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Ensimäinen aikakausi.

i.

Silloin kun kirjoitettiin vuosiluku 1860 ja vielä vä-
hän jälkeen puinkin ei Sulijalan kylässä olevaan Teerelän
taloon päässyt tietä parempaa kuin karjaportin kautta.

Ja jos sitten sattui olemaan esim. sateinen sää, kun
piti talossa käydä, niin oli parahinta jo portilla suoria hou-
sunlahkeet saapasvarsien suojaan, sillä karjatarhassa vajosi
arvelluttavan syvälle lokaan. Kun vihdoin oli päässyt kes-
kipihalle, missä oli kovempi kenttä, sopi ruveta pyhkimään
saappaitaan olkitukolla ja tarkastamaan talonasemaa ja ra-
kennusten laatua. Asuinrivi seisoi vastapäätä porttia, laa-
dultaan tuota aikuisempaa suomalaista mallia, sittenkin! sa-
vupirtit ovat jo maamme pohjoisemmassa osassa käytän-
nöstä kadonneet. Rakennuksessa oli kummassakin päässä
iso suoja, joista toinen asuintupa ja toinen niin kutsuttu
suutupa, eli käytännöllisemmässä merkityksessä koluhuone ;

keskellä oli porstua, johon portailta tultiin, ja tämän vas-
taisella puolella kamari. Tupa-rakennuksella, samoin kuin
useilla ulkohuoneillakin oli tuohi-katto, jossa päällimmäisenä
makasivat paksut malat ja kivet, tehden vastarintaa tuu-
lelle, joka aina tahtoi mukaansa repiä ja raastaa tuohen-
liuskareita. Sadetta vastaan ei maloilla ja kivillä ollut
mitään sanomista, sillä se olisi ollut yksinomaisesti tuohien
asia, mutta ne olivat jo vanhat ja rikkinäiset, niin että
vesi sai esteettömästi tippua lävistä ja halkeamista väli-
katon multaan.
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Ulkorakennuksia oli koko joukko ja jokainen suoja
rakennettu ihan toisista rippumattomaksi tahi erilleen, jo-
ten oli saatu kartanoon melkoinen määrä kapeita solia ja
huonekujia, erittäin käytännöllisiä lasten piilosilla oloa var-
ten; muuten sopi lasten, jos vaan uskalsivat, pistäytyä
piiloon huoneisiinkin, sillä niihin oli aivan helppo päästä,
koska useat olivat ovettomina, ja niissäkin, joissa ovi sat-
tui olemaan, oli se tavallisesti sen verran epäkunnossa,
ettei se lukkoon sopinut.

Tunkiokin oli jotenkin keskellä pihaa ja näytti aiko-
van venyä aina tuvan rappusiin saakka.

Vaan koska ei tästä voi kuitenkaan tulla mikään
kansatieteellinen teos, jaalkupuheesta saattaa ehkä moni hel-
posti tulla siihen toivoon, että hän saapi seuraavilla riveillä
lukea kokeneen opastuksia] karjanhoidon, maanviljelyksen
ja rakennus-taiteen alalla, niin katson poistamattomaksi
velvollisuudekseni suoraan tunnustaa, että se toivo ei tule
tyydytetyksi, ei hiukkaakaan. Ja nyt sille, joka ei näitä,
eikä mitään muutakaan suuria toivo —■ kerron seuraavaa.

Kevät oli taistelunsa talven kanssa taistellut ja oli
voittanut.

Suupohjan tasangoilla aaltoili viheliäinen tähkämeri;
ja tiet, jotka vielä joku viikko sitten leijuivat liassa ja
loassa, pölisivät nyt kuin myllärin takki.

Heluntaipyhät olivat kulumassa, ja kukin vietti juh-
laa omalla hupaisella tavallaan, pää-piirteissä kuitenkin seu-
raten paikkakunnan yleisiä tapoja.

Aikaisin aamulla, kolmantena heluntaipäiyänä hääri
Teerelän lehmäkarjan seassa tarhalla kaksi tyttöä; molem-
mat lypsivät lehmiä ja hyräilivät jotain laulun säveleitä.
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»Menetkö sinä Maija kisalle*) tänä päivänä?" ky-
syi toinen tytöistä, noustessaan ylös lypsämästä ja kaa-
taen maidon erääsen suurempaan astiaan.

Tyttö, joka puhui, oli juuri niin pitkä, kuin soman
naisen tulee olla. Hän tosin ei ollut niin hoikka, kuin
ylioppilaat vaativat naisen olemaan, mutta ei erittäin pak-
sukaan; posket rusottivat kuin mansikka, silmät hieman
syvällä, mutta eivät kuitenkaan niin kuopalla, ettei niiden
tummansininen kimallus olisi voinut lumota yhden jatoisen
pojan tunteita. Niin, vieläkö sanon, että hänellä oli
hiuksetkin, sillä naisten hiukset ovat tavallisesti hyvin kal-
liita ja pidetään suuressa arvossa. Johannan hiukset olivat
vähän tummemmat kuin pellava ja roikkuivat kahdessa,
palmikossa, vaikka kyllä ne hajalla ollen ulottuivat hiu-
kan alemmaksikin aina vyötäisiin saakka. Vaatetuk-
sesta olisi myöskin sananen sanottava, mutta koska hänellä,
oli muitakin vaatteita, ei vaan ne, jotka yllä olivat, ja pi-
täisi siinä tapauksessa tehdä ainakin minun mielestäni

ikävän kalunkirjoituksen lutissa, niin pyydän päästä
siitä tehtävästä nyt tällä kerralla, sanomalla vaan, että
hän puki aina samaan tapaan, kuin nekin seudun tytöt,
jotka itsestänsä pitivät.

Tämä oli Teerelän tytär; nimi tuli jo edellä sanotuksi.
»Olen aikonut mennä; naapurin Kaisa ja Helmi tulevat

myös. Tulethan sinäkin Johanna?" Hän, joka puhui,
oli nnorellainen piikatyttö.

»Enpähän tiedä tuloani; kukapa tuolla minusta
niin paljon välittäneekään".

Johanna oli istunut toista lehmää lypsämään japuski
päätänsä sen kupeesen.

»Sinustako välittänee, oh höh! kenenkäs kanssa pojat
sitten tanssisivat, jos et sinä tule; ethän sinä tanssissa ol-

k ) Tanssiin.
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taissa saa koskaan nurkassa seisoa. Älä puhu tuollaisia,
Johanna".

«En minä nyt kuitenkaan tule, sillä olen päättänyt
tästälähin pysyä semmoisista kotona."

„Ks, ks, tottahan tuon nyt kissa kuulee, vai kotona
pysyä, ■— no mitä varten?"

„Eipä juuri mitään muuta varten, kun toivoisin vaan
saada paremman rauhan ämmiltä."

«No sinä nyt olet vasta joutava, kun semmoisia pää-
töksiä teet; mitä nuoren tytön tarvitsee huolia, vaikka äm-
mät mitä soittaisivat. Hei luulia! kun vaan pojat tyk-
kää, niin kyllä ne ämmät sivuhan lykkää". Maija nousi
ylös ja, kaadettuansa maidon kiulustaan isompaan astiaan,
pyörähti hän tanssimaan, laulaen:

«Minäpä olen hulivili flikka,
Ja näin niinä tanssin ja hyppään.
Ämmille annan korvapuustin
Ja paremmin ne pojat tykkää".

«Sinä nyt vasta olet harakka!"
Johanna imuroi, mutta se ei ollut oikein raikasta, jo-

tain synkkää ja surullista oli siihen sekautunut, jonka
vuoksi nauru loppuikin pian. Maija huomasi tuon ja her-
kesi tanssimasta sekä istuutui uudestaan lypsämään. Vä-
hän ajan kuluttua lausui hän Johannaan katsahtaen:

«Mutta ämmäin lorujen tähdenkö sinä Johanna olet
noin surullinen; kylläpä olet hassu!"

Toinen tuosta huomautuksesta ikäänkuin säpsähti ja
puoleksi hymyillen sanoi hän:

«Enhän minä nyt mitään sure, enkä ole tavallista
surullisempi, 1 mutta ei minulla ole vaan niin iloinen luonto
kuin sinulla".

«Kyllähän sitä ehtii vanhanakin huolehtia, kun saa
juopon miehen ynnä muuta, mutta nuorena pitää olla iloi-
nen kuin kolmen markan hevonen. Jos sinä Johanna suret
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sitä, että isäsi ja veljesi juovat, niin olet hupsu! Mitä
sinun tarvitsee heistä huolia, kun vaan katsot itsellesi sem-
moisen miehen, joka ei ryyppää".

»Etkö muista vanhaa sanantapaa, ettei mies olekaan
hyllyltä otettava? ha haa!"

»Muistanpa hyvinkin, mutta pitää katsoa eteensä.
Lähde nyt kisalle, siellä sopii katsella itsellensä lirusilmää,
hilu! . . . lähdötkö?"

»Sinä olet vasta —“ ja Johannakin taas nauroi.
Vähän ajan kuluttua virkkoi viime mainittu:

»Ei minun sovi senkään tähden lähteä, kun isäni ja
veljeni ovat poissa; täytyyhän jonkunkotonakin pysyä —“.

