joka seisoo taka-ikkunan
ääressä ja hommailee jotakin nykeröin ja kuonaisin kourin.
Hän pyydystelee ikkunan nurkkauksesta kärpäsiä, pistää
niille tulitikunpätkiä takapuoleen ja koettaa ajaa niitä len-
tämään.

»Hihii!» hörähtää Topi nauruun, kun näkee, kuinka kaksi
kärpästä kömpii ikkunanlautaa pitkin, tukinvedossa muka,
ne hevoset: tulitikkuja vetävät. Mutta nyt lähtee suurin
tukkimies lentoon, tikku vilahtaa ilmassa.

»Et osaa, et!» ärsyttää Sanelma. »Et osaa. Isämeitä, joka
olet taivaassa . .

. lähestulkoon ...»

»Osaanpas», vastaa Topi.
Sanelma ärsyttää:
»Et osaa, et!»
»Isämeitä istu puussa», alkaa Topi vankasti ja verkalleen.
Silloin pieni ja musta Sanelma säkyttämään:
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»Lampaanlapakko suussa, siankinkku sieraimissa, lähesty-
köön länget kaulaan, tapahtukoon tallin naulaan . .

.»

»Ai, ai! Se on sitä . .
.!» huudahtaa mummo. »Pois minun

pitää tästä! Parempi on vaikka .. . vaivaistalolla.»
Rosina huudahtaa mummolle:
»Menisitte siitä .. . niin että hippulat vinkuu ..

.! On se
nyt saarnaaminen. Ja Leja, niitylle se nyt on mentävä, voi
tulla ukonilma! Ja Sanukka, sinulla nyt on messuaminen!
Herkeätkö siitä! Heti paikalla kätkyttä vatkaamaan.»

»Mie en vatkaa», inttää pieni ja musta Sanelma.
»Mitä? Vai et. Mutta kun minä sinut!» sanoo äiti.
»Mie luen», väittää Sanelma. »Kinkerilukuja. Anna meille

synnit anteeks' . . . Minä osaan sen kuin Leukkokin osaa.
Minä uskon, etten omasta uskosta taida uskoa . . . Nyt uneh-
tui.»

»Turpa kiinni!» ärjäisee Rosina. »Voi minun päiviäni .. .

noita synninkyöriä! Eikös noista nyt saa kalua millään. Kun
.

. . kun . . . minä otan sinut, Sanukka, ja kiskon kuin pajun-
parkkia!» kiljaisee Rosina viimein niin, että tuvan ikkunat rä-

mähtävät.
»Mie en vatkaa pentua! En Luukasta! Lihakasta. Mie läh-

den heinään!» jankkaa itsepäinen Sanelma.
Repekka seisoo rahilla pääty-ikkunan edessä, laahaavassa

villapaidassaan. Ester pitää häntä lattialta käsin kiinni. Re-
pekka on kuullut mummon ja Lejan lukevan Luojasta, ja Sa-
nelman ja Topinkin. Nyt kurkistelee Repekka kallioiden ta-

kaa kiiltelevään petäjikköön, salaperäiseen metsään, ja hokee:
»Jumala hoi! Älä tule tänne, Jumala hoi, älä tule.»
»Älähän nyt», huudahtaa Rosina Repekalle. »Älähän, Re-

pekka . . . eihän se Jumala . . . kuule . . . Huuda, sinä, lapsi,
lehmää . . . Yömiä ...»

Pertta Kinnunen astuu sitten tupaan, kun taas Pertan Sa-
nelma istuu varjossa portailla jakatselee loistavalle ja sätei-
levälle järvelle. Pertta iskee silmänsä pikku Sanelmaan ja
alkaa hoilottaa:
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»Niin minä nuo pieksäisin, että veri pärskyisi! Eivät pen-
tuni minulle vastaisi, että he eivät! Eivät!»

»Eivät! Eivät!» matkii pikku Sanelma häntä.
Maunon Pertta sieppaa pankon alta karahkan ja löisi Sanel-

ma Käkriäistä. Sanelma livistää syrjään ja huutaa tädille:
»Kinnusen Pertta, kierosilmä ...»

Pertta saa nykäistyksi Sanelmaa sekavasta tukasta. Silloin
Rosina säikähtää ja puolustaa lastaan:

»Mitäs sinä, Pertta.»
Pikku Sanelma on päässyt jo seinän alta ulkopuolelle ja

nauskuttaa sieltä Maunon Pertalle. Mummo voihkii tätä po-
loista elämää. Hän köpittää jo portailla, kantaen laihan vat-
sansa päällä marjatuohista.

Leja on lähtenyt niitylle.
Rosina selittää siinä välillä, kun pääsee vähän lapsilaumal-

leen kiljahtamasta, Maunon Pertalle:
»Sellainenhan se on .. . Sanukka. Eikä niitä ole aikaa .. .

köyhän lapsia . . . kurittaa. On sitä muutakin työtä . . . lap-
sillakin . . . kuin koreita sanoja.»

»On noilla työtä . . .!» nauraa Maunon Pertta.
Rosina huutaa jälleen:
»Topi, se on lähteminen! Lejan perästä! Etkös sinä? Pi-

tääkös sinullekin panna seiväs häntään, niinkuin niille kärpä-
sille . . . ennenkuin liikahdat! Ja Ester, laske sisko pois pen-
kiltä ja tuudita pientä veikkoa.»

Repekka anelee taas voileipää. Silloin alkaa Esterkin hil-
jaa anella. Pitäähän niille rakkaille antaa. Rosina menee
ruokakonttoriin.

Konttorissa, jossa lemahtaa viileältä ja leivältä ja homeelta
ja viilimaidolta, istuu Malakias ja syö leipää, jyrskää. Voitakin
on leipäviipaleen toisessa päässä, johonhän ei ole vielä henno-
nut käydä hampaineen. Korvosta kapustoi hän piimää palan-
painimeksi. Ja Jopikin siellä on, kertomassa yhä kaupungin
ihmeistä. Rosina kysyy nyt Malakiakselta:

»No, jokos ne . .
. kiusaajat?»
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»Eiväthän ne», vastaa Malakias. »Enkä minä rupea olemaan
kaiken päivää ruuatta! Mitä lienevät rohtoja. Eivät ne pa-
hanmakuisia, niin niitä puri kuin . . .»

»Eivätkö?» kysyy Rosina. »No ... jos lienevät huonoja . . .

herrojen . . . Eihän niistä taida . . . meikäläisen mahaan. Run
ei auta, niin .. . syöhän nyt. Mutta sitten se olisi pantava
sinun hevonen aisoihin, sinun! Yritettävä! Niin päästään
vetämään heiniä. Mutta se on mentävä kuin kulo, kuule,
Malakias.»

Rosina sipaisee voileivät ja katoaa jälleen tupaan, huudah-
taa:

»Se, tyssit. Mutta nyt onkin tuuditettava, Ester . . . Mutta
Saara . . . Pitääneekö kepin kanssa se ajaa niitylle . . . sau-
nasta. Minnekä se Sanelma nyt?»

Maunon Pertan Sanelma vastaa istuvansa siellä portailla.
Mutta eihän Rosina häntä tarkoittanut, vierasta. Kuitenkin
sanoo Kinnusen Sanelmakin hakevansa Saaran saunasta. Ro-
sina on hyvillään. Ja siinä hän sitten juttelee Maunon Per-
talle, muuttaessaan kuivaa pikku Luukkaan alle:

»Hohoi hellettä, sanoi jänis pakkasella! Ovathan ne nuo . . .
meidän lapset . . . Niin meni seinän raosta Sanelma kuin hiiri,
hihii. Ja onhan sitä koettanut, jos siitä puhe tulee, mutta
ei sitä ennätä! Eivätkä nuo meidän lapset ihan sellaisia kuin
muut . . . Osaavat nuo toki kättä antaa . . . Eivät ole niinkuin
Sinikanteleen eukon keskimmäinen poika. Se, jos sitä pyytää
lyömään kättä, lyö omia käsiään vastatusten, läpsähyttää.
Hihii, ei ole monesti nähnyt, kuinka lyödään. Mutta olisi
tuon voinut opettaa lyömään oikein. Ymmärtäväthän nuo
meidän lapset sen verran. Topi, 3'häkö sinä siinä! Syö nyt
ne kärpäsesi jo tikkuineen, ja ala loikkia niitylle! Kah, jopas
Malakias vääntää rekeä kujalta pihalle. Kunhan ei särkisi
veräjää .. . kun veräjän yli vääntää. Topi, etkö sinä lähde?
Etkö! Nyt on pahalainen! ... Se on jörökki, tuo Topi .. .

Niin, Pertta, mitäs näistä . . . kun ovat tekoaineetkin olleet
sellaiset. Jopas nyt meni Topi. Ja .. . siitäkö se lienee sei-
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laiseksi tullut, että se silloin, Juutas, mörötti kokonaisen kuu-
kauden. Suuttui niinkuin kesäkuussa tässä, jolloin meni sau-
nasta aittaan yöksi, ja jätti aitan oven vielä auki, hihii. Ei
silloin paleltunut, sellainen on. Mutta leppyi siitä. Topin
aikaan mörötti täyden kuukautensa. Ei puhunut silloin mi-
tään. Piippu suussa mörötti yksinään tuossa penkillä. Mutta
jopas yhtenä yönä könysi vieraan, ja siitä tuli Topi, mörökki!
Niin, hihii . . . Mutta sehän on sellaista kuosia, sillä Juutak-
sella. Se on semmoinen. Ryllä ei kuitenkaan kotia jättäisi,
vaikka joskus aittaan meneekin möröttämään. Ei, uskohan:
vedet silmiin tulivat sille, kun viimeksi täytyi lähteä lääniin.
Ihan itkeskeli, kotia kaipasi. Minne lie nyt mennyt, raukka?
Ja Luukas, mitä se pikkuinen itkee? Eikös se nyt nuku?
Pitääkös sille pienelle tittiä? Pitäähän sille .. .»

Rosina imettää pikku Luukasta. Menee hetki. Luukas
kääntää vaaleanpunaiset kasvonsa pois rinnasta ja alkaa ki-
tistä. Rosina koettaa sitä hyssytellä uneen. Puhelee sille ja
laulaa, livertää:

»Nuku, nuku nurmilintu, väsy, väsy, västäräkki! Eikös se
uni nyt tule? Onkos se Hellan telttu pippa? Voi, voi! Aa, aa,
aa-a! Pitänee viedä pikkuinen niitylle mukaan . . .»

Kauniilla äänellä laulaa Rosina hellästi:
»Että tuuli tuudittaisi, lepän latva liekuttaisi! Aa, aa . . .

Lullin, lullin .. . Etkö, etkö sinä nuku ..
.? Sehän nyt on

.. . ettet nuku .. . Bou, bou! Aa, aa ..
.! Kun minä sinua

runttaan!»
Tämän Rosina tiuskahtaa. Hän keskeyttää liekuttamisen-

kin ja katsoo hetken tuskastunein silmin Luukasta. Sitten ne
silmät kirkastuvat. Niistä säteilee ihanasti palava hohde. Ja
hän alkaa jälleen laulaa, heleällä äänellä ja veisaavasti, pitkästi
kuin säiettä luomapuilta vetäen:

»En, enpä minä kultaani ranttaakaan! Aa, aa, aa-ah!»
Hän tuudittaa.
»Malakko valjastaa hevosen takaperin!» nauraa Topi pihalla.
»Älä valehtele!» ärjäisee Malakias.
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Ja hevosen kaviot kolisevat aisoihin.
»No johanminä sen . . . arvasin», äännähtää Rosina ja nou-

see kehdon äärestä. »Ester, tuudi nyt lasta, kunnes vien sen
niitylle. Ja Repekka, mene pihatanterelle, siellä on sinulle
tanssisali .

. . niin et lasta herätä.»
Rosina juoksee ulos. Portailla hän huutaa vielä:
»Niin, ja mitenkäs se on puiden? Että saadaan paistaa lei-

vät. Topi ja Sanelma! Se onkin nyt mentävä niitä puita ha-
kemaan! Ja Malakias, ja muut ... kun ei noista selvääkään
saa . . .»

Maunon Pertta säälittelee Rosinaa:
»Hahaa! Voi poloista Rosinaa! Sotkeudut kuin Summanen

housuihinsa .. . Juutaksen pentuihin! Mitäs, Mauno, jospa
me autetaan Rosinukkaa? Kun ukkonsa hänet jätti, Roskan.
Mennään heinään! Sanelma kanssa! Ja silloin sen pitääkin
joutua latoon! Latoon!»

Rosina kiittelee hymyillen, jarientää valjastamaan tammaa,
jota Malakias ei saa oikein aisoihin. Mutta kun Rosina ka-
vahtaa hevosen turpaan ja tavoittaa lyödä sitä kädellään toi-
seen takajalkaan, niin jo asettuu Sohvi aisoihin. Rosina val-
jastaa, ja tarttuu sitten ohjaksiin, loksauttaa suutaan, hei-
luttaa ohjaksia ja alkaa juosta tamman perästä kolisevan
reen vieressä ylämäkeen. Siinä reipas Rosina huutaa:

»Hei .. . sen pitää mennä kuin .. .! Hevosella kuin hir-
vellä, ja akalla kuin emälehmällä!»



XXVII

ajaa Ananias koiran kanssa isäänsä, hupaista
l IX Juutas Käkriäistä?
>«_^ Suoraan polkua on Hurja juossut, kunnes se yht-

äkkiä on poikennut vasemmalle, pois mättäiköstä, missä lam-
men vesi seisoo lätäkköinä. Nuuskien ja hitaammin on se sit-
ten kulkenut, mutta varmasti. Ananias on kiivennyt koiri-
neen ylös louhista rinnettä, ja kun he ovat sieltä laskeutu-
neet, niin on Hurja syöksynyt Aapeli Muttisen huvilalle päin.
Ananias perästä. Ja kas, silloin tuleekin Juutas Käkriäinen
sakeassa viidakossa heitä vastaan.

Ihmeen nopeasti kapuaa Käkriäinen mäkeä. Hän näkee
Hurjan ja Ananiaksen. Hän nostaa päätänsä, mutta jatkaa
entistä vauhtiaan. Piippu on Juutaksella suussa; suun pie-
listä valuu ollutta nestettä samoin kuin hikeä virtaa hänen ot-
saltaan. Mutta eipä hän nyt pysähdy otsaansa pyyhkimään,
vaan näyttää aikovan porhaltaa mitään virkkamatta poikansa
ohitse. Käännähtävälle Hurjalle hän ainoastaan heilauttaa
kättänsä. Kovaa menoa merkitsee paitsi piipusta, sieraimista
ja suusta sakeasti pullahteleva savu myöskin hattu, joka on
sysätty kauas takaraivolle.

Nyt rientää Käkriäinen jo mäen harjalle. Ananias katselee
häntä takaa.

Ison kiven luona Käkriäinen kuitenkin seisahtuu, kääntyy
ja kysyy:

»Ja . . . mitäs ... Ja olikos se Mauno vielä siellä?»
Ananias vastaa myöntävästi. Kun Käkriäinen kuulee sen,

jatkaa hän kiireesti kulkuaan toiseen notkoon. Lammen päätä
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kohti hän hölkyttää niin, että lapikkaiden kärjet kopsahtelevat
tien poikki pullistuneihin juuriin. Pää edeltä sukellaiksen hän
kahisevaan lepikkoon.

Ja pian näkee Ananias, joka lähtee takaisin hänen peräs-
tään, isänsä lönkyttävän lammen toista rantaa, jopa oikaisten
ylempänä polultakin ja mennen rukiin ja ohran välipiennarta.

Ananias kummastelee, mikähän isällä ja enolla nyt oikeas-
taan oli.

Ei ollut Käkriäisellä aikaa Ananiakselle sitä selvitellä. Eikä
hän vielä tiedä, kuinka sen tekisikään, joskin Ananiasta tar-
vittaneen siinä mukana ainakin myöhemmin. Hiukan tukala
on jutella Ananiakselle tämä miehisten miesten asia . . .

Sillä Juutas on nyt päättänyt taipua Maunon vaatimukseen
ja ruveta polttamaan hänen kanssaan viinaa. Tä3*tyy antau-
tua . . . kuin mikäkin saaressa kesää pidetty ja metsittynyt
pässi. Sitä ei syksypuolella niinkään helposti kiinni oteta,
kerittäväksi. Eivätkä sitä akat saakaan kiinni. Mies siinä
pitää olla apuna, ja luja mies, juoksemaan pässin perästä.
Mutta jos on sellainen mies, joka jaksaa juosta, löyhkäistä,
yhtä k3'ytiä, sallimatta pässin hetkeksikään pysähtyä, ei
päki-paran lopulta auta muu kuin jättäytyä valtaan. Ja sitten
se nostetaan venheeseen ja viedään kotiin, ja istutaan päälle,
niin ettei ole hievahtamista, ja painetaan kurkusta, jos se
koettaa päätänsä kohottaa, ja otetaan villat siltä väkisin.
Taikka se pannaan lahtipenkkiin.

Hyvä vain, ettei nyt Räkriäistä puukolla kurkkuun pistetä.
Eikä villojakaan tahdota anastaa niin paljaaksi, että pinta
jäisi ihan alastomaksi. Eipä niin, sillä hyöty tästä tulee Juu-
taksellekin . . .

Mutta heti kun Räkriäinen oli tehnyt tämän päätöksensä,
joka tuntui helpoituksclta, siellä Muttisen saunan nurkalla,
auttamattoman kohtalonsa edessä, johtui hänen mieleensä,
onkohan Mauno enää Putkinotkossa? Se oli voinut jo ennät-
tää lähteä sieltä jos jonnekin: soutamaan niiden puheille,
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joille Käkriäinen oli myönyt viinaa. Taikka Vaskilahteen,
heittämään Käkriäiselle surmansilmukkaa kaulaan.

Nyt piti Käkriäisen puuhata rivakasti. Siksi jatkaa hän
vauhtiaan, koska on kerran alkuun päässyt, aivan Putkinotkon
mökin rinteelle asti.

Hän tahtoo ilmoittaa Maunolle suostumuksensa.
Mitäpä hän nyt vastustamaan sellaista miestä kuin Maunoa,

viisasta . . .

Mutta kun Käkriäinen on joutunut melkeinpä mökin nur-
kalle ja hiljentää viimein menoaan, hengähtääkseen juoksusta,
joten Ananias pääsee lähemmäksi häntä, niin haukahtaa
Hurja takana, ja ryntää Käkriäisen ohitse. Ei suinkaan se
tammaa hauku, tuossa valjastettuna seisovaa? Nyt se juok-
see Sohvin ohitse. Mäen harjalle ryntää ja alkaa siinä taas
räkyttää, sitkeästi ja nytkähtelevin korvin.

Juutas ajattelee, että kunhan ei Mauno väkineen olisi nyt
justiinsa lähdössä. Mutta eikö Hurja nytkään Maunon jouk-
koa tuntisi? Voi siellä olla muitakin, ihan vieraita.

Koira katosi töyryn taakse ja rähisee siellä.
Käkriäinen seisoo ja kuulostelee. Niin kuuleekin hän sel-

laista tasaista tökötystä .. . kuin monttöörin ääntä. Ihan
Putkinotkon mökin lahdelta.

Ananias ehtii isänsä luokse. Käkriäinen ajattelee, että an-
taahan Ananiaksen ensin katsoa, ketä sieltä nyt tulee. Vas-
tenmieliseltä tuntuu Käkriäisestä outojen vieraiden tulemi-
nen. Ja poliisit ja vallesmannikin johtuvat taas hänen mie-
leensä, nyt, kun talossa tosiaan on viinaa, eikä edes metsään
kätkettyä, vaan rannalle, pelkästään korsun alle.

Käkriäinen laskee Ananiaksen edelleen ja jää itse muka
tiukentamaan hevosen valjaita. Ananiakselle hän sanoo:

»Minä tässä . . . vähäisen . . . Katsohan, mikä tökötys se
sieltä ...»

Ananias pysähtyy nurkalla, katselee, ja äännähtää nopeasti
isälleen:

»Monttööri tulee . . . Laskee rantaan.»
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Käkriäinen örähtää jotakin. Hän jää varmuuden vuoksi
hiukan loitommalle. Ananias lähtee pihalle . ... kuuluu pu-
helevan Maunon kanssa: on se Mauno vielä siellä! Ja kas, että
se puhelee Ananiakselle!

Käkriäinen väistyy vasemmalle, ruispellon pientarelle. Sieltä
aikoo hän tarkata tulijoita, valmiina pistäytymään vaikkapa
rukiiseen, jos tarvitseisi.

Ananias seisoo ylempänä pihalla jakatsoo siniselle lahdelle.
Niin, moottorivenhe se on, melkein jo lahden perukassa.

Nyt se kääntää kohti nuottakotaa ja hiljentää sötkötystään.
Se juoksee äänettömästi kuin täysi sukkula, entisellä vauh-
dillaan . . . laineet vakoilevat vielä takana, keskellä tyyntä
lahtea. Venheessä on valkeaa: naisihminen. Ja mies kokassa,
seiväs ojossa, torjuakseen törmäystä nuottakotaan. Paksu
mies, selin, ettei häntä oikein näe.

Nyt eroittaa Ananias miehen naaman. Sehän on herra:
kirjakauppias Muttinen.

»Muttinen!» huudahtaa Ananias jälleen.
Käkriäinen väistyy ensin yhä kauemmaksi, mutta tulee sit-

ten lähempää pilkistämään.
Muttisen muodon ja möräkän äänen tuntee Käkriäinenkin.

Hän menee pian nurkalta takaisin tuvan taakse, menee hyvin
ristiriitaisissa tunteissa ja ajatuksissa. Mauno melkein unoh-
tuu.

Mikä hitto sen Muttisen nyt juuri piti tänne lennättää?
Kun Maunokin on täällä, Juutakselle vihoitteleva Mauno.

Ja mitenkäs se Muttinen ajaa nyt monttöörillä? Eihän
sillä ennen sellaista ollut. Pienen höyrylaivan se on joskus
ennen vuokrannut ja sillä rahdannut tänne itseään ja tavaroi-
taan. Tavallisimmin ajanut suoraan huvilansa rantaan ja kä-
vellyt sieltä mökille. Ja kaikkein tavallisimmin on ilmoitta-
nut tulostaan ja tullut suurella laivalla lähimpään laituriin,
Runkkeliin, josta on soudattanut itsensä perille.

Ainoastaan viime vuosina on näin yhtäkkiä tulla tuprah-
tanut ...
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Mikähän sillä nyt on mielessä?
Milloin sillä on minkinlaiset vehkeet . . .

Ja neiti, Käkriäisen haukkuma, istuu perässä . . . hattui-
neen.

Muutkin Putkinotkon mökin ihmiset kummastelevat tätä,
kuka pihalla, kuka tuvan ikkunasta tähystellen.

Ruskea ja leveä on se Muttisen moottori, varustettu oikein
purjekankaasta tehdyllä kuomulla. Hyvin leveä se on, Kenk-
kuinniemen ulapoilla riehuvien myrskyjen varalta, sillä Mut-
tinen on pelkuri. Kuomulla se on varastettu sateiden vuoksi,
koska Muttinen on arkuri. Suoraan pääkylästä se on tilattu,
äskettäin, sillä Muttinen tahtoo varmasti käypää ja on lisäksi
hiukan pöyhkeäkin. Täällä pikkukaupungin lähistöllä on sitä
sitten koetettu, monttöörin kanssa, joka toi sen Helsingistä.
Jase kävi niinkuin voi jarasva. Ja se käy sähkösytytyksellä.

Sillä on herra nyt tullut neitinsä kanssa Putkinotkoon. Le-
päilemään huvilassaan.

Täyttä vauhtia kaupungista .. . kuin kiireellä. Salmien
kautta, joista isot laivat eivät pääse kulkemaan. Vaaralli-
sissa ja luotoisissa paikoissa on Aapeli kömpelöinyt itse perä-
simeen, konetta hoitelemasta. Muuten on neiti istunut perä-
simessä.

Niin he ovat tulleet, kuomu kuitenkin nostettuna. Auterei-
silla järvenseljillä on Aapeli silloin tällöin huudahdellut:

»Voi elehvantti!»
»Mitä nyt?» on Lyygia kysynyt.
»Voi kolmentuhannen ukko . . . kuinka täällä on kaunista.»

on Muttinen sanonut.
Taikka hän on ihmetellyt itseään:
»Mitä varten ihmisen pitää olla kesällä kaupungissa? Täl-

laisen ihmisen, jolla ei ole pakkoa . . . Parempi on olla täällä
. . . Putkinotkossa.»

»Niin, onhan minun porsaallani kukkaro, millä hän voi elää
maalla», on Lyygia vastannut leikillisesti.

Mutta Aapeli on jatkanut:
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»Mutta mitäpä me nyt syömme, kun tulemme Putkinot-
koon? Mitä mukavia? Syömmeköhän kastematoja kerman
kanssa? Vai heinäsirkkoja ja metsähunajaa? Vai hiirenhän-
tiäkö? Ja sammakon sakarivarpaita sokerissa?»

Mutta näin on herra puhunut, koska hän tietää, että heillä
on matkassa keksejä, parisataa kananmunaa, vehnäjauhopus-
seja, hedclmälaatikoita ja purkkeja, joissa on sardiineita ja
hummereita ja jos jonkinlaisia öljyisiä ja rasvaisia. Onpa siis
moottorissa muutakin tavaraa kuin nuo pitkät laudat, joita
törröttää keulassa: ne on tuotu kaupungin sahalta, huvilan
laiturin korjaamista varten, koska nimittäin jäät särkevät joka
kevät laiturin.

Ja Putkinotkostahan sopii ostaa maitoa ja keltaista kesä-
voita ja Putkinotkon mainioita perunoita. Ja joskus sattuu

niinkin, että tulee kalaa, ei tosin montakaan Muttisen omilla
pyydyksillä, vaan Käkriäisen Juutaksen ja Ananiaksen pyy-
tämiä: lihavia, hopeanvärisiä kuhia ja atraimellakin iskettyjä
haukia. Ja kelpaavatpa Lyygian onkimat ahvenetkin Mut-
tisen suuhun.

Sikäli kuin louhinen ja mahtava Kenkkuinniemen kärki on
lähestynyt, on Muttisen ihastus seutuun kasvanut. Ja hänen
ruokahalunsa on kasvanut. Ja sitä iloisemmaksi on tullut
peräsimessä istuvan Lyygiankin hymy. Niin että kun viimein
on pujahdettu Kenkkuinniemen päätä 3'mpäröivien saarten
välistä pienelle sisäaukcamallc, on Lyygia alkanut veitikka-
maisesti hyräillä. Putkinotkon pieni, ruskea ja yksinäinen
huvila on näkynyt auringonpaisteiselta kunnaalta, lahtensa
perukasta. Lyygia on hyräillyt, jiuoleksi huudahdellen:

»Putkinotkon linna, Putkinotkon linna . . .»

Mutta siitä he ovat ajaneet ohitse, noutaakseen mökiltä en-
sin jonkun pojan tai tytön apulaiseksi, joka kantaisi heidän
tavaroitaan, laatikoita, punkkia ja pyttyjä, moottorista asu-
mukseen. Ja olihan Käkriäisiltä ostettava maitoa ja perunoita.

Siksi ajoivat he suoraan Putkinotkon mökin puolelle.
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»Katso, lokottaapas tuossa luodolla taas lokki!» huudahti
Muttinen, kun he ajoivat matalan luodon ohitse. Luotoa
tuskin eroitti, niin välkkyi vesi sen ympärillä. Se luoto on
mökin lahden eteläpuolella, kallioisen niemen päässä. Siinä
istui lokki, paksunokkainen ja valkea.

Ja tuolla vähän matkaa huvilasta oli lehmiä, seisoivat ve-
dessä, häntäänsä huiskuttaen ja kehojaan pulisuttaen.

Vielä ajoivat he tuokion. Moottori kääntyi toisen niemen
ympäri. Sitten avautui eteen mokin lahti. Nyt käänsi Mut-
tinen aluksensa kulkemaan karien välitse suoraan lahden poh-
jaan. Ja taas hän äännähteli:

»Katso noita katiskoita . . . joista Käkriäiset nostavat ka-
loja. Kuinka olen nekin unohtanut melkein koko kesäksi.
Kaunista täällä on. Ja erämaista .. . Nuo mökin mustat
rakennukset kallioilla. Hajallaan kuin eksyneet lampaat.
Entäpä rantakallion juurella läpättävät tutut haavat . . .
niiden nurealta puolelta kelmeästi vaaleat lehdet! Kuinka
tervehtivästi niiden räpinä kuuluu. Hiljentää pitää nyt ma-
sinaa . . . Ahvenruohikko ... Ja nyt akanhiuksia! Ja nuotta-
kota . . . helteisellä somerikolla .

. .»

Alus lähenee rantaa. Muttisen Aapelin on tartuttava pak-
raan. Hän ennättää virkkaa ainoastaan:

»Entäpä Käkriäiset? Ovatkohan ne kaikki kotona ...ja
ennallaan, ne hunsvotit? Jokohan nyt naarastiikerin karjunta
kaikuu kartanolta?»

Pakran kärki puskee nuottakodan lahonneeseen salvaimeen.
Hetken seisoo Muttinen kokassa, nenä pystyssä, hirmuisen
korkeat kaulukset kaulassa, katselee ja. kuuntelee.

Eipä kuulu vielä Rosinan kiivasta ääntä tällä hetkellä.
Mutta tuolla rannalla, melkein lahden toisella puolella, siel-

lähän on .. . Malakias. Ärjähtelee ja tavoittelee kiinni jo-
takuta pientä tyttöä, varmaankin pientä ja mustaa Sanelmaa.
Sellainen musta ja takkuinen tukka on tytöllä, ja sama kiuk-
kuinen ääni. Mutta Malakias, melkein yhtä pitkätukkainen
kuin hänen siskonsakin, Malakias kuuluu tahtovan Sanelmaa
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kanssaan noutamaan metsästä uunipuita. Niin on muka äiti
käskenyt. Mutta Sanelma kimpuilee vastaan, jaraapii Mala-
kiasta. Malakias kiroaakin koreasti .. .

Myöskin Jopi on siellä rannalla. Nyt huomaa pikku Jopi
moottorin.

Sanelma rääkyy Malakiaksen kynsissä ja pillahtaa kiljuvaan
itkuun.

Jopi huutaa Malakiakselle ja Sanelmalle, että mikä tököt-
täjä lie rannassa. Ja että siellä on Muttinen.

Silloin Malakias hellittää kätensä Sanukan tukasta ja kat-
sahtaa nuottakodalle. Hitaasti alkaa hän tulla lähemmäksi.
Jopi tulee myöskin vähän matkaa, mutta pysähtyy sitten pil-
kistelemään ison rantakiven takaa.

Sanelma itkee ja kiroilee. Yhtäkkiä hän tempaa kiven ja
heittää sen Malakiaksen perästä, ja itkee taas ja alkaa marria
itsekseen saunalle päin.

Vielä karjaisee Malakias Sanelmalle, mutta jättää hänet
nyt kuitenkin ja lähtee moottorivenhettä kohti, kädet riipuk-
sissa ja suu ystävällisessä hymyssä.

Muttinen huutaa Malakiakselle:
»No, mikäs tukkanuotanveto siellä oli? Tulehan panemaan

rossia pollariin.»
Malakias tulee ja yrisee jotakin, että pitäähän sitä nuorem-

paansa vähän kuranssata.
Mökin pihalla näyttää seisovan pari miestä. Toinen, solak-

ka, lienee Ananias.
Ja pihalla nurmikossa hyppelee jokin pieni ja punainen.

Loistaa kuin lumikirppu.
Malakias on lähestynyt moottoria. Hän saa kätensä ohi-

molleen nostaakseen lakkiaan Muttiselle ja neidille, mutta
huomaa siinä, ettei hänellä olekaan päässä mitään: ainoastaan
pitkä tukka heilahtaa hänen jäykkien kynsiensä edessä. Sit-
ten tarttuu hän lautoihin, jotka törröttävät moottorin ko-
kassa, ja aikoo vetää niistä moottoria lähemmäksi rantaa.
Muttinen keinottelee parhaillaan nuoraa kodan patsaan taakse.
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Lyygia päivävarjöineen kiipeää keulalle ja hypähtää ranta-
kivelle.

Nyt pitäisi Malakiaksen kätellä neitiä, mutta yhtäkkiä,
juuri kun hän on ojentamassa kättään, se käsi hervahtaa ja
Malakias kyykähtää maahan, painaen mahaansa kourallaan.

Siinä hän yökkäisee.
»Mitäs sinä siinä . . . pukkia nyljet?» kysyy Muttinen.
Malakias, joka on kalpea kuin maito, vastaa:
»Ei ... ei tämä ruuista olisi tullut. Vaan ne rohdot, perha-

nat.»
»Rohdot?» äännähtää Muttinen.
»Niin ...ne matokassin voiteet . . . ruuan pilaavat ...»

Sitten juttelee Malakias, että mitäpäs kaupunginrohdoista,
ei niistä ollut Kinnusen Pertallekaan. Petkuttavat, ne roh-
tojen myöjät.

Muttisen neiti huudahtaa:
»Voi raiskaa! Malakiaksella on varmaan matoja!»
Muttinen kiinnittää hiljalleen moottorin keulan nuotta-

kotaan ja laskee ankkurinsa pohjaan.
Malakias puhkii kivellä. Sitten hän nostaa päätänsä ja

katselee moottoria. Silloin hän nousee .
. . eikä muista antaa

kättä Muttiselle tai neidille, eikä hän näytä kuulevan, kuinka
neiti kysyy häneltä, miten hänen morsiamensa jaksavat . . .

Ei, vilkastuvin silmin hän moottoria katselee, sen kiiltäviä
tuhoja, keulareikien silauksia ja koneen kuparisuojusta. Hän
huudahtaa:

»Tällä pelillä sitä pääsee! Kulkee niitä tästä ohitse, näitä
laivoja .. .

niin että laineelle toiselta hyppivät. Ja hypän-
nee se tämäkin, Putkinotkon laiva . . . Eivät ne tämän ohit-
se .. . Tälle olisi nyt tehtävä laituri. Jäät sen ovat särkeneet,
perhanat ...»

»Tuossa niitä onkin kokassa paikkalautoja», sanoo Muttinen,
joka hommailee vielä moottorissa.

»Häh?» äännähtää Malakias. »Aha .. . jopas minä arva-
sinkin. Tuollaisia koivuisia. Paksuja: eivät ne notku, saa
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niillä rynkyttää. Niistähän se laituri syntyy. Ja kun tammi-
piikeillä poukahuttaa kiinni, niin . . . eivät jäät revi irti.»

Kirjakauppias kömpii moottorista rantakiville. Hän kat-
selee kauemmaksi rannalle ja kysyy:

»No, mitäs se typykkä siellä itkee . . . Sanelma? ... Ja
tuollapa on Topikin, veräjän takana. Odotapas, sinä Topi . . .
turkkilainen! Ja mitä sinä, Jopi, livistät karkuun? . . . Kat-
sohan, Lyygia, tuota humalistoa. Kaunista: kaartuu veräjän
ylitse kuin juhlaportti. Täynnä keltaisia humalankäpyjä.
Terve, sinä Putkinotko. No, päivää, tyttö!»

Muttinen huutaa tämän pikku Sanelmalle, lähtien kulke-
maan kartanolle. Lyygia menee keveästi hänen edeltään,
toisessa kädessä päivänvarjo, toisessa maitokannu ja paperiin
kääritty pullo.

Pikku Sanelma ei vastaa.
Mutta saunan nurkalla yhtyy neiti itkevään ja kiukuttele-

vaan Sanelmaan. Sanelma on menossa alaveräjälle. Ja katso,
jalasta vuotaa häneltä verta.

Lyygia kiiruhtaa Sanelman eteen, ja kumartuu hänen puo
leensa ja sanoo säälitellen:

»No, mikä sinulla on, kun noin itket? Ja 113'vänen aika
missä sinä olet loukannut varpaasi? Mistäs se lapsi tulee?»

»Saunan karsinasta!» vonkaisee pikku Sanelma, ja juoksee
kiukuissaan neidin ohitse kujalle päin, yhdellä jalalla hypäh-
dellen. Ohuet sääret vilkkuvat lyhyen hameen alta.

Sanoipa pikku Sanelma oikeastaan rumemminkin, sanoi
ainoastaan yhden sanan.

»Mitä se sanoi?» ihmettelee Lyygia.
»Voi turkkilainen!» naurahtaa Muttinen, joka on jo ennät-

tänyt siihen ja kuullut Sanelman sanan. »Mitäkö sanoi . .
.?

Hihuu. Se on Putkinotkoa! Erinomaista!»
Nyt Lyygia huomaa. Hän huudahtaa Sanelmalle:
»Odotapas, Sanelma! Tulepas pyytämään anteeksi, sellai-

nen tuhma sana.»
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Mutta Sanelma livistää jokarjakujalla, taakseen katsomatta,
älähdellen ja hieroen mustilla käsillään nenäänsä. Ääneen
hän kohottaa, että Malakias repi häntä mukaansa uunipuita
noutamaan ja ajoi hänet astumaan havukirveeseen. Muttinen
kuulee Sanelman mekastuksen ja huudahtaa jälleen:

»Voi kolmentuhannen ukko! Tämä on Putkinotkoa. Kah,
hyvää iltaa, Topi. Ja kuka se siellä piiloutuu aitan alle?
Kyllä minä sinut tunnen: Jopi sinä olet.»

Topi tervehtii tulijoita alaveräjällä, ojentaen paljoa kursai-
lematta pihkaisen ja paksun kätensä. Mutta Jopi on luikki-
nut aittojen väliin, josta hän nyt pilkistelee aroin ja vähän
naurahtelevin silmin. Sanelman volina kuuluu kujalta. Nyt
se tyttö kiipeää pihalle yläveräjästä ja hyppelee tupaan. Tu-
vassa han tiuskahtaa Rosinalle:

»Antakaa rättiä. Malakko ajoi kassaraan, ukkovarpaani on
poikki .

. . Uu, uu, uu . . .»

Rosina tiuskii:
»Oletko hiljaa siinä. Herra tulee .. . Muttinen .. .»

»Olkoon jos Huttunen!» vastaa pikku Sanelma. »Rättiä,
helvetissä.»

On nyt Rosinalla Sanelmasta touhu kesken muuta kiirettä.
Jonkin rievun löytää hän toki säng3*stä ja heittää Sanelmalle,
joka alkaa sitoa varvastaan. Siinä välillä vilkaisee Rosina
pihalle. Rantaveräjällä on Muttinen, häris3*ttää Hurjaa: Mut-
tinen kulkee kumarassa ja murisee, Hurja hyökkää päin, mutta
ei tohdi karata kiinni. Uikuttaen se juoksee Topin haarojen
väliin. Topi nauraa, Hurjaa asetellen, mutta Muttinen vii-
mein sanoo:

»Tuo se on koira! Jo ... jo pitää antaa sille sankalasit ne-
nälle, että tuntee . .

.»

»Muistipas vielä sen vanhan sanan, Aapeli», örähtää Topi,
toruskellen Hurjaa. »Hurja se! On se sellainen koi-r-ra, ettei
ole va-r-rkaiden eikä vo-r-rojen tulemista.»

»Olenko minä mikä voro, häh?» uhkaa Muttinen.
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Viimein tuntee Hurja Muttisen ja neidin, nuuskittuaan hei-
dän lahkeitaan ja hermojaan. Hurja heittäytyy seljalleen ja
kieputtelee häntäänsä.

Mutta kukapa liikkui äsken pihamaalla punaisena kirppuna
ja seisoo nyt siinä tulipunaisessa mekossa? Tumma tukka
kasvoilla hän tirkistelee, ikäänkuin esiripun välitse. Tirkis-
telee totisin ja pelokkain silmin.

Lyygia huudahtaa:
»Onko se pikku Repekka? Noin isoksi kasvanut! Ja noin

ruskea. Hellan tclttu, sitä kepsukkaa! Tulepas lyömään
kättä! Osaatko sinä vielä tanssia? Ja laulaa: Ramtam-kili-
kuti, ramtam-kilikuti.»

Muttinen katsoo Ananiasta ja sitä toista miestä, jotka sei-
sovat vähän ylempänä, portaiden luona. Ja sen toisen miehen
tuntee hän Mauno Rypenäiseksi, Rosinan veljeksi, joka vete-
lehtii usein Putkinotkossa. Maineeltaan mokoma: linnassa
istunut. Muttinen hätkähtää ja rypistää hiukan kulmiaan.
Kun Mauno tervehtii häntä, ci hän ole oikein huomaavinaan.
Sitten löntystää Mauno hiljalleen tupaan. Mutta Ananias
vastaa neidille Rejiekasta:

»Taitaapa se osata enemmänkin kuin ennen. Äskenkin se
tässä valssin alkoi . . .»

Ananias tervehtii jä3'kästi ensin Muttista ja sitten neitiä.
Repekka väistyy tuvan ovea kohti, vilkaisten vähän väliä
taakseen, kiiltävin ja kummastunein silmin. N3't kapuaa
hän lahoille ja lonksahteleville porraslaudoille, ja pujahtaa
oviaukosta sisään.

Muttinen on tullut portaiden luokse. Siinä hän pysähtyy
ja katselee tupaa. Hänen huulensa mutistuvat hiukan tö-
röön: hän näkee nuo puolta kyynärää korkeat reiät tuvan sei-
nissä ja pönkät seiniä kannattamassa. Mutta sitten kirkastuu
hänen ajatuksissaan, että onpa tuvan seinistä purettu jo pois
lahot hirret. Siis on tupaa ruvettu korjaamaan. Ja silloin
tulee hänen ilmeensä iloisemmaksi.
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Neitikin on tullut Muttisen viereen ja huomaa tuvan avo-
naisen seinän. Meneepä hän innoissaan mökin kujanpuoli-
sellekin nurkalle ja katselee siinä taas päätyseinää, ja sitten
luo hän merkitsevän silmäyksen Muttiseen. Mutta Muttinen
sanoo hänelle hiljaa:

»No, ne alkavat jo rakentaa . . . koska kaikki on revitty.
Ja katsopas, Lyygia, tässä nurkalla, tässä voi seistä melkoisen
hyvin. Melkein mihinkään pehmoiseen astumatta. Rehlek-
teeraapas sitä, kuulehan. Niin ei ole ollut aina asianlaita. Se
on jo ihme. Kymmenen vuotta herran motkotusta, ja Käk-
riäiset ovat tosiaan tottuneet koppiin, mikä on tuolla aitan
takana. Se on suuri voitto suomalaisesta itsepäisyydcstä,
saatanpa olla koko tyytyväinen. Mitäpäs siis tuvastakaan
murista .. . enää? Älä hiisku sinäkään mitään, Lyygia.»

»En ... ole aikonutkaan», vastaa Lyygia miettivästi.
Jospa Rosina tuvassa olisi kuullut nämä heidän sanansa!

Silloin olisi hän rauhallisempi. Mutta vaikka hän onkin koko
ajan kurkistellut tulijoihin ikkunasta ja ovesta, nähdäkseen,
millä tuulella he ovat, niin on hänen täytynyt juuri silloin,
kun Muttinen ja neiti juttelivat tähän tapaan, joutua uunin
taakse, karsinaan. Auttamaan pikku Esteriä.

Mitä hänellä on Esterissä auttamista?
Vielä hän on tiuskahtanut pikku Sanelmalle, joka yhä vol-

lottelee, tiuskahtanut:
»Pidätkö turpasi kiinni! Muttinen tulee ... jak —see suuhusi!»
Sitten on hän käsken3't Esteriä riisumaan pois korean mek-

konsa. Sillä mitäs, jos Muttinen näkisi, että tässä pennuilla
sellaiset kalliit! Repekan mekkoa ei Rosina tosin ennättänyt
salata. Kun hän oli kuullut Ananiaksen huudahtavan pihalla,
että monttööri tulee, oli hän tosin itsekin eroittanut koneen
sätkytystä lahdelta. Rosina oli silloin pistä3'tynyt hevosen
luota tupaan, kantaakseen pikku Luukkaan mukaansa nii-
tylle. Se sätkytys oli kovennut. Rosina oli vilkaissut ulos
ikkunasta. Moottori oli jo kääntynyt niemen takaa, porhal-
tanut halki lahden, ja kaiku tuolla rantavuoressa oli paukku-
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nut. Muttisen oli Rosina tuntenut, köntimässä laivan keskeltä
perään. Ja sen neidinkin perässä. No nyt tuli ihme! Eikös
tunkeutunut tänäkin kesänä tänne, Muttinen. Sitäkin oli
Rosina peljännyt, vaikka jo alkanut toivoa, ettei se enää tu-
lisi. Nyt tuli. Ja tupa ihan hajallaan.

Viime syksynä oli herra uhannut kovimmin, että jos ei tupa
ole korjattu silloin, kun hän vasta tulee, niin . . *

Julma oli herra ollut silloin. Niinkuin on vuosi vuodelta
muuttunut ilkeämmäksi.

Ja nyt tulee! Kuin lentämällä. Kuin kimppuun ampuen.
Oikein moottorilla, yhä pöyhkeämmästi.

Tätäkö lienee ennustanut, että Rosina oli kanan kuoleman
tähden tuntenut jotain tulevan? Se Muttisen uhkaus .. .

Ja ihan tänään oli Rosina koettanut saada Juutasta poltta-
maan viinaa.

Mitäs, jos ennestään julmisteleva Muttinen näkee lapset
kaikessa koreudessa? Silloin sen sääli yhä vähenee .. .

Lasten puolesta tekee Rosina mitä tahansa. Tosin hänen
sydäntään kirveli, kun hänen täytyi käskeä Esteriä heittämään
mekkonsa. Rosina selitti sen likaantuvan. Silloin oli jo Mut-
tinen saunan nurkalla. Ja sitten tuli pikku Sanelma vonku-
maan rättiä, niin ettei Rosina joutunut ajoissa pihalle tuo-

maan Repekkaa sisään. Maunon Pertta oli tuvassa, kuuli
Rosinan sanat Esterille, ymmärsi ne, katsoi pilkallisesti Rosi-
naan, ja alkoi hoilottaa:

»Se se on tuo Rosinukka, mokoma! Matelemassa. Näytä
nyt se Esterisi heille ihan alasti. Alasti!»

Mutta Pertta itse oli juossut aittaan, pukeutumaan parem-
piinsa. Hän huudahti, että herroja tulee.

Mauno kömpi hieman nolona tupaan. Tietäähän sen, ettei
Mauno ole Muttisesta tervetullut. Mutta eipä Mauno aikone
olla millänsäkään. Ei hän ole sellainen mies .. .

Rosina pujahti auttamaan Esteriltä sinistä mekkoa, häpeis-
säänkin Pertan sanoista. Mutta täytyyhän sitä olla nöyrä
ja imelä herroille, ei näyttää koreuksiaan, vaan riepujaan.
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Rosina työntää Esterin päälle vanhaa mekkoa.
Onneksi ennättää hän saada sen tehd3'ksi, sillän3*t Muttinen

ja hänen neitinsä kai jo tulevat sisään. Vielä sininen mekko
sängyn alle. Ei, tuonne p3*sähtyikin herra tervehtimään Mau-
non Perttaa, joka lentää aitasta hänen ja neidin luokse. Kyl-
läpäs se Pertta ennätti vetäistä pyhähameen 3'lleen. Ja kortti-
röijynsä, joka kuvastaa vyötäröt hoikkina. Ja nyt Pertta
haastelee Muttiselle imelästi .. . eipäs nyt hoilota. Eikä ki-
rollekaan. Kun se virtsakin sillä tavalla imarrella herroja!
Toisille niistä se pyllistää. Ei, selinpäs käänt3'y Muttinen
Perttaan. Kuivailee suuria sankalasejaan. Rosina on saanut
Esterin valmiiksi. Hän tarkastaa Muttista. Onpas sillä vaat-
teet! Harmaa takki, pitkä, jonka hännyksct supistuvat taak-
sepäin kuin minkä kurjen pyrstö. Musta helmatakki sillä oli
viime syksynä .. . kuin hame. Nyt .. . rannukkaat housut.
Ja niinkuin ennenkin sellaiset länget kaulassa, että tuskin
korvat pääsevät pilkistelemään niiden reunojen ylitse. Ja
maha pullottaa, oikea herran maha. Olkihattu päässä, peh-
meä kuin pussi. Siinä kirjava nauha. Ruskeat kengät isoissa
jaloissaan.

Kengät ... Ai ai, Saarallahan on sen neidin kengät. Pi-
täisi sitä varoittaa, Saaraa . . . mokomaa.

Nyt t3*öntää Muttinen päänsä jälleen silmälasien sankoihin
ja tirkistelee. Mitä aikonee? Mitähän nyt tulee.

Sitten kättelee Maunon Pertta Muttisen neitiä. Ja makea
on sillekin, hyväkkäälle. Sillä tämä se juuri houkuttelee Mut-
rista kovistamaan heitä, Käkriäisiä. Se häätäisi heidät pois,
saadakseen yksinään emännöidä täälläkin, mökillä.

Ei Muttinen ennen tämän neidin ilmestymistä ollut vielä
niin äkäinen, että olisi näin jyrkästikovistanut ...Ja pannut
saunansakin lukkoon.