»Paunaan ovi lukkoon; jos miehet sillä aikaa tulevat
kotiin, niin menkööt takaisin kylälle, missä tähänkin asti
ovat olleet".

»Sitä en milloinkaan uskalla tehdä, sillä jos isäni
tulee humala-päissään kotiin, niin —“ Johanna pudisti
päätänsä. Maija ei enää kehoittanut, sillä hän tiesi mitä
Johanna tarkoitti, vaikka ei hän lausettaankaan päättänyt.

Kylän kujalta alkoi nyt kuulua kovaa rattaiden pä-
rinää ja semmoista laulua, jota sanotaan kirkumiseksi.

Tytöt herkesivät lypsämästä ja kuuntelivat.
»Villen ääni", virkkoi Johanna.
»Niin on, ja Heikin myös; kyllä ne siellä nyt tule-

vat, saa nähdä ovatko hyvässäkin hutikassa".
Maija katsahti Johannaan, mutta tämä painoi taas päänsä
lehmän kupeesen ja sanoi suruliisesti:

»Tietäähän sen vanhastakin —"

»Kun sais tässä edes lypsetyksi —"ja Maija
alkoi Johannan esimerkkiä seuraten rivakasti toimeen.

Pian ryntäsi vaahtoava hevonen portista pihaan; se
tahtoi kompastua tarhassa makaaviin puihin ja liekoihin,
mutta semmoisissa tapauksissa tervehti suitsenperät oikein
tuntuvasti sen lautasia. Ajajan käsi ohjasi elukan tallin
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seinään, johon se, voimatta vauhtiansa hillitä, kurahtaen
töytäsi yhteen myttyyn, vaan työntyi siitä kuitenkin heti
vapisten takaisin.

Rattailla istui neljä miestä, jotka hoilasivat ja hor-
juivat kuten vaappera honka tuulen huojuttaessa. Jokai-
nen, joka heidät näki, kummasteli vaan, etteivät vierähtä-
neet hevosen jalkoihin tai rattaan pyöriin.

./Heiluman pitää! sanoi poika vainaja.ll Hän oli
Teerelän nuorempi poika Ville, joka näin huusi, ja läimä-
ytti suitsen ohjaksilla hevosen selkään. Villen vieressä
istui hänen vanhempi veljensä Heikki, sekä takaperin rat-
tailla kaksi vierasta poikaa.

Kaikki kolme alkoivat yrittää rattailta maahan, mutta
Ville se istui vaan ja kuritti hevosta, joka hädissään aikoi
kiivetä ylös tallin seinustaa.

„Älä nyt sitä hevosta niin revi! eihän tässä pää-
se maahankaan

Heikki pani matkaan kaiken voimansa ja keinonsa,
päästäkseen rattailta pois, mutta se näytti kovin vaikealta.

Vieraat pojat seisoivat jo pihassa ja pilkkasivat
Heikin kykenemättömyyttä.

„01etpa aika pätkässä, he!“
»Voi hemetti! yhtä paljonhan ryypätty on.“
»No, mene nyt siitä —“ ja Ville töyttäsi Heikkiä,

joka jo istui kärryn aisalla jalat ulospäin.
Heikki tupsahti maahan. »Sinäkö lempo sysit mi-

nua!" hän aikoi nuhdella Villeä, mutta nähtyään, että
pääsi nyt seisomaan, jätti hän aikomuksensa siihen ja al-
koi hieroa sovintoa jalkainsa kanssa, jotka kumpanenkin
olisivat menneet mieluisasti omaa tietänsä.

Ville istui vielä rattailla, ja opetti hevosta, niinkuin
kasakatkin.

»Ääh, hevonen! siinä on huppaa, siinä! (tun-
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tuva tempaus suitsista.) Hei! sojaa! (lyönti)
hip! ooh! (huimaus ohjaksilla) sojaa! —“

„Anna hevosen olla, pössöö! *)

»Etkö ole mielestäsi saanut sitä jokyllin rääkätä!
Hellitä paikalla suitsista! 11 Johanna tarhasta näin huusi

veljelleen.
..Siinä on hevonen, hei!“
»Kuuletko? • —■ anna olla sen hevosen rauhassa!"
Ville ei ottanut tuota kuullakseen, vaan jatkoi yhä

samalla tavalla. Hevonen kompastui vapisten polvilleen,
vaan pian täytyi sen nousta seisomaan.

Heikki oli sillä välin saanut toimeen jalkainsakanssa
semmoisen sovinnon, että ne, vaikkapa vastahakoisestikim
kulkivat tupaan päin. Hän alkoi kaahia lahoille portaille,
joissa oli siellä täällä ajan jyrsimiä reikiä, sekä kansilau-
dat kallistelivat jalan alla, ja oli siis vaarassa pudota por-
taiden alle. Heikki ei muistanut olla tarpeeksi varova;
siispä olikin seuraus, että hän erään laudan kellistyessä
kaatui.

„Oi!“j. n. ep. huudahti hän ja rupesi panettelemaan
lautaa, joka ei ymmärrä paikallaan pysyä.

Vieraat pojat seisoivat pihalla ja imuroivat veljes-
ten touhulle.

»Hoi noh! tulkaa tupaan te harrin
penikat!" huusi Heikki, kun oli taas jalkeille päässyt.

»Kyllä tullaan! kurk kurkku on niin saa-
kelin kuiva kun kuivettuneen sammakon."

»Hei hurransaa! hei hurransaa! —", lau-
loi Heikki ja meni tupaan.

Yhä kamppaili hevonen Villen käsissä. Johanna ei
voinut tuota enään katsella, vaan tuli juosten paikalle.

*) Haukkumanimi, joka tarkoittaa samaa kuin: hullu, tyh-
mä, hupsu.
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»Jätä hevonen minun haltuuni ja mene tupaan siitä!"
Johanna tavoiteli käteensä ohjaksia hevosen leuan

alta.
Hevonen teki äkkinäisen ryntäyksen takaperin; se

luuli ehkä, että Johannakin rupeaa Villelle liittolaiseksi,
mutta tuon tempauksen seurauksia oli, että Ville ka-

dotti tasapainonsa ja tipahti kärryn lavalta, missä istui,
hevosen jalkoihin. Nyt tuli läsnäolijoille hätä, sillä olisi-
han hevonen njrt voinut kostonsa toimittaa, kun mies sen
jaloissa pokkuroi. Mutta sepä vetikin vaan takajalkan-
sa likemmäksi päätään ja odotti kärsivällisenä siksi, että
Ville pääsi jalkeille.

„S . . . . na! jos polki minun koipeni mäsäksi!"
Ville aikoi taasen tarttua ohjaksiin, jotka temmellyksessä
olivat hänen kädestään pois joutuneet.

»Älä ota enään suitsiin kuulitko Ville! Näethän,
että se on jo kyllä väsyksissä ja pelkää niin että vapisee

päästä irti!"
Johanna tempoeli suitsia Villeltä.
„Viisaspa se hevonen olikin, kun vältti, ettei polke-

nut sinua -. No tule nyt jo tupaan ja jätä hevonen
siihen." Se oli toinen vieraista pojista, joka näin sanoen
tarttui Villen käsivarteen.

„Se on hevonen se! mutta itse minä sen kiinni
panen mitä ämmät—" Ville työntäsi sisartaan ja al-
koi nyt tamuta riimunvartta seinässä olevaan renkaasen.

»No pane vaan itse kiinni, mutta älä rääkkää sitä niin
—“ sen sanottuaan meni Johanna takaisin lehmäin luo.

Aikaa voittaen ehtivät pojat pihasta vihdoin tupaan-
kin menemään. Siellä oli Heikki jo monen kertaisen sa-
dattamisen perästä löytänyt vihdoinkin kaappinsa avaimet,
sekä nostanut viinapullon ja tupakka-pöntön pöytään.
Villekin meni saman seinäkaapin luo ja kapeloitsi sieltä
jotain, mutta ei näyttänyt löytävän sitä, jota etsi. Hän
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kynääsi jo korvansa taustaa ja huusi Heikille, tuijottaen
pöydällä olevaa viinapulloa:

«Ethän sinä p .
. run poika, ole vaan minun pulloani

ottanut!“
„Mikäs pakko minun on sun pulloasi ottaa, kun on

kyllä itsellänikin; hae paremmin.!“
„lhan tuohon paikkaan minä sen panin, ja nyt ei

sitä ole siinä. Kuka perhana sen on vienyt?"
«Isä on sen taitanut ottaa." Heikki sanoi tämän

hyvin välinpitämättömästi.
Villeä kiukutti asia kovin.
«Jos se äijä-känttyrä on sen ottanut, niin häneltä

kiristän sen ulos, vaikka sen kärvennetyn nahan sisältä!"
Toiset ryyppäsivät vaan, eivätkä välittäneet Villen

puuhaamisesta mitään; lie tuskin sitä huomasivatkaan, sillä
se oli niin tavallista.

„Tule nyt ryyppäämään ryyppys, äläkä siinä turhia
pauhaa," sanoi Heikki.

«Turhiako pauhaan? entä kun olisi oma
pullosi viety, niin etköhän itse pauhaisi?" Ville meni
ryyppäämään, ja hyvääpä se näytti tekevänkin hänen pöy-
histyueelle luonnolleen.

Sillä aikaa meni Heikki kaapin luo ja löysi täysinäi-
sen viinapullon sen ylimmäiseltä lautaselta.

«Tuossahan sun omasi, sinä sokko! niinhän sinä
etsit kun sokea vasikka heh, ota pois pullosi!"

Ville otti pullon, ja katsellen sitä, sanoi:
«No tämä on minun, mutta mistä sinä sen nyt otit?

Olit varmaankin sen kätkenyt."
«Minulla on muutakin tointa, ei vaan sinun pullojasi

piilotella, mutta sinä olet sokko, kun et heti sitä löytänyt,"
«Sanotko vielä, että minä olen sokko?

vai sokko —■ sanoppas se vielä kerran!"
Toinen vieraista pojista sekautui myöskin nyt asiaan.
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t

»Älkäähän nyt tappelemaan ruvetko te, jotka aina
olette olleet rakkaat veljekset; tuo nyt Ville se pullosi ja
kaada ryyppyjä".

»Niin kaada nyt ryyppyjä miehille, äläkä siinä tur-
hista mölise," sanoi Heikki.

»Saaman pitää keittoruokaa, mutta itseni mä joukin
hyvästä pidän."

Iloista oli poikain elämä nyt, sen saattaa hyvin ym-
märtää. Siinä haasteltiin tappeluista ja moni-seikkaisista
juopporetkistä. Jokainen oli tapellut, taikka ainakin sanoi
tapelleensa, kaikkien niiden miesten kanssa, joista tässä
vaan puhe tuli, ja tietysti voittanut. Nimismies parkakin
oli monasti pudistettu maahan kuin tyhjä säkki. (Luulta-
vasti mielikuvituksia vaan.)

Johannakin tuli jo tupaan ja rupesi ruoan keittämis-
puuhaan. Piika Maija oli lähtenyt lehmiä laitumelle oh-
jaamaan.

»Tiedätkö Johanna, missä se äijä nyt lienee?" kysyi
Heikki, ottaessaan hiiltä piippuunsa.

»En sinuakaan tietäisi, jollet siinä olisi."
»Johanna, katso sitä hevosta, seisooko se pihalla!"

huusi Ville pöydän päästä,
»Katso itse! ei minulla ole aikaa." Johanna me-

ni ulos ja viskasi oven kovasti kiinni.
»Pentele, kun sinä olet ylpeä!" huusi Ville perään.

Vähän ajan kuluttua jatkoi hän:
»Missähän se isävaari nyt häärää, kun ei kotiin kuulu,

taitaa hänellä nyt olla oikein aika mehevä viina-
paikka."

»Minä häntä myös äsken kysyin Johannalta, mutta
se tyttöressu ei ollut tietävinään viisasteli vaan kysy-

— Selkäänsä tarvitsisi koko kakara," tuumaili
Heikki ja Villekin oli samaa mieltä:
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»Niinpä tarvitsisikin, se on niin korin Olovinansa,
että olen jo aikaa päättänyt häntä varten vitsan pehmittää."

»Häh? Johannaako kurittaa meinaatte, te viinaritarin
penikat ? siitäpä ei tulekaan nyt mitään, sillä minä me-
nen hänen puolestansa," uhkaili toinen vieraista pojista.
Yksi joukosta oli jo kellistynyt rahille, ja nukkui siinä
vanhurskaan unta.

»Mitä sanot?" ihmetteli Heikki, — »sinäkö tulisit
Johannan puolesta? Mutta tuskinpa hän sinun apuasi tar-

vitsisikaan, sillä hänellä on luonto kun korento, ha haa
minä luulen, että aiot ruveta häntä kosioimaan pak-

kaamaan langoksi, he heh! Mutta minä vakuutan
vaikka olenkin sisareni veli, että kyllä sinä Paavo-parka
sen naisen kynsissä tarkenet, jos hänen muijaksesi otat

»Huuti Heikki! älä sentään vieraiden ihmisten
kuullen rupea sisartamme panettelemaan!"

»He heh! —“ nauroi Heikki. »Leikkiähän on
tämä puhe koko matkan, leikkiä, vaikka se on sellaista."

»Sisarenne on parempi ihminen kuin teistä kumpanen-
kaan," intti Paavo, jota miellytti Johannan puolustaminen.

Toiset eivät enään tätä huomanneet; Ville kährästi
piippunsa kanssa takan luona ja Heikki etsiskeli silakan
päitä pöytälaatikosta, sillä häntä oli ruvennut kovin hiu-
komaan.

Paavon silmät alkoivat mennä umpeen, sillä välin
kun veljekset pureksivat kuivuneita silakoita, joita Heikki
oli löytänyt. Miehillä näytti olevankin oikein jättiläis-nälkä,
jota oli kiihdyttänyt kahden päivän paastoaminen. »Ei
silloin syödä, kun juodaan", niin sanotaan, ja Teerelän
pojissa tuo sananparsi toteutuikin aina.

Porstuasta alkoi kuulua epätasaista kävelemistä ja
kummallista mölinää.

Pojat lakkasivat puremasta ja muljottivat himmeillä
silmillään ovea kohden; se aukeni ja sisään astui omitut-
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nen naurettava ryhmä. Johanna ja Maija tulivat, nimit-
täin yhfaikaa vetäen ja kantaen pahoin juopunuttamiestä,
jonka omilla jaloilla ei tässä tilaisuudessa näyttänyt olevan
mitään sen suurempaa merkitystä, kun että ne permantoa
harrasivat. Miehen hampaat kirisivät yhteen, ja karkealla
kurkku-äänellä puristi hän niiden välistä kirouksia ja valoja.

»Kylläpä se äijä taas on vetänyt pääntäyden“ •
~Voi sikaa!"
Käin arvelivat pojat isästään, sillä sehän oli

Teerelän Matti, jota tytöt laahasivat.
~Tulkaa nyt auttamaan, että se saadaan sänkyyn",

kehoitti Johanna veljiään, kun hän turhan kokeen jälkeen
huomasi omansa ja Maijan voimat siihen riittämättömiksi.
Pojilla ei kuitenkaan näyttänyt enään olevan kovin suuria
varoja sitä tavaraa lainattavaksi, sillä naurun kitkutnksista
ja pään huojumisesta voi päättää, ettei nukku-matti enään
kovin kaukana liehaellut.

„It te minä —. krr —oi —en —rr— tap —

pelns mies! —“ niin kirisi ukko, kun tytöt häntä
kokivat saada sänkyyn.

„Tnle nyt, edes sinä Ville ■— —!“ pyysi Johanna.
„Ko, mutta onpa teillä vähän voimaa," arveli Ville,

mutta meni kuitenkin.
„Krrr Antakaa minun olla ~ p leen (hik)

ku — /(hik) —• vaaset,"
„Älä soita; kiitä (hik) kun nos— (hik) tamme sän-

kyyn hik hik- ". Villeäkin rupesi nikottamaan,
kun hän isäänsä meluamasta kielsi.

„Hornr—■—“ pani ukko, kuu hän vihdoinkin pääsi
vuoteelle, ja Johanna peitteli häntä.

„
—— tuolle ei anna vanhuuskaan mieltä," paneskeli

Ville, käydessään pöytä-penkille istumaan.
Johannan kasvoilla lepäsi suru-hunnun tapainen syn-

keys.
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»Jaakon Katristako sinä Maija tuon isän löysit?" ky-
säsi Johanna Maijalta.

»Niin; sattui näet niin sopivasti voi mutta jos
hän kuulee!" epäili Maija keskeyttäen ulotettua kertomus-
taan.

»Hän nukkuu jo eikä kuule mitään."
»Kuu tulin takaisin lehmiä viemästä, niin tuli minun

vastaani Tervahaudan Juha, joka oli aika humalassa- Mi-
nä aattelin, että tuo on ehkä viettänyt yönsä yhdessä mei-
dän isännän kanssa, ja niinpä kysyinkin häneltä sitä.— »Mi-
tä sanot?" kysyi hän minulta ja töllötti päälleni ym-
pyriäisillä silmillään. Minä selitin, että kyselen Teerelän
isäntää. »Jassoo, sitä vanhaa Masaa, —■ sitä puukko-
junkkaria meinaat! noo kyllä se toimellinen mies on, —-

mutta juo ja tappelee, niin kun saakeli, —■ samoin kuin
minäkin, mutta se ei se tätä Jukkaa voita ■— —“. Minä
keskeytin hänen juttunsa ja kysyin, jos hän tietää, missä
Teerelän isäntä nyt on. „Jaa’a, yhdessä on ryypätty koko
yö; sillä Teerelän vanhalla Masalla oli kovasti viinaa, ja
tuolla Jaakon Katrilla myös —,“ jassoo, sanoin minä,
hän on sitten Jaakon Katrissa. Minä jätin Juhan siihen
itseksensä loruamaan, ja menin Jaakon Katriin. —• Isäntä
oli juuri hankkeessa kotiin lähteä, vaikka ei suinkaan se
minnekään olisi voinut yksin päästä. Minä pyysin saada
taluttaa häntä, ja sitte me tulimme. Kyllä siinä oli,
kuinka me pääsimme tulemaan siihen saakka, kun sinä
tulit vastaan." Niin kertoi Maija jaJohanna huokaili tuon
tuostakin painavan sydämen huokauksia.