Sillä neidillä se on valta Muttiseen. Viime kesän alussa, jol-
loin neiti ensin tuli, luuli Rosina neitiä ainoastaan Muttisen
piiaksi. Ei kuitenkaan ollut aivan varma siitä. Siksi hän sitä
asiaa tunnusteli. Eikä neiti antanutkaan itseään houkutella.
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Run se oli kerran kitkemässä kukka- ja röpöttimaita huvi-
lalla, Muttisen käydessä kaupungissa, sattui Rosina lehmissä
juostessaan huvilan aidan taakse, ja sanoipa neidille, etteihän
niitä niin tarkoin tarvitse nyppiä: mistä se Muttinen sellaisia
ymmärtää, hihii. Mutta neiti oli nokastunut ja kitki vain.
Ja silloin Rosina aavisti, että on se muutakin kuin mikään
piika. Ja paremmistakin hän sen pian näki, hahhah. Sen
jälkeen Rosina varoi tätä neitiä, ja ajatteli varsinkin viime
syksyn jälkeen kuin pahinta käärmettä. Ylpeä se oli ollut
kesällä. Ei ollut puhunutkaan paljoa.

Se se varmasti yllyttää Muttista, joka on ennen ollut sie-
dettävä, ja sille Muttinen antaa vaikka mitä. Tuollainen
valkea pitsi on neidillä kaulassa nyt. Ja hattu, suuri .. .
höyheniä tä3'nnä. Ja \'3'ötäröt ohuet kuin Pertalla ... ne
ovat niillä raudoilla nipistetyt. Mutta takapuoli on iso kuin
seitsemän leivän uuni: se se on, joka Muttista vetää.

Nyt ne tulevat sisään, Muttinen ja hänen leipähiirensä.
Mitähän ne sanovat?

Rosina odottaa jännityksessä. Hän seisoo hiukan kuma-
rassa ja totisena, mutta silmissä, jotka katsovat syrjään, on
tuikea ja ylpeä ilme. Hän tulee antamaan kättä Muttiselle ja
sitten neidille, kuivasti ja tyhyesti, mutta ei vihaansakaan
ilmaisten. Rosina on päättänyt olla vaiti, jos Muttinen taas
alkaisi häristä jotakin tuvasta taikka aidoista tai muusta,
niinkuin viime vuosina. Ja jos Muttinen kyseleisi, onko nyt
vedetty mutia huvilan puutarhaan, aikoo Rosina vastata
epämääräisesti, että eikös niitä liene, Juutashan sen tiennee.
Sillä ei niitä ole vedetty. Talvella oli Rosina kyllä tiukannut
Juutasta niitä vetämään, lopulta kivenkovaan, mutta Juutas,
joka oli viimein uhkausten pelosta luvannut, olikin lupittanut
liian kauan läänissä.

Mutta kas, eihän Muttinen mainitsekaan tuvasta mitään!
Eikä muustakaan .

.
. vielä.

Kuitenkin huomaa Rosina syrjäsilmällä, kääntyessään
py3*hkäisemään hameensa helmalla rahia Muttisen ja neidin
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istuttavaksi, että Muttinen katselee hiukan kylmästi Maunoa
ennenkuin kättelee häntä. Ja Muttinen rypistää otsaansa ja
kääntää naamaansa pois, niin että sankalasit välkähtävät.
Mutta sitten hän kääntyy taas ja antaa Maunolle kättä.
Hän sanoo:

»No . . . mitä kuuluu, Mauno Kypenäinen?»
Mauno ei vastaa muuta kuin urahtaa lyhyesti.
Ei ole Muttinen suvainnut Maunoa ... On varoittanutkin

heitä kaikenlaisista Mesopotamian vetelyksistä, tarkoittaen
tietysti Maunoa. Maunolla kun ei ole asuntoa eikä hän rupea
porhoja kumartelemaan, niin ei hän ole herra Muttisestakaan
mieleinen, vaan on hänelle silmätikkuna.

Mutta kyllä osaavat porhotkin kohdella tylysti toisia
sellaisia kuin Maunoa!

Ei ole Muttinen ennenkään sanonut ajatuksiaan suoraan
Maunosta, eikä Maunolle itselleen. Eikä sille olisi hyvä sa-
noakaan: kyllä siltä saisi vastauksensa, vaikka se onkin vai-
telias.

Mutta viime kesänä ei Muttinen antanut Maunolle edes
kättä. Ja nyt hän antoi!

Sitten istahtaa herra penkille. Ja naurahtelee! Ja alkaa
jutella lasten kanssa, iloisella äänellä. Ihan kuin ennen .. .

vuosia sitten.
Ja neiti lepertelee Repekalle: kyykistyy lattialle Repekan

eteen, joka koettaa vetäytyä Rosinan hameiden taakse, kun
taas Ester pilkistelee karsinasta, painaen kasvojaan pankon-
aluksen reunaa vasten. Neiti ojentaa käsiään, vetää Repek-
kaa puoleensa ja sanoo:

»Jopas minä sinut sain, sinä punainen veitikka! Annapas,
kun nipistän poskestasi, ja tuosta leuasta vähän . . . Noin.
Hellan telttu, miten ne ovat kovat, nuo posket! Miten ruskea
sinä olet, sinä ruskeasilmä.- Tulepas nyt tädin syliin! .. .

Katso, katso, miten herttainen.»
Viime sanat puhuu Lyygia Muttiselle.
Rosina ajattelee, että yhä läheisemmiksi ne ovat tulleet.
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Ja mitäpä neidin lepertelyistä: teeskentelee.
Muttinen myöntää neidille:
»Niin ... se on kuin metsäntyttönen . . . No, tanssipas nyt,

Repekka, vähän. Vieläkö sinä osaat? Niin katsotaan sitten
näitä taskuja .. . täällä. Mitähän niissä olisi? Olisikohan
niissä suoloja?»

Rosina käännähtää ihmeissään. Hän ei oikein usko sil-
miään. Ihankohan Muttisella olisi namusia lapsille .. . niin-
kuin ensimmäisinä vuosina?

Ja onpas!
Rosina ällistyy.
Mitäs tämä on?
Ei ole Muttinen ollut tällainen viime aikoina. Nyt se kai-

vaa takkinsa häntähalkeamasta karamellin ja näyttää sitä
Repekalle. Repekka menee ujona luokse ja ottaa iloisena
namusen. Ja sitten hän saa lisää, ison pussin pohjalta, jonka
herra kiskoo vähitellen taskustaan ilmoille, pistäen itsekin pos-
keensa pompommin.

»Minä tahdon ja!» huudahtaa Lyygia. »Sinä olet herkutellut
kaiken matkaa.»

Muttinen antaa koko pussin neidilleen.
Namusilla houkuttelee neiti sitten Esterinkin antamaan

kättä. Ester tulee repaleisessa mekossaan. Rosinaa säälit-
tää Ester . . . mutta siinähän nyt näkevät, rikkaat . . . Eh-
käpä tuo nyt säälinee . . . Kourallisen namusia antaa neiti
pikku Esterille. Ja taputtaa Esteriä poskelle. Silloin tulee
pieni Sanelmakin nurkasta taikinakorvon takaa, jossa hän on
sitonut jalkaansa. Hän nauraa, tirskuu. Ja kun Muttinen
kutsuu häntä luokseen, näyttäen namusta, lyö hän tirskahtaen
kättä ja lyykistää.

»Ahaa!» huudahtaa Muttinen. »Tänne se pussi.»
Muttinen työntää Sanelman kourat täyteen karamellejä,

mutta käskee hänen jakamaan muillekin. Sanelma hypähtelee
ilosta. Mutta Repekalle ja Esterille ei hän sano antavansa,
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sillä heillä jo on. Missä Jopi ja Topi ovat? Sanelma juoksee
seinän viereen ja kirkaisee:

»Jopi ja Topi namusille.»
»Mitä, häh?» kuuluu Jopin ääni rannalta moottorin luota.
»Namusille!» toistaa Sanelma. »Aapeli antoi.»
Vähän ajan kuluttua tömisee piha. Sanelma menee ovelle.

Jopi ilmestyy siihen Ananiaksen viereen, joka on äsken tullut
tupaan, samoin kuin Maunon Perttakin. Siinä pilkistelee Jopi
hetken Ananiaksen takaa, ja tulee antamaan kättä Muttiselle
ja neidille, sillä Maunon Pertta käskee johäntä. Sanelma antaa
Jopille namusia. Mutta missäs on Topi?

Tuoltapa hän katseli äsken ulkoa seinän alitse. Ja nyt hän
turskahtaa siellä, ja kömpii nenäänsä pyyhkien sisään. Na-
musten jakelua nähdessään sysää Repekka kaikki omat namu-
sensa papereineen suuhunsa ja puree ja nielee vimmatusti.
Riire nyt on. Mutta kohta tuleekin suu tyhjäksi, ja Repekka
ryntää saaliinjaolle. Sanelman on annettava vielä hänellekin.
Ja sitten vasta hän pääsee avaamaan omia karamellejään,
työntämään niitä innosta ja ilosta vapisten omaan punaiseen
suuhunsa.

Mutta Ananiakselle tarjoaa Muttinen paperossin. Ja tar-
joaapa Maunollekin, vavahtavin käsin.

Ja sitten hän kysy3', minnekäs se esikoinen, Malakias jäi?
Eikös sekin jo savua tupruttele? Rosina vastaa, — ihme-
tellen mielessään yhä enemmän, kuinka Muttinen on näin
ystävällinen, — että mitäs Malakiaksesta. Vctäneekö tuo ehkä
välistä Juutaksen piipusta . . . Mutta tuollapa tuo Malakias
näkyy istuvan monttöörin luona, sitä katselemassa. On se
nyt sille ihme, ei henno äärestä luopua, hihii . . .

Vielä iloisemmaksi tulee Rosinan mieli, kun neiti menee
kätkyen luokse ja ihastelee siinä pientä Luukasta. Nostaa
hänet syliinsäkin, hellästi, ja pitelee siinä, katselee Muttiseen
ikäänkuin ällistellen, ja huudahtaa:

»Voi Hellan-kuutis! Katso nyt, katso tätä.»
Hän katselee Muttiseen niin palavasti.
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Rosina ajattelee ylpeänä ja iloissaan, että onpas köyhälläkin
jotain, mitä rikkaat kadehtivat. Eiköhän tuokin tuollaista
haluaisi, tuo neiti . . .? Vai eikö Muttinen, vanha mies, saane?
Lieneekö heillä sellainen Luojan määräys, paremmillakin yksi,
etteivät he saa kaikkea, mitä tahtovat. Se niin keventää Ro-
sinan sydäntä. Vai jos ei tahtoisi ..

.?

Melkeinpä ystävällisesti alkaa Rosina silloin jutella neidille
joka pitelee lasta käsivarsillaan, että sellainenhan se on hänen,
viimeisensä, vaivainen se on tuo ihmisen pentu. Ja että varo-
koonhan ryökkinä koreita vaatteitaan, sillä nämä piskuiset
vesittelevät.

Rosinan kieli laukeaa vähitellen. Sulavasti hän alkaa ihme-
tellä, että milloin se herra ajaa minkinlaisilla neuvoilla . . .
milloin milläkin potkumasinalla.

Ja hän alkaa jo puhua kahvistakin . . . tuliaiskahveista.
Mutta silloin sanoo neiti, etteihän niitä nyt, tällä kertaa,

ennätetään ne sittenkin. Hyvin ennätetään. He olivat aja-
neet tälle puolelle kysymään, saisivatko he maitoa. Ja olisiko
sitä Rosinan maalaiskermaa, niin hyvää. Entä Putkinotkon
perunoita . . . Täksi illaksi . . . sitten varmaan Ananias toisi
säkillisen lisää.

Ja sitäpaitsi on neidillä huvilalla järjestämistä, joten he
eivät joudakaan nyt juuri tässä kauan olemaan.

»Entäs, turkkilainen, sauna?» huudahtaa Muttinen.
»Ai, sepä juuri», jatkaa neiti. Ja hän sanoo Rosinalle:
»Päivä tässä on jo mennyt niin myöhään, ja toisessa sau-

nassa on tavaroita ja venhe, niin että herra arveli kylpevänsä
täällä ... Tuliaislöylyt Putkinotkossa ... Ja tarvittaisiin jota-
kuta, joka tulisi tavaroita kantamaan. Leja, missä se Leja
on?»

Rosina ajattelee, että sauna . . . sellainen sekamelska siellä.
Ja kylpiessään Muttinen saisi heti tietää, että siellä on asuttu
koko kesä. Sellainen saattaisi ehkä kiihdyttää tylyyttä, joka
voi piillä hänellä mielessä. Mutta täytyyhän se sauna varas-
taa, ei siinä auta.
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Rosina rupeaa jo myöntelemään.
Mutta ennenkuin hän ehtii vastaamaan, että Leja on nii-

tyllä, vaan että onhan niitä muitakin lähtemään täältä huvi-
lalle, ilmestyykin yhtäkkiä Juutas Räkriäinen tupaan ja vas-
taa Rosinan puolesta. Hän on kyköttänyt tuvan takana, pil-
kistellyt nurkalta sisään ja kuullut osan pakinoista. Nyt nou-
see hän portaita. Kynnyksellä hän on ällistyvinään: seisahtuu
siihen suu auki ja äännähtää:

»Kah, jokos sitä on tultu! Olin tuolla ... Ja mitäs minä
kuulin? Sauna? Se nyt saadaan .. . Löytyä herralle ..

.!

Ja apulaisia kanssa, kantamaan tavaroita . . . onhan näitä.»
Sitten menee hän ja kättelee hätäisesti neitiä ja Muttista.

Ja pyörähtelee tuokion ikäänkuin neuvottomana edestakaisin,
mutta vilkaisee nopeasti Maunoon. Nyt hän muka menee
kaivamaan hellasta hiiltä, sytyttääkseen piippuaan. Siinä hän
kuitenkin mutisee, etteihän tuosta hitasta saa kytöä: kyntensä
siinä polttaa. Ja sitten käänt3'y hän Kypenäisen puoleen ja
pyytää tältä tulitikkuja.

Kun Mauno sitten antaa hänelle tikut, iskee Juutas langol-
leen toista silmäänsä. Ja hän nyökäyttää hieman päätänsä:
merkiksi siitä, että nyt hän suostuu . . . siihen, nyökäyttää
hämillään ja ystävällisesti.

Maunon silmissä välkähtää iloisesti ja hänen suunsa menee
tuskin tuntuvaan myhäilyyn.

Samassa tarjoaa kirjakauppias, nähdessään Käkriäisen puu-
haavan tulta piippuunsa, hänelle paperossin, ja kysyy verkal-
leen, kuinka täällä nyt on jaksettu.

Juutas kursailee:
»No . . . ottaisikohan tuon nyt rossin ...»

Sitten jatkaa hän, levottomana ja tahallaankin alakuloisella
äänellä, joskin köyhyys johtuu tosiaan mieleen:

»On . .-. onhan tuo nyt taas mennyt ...»

Ja nopeammin hän sanoo:
»Näiden sanikkain kanssa . . . Eivät .

.
. eiväthän nuo vai-

vaistaloon ole joutuneet.»
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»Niin, onhan niitä Käkriäisellä elätettäviä», myöntää Aapeli
Muttinen huokaisten.

Neiti huudahtaa kehdon luota:
»Ja tällä välin on tullut pikkuinen . . . Hellan-tuuteli!»
Muttinen myöntelee yhä:
»Niin ...ja kovaa se on maamiehen työ. Varsinkin täl-

laisilla .
.

. louhisilla mailla.»
Silloin huudahtaa Rosinakin:
»Kovaa se on! Kovaa .. . kyllä sitä saa ahertaa ..

.»

Pertta Kinnunen iskee pihanpuolisesta nurkasta Muttiselle
silmää ja sanoo veikeästi:

»Mutta . . . yksi paikka se kasvaa näillä Juutaksenkin kova-
peräisillä mailla.»

»Mikä? Mitä?»kysyy Muttinen,ihmetellen Pertan silmäniskua.
»Sanikoita, sanikoita!» huudahtaa Pertta Kinnunen.
Muttinen ei vieläkään ymmärrä, vaikka Maunokin vetää

leveää suutaan nauruun. Herra kyselee:
»Niin . . . tupakkapelto?»
Käkriäinen sanoo:
»Se .. . tämä Pertta niitä muoskia vihjailee. Niin .. . on-

han niitä. Ja onhan tuo Luoja tosiaan antanut minullekin
yhden paikan sitä sulaa maata, hehe . .

.»

»Voi tuota . . . oletkos siinä, Juutas!» huudahtaa Rosina.
»Niin, seipään alan antanut!» nauraa pärähyttää Käkriäinen.

»Yhden seipään alan ...»

Muttinen ällistelec yhä ja sitten hirnuu. Neiti katselee vi-
haisesti Muttiseen ja tyrskähtää nauraun. Kaikki muutkin
nauravat. Topikin rähähtää. Mutta lapset telmävät namus-
touhuissaan.

Käkriäisen mieli helpoittuu. Sattuipas toki löytymään hu-
painen sana, jollaisista tämä Aapeli pitää. Nyt käy juttu jo
rauhallisemmin.

Kuinka hän olikaan äsken peljännyt! Ei ollut uskaltanut
tulla pihalle. Oli kuulostanut ja katsellut, mitä se Aapeli
tuvastakin arveleisi.
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Ja vielä enemmän oli hän peljännyt ja ollut suutuksissaan,
kun näki Maunon Pertan tervehtivän ja lähentelevän Muttista
niin hepenissään. Nyt saattoi Pertta Kinnunen alkaa parjata
Käkriäistä ja ärsyttää Muttista häntä vastaan. Haukkua hä-
nen hitauttaan ja kertoa hänen viime retkistään, ja kuinka
hän oli sattunut puhumaan Muttisesta ja Muttisen neidistä.

Käkriäinen ei tiennyt, mitä tässä kiireessä tehdä. Pysyi
siellä nurkan takana keinoa miettiäkseen. Mutta tarkoin
koetti hän pitää korviaan höröllä, että kuulisi alkaisivatko
Pertta ja vihastunut Mauno puhua herralle hänestä.

Viimein ne olisivat voineet alkaa. Neitihän tiedusteli
saunaa: siitä olisi puhe saattanut johtua siihen, että saunassa
täällä asutaan, ja että Juutas oli, paitsikuhnaillut, pullikoinut
seljan takana jos jotakin.

Siksipä oli Käkriäisen saatava kiireesti ilmaistuksi Maunolle,
että jo hän nyt ymmärtää ja on taipuvainen: ei häntä enää
tarvitse Muttisen Aapelilla kurittaa.

Tällä hetkellä on Käkriäinen melkeinpä varma, ettei Mauno
Kypenäinen enää häntä syö. Sillä tavalla se hymyili vastauk-
seksi. On se toki leppyväinen mies. Käkriäisestä tuntuu kuin
rautavanne olisi pudonnut hänen vatsaltaan. Jälleen on kaikki
hyvä. Muttinenkin on vielä toistaiseksi lupsakkaa miestä.
Ei tässä nyt vielä ole hätää . . .

Kun tuo Maunon Perttakin pitäisi suunsa kiinni!
Tai ehkäpä se ei vielä tiedäkään asiasta? Ehkei Mauno ole

häntä ennättänyt yllyttää?
Pertan tähden täytyy nyt osata jutella niin, ettei se saa

suunvuoroa. Ja jutella Muttiselle hauskasti: sellaisesta se on
mielissään.

Käkriäinen istahtaakin säng3'n reunalle ja rapeaa juttele-
maan, kuinka täällä on talvi mennyt. Ja siinä hän innostuu
ja pakinoi, että kyllä tässä kaikki meneekin hyvin, kunhan
jaksetaan kotvia. Ja vaikka nämä maat ovatkin louhiset ja
kovaperäiset, niin kyllä ne kasvavat . . . kun osaa panna kas-
vamaan! On se tuo ruiskin melkoista .. . näkyy olevan. Ja
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toukoviljat ovat ... Ja potatti. Mutta tupakkahan se vasta

röysää, että hehe . . . Jotenkaikki kyllä . . . Kun niille mät-
tää niskaan sontaa. Ja .. . sitähän nyt saa, jos vain noilla
elukkeilla olisi tuuri. Mutta sontaa: ei niistä paljoa .. . vielä
näin vähistä. Ja lehmien sonta ... ei parhainta. Mutta li-
sätä niitäkin pitää, että saa karanaiheita myötäväksi. Ja
lisätä niitä voi, kun rakentaa kuntoon sen suon Putkinotkon
lammen rannalla. Ja sen saa kuntoon, kun laskee lammen
vettä, porauttamalla ojan auki järveen. Ja se on toinen aihe
. . . kunhan tässä vielä rehlehtierataan, minne päin se oja
oikein kiertää. Se menee kuin kanan suoli. Niin, ja sitten
tynämcnttiä. Ja sitte se on toinen luokka ... Ja toinen
kohtalo. Ja kun kivet on kaikki rehlehtierattu . . . niin min-
käs liikutuksen tämä tekee!

Käkriäinen ajattelee:
Antaahan Muttisen itsensä ensin alkaa tuosta tuvasta, jos

alkaa. Näkeehän Muttinen itsekin, että se on sellainen.
Mutta jos ei Muttinen Juutaksen juttelulta oikein pääsisi-

kään juttelemaan, niin eipä hän tunnu siihen pyrkivänkään.
Hän hymyilee vain. Ja se ihmetyttää Räkriäistä. Ei sano
Muttinen mitään.

Hän on näet kuullut nämä Juutaksen hupaiset kehumiset
ja tarinat ja lupaukset muutamia vuosia. Joka kerta tänne
tullessaan. Tietää, ettei niistä ole sen kummempaa, tuon

veitikan tarinoista. Muttinen kuuntelee kauan myhäillen ja
silmäluomet hipallaan. Joskus katsahtaa hän tarinoivaan ja
syljcskelcvään Käkriäiseen niin kummallisesti, kirkkain ja
lempein silmin.

Noin viidentoista minuutin päästä sanoo herra Muttinen:
»Kas . . . niinhän sitä pitää 3'rittää . . . Mutta: se sauna-

han se pitäisi! Sepä se olisi poikaa tänä iltana! Se on tässä
höyryytettävä. Kyllä kai tässä sitten vaivoista sovittaisiin.»

»Vaivoistako?» huudahtaa hänen puheeseensa Käkriäinen.
»Johan n3*t! Ei .. . kuin sauna räyhäämään! Vai maksut
tässä! Sauna ..

. mikäs ..
. valmishan se on. Kuulkaa te,
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pojat, Topi ja Jopi siinä. Se on heti mentävä hakemaan
saunapuita. Ja se on otettava leppiä .. . kuivia. Niin tulee
kitkaton löyly, herralle. Niitä kaatuneita leppiä aina vaan
. . . kuten minä olen aina sanonut, että kaatuneita. Ei saa
ottaa pystystä . . .»

»Niin justiinsa!» huudahtaa myöskin Rosina. »Jopi ja Topi!
Alkakaa lentää metsään. Kuin tulenkipinät. Ja . . . missäs
ne ovat ne leivänpaisto-puut? Sadastiko teitä täytyy pö-
kyyttää. Joko te ne toitte? .. .»

Pikku Jopi sanoo inisevällä äänellä:
»Enhän . . . niitä yksinäni. Kun Malakko ja Sanukka tap-

pelivat. Ei Sanukka lähtenyt hakemaan.»
Pikku Sanelma inttää:
»En mie lähe.»
»Mikä se on . . . ettet lähde. Odotappas . . . kun minä .. .

höyhennän ...» uhkaa isä.
Räkriäinen nouseekin, mutta ottaa siinä uuninreunalta mäl-

lin ja pistää poskeensa. Sitten hän örisee:
»Sanelma: eikö sitä ole neuvottu . . . että se on nuorten

toteltava aina!»
Pikku Sanelma jatkaa:
»Varvas on poikki. Eikä ole kassaraakaan.»
Käkriäinen kysyy:
»Häh? Kassarallakos te uunipuita?»
»Niin», vastaa hänelle Jopi . . . »Kun Malakias sillä meinasi.»
Paksuposkinen Topi tyrskähtää nauruun. Hänen kans-

saan yhtaikaa örähtää Käkriäinen:
»Malakkoko? No se on sen . . . tyhjiä ... Ja minnekäs

se kassara, Sanelma? Eikö ole kassaraa? Ja Malakiaksella
oli? Mitäs loruamista se ..

.»

Pikku Sanelma vastaa:
»Malakko hautasi kassaran.»
»Hautasi?» toistaa Käkriäinen.
»Niin-i!» vahvistaa pikku Jopi. »Pisti hiekkaan .. . että

Sanukka saisi ruostetta haavaan.»
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Muttinen huudahtaa hämmästyneenä:
»Ruostetta haavaan?»
Jopi sanoo:
»Niin . . . kun se haavan puraisikin.»
»Se on tuon Juutaksen konsteja. Juutaksen! Juutaksen!»

hoilottaa Maunon Pertta. »Mutta siitä tulee verenmyrkytys.
Myrkytys!»

»Joutavia .. . minunko?» sanoo Käkriäinen hämillään.
»Kaikkia ...se Malakias. Eikä niitä .. . saa työaseita sillä
tavalla jättää! Eikö sitä ole sanottu senkin seitsemän kertaa,
että ne on pidettävä paikoillaan . . . kalut? Kaikkia pirku-
leita! Hautaamaan kassarat . . . kyllä minä Malakiaksen . . .

harjakset pitäisi nyhtää . . .»

»Vai harjakset!» naurahtaa Muttinen.
Pikku Sanelma kertoo kassaran hautaamista, ja Maunon

Pertta kuvailee verenmyrkytystä. Neiti ihmettelee. Repekka
ja Ester kinastelevat karamelleista. Jopi kahistelee nurkassa
niitä papereita, joissa Rosina toi tavaroita kaupungista. Topi
telmää Hurjan kimpussa, joka ärähtää ja väistelee. Ylei-
sessä hälinässä selittää Rosina neidille:

»Eihän tuota tiedä . . . myrkytyskö mokomaan .. . Jos
lienee pieni naarmu tytön varpaassa. Paranee se muutenkin,
vaikka se on ihan totta, että se ruostekin . . . Toissa talvena
Malakiaksen jalan, kun se löi kirveellä polveensa . .

.»

»Kuinka . . . ruosteko paransi?» kysyy neiti.
Rosina vastaa:
»Niin, se lienee. Tervan seassa. Tuli vielä jalka, neljä

viikkoa oli Malakias sen tähden sängyssä. Mutta eihän tuota
nyt ruostetta tarvitakaan. Onhan täällä muutakin rohtoa .. .

kolotiita ja korpinrasvaa, hihii. Sanoi apteekkari olevan sen
haavoillekin. Ja sitä kun nyt työntää Sanelman varpaaseen
.. . Mutta nyt se onkin puiden tultava metsästä! Menköön
Topi, jos ei Sanukka varpaaltaan. Mutta Ananias, se heinä!
Heinä! Hevonen odottaa.»

Jopi inahtelee;
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»Malakko oksentaa rannalla. Ei me kahden kesken Topin
kanssa.»

Maunon Pertta huutaa:
»Matorohtojen päälle söi mahan täydeltä!»
»Niistä nyt puuha tuli, niistä rohdoista!» siunailee Rosina.
Juutas Käkriäinen mörähtää:
»Arvasinhan minä sen.»
»Mitä . . . arvasit?» kysyy Rosina.
»Arvasin vain», jatkaa Käkriäinen. »Että . . . mitä niistä

sellaisista ...»

Muuta ei hän sano, vaan jatkaa toisesta asiasta:
»Mutta .... pitänee tästä minun lähteä sitten puuhun . . .»

»Juutas Käk-r-riäinen kun kapuaa puuhun», nauraa Topi.
»Suu kiinni!» ärjäisee Juutas Käkriänen. »Puita hakemaan

.
.

. minä.»
Muttinen kursailee, että sellainen puuha nyt taisi tulla

näistä puista, mutta kyllä se sauna olisi mukavaa.
»Puuha . . . jopa tämä», torjuu Rosina Käkriäinen. »Mutta

ei sinulla, Juutas, ole menemistä! Ne heinät, pirulainen, hei-
nät! Eikös täällä ole kasakoita metsään ..

. meidän talossa
. . . Se on nyt mentävä, Jopi ja Topi. Kirves mukaan. Kyllä
tämä Topi jo kirvestä heiluttaa . . . kaiken talvea se hangessa
vaikka paljasjaloin! Mutta kenenkäs heille nyt lisää? Men-
köön Saara. Eikö sillä Malakiaksella ole aikaa oksennella
metsässä? Kuka sitä rohtoja potemaan? Topi ja Jopi, se
on mentävä! Ja sen pitää käydä kuin luomisen t3'ö.»

Sitten jatkaa Rosina neidille hiljemmin, mikäli mökin häli-
nässä voi:

»Ja Maunon Pertan Sanelmahan se lähtenee saattamaan
huvilalle. Vai mitä, Pertta? Leja tarvittaisiin niityllä .. .

siellä se on. Sinun Sanelmasi joutanee.»
»Joutaa se, joutaa!» ääntää Pertta. »Ja jos ei jouda, lähden

minä herrasväen tavaroita kantamaan. Missäs se meidän
Sanelma on? Sanukka! Kinnusen Sanukka!»

Tämän huutaa Pertta portailla.
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Iso Sanelma vastaa hänelle saunan ovelta. Pertta huudah-
taa silloin, että tyttären on lähdettävä saattamaan herras-
väkeä huvilalle, kantamaan niiden tavaroita.

Pertan Sanelma on siihen aivan valmis. Hän alkaa jo tulla.
Mutta ennenkuin hän pääsee alaveräjälle, käännyttää Saara

hänet takaisin. Saara ehdottaa kodan ovelta:
»Sanelma, annahan kun minä menen.»
Saara on maannut saunassa päänkivistystään, kunnes Per-

tan Sanelma toi hänelle Rosinalta sellaiset terveiset, että hä-
nen olisi lähdettävä niitylle. Eipä Saara niistä terveisistä vä-
littänyt. Laskeusi tosin lauteilta ja tuli kotaan. Istahti kyn-
nykselle, ja alkoi haukotella. Ratseli känsäisiä käsiään, ja
sanoi Kinnusen Sanelmalle, että känsät ovat rumia. Jos tästä
pääsisi laivaan, ei se passaisi pitää känsiä sormissaan. Hän
oli käynyt kaupungissa yhden laivankapteenin puheilla. Ja
se . . . lupaili hänelle teeterskan paikkaa.

Kiukkuinen on Saara itselleen, että hän lähti Persikan
kanssa sellaisille retkille. Ei se Persikka puhunutkaan koko
teeterskan paikan hommaamisesta sitten sen enempää kuin
oli puhunut menomatkalla kaupunkiin. Eikä Saara korne-
tissa eikä muualla muistanut sitä häneltä enää kysellä. Ja
Lutmitvuorelta täytyi Persikan joutua kesken laivaansa. Hän
jätti Saaran vuorelle istumaan. Pian piti Saarankin juosta
laivaan ... ei ollut rahaa jäädä enää kaupunkiin.

Nyt Saara odottaa, että Persikka kirjoittaisi hänelle.
Saunan kynnyksellä hän selitti Pertan Sanelmalle, että kun

tulisi ukkosensade, niin kun ottaisi kalliolta vettä ja sillä voi-
teleisi, niin känsät lähtevät . . . Isäkin se tietää.

Yhtäkkiä tohahti sitten Muttinen rannalle. Ja Saaralla oli
Muttisen leipäsuden kengät! Saara meni saunaan, veti kengät
jalastaan ja pisti ne penkin alle, kuivuneiden vastojen taakse.

Nytkin Pertan Sanelman kanssa muutaman kuivan sanan
jutellessaan on Saara miettinyt mielessään, kuinka hän saisi
nuo perhanan kengät takaisin huvilalle. Siksi huutaa hän
Sanelman veräjältä takaisin, ja ehdottaa hänelle:
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»Anna kun minä menen sinne huvilalle. Me . . . kun ollaan
niin ystäviä sen neidin kanssa ...»

Pertan Sanelma on aina valmis melkeinpä mihin tahansa.
Saara riisuu kodassa punaiset sukkansakin ja lähtee pihalle.
Siellä menevät jo Rosina ja neiti alimmaiseen aittaan, otta-

maan maitoa ja kermaa.
Juutas Käkriäinen hyörii keskellä pihaa ja mörähtää, missä

niitä on kalakontteja, että hän saisi kaivaa Aapelille potatteja.
Saara juoksee neidin luo, kättelee ja sanoo, että hän tu-

leekin huvilalle auttamaan.
Muttinen seisoo jo portailla, valmiina lähtemään.
Mutta Saara lyykistää Muttiselle ja rientää tupaan. Siellä

hän etsii jotain, niistä papereista, joissa pikku tyssien mekot
tuotiin kaupungista. Hän näkee Topin käsissä tyhjän pa-
peripussin. Topi sanoo puhaltavansa sen henkeä täyteen ja
ampuvansa. Saara keksii virkkaa, että neiti käski häntä
noutamaan sitä pussia. Silloin antaa Topi sen Saaralle.

Paperipussi kainalon alla juoksee Saara sitten takaisin sau-
nalle ja pistää siihen Muttisen neidin kengät. Pussin työn-
tää hän lihavaan poveensa.

Muttinen ja neiti kulkevat pian rantaan. Heidän perästään
lähtee Saara, kantaen maitokannua. Pikku Sanelma ja Jopi
ovat jo rannalla moottorivenheen luona. Saunan nurkalla
tervehtivät herra ja neiti isoa Sanelmaa. Hurja häärii Ana-
niaksen kintereillä aittojen luona.

Rosina jää pihalle. Hän huudahtaa Maunolle, Maunon
Pertalle ja isolle Sanelmalle, kun menijät ovat kadonneet sau-
nan taakse:

»No nyt sitä sinne . . . niitylle! Ja Mauno, Mauno! Joko
se . .

.!»

Rosina menee lähemmäksi Maunoa.
Mauno vastaa:
»Jo suostui. Hyvä tulee ... ole huoletta.»
»Hihii!» nauraa Rosina. »Tulehan, niin jutellaan .. . mi-

ten sitten tehdään ...»
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Rosina rientää hevosen luokse ja alkaa ajaa. Pikku Re-
pekka kiukkuaa hänen mukaansa, ja vielä kovemmin määkii
Luukas tuvassa. Rosina käskee Esterin vaalimaan sitä, kun-
nes hän tulee noutamaan lapsen niitylle. Räkriäinenkin loh-
duttelee pikku Repekkaa, kaivaessaan peruna vaossa niin että
multa tuprahtelee. Ananias tuo kontin ja alkaa myöskin kai-
vaa. Hurja tunkeutuu hänen käsiensä väliin nuuskimaan
päästäisiä.

Muttinen, neiti ja Saara joutuvat rantaan. SieUä istuu
Malakias yhä katselemassa moottoria, hiukan kelmeänä. Ko-
netta on Malakias katsellut pitkät ajat. Ja sitten on hän
tarkastellut koivuisia lautoja, joista olisi tehtävä tälle mont-
töörille oikein hyvä laituri. Mutta yksi niistä laudoista on
ollut haapainen.

Nyt örähtää Malakias Muttiselle:
»Tuo tuossa ... se on haapalauta . . . olkoonpa mikä ta-

hansa.»
»Mikä?» kysyy Muttinen.
Malakias vastaa:
»Kun . . . lienevät myöneet ne kaikki koivuisina teille . .

.

petkuttajat.»
Aapeli nauraa.
Topi juoksee selkä kenossa rantaan, ja Ananiaskin lönkyt-

tää pihalta, tuoden peranakonttia. Ananiaksen perästä lynk-
käisee itse Juutas Käkriäinen, oikein iso peruna kädessä.

Moottori sysätään S3'vemmälle Käkriäisen käsien voimalla,
ja Muttinen kääntelee sen järvelle päin. Neiti asettuu ker-
mapullo kädessä perään. Moottori alkaa purskuttaa ja läh-
tee .

.
. Kiitää jo kaukana.

Kun moottori sutkuttaa niin etäällä, ettei puhetta rannalta
kuulla, kääntää Ananias takalistoaan järvelle ja narahuttaa.
Hän sanoo:

»Hyh, se on sitä . . . porvaleita.»
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huvila on kummulla, lahden perukassa, pi-
-I^^/ temmän kuin mökin lahti.
\P Huvilasta kuuluu nyt ovien naukumista ja pöytien
ja tuolien kolinaa: Lyygia niitä siirtelee.

Mutta Muttinen itse kaivaa onkimatoja rannalla, saunan
takana.

Tuossa lähellä kelluu moottori, leveä kuin munankuori.
Siitä on laudat purettu kevät jäiden rikkomalle laiturille ja
tavarat kannettu sisään.

Aapeli Muttinen on ennättänyt kotoiseen asuun. Entisestä
ei hänellä ole jäljellä muuta kuin sankalasit päässä. Ei kau-
luksia, tuota korvettavan tornia. Eikä äskeistä juurihattua
isossa ja neliskulmaisessa päässä, tai muutakaan päähinettä
tällä hetkellä, sillä Putkinotkonkin asuun kuuluvan hattunsa
on hän heittän3*t tuohon haavantaimien juurelle, joiden lat-
vat paistavat punaisina kuin häränveri. Tämä hattu, joka
on leveä kuin pieni sateenvarjo ja jossa on korkea ja suppi-
lomainen pohja, missä lienee syntynyt: Pampas-aroilla, ja
sieltä Muttisen päähän kulkeutunut.

Kuitenkaan ei Aapeli anna auringon paistaa suoraan kal-
juun päälakeensa, hopeanharmaiden haivenien ympäröimään.
Auringonpiston varalta on hän sitonut päähänsä kirjavan
nenäliinan. Takkiakaan ei Aapelilla ole, vaan hän on ripus-
tanut sen noihin samoihin haavantaimiin, jonkinlaisen val-
kean kortin taikka paidan, jonka kauluksessa ja hihansuissa
on punaisia kukonkuvia.
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Hänen paljailla ja lihavilla hartioillaan, joihin isorokko on
aikoinaan jättänyt lovia, nuorena poikana, köyhien vanhem-
pien mökillä, hänen kyyrist3*neillä hartioillaan näkyvät nyt
ainoastaan vaaleanpunaiset olkaimet. Selkäänsä soisi hän
tässä päivän oikein kylvettävän, viimeinkin tänne maalle tul-
tuaan. Ja kyllä se kylvettääkin, vaikka on jo iltapuoli pit-
källä.

Aurinko paistaa lahden länsirannalta päin, lepikon ylitse.
Ei se enää häikäise hopeisena tuliaukkona silmiä, niinkuin
kaupungista tullessa, vaan läikehtii valkeana ja kellertävänä.
Ja se tapailee jo kiekon muotoa. Mutta vielä se käy selkään
lämpimästi, kun Muttinen siinä kyyköttää, virsut jalassa,
ja vanhat housut, engelskannahkaiset, kyyköttää käännellen
puolimädänneitä lastuja. Vilkkaastipa pyörähtelee silloin
Aapelin nenä, hänen katsellessaan matoja harmain silmin,
joiden ilme on surumielinen ja hiukan ällistelevä.

Ei niitä matoja nyt paljon löydykään, kuivien ilmojen jäi
keen. Muttisen Aapeli murahtelee itsekseen:

»Olisi pitänytkin ottaa Topi tai Jopi näitä tonkimaan . . .»

Mutta kun hän saa punaisen madon hännästä kiinni, niin
hän murisee:

»Kah, tule pois. Sellaista se on maailma: toinen kiskoo
toista saparosta . . . pyytääkseen kolmatta syötäväkseen. Koi-
ramaista ... Ja nyt se katkesi, phyi .. . Vai possu taas,
vai niin muka!»

Viime sanat äännähtää herra neidilleen, sillä huvilan kuis-
tilta on kajahtanut Lyygian huudahdus:

»Missä on minun iso possuni? Minun pieni elefanttini? Mi-
nun tuomioherrani?»

Muttinen hörähti siis vastaan:
»Vai niin on! Eikös . . .! Sika täällä on, iso sika. Ihminen

täällä kaivelee lieroja ...»

Sitten keräytyykin matoja tarpeeksi. Sillä ei Aapeli aio-
kaan monta kalaa saada, eikä niitä siellä lammessa olekaan
suuria, sen hän kyllä tietää ennestään. Ainoastaan huvik-
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seen hän aikoo nykiä muutamia kolmen tuuman pituisia ah-
venia, mustia ja punaeväisiä, taikka pieniä ja ruotaisia lah-
nanparkkeja, jotka maistuvat kuitenkin levältä hienoksi keit-
toon jauhettuina jakananmunilla höystettyinä. Mutta myös-
kin Lyygian huviksi hän mielii ongelle, koska Ly3'gia on kai-
ken talvea puhunut Putkinotkon lammella onkimisesta, muis-
taen sen viime kesästä . . . Putkinotkon tumman ja lumpei-
sen lammen.

Niin ajatellen peittelee Aapeli kiemurtelevat madot rutai-
sella mullalla monet kesät palvelleeseen matolaatikkoonsa,
koivusta muinoin veistämäänsä. Se matoastia on varustettu
juoksevalla kannella niinkuin koulupoikien ja -tyttöjen pe-
naali. Oli se nyt säilynyt tuossa saunassa kuten venhe ja
muutkin vehkeet . . . paksun rautarassin ja ison munalukon
takana. Säilynyt Putkinotkon pojan-rasseilta ja toisilta hu-
paisilta Käkriäisiltä.

Aapeli nousee penaali kädessä pystyyn ja katselee lahdel-
leen. Lahden toinen puoli on J3*rkkää louhikkoa. Sillä puo-
lella läpättävät hiljaa suuret ja kalpeat haavat, ja siellä kul-
kee polku, jolta hän aikoinaan raivasi pois pahimpia kiviä,
potki ja kierteli syrjään . . . vuosia sitten. Se polku vie nie-
meen, milloin aivan veden äyräällä, milloin kiiveten ylös
rinteille.

Niemessä on pieni poukama; poukamassa hienoa hiekkaa,
keltaisempaa kuin kulta: mainio auringonkylpy-paikka, kuu-
mien kallioiden ja kanervikon vieressä. Ja siellä, sen hietikon
edustalla, välkähtelee uimavesi, Saimaa, kuultavana kuin
kristalli.

Mutta lahden toinen ranta on sileä ja kasvaa lepikkoa. Se
lepikko painuu nyt iltapuolen siimekseen.

Keskeltä lahtea näkyy autereinen järvi. Kolmen kilomet-
rin levyinen salmi, jonka takana on asuttuja seutuja. Taloja
ei huomaa: ne ovat rantametsien kätkössä. Koko seutu tun-

tuu salaperäisen kauniilta noissa autereen pehmoisissa har-
soissa.
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Taivaan reunalle nousee vaaleanpunaisia pilviä.
Värit ovat vaaleanpunaista ja violettia . . . melkein imelät.
Hiostavaa on . . .

Mutta eipäs nukuta yhtään ensimmäisenä iltana Putkinot-
kossa! Niin hyvältä tuntuu ilma, joka tuoksahtaa jo hiukan
viileältäkin täällä rannalla.

Sitten sovitellaan matolaatikko saunan salvaimen juureen,
jota vasten on asetettu pystyyn kaksi ongenvapaa: toinen
paksu ja tuomesta leikattu, toinen lyhyempi ja merenruokoi-
nen. Siinä huomaa Aapeli nurkan juuressa maassa myöskin
poltetun jotain: puoleksi palaneita risuja. Kivijalkakin on vä-
häisen mustunut. Muttinen ajattelee:

»Mikäs siinä on rakovalkeaansa pitänyt, koirankuonolai-
nen .

. .»

Hän rapsuttaa korvallistaan.
Sitten lähtee hän menemään asumukselle, ottaen kuitenkin

ensin mekkonsa ja hattunsa ja pukeutuen niihin. Tuon roh-
timisen ja ryssänmaUisen mekkonsa ja hyvin leveän hattunsa.

Siinä on tie, rannalla melkein nurmeen peittynyt, mutta
selvempi ylempänä, kuivalla penkerellä. Se nousee ensin kivi-
aidan luokse, Käkriäisen tekemän, jota on valmiina osa ala-
reunaa ja muutama syli toista kuvettakin. Muu aita on vielä
tilapäistä säleaitaa, huvilan ensi vuosina kyhättyä, paikoin
jo vihertäväksi muuttunutta ja mätää.

Kiviaidan takana on kuolleita omenapuita, jotka hän istutti
tänne huvilaa rakentaessaan ja jotka pakkanen on hävittä-
nyt. Siinä ne harrottavat mustina ja kuivina.

Ah, mikä joutava touhu oli niitä istuttaessa ... Ja suo-
jellessa hiiriltä ja jos joiltakin ...

Ja sitten ne tuhoutuivat . .
. niinkuin kaiken on aika tu-

houtua.
Pitäisi ne kuitenkin hakkuuttaa pois, muistuttamasta niistä

ajoista, jolloin monet haaveet vielä olivat kauniimmat kuin
nyt.

Sillä täytyyhän ihmisen elää, koska on kerran syntynyt.
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Mutta vaikka omenapuut ovat kuolleet, niin onpa nurmi
noussut niiden ympärillä! Ei näy Juutas Käkriäinen jouta-
neen tänne tekemään heinäänsäkään, sillä kyllä hän täältä
sen tehdä saa. Ja tekisi sen luvattakin.

On nurmea!
Ja on kukkia . . .

Sillä on taas kesä, myöhästynyt ja pian loppuva.
Sitä koreutta!
Vihreää ja valkeaa, ja sinistä!
Paitsi päivänkakkarat, nuo keltaisin vuohensilmin katsele-

vat, kirjaavat nurmikon harakanhatut ja kissankellot. Ja hir-
venkellot, joiden sini on vielä tummempaa kuin muiden kello-
kukkien . . . ihan punaisensinistä. Ja onpa siinä toisten kuk-
kien varassa kiipeilevää hiirenhernettäkin, heleän ja punerta-
van sinistä.

Moisessa valkean ja ruohonpäisen ja sinisen sekavuudessa,
jota pursuaa kuin runsaudensarvesta, pilkistelee sieltä täältä
vielä apilaita: tummanpunaisia palleroita, pehmeitä ja mehuk-
kaan näköisiä. Ja on joukossa valkeitakin apilaita, keller-
täviä kuin kerma.

Ja ampiaisilla on nyt ynisemistä ja puuhaa!
Heinäsirkat sirittävät helteisellä rinteellä.
Entä tuolla tuota keltaista loistoa! Niinkuin vaskisia pilk-

kuja ruohikko täynnä: keltanoita . . . melkein kuin kultaa.
Mutta kylmänväristä . . . kuten kullalla rehentelevän ihmisen
sydän on kylmä. Nämä toki . . . vain kukkia.

Vielä kauempana jokin angervo ... Ja kiviaidan vieressä
putkia, joista Käkriäisen pojat saavat pian kumeasointuisia
toitottimia. Angervoista käy väkevä tuoksu.

Ja mikäs tämä haju sitten olikaan? Aapeli vetää sitä ah-
naasti nenäänsä, ja katselee, mistä se tulee. Imelä haju, sel-
lainen että kaivaa sydänalaa. Se on hunajan hajua. Onkohan
se t3 7ttö avannut hunajapurkin verannalla? Vai apilaistako
se lähtee ..

. Tai kanervista tuolta kankailta? Mutta eivät-
hän kanervat vielä kukkine? Tuskin tuntuva ilmavirta kantaa
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sitä tuoksua, ja se herättää ihan hunajanhimoa . . . Hunajaa
vehnäleivälle levitettynä, ja kahvia kerman kanssa.

Tuossa ovat tervakukkaset tietysti ennättäneet kukkia.
Kuinka niitä oli siellä, kuivalla rinteellä, viime kesänäkin. Pu-
naisena mattona ne paistoivat .. . aniliinin väriset. Kuin
mitkäkin Turkin sulttaanit ... On sitä joskus meillä väriä!
Nyt tiukkuu kukkien varsista ruskeaa tervaa.

Mutta onpa sitä itämaalaista komeutta vieläkin Putkinot-
kossa!

Tuossa raunioilla nousee muutamia horsmia, purppuras-
saan.

Sitten, lähempänä rakennuksen ymp3*riäistä kumpua, tulee
kivistä ladottu pengermä, jonka reunassa on siperialaisista
hcrnepuista tehty pensasaitaus.

Hernepalot riippuvat kuin mitkäkin pikku kalat rihmassa ..
siinä aitauksessa.

Aidan takana on karviaismarjapensaita, homeen hävittä-
miä. Mutta Putkinotkon pienokaiset ovat popsineet punaiset
viinimarjat. Tarvitsevathan ne lapset sellaisia. Ja ovatpa
he jättäneet Aapelille kaikki mustat ja suuret viinimarjat,
hänen parhaimmat herkkunsa. Niitä hän nyt maistelee ja
ihailee, nostellen pitkiä ja raskaita oksia.

Mutta sitten hän tähystää pientä huvilaansa, jonka pääty
kohoaa syreenien ja korkeain koivujen välitse. Kauan sitten
ne syreenit tänäkin kesänä ovat jo lakastuttaneet valkeat ja
siniset terttunsa. Mutta yhä sakeammaksi on tullut niiden
kutoma lehtinen verho.

Taivas on loistavan sininen. Ruskea ja punainen on huvila,
ja kiiluupa siitä sinistäkin: vanhanaikaisesti kikkailtu kuisti
ja ikkunanlaudat ovat ryssänsiniset.

Aurinko läikehtii lempeästi. Täällä on hiljaista, linnutkin
ovat nyt vaiti, niin on ilma paahteinen.

Sirkat sirittävät eteläisemmän päädyn kohdalla koivuissa.
Ne koivut olivat korttelinpaksuisia silloin kun tämä huvila

tehtiin, notkistuivat kärrynaisojen sysäyksistä, työmiesten
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ajaessa lautoja rinnettä myöten ylös. Nyt ne ovat korkeita:
niiden huiput kohoavat paljon yli päädyn harjan. Linnun-
holkit ovat tarkasti kätkeytyneet niiden rehevyyteen.

Mutta tuolla toisessa päässä on petäjä, jonka oksia hän karsi
silloin, toistakymmentä vuotta sitten. Petäjä oli melkein
hänen kokoisensa. Nyt se ulottuu räystään tasalle ... Ja
tummahäntäiset oravat pilkistelevät sen oksilta Lyygian ka-
mariin.

Ja tällaisesta paikasta, jossa on vettä ja suurta erämaata,
•— kaikki suomalaiset rakastanevat niitä, -— tällaisesta oli
hän saattanut olla poissa taas tämän kesän! Putkinotkosta,
jonka hiljaisuutta ei häiritse muu kuin joskus mökistä, kor-
kean vuoren takaa kuuluva kiljunta. Mutta lähteepä sieltä
mökistä sen sijaan, nyk3'ään, kun Juutas on hommannut
viinoilla itselleen karjaa, lähtee sieltä maitoa ja voita. Ja
kalaa. Ahkeralta ja reippaalta Rosinalta ja sellaisissa kau-
poissa ystävälliseltä Juutaksella. Ja kaupungista lähtee ma-
keita veskunoita ja viikunoita.

Poissa koko kesän, virittämästä riippumattoaan keinuvien
puiden väliin. Seurustelemasta lihavien unien ja kirjojensa
parissa.

Ennenkin oli hän ollut täältä poissa kesiä, saatuaan tuskin
asumuksensa kuntoon. Joskus ei ollut löytänyt oikein mie-
leistänsä emännöitsijää. Toisen kerran oli jokin hamekansan-
juttu vienyt hänet kesäksi muualle, vieraisiin kaupunkeihin.
Mutta enimmäkseen oli hän jäänyt pois täältä noiden rahojen
vuoksi: kootakseen niitä lisää, rahoja. Niinpä tänäkin kesänä
oli pitänyt kohottaa ne pankkitalletukset puoleentoista sa-
taan tuhanteen. Ja sen on pullea Aapeli tehnyt.

Mutta tämän jälkeen hän ei niitä kohotakaan, sen hän on
päättänyt. Niinkuin usein ennenkin, minkä jälkeen on kui-
tenkin kohottanut. Mutta nyt se on viimeinen kerta! Pitää
tilitellä laskuja elämän kanssa ennenkuin ihan vanhuus tulee.
Hän on jo neljä vuotta vaille viidenkymmenen. Pitää nauttia
siitä, mitä vielä saa. Pitää köllötellä syrjässä.
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Jos missään näkee hän vanhuutensa Putkinotkossa, sillä
joka kerta, kun hän tulee tänne, ovat puut kasvaneet, ja
muistot haastelevat täällä hänelle yhteen paikkaan kasaan-
tuneina.

Tuolla oikealla norossa on pieni puro, johonAapelin kainalo-
ystävä Lauri Falk aikoinaan rakenteli kikkimyllyjä, nuorena
ylioppilaana. Siihen aikaan oli Lauri täällä 3-hden kesän yksi-
nään, asuen mökin entisen vuokralaisen aitassa, sillä huvilaa
ei ollut vielä tehty. Lauri-veitikka oli ikäänkuin Aapelin
pehtorina, kuten he kujeillen keskenään puhuivat. Muttinen
ci tänne joutanut, koska hänen piti ansaita kaupungissa rahoja
huvilan rakentamista varten. Se Lauri kaivoi tänne kuoppia,
joihin sitten omenapuut istutettiin. Neljäkymmentä syvää
kuoppaa. Sitäpaitsi kylvi hän tänne, tulevan huvilan lähis-
tölle, unikoita: kylvi puoli kiloa. Syyllä siis Lauri kehuskeli
ihmisille kylväneensä Muttisen pehtorina ollessaan kaikki
Putkinotkon hovin pellot valmuiksi. Ja pitäjällä ja kauem-
panakin kerrottiin, että niin muka oli asianlaita. Sitä huhua
he kaksi levittelivätkin.

Kas tässä on vielä muutamia valmuja niiltä ajoilta. Ai-
noastaan muutamia . . . verannan vieressä, suuria kuin Juutas
Käkriäisen luja kämmen.

Ja missä on lempeä ja haaveellinen Lauri? Missä lienee . . .

Ulkomailla . . .

Niin on muidenkin tuttavien, jotka kirjoittivat vuosien
takana nimensä ja päivämäärän huvilan kuistin seinään, käy-
dessään siellä tai jäädenkin muutamat ehkä sinne pariksi vii-
koksi. Monet eivät ok sen yhden kerran perästä joutuneet
sinne. Eikä eräitä ole enää missään: heidän silmänsä, jotka
siihen aikaan loistivat täällä ryyppylasinkin ääressä, heidän
kirkkaat silmänsä ovat sammuneet kuolemaan.

Mutta noiden menneiden ihmisten nimikirjoitukset jäivät
Aapelin tervattuun seinään. Ne siinä ikäänkuin huokailevat,
milloin hän katsoo niihin.

Naistenkin nimiä on verannan seinässä.
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Senkin, jonka jalkojen juureen hän könähti täällä, pok-
sahti syksyn kuutamossa. Ruu paistoi suoraan keskeltä lah-
tea, kultainen ja kimmaltava kuu. Hänestä se tuli sitten
hänen rouvansa. Runnes he pian rupesivat riitelemään .. .
Liian herraskainen se oli hänelle, maalaiskansasta syntyneelle.
Eivät he lopulta ymmärtäneet toisiaan.

Ja kerran se kaatoi Aapelille piimää niskaan.
Vanhenevia ja katoavaisia ne ovat ihmisten tunteetkin.
Mutta elää täytyy. Ja uusia kuvittelulta tulee. Ehkäpä

ihminen nyt, kun vanhenee, köyhtyy myös sillä tavoin, että
osaa ymmärtää toista? Osaa ymmärtää ja rakastaa muka
todella. Köyhtyessään rikastuu: muita rakastavaksi, ei ai-
noastaan itseään.

Kolme vuotta sitten oli hän kulkenut muka kihlaamansa
kanssa tuolla rannan polkua, syyskuun verihaapain alla. Rak-
kaasti oli Fanny silloin häneen katsellut.

Mikäpä panee Muttisen nyökkäilemään alakuloisemmin
kuin tirkistely tuonne lahdelle ja sille polulle päin! Mikäpä
hartaammin tarttumaan kuluvaan hetkeen kuin ajan katoa-
minen? Aika vajoaa Aapelin jalkojen alta niinkuin hete .. .

vajoaa mullalta ja viiniltäkin tuoksuva maa.
Lyygian ääni kajahtaa jälleen:
»Missä on minun mörköni? Minun elefanttini? Minun kul-

tainen munani? Missä sinä olet?»
»Häh? Entäs missä minun varikscnmunani?» vastaa Mut-

tinen saman S3'rceniaidan toiselta puolen, jonka takaa vetreä
neiti huudahti.

Sitten ilmestyy Lyygia syreenien aukkoon, kiviselle penger-
mälle, tyhjä vesisanko kädessä. Hänellä on nyt valkoinen ja
mustajuovainen puku, vyöllä pieni esiliina, jonka nauhat ovat
sidotut taakse isolle ruusukkeelle. Päässä myssy: pehmeillä
pitseillään se ympäröi hänen punertavia ja iloisia kasvojaan.
Puseron poviaukosta kuultaa tänään järvellä kiivaasti paah-
tunut rinta.
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Hän tulee Muttisen luokse, ulottuen hänelle juuri olkapää-
hän. Heittääpä sankonsa nurmikkoon ja silittelee, varpailleen
nousten, Muttisen rokonarpisia poskia ja katsoo hänen sil-
miinsä ruskein silmin, jotka vivahtavat tosiaan joskus hiukan
vihertäviltä, niin että Aapeli nytkin sanoo:

»Mitä, minun variksenmunani?»
»Entä minun käpyni?» vastaa Lyygia. »Mitä kuuluu? On-

ko .. . kullanmuruni suruinen? .
.

. Miksi?»
»Ei, ei ole suruinen», vastaa Muttinen. »Mutta minnekä

sinä olet menossa? Sinä kannat vettä. Miksi et lähetä Saaraa?»
Lyygia kiihtyy hiukan:
»Mokomaa. Juhlapuvussaan .. . kertoi tulleensa kaupun-

gista, saaneensa emännöitsijän paikan Sandels-laivassa. Pyy-
däpä sellaista neitiä mihinkään. Närkästyi, kun käskin tuo-

maan puita liiteristä. Minua suututtaa, että se otettiinkin
tänne! Parempi olisi ollut Leea. Tästälähtien teen itse kaikki,
se on hauskaa. Saara .. . milloin nojaa ikkunanlautaa vas-
ten, milloin verannan kaidetta. Ja juttelee, kuinka isoja
kukkia tuossa ruusupehkossa on. Ja valkea pehko on ohut
ihan täpösen täynnä! Mutta rastaat ovat muka syöneet
täältä kaikki viinimarjat ja mansikat. Ja suutari Sinikante-
leen pennut syöneet loput ... ja Vaskilahden emäntä. Ei,
minä en ole enää kesällä Putkinotkosta poissa. En.»

Muttinen arvelee:
»No . . . saathan sinä täällä ollakin.»
Lyygia ihmettelee, että Aapeli aikoo tulla tänne, ja on hy-

villään. Hän jatkaa:
»Ihan kohta saamme kahvia. Minä jätin Saaran katsomaan,

ettei se kuohu. Hyvä oli sittenkin, ettei juotu siellä mökillä
.

.
. En minä .

.
.»

»Niin, mutta», sanoo Muttinen. »Mutta jos sellaiset tarjoa-
vat .. . köyhemmät. Olisihan se loukkaus.»

Lyygia myöntää kyllä, ja lähtee hakemaan vettä kaivosta,
puutarhan alanurkasta. Mennessään lupaa hän antaa Mutti-
selle kahvin kanssa hunajaa ja ranskanpullaa.
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Muttinen ajattelee, että sekö lieneekin äsken täällä niin hu-
najalle haiskahtanut. Hän katselee Lyygian keveää kulkua
omenapuiden taakse. Oi, ihmeellistä, minkälainen hunajan
haju täällä Putkinotkossa on! ... Ja kuinka mukavalta tuo
kulku näyttää: sellainen keppaiseminen, Lyygian hoikka var-
talo, ja paljaiden jalkojen pienet, kiverät varpaat.

Kas nyt rientää Lyygia takaisin, ohimennessään hän nyö-
käyttää päätänsä, ja syreeniportista kadotessaan hän hyräi-
lee taakseen katsellen:

»Kiikun, kiikun, kiikun . . .!»

Kun hän tulee keittiöön, seisoo Saara kyllä hellan ääressä,
mutta kahvi on kuitenkin kuohunut pannun reunoille ja hel-
lalle. Sehän vahinko! Juuri puhdistetulle hellalle! Voi nyt!
Eipä Lyygia voi olla kysymättä, mitä Saara oli sillaikaa teh-
nyt? Saara väittää, että vesi oli loppunut potattikattilasta,
kattila alkanut pihistä, Saara oli peljännyt, että emalji siitä
irtaantuu. Ja kun hän oli nostanut potattikattilaa, silloin oli
kahvipannu pursunut hellalle. Kyllä se oli ennättänyt! Vaikka
hän oli sen nostanut hellan reunallekin. Lyygia ei virka mitään,
sillä näkeepä hän, että pannu on kuohunut keskelle hellaa,
jossa se yhä on. Nyt kaataa Lyygia raitista vettä selvikkeeksi
pannuun ja pyyhkii pannunsa jälleen kirkkaaksi. Hän tök-
käisee kahvelilla perunoita, ne ovatkin kypsiä. Sitten rien-
tää hän kuistille kattamaan kahvi- ja ruokapöytää. Saara
jää paikalleen seisomaan, mutta salaa hän katsahtaa, meneekö
tuo neiti keittiön eteisessä olevaan konttoriin. Siellä kävi
Saarakin kahvin ryöpsähtäessä heilalle. Konttorin peruk-
kaan oli hänellä tärkeää asiaa. Lennätti sinne nuo neidin
kengät. Heti Lyygian lähdettyä vettä hakemaan juoksi hän
ottamaan ne keittiön portaiden vierestä, saksanheiden alta,
jonne hän ne aikaisemmin työnsi. Repäisi nopeasti kengät
paperipussista ja vei eteisen konttoriin. Pussin hän poltti,
ja silloin kahvi kuohahti. Nyt ovat kengät ihan entisellä pai-
kallaan. Viimein! Saara oli aikaisemminkin koettanut niitä
sinne työntää. Kun neiti oli mennyt eteiseen, oli Saara läh-
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tenyt hänen perästään, kcnkäpaketti valmiina seljan takana.
Hän oli koettanut tunkeutua neidin sivuitse pimeään kontto-
riin, jonka avaimet ovat neidin taskussa, udellut ja ihmetellyt,
mitä kaikkia tavaroita konttorissa olisi. Mutta neiti oli tuk-
kinut oviaukon laajalla takalistollaan. Saara koetti pujahtaa
sisään hänen kainalonsa alitse, neiti sysäisi hänet takaisin ja
sanoi, että mitä asiaa Saaralla sinne on. Tuskin Saara sai pa-
kettinsa toistaiseksi piiloon.

Mutta nyt: ei huomannut mitään . . .

Ja iloisena onnistumisestaan istahtaa nuori Saara, kun neiti
tulee takaisin ja alkaa pestä astioita, keittiön tuolille ja kertoo
neidille:

»Siinä se onkin toinen meno . . . kun te täällä puuhaatte.
Ei se sellainen, se rouva. Mutta erossapa tuo jo on! Tapelleet
olivat, natistaneet. Oli antanut Muttiselle selkään. Missähän
se nyt lienee? Toisten miesten kanssa se kuului lentäneen . . .

ja tänne kun tuli, makasi puoleen päivään, ei muka saanut
maata .. . Ihmekös se .. . olisi tehnyt työtä. Vaan rötkötti.
Ja sitä kun piti passata: minä olin vähän aikaa auttamassa.
En minä sellaista ... Ja se piikakin, joka tuli kaupungista,
kyllä se sitä kirosi. Se näet keikkui valveilla kello kuudelta,
ei antanut piikansakaan nukkua. Sellainen kiire oli herran
kanssa riitelemään. Ja sitten päivällä makasi eikä saanut
rauhaa muka missään ...»

Näin juttelee Saara, istuen kädet takapuolten alla. L3*ygia
ei vastaa mitään, ja hänen sieraimensa värähtelevät. Hän
on hiukan mustasukkainen, että Muttisella on ollut vaimo.
Sääliikin Muttista, että hänellä on ollut sellainen vaimo. Ja
samalla on hän ärtynyt, mitähän Saara hänestä itsestäänkin
juoruaa, koska se tällä tavoin toisesta.

Eikä Saara lähde pois, vaikka Lyygia sanoo tulevansa yk-
sinkin toimeen.

»Hyh», myhähtää Saara hänelle vastaukseksi, jatkaen kerto-
muksiaan, kuinka Muttinen ja se rouva morsiamena olivat oi-
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leet hyviä keskenään: metsissä olivat kaiket päivät kuljeksi-
neet. Ja muuta, heh. Ja soudelleet .. .

»Eikö sinua tarvita kotona?» kysyy Lyygia. »Siellähän oli
heinäkiire.»

»Eipähän tuosta», vastaa Saara. »Usein se isä tekee heinää
syyskuussakin, enemmän sitä vaan kuuluu tulevan ...»

Lyygia sanoo:
»Mutta nyt saat kahvia. Ja mitä se tavaroiden kantami-

nen maksaa? Minulla on .. . kiirettä ..
.»

»Eipähän tuota tiedä», vastaa Saara.
»No, se täytyy sanoa!» huudahtaa Lyygia. »Mielesi mukaan.

Jaha, vai et tiedä. Minä kutsun herraa, hän saa maksaa si-
nulle. Ja ruuallekin hän voi tulla.»

Lyygia katoaa. Salin ulko-ovelta hän huutaa:
»Hohoi! Sielläkö sinä olet, minun ryssäni? Minun tatti-

hattuni! Tule ruualle. Ja Saara .. . Saara tahtoo lähteä.
Hänelle pitää maksaa. Ja katsopas noita kcisarinkruunuja,
miten kauniita kukkia niissä on. Ja miten kaunis tuo pensas,
särjettysydän.»

Muttinen tulee kuistille, mekko housujen päällä ja leveä
juurihattu päässä. Mielihyvällä näkee hän kuistin toisessa
kulmauksessa ruokapöydän, puoleksi katettuna, valkealla lii-
nalla peitetyn. Kahdet lautaset ... Ja kahdet suuret kahvi-
kupit, jotka ovat siniset ja koristetut kultaisilla kukkasilla.
Mutta keskellä pöytää on putelissa suuria, punaisia kinnukka-
ruusuja.

Lyygia asettuu Aapelin eteen, kietaisee kätensä hänen pak-
suun kaulaansa. Siinä hän hyräilee ja suututtelee:

»Kun tuo Saara nyt menisi! Että saisimme olla ja syödä
rauhassa. Ai, ai, ikäheiniä .. . verhoavat kuistin niinkuin
uutimet. Muistatko niiden kukat .. . kuin porsliinikukkia.
Hellan-kuutis . . . Mutta maksa nyt Saaralle ...»

Aapeli lähtee sisään. Eipä mahdukaan hänen hattunsa
ovesta. Kas niin, Lyygia pistää sen kuistin seinälle nau-
laan.
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Salin ikkunoista on otettu pois sanomalehtipaperit. Lyygia
tulee myöskin pieneen saliin. Tuossa on jo kiijava sohvaraa-
nukin pölytetty, mutta sohvaa ei Lyygia ole mitenkään jak-
sanut siirtää yksinään saliin. Aapelin kamari on jo melkein
valmis. Reltajuovaiset uutimet heilahtelevat ikkunassa,
ovesta käyvässä ilmanhengessä. Sänkykin on niin houkut-
televa, sen valkeat raidit ja paksut peitot. Ja sängyn vie-
ress^on pöytä, ja pöydällä lamppu, ja pussissa rusinoita. Sekä
kirjoja.

Mutta seinällä sänkyä vastapäätä on Muttisen jumala: Tols-
toin kuva, paljasjalkaisen, pitkä rohdinpaita päällä ja peuka-
lot vyön alla. Siinä se seisoo kumarassa, pitkine partoineen.

Yöpöydän laatikossa on revolveri, jota Ly3*gia näyttää
Muttiselle: että sekin on siellä, varkaiden varalta. Muttinen
sanoo:

»Niin, näitkö sinä . . . mökissä oli taas se mies? Se Rosinan
veli .. . linnassa istunut? Että Käkriäisillä pitää olla sellai-
sia omaisia! Ja muistatko, kuinka siellä istui kaiken viime
kesää kummallisia miehiä? Mesopotamialaisia, muka marja-
matkoilla. Mutta viinastahan ne Juutaksen kanssa ... Ja
muistatko, että se Sinikanteleen akka . . . kertoi Käkriäisen
uhanneen lyödä minua puukoUa?»

»Mutta minäpä en anna lyödä!» huudahtaa Lyygia. »Minä
ammun, jos yrittävät ... Ja sellainen akka: juoruaa.»

»Sinä? Häh? Sinä uskallat?» ällistelee Muttinen.
»Minä uskallan! Ja eihän se Juutas vakavissaan. Se on

häneltä sellaista kerskumista», sanoo Lyygia.
Muttinen arvelee:
»Niin, niin . . . tosiaan . . . Ehkäpä se on sellaista häneltä,

mutta tuo musta mies, hänen lankonsa. Hyi hemmetti! Ikä-
vää on huono väli . . . kansan kanssa. Ei, loppu tästä täj tyy
tulla. Ja minä aionkin sen tehdä . . . No, sen saat kuulla sit-
ten myöhemmin. Pian tästä juttelemme .. .»

Nyt menee Aapeli keittiöön, rupattelee Saaralle ja antaa hä-
nelle vaivaisen markan, koska näet Saara ei tiedä, mitä tuosta
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nyt ottaisi. Antaapa hädissään viisi markkaa lisää, koska
Saara nyrpistää suutaan. Lyygia katsoo Muttiseen ihmeis-
sään, alkaessaan noppia perunoita kattilasta ja py3'täen Mut-
tista ruualle, sillä perunat jäähtyvät jo. Ja sitten lähdetään
kuistille, Muttinen ja hänen hentukkansa. Ly3'gia sijoit-
telee korituolit ruokapöydän ääreen ja toiseen tuoliin kan-
taa hän kolme tyynyä. Niiden tyynyjen keskellä Muttinen
nyt istuu.

Mutta tuskin on Lyygia tuonut ruuat pöytään, niin Saara-
kin tulee kuistille, joten neiti ei voikaan rauhassa sitoa ruoka-
liinaa porsaansa kaulaan, itsensä täytyy Muttisen solmia se
siihen. Ja itsensä pitää hänen kuoria perunansakin . . . ohuet
ja hienot kuoret, jotka nuorissa perunoissa ovat hiukan myr-
kyllisiä. Mitäs, jos Muttinen kuolisi perunamyrkytykseen?
Silloin L3*ygia itkisi. Mutta maitoa kaataa hän Muttiselle.
Ja herra siunatkoon, hummerilaatikot on hän unohtanut avaa-
matta! Nyt hän juoksee niitä hakemaan, keittiöön: siellä
ovat puukot ja vasarat jakaikki. Ja sitten hän tulee takaisin,
istahtaa Aapelia vastapäätä ja alkaa halukkaasti syödä.

»Syö, syö . . . nuoria perunoita!» huudahtaa Lyygia. »Juu-
taksen perunoita, makeita kuin omenoita.»

Onpa Muttisella hyvä pöydässä. On vehnäleipää ja tuoretta
voita, tänä aamuna kaupungin torilta ostettua. On silavaa,
vaaleanpunaista kuin ruusun terälehdet, pehmeää kuin lin-
nunliha. Ja paitsi sardiineita on noita hummereita. On kai-
kenlaista muutakin, sillä Muttinen, nälkämaan torpassa syn-
tyiiy*t, herkuttelee toki, kun on kerran päässyt kavahtamaan
maistuvien ääreen. Hän syö rasvaisesti, imelästi ja paljon.
Milloin hänen suussaan ei ole muuta, niin on rusina taikka
suklaanappi. Ja hän on valinnut sananparrekseen Bellmanin
säkeet, että kun hän kuolee, on hänen suuhunsa pistettävä
karamelli.

Nyt kehuu Lyygia varustaneensa hänelle vielä sellaistakin,
jota hän ei kuitenkaan ilmoita ennenkuin sitten. Mutta hyvää
sanoo neiti sen olevan.
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Aurinko hauteke Aapelia ikäheinien välitse selkään, sillä
hän istuu kaiteen puolella. Lyygia jälleen vastapäätä häntä,
edessään nuo elämänlankojen verhot, Putkinotkon kiiltelevä
lahti sekä Muttisen hipallaan riippuvien luomien alta katsele-
vat silmät, joita Lyygia pitää sinisinä. Niistä silmistä tekisi
hänen mielensä jo päästä puhumaankin, täällä Putkinotkossa.
Oikein hän unohtaa kahvelia pitelevän kätensä lautasen reu-
naa vasten, kun Aapeli katsoo häneen. Ja Lyygia kallistaa
päänsä syrjään, olkaansa vasten, niin mieleinen on se rakas-
tetun katse. Ja hän sanoo punastellen: (

»No, no. Ei saa katsoa. Ei saa!»
Kaikenlaista hellää olisi Lyygialla juteltavaa, kymmenen

uutta ja järjetöntä lempinimeä. Mutta tuossahan seisoo Saara
kyynäräisillään kuistin kaidetta vasten. Katselee heidän syö-
mistään. Kertoo Pietarista ja Ronstaasta, jossa hän on kyllä
haistellut tuollaisia kaloja, mutta ei hän niitä syö: niissä on
liinaöljyä. Eikö se ole ätläkkää syödä, sellainen? Tervahöy-
r3'issä ei syödä kovin isoja muikkujakaan ... on niitä ostaa
pieniäkin. Mutta riisipuuroa kun syö .. . kaivaa kuopan
silmäksi ja panee siihen voita: neljänneskilo voita veroksi joka
miestä kohti ...Ja kalpaasista se tulee vasta ... Se on ihan
totta.

Tuo Saarakos alkaa Lyygiaa suututtaa. Yhtäkkiä iskee
Ly3'gia Aapelille silmää, nojaa pyöreän kyynärpäänsä pöy-
tään, kääntää kasvonsa niin, ettei Saara niitä huomaa, ja
huudahtaa:

»Mutta, herra siunatkoon, nyt jäikin öljy panematta moot-
torin säiliöön. Ja entinen loppui. Ei nyt päästäkään moot-
torilla takaisin Räkriäistcn puolelle . . . sillä eihän me ruveta
enää öljyn kanssa vehkeikmään? Ja siinä tahraa itsensä.
Eihän . . .?»

Tämän sanoo Lyygia rukoilevasti. Hän jatkaa:
»Me lähdemmekin Räkriäisille jalkaisin, emmekä mootto-

rilla. Ja me tehdään kävelyretki . . . pitkä, oikein pitkä. Niin
että parhaiksi joudumme saunaan.»
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Saara teristää korviaan. Hän odotti täällä moottorimatkaa
takaisin mökille, jos viipyi ajankuluksikin tässä. Kyllä hän
on huomannut neidin puheissa vihjauksia, että hänen olisi
lähdettävä matkaansa, mutta eipä ole kiusallakaan hievah-
tanut. Ja vieläkin epäilee hän Ljygian sanoissa jotain viek-
kautta. Nyt myöntää Muttinen:

»No niin . . . passaahan rehlekteerata . . . sitä kävelyä.»
Jä neiti jatkaa:
»Juuri niin. Ja sinunhan olisi katseltava raja-aitoja. Men-

nään niemen ympäri. Oikein pitkä matka.»
Saara kuulee, mitä neiti puhuu raja-aidoista. Niistä kaa-

tuneista, joista on niin paljon puhuttu. Pitäisipä mennä ker-
tomaan isälle ja äidille, että niitä nämä menevät nuuskimaan.
Ja tekisi myöskin mieli kulkea näiden perästä ja nuuskia, mitä
ne puhuvat niistä aidoista ... jos ne niistä puhuvat: muuta
tekevät. Pitäisi, koira vieköön ..

.!

Mutta Saarallahan ei ole kenkiä jalassa. Se heidän peräs-
tään juoskoon pitkin kivikoita ja rytöjä!

Vielä viipyy Saara hetken: kuulostelee, lähtevätkö ne to-
siaan jalkaisin.

Siitä hauskasta kävelystä ne vain haastelevat.
Sitten sanoo Saara, että pitäneepä hänen tästä jo mennä.

Hymyillen hän hyvästelee ja kepsuttaa alas kuistin portaita.
Huvilan nurkan takana hän seisahtuu, saksanheiden kät-

köön. Äkäinen hän on, varsinkin tuolle neidille. Jos hän
olisi tämän tiennyt, että hänen täytyy ruveta kantamaan
täällä puut ja kaikki ja kävellä vielä jalkaisinkotiin, niin ei
hän, helkkari vie, olisi tänne tullutkaan. Olisi heittänyt ne
valkeat kengät vaikka saunankiukaan holmiin. Jos niitä olisi
tiedusteltu, ei kukaan mökin väestä, aikuisista, olisi mennyt
hiiskumaan sellaisesta ...ja mitäpä pienten pentujen loruista!

Nytpä kantaa Lyygia pöytään sen yllätyksensä: täyden
lautasellisen maamansikoita, kermassa ja sokeroituja. Sen
verran hän toki oli saanut niitä porsaalleen rastaiden kyn-
sistä. Ja kasvaa niitä vielä uusia! Sitten hyvä neiti istuu
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Aapelin viereen ja syöttää hänelle marjoja, lusikalla. Itse
hän ei tahdo yhtä ainoaa marjaa. Kunnes Muttinen suuttuu
ja työntää lautasen pois edestään. Lyygia vetää sen siihen
jälleen, ja Aapeli sysää sen Lyygian eteen. Taas Lyygia
työntää lautasta, on suuttuvinaan ja inttää, ettei hän mar-
joja syö, ja uhkaa heittää ne yli kaiteen. Sitten alkaa hän
niitä syödä ja huudahtelee, että ne ovat niin makeita kuin . . .

»Kuin sammakot? Kuin onkimadot?» kysyy Muttinen.
»Eipäs!» väittää toinen.
Muttinen kysyy:
»Mitkäs sitten? Kuin liinaöljykö.»
»Hyi!» sanoo Lyygia. »Mutta nytpä saadaan kahvia. Kah-

via ja hunajaa . . .»

»Mainiota. Hunajaa minä jo haistelinkin ilmassa», sanoo
Aapeli.

Sitten juovat he kahvia.
Kun he ovat juoneet kahvit, silloin näkyykin olevan jo

aika lähteä ongelle, Putkinotkon lammelle.
»Jossa on lumpeita!» huudahtaa Lyygia.
»Niin. Ja vetehisiä!» jatkaa Muttisen Aapeli. »Ja sitten

oikeaan saunaan, oikein nokiseen.»
Mutta vielä on Lyygian kaivettava laatikoita ja otettava

ieltä lakanat ja muut. Nyt vääntää hän ovet tarkasti luk-
koon ja juoksee Aapelin perästä, joka menee jo alas puu-
tarhan portaita. Siinä täytyy Lyygian kuitenkin pysähtyä,
voi, voi, sillä häneltä unohtui ottamatta mukaan rusinoita,
joita ilman Muttinen ei voi elää. Mutta pian juoksee hän ta-
kaisin sisältä. Kepsuttaa alas puutarhan ruohoittunutta tietä,
käsivarrellaan lakanat ja kädessä rusinapussi. Hartioilla on
hänellä liehuva liina, punertavilla ja sinisillä kukilla koris-
tettu, ohut kuin hämähäkinseitti. Kuolleiden omenapuiden
kohdalla työntää hän rusinapussin Aapelin kuljetettavaksi.
Eipä Aapelilla olekaan enää ryssänpaita housujen päällä: ei-
hän sitä niin sentään sovi kansalle näyttäytyä! He panevat
moottorin lukkoon. Ja sitten he menevät saunalle, ottavat
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siitä onkensa ja madot. Eivätkä he raja-aidoista välitäkään.
Mutta niemen ympäri he tosiaan kiertävät . . . katsellakseen
niitä viimekesäisiä paikkoja. Oi sitä kesää .. . heidän en-
simmäistään! Kuinka ilma oli silloin autereista .. . aivan
kuin kultatomua . . . Mutta nyt ehdottaa Lyygia, että kun
he menevät lammelle onkimaan, eivät he enää riitelekään.
Viime kesänä he riitelivät aina, aina. Jos Lyygia tohti on-
gella hiiskua jotakin, niin silloin se oli Aapelista paha.

»Niin, kun sinä säikytit kalat huudollasi!» puolustautuu
Aapeli.

Ja Lyygia puolustautuu:
»Mutta kuinka voi olla huutamatta, kun kala, kauhea, ny-

käisee! Mutta tänä kesänä minä olen hiljaa kuin hiiri.»
Tulee huvilan portti, punaisen ja sinisen värinen, lehdon

varjossa. Se portti on tehty kuorituista haapapuista, sen
päällyspuun ylitse kaartuu notkea raidan lehvä. Kun he
avaavat sen, narisee se tuttavallisesti. Siitä he alenevat nyt
viileään lehtoon. Polulla sulkevat leppien pitkiksi kasvaneet
oksat tietä, niinkuin viime .kesänäkin. Aapeli kulkee hattu
kädessä lehvien välitse ja taittaa oksia. Itikatkin piste-
levät siellä niinkuin menneenä vuonna. Tuossa on kallio,
jolla he silloin kävelyretkillään istuivat. Ja sitten jatkuu taas
tie, mutta kapeampana, he eivät mahdu käymään vieretys-
ten. Se ura nousee rannan suurille kivilohkareille. Aurinko
paistaa niin, että kivet ovat vielä aivan lämpimät. Matalan
vastarannan lepikko on tumma. H3'tt3'set tanssivat auringon
punertavassa hohteessa. Lahden suu kiiltää hopeisena.

Mutta kukapa kulkee heidän perästään, vaikkeivät he sitä
huomaa? Onko se kalevalaisen metsän sinipiika? Saara se
on. Hiljaa hän tulee. Kun lehto sakenee, kulkee hän no-
peammin. Avautuu pieni aho, hän jää tuokioksi sen toiselle
puolelle ja kuuntelee leveä suu auki. Niin menee pari mi-
nuuttia. Saara kiertää vielä ahon yläreunaa myöten. Hän
tahtoisi tietää, mitä he tekevät. Sen hän on jo matkalla kuul-
lut, etteivät he aiokaan katsella aitoja. Tuke korkea koi-
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vikko, puhdasrunkoinen kuin kauniin marmorikirkon pila-
risto. Ruoho puiden juurissa on kaunista. Ja sitten alkaa
havuinen ja kuiva polku, petäjikön halki raivattu. Polku
vie niemen kärkeä pitkin; pohjoiseen päin suojaa sitä vuori,
joten siellä ei tunnu hienointakaan ilmanhenkäystä. Ja sit-
ten tulee auringonkylpy-paikka: lämpöisesti hohtavaa hiek-
kaa, toisella puolella kätkevä kallioseinä. Hietikolla Lyygia
huudahtaa:

»Onkohan täällä vielä se uuni, jossa viime kesänä kahvia
keitettiin? On, on se.»

»Entä tuo toinen poukama. Siellä ui joku .. . kädet poh-
jassa», sanoo Aapeli. »Mikä lienee ollut, hylje .. . mutta pu-
nainen. Muistutti hiukan sitä aallotarta, joka sukeltaa ty-
perän Böcklinin taulussa. Sen taulun nimi on Aaltojen leikki.»

Siten kulkevat he jälleen. Lehdossa uinuu illan viilenevä
varjo, ja siellä on lehmiä, Käkriäisten karjaa. Lyygia tuntee
hyvin ainakin Yömin, joka on punaisen ja mustan kirjava.

Mutta siellä on myöskin härkä. Lieneeköhän Käkriäisen
mullikka kasvanut näin paljon viime kesästä? Muttinen
arastelee hiukan härkää. Se katselee heitä nyt ja ynisee, ja
alkaa tulla kohti. Muttinen kiipeää kalliolle, ja Lyygia hä-
nen perästään. Rorkean kukkulan harjalle he joutuvat.

Päivä paistaa vuorelle. Valkea jäkälä leviää siellä kuin mi-
käkin tuuhea matto, ja tuolta kuusien ja koivujen ylitse,
joiden huiput nousevat heidän jalkojensa juuresta, näkyy
Saimaa, autereisena ja tyynenä. Vain tuokion oli päivällä
heikkoa tuulta. Nyt se on lakannut. Ulappa muuttuu vä-
hitellen omituisesti punansinertäväksi. Pilvistä se vivahdus
tulee. Niitä on kohonnut ilmanrannalk, auringon alle, joka
saa yhä punaisemman värin. Pilvet tapaavat jo alenevaa
aurinkoa ja luovat veteen paitsi heijasteita päärmeittensä kel-
lasta punansinisen kokonaiskuvansa.

»Voi kuinka täällä on kaunista . . . Putkinotkossa!» huo-
kaisee Aapeli, pistäen rusinan suuhunsa.

Ongelle on jouduttava.
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Saara on kääntynyt laakson toisella puolella takaisin. Kuka
heidän perästään juoksemaan: ihan ympäri ne tosiaan kier-
tävät. Ja kapuavat kallioille. Saara on pysähtynyt ja sano-
nut itselleen:

»Minä . . . hatsunen!»
Sitten on Saara lähtenyt takaisin huvilalle ja sieltä oiko-

polulle, joka vie Putkinotkon mökille.
Mutta Aapeli ja Lyygia laskeutuvat jälleen uuteen rotkoon.

Kiipeävät rotkosta taas kummulle, vähän äskeistä matalam-
malle. Ja silloin alkaakin kuulua edestäpäin meteliä ja huu-
toja. Rosina Käkriäisen ja lasten ääniä.

Tuossa on Putkinotkon lampi vuoren alla. Lammen toi-
sella puolella mäki, sen harjalla kuumottaa tumma mökki,
ja vielä tummempi riihi. Ja niiden takana kiiluu saarinen
ulappa.

Lampi on syvällä ja musta. Ehkä neljänneskilometriä pit-
kä, mutta niin kapea, että se näyttää mahtavalta joelta.
Taivas hohtaa tummansinisenä sen keskeltä, mutta rannat
ovat metsän varjossa. Toisessa päässä leikkii lammen kal-
volla hopeinen aurinko.

He laskeutuvat vuorelta. Äänet kuuluvat selvempinä.
Mutta äänien ylitse kaikuu suokurpan itku, kun lintu len-

telee levottomana lammen perukassa niityllä, pesäpaikkansa
ympärillä. Kurppa huutaa kimeästi ja erämaisesti.

Tämän vuoren juurella on sakea lepikko, johon polku pai-
nuu. Ja yhtäkkiä tulee ruispellon aidan nurkkaus. He ka-
puavat aidasta ja kiertävät kovaksi tallattua polkua rukiin
reunaa pitkin. Kuinka ruis tuoksuaa .. . viileältä. Ihmeel-
listä täällä maalla! Tähkäiset oljenkorret kallistuvat heidän
polulleen. Ja kas, ruiskukkia. Niiden sininen hchde reunus-
taa pellon juurta kuin mikäkin hohtava matto. Entä hors-
mat Käkriäisen raunioilla . .

.!

Siinä he seisovat hetken. Lyygia äännähtää:
»Katso, miten aurinko punertaa tähkäpäissä.»
»Entä herneenkukkia, kirjavia . .

.» tietää Aapeli.
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»Valkeita ja tummanpunaisia», sanoo Lyygia.
Mökin savupiipusta leijailee sauhua.
Tuossa niitty: siellä lemahtaa vielä viileämmältä kuin pel-

lolla. Lemahtaa angervoilta ja lammen vedeltä, ja kuivu-
neilta heiniltä. Heinäväen juttelu kuuluu aivan tuon viida-
kon toiselta puolelta.

Kun he pujahtavat sakeaan pajukkoon, mennäkseen lam-
mesta onkimaan, rähähtää Hurja haukkumaan. Rähähtää
niin, että kaiku hyppii metsänrinteillä, ja Maunon Pertta
alkaa laulaa. Mutta Hurjan haukunnasta ja Pertan säkeiden
välistä ärähtää Juutas Käkriäisen ääni:

»Häh, mitä, Saara? Ja minä . . . kun en kärsi sellaisia pu-
heita .. . epärehellisiä. Rehellisyyttä minä .. .»

Muiden heinämiesten tarinat hiljenevät epäselväksi muti-
naksi. Hevosen jalat vain kopisevat ladon luona penkerellä.
Siellä vedättää Ananias heiniä. Käkriäinen ja Leja ovat niit-
tämässä, Maunon Pertta ja Sanelma haravoivat Rosina rien-
tää paraikaa ylös mökille. Saara näkyy istuvan pientarella,
mutta Mauno Kypenäinen seisoskelee rannalla, tuolla vähän
matkan päässä, missä Topi on onkimassa. Ja muutaman as-
kelen päässä Topista onkii myöskin pikku Sanelma.

Nyt huomaa Mauno uudet onkijat, herran ja neidin. Hän
lähtee köntimään verkakseen toisten heinämiesten luokse.
Siellä hän sitten jälleen seisoo.

Lyygia sanoo:
»Katso, kuinka Sanelman onkea nykii! Mennään sinne.»
Ja he menevät sinne. Tulevat lähemmäksi Topia. Topilla

on isänsä karvahattu korvilla.
»Kah, mikäs sinulla on päässä?» kysyy Aapeli.
Topi mutisee jotakin epäselvästi.
»Mitä sinä mutiset?» kysyy Aapeli.
Topi sylkäisee, hänen suustaan luiskahtaa jotain samma-

likkoon.
»Mitä sinä syljeskelet?» kysyy jälleen Muttinen. »Mikä si-

nulla oli suussa?»
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»Lie-r-ro», vastaa Topi.
Aapeli ihmettelee:
»Liero! Hihuu ..

.! Suussako sinä matoja pidät?»
»Niin, kun Sanukka vei matopör-r-telön», sorahuttaa Topi.

»Ja mikäs teillä itsellänne on päässä?»
»Mikäkö? Mikäs sinulla sitten?» kysyy Muttinen.
»Se on r-reuhka!» kehaisee Topi. »Pitää .. . tässä tätä ke-

sää koettaa mä-r-rättää. Mutta mistä p—r-r-keleestä te olette
tuollaisen hatun saanut? Kunpahan lehmät sen näkevät . . .

ja meidän Poika . . . niin syövät mur-r-kinakseen!»
»Älä sinä . . . madonsyöjä!» uhkaa Muttinen.
»Hyst, hyst!» sanoo Lyygia, joka on käännellyt onkensa

auki ja alkaa onkia.
Mutta ennnenkuin Lyygia alkaa, on Aapelin pantava mato

hänen koukkuunsa, koska hän ei itse voi, ei voi!
Sitten he onkivat, kaikki neljä.
On hiljaista. Heinämiehet niittävät ja haravoivat. Kuu-

luu viikatteiden ja haravien suhinaa.
Suokurppa alkaa jälleen piipattaa ja lentää kaaressa niityn

kohdalla.
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niittää Lejan kintereillä.
I JIV Puoli tuntia sitten oli hän istuskellut vielä tuolla
N^ Mauno Kypenäisen ja Rosinan kanssa, ladon seinän

juurella. Rosina se hänet viittilöi Maunon puheille .. .

Hiljalleen pakisten sopivat he siinä lopullisesti sitten, että
tulevana yönä se viinanpoltto alettaisiin. He pohtivat joka
kohdan selväksi ja päättivät sitäpaitsi, että koska Muttinen
saattaisi epäillä jotain, kun Maunon väki on täällä, niin
alkaisi Juutas Maunon avulla ja Ananiaksen kanssa korjailla
tässä tupaakin: sanoisi kysyttäessä, että Mauno oleksii Putki-
notkossa sitä varten. Maunon Pertta ja Sanelma jälleen oli-
sivat tulleet Putkinotkoon heinäntekoon, niinkuin Rosina jo
Potamiassa keksi ehdottaa tekosyyksi. Eiväthän näet Käk-
riäinen ja Ananias siihen jouda tuvan korjuulta. Päivällä
siis Ananias, Juutas ja Mauno veistelisivät hirsiä ja sijoitteli-
sivat niitä paikoilleen minkä jaksaisivat. Mutta yöllä tekisi-
vät he sitä omaa askarettaan . . . niin se tupakin tulisi kun-
toon. Joten Mauno voisi syksylläkin ehkä jäädä tänne . . .

tai Pertta ja Sanelma majailla Muttisen saunassa, Maunon
kulkiessa Juutaksen kanssa läänissä. Huvilan saunaan tullee
tosin lukko ovelle, mutta Mauno luulee siihenkin keinot kek-
sivänsä. Sillä tavoin yritettäisiin, kunnes Mauno löytäisi
itselleen vakituisen asunnon, voisi läänissä Juutaksen kanssa
kävellessään valita. Eikähän tuo Muttinen nyt niin tuimaa
ollutkaan kuin luultiin .. . Mutta saattaa sillä olla vielä
muuta nahkassa.
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Niin on ladon seinämällä päätetty. Sitten on Rosina alka-
nut hoputtaa Juutasta niittämään. Itse pistäysi hän mö-
kille, missä ei ollut ketään muita kuin Ester ja pikku Re-
pekka ja vielä pienempi Luukas. Malakias, Jopi ja Topi oli-
vat menneet uunipuita hakemaan. Nyt kirkui Repekka tu-
van nurkalla ja Luukas itki tuvassa. Rosinalla oli muutakin
asiaakartanolle, mentävä katsomaan taikinaansa. Hän juoksi
ylös rinnettä, kaapaisi Repekan syliinsä ja kantoi hänet si-
sään. Rarjapihalk olivatkin pojat tuoneet jo uunipuita: hak-
kasivat niitä siellä lyhemmiksi, nimittäin Topi hakkasi, ja
Malakias ja Jopi kantoivat tuvan uunin eteen. Rosina pisti
kiireesti uunin lämpiämään. Sitten työnsi hän rintaa Luuk-
kaalle, joka rauhoittuikin, niin ettei sitä niitylle tarvinnutkaan
viedä. Repekalle antoi Rosina voileivän ja Esteriä käski hän
huutamaan kovasti, jos kekäle sattuisi uunista putoamaan.
Sitten lähti Rosina takaisin lammen rannalle ja alkoi hara-
voida Maunon jättämällä haravalla, sillä eihän se Mauno viit-
sinyt: meni pikku Sanelman onkimista katsomaan, kun huo-
masi Sanelman huutavan, että kala syö.

Maunon kävellessä rannalle ajoi Ananias hevosineen häntä
vastaan. Hevonen sattui pysähtymään, ja Ananias antoi sen
seisoa. Siinä kysyi hän Maunolta, kysyi hiukan naurahtaen,
mitäs se Juutas Räkriäinen oli niin vihoitellut. Mauno kat-
soi Ananiakseen kujeikvasti ja ylpeästi, ja sanoi, että olipa-
han vain . . . mitä lienee ollut pientä kärhää. Mutta nyt se
oli jo selvitetty. Ja Mauno jäisi tänne korjaamaan tupaa . . .

ja tekemään muutakin, jonka Ananias kyllä saisi tietää, kun-
han aika joutuisi ... jo tänä iltana.

Niin sanoi Mauno, varmasti luvaten.
Ananias mietti hevosta niitynpäähän hoputelkssaan, mitä-

hän se eno oikein suunnittelee. Jotain parempaa sillä on mie-
lessä kuin tuvan korjaaminen, sillä eihän se Mauno ole kir-
vesmieskään. Ja miettipä Ananias, että niinkö lienee isä pel-
jästynyt Muttisen tulosta, että pyysi Maunoa heti siihen työ-
hön ... Ja hyvähän olisi, että tupa tulisi asuttavaksi, sillä
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tukala olisi talvella elää saunassa. Mutta pelkällä Muttisen
murinalla se nyt ei tulekaan ... jos ei oma asia vaatisi sitä
korjaamaan.

Kun Ananias joutui niityn päähän, toisten heinämiesten pa-
riin, sattui Leja siellä juuri oikaisemaan selkäänsä, ja muut-
kin hengähtivät. Silloin alkoi Ananias pakinoida, jatkaen äs-
keistä ajatustaan tuosta Muttisen murinasta:

»He . . . hyvin se taisi katsella näitä salvaimia . .
. näitä-

kin ..
. Muttinen. Mutta ..

. siitähän se nyt, komentami-
sesta, haha. Manuuttaisi oikeuteen, mahtailija. Kun kerran
uhkaa. Tekisi niinkuin entinen isäntä ... jolle mökkiläinen
vastasi . . . Osaisin minäkin hänelle vastata ..

.»

»No, mitenkä sinä vastaisit?» kysyi Rosina, joka samassa
joutui tuvalta.

Ananias sanoi:
»Vastaisin niinkuin se entinen mökkiläinen. Hän kun ei

ollut korjannut rakennuksiaan. Niin isäntä tuli ahdistelemaan
.. . manuutti käräjiin. Kanteli päälle, että tämä mies ei ole
korjannut mökkinsä salvaintakaan. Silloin mökkiläinen sa-
noi ...»

»Mitä se sanoi?» kysyivät muut.
»Sanoi ..

. mitenkäs se olikaan?» miettii Ananias. »Tuo
enohan se sitä taisi tarinoida .

.
. Niin, vastasi korkiaUe oi-

keudelle, että korjasinhan minä salvaimia: kun salvain pu-
tosi, niin korjasin uuniin. Ja sanoi, ettei hän tiennyt, mihin
ne piti korjata: ei ollut isäntä neuvonut, ainoastaan käskenyt
korjaamaan ne salvaimet ...»

Rosina ja Maunon Pertta nauroivat. Juutas Käkriäinen hö-
risti korviaan ja huudahti:

»Haha . . . olihan se . . . vastaus . .
.»

Ja sitten rähähti hän kovempaan nauruun ja sanoi:
»Haha . . J Olihan se!»
Rosina nauroi:
»Hihii! Mutta mitähän tuo tuomari siihen, se rasvamaha?

Ihanko tuo vapautti mökkiläisen?»
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»Vapautti!» huudahti Ananias. »Johan vapautti! Karjaisi
miehelle, että puhu, mitä tiedät.»

»Ja mitäs mies?» kysyi Rosina.
Ananias kertoo:
»Mies .. . ensin ällisteli ja sitten alkoi puhua. Ei tuleen,

mutta suullaan . . . puheli. Sanoi, että: No ennen, kun minä
olin pienenä poikana isän kanssa nuotalla, niin kun väännet-
tiin nuottavappeilla isoa kiveä . . . niin se kivi kun putosi
järveen . . . Niin se kun pani: Lumpsis! Sen minä tiedän . . .»

»Niinkö se sanoi, se mökkiläinen?» kysyi Rosina.
»Niin . . . Että kivi pani: Lumpsis. Sen sanoi tietävänsä,

kun käskettiin puhumaan, mitä hän tietää», nauroi Ananias.
Ja kaikki nauroivat. Ylinnä kuului Käkriäisen ääni. Hän

istahti kivelle ja rähähti jälleen, pistäen tupakaksi:
»Hehe, osasipas sanoa! Ja mitäs se herrassyötinki siihen?