Miehet olivat jo kaikki riutuneet jakuorsasivat niin,
että Maijakin sanoi:

»Hyi kun ne kuorsaavat!"
Vieraista pojista makasi toinen penkillä, ja se, jota

oli Paavoksi sanottu, oli pöytälavitsan päästä vierähtänyt
lattiaan, missä nyt makasi suu vaahdossa.
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Heikki nukkui pöydän takana purematon silakka
puoliksi suusta ulkona.

Ville oli pistäytynyt ulos ja istuutunut portaille, sii-
nä muka vilpoitellakseen. Kun hän oli huomannut, että
hevonen oli pois korjattu, oli hän siitä Johannalle ensin
aika tavalla remunnut ja haukkunut. Mutta aurinko loi-
motti kaikessa kuumuudessaan javaivutti miehen rappusille
nauttimaan kovin tarpeellista lepoa.

Kun Maija meni kisalle jäi Johanna yksin, sukan-
kudin hupulaisena tupaan kuullelemaan makaavain kuorsa-
uksia ja mielessään kuvittelemaan elämän varjopuolia, sillä
valopuolia ei hänen mielikuvituksensa nyt kyennyt luo-
maan.

Ikäpuolella vasta pojat heräsivät; ensimmäisenä
Ville, siitä että joku hyönteinen oli häntä poskelle pistä-
nyt ja saanut pojan tuskasta parkaisemaan. Tultuaan itse
tuntoonsa, meni hän tupaan, ja sai tehdä oikein riihen
tappajani työn, ennen kun sai toiset edes silmiänsä hiero-
maan. Heikki oli kaikista uneliain, sillä toiset heräsivät
niin paljon ennen, että ehtivät nauramaan tämän silakalle,
jonka häntä oli ulkona hampaista. Vihdoin hänkin torkosi
syljeskelemään, sillä silakka oli suussa muijonnut ja jättä-
nyt sinne kovin ilkeän maun.

„Mutta mikäs päivä nyt oikein onkaan?" oli Heikin
ensimmäinen lause, kun oli saanut kylmällä vedellä huuh-
dotuksi ilkeän maun suustansa.

„Häh, —■ etkö sinä enää sitäkään muista?" sanoi
toinen vieraista pojista, mutta ei ollut luultavasti itsekään
kovin varma asiasta, koska ei sanonut.

«Nythän on heluntain kisapäivä", virkkoi Ville, joka
paraiten näytti olevan tajullaan.

«Niin niin oikein heluntai-maanantai niin
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aivan
mään knuuttia pottuunsa.

„Tanhulassa on kisakin —“ tiesi Paavo.
„Niin h . .

. tissä! Emmekö lähde sinne?”
«Tiettyhän se on, minnekäs tässä nyt menisim-

me, aika kierua vaan matkalle!”
«Hiis, kun me nukuimme kauan!”
«No ryypätään nyt ensin ja mennään sitten.”
«Kas, kun ei Johanna ole mennyt kisalle!” ihmetteli

Paavo, kun näki hänen uuni-penkillä istuvan.
„En ole viitsinyt mennä, mitäpäs tuolla tekisin-

kään.”
«S o, peevelissä! vai mitäkö Teerelän Johanna kisalla

tekisi, ethän lempparissa ole kerettiläiseksi tullut? he heh!“
Paavo naurahteli imelästä.
«Olisikos siitä sitten sinulle jotain haittaa?”
«Aina vähin, aina vähin, sinä tiedät etten ole

mikään kerettiläisten ystävä he heh!”
«Tarvitseekos minun sitten olla sinun mielihyViliäsi?”
«Joko tekin riitelette. Mutta lähdetään nyt pei-

jakkaan pokot kisalle, sillä kello osoittaa jo viittä.” Tämä
Villen ilmoitus pani toiset liikkeelle.

«Johanna, pane sinä meille vähän ruokaa, että
saamme haukata ei taitta tässä kovin pian kotiin tulla”.

Näin kehoitti Heikki. Mutta Johanna heitti vihaisen
katseen veljeensä eikä liikahtanutkaan tämän käskyä täyt-
tääksensä.

«Mutta vaiti! kuulkaa! poikain huuto ja aja-
minen kuuluu!”

Kaikki hörhistivät korviaan. Räiske ja jytinä, jota
vallaton huutaminen säesti, kuului taasen kujalta.

«Ne ajoivat pihaan, keitähän lienevät? lähde-
tään katsomaan!” 2
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Villen kehoitusta seurasivat kaikki, astellen vastaan
ottamaan tulleita.

Johannan otsa rypistyi, ja koneentapaisesti kallistui
hän uunin ikkunaan, nähdäksensä hänkin ketä tulossa oli.

«Perhanan lompit!“ Min huudahti toinen vasta
tulleista, joita oli kaksi, kun komea orit huoahtaen
pysähtyi tallin eteen. Huutaja jatkoi: «kotonako te vaan
tämmöisenä päivänä hääritte? tulkaa rattaille ja läh-
tekää kisalle meidän kanssamme, sillä siellä on h , . . vetin
moinen tappelu, ja meidän kyläläiset tahtovat olla taka-
voitossa, kun Remppulan ja Pamppulan kyläläiset ovat yk-
sissä puolin. Pian, pian matkaan!“

Ajaja käänsi hevosenkin, sillä kiire todellakin näytti
olevan.

«Mitä sanot, meidän kyläisetkö alakynteen joutuvat?“

kysyivät Ville ja Heikki yhfaikaa.
«Min, niin, lähtekää pian!“
Miniätkin olivat siis, kuten puheesta kuuluu, Suhja-

lan kylän poikia.
«Malmarini! Pannun varteni! • Pistoolini!

Puukkoni! —“ kiljahtelivat Teerelän veljekset, viskaten
tuvassa kaikki sikin sokin, etsiessään näitä kapineitaan.
Näytti siltä kun paholainen olisi sillä hetkellä mennyt hei-
dän sisäänsä ja riivannut, kun muinaisen sikolauman, joka
jyrkältä syöksi mereen.

«Mitä mitä mitä nyt on?" kyseli Johanna
kauhistuneena katsellen veljeinsä raivoa.

Veljekset eivät muuta ehtineet, taikka eivät tahto-
neetkaan vastata, kuin kiroillen etsiä tappeluaseitaan.

«Mikä Jumalan nimessä on hätänä? 1 ' Kysymykseensä
vastaustakaan odottamatta riensi Johanna ulos, missä luuli
saavansa asiasta paremman selvän. Toivonsa mukaan saikin
hän siellä kuulla syyn veljiensä kiihkoon. Hän tuli ta-
kaisin tupaan.
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„Armollinen Jumala!“ vaikeroitsi hän, „minkä
kaltaisia villipetoja te olette! Miksi syöksette tappeluun ja
perikatoon kuten hurjat koirat? Oi pysykää hyvät ih-
miset kotona, sillä minä aavistan jotain onnettomuutta!
Voi, älkää menkö! Ville, sinä, joka olet vielä niin
nuorikin, älä mene! Heikki —■

“«

„Älä sinä turhia ruikuttele, voitko sanoa Teerelän
poikain milloinkaan tappiolla tappelusta palanneen. Irti
päästä minusta, sinä kakara! Ja Ville! turkin pippuria
koko mies, miksi vitkastelet, etkö voi riuhtaista itseäsi ir-
ralle tuon hälläkän kiinni pitelemisestä!“ melusi Heikki ja
kiiruhti jo ulos.

„Veljeni rakas, pysy kotona ja vältä vaaraa!"' Jo-
hanna piteli käsivarresta Villeä, joka nyt todellakin näytti
kahden vaiheilla epäröivän.

«Tule joutuun Ville!" kuului Heikin ääni ulkoa.
Ville seisoi epäröivänä; Johannan toivo kasvoi. Hä-

nen äänensä oli rukoilevainen, kun hän sanoi:
«Ville kulta, kuule minua enempi kuin Heikkiä,

älä mene!“
-Ville on pelkuri", kuuluttiin pihalla sanottavan.
„Se on helvetin valhe! Pois!" Nuorukainen rilliltäsi

itsensä irralle sisarensa pitelemisestä ja syöksi kiroten ulos.
«No mene sitten!" Johanna huusi, ja tappele niin,

että kerrankin saisit kylläksesi, verikoira!" Hän istuutui
penkille tuskasta vaaleana.