Ja . . . mutta kuulkaahan . . . olihan se kerran tällainenkin
seikka tai kasku. Antakaa kun minä kerron! Se olikin .. .

vähän toista, se! Tällainen se kasku oli.»
Juutas aikoi ruveta kertomaan jotain tarinaa. Mutta sa-

massa tuli Saara heinämiesten luokse, tuli oikotietä Muttisen
huvilalta. Riensi toisille kertomaan, että nyt herra sutensa

kanssa kahmuaa raja-aitoja katsomassa.
Juutaksen hyvä tuuli katkesi. Ärtyisellä äänellä hän sanoi

ainoastaan:
»Mitäh?»
Ja sitten käski hän Ananiasta niittämään, koska nuo kui-

vat heinätkin oli vedetty jo melkein loppuun.
Mutta kun Saara tiesi sitten, että Muttinen oli motkotta-

nut hänelle housuistaan ja sanonut Käkriäisen Juutaksen pi-
täneen talvella hänen housujaan, niitä vanhoja ja engelskan-
nahkaisia, jotka herralla ovat olleet jo monet kesät kalahou-
suina, mutta nyt hänellä on paita pöksyjen päällä kuin venä-
läisillä, silloin hörähti Käkriäinen jälleen:

»Mitäh? Minä hänen housujaan . . .?»

Ja Rosina huudahti;
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»Elä nyt! Niinkö se . . .?»

Ja Maunon Pertta:
»Sinä valehtelet, Saara. Valehtelet. Valehtelet!»
Saara vannoskeli puhuvansa totta. Niin oli herra rähissyt.

Ilkeäksi se on ruvennut. Ja kun se oli rähissyt, niin Saaran
oli tehnyt mieli sanoa hänelle: »Anteeksi, hyvä herra ja ruh-
tinas. Ei me olla sinun housujesi vaivaisia. Anteeksi, että
luulin rasvapytyn vanteeksi.»

»Niinkö sinä sille sanoit?» kysyi Rosina Räkriäinen. »No
olisit hänelle sanonut niin, hihii!»

Saara istui polvet hajallaan pientaren mättäällä ja kertoi
herran emännän väittäneen, että he, Käkriäiset, varastavat
kaikki marjat sieltä huvilalta.

»Mitä .
. . paskia!» örähti Käkriäinen.

»Ja hiekassa ne taas aikovat rötköttää», jatkoi Saara.
»Alasti, alasti. Alasti!» hoilotti Maunon Pertta.
Rosina puheli:
»Alastihan ne rötköttävät . . . riettaat . ..»

Saara sanoi:
»Niin tekevät. Mutta on tuo ilkanäköistä. Ja minä kun

en rupea sellaista rötkälettäkään palvelemaan. Mieluummin
minä menen laivaan. Nämä pyysivät minua piiaksi. Pyysi-
vät, Pertta ..

.! Vaikka kysyisitte. Piiaksi tahtoivat.»
Silloin juuri urahti Hurja, joka oli maannut niitoksella, ajel-

tuaan ensin kotvan aikaa huutelevaa suokurppaa. Nyt oli
koira väsynyt ja asettunut lähelle mittelevää Ananiasta.
Yhtäkkiä se urahti ja nousi jaloilleen. Ja ryntäsi rannem-
maksi.

Kaikki vaikenivat ja kuuntelivat.
Maunon Pertta alkoi laulaa heleällä äänellä:

»Hiljaa juuri kuin lammen laine
syttyi lempeni ...»

Saara sanoi, että nyt ne tulevat tänne ongelle. Ja sitten
huomasi Käkriäinenkin jotain valkeaa lammen päässä, ja hän
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näki, että ne valkeat läikät olivat Muttinen ja se neiti . •. . ihan
lähellä.

Olivatkohan ne kuulleet Saaran sanat heistä?
Käkriäinen mietti tuokion. Korottipa ääntänsä, ja valitsi

sellaisen paikan Pertta Kinnusen laulusta, että tulijat kuuli-
sivat hänen sanansa, ja sanoi vakavasti:

»Mitä se Saara ..
.? Ja minä . . . kun en kärsi sellaisia pu-

heita .. . epärehellisiä. Rehellisyyttä minä ..
. Kah, Hurja

haukkuu! Mitäs se haukkuu?»
Sitten katseli hän lammelle ja jatkoi:
»Kah, herrahan se siellä. Saara, kuule, se on ruvettava

työhön. Minä ... en rupea sinua elättämään, jos et tee
työtä . .

.»

Saara ei liikahtanutkaan, mutisi vain, ettei hän tässä rapea
vähän ajan tähden vaatteitaan tuhrimaan.

Nyt niittää Käkriäinen Ananiaksen jaLejan kanssa. Pertta
ja iso Sanelma haravoivat.

»Syökö?» kysyy Aapeli Muttinen hetken päästä hiljaa To-
pilta.

»Sär-r-ki, p—r-rkele, nar-raa!» vastaa Topi.
Lyygia nauraa. Suokurppa on lakannut piipattamasta.

Sudenkorennot lentelevät hopeisin siivin.
Aurinko lämmittää vielä. Sen valkea kuva vedestä kiiltää,

häikäisee silmiä.
Kuin punertavaa pronssia ovat joskussudenkorentojen siivet,

huomaa Muttinen.
Metsä uinuu niin hiljaisena, että kuuluu hyttysten sihinä.
Siihen paikkaan, missä onkijat seisovat, näkyy lampi koko

pituudessaan. Tuolla vasemmalla heijastuu vedestä vihreä
mökin rinne mustine tupineen ja riihineen, näkyy selvästi
kuin kirkaasta kuvastimesta.

Pääskyset kiertelevät peltoaukeaman kohdalla . . . visertä-
vät lyhyesti, leijailevat piirissä, poikasiaan opetellen. Ladon
varjo toisen rannan ruohikolla on venynyt pitkäksi ja tullut
kulmikkaaksi.
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He seisovat kaatuneitten koivujen rungoilla ihan lammen
perukassa, josta oja alkaa. Kalat pulahtelevat. Onkien
kupit on heitetty lumpeiden kukkien väliin.

Toisessa päässä lampea ylenee maisema komeana jakeller-
tävänä ahona, joka ikäänkuin katkeaa suoraan taivaaseen.

»Aijaijai, nyt se vie!» huudahtaa Lyygia yhtäkkiä. Mutta
eipä päästäkään vapaa niinkuin viime vuonna, vaan jo tem-
paisee ahvenen ilmaan. Kuinka se siima kiristyi, ja meni vi-
nosti lumpeiden alle . . .! Niin että hänen sydämensä vavahti:
mikähän iso kala se sieltä tulee. Ja sieltä tuli sormenpitui-
nen ahven, tumma ja punainen. Tuli selkäevä piikkisenä
viuhkana ja pyrstö kippurassa. Eikä hän sitä voinut repiä
koukusta. Topin täytyi häntä auttaa, sillä nythän veti jo
Aapelinkin onkea. Ja Topi supatti, että nyt se vasta rapeaa
syömään.

Aurinko alenee, punertaen pajupensaikon takana. Punai-
sista pilvistä se hohtaa. Ylhäältä töyryltä, jolla mökki on.
Muttinen huomaa, että lammen lehtevä vastaranta säteilee
keltaisena ja vihreänä, vaaleasti . . . hemmetin kaunista.

Itse lammen syvyyskin heijastaa samaa vihreää jakeltaista
metsää. Ja se hohde muuttuu yhä keltaisemmaksi.

Siellä täällä polskahtaa oikein iso kala ruohistossa. Joskus
läiskähtää ongenkuppi veteen. Lumpeissa värisevät keltaiset
heteet. Vesi lemuaa.

Pikku Sanelmakin hiipii yhteiselle onkipaikalle. Hän vetää
kalan toisensa jälkeen. Hänen kyntensä ovat veressä ja ma-
doissa. Onkijain takana sammalikossa pyristelee monta ah-
venta ja särkeä.

Nyt punertaa vastaranta.
Ja sitten ei syö enää niin ahkeraan.
Aapeli supattelee Topin ja pikku Sanelman kanssa. Hän

kyselee, mitä tänne kuuluu, Putkinotkoon. Oliko täällä min-
kälaista viime talvena?

»Oli se ..
.» vastaa Sanelma. »Ja talvella .. . Kun tuli

kissapöllö aidanseipääseen .. . Tuvan luo. Istui siinä monta
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viikkoa. Ei sitä tapettu ...se istui . . . Silmät . . . kuin kis-
salla.»

»Niin, ja Ananiasta kun uhkasi ilves», sanoo paksuposkinen
Topi.

»Missä?» kysyy Aapeli.
Pikku Sanelma vastaa kiireesti:
»Jäällä .. . Hepokiven luona. Hän kun oli suksilla .. .

tulossa Sahan hovilta. Oli lihaa pussissa, ostettua. Sitä se
ilves ...»

»Niin . . . ilves?» kyselee Muttinen.
Sanelma innostuu kertomaan:
»Niin. Ajoi takaa. Haisteli. Se oli irvistellyt Ananiakselle,

purrakseen.»
Saunasta nousee hienoa höyryä. Kaunista on ja hiljaista.
Siinä kysyy Aapeli:
»Minkälainen sillä oli pää, ilveksellä?»
Sanelma sanoo:
»Pyöreä pää kuului olleen. Pyöreä oli .. . niinkuin kissan

pää.»
»Se se voi olla, ilves», arvelee Aapeli Muttinen. »Puriko?»
»Ei», vastaa Topi. »Kun Ananias r-ravisteli suksensauvaa.

Se seisattui, ja ajoi taas ...»

»Se oli ollut punainen», sanoo pikku Sanelma,

Muttinen ihmettelee:
»Punainen?»
»Niin, niin oli», vahvistaa pikku Sanelma.
»Ja minkälaiset sillä oli korvat?» tiedustelee Aapeli.
»Pitkät! Hyvin pitkät korvat!» vakuuttaa Sanelma.
»Pitkät korvat?» ihmettelee Muttinen.
»Hyvin, hyvin pitkät. Ja hyvin pitkä häntä», sanoo pikku

Sanelma. »Melkein niin pitkä häntä kuin tämä ongenvavan
pää. Sellainen oli häntä! Sellainen!»
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raikuu mökin mäeltä huuto:

JL I »Penikat! Muoskat! Sanikat! Topi ja Sanukka! Sau-
\~/ napuut eivät piisaa! Niitä on hilattava lisää. Malakias

ei mahda mitään, Malakolla on maha kipeä. Kuuletteko te,
Topi ja Sanelma? Johan nyt on ihme, torvellako teille pitäisi
korvaan puhaltaa! Kuulitteko, hohoi? Niitä on tuotava lisää
puita! Jopi-poika odottaa täällä . . . Kylpijöitä on kuin tal-
kooväkeä. Ja kovia kylpijöitä .. . isomahaisia. Topi ja Sa-
nukka.»

Rosina se siellä huutaa. Hän seisoo mökin nurkalla, kim-
maltavaa iltataivasta vasten mustana hahmona. Hän hei-
luttelee kättään ja jatkaa:

»Ja Leja! Lehmiin, lehmiin.»
Topi murahtaa lammen rannalla:
»Kah, sitäkös se Malakko . . . ettei vääntynytkään tänne.»
»Tännekös sen vääntyä piti?» kysäisee Muttinen.
Topi sanoo:
»Tännehän sen.»
Rosina huutaa vieläkin:
»Entä Saara. Istuu siellä kuin ryökkinä sohvalla, kekottaa.

Saara, Saara . . . se . . .»

Pikku Sanelma vastaa kiljahtaen äidilleen:
»Mie en tule risukkoon kipeällä varpaallani.»
»Eikä siitä Jopista ole oikein apulaiseksi», arvelee Topi Mut-

tiselle, alkaen hitaasti kieputella siimaansa vavan ympärille.
»Yksinäni noita sain äskenkin hakata.»
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»Vai yksinäsi», kuuntelee Muttinen, ja hän näyttää rupeavan
kaivelemaan housujensa takataskua. Sieltä nousee ensin
paperossikotelo ja sitten kukkaro, jota Topi katselee ilostu-
vasti. Kukkarosta ottaa Aapeli nyt kymmenpennisen ja
tarjoaa Topille. Topi naurahtelee kainostellen. Hän unohtaa
onkensa, pyyhkäisee märkää nenäänsä, ja tulee ottamaan
rahaa. Ottaa, ihmetellen, että niinpäs antoi Aapeli kuin kauan
sitten . . . Nyt ojentaa Muttinen hänelle taas toisen kymmen-
pennisen. Ja vielä toisen ... Ja vielä neljännenkin.

Silloin vilkastuu pikku Sanelmakin. Hän alkaa hokea:
»Tuo varvas . . . taisi liota vedessä. Ei ole niin kipeä enää.

Tuntuu terveemmältä. Terveemmältä se tuntuu!»
Aapeli Muttinen näyttää hänelle lanttia. Kiireesti heittää

pikku Sanelma onkensa pensaaseen, kaapaisee rahan herran
kourasta, ja huudahtaa mäelle Rosina Käkriäiselle:

»Mie tulen puita hakemaan. Topin kanssa . . . Tulen.»
»Odotahan», sanoo hänelle halveksivasti Topi, joka kerää

kalojaan sammalikosta. »Eihän siitä mitä ... jos ei ukkomies
itse lähde.»

»Ukkomies? Häh? Sinä», huudahtaa Muttinen katsellen
pientä Topia.

»Pi-r-ru», sorauttaa Topi. Hän toistaa samaa kuin äsken-
kin: että hän se oli hakannut tupapuut, ja ensin vetänyt mö-
kille suurimmat lepät, kun Malakias oli kipeä. Kyllähän se
Malakko muuten jaksaisi: kantaa se niskassaan vaikka koko-
naiset petäjät. Mutta nyt oli ottanut myrkkyä. Ja pitäähän
Topin auttaa Malakkoa, koska Jopi on ruikeli. Ja luulivatpa
Topi ja Malakias jo näiden puiden piisaavankin. He olivat
aikoneet kaikki kolme tulla tänne, lähteä täältä sitten . . .

»Minnekä?» kysyy Aapeli.
»Tuonnepa vain .. . meinattiin tulla .. . Tuonne Aapeli

Muttisen huvilalle. Aiottiin tulla katsomaan tuota mont-
tööriä», vastaa Topi.

Sitä varten oli paksuposkinen Topi lähtenyt jo etukäteen
tänne, Malakiaksen jäädessä Jopin kanssa pistämään tulta
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saunan uuniin. Ja kun kala sitten oli näyttänyt syövän niin
perhanasti Sanukan onkea, oli Topikin ruvennut ongelle.

Topi ja Sanelma keräävät pajupensaiden välistä särkensä
ja ahvenensa. Mutta särjet lupaa Topi antaa kissalle, nuo
ruotaiset rauskat, joita hän ei sano syövänsä muuta kuin oikein
nälissään. Sanelmalla on vähän enemmän kaloja kuin To-
pilla, jolla on kymmenisen, ja molemmat saavat he nyt lisää
Aapeli Muttiselta ja neidiltä. Eikä enää syökään. Jo äsken
on Sanelma alkanut kyllästyä odottaessaan turhaan nyki-
mistä. Kärsimättömänä on hän ravistellut onkensa vavalta
pois sudenkorentoja ja tiuskinut:

»Siihenkös te koinimaan!»
Kun Sanelma sillä tavoin huusi ja räiskytteli vettä, lupasi

Topi antaa hänelle selkään.
Nyt keikkukoon Sanukka Topista nähden miten tahtoo.
Lampi on painunut varjoon. Sen lämpöiseltä ja samalla

viileältä hengähtävä vesi on tummanvihreää. Ainoastaan
tuolta yhdeltä kohdalta kiiltelevät enää auringon hopeiset sä-
teet. Sudenkorentojen räpytys raukenee, ja hyttyset alkavat
purra ilkeämmin.

Välistä kuuluu niityltä vielä kurpan valitusta, väsynyttä.
Yhä pitemmät ajat on lintu vaiti.

Hiljaa suhahtelevat viikatteet ja haravat niityllä. Hevonen
kohauttelee rekeään ladon luona.

Luoteessa metsän takana hohtaa entistä punaisempia pil-
viä. Aho ja lehto loistavat punaisina.

Mutta lammesta, jonka kalvoa eivät kalat enää vesirenkail-
laan riko, kuvastuu mäki ja torppa yhä selvempinä.

Heinämiehet alkavat lähteä rannalta. Ensin Leja, Aapeli
Muttisen ja Lyygian perästä, joiden kintereillä Topi ja pikku
Sanelma kepsuttavat. Onhan Lejan mentävä lehmiä nouta-

maan. Hän eroaa Muttisesta ja Lyygiasta ja lähtee juokse-
maan kannakselle päin.

»Mistähän ne juhkurat nyt löytyvät?» kuului Leja virk-
kavan.
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Silloin huutaa Lyygia hänelle, että lehmiä oli nähty tuolla
vuoren takana. Yömin hän oli varmasti tuntenut. Siellä ne
Käkriäisten lehmät lienevät. Ja Saarakin sanoo, että siellä ne
olivat lehmät. Iloisesti kiittää Leja neuvosta neitiä, ja alkaa
rientää lammen päätä kohti, ja sitten suoraan poikki luhdan
ja kankaan vuoren toiselle puolen.

Saara on noussut laiskasti paikaltaan, tullut katsomaan
Topin ja Sanelman kaloja. Hän lupaa syödä mokomat tiistit
pyrstöineen pää edeltä. Ja hän ihmettelee herralle:

»Ei tästä lammesta enää saa kaloja. Ennen siitä sai. Ana-
nias veti kontilliset: kun pisti siihen sakeanverkon riekaleen,
niin tuota pitkiä särkiä . . . niinkuin mitä lahnoja. Ja ongella
sai yhtenä aamuna satoja kaloja. Mikähän siinä on, kun siitä
ei enää saa?»

Niin ihmetellen kulkee Saara Topin, Sanelman, Muttisen
ja neidin perästä ylös mäkeä.

Maunon Pertta huudahtaa niityltä:
»Ja yötyötä kun minä en tee! En milloinkaan . . . tällaista,

hihi. En.»
Pertta Kinnunen heittää siis haravansa karheelle, sukaisee

ylleen röijyn ja alkaa rientää mökille niinkuin toisetkin.
»Niin, ja verkothan ne olisi vielä pantava likoon!» äännähtää

Ananias, Maunon Pertan Sanelman astellessa hänen ohitseen
äitinsä perästä. »Täytynee hankkia kalaa .. . vieraille.»

Ananias huokaisee. Sanelma hymyilee hänelle, niinkuin
aina muillekin.

»Mitäh?» kajahtaa silloin Juutas Käkriäisen möräkkä ääni
peremmältä lammen rantaa, jossa hän yhä niittääkumarassaan.
Ja hän pysäyttää viikatteensa ja katsoo kyyryissään taakseen.
Hän sanoo: »Niin .. . Ananias .. . verkkojako heittämään?
Mene sinä . . . Minä . . . nämä heinät täällä . . . Minä täällä
vain kumpsin.»

Sitten alkaa Käkriäinen jälleen niittää.
Ananias riisuu tamman. Kohta kuskaa hän sitä mäelle, joka

silloin kumisee. Hurja juoksee Ananiaksen ja hevosen edeltä.
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Niityllä ei ole enää muita kuin itse Käkriäinen ja hänen
lankonsa Mauno, joka seisoo vielä ladon luona, mustana ja
lapikkaiden kiverät kärjet levällään. Mauno katselee Räkri-
äistä. Juutas ei näytä kiiruhtavan niityltä. Lieneekö se yhä
äkäinen Maunolle? Tai onko se kiukku rauennut niinkuin
Juutaksen muutkin uhkaukset? Vai peljänneekö hän joutua
Muttisen kanssa pitempiin pakinoihin?

Joutaisi Juutas tuolta jo tulla, että se jaksaisi yöllä hom-
mata.

Mauno äännähtääkin Käkriäiselle ja kehoittaa häntä tule-
maan jo pois. Mutta Käkriäinen ei hänen ääntään edes kuule.
Käkriäinen niittää.

Ei hän pelosta siellä niit3*llä ole. Maunon pelosta ei enää
yhtään. Eikä hän pelkää enää Muttistakaan niinkuin äsken:
sillä ei tuo Aapeli vielä ainakaan sanonut mitään, ei edes sitä
kuin tavallisesti tänne tullessaan. Paljon huokttomampi on
Käkriäinen hänestä kuin päivemmällä tuvassa, ja siihen huo-
lettomuuteen on muutakin syytä kuin Aapelin tähänastinen
lauhkeus. Jos se Aapeli nyt alkaisi k3'sellä, kuinka on tuvan
korjaamisen laita, niin nyt Juutas saattaisikin vastata, että
tehdyksi se tulee: nyt hän alkaa sitä tehdä, vaikka huomenna.
Sitä varten on Mauno tänne otettu. Ja voihan sen tuvan kor-
jauksen nyt todella alkaa . . . vaikkapa ei ihan huomenna,
niin sitten . . . myöhemmin. Onhan ensi yö valvomista. Eipä
silti, ettei hän kestäisi työtä huomennakin. Hän tuntee nyt
päässeensä alkuun. Päässeensä makaamistuurilta! Siksi hän
nyt tätä heinääkin niin iloisesti ja myöhään kumpsii.

Minkälainen into hänelle nyt tulikaan! Joskus se tulee, se
oikea into. Nyt tuli .. . parin kuukauden perästä. Koko
päivän hän on soutanut, kantanut ja kävellyt. Ja kaivellut
louhiakin. Mutta eipäs nyt vain väsytä, tätä kummeksii hän
itsekin. Oikein hyvältä tuntuu tässäkumpsia. Kuntyöpuuska
tulee, silloin on kaikki kuin leikkiä.

Tuonnottain hänen sisuaan vielä pisteli, että Mauno pakotti
hänet sillä tavalla tahtoonsa. Se oli häväistys. Se kuohutti
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hänen maksaansa niin, että hänen teki mieli juosta vielä uudes-
taan metsään. Mutta kun herra oli talossa, niin olisi Maunon
Pertta voinut Maunon kehoituksesta mennä milloin tahansa
haukkumaan hänelle Käkriäistä, ja ihmekö temppu olisi ollut
silloin saada Muttista suuttumaan!

Onneksi eivät tästä häväistyksestä tienneet muut kuin
Rosina, koska ei Pertta Rinnunenkaan siitä Räkriäiselle hiis-
kunut. Jos se olisi tiennyt, kyllä se olisi hoilottanut.

Ja sitten vähitellen oli Juutas Räkriäinen alkanut olla hy-
villäänkin tästä pakollisesta tottelustaan. Niin, hän päätti
nielaista sen kuin jonkin hyvin pahalta näyttävän ruuan, kel-
taisen juurikkaan, jollaisia Muttisen Aapelilla on ruokana
pöydässä. Ja päätti hankkia siitä tottelusta itselleen hyötyä.
Ruveta oikein hartaasti keittämään viinaa ja saamaan rahaa.
Hommaamaan, koska nyt oli kerran herännyt hommaamisen
alkuun.

Ja eikös olekin parasta niin, että polttaa? Eikö hän itsekin
ollut monesti ajatellut, että polttaa sitä pitäisi. Se on selvä,
että sillä tavoin saa rahaa seitsemän mokomaa enemmän kuin
maajussin työllä.

Kyllä. Mutta miksikä piti muiden tulla tyrkyttämään sitä
hänelle . . . ennenkuin hän itse oli ennättänyt ruveta siihen?

Nyt on kuitenkin tapahtunut, mikä on tapahtunut. Ja hän
tahtoo unohtaa sen ilkeän pahan, tahtoo muistaa ainoastaan
oman hyvänsä. Ja suostuu antamaan toisellekin osuutensa,
Maunolle.

»Karsimallahan niistä pahoista pääsee», sanoi ennen Hiesun
herännyt myllärikin, Juutaksen tuttava.

Olkoon siis unohdettu.
Mutta nyt on edessä toinen luokka. Viina . . . pitää keittää

sellaisessa paikassa, ettei herra aavista mitään. Eikä varsin-
kaan se teräväsilmäinen neiti.

Niitä keittopaikkoja, joita on paljon, Juutas nyt tässä tuu-
miikin, kumpsiessaan.
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Mukavalta tuntuu ajatella, että kun yksi keitos on keitetty,
niin pääsee kuljeksimaan vähän lääniin. Tarinoimaan. Pois
kaikenlaisista kotoisista kärhäyksistä. Siellä läänissä saa olla
rauhassa, jos osaa pitää varansa kateellisilta ruummmiehiltä.
Ja syödä saa hyvin, sillä sitten on rahaa.

Sekin tieto, ettei hänen tarvitse kauan Putkinotkossa kump-
sia, vaan pääsee huilaamaan, tekee osaltaan tämän kumpsi-
misen niin mieleiseksi.

Mauno Kypenäinen äännähtää jälleen ladon ovelta hänelle:
»Juutas hoi! Tulehan nyt jo pois.»
Juutas ojennaiksen hiukan ja vastaa:
»Kyllä, kyllä ... Se nyt ennätetään, se .. . hehe. Minä

vain . . . tässä ensin vähän kumpsin ...»

Mauno hymähtää ja lähtee silloin kartanolle. Toimeen in-
nostunut Juutas jää yksikseen sinne lammen perukkaan, met-
sän varjoon.

Putkinotkon mökin pihalla ovat nyt jo kaikki muut paitsi
Juutas. Ja sielläkös käy huuto ja iloinen mekastus! Siellä
on ääntä, ja väkeä vinon pihan täydeltä!

»Hau, hau, hau!» matkii joku lapsista koiraa.
»Nau, kurnau!» huutavat toiset kissalle.
Ja toiset hevoselle:
»Ihahahaa! öhöhöhöhöhöö!»

»Muu! Mää!» matkivat eräät. Joku vaakkuu variksena:
»Vaa, vaa!»
Repekka juoksee Hurjan kimppuun. Hurja on leikkisällä

tuulella, illan viileässä. Se hurisee ja juokseeympäri Repekan,
joka kirkuu riemusta. Sanelmakin aikoo ottaa kiinni Hurjan,
koira kiitää yhä villitymmässä kehässä, suu virnallaan, pysty-
korvat niskaa pitkin. Repekka matkii koiraa. Ja sitten Sa-
nelma tammaa:

»Ihahaha.»
Topi huutaa Moksia saamaan särkiä. Kissa onkin kar-

tanolla, ilmestyy miesten aitan alta ja naukuu. Ananias
sanoo:
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»Kuinkas muuten, kotiinhan se mies illalla metsätöistä tulee!
Ja onpa se saanut lintuja, koska ei elävä särkikään kelpaa.»

Ananias alentaa veräjää, niin että Sohvi pääsee yöksi laitu-
melle. Repekka tahtoo Moksin kiinni. Saa sen kiinni, rii-
puttaa sitä keskeltä vatsaa ja nauraa ja hokee:

»Voi tinnuu . . . mokoma pakkariäpäle.»
Moksi ponnistelee vastaan, naukaisee ja raapii. Repekka

itkaisee taas. Topi matkii kissaa:
»Kurnau! Kurnau!»
Pikku Sanelma yltyy, Topin sanoista:
»Kurnau, rako auk'!»
Saara on istuutunut aitan portaille Maunon Pertan Sanel-

man viereen, mutta Pertta Kinnunen menee Muttisen Aapelin
ja neidin luokse. Saara ottaa syliinsä Moksin, joka livisti
kiukkuisen Repekan käsistä, antaa kissan kelliä seljallaan,
koettelee sitä haaroista ja sanoo Pertan Sanelmalle:

»Poika se on tämä, munat tällä on.»
»Niin on», myöntää Maunon Pertan Sanelma iloisesti.
»Hau, hau, hau!» matkii pikku Jopikin Hurjaa, tullen sau-

nalta. Hurja haukkuu. KaUio pihan vieressä kaikuu. Topi
hirnuu:

»Ihahaa.»
»Hihuu!» nauraa Muttisen Aapeli.
Pikku Sanelma sanoo:
»On täällä nyt kaikkia rääkymisiä. Missä lienee kana kot-

kottamasta?»
»Pitäisi hakea kanakin», huutaa Jopi.
Rosina kiljaisee tuvan ovesta pihalle:
»Sehän sinne vielä! Eikös kukko! Joko ne lisäpuut on tul-

leet saunaan metsästä? On siinä nyt kikakakaa! Ja säkätys
ja häkätys! Sanukka, vetäisenkö sinua uuninkoukulla pää-
kuoreen?»

Rosina juoksee siihen kesken kiireitään. Hänellä on kädessä
uuninkoukku, jolla hän on juuri t3*hjentänyt uunista hiiliä.
Tuvan pankko hehkuu niitä punaisenaan.
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»Vetäise!» vastaa pikku Sanelma äidilleen.
»Ai, ai, vetäise tosissasi!» huutaa Maunon Pertta. »Vetäise!

Pääkuoreen!»
»Pää! Pää!» matkii pikku Sanelma Pertta Kinnusta.
Topi on olevinaan kana. Hän kotkottaa:
»Kot-kot-kot ää ja öö! Kot-kot-kot ää ja öö!»
Pikku Ester maanittelee:
»Tipu tipu tipu-tii!»
»Ammuu!» ammuu Topi.
Repekka ja Sanelma matkivat Topia:
»Ammuu!»
»Hau hau! Vouh vouh!» räyskyttää joku.
»Piu, pau», sanoo Ananias.
»Haha! Hohoo! Hähä! Höhö! Hihuu! Ihihuu!» Ei erota,

kuka mitäkin huutaa.
Maunon Sanelma hihittää.
»Pää», määkäisee Mauno Kypenäinen möräkällä äänellä

tuvan nurkalta.
»Tuokin, tuokin!» hoilottaa Maunon Pertta.
»Hau! Muu, muu! Pää! Ammuu! Käkäkäkä! Röhröh!

Kukkuu! Kurnau!» räikkyy koko mökin piha iloisesti.
Mutta Rosina Käkriäinen ikkunan reiästä:
»Voi sun siunatkoon, kun ihmisen sikiöt rupeavat elukoiksi!»
»Huu! Huu! Huu!» toitottaa Jopi. Hän on kiivennyt

aidalle seipään viereen, jossa riippuu rääsyjä. Hän matkii
laivaa. Kaiku kalliosta vastaa.

Pikku Sanelma hihkuu:
»Pennut hoi! Pennut, pitäkää turpanne! Ruvetaanpas heit-

tämään häränpyllyä.»
Pikku Sanelma asettuu heti nenälleen maahan. Tukka

roikkuu nurmelle. Sitten hän heittää kuperkeikan niin että
reidet vilahtavat.

»Voi pyhä Jooseppi!» huutaa Maunon Pertta, katsellen Mut-
tiseen, joka seisoo hänen vieressään. »Herneenkukka näkyi!»

Muttinen ällistelee:
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»Mikä se on?»
»Mikäkö?» vastaa Maunon Pertta nauraa tirskahtaen ja

katsoo syrjään.
»Se on ruuslillikka!» tirskahtaa sitten Pertta.
Topi heittää neljä häränpyllyä perätysten, kiroten viimei-

sellä:
»Voi r-ranta-r-rillikka! Roski pääkuo-r-reen. Vaikka oli

r-reuhka kor-r-villa.»
Muut lapset pyörivät Topin perästä. Pikku Sanelma sei-

soo koivet pyst3*ssä. Jopi hyppää alas aidalta. Ester saa
yhden häränpyllyn kerrallaan, Repekka ei pääse yhtään, vaan
kaatuu aina kupeelleen. Saaraa ei haluta heittää häränpyllyä.
Tuskin kehoittaa hän siihen isoa Sanelmaa. Maunon Pertta-
kin hoilottaa Sanelmalle:

»Mene sinäkin siihen ...»

Hänen Sanelmansa menee ja pyörähtää muutaman kerran,
pitäen hameitaan koossa polvitaipeesta.

»Minäpä heitän lehmänkin pyllyn!» sanoo Topi.
»Niin, kun sinulla on isän reuhka päässä», vastaa pikku

Sanelma. »Mutta heitäpäs ilman karvahattua. Heitäpäs!»
»Vaikka ilman kar-r-va . . . mitä», sanoo Topi ja heittää

selkä edellä.
Ainoastaan Repekka ei ymmärrä, miten lehmänp3*llyä hei-

tetään, vaan puskee maata nelinkontin niinkuin kuperikei-
kassakin. Ja viimein hän asettuu seljalleen ja piehtaroi siinä
ja nauraa:

»Hihihi! Hahaha . . .!»

Ruohikko tuoksuaa. Metsä loistaa vaaleanpunaisena lam-
men takana.

Mutta korkeimpana kaikuu Rosinan ääni. Tuvassa hän on
ärjynyt koko ajan itsekseen. Nyt ryntää hän jälleen pihalle:
säkättäen tavoittelee hän portaiden edestä keppiä. Ja hän
voihkii ja huutaa:

»Johan nyt on maailman loppu, etteivät ihmisen ruumiin
sikiöt tottele! Että tosiaan ..

. ulvovat kuin sudet! Sinä-
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kin, voi .. . Pertan Sanelma .. . vaatteillasi. Tanterella,
jossa on koiran kökkiä, ja kissan kökkiä, ja Repekan .

. . Sa-
nikat!»

Rosinan kiljahduksen luulisi kaikuvan aina taivaan napaan
saakka, kun hän huutaa:

»Ai, ai!»
Sitten laskettelee hänen kielensä yhtenä väkkäränä:
»Ja eikö sitä olisi muuta tekemistä! Saarukka. Muos-

kat .. . kuin siinä pyllyään näytellä, häh! Eikö sitä olisi
veden kantamista saunaan? Malakiaksen kanssa on kylmä
kannettu, ja lehmänhaude. Sinä, Saara. Ja muut. Eikö
sitä olisi vastojen tekemistä! Ja sian syöttämistä ..

.! Ja
lampaan! Sinä se yllytit, Saara! Ihmisten tähdenkin hävet-
täisi . . . sellaista mallia. On tämä maUia! Ja ettekö te kuule?
Topi ja Sanukka! Ja Jopi! Ne lisäpuut! Ei nyt mitään, ei
vaikka ...»

»Nyt piru sinut nokkii!» huudahtaa Rosina ja antaa kädel-
lään nasahduksen pikku Sanelman säärille, joita Topi pitää
pystyssä. Topi juoksee pakoon. Pikku Sanelma suuttuu.
Hän hyppelee koholla ja huutaa:

»Ei pieksetä, ei.»
»Kah, sellainen elävä!» äännähtelee Rosina.
Kaukaa, jostakin lammen rannalta, kajahtaa Käkriäisenkin

ääni:
»Mikä se on ..

.? Se rähäkkä ..
.»

Sen kuulevat ainoastaan Muttinen ja Maunon Pertta ja
neiti, jotka seisovat koivun luona. Muut eivät kuule, sillä
kovin kiroilee pikku Sanelma. Ananias tulee tapansa mukaan
Rosinan avuksi ja uhkaa pikku siskoaan varvulla.

»Ei, ei pidä lyödä!» suhahtaa Rosina Ananiakselle.
Pikku Sanelma tavoittelee kynsimään Ananiaksen silmiä ja

kiljuu:
»Minä tapan sinut.»
»Lyö vain lihaksi, lyö! Itku pitkästä ilosta», ärsyttää Ana-

nias Sanelmaa.
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Repekka säikähtää siitä, että Ananias rapsuttelee Sanelmaa
kynsille, ja alkaa itkeä. Rosina nostaa Repekan syliinsä ja
lohduttaa:

»Eihän kullalleni mitään . .
.»

»Tämä sitten on elämää. Minä en kammarissani tällaista
sähisi ... jos minulla olisi pentuja . . . Kyllä hakkaisin», huu-
taa Maunon Pertta.

Rosina hymähtää hänelle:
»Onhan niitä sinullakin.»
»Mutta ne ovat vaivaistalolla», tiuskahtaa pieni ja musta

Sanelma, joka nyyhkii, hieroen nenäänsä tukallaan.
»Hihuu!» naurahtaa Muttinen ja nyökyttää päätänsä.
Pertta Kinnusen silmissä leimahtaa, ja hän tavoittaa nur-

kalta ongenvapaa, lyödäkseen piklar Sanelmaa. Vapoja on
siinä, Muttisen ja neidin. Mutta kun Muttinen ja kaikki hy-
myilevät hänelle, hillitsee hän itsensä, vaikka häntä harmittaa-
kin. Hän katselee neuvottomana ympärilleen, ja sitten huu-
dahtaa hän:

»Meidän Sanelma, lähdetään me tekemään saunavastoja.
Niin ne tulevatkin tehdyiksi ja rutakasti!»

»Saunapuita! Saunapuita, Topi ja Jopi ja Sanelma!» tois-
taa Rosina.

Saarakaan ei viitsi hautoa siinä ilkeitä ajatuksiaan, vaan
lähtee hänkin vastantekoon Pertta Kinnusen ja Pertan Sanel-
man kanssa. Tuonne he katoavat yläveräjän ylitse, tuoksu-
vaan havumetsään.

Ananias tahtoo Topia kanssaan heittämään verkkoja. Mutta
Rosina, joka paistaa leipiä tuvassa, sanoo, etteihän tässä mi-
tään tule, jos Ananias sen Topinkin vie: saunaan ei saada
löylyä koko iltana ... Ja Ananias arvelee silloin voivansa
tulla toimeen järvellä yksinäänkin: onpa hän ennenkin vuo-
roin melostellut ja vuoroin laskenut verkkojaan. Mutta sil-
loin sanoo Mauno Kypenäinen, että hän lähtee Ananiakselle
kaveriksi.
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Sitten juttelee Mauno Ananiakselle hiljaa jotain. Nyt he
menevät perätysten rannalle. Hurja häärii Ananiaksen ym-
pärillä ja pääsee Ananiaksen mukaan.

Topi pihalla kyselee, missä se nyt on se kirves?
Jopi vastaa sen olevan kujalla, jossa puita äsken hakattiin.
Vähän ajan päästä astelee Topi miehekkäästi kirves olalla

saunalle. Hänen perästään kepsuttavat Jopi ja pieni Sanelma.
Pihalle jää Lyygia. Hän istuu isolla kivellä ja houkutte-

lee luokseen Esteriä ja varsinkin kullanruskeaa ja säihkysil-
mäistä Repekkaa. Repekka katsoo häneen välkkyvin silmin,
mutta vierastaa vielä. Lyygia menee ja kaivaa Muttisen
Aapelin taskusta rusinapussin. Hän sanoo Aapelille:

»Voi kuinka tuo Repekka on kaunis . . . kuin pieni enkeli.»
»Niin, se on kuin renessansin enkeli», myöntää Muttinen,

pistäen suuhunsa rusinoita ja antaen sitten pussin Lyy-
gialle. Nyt tulevat lapset neidin viereen. Pian juoksee Ester
tupaan, näyttämään namusiaan äidilleen, joka vetää leipiä
hehkuvan uunin mustasta kidasta. Iloisesti huudahtaa silloin
Rosina. Lyygia on siepannut Repekan polvelleen, nipistelee
häntä pyöreästä leuasta ja tiukkalihaisesta poskesta. Oikoo
tytön tukkaa ja jokeltelee hänelle. Rosina ilmestyy ovelle ja
katselee ihmeissään Lyygiaa ja pientä tyttöään.

Muttinenkin huomaa, miten Lyygia lapsia hyväilee . . .
Vieraita lapsia ...

Mutta mitä Aapeli Muttinen sellaiselle mahtaa? Surullinen
on hänestä lopultakin maailma . . . paha se on, eikä siitä
muutu . . . Tullut yhä surullisemmaksi, kun hän vanhenee.

Mitä varten elämisen taakka vielä muka Aapelin perillisille?
Ja tulisi siitä huolta. Ja Aapelihan tahtoisi köllötellä niin

mukavasti.
Pitäisi sitä uhrautua toisen onnen tähden! Ehkä siitä itsel-

lekin onnea hersyisi . . .

Ei tiedä . . .

Niin miettien katselee Aapeli mökin harmaita rakennuk-
sia. Varsinkin läävä näyttää rappeutuvan .. . paitsi nyt
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tupaa. Mutta . . . rappeutukoot. Harmenee tuo hänen tuk-
kansakin.

Mutta kas, tuolta saunasta tupruaa savua oven täydeltä!
Ja sitä tulee lakeistorvesta ja räystäidenkin alta, lämmintä
savua. Makeaa se on Aapelin sieraimista.

Hän lähtee saunalle. Humaliston vieressä rantaveräjällä
katselee hän lahdelle. Vesi on tyyni . . . niinkuin rasva.

Tuolla heijastuu tuttavallinen nuottakota veteen. Kodassa
Ananias puikkaroi verkkoja. Valkoinen koira tähystelee jär-
vestä omaa kuvaistaan.

Kauempana katiskat . . .

Ja oikealla luo kalliorinne lahteen tummanvihreän varjonsa.
Haapojen melkein jokainen oksa näkyy selvästi sinisestä ve-
destä.

Ulapan ylitse kaareutuu illan punertava taivas. Vesi on
vaaleanpunaista, ja kauempaa vaaleansinistä. Taivaalla, joka
sekin sinertelee vienosti, seisoo punaisia pilviä ... ne heijastu-
vat järvestäkin. Pilvet taivaalla ovat kuin ruusuisia vivah-
teita helmiäisessä.

Koko taivaan kupu niinkuin mahdottoman simpukan sisä-
pinta, kalpeasti sinertävä ja nuoren naisen lämpöisen hipiän
värinen.

Aurinko laskee. Tummana kiekkona näkyi se äsken tuvan

nurkalla. Nyt se heittää kultaista kiillettä kujan seipäisiin
ja välkkyy mökin tummissa ja tyhjissä ikkunoissa.
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apeli menee saunaan. Hänen nenänsä tekee sen tär-
qLV keän huomion, että saunan edustalla haiskahtaa vii-

leältä. Ja lehmänlannalta ..
.

Tuossa on iso rykelmä risuja, sekä kirves mustine ja pih-
kaisine varsineen. Siinä ovat pojat äsken hakanneet sauna-
puita. Herra kiertää rykelmän ja varoo virsujaan noilta leh-
mien jäljiltä.

Hän tallustelee hiljaa kotaa kohti, jonka ovi on pönkitetty
raolleen lepänoksalla. Tavattomaksi mielihyväkseen haistele-
vat hänen sieraimensa pitkästä aikaa maalaissaunan savua.
Onpa hänkin maalta kotoisin.

Kodasta kuuluu lasten juttelua. Pojat ne ovat siellä: Topi,
Jopi ja Malakias.

Nyt sanoo pikku Sanelmakin kodassa:
»Tule pois, Malakko, me ei muuten lähdetä.»
»Kun ollaan pienempiä kuin sinä», jatkaa Jopin heikko ja

kimeä ääni.
Malakias kuuluu valittavan vatsaansa.
Pikku Sanelma houkuttelee Malakiasta:
»Ja herra antaa sitten sinulle rahaa. Antoi meillekin. Mi-

nun ovat jo äidin tallessa.»
»Kerran mätkäisi kop-r-ramitalla! Tällä viisiä!» kehaisee

Topi.
Sitten kilistelevät pikku lapset lanttejaan. Topi nauraa

Malakiakselle, joka ei vielä tunne, mikä on kymmenen-, mikä
viidenpennin raha. Eikä tunne muka Jopikaan, josta on
pääasia, että rahoja on monta.
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Muttisen Aapeli rykäisee ja longottaa kodan ovea. Voi
kuinka savu tunkeutuu silmiin ..

.! Ei ensin näe mitään.
Täytyy kumartua savutuprun alapuolelle ja vetäistä ovi sel-
jalleen.

Ja sitten näkyvät kodan padasta nousevassa khmänhau-
teen höyryssä ja saunan savussa Malakias ja muut lapset hä-
nen ympärillään. Malakias istuu kodan penkillä, selkä kou-
kussa ja .vatsaansa painellen. Muttinen sanoo haeskelleensa
Malakiasta ja Jopia: aittojen alta, ja tuvan uunin alta oli
muka hakenut. Olisi antanut heille palkkoja, että jaksai-
sivat rahdata hänelle niitä saunapuita.

»Johan minä sanoin!» huudahtaa Topi.
Nyt saavat Malakias ja Jopi kuparikolikoita muutaman.

Malakias katselee rahojaan hellästi. Ja yhtäkkiä hän huu-
dahtaa:

»Olisipa viinaa ...»

»Viinaako?» naurahtaa Muttinen.
»Niin ... Se olisi tälle mahalle», vastaa Malakias. »Sitä

minä olen tässä tuuminut . . . Sillä ne käärmeet ...»

»Vai sillä», sanoo herra. »Ja mistähän sinäkin viinan maun
tiedät?»

Niin, kyllähän Malakias sen tietää, vaikkei uskalla Mutti-
selle jutella. Eikä olisi jutellutkaan, jos ei olisi näin raho-
jakin annettu. Epäröiden ja viinaa ihastellen virkkaa hän
nyt, että on hän sitä maistanut . . . jonkin kerran talvella
... Tuolla puita metsästä kaadettaessa. Tuvan uuniin koi-
vuja . . .

Topi iskee Malakiakselle silmää, ja Jopi katsoo peljästy-
neenä.

Mutta Malakias selittää, että Mauno-eno oli sitä antanut:
pakkasella. Oli ollut täällä Putkinotkossa. Ja oli ollut isän
kanssa metsässä mukana. ,

Muuta ei Malakias kerrokaan. Ei, Malakias muistaa miten
isä silloin, kun poliisit kävivät Putkinotkossa riehumassa ja
etsimässä viinoja, varoitti Malakiasta ja muita hiiskumasta
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kenellekään niistä. Ja siksi ne retkaleet eivät löytäneetkään
mitään. Kovin uhkasi isä vanhinta poikaa, heristi lopuksi
nyrkkiäkin, isoa kuin halkonuijaa. Ja sen nyrkin maun tie-
tää Malakias ennestään . .

.

Toissa talvena isä kuritti häntä, kuhnustelusta löi kalikalla
. . . vähän ennenkuin Malakias löi kirveellä jalkaansa. Mutta
Malakias vihastui ja lähtikin lääniin. Topilta sai hän rahaa,
ystävältään. Topille olivat niitä antaneet vieraat, jotka Putki-
notkon kautta kulkivat ja opastuttivat itseään Topilla. Niitä
rahoja oli paljon, niitä kuului olleen markka. Malakias aikoi
mennä rengiksi lääniin. Tuiskussa taivalsi hän suuren järven
ylitse. Parissa talossa hän kävi kysymässä renginpaikkaa.
Mutta eivät ne häntä sinne ottaneet. Ja sitten ne rahat lop-
puivat, ja Malakias lähti takaisin kotiin: tuli niin ikävä äitiä.
Kotona oli Ananias juuri saanut langoista jäniksen. Se oli
keitetty, ja Käkriäiset istuivat pöydässä jänislientä syöden.
Silloin huudahti poikaansa ikävöivä Rosina, huudahti nau-
rahtaen:

»Olisipa nyt Malakias täällä . . . niin saisi jäniskeittoa.»
Ja samassa aukesi ovi ja Malakias astui sisään, rikkonai-

sine pieksuineen ja lunta niska täynnä . . .

Pahalta oli Malakiaksesta tuntunut läänissä. Ikänään ei
hän taida enää sinne lähteä. Eikä tuo isä ole enää lyönyt-
kään häntä, ainoastaan nyrkkeineen tulee kohti ja kääntyy
sitten pois. Malakias onkin jo mies, eikä tahdo hiiskua .. .

niistä.
Eihän Malakias toki ilmoita Muttiselle, että isälläkin on

ollut viinaa, jos hän sattuikin iloissaan virkkamaan sanan
siitä hyvästä viinasta.

Eikä häneltä suinkaan udella.
Ja sitten Malakias lähteekin hakemaan saunapuita. Hän

arvelee vielä ainoastaan, nousten paikaltaan ja katsellen kat-
toon, päässä se Aapelin vanha ja kehno knallihattu:

»Olisi se tässä taudissa toista kuin nuo matokassin pavut
... Ja alkakaa siitä tulla, pojat ja Sanukka! Ei niitä puita
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enää paljoa tarvitakaan. Kaksi kiukaallista täällä on jo läm-
mitetty. Jos kolmannen lämmittää, niin paistaa saunassa
vaikka Kenkkuinniemen ja koko maailman. Ja Sahan hovi-
laisetkin vielä paistaa, kypsiksi kuin nauriit. Mutta jos
olisi sitä . . . tarvitseisi välistä olla tautien ja rohtojen täh-
den .

.
.»

Sanelma ja pojat lähtevät. Jopi pinkaisee kuitenkin ensin
kartanolle, viemään talteen rahojaan. Toisille ei hän ilmoi-
takaan, minne hän ne vie.

Topi arvelee, että Jopi vie ne piiloon kuin harakka. Ja
Topi kehoittaa Malakiasta antamaan rahansa hänelle, etteivät
putoaisi metsässä. Sanelma olisi valmis viemään Malakiaksen
lantit äidin talteen. Mutta eivät Topi ja Malakias uskokaan
hänelle niitä. Malakiaksen rahat kourassa pönttää nyt To-
pikin pikku Jopin perästä pihalle. Malakias ottaa kirveen ja
astelee Sanelma kintereillään hitaasti rannalle päin. Koppa-
hattu on Malakiaksella otsalla, ja pörröinen tukka niskasta
pystyssä.

Mutta Muttinen painaiksen saunaan. Kotaan asettaa hän
juurihattunsa, joka on epämukava näin ahtaissa paikoissa.
Saunan matala ovi aukeaa, hehku ja helle lyövät häntä vas-
taan. Matalaksi täytyy taas kumartua. Mieluisa hehku ja
helle suuren ja mustan kiukaan nielusta, joka loistaa puolil-
laan hiiliä. Ja se säkenöi kultaisine kiiluineen niin, että sil-
miin koskee, kun kurkistaa kiukaan alle. Siellä lekkuu vielä
keltaisia liekkejä, ja hiilten keskellä loikoo palavia kekäleitä,
melkein syknmittaisia. Muutamia puita on jäljellä myöskin
saunan permannolla.

Niitä hän nyt työntää uuniin, hiilien ja rätisevien kekälei-
den päälle, ähkien ja ponnahtaen takaisin, sillä tulen hehku
käy tuimasti naamaan. Ah sitä tuimuutta! Onpa se . . . hä-
nestä rakasta. Rakasta on savukin, joka pakottaa irvistek-
mään ja vettä valuvat silmät umpeen. Hän yskii ja laskeu-
tuu ihan maanrajaan. Siihen hän istahtaa. Ruumalle pen-
kille, vastapäätä kiukaan punaista kitaa, nokka maata kohti.
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Hän ihailee jälleen saunaa, oikeaa maalaissaunaa, pitkästä
aikaa. Sininen savu täyttää kylyn. Ja vähitellen se hiukan
selvenee. Onpa se savu hänestä niin pyhä kuin Sebaoth,
joka muinoin täytti savuna todistuksenmajan.

Ylhäältä kuultaa lakeisreikä, kiskoo savua . . . niinkuin
Käkriäinen piipustaan.

Nyt alkaa eroittaa lauteetkin: siellä on Aapelin loikoma-
paikka, samanlainen kuin huvilankin saunassa. Se on hyvä
paikka, leveä ja oikein mukava.

Ja lauteiden alta tuntuu vanha vastanlehtien ja mullan
haju, mukava. Sieltähän ne akat sanovat lapsia löytävänsä.
Tuollaisesta se on äiti Aapelinkin kaivanut, mullasta ja mos-
kasta .

. . kuin onkimadon.
Mikä vihertävä läiskä tuolla peränurkassa? Vastahan se

oli.
Ikkunaruutujen tomussa näkyy lasten kämmenien jälkiä,

ja ikkunan takaa vihertävä järvimaisema, nokkosten ylitse,
joita kasvaa saunan seinävieressä.

Nyt kuuluu airojen vingahtelua. Ananias ja Kypenäinen
näkyvät siellä soutavan. Mauno on perässä. Koira istuu
kokkalaudalla: sen pää nytkähtelee airojen tahtiin.

Aapeli katselee soutajia, ja arvelee sitten, että täällä ne
Käkriäiset nukkunevat nyt kesällä, kun tupa on rikki. Tuol-
lahan saunan takana on niiden ryysyjäkin! Mutta mihinkä
ne talvella joutuvat, kun niitä ei saa korjaamaan nurk-
kiaan?

Saunassa on hauska savun tuoksu, ja nukuttava lämmin
hivelee poskia ja hehkuttaa naamaa. Polttaa käsiä. On hil-
jaista. Sirkka kilkuttaa mustan kiukaan takana.

Avonaisista ovista hengähtelee kesäisen illan ilma.
Mainio tämä sauna, sisään lämpiävä! Aina mainio: sekös

vasta hyvän unen antaa, oikea nokinen sauna, joka tukkii
lämmitessään savullaan ruokatorven. Sisäisestikin se tahtoisi
savustaa kaikki pahat ihmisestä pois. Ei tällaiselle saunalle,
josta tarttuu nokea kämmeniin) mikään sauna ole vertainen.
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Tässä ne seinät kuumenevat talvellakin, niin ettei katto tipu
kylpiessä tulista vettä niskaan. Ei, tällaisissa on oikea löyly,
huuruton ja tasainen. Ja lauhkea niinkuin mesi.

Miekisimpiä ovat nämä saunat Aapelille melkein kaikesta,
mitä on Putkinotkossa. Kuinka hän olikaan saattanut olla
poissa näistä saunoista toista vuotta, hän, jolle sauna on
mahtanut syöpyä vereen: tällaisessa kylyssä on, kuten äsken
ajateltu, torppari Muttisen poika avannut tihruiset silmänsä
ensimmäisen päivän hämäryyteen, itkenyt ne itkunsa, joista
ei ole enää hienointakaan aavistusta, itken3't ja parkunut.
Ja mitä muistoja on hänellä juuri näistä Putkinotkon sau-
noista! Tässäpä hän oli täällä kylpenyt alkuajat, koska hu-
vilassa ei vielä ollut saunaa, tuota kaikkein tärkeintä raken-
nusta, myöhemmin teetetä, melkeinpä tärkeämpää kuin
ruokakonttori ja hella ja kattilat. Rylpenyt toveriensakin
kanssa . . . ohranesteellä olivat he lyöneet löylyä, oluella. Ja
se vaahtoava neste oli mennyt kiireesti hattuun, ja hävyttö-
miä he olivat laulaneet, sellaisia, että:

»Hulta se huuteli Honkan saunassa,
Hulta se huuteli Honkan saunassa:
Minä olen yksin täällä ...»

Ja sitten he olivat polskahtaneet järveen uimaan.
Olivat silloin nuoria.
Ja jos hän milloin talvella on käynyt täällä maalla, sauna se

on ollut hänen iltahuvinsa, hänen teatterinsa ja konserttinsa,
melkein mukavampi kuin mikään muu. Eipä silti: pitäisihän
sitäkonserteissakin käydä, se kun on kulttuuria, muka. Mutta
sauna: pitkien talvisten iltapuhteiden jälkeen on se antanut
väsyneille aivoille mainiota lepoa.

Sellainen on sauna hänelle . . . niinkuin metsien kansan
muillekin lapsille. Ja niille muille se on vielä tohtori ja ap-
teekkari, enimmäkseen ainoa, hohoi! Minkä määrän se on-
kaan tappanut kohisevaa hinkua ja lavantautia ja rokkoa, ja
muuta rupulia! Hiottamalla vaaralliset taudin itiöt lauteiden
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alle. Mitkään taikakonstit eivät ansaitse sitä kiitosta lääkit-
semisestä kuin sauna.

Aapeli kääntelee nokisella kohennuspuulla hiilustan kekä-
leitä, naama paisuksissa ja hikipisarat hapsien kärjissä, muis-
telee menneitä aikoja, ystäviään ja ystävättäriä, jotka ovat
tyytyväisinä tulleet ulos hänen saunoistaan . . .

Ja ajatteleepa hän Käkriäisiäkin. Kauan ne ovat nyt asu-
neet täällä mökkiläisinä. Köyhiä ne tietysti olivat, kun hän
oli ne löytänyt, vielä kolkommasta erämaasta kuin Putki-
notko koskaan. Jaksoi hän ne hommata toki tänne lähem-
mäksi kaupunkia, vähävarainen silloin. Ja sopuisa oli hän
ollut niille olevinaan. Ja oli toivonut, että he vaurastuisi-
vat. Ja sivistyisivätkin. Tulisivat siisteiksi ja oppisivat ...
tekemään ruokia. Ja syömään mukavammin. Ja oppisivat
ehkä hiukan kirjojakin .

.
.

Vuodet ovat menneet, ja aina tänne tullessaan on hän ta-
vannut heidät samanlaisina. Jopa likaisempina .. . sikäli
kuin lauma on lisääntynyt.

Ja jos saamattomuus heissä on vähentynyt, niin on se ta-
pahtunut pelkästään siinä suhteessa, että ovat älynneet ru-
veta viinoja kaupittelemaan. Sen asian kuuli hän tuossa vii-
meksi viattoman Malakiaksen suusta, jos oli kuullut ennenkin
Kenkkuinniemen naapurien jutuista ja nähdessään Putki-
notkossakin vilahdukselta korpirojulta löyhkäviä putekita.
Nyt kuuli, että on se Juutas sitä viime talvenakin homman-
nut, mistään varoituksista välittämättä. Pitihän sitä torua,
sillä vaikka viinakset ovat Muttisenkin päästä mukavia, niin
eihän niistä ole Juutaksen tapaiselle: tekevät köntyksen ja
viekastekvan kansan entistä veltommaksi ja kehnommaksi.

Ryllä se pitäisi taas Juutas ottaa kuritettavaksi! Mutta
samalla tuke Aapelille lohduttomuus tuon perhanan Räkriäi-
sen suhteen. Hän tietää, ettei siihen pysty mikään: se luis-
kahtaa käsistä kuin ankerias, ja pitää päänsä. Suomalainen
on itsepäinen. Ja varsinkin metsäläinen on itsepäinen. Ja
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onhan kielletty homma jokaisesta makeaa. Helppo ansio hyvä
varsinkin köyhistä, avuttomista.

Saarnaamisesta on Aapeli saanut Käkriäisiltä osakseen ai-
noastaan vihan .

.
.

Se onkin katkerinta hänelle, josta nämä metsäläiset kuiten-
kin ovat rakkaita muka, sellaisesta metsäihmisestä kuin hän-
kin pohjaltaan on, nämä vanhat ja hupaiset rakkarit. Ei,
mokomaa kiukkua kuin viime kesänä, jolloin se nousi pahim-
milleen, ei hän enää heiltä siedä . . .

Ja väsyneeksi hän tuntee itsensä . . .

Niin menee parikymmentä minuuttia, Aapelin istuessa tyy-
tyväisenä sokaisevassa savussa. Sitten kuuluu lasten ääniä
ulkoa. Pikku Sanelman ja Jopin. Ja oksien rapinaa saunan
päätyseinään. Herra pilkistää oven raosta hiljaa ulos, Jopi
ja Sanelma ilmestyvät saunan edustalle, kiskcen kumpikin
perästään oksaista leppää. Ja viimein köntystää Malakias,
kantaen olkapäällään kelohaavan tyveä; sen latvaa pitelee
Topi, kirves toisella olalla. Maahan rumauttavat he kaikki
kantamuksensa ja ryhtyvät katkomaan oksia ja puita, Topi
melkein itsensä kokoisella kirveellä, toiset käsin ja jaloin.

Illan ilma himmenee. Ylhäällä kujan suussa on taivas
lämpöisen kellertävä. Sitä vasten kuvastuvat aitat ja tumma

mökki. Tuuliviiri häämöttää mustana.
Ja vasemmalla viiristä kiiluu heikkovaloinen ja kultainen

kuu, alhaalta.
Karjakujan takana reunustaa metsän huippuja ruskon pu-

nertava ääriviiva . . .

Maailma yhä tummenee.
Pikku Sanelma ja Jopi kuuluvat juttelevan, että hepä käy-

vät ottamassa potatteja, paistaakseen niitä saunan hiiloksessa.
Ja Sanelma sanoo paistavansa ahveniakin. Silloin käskee Topi
hänen tuomaan ne Käkriäisen Topinkin ahvenet. Sanelma ja
Jopi juoksevat pihalle, Jopin nappikengät nekapisevat kujalla.

Malakias kantaa saunaan sylillisen puita, Topi hakkaa toisia
saunan edessä. Verkalleen ja ähkien työntelce Malakias sit-
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ten vankkoja oksia kiukaan alle. Muttisen Aapeli k}'syy,
mitenkäs Malakiaksen käärmeet nyt? Malakias sanoo, että
hänen sisässään polttelee, ja janottaa: jokaisesta lähteestä
hän on vettä juonut, lotkuttanut. Hän istahtaa lauteiden
alimmalle portaalle, ja erehtyy taas innostumaan:

»Mutta jos olisi niitä . . . korpikuusen kyyneleitä nyt . .
.

Niin eiköhän jano lähtisi . .
.»

Topi tulee eteiseen, kantaa saunaan sellaisen kasan leppien
ja haapojen rankoja, ettei hänen päätänsä näy niiden takaa.
Ne paiskaa hän permannolle, ja katselee ympärilleen ja huu-
dahtaa:

»Kah, vielähän se Muttinenkin on täällä! Tupakka tuikkaa
leuassa .. . Mitäs pentujen puist,a .. . nyt sen vasta pitää
r-roihuta.»

Topi tarttuu paksuimpaan rangoista ja työntää sen kiukaan
alle. Täyttääpä kiilaamalla koko uunin, ja istahtaa sitten
kynnykselle. Siinä raapii Topi jalkoteriään, noita mustia ja
paksunahkaisia, joista tavaUisesti veri raapiessa tirskahtelee.
Ja Jopi katselee Muttiseen kummallisesti.

Hän näkee Muttisen käännähtelevän levottomasti penkillä.
Viimein kysyy Topi:
»Mitäs te siinä pyö-r-ritte?»
»Mitenkä niin?» kysyy Muttisen Aapeli.
Topi naurahtaa, mutta ei vastaa. Hän tirkistelee iloisin

silmin.
Tulee yhä hämärämpi, sillä uuniin työnnetyt puutkaan ei-

vät ole vielä syttyneet, ja ne peittävät hiilustan hohteen.
Malakias laususkelee yhä jotain viinasta: kuinka hyvää se

vain olisi taudissa .. . missä tahansa. Ja ruokalystin se an-
taa. Nälkäkin veisaa jälleen kurria Malakiaksen mahassa.
Mutta kun Aapeli kysyy, mistäpä tuota saisi, sitä, niin ei Ma-
lakias vastaa. Ei vaikka Muttinen lupaisi kustantaa Mala-
kiaksen kipeyteen ryypyn, jos tietäisi, missä tuota muka olisi.

»Tiedänpä minä, missä sitä olisi», sanoo Topi.
Aapeli kysyy, että missä. Ja Topi sanoo:
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»Eiköhän tuota liene . . . her-ra Muttisella.»
Topin leveä ja naurava suu ammottaa hämärästä.
»Vai minulla!» huudahtaa Aapeli. »Niinkö luulet? Voi

turkkilainen! Ja . . . minunko olisi pitänyt tuoda rohtoa Ma-
lakiakselle. No, ehkäpä sinä puhut jullilleen? Mutta mitäs
sinä, Topi, tirskut?»

»En minä sitä tir-r-sku», vastaa Topi. »Tir-r-skun, kun kat-
selen teitä.»

»Minua? Mitä?» ällistelee Muttinen.
Topi vastaa:
»Kun te kyhnyttelette ja r-raavitte itseänne.»
Se on totista totta: Muttinen ei ole ajatuksissaan sitä huo-

mannut, että hän on alkanut käännellä itseään ja liikahdella
syrjältä toiselle. Nyt hän huudahtaa:

»Mikä . . . Onko tässä jotain?»
»On siinä!» vakuuttaa Topi. »Siinä on lutikoita.»
»Lutikoita!» ääntää Muttinen ja nousee nopeasti penkiltä.
Topi nauraa pienet silmät melkein ummessa, nauraa her-

ralle, joka törmää ulos. Malakias urahtaa saunasta verkalleen:
»Onhan niitä . . . kun täällä asutaan.»
Herra riisuu kodassa paitansa ja tarkastelee sitä. Olipa

niitä . . .! Onhan suomalaisissa lutikoita. Nyt ravistelee hän
ne ovesta lastukolle, ja ottaapa jalasta virsunsakin. Puhisee:

»Sukatkin täynnä. Ja housut .. . turkkilaisia.»
»R-rauniaivinaiset!» tirskuu Topi.
»Niin, sinä ... Ja te olette asuneet täällä koko kesän?

Kaikki?» ihmettelee Aapeli.
Topi ei voi naurultaankaan vastata. Hän nauraa melkein

äänettömästi, silmät litteinä. Suu ammottaa oven kamanaa
kohti, ja vähän väliä hän purskahtaa äänekkääseen nauruun.
Hän muistaa, miten Muttinen äsken kääntelehti. Ja sitten
hän muistaa, kuinka herra muutamanakin kesänä kääntelehti
samalla tavoin lammen rannalla. Oli mennyt ongelle ja aset-
tunut seisomaan sille paikalle, jossa rotakollaa pidetään ja
jossa on keltiäisiä. Paljasjaloin hän siinä seisoi ja onki. Ja
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alkoi hangata toisella jalalla toista nilkkaansa. Topi oli silloin
katsellut ja nauranut niinkuin nytkin. Aapeli oli alkanut
kyhnyttää itseään, ja viimein huomannut ne polttavat muu-
rahaiset. Silloin oli Topi purskahtanut äänekkääseen nau-
ruun, ja sanonut, että ne ovat keltiäisiä. Samalla tavalla
ravisteli Aapeli tässäkin itseään.

Vasta sitten kun Muttinen on jälleen pukeutunut ja seisoo
kodassa ja Malakias on selitellyt hänelle, että kaipa he asuvat
talvenkin saunassa, koska täällä on lämmintäkuin käenpesässä,
rauhoittuu Topi ja arvelee:

»Eivät ne pure muuta kuin ennen nukkumista. Ja enopa
tuo onkin tullut tänne .

. . sitä varten, että tupa korjataan.
Isä ei . . . ole joutanut, sillä on työtä . . . r-repimistä . . .»

»Repimistä?» ihmettelee Muttinen.
»Niin», vastaa Topi. »On sitä .. . Voi pi-r-ru! Apulaisia

pitäisi olla .. . meille pennuille. Nyt .. . ensiksi tuo heinä.
Ja kun se heinä on tehty, niin sitten se ot-r-ra. Ja kun se
ot-r-ra on leikattu, niin se r-rukiin leikkuu! Ja sitten se kau-
r-ra! Voi p—r-rkele!»

Aapeli nauraa Topin jutuille, ja ilostuu, että saavatkohan he
tosiaan nyt katon päänsä päälle? Mutta jos eivät saa, pitäi-
siköhän niille rakentaa? Mutta sitähän ne taitaisivat odottaa-
kin. Silloin niille pitäisi kaikki tehdä. Rikkaatkin talonpojat
ovat ahnaita. Asukoot . . . missä asuvat. Ihme, että ne täl-
laiseenkin tottuvat! Mutta ..

. kukin omain vaatimustensa
mukaan. Ja omien voimiensa ... Ei hän enää Juutasta hä-
tyyttek pyytämällä rakentamaan. Rummasteke ainoastaan
näiden elämää. Niin ovat saaneet hänet .. . väsytetyksi.

Ja kirjakauppias ajattelee, millaista talvi mahtaa olla täällä
saunassa: moisessa pari syltä leveässä putkassa. Rinoksien
keskellä kymmenisen henkeä .. . punanahkoineen. Lumisten
ulappain takana, metsässä . . . Nuo lapset, jotka ovat juok-
sennelleet vapaina kaiken kesää, melkeinpä alasti . . . niinkuin
ainakin metsäläiset ... Ja se kesäkin on niin lyhyt. Nyt ovat
jo illat hämäriä . . . näin, kun rupeaa pilvimään.
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Hetken päästä virkkaa Muttinen Topille, puolittain omissa
mietteissään:

»Ja sitten . . . kun se kaura on otettu ja perunat otettu . . •

Sitten se on syksy. Ja pimeä ...»

»Niin se on», vahvistaa Topi, jonkapuhe katkeaakin siihen.
Kiukaan uudestaan virkoavassa loimussa näyttävät hänen
kasvonsa tulevan yhtäkkiä vakaviksi.

Aapeli painautuu takaisin saunaan, mutta asettuu nyt kyn-
nykselle, Topin viereen. Kohentelee tulta. Kultaiset liekit
pyyhkivät kiukaan mustaa otsaa ja puhalluttavat sen päältä
pehmeää savua.

Topi toistaa:
»Pimeä se on ..

. niinkuin piki . . . syksyllä ...»

Pikku Sanelma ja Jopi juoksevat tuvalta saunaan, pujah-
tavat Muttisen ja Topin sivuitse sisälle. Sanelma kantaa hel-
massaan perunoita, jotka hän heittää kiukaan eteen. Jopilla
jälleen on kourassa kaloja ja hampaissa ruosteinen veitsi,
Ananiaksen takoma isosta rautanaulasta. Jopi puhkoo kalat
ja heittää suolet uuniin, mutta Sanelma kyyristyy perman-
nolle ja työntää perunat hiilistöön, sihisevien puiden viereen.
Nopeasti ja noitaisten vetää hän hyppysensä takaisin heh-
kusta.

»Vai pimeä se on syksyllä», jatkaa herra, haluten kuulla
lasten tarinoita. »Ja silloin te ..

. istutte tuvassa kuin hiiret
.

. .
illalla . . .»

Topi kynsii suomuksia kaloistaan ja pistää kalansa tikkuun
paistumaan.

»Niin», sanoo hän . .
. »Ja kun tuulee, jylisee . . . Metsässä

jyskää, kaatelee puita . .
.»

Jopi on istahtanut lattialle. Hän vilkaisee kotaan. Ko-
dassa hämärtyy. Ja vilkaiseepa saunan perukkoihinkin, siUä
siellä on jo ihan mustaa.

Topi siirtyy Malakiaksen luokse lauteiden portaille. Topi
kehaisee:
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»Ja kii-r-r-epä tuo on Jopillakin silloin pellolta tupaan,
nu-r-r-kan takaa . . . Tuskin malttaa paukauttaa ovea kiin-
ni ... Se pelkää

. .
.»

»Niinkö pelkää?» arvelee Aapeli.
»En mie mitään . . . pelkää», virkahtaa Jopi hiljalleen, ja

vaikenee jälleen.
Topi sanoo:
»Se lintu silloin . . . pöllö ... Se kun istui ve-r-r-äjän sei-

päässä . . . talvella . . . Sillä . . . silmät kiiluivat.»
»Niin ne kiiluivat», toistaa Jopi ja katselee silmät pyöreinä.
Pikku Sanelma alkaa kerkeästi:
»Ja saunassa, ei tässä, mutta missä lienee ohut . . . Kun oli

tullut sellainen . . . jolla oli kuin linnun pää .
. . Istui kiu-

kaalla ja . . .i
Malakias sanoo möreällä äänellä:
»Kummitellut oli . . .»

»Niin, se istui kiukaalla ja heitteli sieltä kiviä», toistaa pikku
Sanelma.

»Niinkö se heitteli, pommitti?» kysyy Muttinen. »Ja mitä
se niistä heitteli?»

»Mummo-vainaja se sitä kertoi», virkahtaa Sanelma.
Topi selittää:
»Mummo . . . Juutas Käk-r-riäisen äiti ...»

Topi vaikenee taas niinkuin toisetkin lapset, jotka tukiste-
levat tuleen ja seinille. Topi suu auki, Jopi vakavana ja pikku
Sanelma miettivin ja terävin silmin. Malakiaksen kasvoja
ei nurkasta eroita. Saunan nokisessa ikkunassa hämärtyy.

»Ja yhdessä riihessä kun oli kanssa ollut ... oli ollut kuol-
lut», jatkaa pikku Sanelma. »Niin, joku akka, nainen, oli
ollut siellä töissä . . . Niin kuollut kun oli tullut ulkoa ja kat-
sellut riiheen kynnyksen yli . . . Kyykky siltaan. Silloin se
nainen ...»

Aapeli kysyy:
»Mitäs hän .

. . silloin?»
»Mitäs hän . . .» äännähtää Sanelma ja huokaisee ahtaasti.
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»Ei se isän mummo ohut se kuollut», virkkaa Malakias ver-
kalleen. Tuokion kuluttua hän äännähtää:

»Ja minä kun en mene talvella riiheen, yksinäni. Ananiak-
sen kanssa oltiin sieltä ruumenia hakemassa. Niin Ananias
lähti . . . Niin minä että ... en kun hevosta selkään, että
ala joutua tuvalle.»

»Oliko siellä sitten . . . mitä?» piipattaa pikku Jopi.
»Eihän se enää sihtiin ... se mummo», vastaa Malakias.
Punahuulinen Sanelma virkkaa:
»Isä teki silloin kirstun. Vietiin kirkon hautaan. Kuoli

tänne . . . Sillä oli kuin telkän sieraimet . . . levällään ja pys-
tyssä.»

Malakias sanoo rauhallisesti:
»Eikähän se ... se mummo . . . Kerran vain rumina kuu-

lui riihestä.»
»Niin . . . mummoko rumisi?» kysyy Muttinen. »Eikös . . .!»

»Mikä lie ollut», vastaa Topi. »Mutta eipä tämä mummo,
tämä, R-rosina Kypenäisen, mennyt silloin muuta kuin vi-r-
-r-sikirja kainalossa r-riiheen.»

Sanelma selittää:
»Tämä mummo, joka on nyt.»
»Äitin mummo», selittää Topi. »Se entinen oli r-r-umah-

tanut.»
»Ja tämä mummo . . . pelkäsi?» kysyy Muttinen.
Malakias vastaa:
»Ei, kuin kävi katsomassa aamulla, jos se olisi yöllä rumis-

sut. Kun äiti sanoi, että yöllä oli niinkuin olisi orsia ra-
muuttanut.»

»Mutta isä kun sanoi, vaikka se oli siellä se mummo, että
hän ei sitten pelkää. Ja isä meni r-riiheen ja jauhoi siellä
käsinkivillä. Näytti, ettei hän pelkää», sanoo Topi.

Jokin kolahtaa saunan eteisessä. Topi käännähtää ja virk-
kaa kovemmalla äänellä:

»Mikäs se siellä? Painoi ovea kiinni . . . tuntui kuin olisi
painanut.»
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»Lampaat jos lienevät», äännähtää Malakias. »Vilkaise,
mikä se siellä, Jopi.»

»En tiedä», sanoo Jopi verkakseen, mutta vilkaisee kuiten-
kin ulos saranain raosta. Mutta eihän siellä ollutkaan mitään.
Vain haudepata kodassa porisee.

»Mikä lienee ollut», sanoo Jopi.
Kaikki ovat vaiti. Sitten kertoo Topi, ettei isä pelkää pi-

rujakaan. Mutta yhdessä riihessä kun oli ollut kanssa kuol-
lut .. . Eikä kukaan uskaltanut sinne mennä. Se jutteli,
mummo. Niin suutari kun oli lyönyt vetoa, että hän menee
sinne, suutaroimaan. Ja yksi oli heittäytynyt ruumiin pai-
kalle, laudalle . . . niinkuin tämä mummokin rojotti täällä . . .

Oli vetänyt hurstin korviinsa . . .

Pikku Sanelma huomauttaa:
»Niin, se kuollut oli nostettu kiukaan nurkkaan siksi aikaa.»
»Piiloon, oikea kuollut suuta-r-rilta», sanoo Topi. »Toinen

r-rupesi laudalle. Ja suuta-r-ri kun oli tullut sitten . . . Niin
se oli noussut istumaan laudalta .

.
. Mutta suuta-r-ri kun oli

napauttanut vasa-r-ralla otsaan ja sanonut, että: Kun on
kuollut, niin on kuollut!»

»Ja se mies?» huudahtaa Sanelma.
»Se kuoli», vastaa Topi. »R-reikä otsaan.»
Malakias sanoo:
»Ja se oli parhaiksi . . . Mitäs sillä tavalla narraamaan . . .

Kuolleiden kanssa ... ei sitä tarvitse turhaa matkia. On
niillä .

.
. keinonsa.»

Taas kuuluu kodasta kolinaa. Rosinahan se oli. Hän se
lienee äskenkin liikkunut kodan oven takana. Nyt koluuttaa
hän korvoa ja alkaa ammentaa siihen padasta khmänhau-
detta. Hän hokee, höystäcssään sitä jauhoilla ja suoloilla:

»Jo tulevat lehmätkin kotiin .. . Kah, herra, pentujen
kanssa! Mutta ... jo kellot kuuluvat. Sanelman olisi men-
tävä tupaan, lasta katsomaan, Esterin avuksi. Kun äidillä
on lehmät lypsettävä. Ja Topi, pidä tulta padan alla! Sitten
kannetaan saunavettä, Malakias . . .»
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Rosina katoaa jälleen. Kellojen helinää ja rominaa kuu-
luu.

Mutta lapset saunassa eivät liikahdakaan. He kuuntelevat
Malakiaksen juttua. Malakias näet kertoo. Toiset eivät
muista edes käännellä risahtelevia kalojaan ja kypsiltä tuok-
sahtavia perunoitaan. Hiilistön tuikkavassa hehkussa kertoo
Malakias sen verran kuin hän taitaa. Kuinka kerran oli tullut
riiheen, jossa kuollut oli ollut, varkaita. Ne olivat ruvenneet
rahoja jakelemaan, varastettuja. Olivat panneet ruumiin
hampaiden väliin päreen palamaan. Oli ollut talvi. Ja ruu-
mis jäässä. Mutta sitten leuat olivat sulaneet ... Ja kuollut
kun oli irvistänyt, niin yksi säikähti niin, että kuoli.

»Hähähä», nauraa Topi.
Hetken on hiljaista.
Lejan huuto ulkoa kuuluu:
»Pois vettä juomaan, noo-oo!»
Ja pikku Repekan ääni pihalta:
»Tänn' se-e, Juotikkia, tänn' se-e, Yömiä . . .!»

Menee tuokio. Topi kertoo taas suutarista, joka löi ruu-
mista vasaralla otsaan, ja nauraa. Yhtäkkiä sanoo Lejan hil-
jainen ääni ovelta, sillä Leja on ilmestynyt siihen, äänettö-
mästi, pari kylpyvastaa kainalossa:

»Topi, sinä .
. . nauraja, kunhan tietäisit . . .»

Sitten jatkaa Leja:
»Kerran . . . kylän pojat ja tytöt olivat kulkeneet talon

ohitse ..
. Siellä oli yksi tyttö, Reetta. Kuollut. Niin po-

jista joku oli sanonut, että pitäisi koputtaa Reetalle riiheen.
Mutta kun riihessä liikkui . . . Yksi tytöistä säikähti niin,
että sekaisin meni. Voivotteli, valitteli ... Ei selvinnyt
ikänään ... Ei saa, Topi, sellaisista asioista . . . sillä tavalla
. . . Ja . . . tässä minä toin herralle ja neidille kylpyvastat.»
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rämisevät nyt lehmänkellot. Lehmät ynisevät,
I CL toiset ammuvat. Sarvet kolisevat korvon reunoihin,
>«_■/ kun Rosina juottaaLejan kanssa karjalleen höyryävää

ja tuoksuvaa haudetta. Raksi khmänpäätä mahtuu kerral-
laan saaviin, toisia on siitä karkoitettava. Rosina seisoo
v sen käsi saavin korvassa, hevosenkengällä vahvistetussa,
ja toisessa kädessä hänellä heiluu lepänoksa, joka lyö tuon
tuostakin pehmeästi lehmää lautasille. Rosina huutaa:

»Jo tulee Juotikki, jo tulee! Älä päästä, Leja! Herra siu-
natkoon .. . helvetti, nyt se sarvillaan särkee toiset. Tämä-
hän nyt on kuin Turkin sota. Mitä sinä, Topi, seisot siellä
saunan kynnyksellä? Hojotat kuin komesrootti. Syö nyt
ne särkesi ruotineen, että joudut .. . Ajelemaan edes tuota
Juotikkia! Lyödä sitä pitää. Äh, äh. Ja pitelemään Poikaa
kujan suussa. Että . . . Leja .. . tule hätään! Pakana, Juo-
tikki, hys, häs! Va't sii', Yömi! Ruuktkos sinä, eikös sinun
pääkuoresi nouse saavista? Pitäisi Juutas olla sinua sarvista
vääntämässä . . . kuin aatran sahroja. Jo ajoi Yömin pois.
Yömi-raiskaseni! Herra hallitkoon, halkihan tuo Palmu juo
itsensä. Lyö, mukita sitä, Leja, lyö, mutta älä niskaan.
Imee itseensä kuin .. . Älä halkea. Kuuktkos, älä.»

Rosinan ohut vitsa rapsuttelee tosiaan Palmun kirjavaan
lapaan.

Muttinen seisoo yläaitan luona ja katselee tätä maalaisku-
vaa pitkästä aikaa, paperossinsakin unohtaen. Nyt on jo
sauna siitymässä, tarkoin kohennettu ja yhä paahteisemmaksi
kuumentunut: aivan se ajoi hänet viilenevään ilmaan. Kas
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mokomaa keikkumista, Rosinan hyppelyä hameet polvissa!
Onpa siinä työtä ennenkuin maito herahtaa herrojen pöytään.
Topi ja Leja lentelevät kujan suupuolella estellen lehmää
ja härkää pääsemästä Rosinan korvolle. Ynisten ja niskat
tanassa ne sinne pyrkivät.

Pihatanterelta aidan raosta huutaa pikku Repekka lehmille,
voimakkaalla ja riemuitsevalla äänellä:

»Tänn' se, Palmua! Va't sii', Poikaa. Va't sii' .. . lyp-
setään.»

Ja sitten pillahtaa hän itkevään huutoon, niinkuin mikä
käenpiika:

»Äiti, lillii!»
Mutta tuvasta kuuluu toinen meteli. Siellä lonksuttaa kät-

kyt epätasaisiin permantopalkkeihin, ja lapset laulavat.
Keikkuva kätkyt näkyy tuvan seinien alitse. Pikku Sanelma
tuudittaa Luukasta. Äiti ahdisti siihen. Mutta Sanelma
onkin houkutellut mukaansa Jopin, luvaten tuolle veikolle
paistettujen perunoiden lisäksi myöskin kaloja. Jopi on nyt
syönyt kalansa ja istuu kätkyen yhdellä jalaksella. Mala-
kias on ikkunan ääressä. Hän oli maininnut saunassa, että
nälkä alkaa veisata kurria hänen mahassaan. Hän lähti Sa-
nelman ja Jopin perästä tuvalle, nieleskellen sylkeään niin,
että muhku hänen kurkussaan liikkui ylös ja alas, sillä pikku
lapsilla oli perunoita ja kaloja. Mutta Malakias meni ruoka-
konttoriin, otti sieltä ison kivänkannikan ja istahti pääty-
ikkunan ääreen sitä jyrsimään. Vilkas Sanelma, Jopi ja sini-
silmäinen Ester, jolle Sanelma niinikään antoi kalan, tuudit-
tavat lasta. Kolmella kätkyen jalalla keikkuu yksi tuudit-
taja kullakin, neljäs on vielä tyhjä. Selkäänsä oikaisten ja
taas kumaraan paiskaten tempoo Sanelma kätkyttä. Kun
hän oikein sitä kiskaisee, tarttuu jalaksien toinen kynsipari
permantoon ja vie kätkyitä jokaisella heilahduksella pari tuu-
maa päätyikkunaa kohti. Sitten alkaa Jopikin, kalan selkä-
ruoto suussa, nykiä sillä tavalla. Kun päästään niin lähelle
ikkunaa, ettei Malakias enää mahdu penkin ja kätkyen vä-
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liin, sanoo Sanelma, että nyt lönkyttämään uuniin päin. Ja
sitten ajetaan kätkyellä uunia kohti. Syödään kuumia, kars-
taisia perunoita ja suoloitta paistettuja kaloja, nauretaan ja
lauletaan:

»Tuu tuu tupakkaralla,
mistäs tiesit tänne tulla?
Tulin pitkin Turun tietä . . .»

Sanelma keskeyttää laulun ja huudahtaa toisille:
»Lauletaanpas näin, lauletaanpas:

»Herrat ne nostivat lakkiaan,
talonpojat takkiaan ...»

Sanelma miettii silmänräpäyksen ja jatkaa:

»Hoksenperkki housujaan .
. .

ja Kinnusen Pertta helmojaan.»

Se on hauskaa! Sitäkös nauravat Jopi ja pikku Ester.
Mutta kovimmin nauraa pikku Sanelma.

Sitten lauletaan kaikki, paitsi ei Malakias:

»Herrat ne nostivat lakkiaan,
Kinnusen Pertta rakkiaan ...»

Malakiaskin naurahtaa. Viimein hän sanoo:
»Minä kun laulaisin! Antaisitte minullekin särkeä.»
»Ei ole. Ei ole kaloja enää», vastaa pikku Sanelma. »Mutta

on potattipaistikkaita. Anna, Jopi, veljelle! Niin Malakko
tulee kanssa.»

Jopi inisee, että häneltä loppuvat itseltäänkin, mutta antaa

silti Malakiakselle perunan, makealta haisevan. Malakias
sanoo:

»Odottakaahan . . . Kunhan tässä ääneni selvittelen.»
Malakias maistelee perunaa. Sitten hän istahtaa kätkyen

tyhjälle jalakselle. Mutta vasen koipensa on hänen heitet-
tävä lullan toisen pään ylitse, koska se olisi kiikkuessa tiellä;
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niinpä hän puolittain ratsastaa kätk3*ellä. Nyt panee hän
kätkyen vauhtiin sellaiseen, että Esterin on takerruttava Ma-
lakiaksen kohotettuun jalkaan. Ja Malakias sanoo, että nyt
pitääkin kätkyen kulkea hyppäämällä seinästä seinään. Pikku
Luukas huutaa ja rääkkyy silmät p3'öreinä. Malakias nielai-
see viimeisen leipäpalasensa ja laulaa:

»Karvat sih' on kahden puolen . . .
Korvat sih' on kahden puolen . . .»

Sitten sanoo hän:
»Mutta sitten minä laulan tätä.»
Hän laulaa tahdikkaasti:

»Enkenkula, leivästä
saat tästä seivästä . . .!»

Sitä sitten lauletaan yhteen tahtiin.
Se on kehtolaulu, jota Malakias ja Ananias ovat laulaneet

aikoinaan Saaralle ja Lejalle, tuudittaessaan heitä tässä sa-
massa lullassa, isän tekemässä koivulankuista ja sitten myö-
hemmin, kun syntyi yhä uusia lapsia, vankasti raudoittamassa.

Myöhemmin ovat Saara ja Leja vuorostaan laulaneet näin
nukkumaan Topia. Ja jörö Topi pientä ja kelmeää Jopia sa-
massa lullassa. Täällä .. . yksinäisinä talvipäivinäkin, han-
kien keskellä. Usein se leipäkin on ollut vähissä taikka lo-
pussa. Mutta mikäs on auttanut muu kuin 13'ödä leikiksi?
Rosina on opettanut lapsilleen laulun, jostain itse oppimansa,
joka jäljitteleekartanoiden ruokakellon soittoa. Sitä nyt Ma-
lakias alkoi, vanhalta muistolta:

»Enkenkula, leivästä
saat tästä seivästä .

.
.!»

Nyt keikkuu pikku Luukas siinä sen laulun tahdissa neljän
tuudittajan keskellä, ponnahdellen vuoteensa vaatteihin. Kyy-
neleet valuvat pientä nenää pitkin.
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Tuleepa herrakin sitä katselemaan, 3'läveräjän taakse, ja
huomaa samassa Ly3'gian pihalla, istumassa aitan portailla.
Aapeli puhuu L3'ygialle, minkä kuvan tuo laulu antaa metsä-
asukkaiden taisteluista, sanoo, mitä se laulu jäljittelee. Lyy-
gia vastaa:

»Sitä minäkin tässä ajattelin .. . Niin, ajatteles ... Ja
katsopas, täällä on vieraskin: mummo. Ja katso, mitä Ro-
sina antoi minulle: leipä, lämpymäisiksi . . .»

Samassa tulee Maunon Pertta Sanelmansa ja Saaran kanssa
metsästä. Maunon Pertta ojentaa jo kaukaa Aapelille vas-
taa ja huutaa:

»Tässä on herralle vasta! Vasta!»
Muttinen käännähtää ja ihmettelee. Kiittää .. . mutta

jatkaa, että onpa hän jo saanutkin vastan, Lejalta: mainion
vastan, tuuhean ja pehmeän. Mutta ei lisä haittaa moko-
malle saunamiehelle kuin hän! Tätä vastaa mäiskyttää hän
tänä iltana, ja Lejan vastan sanoo hän kylpevänsä omassa
saunassa huomenna. Kehuskelee pistävänsä sen kirjan vä-
liin muistoksi . . . ison postillan väliin.

Sitä naurahtaa kiltti ja ystävällinen Leja kujalla. Ja viisas
Rosinakin nauraa, karjaisten kuitenkin samassa Pojalle, joka
pääsi könnimään hänen korvonsa luokse. Sillä vastantekijäin
perästä tulivat lampaatkin tänne riihen kalliolta, ja Topi
jätti lehmät vartioimatta ja alkoi ärsytellä pässiä. Pässi
h3'ökkää. Rosina säkättää Topille. Aapelista on pässi ilkeä.
Harmissaankin hän on Topille, joka ilkkuu, että Muttinen
taitaa peljätä. Muttinen sanoo Topille:

»Niin, hätäkös sinulla pässin kanssa päkätä . . . kun sinulla
on niin kova pää.»

Selkä edellä väistyy Aapeli pässiä, jota Topi houkuttelee
hänen lähelleen, pujahtaen itse herran taakse. Topi näyttää
pässille kämmentään, mutta Aapeli ei tohdi liikuttaa käsiään
. . . mokomalle kieppusarvelle ja mustasilmäisenä kohti pus-
kevalle. Sehän puskee, pässi! Se ei tottele saunavastaa-
kaan. Ei nyt auta, Aapelin on väännyttävä veräjän ylitse
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pakoon. Hän huokaisee pihalla. Mutta Topi nauraa, suu
kohti keltaiselta kuultavaa taivasta. Sitten ajelee pässi Mau-
non Perttaa, joka haukkuu Topia ja uhkaa syöttää hänellä
pässin pussit. Vastoillaan hosuen pääsee Perttakin pihalle.
Nyt kääntyy puskija saunalta tulevan ison Sanelman kimp-
puun; sinne oli hän vienyt kymmenisen vastaa. Pässi pak-
kaa, ja Sanelma kirkaisee. Saara sanoo:

»Ähä, läksipäs ääni Sanukastakin.»
No, Leja tarttuu pässiä sarviin ja pitelee sitä kiinni, niin

että Maunon Pertan Sanelma pääsee veräjästä.
Aapeli ihailee sillä välin leipää, jonka Lyygia on saanut

Rosinalta, oikein ison ~. kuin sievoisen ryssänlimpun. Ja
hän kysyy, onko Lyygia muistanut siitä niijata. Mutta sil-
loin hän huomaa aitan portailla tosiaan Käkriäisten vanhan
ja ruskean mummon, Juutaksen anopin. Mummo nousee vai-
valoisesti paikaltaan tervehtimään, vapisevin käsin, oksai-
seen keppiin nojaten. Juuri äsken hän on tullut Sahan ho-
vilta. On vielä niin hengästynyt, ettei ole jaksanut puhua
muuta kuin pari sanaa. Kehaista koreaa neitiä. Nyt tu-
kistelee hän herraa huonoilla silmillään ja sanoo, naurahtava
vivahde läähättävässä äänessä:

»Näin, näinpäs tuon herran vielä. Terveeksi .. . terveeksi
.

.
. Ohhoh.»

Marjoja sanoo vieneensä hoville, rahanpennejä saadakseen.
Mutta jos hän olisi tiennyt, että tänne oli tullut herra ja ko-
rea ryökkinä, niin olisi hän ne marjat lähemmäksikin . . .

Eikä hän enää voi paljoa poimia, ei näe, ei. On uuvuksissa:
karahka täytyi ottaa kepiksi, muuten ei pysy enää pystyssä.
Ja luita kolottaa, ja päähän pistelee. Eikö tulle sade: sitä
se on nyt ilmassa. Kyllä se Isäinen osaa ilmansa nostaa.
Pitää taas istua, ei jaksa .

. .

Mummo jatkaa hiljalleen, että siellä vaivaishovilla hän on
nyt asunut. Siellä ne pitävät . . . Olisihan tässä sijaa herral-
lekin . . . korean ryökkinän vieressä, hähä.

Se nauru kuulostaa hiukan ilkeältä.
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Sitten mummo tähystelee kujalle päin Lyygian takaa. Ai-
tan nurkka on edessä, joten hän ei senkään vuoksi eroita ku-
jalla ketään. Melkein supattaen kysyy mummo:

»Onko ... se Rosina siellä? Tuossa aidan takana .
.

.?»

»No, ei tuo aivan tässä», vastaa Lyygia.
Sitten katselee mummo tupaan, josta kuuluu paitsi lasten

hoihkivaa laulua myöskin Maunon Pertan ääni:
»Nuo ne tappavat tuon sikiön! Hermot repivät aikuisilta-

kin. Tappakoot. Tappakaa!»
Mummo tähystelee vielä pihalle päin. Siellä puuhailevat

Ananias ja Mauno, alimmaisen aitan luona . . . mitä tehne-
vät. Ananias juttelee hiljaisesti Maunolle.

Aapeli sanoo Ananiakselle:
»No . . . verkot on laskettu?»
»Onhan ne», vastaa Ananias.
Ananias pujahtaa aitan alle, ja kolisuttelee siellä jotain.

Sitten paiskaa hän nurmiselle pihatanterelle jotain sieltä.
Mauno ottaa sen, se on tulikoura, jota tuulastaessa tarvitaan.

Aapeli ajattelee, että huomenna hänkin saa lihavaa tuulas-
kalaa . .

.

Ulappa Putkinotkon kohdalla on muuttunut sinertäväksi ja
harmaaksi. Kaukaiset vastarannat haipuvat sinisyyteen, joka
tummenee hiljaa.

Tuuli hengähtää hiukan, lämpöisesti ja samalla vilvoitta-
vasti. Se henkäys nostaa kuitenkin suurella järvellä pieniä
ja mustia laineita; ne kulkevat Putkinotkon lahtea kohti.

Laivareitin kalkitut kummelit kuultavat heikosti etäisyy-
destä, joka haipuu yhtenäiseen harmauteen ja sineen . . . niin-
kuin usvaan . . . haikeaan epämääräisyyteen.

Karjakujalla alkavat lampaat määkiä. Niiden määiskelyn
kuulee imettävä emälammas navetalla. Sekin määiskelee. Ja
pieni vuona mäkättää valittavasti.

Lyygia huudahtaa vuonan ääntä kuunnellen:
»Voi tuota pikkuista vuonaa! Rosina näytti sen minulle.

Se on niin pieni, pieni!»
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Porsaskin joskus örähtelee.
Yhtäkkiä kajahtaa härkäpojan ammunta, lampaiden ja las-

ten äänet voittaen. Rosina tulee veräjälle ja huutaa tupaan:
»Sitäkös te sillä kätkyellä seilaatte! Malakias .. . kanni-

koillaan liippaa lattiaa niinkuin koira . . . tärpättiä hännän
alla . . .»

Härkä kiljuu ja hinkuu kimeällä kurkulla. Se toitottaa
kuin vaskitorvi. Kauas kaikuvat Putkinotkon ja pitkän
Kenkkuinniemen metsät. Sitten Poika ammuu kumeasti.
Lopuksi möyryää syvällä äänellä, paiskelee karjapihan mu-
taista lastukkoa niskaansa.

Kun härkä lakkaa möyryämästä, kuuluu Ananiaksen sa-
nonta:

»Tässä se on herraskahveli, jolla vaikka hylkeen nostaisi.»
Ananias katsahtaa Muttiseen ja puhuu tahallaan kovem-

malla äänellä. Hän seisoo nyt pitkävartinen atrain kädessä.
Se on kolmetoista-haarainen ase.

Järvelläverkkoja laskettaessa on Mauno Kypenäinen ilmais-
sut Ananiakselle sen aikeen, tuolle älykkäälle, vaikka nuo-
relle pojalle, joka ymmärtää yskän jo puolesta sanasta. Ja
Mauno on sanonut, että rankki pannaan imelt3*mään jo tänä
iltana . . . Ananias tulkoon avuksi.

Hetken kuluttua alkoi Ananias sitten järvellä itse ehdotella
Maunolle, että otettaisiin mukaan myöskin tuulastuspelit,
niin luulisi herrasparikin, että he olivat lähteneet ainoastaan
tuulastamaan. Sillä ei se Muttinen enää ole tuulastamisesta
millänsäkään. Ensin se murisi siitäkin, takavuosina. Mutta
sitten varoitteli Juutasta, että kunpa hän ei vain joutuisi
vallesmannin kynsiin .. . Niinkuin eivät täällä Kenkkuin-
niemellä melkein kaikki tuulastaisi. Eikähän se vallesmanni
sellaisesta ..

. kuin harvoin. Eikö viitsinekään .. . herrojen
hupsutusten tähden. Sellainen on tämä laki. Entäs se, ettei
hirviä saa tappaa! Ne lahmaavat ihmisten pellot . . . monien
köyhien. Ja sitten niistä ruunu maksaa rahat, jotka revitään
veroina köyhiltä.
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»Miljoonia, miljoonia», äännähti Mauno Kypenäinen. »Se-
kin laki, p—kele, on saatava pois. Ja muutkin sellaiset, esi-
isien aikuiset. Uudet ja paremmat sijaan .. . sosialit .. .»

Ananias jatkoi tuulastuksesta: että kala muka säikähtäisi
ja peloittelisi muita kaloja. Miehen atraimesta se ei karkaa.
Ja osanneeko tuo haastella, kala? Sitten ..

. ovat nuo vii-
me aikoina kelvanneet herralle kolmetoistasormisellakin saa-
dut kalat. Ja makeaa se on, tuulaskala.

Mauno Kypenäinen kuunteli hymyihen Ananiasta ja myön-
tyi hänen esitykseensä, että tuulastuspelit otetaan mukaan.

Nyt sanoo Ananias Aapeli Muttiselle, kun herra kysyi,
tulella kuvastamaanko he menevät, sanoo:

»Niinhän se olisi tässä meininki. Koettamaan, jos tuo nyt
jo . . . tulisi hyväkin saalis . . . yön kähmässä ...»

Selin tuvalle kääntyessään iskee poika silmää Maunolle,
::Oka katselee totisena tulikouraa.

Mummo juttelee:
»Sillä sitä on ääntä . . . tuolla härkä-pojalla . . . ihan kor-

vat näet heläytti lumpeuksiin. Ja . . . onhan näillä nyt leh-
miä. Omia ... Jos pysyisivät .. . tuolta Juutakselta.»

Taas katselee mummo ympärilleen, ja supattaa:
»Voi, voi tuota Juutasta! Se kun on sellainen. Voi Herran

kummat, kun oli tappaa minut tänään . . . Kuin kissan. Kis-
san se ennen tappoikin. Tupaan rynkäsi .. . Juutaspa .. .
Laudan repi orrelta ja sen alle oli litistää. Ja kuulkaas, herra
veikkonen, kun se oli jo tuon tuvankin polttaa. Tuli kiskusi
uuninkupeesta

.. . kun ei paikkaa uunia. Kyllä, kyllä sen
pitäisi saada . . .»