„Voi Jumala taivaallinen!” hän vaikeroitsi, «kuinka
häjyt ovat nuo minun veljeni! Mikä pakko heidän olisi
noin suotta rynnätä tappeluun, johon ei ole vähääkään
syytä. Ja tuo Heikki; se on oikein piru ihmisen haa-
mussa aina se houkuttelee tuon Villen, joka nytkin olisi
jäänyt kotiin ilman häntä. Hyvä kuitenkin, että isä
nukkuu, sillä hän ei suinkaan olisi saattanut kotiin jäädä.
—-Voi voi tätä meidän talon elämää! Ei se olekaan ihme
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jos ihmiset siitä niin paljon puhuvat, kun se on tämmöistä
“ Hän tyrskähti itkuun ja jatkoi: „Yoi täti, rakas

täti! miksi ette pitänyt minua luonanne vielä, kun las-
kitte minun tänne! Jos olisin saanut olla tädin luona,
niin olisin saanut minä edes arvoni pitää, mutta nyt se
menee yhdessä ja samassa kun koko talonkin kun
nuot kaikki juovat kuin siat, niin menee tämä talo ennen
pitkää perikatoon. Kumma että se äiti vainaja sai tä-
män asunnon vähänkään pystyssä pysymään —. Hänen
ansionsa se kuitenkin oli, että siihen asti kun hän eli,
niinkin toimeen tultiin. —• Näissä kymmenessä vuodessa,
kun hän on ollut kuolleena, on talo päivä päivältä yhä
hurjemmin kulkenut perikatoa kohden. Yoi, mihin ihmi-
nen tässä joutuneekaan!” Tytön äänellinen vaikeroiminen
taukosi, mutta sen sijaan hän vaipui syvään miettimiseen.
Niinkuin puheestansa näkyy, kaipasi hän ikävyydellä niitä
päiviä ja aikoja, joita hän äitinsä kuoleman jälkeen oli
viettänyt kasvatti-tyttärenä äitinsä sisaren luona. Kaksi
vuotta takaperin, kun hän oli Herran-ehtoolliselle päässyt,
oli hän tullut tädin luota kotiin asumaan. Näiden kahden
vuoden kuluessa oli hän saanut jo kokea yhtä ja toista
maailman monimutkaisesta menosta. —■

Heikki oli jo istunut hakiain rattaille, kun Ville tuli
tuvasta, ja kiroten selvitti syyn viipymiseensä.

«Mutta mihin ovat joutuneet meidän vieraamme?”
kysyi hän sitten.

«Tietysti menivät he matkoihinsa”, nauroi Siipelän
Kalle (Siipelän talon poika Suhjalan kylästä).

«Minä näytin heille vähän malmin nuppia, niin sil-
loin hivuttelivat pojat itsensä huonetten takapuolille”, sa-
noi Kuppilan likka (Teerelän naapurin poika).

«Pelkuri parkoja! niitä olisi pitänyt jo äsken
hieroa, kun ne olivat meidän tuvassa, mutta kun emme
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tienneet, että taas on paha väli tullut Pamppulan kyläläis-
ten kanssa", paneskeli Teerelän Heikki.

Kaikki olivat nyt sovittautuneet pienelle kärryn-lavalle.
«Hevonen! sanoi Kuopiolainen!" karjasi Kuppilan

likka oriillensa, joka korskuen ja maata kuopien kavioil-
laan, oli jo kauan levottomasti lähtöä odottanut. Orhi
hyppäsi pystyyn ja lähti nuolena kiitämään kylän lävitse
maantielle. Hurja meno pyörrytti entisestään kohmelossa
olevat miehet täyteen humalaan. Kauas kuului heidän
huutonsa, ja jykeviä tervapamppuja heiluttivat he ilmassa,
uhaten niillä melkein jokaista vastaan tulevaa.

Ihmiset väistyivät peläten maantieltä ojaan ja hei-
koimmat pelloille saakka.

11.

Kisa Eemppulan kylässä olevassa Tanhulan talossa
riehui jo puolipäivän aikoina ylimmällään. Kaksi peliman-
nia istui kisatavan pöydän päässä; toinen tanssitti violin
rokaa tuhansiin mutkiin ja kiemuroihin ja sai houkutel-
luksi niin tavoin esiin säveleitä, jotka vaikuttivat nuorten
jaloissa ja sydämissä iloisen temmellyksen.

Ei kuitenkaan saanut viuluniekka yksin omistaa niitä
riemusta kiitollisia silmäyksiä, joita lattialta tuon tuostakin
pöydän päähän luotiin, vaan hyvän osan, kentiesi parem-
man puolen, niistä korjasi huiluniekka, joka tanakkana is-
tui ammatti-toverinsa rinnalla ja posket puhkeamaisillaan
puhalsi klarinettia, jonka reimat säveleet tunkivat läpi il-
man, kauas kylän toiseen laitaan.

Ahkerasti siinä tanssittiin, vuorotellen polskaa ja
valssia. Yaan kun pelimannit rupesivat katrillia soitta-
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maan, niin silloin tuli toisille huoahdus-aika, ja tämän kun-
nia-arvoisen tanssin mestarilliset taitajat astuivat esiin näyt-
tämään jalka-tempullisia ihmetöitä.

Mutta Remppulan kyläläisillä oli nyt, kun heidän
kylässään kisa oli, muutakin tekemistä, ei vaan tanssia.
Tytöt puuhasivat tuvassa tulisijan ympärillä, porisuttaen
kahvipannussa mustaa ohravelliä. Kun keitos oli valmiiksi
saatu, mentiin urkkimaan ja nykkimään kukin tuttujansa
suutuvasta asuintupaan, missä keitosta kahvipannusta ja
kahvin nimellä jaeltiin juotavaksi. Kyllä tosin joku rik-
kaampi tyttö keitti kahviakin, mutta mistäpäs se piioille
siihen aikaan semmoinen ylellisyys tuli. Vaan yhtä ma-
kealta se maistui ohrajuoma kuin kahvikin, kun sitä
vain hyvän sydämen neuvosta tarjottiin.

Tapa oli semmoinen myös, että kaikki, jotka olivat
samasta kylästä kotoisin, menivät aina yhdessä joukossa
kisalle. Heti paikalle päästyä, oli mentävä kylän rinki;
niinpä tehtiin tälläkin kisalla.

Remppulan poikain velvollisuus oli pidättää nyt jo-
kaisen „kylä-ringin” paikoilleen seisomaan, ja ne pojista,
jotka itsensä jonakin pitivät, menivät ringin sisään tarjoi-
lemaan tutulle ja tuntemattomalle viinaryypyn. Vaikka
tämä tarjoomistapa näin tasapuoliselta näytti, oli siinäkin
tutuilla kuitenkin etusija, sillä niille työnnettiin pullo use-
ammat kerrat huulille, kehoituksella: No ryyppää nyt pa-
remmin, ota nyt hyvä ryyppy, vähemmästä tuntuu” j.
n. ep. Ei tuttaville tarjoeleminen kuitenkaan vielä tähän-
kään loppunut, sillä kaiken päivän kävelivät Remppulan
pojat pullo taskussa ja nyhjäsivät, tuo tuostakin yhden ja
toisen, nurkan taakse, missä yhä uudelleen ja taas uudel-
leen uudistettiin; „No ryyppää paremmin”.

Tämän kestitsemisen seuraukset eivät kauan pysy-
neet salassa, sillä kuta illemmalle aika kului, sitä jyskyi-
semmäksi kävi tanssi. Nurkissa seisojatkin unohtivat tai-
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tamattomuutensä ja antautuivat innolla voimakkaisiin pols-
kan pyörteisiin; jos ei muun, niin sen huvin vuoksi, että
saada tuuppia heikompiaan kumoon. Siitäpä syystä täy-
tyikin viime mainittuin vetäytyä peläten pois riehusta.

Pyöriminen tanssissa näytti jo jääneen sivuseikaksi
ja jokainen etsi hammasta puraisten kohtaa, mistä voisi
jollekulle antaa kyynäspäällään tuntuvan jäsäyksen, korva-
ukseksi äsken saamastaan.

Juopuneet soittoniekat antoivat säveliensä kaikua yh-
teen jaksoon, niin tavoin lisäten telmiäin intoa.

Alkoi kuulua jo pistolin laukauksiakin, ja tervapamp-
puja vedettiin esiin. Hirveä kiljunta kuului kauas ympä-
ristössä. Silloin täytyi soittoniekkain jo paeta harppujaan
suojellen.

Tappelu oli näin alkanut ja ne, jotka eivät halun-
neet siilien osaa ottaa, vetäytyivät ulos, ikkunani kautta
kuitenkin uteliaisuudella tarkastaakseen tappelun menoa.

Useita kylän isännistä oli jo alusta pitäin määrätty
pitämään kisalle poliisivahtia. Ne kokivatkin voimainsa
mukaan eroittaa tappelioita. Mutta heidän lukunsa oli vä-
häinen, ja saivatpa onneansa kiittää, jos eheällä nahalla
pääsivät pois temmellyksestä.

Useat pojat tempoivat tuppiaan, ikäänkuin sieltä
puukkoa saadakseen, mutta heti semmoisen erehdyksen jäl-
keen epätoivoisina sadattivat sitä, kun eivät muistaneet,
että ne jo aamupäivällä tarkastuksessa pois korjattiin. Jol-
lekulle oli kuitenkin onnistunut säilyttää puukkonsa ja Hiil-
läpä he nyt koettivat tehdä reikiä lähimäistensä ruumiseen,
salavihkaan, sillä tuo muuten ei ole oikein luvallista. Sitä
julkisemmin viuhåsivat tervapamput malminuppineen ilmassa,
tehden reikiä pääkalloihin ja mihin niitä vaan tahdottiin
satuttaa.

Toiset pyllyilivät kimputtani lattialla ja seinästä sei-
nään, repien irralle toistensa hiuksia.
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Leikki rupesi käymään niin kuumaksi, että useat
katsoivat hyväksi jo ajoissa poistua, saatuansa aika kuh-
muja ja useassa tapauksessa verta vuotavia haavoja. Pari
urosta kannettiin jo pyörtyneinä ulos, sillä ystävät huoleh-
tivat, vaikka kuumakin oli, kaatuneet pois sodan jaloista.