Väsynyt mummo on hetken vaiti. Sitten hän jatkaa yhä
hiljemmin:

»Ja siitä kun ei vielä saa sanoa mitään! Heh . . . Silloin
Rosina . . . vaivaistaloon ajaa ... Ja, herra: kun kertovat
kylillä, että te olette antanut Juutakselle uloskäskyn? Niin
.. . oh .. . Mutta nämä lapset, vaivaiset. Mihinkäs ne?
Olettekos te nähnyt sitä pientä, sitä Luukasta?»
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Aapeli mutisee jotain, että ei hän tiedä, mitä siihen hääte-
lemiseen tulee. Eihän niistä käskyistä niin . . .

Rosina on mennyt pihan nurkitsc tupaan. Lapset hän on
ajanut kätkyeltä kuin akanat tuuleen. Ainoastaan Ester on
jäänyt tuutimaan, ja Malakias töllistelemään uunin eteen.
Pikku Sanelma ja Topi juoksevat pihalle.

Nyt rientää Rosina pihan halki aittaan. Herrasparin ohitse
kulkiessaan iskee hän terävät silmänsä mummoon, ja hyvin
pian tulee hän takaisin aitasta, kaksi raintaa kädessä. Ja
hän alkaa hoputa:

»Herra, jo olisi se lähtö saunaan! Hihii, hakkaamaan niitä
vastoja tuohon selkään. Häkääkö? Ei siellä äsken ollut enää
yhtään sinistä liekkiä. Eikä se anna häkää, tämä meidän
kiuas. Se on Juutaksen tekemä ... ja se osaa. Ryllä se te-

kee, kun se alkaa . . . Jos olisi vinkaa, niin sopiihan lyödä
löylyä pellolle, hihii. Ryllä ilmassa on tilaa. Silloin se haih-
tuu saunasta. Niin sitten neitikin pääsee saunaan, eikö jo
mieli teline, hihii? Ja pesemään tullaan herraa! Kunhan en-
sin oikein köllöttelee, mötkötteke. Mutta joku se pitää olla
löylyä lyömässä ja sekaamassa vettä. Topi, siinä! Ei tuo Lcja
joutaisi: on lehmien tissejä nyhdettävä, hihii. Tai Malakias,
kuuletko sinä korvillasi? Malakias Topin kanssa sekaamaan
Muttiselle vettä!»

Aapeli ei aio lähteä yksinään löylyä rosvoamaan: miehiä
hän sanoo odottavansa. Sillä hänen mahansa on suuri: se
on kuin tiimi täynnä sianlihaa. Taikka niinkuin lehmän maha-
laukku, se satakerta. Se vie paljon löylyä ennenkuin pehmiää:
mokomalla ongalla käyttäisi kaksi Konsta Könösen terva-
höyryn masinaa. Eikös Ananiaskin tule saunaan? Ja muut

pojat. Ja missäs se Juutas on?
»Missäkö?» vastaa Rosina, epäillen hiukan herran ystäväl-

listä sävyä, niinkuin äsken sitä, että mummo ehkä panettelisi
Juutasta Muttiselle. Rosina jatkaa:

»Missä lienee . . . Juutas. Tai jos olisi niityllä ...»

»Siellä yksinään möyrii», sanoo Muttinen.
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»Niin, möyrii se!» huudahtaa Rosina innostuen oman mie-
hensä puolesta. »Run se alkaa, silloin se tekee työtä. Ei malta
tulla edes syömään . . . Eikä saunaan, sellainen se on . . .

totisesti ..
.! Run se alkaa! Antaa, antaa sen nyt möyriä,

siellä, hihii. Mutta Ananias se tulee toveriksi .. . ennättä-
nevät Maunon kanssa noilta haarukoiltaan jakeihäiltään. Run
pitäisi saada kaloja, hihii! Ja Malakias joutuu löylynlyöjäksi,
ja tultakin sinne pitää kuljettaa. Niin, niin: kuhilas pellolla,
tuli tuvassa. On nyt tuo iltakin mennyt myöhäiseen. Mala-
kias hoi ...»

Rosina katoaa tupaan. Siellä kuuluu hän könyyttävän
Malakiasta lähtemään, ja puhuvan lampusta. Lyygia antaa
Aapelille lakanakäärön ja ottaa häneltä vastan: se Lejan tuo-
mahan on kodalla. Topi, joka on seisonut katselemassa Mauno
Kypenäisen ja Ananiaksen hommia, tulee Muttisen luokse ja
sanoo:

»Nyt sitä mennään ottamaan koivu-r-rieskaa!»
Jopikin on valmis lähtöön. Maunon Pertta huutaa tuvasta:
»Ja minä tulen herran pesemään. Ja se pitää olla niinkuin

nuoltu vasikka, nuoltu.»
Aapeli menee jo alas saunalle. Vielä juoksee Lyygia hänen

perästään: täytyyhän Aapelille antaa rusinoita, koska hän on
siihen tottunut. Mutta Pertta Kinnuselle huudahtaa Lyygia:

»Ei tarvitse pestä muuta kuin selkäpuoli.»
Mummo nauraa:
»Tämä ryökkinä taitaa olla luulevainen . . . haha.»
Maunon Pertta hoilottaa tuvan portailta:
»Sukat värjäytyvät neidiltä. Sukat!»
Sitten tulee Pertta pihalle Lyygian luo. Hän juttelee

yhtä ja toista. Tiuskii, ettei ihmisten tarvitse olla luule-
vainen miehistä, känttyröistä: jos eivät välitä, niin hän
heidät jättää.

Pertta vaikenee tuokioksi.
Sitten hän sanoo, neitiä katseltuaan, että on hänkin ollut

nuorena kaunis. Solakka hän on ollut .. . sellainen hoikka
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vyötärö kuin muurahaisella. Ja on se vieläkin: sen tietää hy-
västi Mauno, tuolla. Ja kaunis hän on yhä vielä, on!

Neiti kuuntelee, ihmettelee ja hymyilee mielessään.
Mauno ja Ananias oikovat atraimen väkiä tupakkamaan

reunassa. Heillä on iso kivi alasimena. Rosina huutaa ta-
kaisin Jopia, joka tallustaa Malakiaksen ja Topin kanssa Mut-
tisen perästä. Topin on näet haettava tuvalta lamppu.
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seuraa melkeinpä tärkein asia Muttisen elämässä,
I I I, nykyaikaisen siivon herran, mietiskelevän ja rauhaa ra-

kastavan. Mukavuuteen tottuneen. Seuraa saunoitus.
Aapeli on sovitellut kultasilatut sankalasinsa ja ryssänpai-

tansa oksaan, jonka hän taannoin, saunan siityessä, pisti
naulaksi kodan ulkoseinän rakoon . . . noiden punanahkain
tähden. Ja housunsakin työntää hän sen naulan taakse, ja
hatun ja sukat ja virsut. Sitäpä ihmettelee Topi, joka tuo
saunalle pientä peltilamppua, juosten niin että tulitikut hänen
toisessa kourassaan raksuttavat, kun taas Malakias ja Jopi
vetävät ryysyjä yltään lautaisessa kodassa. Topi pujahtaa
reuhka päässä kuumuutta risahtekvaan saunaan ja sytytteke
siellä nyt, Jopin kanssa, lamppua hikiselle ikkunalle. Muttinen
kaivelee vielä taskujaan ja ottaa paperossin suuhunsa. Paljon
ei hän tupakoi, mutta saunassa pitää olla tupakka. Toiseen
suupieleensä pistää hän lakanakäärönsä päältä penkiltä ru-
sinan. Tupakka suussa ja rusina poskessa, niinkuin mikä
mälli Juutas Käkriäisellä, alkaa hän sitten mennä saunaan,
pidellen leveää ja tuuheaa vastaa mahansa päällä. Mutta vielä
puuttuu jotakin. Puuttuu saunajuoma, tuoppi piimää. Tai
piimäsintua, sillä täällä mökillä ei ole vishyvettä. Eikä port-
teria ole vielä huvilallakaan: se unohtui hankkimatta. Sitä
piimää on nyt Topin mentävä hänelle hakemaan. Hidastele-
valle Topille sanoo herra:

»No, menehän. Mutta älä tuo sitä reuhkassasi, rovasti!
Tuo tuopissa . . . Äläkä pyydä sinun mummoltasi, vaan mi-
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nun mummoltani, siltä emäntäryökkinältä. Tuo piimää
Tai ainakin sintua.»

Topi kiroaa hupaisesti ja lähtee.
Jopi on päässyt nappikengistään, ja luiskahtanut isosta

takistaan ja liivihousuistaan, luiskahtanut kuin ankerias. Val-
kea hän on ruumiiltaan, mutta pää, kädet ja jalat ovat rus-
keat. Pieni ja laiha Jopi kiipeää jo saunassa lauteille. Huu-
dahtaa, ettei siellä enää häkää tunnukaan. Seisoo lauteiden
penkillä ja tavoittelee panna lakeista kiinni. Sitä ei Aapeli
vielä salli, ei ennenkuin häkälöyly on lyöty. Jos tukkeaisi
lakeisen, saattaisi pää tulla kipeäksi.

Malakias on verkalleen riisuutunut. Hän se lyö häkälöylyn.
Kuumalla vedellä se on hänen mielestään lyötävä, ja samaa
ajatusta on Aapelikin. Täyden saunakipallisen heittää Mala-
kias oven pielestä kiukaalle. Kiuas pamahtaa ja jymisee,
lampun kelmeä liekki leiskuu ja on sammua. Kaikki kolme
kylpijää ovat silmänräpäyksen säikähdyksestä vaiti. Sitten
vinkaisee Jopi lauteilla, ja kyyristyy korviaan pidellen alas.
Myöskin Aapelin on pakko kuukistaa niskaansa. Sankka
höyry täyttää miehen leuan korkeudelta saunan. Kuumana
pilvenä se ryntää ulos avonaisesta ovesta.

Malakias arvelee:
»Pamahti kuin olisi pyssyllä ammuttu ... Se on hyvä kiuas

.. . isän tekemä. Viikon teki .. . Eikö liene kivi haljennut.»
»On, on löylyä!» äännähtää herra ihastuksissaan. »Mutta

. . . mitenkä te voitte nukkua täällä tällaisen höngän perästä?»
»Lämmin se täällä on», vastaa Malakias tyynesti. »Ei tar-

vitse nahkaisia niskaansa ...»

Aapeli on kömpinyt lauteille, asetellut tuoksuvan vastan

mukavasti niskansa paikalle makuulavalle. Ja sitten hän
kellahtaa loikomaan, kääntyy ensin kyljelleen, pullein ja li-
havin mahoin. Toisessa kädessä hänellä on paperossi, josta
hän vetäisee pyörryttäviä henkisauhuja, ja toisessa poskessa
mukeltaa hän ruukkurusinaa. Siinä hän loikoo, lauhkeassa
lämmössä, hienot pisarat olkapäihin ja vatsaan kohottavassa,
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Malakiaksen sekoitellessa vesiä. Jopi istuu takapenkillä jalat
ristissä allaan. Topikin huudahtaa sitten kodasta:

»No, nyt sitä tuotiin r-reuhkassa sitä piimää . . . Jota kun
r-repäisee, niin lähtee jano.»

Topi kiskaltaa kodassa vaatteet päältään, työntää ne hat-
tunsa mukana penkin alle. Nyt tulee hän saunaan. Muttinen
neuvoo Malakiakselle ja Topille, miten saunavedet hänelle on
seattava: ensin kaukaloon haakampaa ja sitten tulisempaa,
ja kiuluun ihan kylmää. Topi ja Malakias kantavat holskah-
tekvissa astioissa vedet lauteille, Aapeli nousee istumaan ja
koettelee niitä. Kehoittaa vielä panemaan kylmää vettä
kaukaloon, joka on penkillä hänen jalkopäässään.

Ja sitten se alkaa, se löytytys. Kuitenkin sanoo Aapeli
vielä Malakiakselle, joka sulkee ovea, kun taas Topi tukkii
räppänää:

»Odota, odotahan . . . Kunnes olen kastellut pääni, ja en-
nättänyt kellelleni. Äläkä lyö ensin paljoa .. .»

Pikku Jopi inahtaa takapenkiltä:
»Ei enempää kuin koira ruiskahuttaisi.»
Aapeli on kääntynyt kylkiasennostaan seljalleen, nostaa

jalkansa kattoon, vasten mustana kiiluvaa ja kuumaa ortta.
Sitten lyö Malakias oikeaa löylyä. Jymähtää, ja käy kohina.
Aapeli hätäilee vähän:

»Oho, jo pamahti vähän liikaa. Älä lyö, älä enää .. . näin
alussa. Tule, veikkonen, lauteille. A-iih! Jopa se puhaltaa.
A-iih, a-iih! Nyt joudu lauteille, 113'vä mies! Ih, se käy var-
paisiin .. . niinkuin hohtimilla .. . Tuolla orren juuressa!
Orsi polttaa, hyvä 011 .. . Ai, ai. Aiai! Oi, oi, oi, oi! Oijoi!
Uh. Äh! Hyvä on. Kuin mettä! Puh. Päh! Puh! Oh-
hoh. Pöh, höh. Hähhäh. Puh. Hyvä . . .»

Topi nauraa Aapelille, joka irvistelee, polttaa paperossia ja
lupsuttaa suutaan, nostellen kattoon vuoroin toista ja toista
lihavaa jalkaansa. Malakias nousee lauteille, alkaa pidellä
korviaan ja on vaiti. Aapeli kääntelehtii, ähkää ja puhkaa.
Mutta vähitellen hän tulee hiljaiseksi, ja heittää tupakkansa
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lauteiden alle. Sitten makaa hän paikallaan, puhaltaen kuin
kuormaa mäelle vetävä hevonen.

Löyly tasoittuu. Malakiaskin pääsee ääneen, istuessaan
tuossa toisella pitkällä penkillä. Malakias sanoo siitä kiukaan
puolelta:

»Tulipas sitä, heheh . . .»

Sitten hän jatkaayhtäkkiä:
»On se tämä sauna ... Ja se viina on toinen!»
»Ter-r-va kolmas», päättää Topi.
»Jos . . .jos sitä olisi ollut, sitä . . . niin eipä tässä muuta

rohtoa olisi tarvittu voiteille», jatkaa Malakias.
»Voiteilleko?» toistaa Aapeli. »Jokos . . . sinä nyt olet terve?»
»Johan minä .. . melkein», vastaa Malakias. »Jo sain ni-

kareen syödä. Mutta jos olisi ollut .. . sitä ..
.»

Viina se nyt on alkanut ilveillä Malakiaksen ajatuksissa.
Silloin kuuluu kodasta jälleen liikehtimistä, ja miesten ääniä.

Ja kun Malakias sanoo:
»Että ... jos sitä ottaisi, niin mitähän ne matokassit sil-

loin?»
Niin ärähdetään kodasta yhtäkkiä leveästi:
»Mitäh?»
Se on Juutas Käkriäisen ääni. Se ääni jatkaa:
»Mitä se .

.
. Malakias . . .?»

Ja toisiakin ääniä eroittaa hyvin: Ananiaksen ja Mauno Ky-
penäisen.

Sitten pistäytyy Juutas saunaan, vaatteissaan. Kainalossa
on hänellä paperissa jokin käärö: hän sanoo olevan siinä tu-
pakoita, tuoreita. Ja orsia katsellen hän jatkaa, että hän toi
ne tänne saamaan löylyä niskaansa: hikoilemaan, tupakatkin.
Valmistumaan hätätupakoiksi . . . kun piippuunpistettävät oli-
vat loppuneet ... Ja kun heinää on vielä tehtävä. Hän huu-
dahtaa:

»Mutta kyllähän niitä aina saa uusia . . .jos tekemään tart-
tuu! Ja osaa tehdä ... Jataitaa tuota osata . . . mikäs näissä
nyt, tällaisissa aiheissa . .

.»
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Tällä tavoin kehuen nostaa Juutas käärönsä orrelle, sei-
nän viereen kiukaan kohdalle. Seisoo vaatteissaan siinä kuu-
muudessa, näyttää muistavan jotain äskeistä, ja kysyy ute-
liaasti:

»Niin, mitäs se Malakias matokasseista?»
Muttinen vastaa veitikkamaisesti:
»Se tuumii, että viina olisi ollut hyvää voidetta rohdoille.»
Juutas pyörähtää nopeasti oveen päin ja mutisee jotain epä-

selvää. Sitten pyörähtää hän takaisin, ja taas ovea kohti.
Hän on kahden vaiheilla, tullako saunaan ollenkaan.

Viinastako se Malakias olikin puhunut?
Käkriäinen menee kotaan ja sanoo Maunolle ja Ananiak-

selle, etta jospa hän lähteekin tästä niitylle . . . yhä vain sitä
heinää kumpsimaan. On sitä vielä kumpsimista. Jos onkin
tullut tehdyksi, häneltä, niin on sitä yhä lammen perukassa.
Mutta hän kun rapeaa, niin . . .

Ei Juutas Käkriäinen olisi vielä niityltä lähtenytkään, mutta
yhtäkkiä hän muisti, että tupakat olivat loppuneet. Ja yöksi
tulee matka järvelle, Heposaaren luokse asti. Eihän sinne tu-
pakatta. Tuvan uuniin niitä täytyy työntää kuivamaan, ot-
taa valmiimpia lehtiä pellosta.

Mutta ennen uuniin panemista on ne vähän hiotettava sau-
nassa.

»Jos lähtisin kumpsimaan . . . noiden tupakoiden tähden
tulin», toistaa hän jälleen Ananiakselle ja Maunolle.

Mauno Rypenäinen vastaa, että olisihan hänellä paperos-
sejakin Juutakselle. Mutta ei Juutas niistä: piipusta hän tah-
too savunsa. Ja se on toinen luokka ja toinen luonne.

Niin, hyvin oli se hommailu niityllä mennyt Käkriäiseltä.
Piippu hampaissa hän oli niittänyt. Mutta Jopihan oli sano-
nut jo aamulla, ettei kessuja ole enää hakkurissakaan. Tämän
illan olisivat ne massissa ehkä riittäneet, vaikka tulisi myö-
häänkin kumpsituksi, kuten hän muistaa joskus tehneensä:
mö3'i*ineensä päivän valkenemiseen asti. Mutta yön eväiksi
ei litteiden pässinpussien pohjassa enää ollut. Ja nyt oli
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saunanlöyly lujimmillaan, ja tupa lämmitetty, joten uusia
lehtiä oli helppo nopeasti kuivata.

Ja Maunolla on viinaakin, jota Juutas on oppinut käyttä-
mään saadakseen tupakat lauhkeanmakuisiksi.

Pian jätti Räkriäinen viikatteensa niitokselk ja lonkkasi
aika vauhtia lammelta ylös mökin mäelle. Suoraan tupakka-
maahansa pihan nurkkaukseen. Siitä hän taitteli muutamia
isompia lehtiä ja nipisti joukkoon kukannuppujakin, mikäli
hän löysi hämärässä kukkia lyhyillä sormillaan. Jatkona ja
väkevyytenä ne kukat kyllä menevät. Niin hartaasti touhusi
hän tupakkapalstansa reunassa, ettei kuullut Muttisen neidin
kysymystä, mitä hän siellä nyppii. Ja kun Maunon Pertta,
istuen neidin ja mummon vieressä aitan portailla, alkoi hauk-
kua häntä, että se syö tupakkaa, syö raakana, niin murahti
Käkriäinen ainoastaan, että itselleen Pertukalk pitäisi työntää
tupakkaa suu tä3'teen, niin olisivat Pertukalta sieraimet kiinni.
Sitten huomasi hän Ananiaksen ja Maunon, jotka hommaili-
vat naisten aitan luona ja kuuluivat sanovan keskenään, että
nyt ne atraimen väkäset pystyvät ja mennään ottamaan löyly
sen asian päälle. Ja alkoivat lähteä saunalle. Silloin johtui
Käkriäisen mieleen eräs toinenkin seikka, joka myös oli hiuk-
kasen viivytellyt häntä niityllä. Olikohan se herra josaunassa?
Sitä kysyi Juutas Ananiakselta ja sai kuulla, että siellähän se
on. ,

Paha sinne oli kyllä Juutaksen nyt mennä, sillä Muttinen
saattoi kuitenkin ruveta ärhentämään hänelle iänikuisista
asioista: tuvasta ja muusta. Ja saarnaamaan korpijoonin
myömisestäkin. Tosin ei tämäkään peloittanut häntä nyt
niinkuin Muttisen tullessa Putkinotkoon. Mutta Aapeli saat-
toi vielä kätkeä mielessään jotain, joskin oli tähän asti ollut
vaiti.

Niin miettien käyskenteli Juutas pihalta verkalleen tupaan,
koska hänen näet oli etsittävä sieltä paperiakin tupakkainsa
ympärille. Tuvassa koetteli hän uunia: se oli tulikuuma.
Rosina oli tuvassa . . . mitä lienee torunut Saaraa. Uteliaana
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kysyi Juutas Rosinalta, mikä rähäkkä se nyt? Mutta Rosina:
kehoitti häntä vain . . . menemään saunaan ja sanoi, että Mut-
tinenkin oli häntä sinne odotellut. Rosina nä3'tti huolestu-
neelta. Ja mitähän se Aapeli Juutaksesta? Vaatisikohan se
taas tilille? Saunassa se alkoi ensi kerran puhua kontrahdis-
takin, josta sitten teki toden. Juutas aikoi kysyä Rosinalta,
mitä se oli häntä odotellut. Mutta samassa tuli tupaan Mau-
non Pertta Sanelmansa kanssa ja käski Rosinaa kantamaan
ruokaa pöytään. Pertan vuoksi jäi Juutaksen kysely teke-
mättä.

Mutta palatessaan ulos paperi ja tupakat kädessä mietti
Juutas entistä arvelevammin, antautuako ollenkaan herran
silmien eteen: mennäkö vielä saunaan, koska herra oli siellä.
Ehkä olisi parasta lähteä varmuuden vuoksi takaisin nii-
tylle ... Ei vara vahingoksi . . .

Kuka tietää: Aapeli on ollut tähän asti siivosti ainoastaan
voidakseen yhtäkkiä tiukata kaikesta . . .

Mutta tupakkain loppuminen! Ja tässä niitä nyt olisi pa-
perissa valmiina hikoamaan.

Saadakseen aikaa pohtia tarkemmin asiaa köntysteli Juu-
tas saunalle päin. Eihän saunaan ollut pakko mennä, jos me-
neminen selviäisi pahaksi.

Kodassa riisuivat Mauno ja Ananias rytkiään.
Käkriäinen pistäysi vielä saunan taaksekin tupakkamaal-

leen, aprikoiden, eikö mennä saunaan.
Saunassa kohahti ja humisi parhaillaan löyly. Nyt jos tu-

pakat olisivat siellä! Ja sitten tilkka korpirojua päälle, ja
kuivahtamaan tuvan uuniin perälle, tulisimmalle paikalle.
Vot: puolessa tunnissa olisi käypäinen piippupehku valmis.

Käkriäinen meni kuin menikin saunaan.
Kotaan pistäytyessään kuuli hän Malakiaksen haastelevan

mahastaan ja madoistaan. Malakiaksen rohdottelusta johtui
isän mieleen, että hän oli aikonut sanoa päivemmällä: »Mitä
sellaisista rohdoista!» Hänellä itsellään on paremmat tie-
dossa, vaikkei ollut tullut niitä tarjonneeksi. Mitä varten
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lieneekään Rosina mennyt ostamaan tällaisia? Vai peljän-
neekö poikansa tähden Juutaksen rohtoja, väkeviä? Juutas
tuli uteliaaksi Malakiaksen pakinoista ja halukkaaksi itsekin
juttelemaan. Siksi ärähti hän äsken kodasta Malakiakselle:

»Mitäh?»
Ja saunaan mentyään hän kysyi jälleen:
»Niin, mitäs se Malakias .

.
. matokasseista?»

Ja silloin se Muttinen sanoi Malakiaksen haastelleen viinasta.
Se poika, höh ....

Nyt voi Aapeli johtaa puheen Juutaksen viinakauppoihin.
Käkriäinen pujahti kohta takaisin kotaan. Ananias ja Mauno
tulivat samalla ovensaukaisulla saunaan.
f Viisainta olisi Juutaksesta tosiaankin ollut, jos hän ei olisi
mennyt enää saunaan. Olihan sinne nyt tupakat saatu. Mutta
silloin alkoi tuntua kutkuttavan niin pintaa, jossa oli heinien
pisteleviä helpeitäkin, paitsi elukkain puremia. Pisteleviä
niin ne helpeet, että ihan sisulle pisteli. Ja eikös nyt hänen
suullaan osata vastata kysymyksiin, jos niitä tulee? Sellai-
sella puhujan turvalla! Kuka haastelee paremmin kuin hän?
Koko Kenkkuinniemi ja maailma sanovat, että Juutas Käk-
riäinen ... se haastelee!

Tai eikös hän keksisi jotain muuta keinoa, jos herra alkaisi
nipistellä häntä?

Kyllä hän keksii ...
On jo keksinyt! Sellainen hän on: Juutas Käkriäinen!
Hän riisuu vaatteensa, vielä sitä keinoa miettien. Kasaa

takkinsa, paitansa ja housunsa kodan penkille. Niiden päälle
hattunsa, merkiksi, että tuntee oman vaateläjänsä muiden
joukosta. Raaviskelee vielä vähän päätänsä, muutenkin kuin
elukkain tähden, ja raottaa viimein saunan ovea, pyytää si-
sältä löylykippaa. Onkos se tyhjä? Juutas sanoo tässä ru-
peavansa löylynheittäjäksi: pitäähän sen herran saada hyvä
löyly, ja Käkriäisen paikka lauteilla onkin löylynlyönti-paikka,
kiuaspenkin pää. Ananias työntää hänelle ovenraosta kipan,
Käkriäinen valitsee itselleen kodan nurkasta vastan ja ammen-
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taa padasta kipan täyteen kuumaa vettä. Menee saunaan,
onnuskelee ylös lauteiden portaita, paikalleen, jossa ei istu-
kaan ketään, sillä Malakias siirtyy siitä pois ja Ananias ja
Mauno istuvat seinemmällä, joskin samalla penkillä. Ainoas-
taan pesukaukalo on Ananiaksen ja isän välissä. Juutas aset-
taa löylykipan oikealle puolelleen, nostaa viallisen ja toista
ohuemman jalkansa polvelleen ja hieroskelee vioittunutta
kohtaa. Ja hän aikoo ruveta itseään saippuoimaan, koska
Mauno ojentaa hänelle saippuaa. Mutta silloin: eikös tuo Ma-
lakko taaskin! Malakko hörähtää:

»Terva ja sauna ... ja viina ..
.! Että jos ne eivät auta,

niin kuolema se on. Niin sanoo .. . isäkin.»
»Mitä?» äännähtää Käkriäinen. »Löylyähän tässä pitää!

Vai kuinkas se oli, kauppias?»
Ja samassa roiskaisee Käkriäinen kipastaan kiukaalle.
Kiuas pamahtaa, löyly ryntää tulisena lauteille, Ananias

kumartaa päätänsä, Malakiaksen örähtely vaikenee. Jopi
solahtaa Malakiaksen vierestä lauteiden permannolle ja viki-
see. Topi kiroaa:

»Senhän mies kestää, minkä vanhat seinähir-r-et! Per-r-
-setti...»

Aapeli ähkii:
»Huh, hii . .

. Puh. Ihii, häh.»
»Jokohan tuli liikaa?» naurahtaa Käkriäinen. »Eihän mitä

.
.

. mokoma ...»

Ja hän alkaa vastalla hutkia kutisevia sääriään. Vieläpä
virkkaa Topi;

»Antaa tulla lisää tulta munille. Kun kerran .. . minä ..
.

hevosnur-r-kassa ...»

Vähitellen rapeaa Maunokin kylpemään. Nyt lätkivät
kaikki vastat yhtaikaa ja kaikki miehet ähkivät kilpaa.

Kun löyly laimenee, aikoo Malakias varmaankin jatkaa
äskeistä juttuaan. Silloin sanoo Käkriäinen:

»Niin, mitäs se Malakias. .. mahastaan? Että. .. eivätkö ne
käärmeet lähteneet? Eivät vai? Hm! Johan minä sen sanoin!»
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Jopi inahtaa:
»Niin . . . etteivätkö lähteneet, sanoitte?»
»Häh», vastaa Käkriäinen Jopille. »Sitähän minä .. . Ar-

vasin, vaikken justiinsa sanonut . . . etteivät ne niillä roh-
doilla.»

Hän lyö kuumalla vastalla hetkisen reitensä alle. ja jatkaa:
»On niitä nähty! Ja on niitä ollut käärmeitä minussakin.

Mutta kyllä minä tiedän. Jos olisi . . . kyllä lähtisivät . . .»

Hän on hetkisen vaiti. Muttinen sanoo:
»Vai lähtisivät. Ja millä ne?»
»Hm .. . lähtisivät ne», vahvistaa Juutas. Sitten ei hän

taas puhu tuokioon. Kylvötään. Viimein hän huudahtaa
kuitenkin:

»Olisipa kettumarkumia, niin lähtisivät.»
»Kettumarkumia?» ihmettelee Muttinen.
»Nii-ni, kettu-», vastaa Käkriäinen.
Muttinen kysyy:
»Mitä se kettumarkumi on?»
»Niin mitä?» toistaa Käkriäinen.
»Niin, en ole sattunut kuulemaan», sanoo Muttinen.
Käkriäinen vastaa arvokkaasti ja verkalleen:
»Se on sitä . . . Ketunmyrkkyä.»
»Ketunmyrkkyä!» huudahtaa Muttinen. »Ja sitäkö ma-

haan? Matorohtona?»
»Nii-ni!» vahvistaa Juutas.
Hän on tuokion vaiti. Ja sanoo:
»On niitä .. . käärmeitä minussakin. Mutta enpä heitä

pelkää . . . Annan heille ... Ja niin annan vielä Malakiak-
sellekin.»

Yhä ällistelee Aapeli:
»Malakiaksen madoille ketunmyrkkyä.»
Mauno Kypenäinenkin nauraa:.
»Jo taisi tulla valetta.»
»Niin, valeko?» innostuu Käkriäinen.
»Valetta . . . haha . . . kuin suden sontaa!» jatkaa Mauno.
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»Niin sekö!» intoutuu Juutas yhä. »Kuulkaahan nyt. Mi-
nulla kun oli tässä takavuosina mahassa käärme. Ja se oli-
kin käärme. Voi sitä! Sillä oli pääkin kuin tuo nyrkki .. .

kun se lähti. Tuon kokoinen.»
»Pää kuin nyrkki?» huudahtaa Muttinen, ja nousee kyynä-

räisilleen. Hän nauraa:
»Hihuu.»
»Kah, kun se oli!» inttää Käkriäinen, keskeyttäen kaina-

lonsa innokkaan hankaamisen. »Tuon kokoinen pää sillä oli
... kuin tämä .. .»

Pikku Jopi sanoo:
»Oli siinä päätä!»
»Nii-ni!» myöntää hänen isänsä. »Mutta .: . lähtipä se

vain. Eikä se tohtorin juomilla sellainen. Suutuin .. . kun
kaikki join, mutta ei totellut. Lopulta, kun minä otin ketun-
myrkkyä. . . Jo osasi löytää ovensa pellolle.»

Kaikki kuuntelevat vaieten. Käkriäinen jatkaa:
»Ja se oli niinkuin sammakko.»
»Sammakko!» toistaa Muttinen.
Juutas vakuuttaa:
»Niin, kuin sammakko. Sellainen, joka istui tässä muu-

tamana kesänä tuolla tuvan portaiden juuressa. Tuli istu-
maan joka ilta. Se Rosina se . . . Mutta mitäs siitä. Tapoin
sen pois. Mutta tämä: ilkanäköinen se oli! Se oli .. . niin-
kuin . . . sisilisko.»

»Sisilisko!» huudahtaa nyt Muttinen nousten istumaan.
Käkriäinen kertoo:
»Niin oli. Sillä oli vähän niinkuin jalkoja. Ja kynnet!

Kah, oli . . .»

»Ja ketunmyrkyllä lähti?» kysyy Muttinen.
»Lähti!» sanoo Käkriäinen painavasti. Sitten hän kylvöt-

tää itseään.
Muttinen ihmettelee mielessään, ja muutkin. Kummako

se: eihän Muttinen kaikkea tiedä. Joskus on Muttinen oi-
keassa; joskus taas Käkriäinen, eräissä seikoissa varsin koke-
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nut mies ja tohtorikin. Ollaan hiljaa. Viimein alkaa jälleen
Juutas:

»Mutta . . . siinä onkin yksi aihe . . . Siinä sellaisessa.»
»Niin siinä madon tappamisessa? Mikä?» kysyy Muttinen.
»On vain ..

. sellainen», myhähtää Juutas. »Katsokaas:
se on se, ettei myrkkyä rehlehtieratakaan matoja potevalle
niinkuin muille.»

»Ei niinkuin ketuille», sanoo Aapeli.
»Ei koko kapsliettia?» sanoo pikku Jopi.
»Eihän!» örähtää Juutas hiukan harmistuen. »Kuolemahan

siitä tulisi. Ja rutto kuolema. Ei, mutta ainoastaan pieni
sikare veteen seataan .

.
. pieni kuin suolajyvä. Ja se nauti-

taan sisällisesti. Niin lähteä sen pitää madon . . . sorkkineen.»
»Pirunp—skatta!» örähtää Malakias.
»Niin», vahvistaa Käkriäinen. »Mutta se onkin .. . pieni

sikare. Ja se onkin toinen kohtalo ...»

»Hm, voihan olla», myöntelee Aapeli lopultakin. »Voihan
olla hyvää ketunmyrkky.»

»Ja jos on pahaa, niin päälle kun kulauttaisi . .
. viinaa!»

huudahtaa Malakias. »Se kun talvellakin .. . lämmitti .. .

Niinkuin olisivat olleet huopikkaat jalassa ...»

»Häh?» sanoo Käkriäinen. »Mitä sen Malakiaksen .. . ju-
tuista. Mutta kah, eikös se Aapelin hulja vingukaan .. .

herran . . . Vinkua sen pitää, jos. on oikea löyly . . . Eikä-
hän tästä mitään . . . kahvipannun huurusta.»

Käkriäinen heittää löylyä melkein kipan loppuun. Kiuas
jylähtää niinkuin siihen olisi paiskattu iso kivi. Kauan se
jyrisee. Tuhka kohisee kiukaan alla, ovi lentää vinkuvasta
kiukaan viimasta raolleen. Lamppu pimenee. Muttinen ku-
martuu ja pitelee korviaan. Ananiakselta vaipuu vasta pen-
kille. Jopi yrittää alas lauteilta, ja putoaa kolisten lattialle.
Pyörtyiköhän Jopi? Ananiasta pyörryttää. Mauno kiroaa:

»Voi Jeesuksen Ristuksen kiljuva . .
.»

Käkriäinen nauraa makeasti ja virkkaa:
»Kah, kah, jokos tuli ...»
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Sitten hän alkaa hakata hartioitaan ja hokee:
»Tämä se vasta . . . Noille saivareille. Niiden pitää pullis-

tua ulos nahkasta. Ai, ai, makealtapa se ottaa. Vetäise, Jopi,
se ovi kiinni.»

Sitten kylvötään. Muttinenkin alkaa kylpöä. Vastat hut-
kivat. Viimein sanoo Ananias:

»Olipas se löyly. Pään oli sotkea. Ja lattiallepa tuo kohsi
Jopikin, maan vetovoimako lienee nykäissyt, haha . . .»

»Putosin», huudahtaa Jopi.
»Mikä?» kysyy Juutas Käkriäinen Ananiakselta.
»Maan vetovoima», sanoo Ananias. Ja virkkaa jotain Mut-

isenkin vuoksi, että opettaja siellä koulussa siitä .
.

.

Muttinen sanoo:
»Maan vetovoima? Pieksäpäs, Topi, selkääni! Pieksä oi-

kein! En jaksa itse . . . tuossa on vasta.»
»No niinkuin vie-r-rasta sikaa! Lyönkö tyngällä?» sanoo

Topi.
»Älä hemmetissä», kieltää Aapeli. »Lyö muuten vain, peh-

meällä. Mutta mitäs se Ananias, koulustako? Maan veto-
voimastako, muistatko sinä sitä?»

Juutas örähtää hiljaa:
»Paskia.»
Ananias selittää Muttiselle, että se opettaja oli puhunut,

kuinka vetovoima vetää esineitä maahan, jos ne putoavat.
Sentähden se nyt Jopikin joutui lattialle: olisi pudonnut pää-
laelleen, haha, jos olisi lauteilta suinpäin heittäytynyt.

Muttinen innostuu opettamaan Ananiasta. Sanoo, että kyllä
se on sellainen voima, joka vetää maan keskipisteeseen. Jos
jokin esine putoaa, niin se voima sitä vie alas. Kohtisuo-
raan. Kuinka hän nyt sen neuvoisikään?

Käkriäisen tekisi mieli vastata tähän niinkuin äskenkin.
Mutta hän arvelee, ettei ole oikein hyväkään herraa vastus-
tella, varsinkaan nyt ... jos se voisi niistä viinoista. Ja mi-
tähän Muttinen selityksellään tarkoittaa? Mitä lienee opet-
taja tarkoittanut?
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Mutta myöntyväinen tahtoo Juutas olla herralle.
Ja hän miettii asiaa. Kas, yhtäkkiä hän sitten huomaa»

mitä tolkkua Muttisen puheessa saattaisikin olla. Hän huo-
maa sen ja sanoo:

»Niin, tosiaan .. . On, on se vetovoima! Sen tiedän mi-
näkin . . . Että vetää se maa . . . Oli siellä salolla mies,
lähellä kestikievarin mökkiä . . . sillä oli jalka pöhössä . . .
niinkuin tukki. On tuo ollut nyt meidän Rosinallakin, vaik-
kei tuota ole vielä tullut . . . parannetuksi oikein. Mutta . . .

tiesinpä minä tuohon oikean konstin! Ei se kuin pantiin
jalka maan sisään, sellaiseen kohtaan, johon oli laskettu tal-
vella vettä, tai suorastaan . . . k —stu. Ja mitäs: jo parani
pöhötys jalasta. Maa veti pöhötyksen pois.»

»Joten sillä on vetovoima», myöntää Muttinen.

»Joten sillä on», vahvistaa Juutas Käkriäinen. »Niin, ja
taisi tuota löylyä nyt tullakin. Jo tuli yhden miehen osalle.
Eipä silti, että minä . . . muuten vain menen . . . kylpökää
te . . .»

Käkriäinen huuhtaisee itseään ja kömpelöi alas lauteilta.
Nopeasti ottaa hän orrelta tupakkakäärönsä ja katoaa ulos.

Aapeli kylpöö vielä. Pyytää Topia tuomaan itselleen ko-
dasta piimää.

Topi tuo, Aapeli juo. Sitten alkaa Aapeli kylpöä uudes-
taan. Oikeaa kylpömistä. Ananias lähtee saunasta. Jopi
juoksee jo tuvalle, peitellen keskikohtaansa vaatteillaan.

Käkriäinen pujottelee kodassa paitaa päähensä ja ajattelee,
että jäipästässä hötäkässä paita löylyssä polttelematta. Mutta
.. . jääköön. Ensi yö onkin valvottava, eivätkä elukat liik-
kuessa pure, jos eivät liioin nukkuessakaan.

Parasta on lähteä saunalta, edes kivellä istuskelematta,
koska se Malakias on aina valmis puhumaan viinasta. Mikä
sille nyt päähän pisti, perhanalle . .

.?

Jo tulee Mauno Kypenäinen saunasta, menee Ananiaksen
kanssa istumaan saunan taakse rannan puolelle.



Putkinotko 421

Kun Juutas lähtee kodasta tuvalle, kuuluu herra yhä kyl-
pövän. Se joi piimää ja otti uutta voimaa.

Jonkin hetken päästä sanoo Muttinen, että hänellekin riit-
tää, ensi kerraksi. Ja hän tulee kodan penkille levähtämään.
Aikoo sitten uudestaan lauteille. Siinä hän nyt puuskuttaa,
ja rinta nousee ja laskee ja suu lupsuttaa:

»Puh, puh ...»

Ja viimein hän huokaisee tyytyväisenä:
»Uhhuh ...»

Sitten hän menee taas saunaan ja kylpöö toisen kerran.
Ainoastaan Malakias on enää saunassa, sillä Topikin kah-

mii vaatteitaan kodan penkin alta.
Viimein ilmestyy kauppias jälleen ulos, seisoo kynnyksellä

ja ähkii. Ja huutaa tuvalle päin:
»Nyt tulkoon se selkäpuolen pesijä. Pertta Kinnunen! .. .

Kuuleeko se?»
Hän näkee Käkriäisen menevän pihan yläreunassa, ja huu-

taa hänelle:
»Sanokaa sinne Pertalle, että se voisi nyt tulla!»
Käkriäinen käännähtää ja lupaa sanoa. Hän on seisahtu-

nut vaatteet sylissä katselemaan lapsia, jotka jahtaavat yö-
lepakoita. Siinä joukossa on neitikin. Käkriäinen mutisee
pikku Sanelmalle jotakin lepakosta, ja sitten hän köntystelee
tupaan jakäskee Pertta Kinnusta pesemään Muttisen Aapelia.

Maunon Pertta tulee saunalle. Kyynärpäitään viuhtoen
hän tulee. Hänen perästään hyppelee pikku Sanelma, räkät-
täen taakseen Saaralle, joka kulkee ison kiven kohdalla. Sa-
nelma räkättää, että se yölepakko oli kuin hiiri: punainen
sillä oli kita, kun tulitikulla valaistiin, se rääkyi kuin hiiri.
Ja Maunon Pertan Sanelman vieressä löntystelevä Saara sa-
noo, että sillä lepakolla olivat olleet siivet kuin sontikat.
Mitkä? Sateenvarjot. Ilkeästi se oli rääkynyt, kun Saara
sitä oli polkaissut. Sitten se oli päässyt lehahtamaan karkuun.

Lyygia huutaa Muttiselle, pilkistellen ylimmäisen aitan ta-
kaa:



Joel Lehtonen422

»Joko saa tulla? Te olette kylpöneet koko illan.»
»Koko illan!» ihmettelee Aapeli. »Kaksi kertaa olin lau-

teilla! Mutta tulkaa! Kaikki. Piisaa tämä minulle. En
minä teitä katso, käännän mahani nurkkaan päin.»

Sitten kepsuttaa Lyygiakin saunalle, taluttaen pikku Es-
teriä. Mutta Repekan nostaa Leja aidan ylitse, auttelee
pientä siskoaan, joka itkee ja kiukuttelee jo unissaankin. Sit-
ten juoksee Repekka kuitenkin omin jaloin kotaan ja tiukkaa
siellä Saaraa ja Lejaa repäisemään mekon häneltä pois, sillä
Saarakin joutui nyt kodan kynnykselle. Lyygia virkkaa isolle
Sanelmalle, tullessaan hänen kanssaan:

»Mitä se Käkriäinen tarkoitti, kun se äännähti, että jos hä-
nellä olisi yölepakko, niin hän jotain tietäisi?»

Maunon Pertan Sanelma vastaa:
»En tiedä. Se olisi voinut tehdä sillä joitakin taikoja ..

.»
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odassa supattaa musta pikku Sanelma isolle ja vaa-
I JL^ lealle Sanelmalle ja Saaralle:
>»^ »Malakko on saunassa! Se on sellainen. Herjuutta

sille pitäisi tehdä . . .»

Pikku Sanelma on alasti. Saarakin esittää Maunon Per-
talle ja Lejalle, että pitäisi tehdä Malakolle ilkeyttä. Kun
pikku Sanelma sen kuulee, hypähtelee hän niin että musta
ja takkuinen tukka huiskii hänen laihoilla lapaluillaan. Hän
sanoo supatellen:

»Menkääpäs te sinne, akat! Maunon Pertta, menkää!»
»Älä hupsuttele», vastaa Maunon Pertta, pesten herran

selkää. Topi on tuonut kiulun lämmintä vettä Muttisen
eteen ja toisen hänen taakseen. Nyt hän katsoo ähistellen
naisiin. Muttinen istuu kyykkysillään kahiolattialla, kasvot
nurkkaan päin.

»Mene sinä, kaima, sisään», sanoo pikku Sanelma Maunon
Pertan Sanelmalle.

Iso Sanelma kysyy äidiltään:
»Menisinköhän minä?»
»Mene, jos menet!» vastaa Maunon Pertta. »Ja mene! Kun-

han siinä kainostelee, niinkuin sinua kukaan katseleisi, le-
tukkaa. Mene .. . pojankolhhe.»

»Menisit!» kehoittelee Saara, laskiessaan alas hamettaan.
Lyygia on pysähtynyt oven taakse.
Iso Sanelma riisuu itsensä nopeasti. Pikku Sanelma hihittää

ja hyppii. Sitten astuu iso ja vaalea Sanelma saunaan. Kaikki
ovat jännityksestä vaiti,
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Yhtäkkiä kuuluu saunasta Malakiaksen karjahdus. Kuuluu
töminää lauteiden portaissa, ja tavaton paukahdus kiukaalta.
Ovi pompahtaa seljalleen. Maunon Pertan Sanelma, joka on
mennyt istumaan lauteille vastapäätä Malakiasta, kirkaisee
ja hypähtää takaisin saunan lattialle. Mutta ennen häntä
näkyy kuitenkin ovesta Malakias: hän ryntää ulos, ryntää
alasti, suoraan kalliolle. Hänen rintansa kohoilee. Hän ta-
voittelee maasta kepakkoa ja karjuu jotain epäselvästi. Mut-
tinen peljästyy, niin vimmastunut on Malakias, joka ärjyy:

»Minä tapan akat!»
Kaikki ovat vaiti. Topi, joka on katsellut ensin, kuinka

Muttista pestään ja miten vaahto kiehuu hänen kalloaan ym-
päröivissä haivenissa, ja sitten pahaa aavistellen ja pahek-
suen naisia, tuijottaa Malakiakseen vakavana ja säikähty-
nein silmin. Pikku Sanelmakaan ei tirsku. Ja Repekka al-
kaa huutaa. Malakiaksen kädet vapisevat, ja kuuluu, kuinka
hän kirskuttaa hampaitaan. Yhtäkkiä tapaa hän kalliolta
kuivuneen lehmänlannan. Hän paiskaa sen .. . kallioon,
koska kodan ovella on näet neitikin. Lyygia säälittelee Ma-
lakiasta, Aapeli kavahtaa pystyyn ja siunailee. Pertta Kin-
nunen hoilottaa:

»Kah, kah. Kohju se on! Kohju!»
Malakias ryntäilee edestakaisin, hän tavoittelee aamullista

seivästä . . .

Siinä etsiessään hän rauhoittuu, hiukan .
.

. niin että häntä
alkaa hävettää . . . varsinkin tuon neidin tähden, joka puo-
lustaa häntä ja sanoo, että hänelle on oltu hävyttömiä. Ja
Lejakin rauhoittaa vanhinta veljeään.

»Tapan, tapan!» urahtaa Malakias.
Viimein ottaa hän kodasta vaatteensa ja menee verkalleen

saunan taakse, mistä Mauno Kypenäinen ja Ananias pilkis-
televät kujalle ja hymyilevät hänelle, vaikkeivät uskallakaan
mitään hiiskua. Malakias kulkee erilleen, rannalle pukeutu-
maan. Menee nuottakodalle asti.
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Ananias kysyi puolittain Malakiakselta, joka tallusteli hä-
nen ohitseen, puolittain Maunolta:

»Mitä . . . se . . . Sanelmako se sinne meni . ..? Alastiko
lauteille, hehe?»

Malakias ei vastannut muuta kuin murisi uhkaavasti. Mutta
Mauno eroitti Ananiaksen äänessä huokauksen, ja hän nau-
rahti:

»Se on sellainen tyttö . . . Voi Jeesuksen Ristuksen per-
hana! Että se tekee vaikka mitä . . . Jos kenessä on miestä,
niin että kannattaa tehdä ...»

Jo kuuluu sitten taas kodasta pikku Sanelman tirskuntaa.
Maunon Pertta huudahtaa:

»Tuossa ne on kintut . . . herralla ...»

Topi lähtee ystävänsä Malakiaksen kanssa rannalle.
Mummokin näkyy menevän saunaan, vaivaloisesti ja ke-

pillä eteensä sorkoteilen. Aapeli alkaa olla jo pesty. Mummo
valittaa hänelle ähkien ja harmissaan, etteivät nuo lapset
vanhaakaan kunnioita, edes sen vertaa, että taluttaisivat
saunaan. Tuolla pihalla oli mummo mennä potattimaahan,
tuuskahtaa, kun ei näe enää hämärässä mitään. Aapeli ja
Lyygia surkuttelevat mummoa, joka alkaa kumaraniskoin rii-
suutua kynnyksellä. Ja sitten köpsyttää mummo saunaan,
kovin ohuilla säärillään ja olemattomine rintoineen, peitellen
paidallaan vatsaansa, joka on pelkkää riippuvaa nahkaa. Sau-
nan lattialla Repekka ja Ester nauravat ja porskuttelevat
vettä, heidän vaaleat ruumiinsa kuultavat sieltä, he istuvat
saunakaukalossa, siivon Lejan heille varustamassa. Molem-
mat samassa. Repekka itkee, että saippuaa menee silmiin,
koska Leja näet alkaa häntä pestä. Saara on toisten naisten
kanssa lauteilla ja käskee pikku Sanelmaa lyömään löylyä.
Sanelma Käkriäinen huudahtaa:

»No nyt kun lyön teille sellaisen pirun löylyn, että putoatte
sieltä ...»

Aapeli siirtyy saunan taakse rannalle: veteen hän vielä ai-
koo. Maunon Pertta pakinoi Lyygialle, riisuutuessaan hänen
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kanssaan, Aapelin leveästä seljasta. Yhdessä he kaksi me-
nevät saunaan.

Taas kohisee kiuas, ovessa vingahtaa, ja tytöt lauteilla kir-
kuvat. Mutta lattialla Lyygia huudahtaa:

»Ai, ai, mummo putoaa!»
Ja mummo voivottelee:
»Voi .

. . eikös lyönyt .. . tuo Sanukka! Eihän se vanhan
pää tällaista kestä. Voi, pakana, löi! Pudota olin.»

Repekka seisoo altaassa ja hokee Lejalle:
»Pete minut, pete. Pete v—t ja kaikki.»
Aapeli seisattuu rannalle, katselee uimapaikkaa. Mauno

Kypenäinen ja Ananias ovat jo kadonneet. Siellä nuotta-
kodan luona näkee hän Malakiaksen ja kuulee hänen äänensä,
sillä Malakias juttelee Topin kanssa, ystävänsä. Aapeli kä-
velee paksuihin lakanoihinsa käärittynä somerikkoa, pysäh-
tyy ottamaan virsut jalastaan. Lahden vesi tummenee iltaan.
Tuskin eroittaa siinä enää valaistuksen hopeisia juovia.

Malakias sanoo Topille:
»Kyllä minä sille konstin tiedän . . . runtaleelle.»
»Mille?» kysyy Muttinen, kahlaten vedessä poikien luokse.

Malakias seisoo yhden venheen vieressä ja Topi istuu saman
venheen reunalla.

»Maunon Pertan Sanukallepa», vastaa Topi Muttiselle. »Kun
se tuli r-ryysyittä Malakon luokse saunaan.»

»Minkä konstin?» kysyy Muttinen.
»Tiedän vain», murahtaa Malakias.
»Se aikoo . . .», sanoo Topi.
Aapeli kysyy:
»Mitä aikoo?»
»Se aikoo pii-r-rastaa», sorahuttaa Topi.
Aapeli ihmettelee:
»Piirustaa? Mitä aikoo piirastaa?»
Topi sanoo:
»Tähänpä Kypenäisen Maunukan soutulautaan. Tuohon,

jossa Maunon Sanelma istuu. Kun Per-r-tukka sanoi kohjuksi.»
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»Niin minä teenkin!» virkkaa Malakias. »Puukolla .. .»

»Puukolla piirustaa?» kysyy yhä Muttinen.
»Sellaisen vain ...» nauraa Topi.
»Minkä?» ihmettelee Aapeli.
»Hässäkän», vastaa Topi. »Oikein ison.»
Ja Malakias sanoo:
»Siantappopuukon käyn hakemassa .. . isältä. Niin näkee

Pertan Sanukka ... ja Kinnusen Pertta . . . että minä . . .

mies ...»
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utta Rosina Käkriäinen ei ole vielä saunassa. Missä
(111, hän on?

Pikku Sanelma käy häntä huutamassa kodan
ovelta, mutta vastausta ei kuulu. Aapelikin, joka seisoo n37t
pirtissä kuuman takan vieressä, ihmettelee hiukan Rosinan
viipymistä, aina ahkeran ja viimeisenä talossa hommailevan.
Ilta näet alkaa jo olla myöhä. Mauno Rypenäinen ja Ana-
nias istuvat illallisella siellä hämärässä tuvassa. Juutas Käk-
riäinen puuhailee leivinuunin luona: kertoo tekevänsä niitä
aamutupakoita tuohon pässinpusseista kurottuunsa. Aapeli
on tullut sisään juuri äsken, odottamaan Lyygiaansa; hän
pelkää uimisen perästä vilustuvansa, joten hän painelee har-
tioitaan uunin tuliseen kylkeen, ja siirtelee jalkojaan,kun näet
permannolta saattaa kiivetä niihin kirppuja, punanahkoja ja
russakoita.

Niin menee pieniä hetkiä.
Mikä varjo liikkuu nyt tuolla tuvan ja riihen välillä, joiden

kattojen hahmot kuvastuvat samean keltaista taivasta vas-
ten? Nyt se katosi riihen pimeyteen. Mutta se tulee jälleen
kujalle näkyviin. Rientää melkein yhtä äänettömästi kuin
yököt, joita suhahtelee pihalla. Se on .. . ikäänkuin kytty-
räinen noita. Haamu joutuu yläveräjän kohdalle, jonka kah-
den puolen riippuu seipäissä vanhoja rääsyjä. Kun se kulkee
alemmaksi, määkäisee kujalla pari lampaista, maatessaan
siellä kallion pykämällä: siellä ne makasivat äsken, kaulo-
jaan kiveen nojaten ja leuat lämpöisiä paasia vasten. Mä-
rehtivät nopeasti liikkuvin leukapielin, rapistelivat hyttysiä
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korvistaan. Nyt kavahtaa kirjava lammas pystyynkin ja
hyppää varjon vyötäreitä kohti.

Rosinanhan se musta haamu on, iso kuorma seljassa. Rosina
toruu lempeän harmistuneesti lammasta, tuota kapuilijaa,
jopa lyökin sitä, läpsähyttää kädellään. Ja tiuskaisee, hauk-
kuu lammasta leikillään senkin laulavaksi maisteriksi. Sitten
kulkee Rosina khmiensä ohitse. Ne lepäävät leveinä alempana
kujalla, keskellään pulska Poika, märehtivät verkalleen. Ja
joskus kalahtaa kello alakuloisesti.

Rosina on käynyt vielä metsässä, ottamassa leppäkerppuja
imettävälle lampaalle, päästyään ruokahommista ja saatuaan
Jopin saunasta lasta vahtimaan. Kerput ovat kuormavitsassa
hänen seljassaan. Läävän välikköön menee Rosina. Run hä-
nen jalkansa suhkavat läävän edustalla saunakukkiin, niin jo
tuntee emälammas hänen askelensa,' ja väliköstä kuuluu pyy-
tävää päivätystä. Kyllähän Rosina muistaa vuonaa hoitelevan
pikkonsa ja tuo sille muutakin illallista kuin ne leivänmurut,
jotka hän äsken syötti sille suurimpaan suruun, sianporsasta
ruokkiessaan. Itselleen oli Rosina taittanut välipalakseen
leipää, mutta äitilammas sen nyt saikin.

Muu väki on saunassa tai illallisella, ja osa siitä hankkii jo
levolle asettumista. Mutta Rosina ahkeroi yhä; aina viimei-
senä, sitkeä ja ahkera vaimo. Ihan viimeisenä muulloin paitsi
silloin, jos Juutas on touhupäällä ja viipyy hänkin töissä pilk-
koiseen pimeään asti, kun sattuu pimeä aika olemaan. Niin
on Rosinalla enimmäkseen yksinään myöhäisin työ ja huoli
ja ponnistus jo nukkumaan joutuneenperheensä puolesta, joka
on pötkähtänyt joko tuvan lattialle, seinästä toiseen ulottu-
valle ja vaate-pahoista tehdylle laverille, taikka saunan lau-
teille ja penkeille.

Siten on hän ahkeroinut lukemattomat kerrat ennen.
Mutta eikö hän aio saunaan?
Tällä kertaa viipyy kaupunginmatkasta, järjestyksen pi-

dosta, huutamisesta ja koko päivän vaivoista väsynyt Rosina
tahallaankin tavallista kauemmin myöhäisissä hommissaan.
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Siten hän viivytteli jo porsaan ääressä, kuten nyt läävän väli-
kössä. Seisoi hiljaa tallin ovella, nojaten ovenpieleen. Tal-
lista tuskin näk3'i vähän valkoista: se porsas. Kuului vain
sihinää pimeästä, kun porsas imi ahnaasti makeaa maitoa,
jota Rosina oli tuonut sille. Ja joskus lihava porsas örähti,
ja käännähti varmaankin ja kahmaisi takaansa tuoreita vesi-
heiniä, sillä niitäkin oli Rosina sille kantanut, sylyksen kaali-
maasta. Porsaalta alkoi marto loppua, se rupesi tulemaan
kylläiseksi, siksi se käännähti ja maistoi välillä heiniä. Vii-
mein imi maidon vadista loppuun ja tonkaisi tyhjän vadin
ylösalaisin. Rosina astui kynnyksen yli ja otti siltä vadin
hiljaa pois, edes ääntekmättä elukalleen, vaikka se kapusi
pystyyn ja töhri hänen käsiään.

Eikä hän sitä vatia siellä odottanut. Hän seisoi aivan toi-
mettomana. Sitten hän meni noutamaan kerppuja.

Ja niin seisoo hän yhä vieläkin, jouten, tällä kertaa läävän
edustalla, hämärällä kujalla, annettuaan lampaalle pari kerp
pua ja nostettuaan loput ylisten tikapuille.

Sitäpaitsi pistäysi hän lääväänkin ja vyöritti sieltä uiko
ovelle ison sammion, johon talvella kannetaan lehmille vettä.
Siihen jätti hän sammion toistaiseksi.

Rosina kuuntelee kujalla saunalle päin.
Niin, hän on miettiväinen ja suruissaan. Ei kuulu nyt sau-

nalta enää vastojen lätinää, hyväilevästä löylystä, eikä nais-
väen kirkumista.

Nyt saunan ovea avataan. Eroittaa Repekan itkeskelyä:
tupaan tahtoo Repekka, saamaan tuota lilliä ja sitten mam-
mimaan.

Kodassa kolisee kiulu muuripataan: ottavat kuumaa vettä
.. . tyhjentyvän padan pohjalta. Pata kumisee, ja vettä
läiskähtää permannon kalliolle.

Ja taas sulkeutuu saunan ovi, jonka kautta Rosina on kuul-
lut peseytyvien naisten ja tyttöjen ääniä.

Vieläkään ei Rosina lähde saunaan. Hän tarkkaa niitä
peseytyvien ääniä, pitää varansa, milloin hän sinne voisi
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mennä. Tahtoo päästä Muttisen neidin kanssa vähän puhu-
maan.

Rosina on kyllä häntä vihannut, ja vihaa vieläkin. Siitä
asti, kun Rosina hänet ensi kerran näki: viime kesän alusta.
Sinä kesänä oli Aapeli ahdistanut pahimmin Juutasta, ja Ro-
sinahan on luullut tuon neidin yllyttäneen herraa sellaiseen.
Mokoma, jonka Rosina huomasi, ennenkuin oikein vakoili-
kaan, elävän Muttisen kanssa elämää . . . vihkimättä. Yksin
Maunon Pertassakaan ei vihkimättömyys ole Rosinasta hyvä;
paha se on: mitä se sellainen kuottailu? Mutta Pertan pään
ovatkin köyhän onnettomuudet sotkeneet, ja elämästään saa
Pertta itse kärsiä. Kun taas pohatoilla: mikä pakko niillä on
heittäytyä riettaiksi? Tahtovat rietastella. Eikö niille ku-
kaan siitä mahda mitään? Mutta köyhien hairahdukset ovat
heti ihmisten hampaissa . . .

Se neiti oli häijy ... menneenä kesänä. .. Ei puhellutkaan ...

Mutta herran ruuista se kuitenkin piti huolta. Ja juoksi
oikein omin jaloin kylissä ostelemassa Muttiselle munia ja
kaloja, jopa varasi niitä talveksikin. Muttisen pyykinkin se
pesi, ihan tosissaan: kolmesti seisoi huvilan rannassa aamusta
iltaan pesupunkan ääressä, pitäen savuavaa tulta padan alla.
Ja se hautoi paitsi olkapäänsä kipeiksi auringonpaisteessa kä-
tensäkin haavoille. Se oli Rosinasta ihme ... ja hyvä. Ei
tämä ihan herrastava ole, se on totta, vaikka kuului koulutkin
käyneen. Ei Rosina ollut tottunut moiseen niistä neideistä,
joita oli käynyt joskus Muttisella. Ei varsinkaan hänen rou-
vastaan: sehän ei saanut unta koiranhaukunnalta öisin eikä
kanan kaakatukselta aamuisin. Täältä mökiltä asti ne äänet
häntä muka häiritsivät. Siksi, ettei hän tehnyt työtä, vaan
makasi kello kymmeneen päivällä ... Ja vaativa se oli Saa-
ralle, joka häntä vähän aikaa joutui passaamaan.

Ilkeä oli tämäkin neiti viime kesänä. Ei antanut itseään
lähestyä: kerran Rosina tarjosi hänelle ystävyyden halusta
täällä mökillä vastapaistettua leipää lämpymäisiksi, mutta se
ei kelvannut . . .
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Tosin neiti parin päivän kuluttua koetti selitellä Rosinalle,
ettei herra anna hänen ottaa lämpymäisiä . . .

Eikä Rosina sitten ollut enää noille ylpeille ja heidän omasta
mielestään paremmille tarjonnutkaan. Kun kerran tarjoaa
eikä kelpaa, niin . . .

Työn tekemisen jarahalliset asiat se mokoma kyllä ymmär-
tää. Mutta varmaan se on yllyttänyt Muttista ahdistelemaan
Käkriäistä, päästäkseen itse täällä isännöimään.

Siksipä ei Rosina ollut jaksanut pysyä menneenä talvena
haukkumatta tätä neitiä vieraillekin, ketkä sattuivat Putki-
notkon mökissä käymään. Yhä pahempaa odotti neidistä,
jos se tänä kesänä tänne tulisi.

Mutta kuinkas kävi tänä iltana?
Minkälainen tuo neiti nyt oli? ... Ja olipa itse pompommi-

herrakin, hihii.
Rosina odotti melkeinpä viimeistä iskua, kun herra yhtäk-

kiä ajoi lahteen ja joutui tuvan luokse, jonka seinät huutavat
kontrahtiin vetoamista. Mutta vielä ei herra hiiskunut kont-
rahdista mitään, niinkuin viime syksynä.

Eikä se ollut puhunut niistä asioista myöskään Juutakselle
saunassa, sen kuuli hän ohimennen mieheltään. Taikka ei
liene Muttinen vielä ennättänyt, sillä Juutas sanoi osanneensa
kääntää asiat niistä jutuista syrjään.

Mutta herra oli antanut namusia lapsille. Hm, namusilla-
han ne nyt köyhien mahat täytetään. Mutta hyvä merkki
sekin. Aikoihin ei ole ollut niin: namusensa pidätti herra .. .

kostaakseen, hihii. Mutta kuinkas Muttinen nyt muuttui
tällä tavoin?

Ja neiti oli ollut Rosinalle enemmän kuin ystävällinen.
Epäillyt oli Rosina neitiä, kun se silitteli Repekan poskea

ja kehui lasta kauniiksi.
Sitten oli Rosina kuullut neidin niityllä sanovan Lejalle,

mistä lehmät löytyvät. Pieni asia, mutta .. .

Ja viimein olivat Rosina ja neiti jääneet kahden kesken
tupaan. Muut naiset lähtivät tekemään kylpyvastoja Oli
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neiti jutellut paljonkin: minkälaista on herran talolla kaupun-
gissa, ja että sauna se on sielläkin, vaikka se Aapeli pitää
enemmän näistä maalaissaunoista, ja muuta.

Sitten tahtoi neiti maistaa leipiä, joita Rosina silloin juuri
veti uunista. Rosina sanoi, että saahan tuon vaikka koko
limpun. Neiti kiitti lämpöisesti.

Eikä herrakaan ollut murahtanut, neidin hänelle näyttäessä
saamaansa leipää. Räskipä neitiä siitä muka niijailemaan.

Rosinan sydän on lämminnyt. Sallittaisiinko heidän elää
yhä Putkinotkossa? Jos tuon tuvan nyt tosiaan voisi hommata
kuntoon. Runpa Mauno ottaisi jouduttaakseen Juutasta sii-
hen työhön! Jos he yrittäisivät, miehet, niin Muttinen kai
leppyisi. Yrittäisivät sen verran, että korjailu olisi edes
alulla Muttisen lähtiessä takaisin kaupunkiin, hyvänä enteenä
Muttiselle.

Ja sittenpä voisi tuvan rakennuttaa loppuun vaikka vie-
railla, syyskuulla . . . Näistä uusista hommista saaduilla ra-
hoilla.

Ne uudet hommat alkavat nyt . . . viimeinkin.
Mutta tuskin ne ovat päässeet alkuun, niin nekin tuovat

Rosinalle uutta huolta. Nyt vasta suuntautuu ajatus siihen,
mihin ne voivat viedä: kaikenlaisiin ikäviin rettelöihin, ruu-
nunmiestenkin kanssa ...Ja häpeään ehkä. Naapurien ham-
paisiin yhä pahemmin, kateellisten.

Mutta eihän Rosina muuta voinut! Tällaisella perheellä
olisi nälkään näännytty. Ja ne lapsista, joista pitäisi apua jo
lähteä, millaisia ne ovat? Älykäs ja reipasluontoinen Ana-
nias .. . kun siitä tulisi hyvä mies! Mutta nyt se joutuu jo
näihin hommiin avuksi. Entä Saara!

Se Saara 1
Rosinan mieli myrtyy Saaraa ajatellessa. Saara oli ollut

kaivelemassa hänen kaupunkinyyttiään, illemmalla, äidin
mennessä lypsyltä tupaan. Saara oli silloin tuvassa yksinään.
Maunon Pertta ja Sanelma, joiden mukana Saara oli tullut
vastoja tekemästä, seisoivat pihalla ja juttelivat Muttisen
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kanssa. Saara penkoi nyytistä niitä Rosinan rohtopulloja,
se kun aina kaikkea kaivelee. Oli saanut käsiinsä paitsi kor-
pinrasvoja ne tipat. Rosina oli siepannut ne häneltä pois.
Mutta Saara oli sanonut, että mitä noista peittelee, kyllähän
ne tietää: mitä muka tuollaisilla, ei niistä mitään apua lähde.
Rosina kysyi, että millin niistä ei lähde apua. Mutta Saara ei
ollut enää vastannut. Oli vain kääntynyt selin ikkunaan,
ja siinä seisonut. Eikä Rosina ollut voinut enää kysellä lisää,
niin ovat tällaiset asiat ilottavia, äidin ja tyttären välillä. Ei
lyhyeen tuokioon. Mutta kuitenkin tahtoi hän tietää jotain.
Ruitenkin hän tiukkasi Saaraa vastaamaan, onko totta mitä
Maunon Pertta sanoo, että Saara on rypen3't miesten kanssa?
Saara nytkähytti pystyjä olkapäitään, ei tunnustanut mi-
tään. Ja rupesi nyyhkyttämään.

Illan taivas paistoi keltaisena. Päivä oli kyllä mennyt Saa-
ralta rupatellessa, mutta hiljainen ilta toi tuumimisen. Rit-
keriä muistoja tervahöy^stä, jossa hän oli pitänyt lystiä sen
yhden laivamiehen kanssa, mutta josta hänet oli ajettu pois.
Ja sitten tuli viimekesäisestä naurusta itku. Eikä se laiva-
mies tule ottamaan häntä, muuta vain kirjeissään vatkuttaa.
Saara oli tänään yrittänyt päästä teeterskaksi, tavatakseen
häntä satamissa, joskin myös tämän ikävän kotielämän vuoksi.
Ja oli heittäytynyt sitä varten Eeli Persikan kynsiin. Mutta
Lutmitvuorelta lähtiessään ei Persikka ollut enää luvannut
mitään, rutkak.

Nyt oli Rosina vaipua maan alle, kun Saara sanoi, että it-
sehän äiti oli lähettänyt hänet sinne tervahöyryyn. Syytti
Rosinaa, samalla kuin myönsi syytöksellään todeksi Maunon
Pertan ja muiden jutut.

Enempää ei Rosina tahtonut kuulla. Ei voinut, olipa kuul-
tava mitä tahansa. Aavisti äidille kaikkein surullisinta ja
katkerinta. Ja hän käski Saaraa nopeasti olemaan hiljaa,
ettei olisi puhunut lisää, koska nyt Juutaskin tuli tupaan,
etsimään papereita tupakoillensa. Rosina ei vastannut Juu-
taksen kysymykseen, mitä hän Saaralle muka molkolteli,
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vaan pujahti konttoriin, kantamaan pöytään illallisraokia.
Pertta Kinnunen näet tahtoi syömistä.

Ja vieläkin myöttäisi Rosina Saaralla viinoja, jos se to-
siaan saisi paikan oikein laivassa.

Mutta . . .

Niin se käy . . . kohtalo kuin sallittu . .
.! Tällaisiako niistä

lapsista tulee?
Ei, ei tahtoisi Rosina niitä lisää.
Hyst! Rosina, joka kuuntelee korsun takana kaula pit-

källä saunalle päin ja kokoaa toisella kädellä ääntä korvaansa,
eroittaa, miten mummo etsii nyt kodassa keppiään. Mummo
voihkailee jotain .. . kenelle? Leja kuuluu antavan hänelle
kepin. Ja sitten kömpii mummo kynnyksen yli puolipuki-
missa ja istahtaa saunan edustalla kivelle, ähkii:

»Hoh, hoi.»
Leja pyytää Maunon Pertan Sanelmaa viemään lapsia tu-

paan siksi aikaa, kunnes sauna raivataan yökuntoon. Ja
pikku Sanelmaa käskee hän muuttamaan tuvassa Repekalle
toisen mekon. Sanukka juoksee alaveräjälk ja kiipeää pi-
halle.

Sitten lähtee saunasta iso Sanelma, kantaen Repekkaa ja
taluttaen Esteriä. Ja Maunon Perttakin, röijyä päälleen pu-
jotellen.

Run Pertta on kadonnut aittojen taakse, pönkittää Rosina
välikön oven kiinni, seipäällä eikä tuolla hirmuisella hirrellä.
Ja kiiruhtaa saunalle. Sanoo kodassa Lejalle joutuneensa
viimein hänkin, ja kysyy, onko se neidin selkä edes pesty.

Ja onneksi se ei olekaan vielä pesty. Leja ammentaa vettä
padasta neidille, joka istuu saunassa alhaalla. Leja aikoi
juuri ruveta neitiä pesemään. Mutta nyt tahtookin Rosina
pestä neidin. Hän sanoo, että Lejalla on muuta hommaa
vielä: haettava saunaan pikku Luukas, sillä pitäähän sille
Luukkaallekin kylpy, ja sitten olisi Lejan kannettava hei-
niäkin aitan ylisille, Maunon väelle. Ja Maunolle . . . Mis-
säpä Mauno muuallakaan sitten .. . nukkuu. Saara pukeu-
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tuu kodan penkillä. Häntä kehoittaa Rosina lähtemään Le-
jan avuksi, kehoittaa 3'stävällisesti.

Sitten ovat Leja ja Saara menneet. Rosina on saunassa,
eikä kodasta kuulu enää mitään. Nyt tahtoo Rosina puhua
neidille, jonka pyöreää selkää hän huolellisesti ja hitaasti pe-
see. Leja tuo pikku Luukkaan äidille, ja lähtee uudestaan
pois. Rosina nousee lauteille ja istuu siellä, polvellaan pieni
Luukas. Se ei itke, vaan ainoastaan yhkii ja katselee tyyty-
väisenä, miten puolin äiti häntä kääntekekin, repsuttaessaan
poikasta pehmeällä vastalla, asetellen vatsalleen tai seljalleen.
Mutta yhtäkkiä keskeyttää Rosina Luukkaan kylvettämisen
ja puhkee itkuun. Ja kun Lyygia kysy3', mikä hänellä on,
sanoo hän, lapsi laihoilla polvillaan, että hän luulee olevansa
niin. Ja tämä Luukaskin on vielä niin pieni. Ja se on jäl-
leen puutteen lisä. Ja Rosina on koettanut kaikkea . . . Eikä
taida mikään auttaa siinä? Eikä kukaan häntä auta. Ja
neiti on Rosinalle niin hyvä. Ja neiti on oppinut, lukenut
kirjoja . . .

Lyygia ymmärtää, mitä Rosina tarkoittaa.
Lyygia on lukenut kirjanpitoa, keittokirjoja ja kauniita

romaaneja.
Ja mitä hän tällaiseen? Jos hän ei saunan lämmöstä muu-

tenkin punottaisi, niin hän punastuisi.
Oh, jos hän osaisi jotain, hän, jolla mielipahakseen ei ole

lasta, kun Muttinen ei hänelle sitä onnea anna, se itsekäs ja
omituisen synkkä pohjaltaan, niin hänkö tällaisia kauheita?
Ja Rosinalle! Herra Jumala, Rosinahan voisi puhua pitkin
koko Renkkuinnientä ja maailmaa! Ei, ci mitään, eikä hän
tiedä mitään. Yleensä hän epäileekin talonpoikia: nehän pu-
huvat toisista ihmisistä pahaa vielä paljon enemmän kuin si-
vistyneet.

Rosina selittää vähän lisää.
Ei, ei ymmärrä Lyygia, mitä Rosina tarkoittaa. Alkaa

lohdutella suruissaan, että minkäs sille voi. Täytyy vain
ponnistaa . . . elää. Silloin ei Rosinan auta muu kuin ruveta
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leikinlaskuun ja sanoa, että minkäs sille. Kun se Juutas
onkin sellainen mörikkä . . . kyntömiehen työn se osaa, hi-
hii. Ja minkäs Rosina puolestaan luonnolleen . . .

Ja sitten huutaa Aapeli Lyygiaa, joka onkin menossa ko-
taan. Muttinen sanoo pihalta, että on jouduttava, sillä tässä
saatetaan tosissaan vilustua.

Lyygia pukeutuu nopeasti.
Muttinen istuu nyt tuvan portailla. Pois hän tuli pirtistä,

hautomasta itseään kuuman takan kupeeseen. Siinä hän
lämmitteli sen aikaa, minkä Räkriäinen asetteli tupakoitaan
uuniin, asetteli pistäen välillä piippuunsa ja syt3'telkn sitä . . .
tulitikku räsähti ja valaisi hetkeksi hänen naamansa, jossa
pienet silmät kiiltelivät syvällä koloissaan. Ja luudanvarrella
uunia sorkoteilen jutteli Räkriäinen tupakoiden viljelemisestä:
miten ne on sonnitettava lujasti, ja miten kukkia niistä ny-
pittävä, ja katkottava varkaita: varkaat ovat haaravesoja.
Jos varkaita ei ota pois, niin silloin ei tule se ihan paras tu-
pakka. Mutta eipä noita ok Käkriäiseltä tullut tarkoin kat-
kotuksi. Kelpaavat ne hänelle tällaisetkin tupakat, varkai-
neen. Mutta kukat hän on nyppinyt ja poltellut piipussaan
muun tupakan loppuessa. Kitkeriä ne ovat, mutta niistähän
se voima lähteekin . . .

Ananias ja Mauno ovat istuneet aterioimassa pimeässä tu-
vassa. Jopi on vahtinut Luukasta, syöden leipää ja piimää.

Mutta kun Juutas viimein on mennyt pöydän ääreen, ja
myöskin Malakias tullut Topin kanssa illalliselle, kietaisi Aa-
peli yhtäkkiä ryssänpaitansa lujemmin ympärilleen ja lähti
portaille mutisten:

»Voi turkkilainen . . . kuin ukkosen tappama piranraato.»
Juutas naurahti:
»Hähä.»
Kyllä hän kuuli tuon Muttisen mutinan; se oli saman-

laista kuin usein ennenkin. Että Malakias ja Topi ... ja
hänkin, itse Juutas. Ja hänen teki mielensä naurahtaa sitä
kuullessaan takaisin, harmista. Naurahtikin jo. Mutta ei
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hän nyt virkkanut Muttiselle enempää. Hiljalleen ainoastaan
mörähti Maunolle ja pojilleen, kun herra jo istui ulkona por-
tailla, mörähti piimätuoppiin, josta juuri ryyppäsi niin että
kärpäsparvi pörähti siitä hänen silmilleen:.

»Herrat . . .. niillä se on . . . tuoksuva nenä.»
»Porvaleilla!» virkahti Ananiaskin.
Ja sitten vilisti pieni musta Sanelma tupaan. Ja Maunon

Pertan Sanelma kantoi alastoman Repekan portaille, laski hä-
net sylistään siihen ja käski juoksemaan sisään. Aapeli ky-
säisi, katsellen Repekkaa, joka teki unesta ja saunasta väsy-
neenä portailla itkua:

»Eikös sinun ole vilu? Oletko sinä pikkuinen poika?»
»En oo'», äännähti pikku Repekka. »Mie oon tyntymättäin

talvettu.»
Maunon Pertta, joka myöskin joutui mökin ovelle, sanoi:
»Mikä olet?»
Maunon Pertan Sanelma vastasi:
»Sanoi olevansa syntymästänsä salvettu.»
Jopin ääni inahti hämärästä tuvasta:
»Se onkin sitten, se Repekka . . . kuin mikä . . . Ruuna-

Mikko.»
»Mikä?» kysyi Aapeli korviaan höristellen.
Topin ääni jatkoi Jopille:
»Tai itse olet! Itse pelkäät kukka-r-roitasi . . . luulet ha-

r-rakan vievän saunatiellä.»
»Niin, kun äiti ja isommat peloittelivat!» puolustautui Jopi.
Leja pujahtaa Muttisen ohitse tupaan, minne pikku Re-

pekka on mennyt, keikutellut. Siellä Repekka inttää Lejalta
lilliä. Ja Leja pukee pikku siskoaan, juttelee siinä ohella:

»Niin . . . niinhän se Jopi-parka ennen. Mutta eihän se nyt
enää."' Ennen kysyi, miksi ei Sanukalla ole sellaisia kuin hä-
nellä. Niin äiti sanoi, että ne oli harakka vienyt. Ja sitten
.. . Jopi niitä peitteli.»

Jopi sanoo:
»Niin . . . mutta nyt en ole mikään Ruuna-Mikko.»
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Maunon Pertta huudahtaa:
»Ruuna-Mikko! Ruuna-Mikko!»
»Mikä se on?» kysyy taas Muttinen.
»Juutaksen tuttuja, könttyrän», vastaa hänelle Maunon

Pertta.
»Häh? Juutaksen?» örähtää Käkriäinen. »Joutavia ... ne

sellaiset jutut. Painavat .. . vanhan naulan ja ison kiven.»
Aapeli utelee, ovelle tullen:
»Mi .

. . mikä se sellainen?»
Saarakin joutuu tupaan . . .

»Sille miehelle kävi helvetin hullusti!» sanoo Maunon Pertta.
»Viinaa joivat, holkkivat. Toisten ukkojen kanssa humalassa!
Se sen tietää, tuo Juutas. Se tietää! Se on ..

.»

Käkriäinen örähtää jotain. Mutta sitten ei hän malta olla
kertomatta. Jos Maunon Pertta sitä rupeaisi kertomaan, niin
se voisi johtua sanomaan, että Juutas itsekin . . . viinojen
kanssa. Tarinassa näet puhutaan viinasta. Siihen ei Käk-
riäinen nyt tahtoisi koskettaa. Roko illan hän on sellaista
juuri välttänytkin. Mutta mitään takeita ei ole Maunon Per-
tasta, molskaajasta. Ei, parempi on itse kertoa, etujensa
mukaisesti. Ja Juutashan se osaakin tarinoida.

Käkriäinen huudahtaa:
»Mitäs sinä, Pertta, että joivat muka, holkkivat! Eivätkä

holkkineet .. . Kun ryyppäsivät. Eikä se minun tuttujani,
Pertta, se Ruuna-Mikko. Tunsivat sen muutkin, sen ukon.
Niin mifenkäkö sitten oli? Odotahan .. . Näin se oli.»

Käkriäinen on hetken vaiti, naurahtaa jakertoo:
»Heh . . . yhdessä talossa siellä entisillä asuinmailla . . .

kestikievarin mökissä silloin oltiin .. . Silloin ennen. Niin
yhdessä talossa isännät ryyppäsivät . . . viinaa . . . Kun vii-
naa saatiin siihen aikaan polttaa, nythän sitä ei saa. Kova
on laki, tiilenpäitä siitä lukemaan joutuu! Mutta ennen sai-
vat vapaisuudessaan polttaa. Niin olivat isäntämiehet sitä
keitelleet, mokomaa. Ja siinä talossa ryypänneet . . . puls-
kassa, monta vuorokautta yhteen lateriin. Meneehän siinä
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pää sekaisin sellaisessa, se on sellainen luokka . . . Niin tuota,
se on aihe .. . että yhdeltä isännältä oli loppunut viina. Oli
juottanut vieraille omansa, oli sen talon isäntä. No mitenkäs
hän? Hän ei kuin rehkhtieraamaan naapureilta viinaa. Sa-
noi toiselle että: Anna, veikkoseni, minulle kannu viinaa. Ja
että sinulla on kotonasi, mene hakemaan. — En anna, sanoi
toinen. -— Anna veikkaseni, rukoili se, jolta oli viina loppu-
nut ... Ja niin kauan rukoili, että yksi naapureista sanoi
sille isännälle: Saat sitä, ja saat kaksi kannua, jos annat
salvaa itsesi.»

»Voi p-r-rkele!» sorahuttaa Topi.
»Nii-ni!» vahvistaa Käkriäinen ja vaikenee.
Aapeli nauraa ja kysyy:
»No, entäs sitten?»
»Ja se tapahtui!» huudahtaa Juutas.
»Tapahtui?» ihmettelee Muttinen.
Käkriäinen jatkaa:
»Nii-ni: kun toinen kauan rukoili viinaansa, eivätkä toiset

ensin antaneet. Mutta se lupasi heille ainoastaan toisen kil-
lunsa.»

Ananias ja Maunokin nauravat. Maunon Pertta tyrskähtää.
Juutas Käkriäinen jatkaa:
»Mutta kun heidän piti rehlehtierata sitä toista . . . niin

puukko luiskahtikin, ja menivät molemmat. Emäntä oli ollut
ruokia isännälle uunista vetämässä, ja kun näki, mitä miehet
rehlehtierasivat, kihuja, niin se säikähti ja huusi. Ja sitä
huutoa se lienee hänen miehensä pöllästynyt, ja silloin puukko
luiskahti, ja hehheh . . . molemmat menivät.»

Syntyy hiljaisuus. Aapeli kuuluu siunailevan ja viheltävän.
Topin kimeä ääni kysyy nyt:
»Entäpäs mitäs sitten?»
»Sittenkö?» vastaa Juutas Käkriäinen. »Mitäs .. . sitten.

Sitoivat killut ... ja hän sai kaksi kannua viinaa. Ja sitten
ryyppäsivät.»

»Se on vale», huudahtaa Maunon Pertta.
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»Ka, ka? Valeko?» hokee Käkriäinen. »Kun olen itse näh-
nyt miehen. Tuttunsa olen. Vanha ukko, kuusissakymme-
nissä, elää vieläkin. Kaikki hänet tuntevat. Sanovat Ruuna-
Mikoksi. Siitä se on sen nimi.»

Maunon Pertta huudahtaa:
»Vale, että ... tai jos lienee. Ne ryyppäsivät! Ruuna-

Mikko! Ruuna-Mikko! Hyi saakeli!»
Lyygia tuke tupaan, kainalossa leipä, jonka hän haki tuolta

aitasta. Hän kysyy, mitä Muttinen nauraa. Aapeli hirnah-
telee vain.

Ja Lejan huuto kajahtaa ulkoa, ensin heikompana ja sitten
kiljaisten. Leja käskee Saaraa ja Topia mukaansa niitylle,
tuomaan Maunon väelle makuuheiniä. Maunon Pertta ho-
puttaa Saaraa, sillä hän itsekin lähtee Sanelmansa kanssa la-
dolle. Ja pikku Sanelma ci sano rupeavansa yksinään pen-
tuja vartioimaan, vaan juoksee hänkin Topin ja naisten pe-
rästä ulos. Tujiaan jäävät ainoastaan miehet ja pikku tytöt.

Myöskin Muttinen ja Lyygia tekevät lähtöä, sillä Aapeli-
han tahtoo päästä lämpimikseen kävelemään. Ja niinpä toi-
vottavat he kaksi Käkriäisilk ja Mauno Kypenäiselle hyvät
yöt ja katoavat mäen töyr3'n taakse, Aapeli ensin, ja sitten
neiti kantaen lakanoita ja hyvältä tuoksuvaa leipää.

Tuskin he ovat menneet tuvasta, kun Mauno työntää
puukkonsa tuppeen ja sanoo:

»Nyt, Ananias ja Juutas, sitä lähdetään.»
»Ja me lähdetään!» vahvistaa Ananias nousten pöydästä.

»Mitäs se kello on?»
Ananias raapaisee tulta ja katsoo. Kello on kymmenen.
Pikku Jopi kysyy:
»Niin tuulaalleko lähdette? Isä .. . laskekaa mukaan.»
Malakiaskin sanoo verkalleen:
»Jos . . . minäkin ...»

Mutta silloin Mauno äännähtää:
»Sinä . . . Meidän Sanelma tulee mukaan, haha.»
Käkriäinen hokee:
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»Kyllä, kyllä lähdetään. Mitäs, Jopi .. . kotiin jäät, le-
päilemään. Lähdetään .... kunhan tässä ensin tupakat . . .»

Juutas hommailee tupakoitaan uunista.
Mauno on jo mennyt pihalle, Ananias ottaa orrelta pys-

synsä. Käkriäinen pistää poskeensa mällin, ja hyväilee ja
lohduttelee siinä vielä pikku Repekkaa, joka tahtoo yhä mam-
mimaan. Ja sitten ontuilee Käkriäinenkin Ananiaksen ja
Maunon perästä pihalle. Ulkona tuskin eroittaa Ananiaksen
pyssynpiippua, sillä pilviä nousee.

Rosina tulee saunasta.
Yläaitan ovella sälyttää Mauno Juutaksen selkään suurta

jauhosäkkiä. Ananias on alempana aitan edessä: sovittelee
atrainta ja tulikouraa olkapäilleen. Hurja ja Jopi ovat juos-
seet Ananiaksen luokse. Rosina huomaa siinä Jopin. Ja hän
on hyvillään, ettei Jopi ok Maunoa ja Juutasta katselemassa.
Rosina pyytää Jopia menemään saunaan, vartioimaan pikku
velimiestä, kunnes äiti tuo sinne tyssitkin. Ja kun Jopi sa-
noo, että onhan saunalla mummo, niin Rosina käskee häntä.
Silloin äidin poika tottekekin, tosin itkcmäisillään.

Nyt rientää Rosina yläaitalk ja supattaa Maunolle, eikö
tätä voisi tehdä kuitenkin ilman Ananiasta. Mauno lemah-
taa vain, ja alkaa mennä Juutaksen perästä, joka tallustelee
keskellä pihaa, raskaan säkin alla. Vielä varoittaa Rosina
huokaisten Maunoa pitämään silmänsä auki . . . ensin, kun
he koluuttavat siitä tiinua läävän ovelta, ettei mummo huo-
maisi. Ja kehoittaa sanomaan mummolle, että he menevät
tuulaalk . . . niinkuin menevätkin.

»Se on mentävä niinkuin tynämenttiä hännän alla!» sihahtaa
Rosina Juutaksehe.

Rosina katsoo hetken miesten menoa.
Ananiaksen hahmo vilahtaa saunan ohitse. Samoin Mau-

non, läävälle ja korsulle päin. Juutas painui säkkeineen ran-
taan.

Repekka itkee tuvassa. Se juoksee portaillekin itkemään.
Rosina vie hänet sisään.
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Siellä lyyhähtää Rosina lattialle pikku Repekan eteen, joka
pyrkii syliin.

Malakias syö yhä, kalanruodot ratisevat hänen hampais-
saan. Taivas on luoteisen puolelta samea. Kaakossa päin
hohtaa kellertävä kuu pilvien alta.

Omaa syöntiään ei Rosina muista. Päivä on mennyt, hel-
teineen ja puuhineen. Oikea tavaton päivä. . . Miten on
kaikkea sattunutkin! Kaikkea.

Aletut puuhat tuovat huolta. Mutta täytyy otella.
Miksi se kana oli kuollut juuri tänään, jolloin näitä alettiin?
Ei, ei ollut neidistäkään Rosinalle apua. Ei tahtonut aut-

taa! Sillä kyllä se ne tietää, herrasihminen jakouluja käynyt.
Se ei tahtonut.

Ainainen epäilys ja vihakin parempia kohtaan tuikahtaa
Rosinan sydämessä.

Yksin hän on tässä perheensä puolesta taistelemassa. Jos
ei häntä olisi, ei apua muutakaan . . . mistään. Apua näille
.... hänen omalle lihalleen ja verelleen.

Yksin kamppailee ihminen sallittuakin vastaan.
Ylen hehästi vetää Rosina pikku Repekkaa syliinsä. Hy-

väilee tyttöä, silittelee hänen kosteaa ja tuuheaa tukkaansa,
painaa suunsa hänen suukkoonsa, sokeltelee ja livertelee, sa-
noo kantavansa hänet unelaan saunaan. Sanoo Esterinkin
kantavansa, toisella käsivarrellaan. Ylen hellästi huokaisee
hän ja naurattelee pikku Repekalle:

»Oletko sinä .. . oletko sinä äidin tyttö? Oletko sinä mi-
nun kultaiseni! Voi pikkuistani! Oletko sinä äidin pikkuinen
p—ra?»

Uninen pikku Repekka ynisee puolittain iloisesti:
»En mie oo äitin pielu.»
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yt istuu mukavuutta rakastava Muttinen huvilansa
( IL kuistilla. Korituolissa ja keskellä pehmeitä pieluksia,
Vb/ jotka Lyygia on sovitellut hänen ympärilleen. Onpa

Aapeli sitäpaitsi kääritty paksuihin huopiin, ja villainen pipo-
myssy on hänellä päässä. Kello on yli puoli yksitoista. Lyy-
gia askaroi sisällä, Aapeli on kuistilla 3'ksinään.

Ilta tuntuu S3'ks3'iscltä. Kuu paistaa, tuolta parikymmentä
vuotta sitten kasketun ahon takaa, melkein täysi, mutta him-
meä kuu, keltainen ja punertava. Sitä kuuta muistuttaa
suuri paperilyhtykin, joka palaa kuistin katossa, pö3'dän koh-
dalla. Toinen paperinen lyhty, sinisillä ja keltaisilla kuvioilla
koristettu, loistaa kuistin toisesta päästä. Ja näiden kahden
lyhdyn välissä riippuu köynnöksenä muutamia pienempiä.

Aapeli kirjoittaa jotain. Välistä hän katselee ylös siniseen
kattoon ja noihin paperilyhtyihin, ja katsellessaan hän muis-
taa, että tuon sinikeltaisen lyhdyn hän sai kauan aikaa sitten
Lauri Falkilta. Siitä lienee yhdcksänkin vuotta. Yhdessä
he olivat lyhtyjä ostamassa, tehdessään kerran talvella läh-
töä tänne Putkinotkoon, viettämään kahden kesken joulua.
Aapeli osti pallomaisen punaisen lyhdyn, ja Lauri Falk hä-
nelle lahjaksi siromman, japanilaisen ja sinikeltaisen. Näiden
valossa he sitten, kun Käkriäiset olivat menneet Aapelin ja
Laurin joulupuulta mökkiinsä, viettivät hiljaista iltaa, paki-
noiden ja lueskellen kuuman viiniglögin ääressä. Täällä ne
lyhdyt olivat unohdettuina monet vuodet, huvilan ullakolla,
kunnes Lyygia ne löysi. Nyt tänä iltana saivat ne toisia
tovereita, nuo muut ja pienemmät lyhdyt, jotka jälleen ovat
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Aapelin rouvan varustamia häihinsä, Muttisen kaupunkilais-
talossa vietettyihin . . . Pian ne joutuivat ullakolle, nekin . . .
siellä kaupungissa, lyhyen onnen jälkeen . . .

Eikä Ly3'gia, joka ne siellä näki, oikeastaan suvaitseisi-
kaan niitä, koska hän sai tietää, kenen hankkimat ne ovat
ja mitä varten . . . Lyygiaa sellainen harmittaa.

Mutta nehän ovat vielä aivan ehyet ja muutenkin sievät.
Siksipä ei hän malttanut olla tuomatta niitä tänne, Putki-
notkon iltojen iloksi . . . Juuri äsken pisti hän kaikkiin lyh-
tyihin kynttilät jaripusti ne palamaan kuistin kattoon, ikään-
kuin tuliaisjuhliin.

Eipä niitä häälyhtyjä tarvitse muistaa, jos oikein järke-
västi ajattelee.

Pöydällä on, paitsi kirjoja ja papereita ja tietysti myöskin
karamellejä, lamppu. Yöperhoset rapistelevat sen lasin ym-
pärillä, josta suuntautuu heijastus kattoon ja valaisee siitä
sinisen pyörylän.

»Hohoi, niin se aika menee», huokaisee Aapeli jälleen, tuo-
hon loistavaan pyörylään tirkistellen. Sitten hän kirjoittaa,
hitaasti ja rauhallisesti, maiskutellen namusia. Hänen har-
maissa silmissään on sekä onnellinen että alakuloinen hymy.

Ilta on viilentynyt, mutta vielä lämmin. Erämaa kuistin
ympärillä tumma. Korkeat koivut ylenevät syreenien seasta
kohti taivasta, jolla kuultaa pilvien välitse hyvin heikosti
tähtiä. Koivuissa sirisevät heinäsirkat.

Ikäheinät välähtävät silloin tällöin kuistin pylväissä, mutta
punakukkaisesta kinnukkapensaasta portaiden vierestä tuik-
kivat kiiltomadot: ne ovat kuin mitäkin sinisiä ja vihreitä
pirujen silmiä. Tuolta mäen takaa Muttinen niitä äsken ke-
räili, tullessaan Lyygian kanssa mökiltä, hämärästä lepikosta,
missä tuskin enää polkua eroitti. Eihän Lyygia mitenkään
itse uskaltanut koskea sellaisiin karvajaakkoihin, vaikka ne
olivat kauniita ja hänen teki niitä mieli.

Nyt ne kiiluvat täällä pari iltaa, kunnes leviävät sinne
tänne . . . karkaavat pois . . .
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Puutarha on pikimusta, jos yhtäkkiä lampun valosta luo
siihen katseensa. Vähän vain hahmottaa omenapuita: niin-
kuin luurangot kapuaisivat sieltä ylös rinnettä ... jos luu-
rangot olisivat mustia.

Lahden ympäristökin pimeä; ei eroita Muttisen ylpeyden-
esinettä, moottoriakaan, vaikka se on kuistille näkyvässä pai-
kassa.

Luoteinen taivaanranta kuultaa vielä keltaisena.
Lyhyt pohjolan kesä . . .

Kuuluu koiranhaukuntaa. Kahdeltakin suunnalta. Ko-
vempi on valkean Hurjan ääni mökiltä, ja toinen, jota tuskin
eroittaa, tuo heikko ja silloin tällöin keskeytyvä, sävyltään
ikäänkuin pimeyttä kammova, voi olla Sahan hovilta.

Hurja se räj*skyttää kaiket syksyiset yöt. Juoksee yhtä
hyrrää mökin 3'mpärillä ja haukkuu ulapalle ja synkkiin rot-
koihin, milloin risahduskin kuuluu. Mutta jos kuka tosiaan
tuke öiselle mökille, juoksee koiia vinkuen mökin oven taakse
pakoon.

Viimeisinä vuosina on Putkinotkon mökillä alkanut Oilia-
kin liikkua, kuten sanottu. Viinankuljettajia. Sekä Pota-
miasta soutaneita kelmejä, jotka ovat Käkriäisen tuttaviksi
tultuaan ruvenneet haluamaan paitsi kurjiin tölkihinsä Aape-
lin risuja, myöskin Juutaksen verkkoja, ja maitoa hänen leh-
mistään, lypsäen niitä varkain. Ja isompien talojen saarista
ne varastavat lampaita.

On hunsvotteja muuallakin. Mutta Putkinotkossa! Sellai-
nen pesä on Putkinotkosta vähitellen tullut.

Järveltä kuuluu nyt kumeaa ja tahdikasta jyskettä. Se
jyskytys vahvenee. Sitten ilmestyy saarten väliin laivan etu-

maston lyhty, vihreän kuin . . . Savutorvesta suitsuaa iltaan
kultaisia säkeneitä. Hinaaja kuljettaa siellä halkolotjia tai
tukkilauttaa. Se jyskyttää l3*li3'en aikaa kovemmin . . . saar-
ten aukossa. Sitten se katoaa oikealle, etelään päin, Saimaan
alarannan sahoja tai Viipuria kohti.

Lahden perukassa leijailee usvaa.
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Niin menee hetki.
Nyt tulee Lyygia kuistille. Laulaen hän tulee: hänen hy-

räilynsä kuuluu iloisesti pienestä salista. Se hyräily lähenee,
ja keinuvin, muurahaishoikin vyötäröin hän ilmestyy kuis-
tille. Tyttö kantaa Aapelille suklaata ja torttuja, ja itsel-
leenkin. Asettaa tarjottimen pöydälle. Ja istahtaa Aapelin
polvelle. Aapeli työntää kynän ja paperin tuonnemmaksi.

Vastarannalla syttyy kirkas tuli.
Lyygia katselee sitä ja huudahtaa:
»Kas, nyt ovat Käkriäiset varmaan tuulastamassa.»
Mutta Aapeli arvelee, etteivät he niin kauas vielä liene en-

nättäneet. Onhan niitä muitakin tuulastajia.
Sitten heitäiksen Lyygia Aapelin kaulaan, kurottautuu suu-

telemaaan häntä. Ja keinuttaa itseään siinä kuin kiikkutuo-
lissa ja hyräilee:

»Kiikun, kiikun! Mitä sinä kirjoitit? Etkö näytä sitä vie-
läkään? Kenelle sinä kirjoitit? Hm, nyt minä olen nyreä.
Nyt minä lähden Putkinotkosta pois! Koska sinä muille kir-
joittelet.»