Sen verran, mitä tuosta hurjasta riehusta sai selvää,
voi huomata, että Pamppulan- ja Remppulan-kyläiset oli-
vat yksistä puolin Suhjalaisia vastassa.

Kylästä oli vihdoin saatu kokoon joukko miehiä, jotka
tappelun nyt kuumimmillaan ollessa ehtivät paikalle riitai-
sia eroittamaan.

Tästä syystä syntyi tappelun menossa se käänne,
että pojat, jotka huomasivat heidän tointansa häirittävän,
rupesivat kaikin, ikäänkun yksistä puolin antamaan selkään
kylän miehille. Meteli näytti käyvän yhä sotkuisemmaksi,
mutta rauhantekiäin puoli alkoi olla voitolla, jonka seura-
uksia sekin oli, että poikia tuon tuostakin pistettiin pors-
tuaan, ja vieläpä isällisellä kädellä kuritettiin uppiniskai-
simpia. Viime mainitut riehuivat pihalla naisväen keskellä,
koettaen siellä edes huudollaan tuhoja tehdä, ja saaden yl-
tyä vaan siitä, että naisväki koetti heitä pyytää rauhassa
olemaan. Piha oli ihmisiä täynnä, joista osa kirosi ja kiljui,
toinen osa rukoili ja pyyteli olemaan hiljaa, ja tytöt sul-
hojaan kehoittelivat kotiin lähtemään.

Erinäistä huomiota tappelun melskeessä herätti eräs
varteva nuorukainen, nimeltään Moonu, kotoisia Pamppu-
ina kylästä.

Hullun raivolla riehui hän ja pieksi ympärilleen mitä
vaan ylettyville sattui; ei säästänyt muita eikä itseään.
Aseet oli häneltä jo kuitenkin saatu pois ryöstetyiksi, niin
ettei hän paljailla nyrkeillään, vaikka ne jykevät olivatkin,
saanut kovin suuria tuhoja aikaan.

Rupesivat tappeliat kuitenkin hoipumaan, ja rauha
luultiin olevan likellä. Mutta silloin juuri, kun tämä
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toivo oli toteutumaisillaan, ajoi Kuppilan likka kuormansa
pihaan.

Hämmästyneinä vetäytyivät pihassa oliat seinuksille
ja tekivät tuhoille laveata tilaa.

likka paukutteli tervapiiskalla oriinsa lautasia ja pa-
koitti sen suoraa päätä ryntäämään talon portaille. Ihme
vaan, että kaikki ehtivät hevosen alta poistumaan.

«Teerelän pojat!" kuiskailtiin.
«Näitä vielä tarvittiin! Jumala armahtakoon, mitä

tästä vielä tulee!" niin suhistiin, ja kammottava hiljaisuus
vallitsi hetkisen aikaa pihassa.

Niinkuin kissa hyökkää hiiren niskaan, niin lensi
Ville tappelupaikalle, ja toiset tulivat hänen perässään.
Kuppilan likka kuitenkin jäi vielä hevosensa kanssa te-
pastelemaan.

«Hurskus murskus!” Ville huusi, ja hypähti huoneen
kynnykseltä puoli lattiaan.

Suhjalan kyläläisiltä pääsi riemun kiljuva karjunta,
ja vastapuolueelta kerskuvia pelkäämättömyyden huutoja.

Nekin tappelioista, jotka jo olivat vetäytyneet pois
tantereelta, ja päättäneet olla siihen osaa ottamatta, tun-
kivat nyt uudelleen sisään puoluettaan auttamaan.

Moninkertaisella raivolla uudistui tappelu. Seinät
kumisivat pääkallon jyskeestä, ja paksut lattiapalkit not-
kuivat hirveän temmellyksen alla.

Kylästä tuodut rauhantekijätkin sekautuivat osalta
tappeluun, sillä eivätpä mielineet heittää kostamatta niitä
iskuja, joita rauhaa rakentaissaan tulivat saamaan.

Näin oli petomainen riehunta taas uudessa vauhdissa,
kun tieltäpäin tuli piiraan juosten iso kasvuinen verevä
nuorukainen.

«Täälläpä elämää on; kutka siellä tappelevat?" hän
kysyi, seisahtuen siihen joukkoon, joka tirkisteli ikkunasta
tappeluhuoneesen.
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»Niitä on tuvan täydeltä, veljesi Moonakin on“,
vastattiin.

»Saakoon nyt kerrankin koniinsa 11
, arveli nuorimies

naurussa suin, ja ryhtyi toisten seurassa Iraoneesen kur-
kistelemaan.

»Katsokaa Moonaa! ■— niinkuin peto", huudahti joku.
»Yoi pöllöä! Pitääköhän mun mennä ottamaan hänet

pois sieltä —arveli nuori mies.
»Älä Joonas! älä jumalan tähden mene tuonne

suotta; anna hullutella", huusi joku tytöistä jakoko joukko
yhtyi häneen.

»Älä mene", sanoi muudan mies.
Joonas •—■ se oli nuorukaisen nimi oli jo menossa

sisään.
»En viitsi", sanoi hän, »nähdä sitä, että hän tuolla

tavalla pölläilee".
Estelemisen huutoon yhtyivät kaikki tytöt, mutta il-

man toivottua seurausta.

»Antakaa mennä", sanoi taas muudan katsoja mie-
histä, »niin saadaan nähdä kuinka hän poikia pöllyttää".

»Mennään tuosta ikkunastakatsomaan, mitä hän siellä
tekee".

»Voi taivaallinen isä, mitä hirmuja siellä viellä teli
dään!"

Näin haastelivat tytöt, ja riensivät ikkunan taakse
tirkistelemään.

Joonas' seisahtui silmänräpäykseksi kisahuoneen kyn-
nykselle. Silmäiltyään ympäri huonetta, äkkäsi hän pian,
missä nurkassa veikkonsa reuhaili. Voimakkailla käsillään
alkoi hän miehiä sivulle päin viskoa ja, näin itselleen tietä
raivattuaan, pääsi pian Moonun patinoille. Hän tarttui ta-
kaa päin viime mainitun kaulukseen, sanoen: »Nyt men-
nään kotiin". Mutta Moonu, joka ei mielinyt veljeänsä
seurata, rupesi tekemään vastarintaa. Kuitenkin näytti
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Joonas pääsevän voitolle. Vaan ovelle takaisin ei ollut-
kaan niin helppo päästä enään, sillä äsken hajoitetut rivit
olivat taasen sulkeutuneet, ja Joonaskin alkoi saada pau-
kauksia usealta taholta.

„Pois tieltä!“ huusi hän, tämän vastakohdan huo-
mattuaan, „minä en ole tullut kanssanne tappalemaan, vaan
hakemaan veljeäni!”

Tässä ei kuitenkaan puhe oikä puollustukset mitään
auttaneet, sillä useain vartta vasten sataa tavoitetut iskut,
näyttivät ikäänkuin jonkun vanhan kostonhimon tyydy-
tykseltä.

Joonaan täytyi heittää irti Moonun kauluksesta ja
ruveta oikein toden perään pyrkimään pois tappeliain
keskeltä.

Rauhan rakentajoista ei ollut enään suuria tietoja,
sillä toiset olivat paenneet verissä päin pois ja toiset se-
kautuneet itsekin tappeluun. Vaan apua ei Joonas näyt-
tänyt kaipaavankaan, sillä pian oli hän saanut taas tien
auki raivatuksi, ja olisi voinut pistäytyä ulos. Mutta hän
ei tahtonut sittenkään jättää Moonua sinne, vaan tahtoi,
hinnalla millä hyvänsä, viedä tämänkin pois. Moonu oli
sekaantunut sarvista yhteen Teerelän Heikin kanssa.

»Päästäkää irti toisistanne, te hurjat!” ja Joonas
työnsi Heikkiä ja Moonua toisistaan erilleen. Pian se on-
nistuikin hänelle, ja sitten ovesta ulos pyrkimään. Vaan
tuskin oli hän astunut kynnykselle, pitäen oikealla kädellään
kiinni Moonusta, kun hän vasemmassa käsivarressaan tunsi
kipeän pistoksen. Tämä oli jo liikaa! Salaman sukke-
luudella kääntyi Joonas katsomaan taaksensa, ja ehti pa-
ruiksi näkemään miten Teerelän Heikki pisti puukon tas-
kuunsa.

Junkkari aikoi poistua tuonnemmaksi, mutta hän ei
sitä ehtinyt, ennenkuin sai jo semmoisen paukauksen Joo-
naan nyrkistä, että tupertui pyörtyneenä lattiaan seinän
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viereen. Joonas vaaleni, sillä kenties! luuli hän miehen
henkensä heittäneen. Taas oli hän aiheessa lähteä pois,
mutta juuri silloin juoksi huoneesta hänen sivuitsensa mies
huutaen:

„Oi oi oi! Teerelän Ville löi puukolla rin-
taani, ■ — hän murhasi minun! oi!“ Mies kaatui portaille
ja parvi kokoutui hänen ympärilleen; siihen jäi Joonaskin.

Kirouksia siunauksia avuksihuutoja itkua;
näitä kaikkia sekaisin siinä kuolevan ympärillä nyt kuultiin.