Tyttö nyökäyttelee päätänsä ja rypistelee kulmiaan. Mutta
pian huudahtaa hän:

»En! En koskaan minä lähde Putkinotkosta! Minä tah-
don olla täällä aina. Onko rusina-apinani tyytyväinen?»

Aapeli tietää:
»Apina on tyytyväinen. Muttisen Aapeli voi täällä kuin

pukki kaalimaassa ...»

»Attisen Muupeli!» jatkaa Lyygia, vääntäen leikillään sa-
noja, niinkuin nuoren naisväen usein on tapa.

Aapeli toistaa vielä:
»Niin, Muupeli voi täällä . . . kuin porsas pavussa.»
Hän katselee hymyillen neitiin. Ja alkaa puhua kuin jo-

tain kauan ajattelemaansa:
»Täällä erämaassa . .

.! Odotahan, kohta saat kuulla, mitä
tuohon olen raapustellut. Sillä niin tyytyväinen olen nyt
Putkinotkoon. Tämä ensimmäinen päivä ja ilta . . . mainiota!
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Riittäisiköhän sitä iloa nyt hyvinkin kauan? Sillä nyt: mis-
sään maailmassa ei ole tällaista paikkaa. Kuinka rauhallis-
ta, ja kaunista .. . kesällä. Katso tuota kuutakin! Onko
missään maanpallolla sellaista kuuta kuin Putkinotkossa, pu-
naista ja p3'öreää? Mikään kultaraha ei ole sen arvoinen!
Ja kuule noiden koivujen suhinaa, alakuloista . . . joskus se
tuntuu. Mikään musiikki ei ole sen vertainen, tämän Suo-
men erämaisen musiikin. Kuinka mukavaa köllötellä täällä
. . . riippumaton pohjassa kuin lahna haavissa. Tai muualla-
kin . . . nurmikossa kuin pässi. Taikka aurinkoisella rannalla,
paljaana. Entäpä sitten saunan lauteilla, ähkiä, puhkia ja
röhkiä. Tahi kävellä lepikoissa, joissa itikat kauniisti laula-
vat. Ja onkia . . . miettiä maailman myllerryksiä, ja muisto-
jaan. Ja lueskella .. . Olla kuin onnenkukko. Kun saa ker-
ran olla. Pysyä syrjässä .. . niinkuin suomalaisen halu par-
haiten vetää. Poissa pöl3'äviltä kaduilta, poissa selluloosa-
tehtaiden tuoksusta, kilpatanterilta . . . Ohhoh, paljonpa saisi
antaa tälle Aapelille väliä ennenkuin hän vaihtaisi sänkynsä
ja saunansa ja hietikkonsa mihinkään muuhun . . . nyt enää.
On jo aikansa seisonut tiskin takana. Miksi ajaa rikkauksia?
Nähdä vaivaa? Kuoleehan ihminen kuitenkin. Parempi on
maiskutella sitä vähää, mitä on saanut kootuksi. Juu, juu,
satatuhatta ja viisikymmentä miljoonaa Ryssänmaan ja Sak-
san keisarien parhainta ritarimerkkiä hylkäisi hän mielellään
. . . jos niitä hänen rintaansa tungettaisiin ... ja onkisi sen
sijaan pieniä ahvenia ja punasilmäisiä särkiä. Mitä ovat
maailman makeudet? Parempi . . . olisi .. . hyvä sydän
vaikka kehnon takin kätkössä. Sellainen .. . pitäisi Mutti-
sellakin olla . . . sydän nimittäin.»

Lyygia ihmettelee:
»Mikä sinulla on? Miksi sinä puhut noin.»
»En tiedä», sanoo Aapeli. »Muuten vain olen .. . Kuu-

les, mitähän tuo Mauno Kypenäinen teki täällä? Se musta-
verinen mies, tiedäthän. No, mutta .. . olkoon. Rauhaa
minä tahdon. Vanhaksi tulen. Siksi minä tahtoisin olla niin
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peijakkaan hyvä! Muistotkin täällä minua siihen kehoitta-
vat. Ja kirjat, tuossa pöydällä, mainiot toverit, jotka anta-
vat tällaisen porsaan seurustella kanssaan. Nuo mahtavat
kirjat, Cervantes, Rabelais, Tolstoi. Ne eivät olekaan mi-
tään Ibseniä, itseään peilailevaa, eivät mitään Rollandia, teo-
riain luurankoja, Hamsunia, sanahumpuukin sumua silmille.
Ei, ne ovat avarampia . . . aina lystikkäitä. Ja ne kirjat . . .
ei sankarilorua, ulkokuorta. Ne ovat hymyä ja hyv3'yttä . . .

Mutta eipä nyt kirjoista! Muuta minä aioinkin sinulle tässä

jutella. Sitä koskee tuo paperikin, jonka kyhäsin. Älä katso
sitä ihan vielä. Anna minun ensin vähän murista, ajan ku-
luksi ... Se paperi koskee näitä Räkriäisiä. Juutasta. Jolle
nyt kostan. Rauheasti! Run hän ei ole korjannut nurkkiaan.»

»Niinkö?» äännähtää Lyygia ja tulee hiukan levottomaksi.
»Sinäkö .. . kostat Käkriäiselle? Ethän? Haastatko sinä
hänet käräjiin? Ajat hänet täältä pois? Voi, voi! Ja minä
kun juttelin tänä iltana Rosinan kanssa! Vaikka pyysit mi-
nua viime kesänä olemaan Räkriäisille jäykkänä. Nyt en
voinut olla ... ja meillä oli hauskaakin. Ja lopulta hän oli
niin avomielinen, että minun tulee sääli. Onko mörköni mi-
nulle siitä vihainen?»

Aapeli vastaa Lyygialle:
»Mörkö? Odotahan. Kuulehan nyt. Puhutaan siitä asias-

ta. Kyllä .. . pyysin sinua olemaan heille näyttämättä lii-
kaa ystävyyttä. Miksi sen tein? Koetin heihin viimeistä kei-
noa. Oikeinpa komennella heitä. Nyt: ei ole sekään hölmön
Aapelin keino heihin pystynyt. Kaikki on ennallaan. Vain
lisää noita rakkaita lapsia heillä. Ja pahemminkin nyt on:
heidän mielialansa meikäläisiä kohtaan. Ja siksi .. . minä
kostan tälle Käkriäiselle! Tälle takkiaispehkolle! Tälle suo-
juurikkaalle! Tupakka-Jaakolle! Tälle metsänotuksehe, joka
karkoittaa luotaan tulikiven tuoksulla, ellei muuta mahda.
Tälle haisuketulle, jonka kanssa Aapelinkaan ei ole mentävä
siinä suhteessa kilpasille. Kostan minä .. . köhniäiselle. It-
sekkäitähän ovat sivistyneetkin: sehän on inhimillistä. Kos-
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tanpa tälle savolaiselle kerskurille . . . mutta enemmän kers-
kuu Pohjanmaa. Ovelalle niinkuin talonpojan muuallakin
sopii olla. Ja ennen kaikkea karvaiselle luonnon lapselle, joka
makaa ..

. kuin karhu talvella. Ja hänen akalleen, karju-
valle. Ja koko hänen sukukunnalleen, hamaan kolmanteen ja
neljänteen polveen. Amen!»

»Nyt sinä lasket leikkiä!» huudahtaa Lyygia. »Sano, mitä
sinä heille aiot? Ethän häädä heitä, vaikka syksyllä uhkasit?»

»Odota!» vaatii Aapeli. »Kuuntele! .. . On niin hauskaa
heistä puhua. Ja tahtoisin availla sinulle S3'däntäni, lihavaa
ja vanhaa, joka on viitsin3't heistäkin hiukan harmitella. Nuo
Käkriäiset, metsäläiset! Ah, oli aika, jolloin tämä tyhmä
Aapeli oli nuori, uskotko sitä? Jolloin hänen päässään liehui-
vat kultaiset kiharat. Niin, usko pois: kiharat kuin kartattua
pellavaa. Silloin oli mies ollut kaupungissa viitisen vuotta,
sekatavarain kauppiaan tiskin takana, myömässä sillejä . . .»

Lyygia huudahtaa:
»Ja rusinoita!»
»Ja lueskelemassa iltapuhteilla kirjoja. Kauniita kirjoja,

joissa puhuttiin kansastakin. Ja vaikka olin tullut rusinoiden
ääreen suoraan kansakoulusta ja näin tiskin takaa joka päivä
tuota niin sanottua kansaa, niin muutamina vuosina ennätin
kaunistua sellaiseksi, että kun sitten sain hankituksi vaivai-
sen kirjakaupan ja viimein huvilankin, olin kansaan nähden
varsin kummallinen. Aivan tavaton! Oikea herra. Ja siihen
aikaan, jolloin luulin Böckliniä taiteilijaksi ja pidin antiikkis-
aiheisista sankarirunoista, otin minä Juutakseni tänne mök-
kiin voudiksi. Eihän Lauri Falk aina voinut täällä unikkoja
viljellä. Tarvitsin miestä, joka vartioisi asumustani talvella
. . . Ja Aapeli osasi valita miehen, hän, joka tunsi kirjoista
kansan ja tiesi, että se on Saarijärven Paavoja. Mitäpä siitä
pikku tapauksesta jutella, kaiken olet kuullut. Sen herrakin
huomasi, ettei kievarin mökki ollut niin siisti kuin kirjoissa
kuvaillaan salolampicn rannoilla uinuvia metsämökkejä. Ei
kukkivan pihlajan oksia ikkunanpielessä . . . silloin oli kesä.
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Mutta seinien raoissa punanahkoja . . . niinkuin yhäkin mo-
nella mökin Juutaksella. Ja onhan niitä täällä taloissakin.
Eikä avattua raamattua pöydän päässä telineellä. Ja porsas
oli melkein puhtain niistä pienistä, jotka leikkivät keskenään
kätkyessä. Sellaista on enimmissä Suomen tölleissä ... Mutta
ne huomionsa työnsi Aapeli ajatuksistaan, jollakin tavoin
surullisina ja ikävinä. Ja hän katseli kansaa sillä tavoin kuin
on sitä totuttu katsomaan: mainiona. Ajatteli, että tämä
Juutas-poloinen olisi esimerkiksi kovin ahkera, koska talon-
poika yleensä on sellainen. Ja tietysti vilpitön. Tai ainakin
uskoi Aapeli hänestä tulevan mainion, jos ulkonaiset olosuh-
teet sen sallisivat. Onpa hän koettanut niitä suhteita paran-
nella .. . minkä on ymmärtänyt. Ei hän paljoa ymmärrä.
Mutta pois oli Juutas saatava sieltä korvesta, joka oli vilje-
lijälle vielä hirvittävämpi kuin tämä, raatamasta tosiaan or-
jan possakoita ahnaalle ja saidalle talolliselle. Aapeli antoi
ihmisveljelken muka paremmat ehdot. No, onnellinen kai
Juutas niistä ensin oli. Ja kiireestipä pisti Rosina karstaisen
kahvipannunsa liedelle, ja sen pannun tulista nestettä juoden
tehtiin sopimus, suullisesti kuin komean herran kelpasi. "' Ja
hyvältä maistuikin Aapelista se kahvi, jota hän höysti myös-
kin muulla kuin taskussa tuomallaan konjakilla: mukavalla
tunteella siitä, että hänpä täyttää velvollisuuttaan. Ja ajaa
samalla .. . omaa etuaan. Mutta kuinka voi ihminen auttaa
toista? Minusta ei ole siihen. Olenhan hiukan koettanut,
mutta ... Ja mitäpä se nyt? Tarvitseeko työn onnistua?
Eikö pitäisi riittää vain, että koettaa vähän auttaa .

.
.? Ja

sitten haaveilin, kuinka tämä kansa, kun se saa ahkeran
työnsä tuottamat edut, vaurastuu täällä. Pellot paranevat
hurjaa vauhtia . . . muka. Ja rahvaan mökki on lopulta il-
man punanahkojakin . . . Lupasinpa heille palstankin täältä
. . . jos he täyttäisivät komean herran ehdot: vaalisivat
hänen omenapuitaan ... ja muuta joutavaa. Lupasin ..

.

hm, oman etuni vuoksi. Sellainen houkuttelu oli itsekästä.
Ja kaduinkin, raukka, lupaustani: Putkinotko kävi rak-
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kaaksi minulle. Olin hyvilläni, etteivät he ehtoja täyttäneet.
Ja samalla heiltä sitä vaadin. Se oli .. . rangaistukseni: se,
etteivät he täyttäneet! Että toivomukseni saivat pitkän ne-
nän. Olin näet aikonut elää kesät ja joskus talvisinkin täällä
.. . niinkuin ainoastaan kansan seurassa saattaa elää. No,
sinä tiedät, mitä siitä aikeesta tuli. Harmi .. . nähdä heitä
oikeina tölliläisinä. Ja puutarhani rappiolla. Juutas, joka ei
luonnollisesti välittänyt ryytimaistani, valitteli, että pellot
tarvitsevat niiden asemesta mutia. Ja . . . oikeassa hän oli-
kin: tärkeämmät ovat kuitenkin köyhän pellot kuin kauneim-
mat omenapuut. Ihmisen henki, kurjankin, kalliimpi turhaa
ylellisyyttä. Kuolivathan minun omenapuuni, niinkuin monet
muutkin senaikuiset tuumani. Miksi ne kuolivat? Siksi,
ettei näistä seuduista oikeastaan niille ole . . . liian k3*lmistä.
Ei ainakaan ennenkuin lajit on tänne koulittu . . . vuosisatoi-
na. Narri olin, että niitä istuttelin. Narri ja herra Käkriäi-
sen silmissä, tahtoessani häntä mokomia vaalimaan. Ihmekö,
jos hän kohteli sitten muussakin herraa herrana. Enkä minä
ensin osannut häntä pahoin kovistella. Tuota kiviaitaa, joka
kuului Juutas-raukan lupauksiin, odotin vähän aikaa . . . seit-
semän vuotta. Sitten se nousi kontrahtipaperin nojalla. Ja
jäi kesken, koska näet lakkasin kovistamasta. Mutta alussa,
ah, kuinka hyvin Luoja itsekkyyteni rankaisi! Niinkuin ku-
ningas Kambyses muinoin torjui egyptiläisten nuolet antaen
sotamiehilken kiiviksi kissoja, joita egyptiläiset pitivät py-
hinä, niin torjui myöskin Räkriäinen lisääntyvin lapsiparvin
Aapelin kiristyksiä. Hyvin se parvi lisääntyi, ja lisääntyivät
Putkinotkon mökissä punanahkat. Ja lisääntyi Juutaksen ma-
kailu . . . sillä eihän hänestä, joka ei ollut tottunut isännöi-
mään, ollut elämään omin valloin . . . Eikä Aapelista hänen
kasvattajakseen. Juutas isännöi itsensä vähitellen viinaroka-
riksi ...»

»Mutta nytpä ei huvilan avaimia annetakaan talveksi Käk-
riäisille», huudahtaa Lyygia. »Nytpä täältä ei kenkiä viedä,
Aapelin, muistatko?»
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Muttinen vastaa:

»Mitä joutavia, tuo kenkäjuttu! Hän ..
. tarvitsi niitä

kenkiä, mudanvetoon. Ei hänellä ollut muita. Mutta kiitos
silti mammonani vaalimisesta, Lyygia! Mutta . . . tuota noin,
mitäs minun piti sanoa? Niin, olipa hän isännöidä veden
ja lumen satamaan tuvassa niskaansa. Täjdyihän herran sil-
loin nurista. Mutta Juutas lohdutti, että ensi kesänä hän
korjaa nurkkansa ... Ja katso kummaa: tekipä hän tosiaan
tuonne alimmaisen aittansa taakse sen vinon rakennuksen,
kun hankin hänelle apumiehet työhön. Se on todella, uudel-
leen kehuakseni, valtava ihme. Ja se riittikin vuosiksi. No
niin. Run kerran sitte jälleen tiukkenin hänen tuvastaan,
niin suuttnipa Räkriäinen: ärjähteli Aapelille, uhkasi melkein
ajaa hänet pirtistään ulos. Mitäpä tarvitsi Aapelin mennä
isännöimään hänen tupaansa? Haha. Silloin närkästyi mah-
tava herrakin. Täytyihän Käkriäisiä nyt väkisinkin .. . kas-
vattaa. Tosin piileskeli Juutas pari viikkoa metsissä ennen-
kuin pisti puumerkkinsä eli paremminkin variksenvarpaansa
kirjalliseen sopimukseen. Ja sitten hän teki tuon kiviaidan
. . . Mutta nyt on herra kasvatukseen väsynyt: ei hän jaksa.»

Lyygia sanoo:
»Niin, niin, kyllä Käkriäinen lopulta tottelisi, jos sinä osai-

sit olla hänelle vaativa. Hän on talonpoika .. . pitää ennen
muuta itsestään huolta.»

»Sellaisia ovat muutkin, niin sanotut sivistyneet», arvelee
Aapeli. »Ja onhan se inhimillistä. Mutta ..

. vaatia minun
pitäisi! Ja mitä olen saanut heiltä osakseni tekemällä tuon
kontrahdin? He ovat alkaneet minua suorastaan vihata.
Sen olen huomannut. Yhä kiukkuisemmaksi on se viha tul-
lut. Ja onhan se luonnollista: miten muistaisivat metsän lap-
set, kuinka paljon enemmän ehkä toiset lähimmäiset voisivat
heitä tiukata? Niinkuin maailmassa kuuluisi asiaan tiukata!
Ja olenko edes antanut heille kaikkea, mitä sivistys vaatisi
antamaan? Olenko antanut heille .. . oikeutta? Rehkktee-
raapas sitä! Ja minä tahtoisin sitten heidän ystävyyttään!
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En tahdo sitä pakosta, vaan heidän vapaasta tahdostaan.
Mitä suloutta on väkisin annetulla ystävyydellä? Alla piilee
katkeruuden myrkky. Kuinka syvän ja intohimoisen vihan
näin Rosinan silmissä kiehuvan silloin, kun pakotin hänen
miehensä pykäliini! Ja muistatko, mitä Rosina sanoi varsin-
kin viime kesänä? Jos huomasi meidät mökin pihalla tai
pientarella, purki hän sydäntään, ikäänkuin ainoastaan toi-
sille Käkriäisihe, mutta tarkoitti sanansa minulle. Näin hän
sanoi: Miksi täällä kyntämään ja kylvämään . . . toisen ti-
lalla, josta voidaan ajaa pois? Onhan se niin luonnollista,
ettei hän hoitele .. . vieraita omenapuita. Ihminen on itse-
käs . . . Sivistyneimmätkin ovat siinä suhteessa joskus vielä
enemmän elukoita kuin nämä luonnonlapset, joiden on varsin
vaikea tehdä mitään varsinkaan herrojen eduksi. Kuta al-
keehisimpia, sen tarkempia omastaan. Ja ajattelehan: jos he
muokkaisivat jonkin pienen kallionkolon pelloksi, niin aikoi-
naan se jäisi minulle. Voisiko sellaista vaatia .. . näiltä?
Nyt minä mietin: tulisivatkohan ne paremmiksi, jos saisivat
tosiaan täällä palstan omakseen? Sitenhän houkuttelin hei-
dät vetämään multia kukilleni. Ja muistatko, mitä Juutas
on puhunut kylillä? Kehunut, että koska hänet kerran kont-
rahtiin nipistettiin, niin hän osaa kiskoa mökkinsä maista
kaiken voiman antamatta niille mitään sijaan. Hänet on
muka narrattu tänne, ja nyt ajettaisiin pois ... ja onhan
siinä tottakin: itsekäs olin, tahdoin voutia hoitamaan omai-
suuttani ... No niin, tämä Juutaksen uhkailu voi oha osit-
tain lorua, sillä kyllä hän sonnittaa peltoja omaksi edukseen
minkä kykenee. Mutta katkeruus ja viha on hänen sanois-
saan. Hän on ruvennut Putkinotkoa vihaamaan! Putkinot-
koa! Ja . . . on uhannut puukolla minun mahaani.»

Lyygia kysyy yhtäkkiä:
»Pelkäätkö sinä hänen puukkoaan?»
Aapeli ällistyy:
»Pelkäänkö? Hm .. . vai sinä! No, suoraan sanoen, en

tiedä. Enkä minä häntä! Mutta tuo eukko. Ja eukon su-
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kulaiset. Tuollaiset kuin tämä Mauno. Mitä se taas täällä?
Ja muut Juutaksen toverit ... Mustat miehet, joita on istus-
kellut täällä viime kesänäkin ... supatellen. Niin, niin, eihän
Juutaksen itsensä tarvitse mitään tehdä. Vain neuvo tuollai-
sille tuttaville. Pimeä yö .. . Uh, eihän tämä vetele! Minä
en voi kovistella Juutasta enää. Viimesyksyinen oli ihan vii-
meinen yritys. Rauhassa minä tahdon olla. Ja tahtoisin,
että Räkriäinen rakastaisi maata, Putkinotkoa. Miten hem-
metissä saisin hänet sitä rakastamaan? Olenhan häntä toru-
nut. Pidellyt lauhkeasti kuin pesusienellä. Houkutellut lu-
pauksilla. Hän on pysynyt ennallaan .. . itsepäisesti kuin
suomalainen ainakin. Ja minkäpä ihminen sille mahtanee,
että hän on saamaton ja unelias ja veltto? Sehän voi johtua
syistä, joita en kykene tuomitsemaan. Eikähän minusta ollut
häntä opettamaan. Kuinka olisin saattanut panna Juutak-
sen kouluun, aikamichen, vaikkei hän osaakaan lukea? Eihän
veltosta Aapelista ollut pakottamaan edes hänen lapsiaan
kouluun. Olisi pitänyt uhrautua, vartioida heitä: asua aina
täällä. Ja silloin ei olisi jäänyt aikaa köllötellä mukavuudessa.
Niin, ja moni ylen tärkeä, kaunis maalaus olisi jäänyt herralta
ostamatta. Sellaiset ovat meidän sivistyneiden .. . tärkeyk-
siä. Minähän olen sivistynyt muka. Ei, minähän itse sallin
heidän olla valloillaan. Minäkö heidät siis olen yhä lisää
totut:anut tällaisiksi? Ja nyt he antavat Putkinotkon rap-
peutua. Ensi talvena he joutuvat varmaankin asumaan sau-
nassa. Ja kun sauna on asuttu loppuun, he kai muuttavat
perunakuoppaan. Ja sitten louhien koloon mäyrien luokse.
Ja jos yhä kovenen, vihaavat minua yhä enemmän, vaikka
kunnioittaisivatkin. Kunnioitus, se on ikävää. Ja kuljetta-
vat tänne kaikenmoisia irtolaisia. Ei, minä en jaksa tätä.
Se on niin surullista, etten siedä. En tahdo nähdä vihaavia
silmiä, en kuulla katkeria sanoja. En varsinkaan Putkinot-
kossa, joka on minulle unelmien kätkö. Muistojen hauta;
sen kumpujen alta en tahtoisi kuulla yhtään vihan ääntä.
Kuinka olen sellaiseksi tullut? Mennyt talvi .. . silloin sitä
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aloin tuntea. Silloinhan päättyi urakkani: mokomakin urak-
ka. Sain kokoon nuo sata ja viisikymmentä tuhattani, joita
olin sillitynnörin ääressä halunnut. Nyt en enää halua. En.
Riittävät minulle, ja .. . rakkailleni. Mutta kun ihminen
ponnistaa, ei tunne hän ponnistuksen väsym3'stä. Vasta jäl-
keen purkautuu koko väsymys. Ja hän laskee työasecn kä-
destään ja katselee 3'mpärilken.n Ja näkee ehkä yhtäkkiä, että
on tullut ilta. Näkee kummaksecn ja haikcudckseen. Ei
syty S3'dämeni enää hamekansan silmä3-ksistä niinkuin ennen.
Niin, ei sillä tavalla kuin ennen, L\'ygia! Eivätkä aivoni hu-
mallu edes parhaasta malagasta. Toisenlaista virvoitusta ne
nyt tahtoisivat. Ja sitä ne etsivät muka . . . hyvy3'destä . . .

Ei, minä kostan julmasti Juutakselle.»
Lyygia kysyy jälleen:
»Mutta . . . mikä sinulla on? Ja mitä sinä hänelle aiot?

Ethän aio ajaa heitä pois? Kova se on maalaisen työ täällä.
Ja ajattele hänen tavatonta lapsilaumaansa! Ja joskin hän
myöskentelee viinaa ...»

»Niin, m3'ödäänhän sitä hotelleissakin», huudahtaa Mutti-
nen. »Siellä herrat .. . röhkivät: se on ainainen vanha tapa
Mistäpä olisi kansalle parempaa esimerkkiä? Jos me emme
maistaisi . . . silloin saisimme niin sanotulta kansalta jotain
vaatia. Ja tietysti me aina maistelemme. Kansa kuvittelee
meitä kaikkia juopoiksi. Ja kova on, kuten sanoit, luonto
varsinkin täällä. Niin, Putkinotkossa on muutakin kuin
kesää, jolloin me täällä okksimme. He näkevät meidät ke-
sällä levossa: uskovat laiskureiksi. He sen sijaan: vaike-
ampi on aina heidän elämänsä kuin herrojen. On syks3'.
Myrskyää viikkoja. Mökiltä ei muita teitä kuin vesi. Eikä
tänne lievillä teitä saataisikaan. Nämä asukkaat ovat, ellei-
vät jaksa soutaa henkensä kaupalla yli ulapoiden, suljetut
hätäänsä taikka t3'lsään yksinäisyyteen. Ja talvi tulee, vim-

mattu talvi, haudaten mökin seinämät paksuun hankeen.
Omin neuvoin he ottelevat täällä. Lastensa puolesta, ja it-
sensä, sehän on selvä. Siinä se menee .. . niinkuin menee,
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oppimattomilta. Eivät he paljoa tiedä eivätkä taida. Tais-
telu on kova ... Ja niin kuluu haparoiden ja kärsien elämä,
päivä päivältä. Ihmiselämä kuitenkin, kaikkea muuta kal-
liimpi. Parhaita kirjojakin. Ja Juutas .. . rakastaapa hän
toki lapsiaan, se on varma, ellei mitään muuta: ennen myö
viinaa kuin jättää lapsensa kunnan vaivaisiksi. Se on kau-
nista, sankarillista.»

»Ja Rosinalle niitä tulee yhä» sanoo Ly3'gia. »Tiedätkös,
juuri tänä iltana hän saunassa . . . py3'si apua . . . ettei niitä
enää tulisi. Se on julmaa! Miten minä .. . olisin osannut
tai voinut . ..! Mutta sääli minun häntä on .. . Ei, mutta,
porsaani, meidänhän piti juoda suklaata .

. .»

Muttinen myöntää:
»Aivan niin. Kuten herrojen ainakin. Juodaan nyt. Vai

niin se valitti, Rosina! Ja ihmekö, jos pohjarahvas yleensä
vihaa ja epäilee herrasväkeä? Onhan kateus inhimillinen
tunne, sitä inhimillisempi, kuta vähemmän sivistystä ihmi-
sellä on. Ja ehkä on kansalle mennyt syystäkin vereen viha
parempia kohtaan. Syöpynyt satoina vuosina, jolloin vieras-
kielinen paremmisto on kohdellut sitä ellei aina tylysti niin
vierashenkisesti. Mutta kohtelevatpa nuo rikkaammat talon-
pojatkin tylysti torppareitaan. Harvapa heille .. . antaa
edes omaa maata. Ja sehän on selvää, että jokaisella, jonka
ammattina on kyntö, olisi oikeus saada oma kynnettävänsä.
Ja antaako tämä Aapeli? Ei, minäpä annan! Ah, älä sinä
nyt hätäile sitä suklaan juomista! Kärsi vielä kuunnella hiu-
kan oikein komeaa juttua. Pateettista sankariranoa. Näin
minä pauhaan: Ah, niinkuin maalla oleskellut kesävieras,
jonkaon lähdettävä sieltä pois ja joka jättää hyvästejä kesä-
tuttavilleen, viimeisinä elokuun öinä ajattelee kukkaisia nur-
mia, niin minäkin tahdon ajatella Putkinotkoa. Kesävieraal-
ta unohtuvat sillä hetkellä pienet harmit, joita kesällä sattui,
ja ainoastaan auringonpaisteiset kesäpäivät muistetaan. Niin
tahdon muistaa Putkinotkoa. Ja niin koko maailmaa. Ja
vieläkin runollisuutta: niinkuin toisiin maihin lähtevä matka-
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lainen lopultakin siunannee taakse jääviä maita, niin vanha
Aapelikin. Eikö sitten ole vanha? Mutta vanhan miehen
päätä pitäisi hyvyyden ympäröidä juhlallisena säteikkönä.
Riittääkö muka sivistyneelle se, että hän antaa köyhemmille
helppoja ehtoja? En tiedä. Pitäisi antaa oikeutta ... Ja
he vihaavat minua ... ja tekevät ainaista kiusaa. Ja tuo
Mauno Rypenäinen . . . yhä lisääntyy tänne muita, roistoja,
kuljeksijoita. Katso, Lyygia, tuossa on.»

Aapeli kääntää äsken kirjoittamansa paperin Lyygialk kat-
seltavaksi. Lyygia lukee. Isolla paperiarkilla antaa Mutti-
nen Käkriäiselle ja hänen perillisilleen lahjaksi kappaleen
Putkinotkoa: lammen tuonpuolisen osan.

»Mitä, mitä sinä annat minulle?» nauraa Lyygia iloissaan.
Muttinen myhäilee:
»En, enpä tiedä! Mutta, Lyygia, puhutaanhan siitä toiste

. . . Uskon, että sinä nyt väität, kun ajattelet, tämän saat-
tavan olla Räkriäisille ainoastaan vahingoksi. Niin, olisihan
se .. . ajateltava. On mahdollista, että Juutas myö Putki-
notkon. Joko köyhyydessään, tai rupeaa sillä keinottelemaan.
Mutta nythän Käkriäiset ovat sitä kunnolleen hoitamatta siksi,
että se on toisen oma. Niin ovat ruvenneet sanomaan. Ja
kuinkapa ihminen rakastaisi toisen maata? Omaani minäkin
tahdon. Ja eikö Suomi ole ennestään täynnä tuollaisia Juu-
taksia, avuttomia ja katkeria, jotka on muka lain oikeudella
häädetty tällaisista mökeistä ja tehty irtolaisiksi? Ajettu
tehtaisiin tai kaupunkien etukyliin, kasvamaan varkaiksi ja
veijareiksi, koko ympäristönsä vihamiehiksi? Miten käy, mi-
ten käy maalle, jos se hätään joutuu, oikein ryssän piiskan alle,
eivätkä sen kaikki lapset sitä puolusta? Ehkä he rakastaisi-
vat tätä rämettä, jos se olisi heidän omansa. Minäpä koetan!
... Se huvittaa minua. Ja olenhan kiitollinenkin Juutakselle.
Mieleisiä nämä Käkriäiset ovat minulle. Olen ollut heidän
tuttavansa niin monta vuotta. Minäkö tosissani työntäisin
heidät maantielle! Voi, Lyygia! Karkoittaisin pentuni? Mi-
näkö liittäisin Putkinotkon kesiin sellaisen muiston, että Juu-
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tas viattomine lapsineen harhailisi pitkin maailman rantaa?
Hän, joka on näyttänyt minulle, millaisia korpiemme kansa
osittain on. Suloiset syrjässä eläjät. En tarkoita, että kaikki
olisivat samanlaisia kuin nämä. Onhan niitä paljonkin .. .

onnellisempia. Mutta toisissa on näiden yksi hauska ominai-
suus, toisissa toinen. Ja talonpojat ovat talonpoikia aina,
kuten herrat .. . herrastelijoita. Hm, jospa suuremmatkin
herrat kuin Aapeli näkisivät kansaa: ihmisiä. Silloin kyllä
ehkä sallittaisiin kaikkein hienoimpien herrojemme loruta ulko-
mailla ja joskus kotimaassakin, liköörilasi kädessä, yhtä ja
toista ylen ihanteellisesta kansastamme. Loruta joko pakosta,
nimittäin ulkonaisen vihollisen pelosta, jonka vuoksi meidän
täytyy muille vaikuttaville kansoille maalata kaikki asiamme
mahdollisimman kauniisti, taikka loruta hyvässä uskossa: suo-
malainen kansa .. . rehellistä, aina. Aina ahkeraa. Luku-
taitoistakin ..

. mikä on melkoinen valhe. Mutta antaisim-
me sen heille mielellämme anteeksi. Ja edes koettaisimme
saada köyhiä rakastamaan jos ei juuri isänmaata, sillä mi-
täpä he siitä tietävätkään, niin omaa peltoaan. Mutta pois
saarnat, pateettisuus. Tehdä sitä pitäisi jotain. Huomenna
vien tämän paperin Käkriäiselle. Onpa hauska nähdä, mil-
laiseksi nyt Juutas suunsa panee! Ja ensi pyhäksi hän hank-
kikoon paperiinsa todistajat, jos viitsii. Maanmittari haetaan.
Ja pitäköön kemut Juutas. Aapeli kustantaa sokerit. Mutta
korpirojut kuppeihin tiputtakoon Juutas omistaan, jos tah-
too. Myököön viinojaan, hemmetissä: onhan jokaisella oikeus
omalla tilallaan myödä ... ja oppia vastaamaan. Ja tarjot-
koon suutari Sinikantekelle ja hänen mairevalk akalleen. Ja
cl.kä Maljaselle, joka on talonsa juonut ja alennettu työmie-
heksi. Ja joillekin muille: kukapa Juutaksen luottamusmie-
hiä tietää. Minä en aio hänen kuppiinsa sylkeä, tällä kertaa.
Minä tahdon olla . . . Aapeli.»

Lahdelta paukahtaa pyssynlaukaus. Kalliot räikkyvät. Pi-
meä metsä raikuu. Jokin rapsahtaa koivujen latvoissa kuistin
vieressä . . . varisee maahan: lehtiä varmaan.



460 Joel Lehtonen

Muttinen kohottaa hätkähtäen päätänsä. Sanattomana is-
tuu hän tuokion, suu auki ja pyörein silmin. Sitten huudah-
taa hän:

»Mauno Kypenäinen ...»

Herra kömpelöi pystyyn ja juoksee saliin, jättäen huovat
ympäriltään kuistin permannolle miten sattuu. Ja hän sei-
soo oven takana ja hokee Lyygialle, joka on väistynyt kuis-
tin pylvään suojaan:

»Tule pois! Ampuivat .. . Kuulat vinkuivat.»
»Niin tekivät», vastaa Lyygia. »Lehtiä putosi koivi sta.

Mutta älähän nyt hätäile. Tai . . . näytetään, että on tääl-
läkin paukkuja, ja vähän nopeampia.»

Lyygia rientää Aapelin huoneeseen, ottaa sieltä revolverin
ja juoksee takaisin. Ase kädessä hän seisattuu kuistin ovehe
ja huutaa yöhön, jostakuuluu mörähtelevää ääntä. Pimeyttä
ei hämärän kuun hohde jaksa paljoa valaista. Neiti huutaa:

»Kuka siellä?»
Ei kuulu vastausta, vain airojen hiljaista kolinaa.
»Kuka ampui?» toistaa Lyygia. »Vastatkaa, tai alkaa tääl-

täkin sataa.»
Ei vieläkään vastausta.
Lyygia huudahtaa nyt niin, että etäälle metsään kaikuu:
»Hyvä on!»
Hän ojentaa revolverin ja laukaisee airojen ääntä kohti.

Ilma nasahtaa. Ja vielä toisen kerran hän laukaisee.
Silloin kuuluu järveltä, näkymättömistä, se äskeinen kar-

kea miehen ääni:
»Älkää ampuko, hoi! Omiahan tässä ollaan. Omia. Ana-

niashan se ampui . . . Erehdyksestä . . . .! Sihtasi huuhkajaa
tuonne puuhun. Niin että .. . tulikos sinne mitä?»

Ääni on Putkinotkon Käkriäisen.
Nyt toruu Lyygia, kuinka pyssyllä sillä tavoin leikitellään.

Eiväthän täällä rauhalliset ihmiset enää voi asua! Huvilaan
ei tosin mitään tullut, mutta laukaus .

.
. Eikä täällä lahdella

tarvitse öisin kenenkään liikuskella. Vielä kysyy Lyygia:
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»Ja minnekä te olette menossa . . .? Voi sellaista Juutasta,
kuinka säikytteli.»

»Ka, kaloja . . . keihästämään», vastaa Käkriäinen. »Ana-
niaksen kanssa . . . Tulella kiikaroimaan. Niin .. . kyllä tu-
lee herrallekin kalaa huomenna!»

Sitten kuuluu Juutas ääntänsä korottaen toruvan Ananias-
ta, joka käytteli pyssyä niin, että tässä tuttavia ja ystäviä
peloitellaan. Ja samalla alkavat airot soutaa. Lahdelta eroit-
taa miesten murahtelevaa puhetta ja airojen vinkunaa. Ne
äänet loittonevat ja haipuvat oikealle, niemen taakse.

Aapeli huudahtaa salissa:
»Hyi hemmetti! Tämmöinen se on .. . viinakurrien pesä.

Nyt .
. . ovet kiinni. Ja . . . totisesti minä annan tuolle vin-

tiölle oman palstan. Työnnän heti nimeni lahjakirjaan.»
Lyygia nauraa Muttiselle, sammuttaessaan paperilyhtyjä.

Sitten ottaa hän kuistin pöydältä tarjottimen, kirjat, pape-
rit ja muut pikku vehkeet ja vie ne sisään. Ja viimein lam-
pun. Lukitsee lamppu kädessä oven. Lyygia sanoo sisällä:

»Voi kuinka minä pelästyin. Mutta sehän oli harhalaukaus.»



XXXVII

on paitsi Räkriäistä ja Ananiasta myöskin
1 Jr kolmas, josta Juutas ei äsken maininnut, nimittäin

>»_«<' Mauno, tuo Mesopotamian mustaverinen ja tuima mies,
Aapelin pelkäämä. Räkriäinen soutaa kokkatuhdolla, Ananias
istuu taemmalla laudalla, ja Mauno on perässä. Tällä het-
kellä ei Mauno enää pidä perää, sillä yksinään Juutas tietää,
minne tässä oikein ollaan menossa.

Keskellä venhettä on paitsi suurta sammiota, jonka Rosina
vieritti illemmalla läävän ovelle, sammion sisässä iso jauho-
säkki, kuusikymmentä kiloa painava, ja vieressä toinen säkki,
pitkulainen ja hamppuinen, sama, jonka Mauno Kypenäinen
toi Mesopotamiasta ja kantoi Putkinotkon mökin korsun alle,
peloitellen sillä laihan Hurjan vimmatusti haukkumaan. Nyt
on Hurja jätetty kotiin. Itse Käkriäinen ajoi sen venheen
kokasta pois, kopauttaen sitä lapionvarrella hiukan ristilui-
hin, kun se ei muuten totellut, se matkalle lähdöstä iloitseva.
Kuria saatuaan luikki Hurja häntä koipien välissä saunan
nurkalle ja katseli lähteviä surkeana, korvat selkää pitkin.
Eihän sitä mukaan, koiraa, joka saattaisi valkoisella karval-
laan ilmaista, ketä soutajat ovat. ' \

Kokassa Käkriäisen takana on vielä paitsi atrainta ja tuli-
kouraa kirves ja lapio, rautakanki ja pari lekkeriä.

Matkalla tänne saaristoon on Mauno vetänyt housujensa
taskusta litteän pullon ja tarjonnut Ananiaksehe ryypyn. Ja
vielä toisen, toiselle jalalle. Ja kolmannen perpentikkeliksi.
Ja Kypenäinen itse on ottanut, niin että hänen pitkä kurk-
kunsa on holahdellut. Juutas ei ole huolinut muuta kuin
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hiukkasen, lämmittääkseen itseään kylmyvällä järvellä, pu-
keutuneena karvareuhkaan, repaleisiin huopakenkiin ja lam-
paannahkaiseen turkkiin. Tämäntapaisilla retkillä ainakaan
ei hän suvaitse itselleen korpijoonia, sellainen on luokka . . .

Sitten on Ananias kysellyt, eikö noustaisi tuon korkean
saaren rannalle, ottamaan sieltä tervaksia: katajapensaikosta,
johon Ananias parisen viikkoa sitten on niitä hakannut kät-
köön tuulastuksen varalta. Mutta Mauno-eno on sanonut,
että taitaa se tässä yö mennä niissä toisissakin puuhissa.
Paistaisi nyt tuo kuu, Pölläsen päivä, sen verran, että pääsisi
alkuun. Ja sitten Juutas on soutanut sen Sahan hovin saaren
ohitse.

Mutta lauhkea, maltailta maistuva ja petollinen viina on
noussut Ananiaksen päähän. Villit vaistot ovat pyrkineet
hänessä iloisesti kuohumaan. Temmeltää ja riehua on hän
tahtonut. Ja hän on tullut puheliaaksi: on toivotellut, että
olisipa tuolla saaressa, jonka rannan ohitse mentiin, näkynyt
lampaita, niin hän olisi ampunut. Mitäs muuta, hankkinut
evästä ... Ja Ananias olisi vienyt evästä Maunon Sanelmalle,
rieskamaidon ja mansikkain väriselle. Ja naivansa on hän
vannoskellut Sanelman. Mauno nauroi hänelle ja vastasi:

»Nai vaan! Kyllä sinusta vävy tulee. Mutta otetaanpas
ryyppy, Ananias!»

Niin ovat he soudelleet, syville vesille.
Matka vei huvilan lahden poikki. Sinne paistoi huvilan

kuisti kelluvine lyhtyineen. Ja kuistilla näkyivät Aapelin ja
neidin hahmot.

»Nyt, lemppari, minä ammun!» huudahti Ananias. »Porva-
lit .. . Rapamaha ...»

»Ammu, läjäytä!» sanoi Mauno Kypenäinen.
»Kyllähän se sen sietäisi», arveli Juutas Käkriäinen, aavis-

tamatta poikansa aikovan totta. »Eihän se tänä iltana, Aa-
peli . . . Mutta saattaa se olla taas ärhentelemässä, kontrah-
teineen ...»
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Tuskin ennätti Juutas peljästyä ja törmätä sammioon kom-
puroiden ottamaan pyssyä Ananiaksen kädestä pois, niin lau-
kaus pamahti. Käkriäinen sai lyödyksi sen verran pyssyyn,
että tähtäys meni tarkoitettua ylemmäksi. Sitten otti hän
haulikon pojaltaan ja örähteli:

»Ei sitä sillä tavalla .. .! Se onkin toinen luokka .. .»

»Voi Jeesuksen Ristuksen kiljuva s—tana!» huudahti Mauno
Kypenäinen. »Nyt, Juutas, soutamaan karkuun!»

Ja karkuun he aikoivat. Kunnes neidin ääni kuului ja hän
paukutteli vastalaukauksensa. Juutaksen oli pakko antaa ven-
heen seisahtua. Mutta sitten hän selitti asian, ja pääsi jälleen
lähtemään.

Nyt he soutavat edelleen.
Käkriäinen on ollut niin ällistynyt, että hän sanoi vasta

hyvän ajan kuluttua, pistäen piippuunsa hätätupakoitaan:
»Huuhkajaa ilmoitin Ananiaksen sihdanneen. Uskoivatpas.

Ja kyllä minä aina sanasen keksin. Ja vielä minäkin niille
näytän .. . porvaleille .. . Maha niiltä pitäisi halkaista .. .
mitäs . . . Mutta pitää tässä heitä ensin katsella, mitä he . . .
se on toinen liikutus .

. .»

»Mikä se tuolla edessä on?» kysyy Mauno Kypenäinen.
»Tuo tuolla niemellä, luoteista ilmaa vasten?»

Maunon osoittama hahmo on niinkuin omituinen ja iso
elukka. Aivan kuin hevosen pää, jonka turpa kurottautuu
juomaan salmesta vettä. Ananias huudahtaa:

»Ammunko sitä? Pistänkö patruunan torveloon?»
»Se on Hevonpään saari», sanoo Juutas Käkriäinen. »Kohta

ollaan perillä.»
Eikähän Ananiaksella olekaan pyssyä. Ja sitten Ananias

unohtaa koko ampumisen. Hän sanoo naivansa Sanelman.
He soutavat hyvin kapean lahden perukkaan, joka supis-

tuu viimein ojaksi. Siitä vetävät Juutas Käkriäinen ja Mauno
venheen läpi. Ananias kompuroi kivistöllä. Sitten astuvat
he jälleen venheeseen. Soutelevat korkean ja jyrkän vuoren
juurella. Vuori kaikuu melkein pienimmätkin äänet. Juutas
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on vaiti. He soutavat vielä jonkin matkaa ja tulevat sen
saaren viereen, johon Käkriäinen on sanonut mentävän. Saa-
ren ranta nousee vedestä kuin kirkonseinä. Ei näy, mistä
siihen pääsisi ylös. Mutta Juutas tietää, että vaikka saari
on kolmelta puolen jyrkkä, niin yhdestä paikkaa pääsee sii-
hen tältäkin kulmalta. Neljäs sivu on siinä asumattomassa
saaressa loivempi. Harvoin siellä myhkyrässä, joka on kät-
kössä toisten saarten välissä, isompien, sattuu ketään kiipeik-
mään, koska lähin mökki on parin virstan päässä. Tämä myh-
kyrä on Vaskilahden Matin oma, eikä siinä pidetä lampaita-
kaan: Aina Kustava herrasteke, joten hänellä ei ole enää lam-
paita eikä mitään. Ja liian pienihän se saari olisikin lampaille.

Kerran, viitisen vuotta takaperin, oli Käkriäinen jo katsel-
lut tätä saarta saman homman varalta. Sattumoisin oli hän
tänne joutunut. Oli vähän suutahtanut kotona ja lähtenyt
soutelemaan, lystikseen ... Oli noussut maihin loivemmalta
puolelta. Ja nähnyt myhkyrän harjalta tällä seinämällä puo-
lukoita jalkainsa juuressa, ikäänkuin hyllyllä. Juutas oli
laskeutunut niitä poimimaan . . . ainoastaan liukumalla oli
päässyt hyllylle. Mutta sianpuolukoita ne olivatkin, ne puo-
lukat. Juutas mörähti itsekseen suuttuneesti:

»Paskia ...»

Mutta sitten oli hän löytänyt täältä muuta, nimittäin sen
hyvän paikan, johon nyt tullaan.

Kokka kolahtaa rannan lohkareihin. Niiden vähin vetää
Käkriäinen tiukasti venheen. Sitten hän pistää pulleista päs-
sinpusseista piippuunsa, ja neuvoo lankomiestä ja Ananiasta
lähtemään perästään, varoittaen heitä putoamasta kivien hal-
keamiin, joissa ammottaa vesi kuin . . . missäkin hiiden kir-
nuissa.

Kaikki kolme kiipeävät perätysten sille hyllylle, jonka Juu-
tas äsken mainitsi, ja siellä alkaa Juutas hääriskellä ja kope-
loida kiviä. Nyt sanoo hän löytäneensä, ja kolistelee joitakin
paasia. Tässä se on se hyvä paikka. Mikä pirulainen hänet
lienee aikojen varrella tehnyt, sellaisen kolon sorvannut . .

.
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Juutaksen ääni kuuluu onkalosta, jonka hän sanoo tässä
olevan. Siellä hän raapaisee tikulla tulta, ja Mauno ja Ana-
nias näkevät hänen kyyköttävän turkinkaulus p3*st3*ssä luo-
lassa, jonka kapealta oviaukolta hän taannoin käänsi syr-
jään paasia. Kumeasti kaikuu hänen äänensä, kun hän nau-
raa mielissään ja kehoittaa toisia tulemaan luokseen. Mauno
ja Ananias kömpivät viileään onkaloon. Se on niin pieni,
että he kolme tuskin mahtuvat sinne yhtaikaa. Mutta siitä
aukeaa kallionrako toiseen, alempana olevaan koloon, joka
on suurempi. Sitä he nyt kaikki tarkastavat.

Se on heistä verraton kätköpaikka viinapadahe ja muihe
pienemmille vehkeille. Kun tukkii ulkoaukon sellaiseksi lou-
heksi, mikä se on tavallisesti, ei kukaan aavistaisi mitään,
vaikka joku saarehe sattuisikin. Ja vaikka kätkössä olisi raa-
toja. Ehkä lienee joku pitänyt täällä hirvenlihoja, aikoi-
naan. Tahi tokko niitäkään, sillä paadet kolon suulla ovat
jo paikoilleen sammaltuneet.

Sen jälkeen tulevat he ulos jyrkänteelle.
Itse keittopaikka on tämän onkalon takana. Juutas näyt-

tää sen Maunohe ja Ananiakselle, hyvillään nauraen. Se on
syvänlainen rotko, sakeaa petäjikköä kasvava. Toisella puo-
lella on louhikko ja toiseha saaren pystysuora seinä, sellainen,
ettei lammaskaan siitä tulisi alas. Ja petäjikön keskellä on
varsin pehmeää hiekkaa.

Hiekkaan rupeaa Juutas Käkriäinen kaivamaan hautaa
sammiolle, johon viina pannaan imeltymään ja peitetään pui-
den oksilla. Hän on jo kantanut jauhosäkin venheestä, ja
Mauno ja Ananias työkalut. Ananias tonkaisce rautakan-
gella sieltä täältä. Mauno Kypenäinen katsoo äärestä, kuun
kelmeässä hämärässä, ja tupakoi.
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