Tappelu oli murhasanoman levittyä laannut.
Nimismieskin saapui nyt paikalle; kuoleva oli jo sil-

loin vetänyt viimeisen henkäyksensä. Hiljaisuus, jota vä-
hän aikaa takaperin olisi ollut vaikea mielessäkään kuvi-
tella, vallitsi paikalla.

»Onko tullut murha?" kysyi nimismies, tullessaan
keiseistä alas.

„0u“, kuului useita vastauksia,

Nimismies astui kiireesti portaille; hänen muassaan
tulleet miehet seurasivat.

»Kuka on murhaaja?" kysyi hän ensin, katsahdet-
tuaau kuolleesen.

Jotain suhistiin, mutta selvää vastausta ei kuulunut.
„Kuka on tehnyt murhan?" Nimismiehen ääni oli

nyt jo kiivaampi.
Mahtoi sapettaa tuo pelkurimaisuutta osoittava äänet-

tömyys —.

Joka taholta kuului epäröivää suhinaa; nimismiehen
korvaan sattui useasti nimi: »Teerelän Ville". —■

Hän tunsi tuon nimen, ja myös sen omistajan. Tiesi
nyt myöskin, kuka oli murhan tekiä.

Varmana tästä ja perustaen seuraavan kysymyksen
kuulemiinsa kuiskauksiin, kysyi hän:

»No missä hän on?"
»Tuolla 1 porstuassa!" vastattiin useasta suusta, ja jo-
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kainen näytti olevan täydellisesti selvillä, kenestä oli ky-
symys.

Nimismies astui porstuaan ja viittasi miehilleen, jotka
seurasivat perässä.

Teerelän Ville oli koko ajan seisonut porstuassa, hil-
jaa ja hieman vaalentuneena tuijottaen portaille. Vaan
kun nimismies astui jalkansa kynnyksen yli, loikkasi Ville
snutnpaan ja näytti aikovanpaeta avonaisen ikkunan kautta,
mutta useita rivakoita käsiä tarttui samassa hänen nis-
kaansa paon estämisen tarkoituksessa.

„Mitä p . .
. tä minusta tahdotte?" karjui kiinni-

otettu, riuhtoen irralle päästäkseen.
»Hiljaa!" Nimismies oli peloittavan totinen. Vil-

lekin kuultuaan tuon huudahduksen vaikeni. Ruununpal-
velia otti taskustaan parin käsirautoja. Ville vaaleni yhä.

„Tänne kätesi!" kuului komento.
„Mitä varten? en minä ole mitään tehnyt!"
„No, miksi pakoon ai’ot sinä kurja! vaikka ei ku-

kaan sinun nimeäsi maininnut?"
~Mutta minä en ole syyllinen." Villen ääni oli

hätäinen ja värisevä.
Nimismiehen ääni oli vakavan juhlallinen, kun hän

lausui, luoden silmäyksen ympärillä oleviin:
„Se, joka teistä voi sanoa, että tämä on syytön tuo-

hon murhaan, nostakoon ylös kätensä!"
Jokaisen silmät lensivät uteliaasti ympäri huonetta,

vaan yhtäkään kättä ei näkynyt ilmassa.
Muutamain ympärillä seisovain kasvoille ilmaantui

tuon havainnon jälkeen hieno, salaperäinen hymyily.
Sanaakaan enään lausumatta, otti nimismies Villen

kädet ja kytki ne. Ville ei vastustellut.
„No viekää mihin tahdotte ei tämä poika pel-

kää, mutta murhaa en ole tehnyt!"
Ville koetti saada äänensä röyhkeämmäksi, mutta
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turhaan; se tuli kun maan alta, vienosti koleana, ja
värisevänä. Kasvojen keltaista väriä piti myös moni tällä
hetkellä, sydämen pettämättömänä tulkkina.

Nimismies kääntyi poispäin.
Jokaisen huomio oli tähän saakka ollut niin kiinty-

neenä edellisiin tapauksiin, että nyt vasta huomattiin Heikki,
joka nurkassa voihkasi. Nimismies astui otsa rypyssä sinne.

„Kuka on sinua lyönyt, missä on haavasi?“ ni-
mismies kysyi.

Heikki käänsi vaivalla itseänsä ja viittasi kädellään
Niemelän Joonaasen, joka sanatonna seisoi taampana.

„Tuo,“ sanoi lyöty.
Nimismies katsoi osotettuun kohtaan.
„Häh mitä Joonasko?" hän kysyi ilmeisesti

kummastuneena.
..Nii—in."
„Missä on sitten sinun haavasi?"
Heikki osoitti takaraivoaan. Sitä tutkittiin, vaan

haavaa ei siellä ollut; ainoastaan iso kuhmu,
»Kuinka sinäkin Joonas teet tämmöisiä töitä ja tu-

letkaan tämmöisiin paikkoihin? Sinusta olen luullut toki
parempaa!" Nimismies oli astunut Joonaan luo ja silmäili
nuhtelevaisesti häntä.

Sana ei tahtonut kulkea Joonaan suusta, kun hän
sitä yritti, kuitenkin se vihdoin onnistui, niin että hän
selvitti mitä varten hän oli tullut ja mitä varten oli Heik-
kiä lyönyt.

Heikin iskemä haava oli hyvin pieni, mutta se vuosi
verta vaikka sitä oli koetettu huivilla ympäri sitoa —•

ja se todisti puhujan puolesta. Moniaat näkiät todistivat
selityksen myös oikeaksi; vaan olipa niitäkin, jotka väit-
tivät Joonaan syyttä tappeluun ryhtyneen. Väittely oli
syntymäisillään, mutta yksi »Hiljaa!" nimismieheltä sen
lopetti murinaan.
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»Kuinkahan lieneekin? 1' virkkoi nimismies vihdoin,
»tämä asia täytyy tulla tarkemmin tutkituksi. Joonas
viedään myös vankivartian luo talteen11

. Harmaana kas-
voiltaan oli Joonas tuon kuullessaan. Monen paikalla ole-
van kasvoilla kuvastui hämmästys, sillä vähimmän kaikista
olivat he Joonaan kiinni joutumistaosanneet aavistaa.

»Pannaanko minut heti rautoihin? 11 kysyi Joonas ku-
mealla äänellä, ja astui nimismiehen eteen.

,Ei vileä ainakaan 11
.

Kysyjä siirtyi näköjään kiitollisena sivulle.
Viimeisten tapausten aikana olivat tappeliat osanneet

paeta paikalta niin tyyni pois, ettei suoraan sanoen niistä
ollut enään jälellä kun hiukeet. Vaan kun ei niidenkään
päälle kuulunut mitään erinäistä syytöstä, jäivät ne ni-
mismieheltä rauhaan. Tyttöjä sekä kylästä kokoontuneita
akkoja ja ukkoja oli paljon paikalla.

»Kumma ettei täällä ole tehty useampia murhia! 11

virkkoi nimismies kun hänelle kerrottiin tappelusta.
»Kummapa kyllä, mutta pahimmilta saatiin jo päi-

vällä puukot niin pois, ettei enää ollut niitä kun viimeksi
tulleilla. 11

»Eikö kukaan muu saanut puukon haavoja, kuin Joo-
nas ja tuo murhattu?11

»Sai kun saikin useat, mutta ne olivat itse niin
syyllisiä tappeluun, että katsoivat kenties! paremmaksi
pitää ne hyvänään, kun ruveta ilmoitelemaan. 11

»Hm - hm! 11 nimismies nyökytti päätään.
Sitten toimitti hän jonkun viemään murhattua leik-

kaushuoneelle, sekä määräsi kaiken kansan kisapaikalta
kotiinsa menemään.

Sidotulta lähti hän itse kumppaneineen vankikuletta-
jan luo viemään.
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111.

Johannan yksin kotiin jäätyä, kului häneltä aika hi-
taanlaisesti. Isä se nukkui koko päivän ja ainoastaan joi-
takuita kyläläisiä sattui pikimältään käymään siellä asian-
sa vuoksi. Yhtä ja toista pientä askaretta toimitti Johan-
na, sillä eipä haluttanut ryhtyä mitään varsinaista työtä
toimittamaan, koska Heluntaimaanantai kerran oli joutopäivä.
Sukkaa hän nyt sentään kutoi, kun ei tahtonut aika ollen-
kaan kulua aivan työtönnä. Mietiskeli hän myöskin ■—

Mitä? Kukapa sen niin tarkkaan tietää.
Toisinaan, kun ei isäkään sattunut kuorsaamaan, oli

hän nukahtamaisillaan, mutta silloin hän meni ulos ja huuh-
toi kaivo-vedellä kasvonsa; taas tupaan tultuaan pyy liki el i
ne kuivaksi seinäpeilin edessä, johon sittenkin vielä kat-
soi kun oli aikeessa siitä pois mennä. Sitte tuntui silmät
keveämmiltä, ja isäkin alkoi kuorsaamaan niin, ettei unesta
enään ollut puhettakaan.

Johanna oli juuri kasvoin pesun päättänyt, istunut
uunipenkille ja alkanut rivakasti kutoa sukkaansa punaista

raitaa, kun ovi avautui ja sisään astui vaivalloisesti liik-
kuva vanha eukko, jota kylän kesken nimitettiin Saara-
leenaksi.

Tuskin oli hän saanut oven sen verran raolleen, että
siitä sopi pään sisään pistää ja nähdä Johannan, kun hän
alkoi:

«Herra siunatkoon! pitääkö muu uskoa silmiäni,
että Johanna olisi pois kisalta. Totta totisesti, mitähän
nyt pojat sanovat, kun ei tuo lintujalka ole siellä valssaa-
massa. Kyllä Siipelän Kallolla, Tammiston Sampalla
ja Kuppilan likalla on vaan ikävä, sen tiedän varmaan,
koska he jokainen ovat monta kertaa pyytäneet mun

mutta mitäs tuosta nyt puhun, kylläpä sinä jo ym-
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märrätkin. —• Mutta on siellä vaan monella muullakin po-
jalla kaipausta; onpa kehuttu, että tuo Niemelän Joonaskin
on käynyt sinua helssaamassa, jota en kuitenkaan usko.

Totta eihän se uskaltaneinaan pakata semmoisten po-
hattani rinnalle, kun Kuppilan likka ja Tammiston Samppa.

Noo, johan sekin nyt mies miehenänsä menee ja sano-
taan, että sillä on rahaakin neljä tuhatta markkaa, mutta
pian se raha on mennyt, kun ei ole taloa niin kun esimer-
kiksi Kuppilan likalla; puoli manttaalia, lapsi! se
on jo koto se, johon sopii emännäksi mennä. Kyllähän
Kuppilassa on Miinakin toinen lapsi, mutta kyllähän
isäntä sen suoraa rahalla, kun on kyllä sitä. Sen vain
sanon sulle, että valitse parahin puska, kun on kyllä va-
likoiman varaa. No Maija on varmaankin kisalla '•— se
on tietty, missäs kauha on muualla kun padassa. Ompas
sekin laita, kun piikalemppana on kisalla ja tyttären täy-
tyy olla kotona, kmh hmh, entä ne piiat ovat nykyai-
kana hyvin eteensä katsovia. —“

Nyt vasta tuli aikaa Johannalle jotain vastata, jos
hänen vastata teki mieli, sillä muori alkoi kaivaa nuuska-
rasiaansa.

„En minä halunnutkaan mennä kisalle, minä käskin
Maijan vaan mennä, hänen teki mielensä sinne." Mutta
Johanna puhui kuuroille korville, sillä muorin kaikki aistit
olivat kiinnitetyt omiin asioihinsa.

„Noh noh mitä missä missä —?” ääu-
nähteli hän, kun monista, kaikenlaisella kamalla täytetyistä
taskuistaan etsiskeli tuohista ystäväänsä, eikä tavannut sitä.

»Mutta voi tyrä sekänä! missä palmuksensa
on nuuskatoosani?" Saaraleenan hätä oli sydämellinen.
Uskollinen toveri, lääkäri, lohduttaja, ruoka ja juoma; kaik-
kein näiden sijassa on köyhällä mökkiläis-vaimolla nuus-
karasia. Vähäpätöinen kalu, ja niin monta virkaa! Mutta

3
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se toimittaa uskollisesti tehtävänsä, eikä ole kuultu, että
sitä olisi milloinkaan virtansa laimin-lyömisestä nuhdeltu.

.Olettekohan kadottanut sen?“
~Alä puhu, lapsi-kulta! tulispa siinä vahinko

mutta tu tuolla se pahahenki nyt vihdoinkin on!
Tule nyt sieltä käsiin, nokkani on tyhjä kun pesty kast-
rulli kas niin, ota nyt vastaan kuono-kulta
mitä tässä tarjotaan! Otappas nyt Johanna täältä, se on
oikein kanvertillä kryydättyä, ja siellä on „tunkkapöönäkin“.

„Vai on tunkkapöönäkin, mikä se on?“
„Se on ympyräinen niinkuin papu; kaiva sormel-

lasi sieltä toosasta, niin kyllä sen löydät."
„Ka, niin on; - sepä on! —“

„Mitäs sinä siitä Maijasta tykkäät, onko se hyvä
piika?"

„En minä hänestä ainakaan mitään moiti."
„Joo’o, mutta kamala se on, kun kisalle, menee,

eikä tytär."
„Eihän se mitään ole."
Saaraleenan silmät vilistelivät nyt jo viililautasilla ja

hän alkoi:
./reillä on paljon särvintä, mutta eihän ole kumma-

kaan, teillä on hyviä lehmiä ja hoidetaan hyvin. Sisar
Tiina sanoi, että Teerelässä on niin hyvää piimää, ettei
koko kylässä semmoista, niinkuin tervaa, niin toi-
mitti sisar Tiina. No veljesi Heikki ja Ville ovat tie-
tysti kisalla; kumma kun eivät ne jo ole akkoihin se-
kautuneet, vaikka en minä tiedä jos ovat jo yrkämiehinä.
Minä niin vähän kuulen ihmisten asioita, etten tiedä niin
mitänä en mitänä, mitäpäs minä tietäsinkään, —-

kukapas tämmöiselle semmoisia puhuisi. —“ Saaraleena
huiskutteli ruumistansa ja näytti tuntevan itsensä hyvin
ylön-annetuksi.
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«Kukahan huolisi semmoisista juopporateista, kun mi-
nun veljeni ovat."

«Se vasikka elää, joka juo hi hi hih! mutta
kuinkas isä vaari jaksaa? Eipä häntäkään kotona näy“.
Saaraleena tirkisteli salavihkaan myyrän silmillään sän-
kyyn.

„Hän makaa." Johanna näytti jo hyvin tuskastu-
neelta uteliaasen vieraasensa.

«Joo’o, vanhat tarvitsevat lepoa. Kun minäkin me-
nen kylästä kotiin, niin täytyy minun panna aina vähäksi
aikaa levolle sänkyyni; olen jo ruvennut niin väsymään.

Olisiko sinulla Johanna kaljaa, että antaisit minulle vä-
hän juoda, kulkkuani niin kuivaa."

Johanna otti haarikon pöydältä ja antoi sen muorin
käteen. Kovapa jano näytti olevankin, sillä hän veteli
aika siemauksia.

«Uh huh huh! kuinka mä kovin join. Sepä nyt
vasta oli hyvää kaljaa, oikein juhlajuomaa. Tuhansia
kiitoksia!“

«Oliko siellä edes kyllä? Minä menen lisää laske-
maan," keskeytti Johanna, kun sai käteensä haarikan tyh-
jänä.

«Ei ei, sitä oli yltä kyllä, älä mene ainakaan minua
varten laskemaan; mutta jos sinulla on piimää, niin pane
sitä nyt vähän tuonne minun leiliini. Täytyy jo ruveta
kotiinpäin hankkimaan." Johanna sai leilin käteensä, ja
muori jatkoi: «Niinkuin äsken sanoin, Ota vaan miehek-
sesi Kuppilan likka, niin etpäs j .

. . liste kauppasi kadu!
((

Mummo olisi kenties! vielä jatkanut hyvän palan,
mutta hän nyt keskeytyi siitä, että Maija suurella kiireellä
tuli tupaan.

«Lakatkaa jo noista hullutuksistanne!“ käski Johanna
kun kuuli Maijan tulevan.
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Maija oli hätääntynyt ja palavoisaan kiireisen juok-
sun jälkeen.

»Voi hyvä Jumala!" hän huusi ovesta tultuaan, „voi
Johanna parka, mitä nyt on tapahtunut! voi, voi!
Älä nyt sentään kovin pelästy " Maija istui hohuut-
taen penkille. Johanna jäi hämmästyneenä leili kädessä
seisomaan keskilaattialle ja Saaraleena repi huivia kor-
vainsa päältä, että paremmin kuulisi.

„Mitä, mitä on tapahtunut?!"
»Ville on tehnyt murhan kisalla."
»Murhan!" äännähti Johanna hirmustuneena, ja leili

putosi hänen kädestään lattiaan.
Muori oli kiintynyt tarkastelemaan Maijaa. „Yoi

armahda, voi armahda, voi armahda!" huokaili hän
ja hhiskutteli hartaasti ruumistaan ~ja nyt joutuupoika-
parka kiinni, voi laupias isä!"

»Ja kenenkä on hän tappanut?" änkytti Johanna,
kasvoiltaan vaaleana.

Maija mainitsi sen.
»Missä on Heikki?"
»Niin, Heikkiä on lyöty, häntä tuodaan pian

kotiin."
Tämä sanoma Heikistä ei juuri näyttänyt erityisesti

Johannaan vaikuttavan, eikä hän siis kysynytkään, kuka
oli Heikkiä lyönyt. Kuvapatsaan tapaisena seisoi lian tui-
jottaen Maijaan.

»Laupias Jumala!" hän huudahti, „mitähän hirmuja
se viinanjuominen vielä saattaakaan matkaan tässä kur-
jassa talossa!" Hän tyrskähti itkuun ja peitti kasvonsa esi-
liinallaan.

»Tyttö parka! kyllä sinulla on suruja, mutta pane
nyt piimää sinne minun leiliini, että pääsisin —— ka
tuoliako se leili onkin lattiassa! —• Mitä varten sinä
sen sinne heitit? Yoi kummaa! entä ei ole kuitenkaan
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mennyt rikki,“ pani Saaraleena ja tarkasteli vanhaa likaista
leiliään.

Johanna rupesi nyt kiireesti liikkumaan, ikäänkuin
jotain etsien.

»En ehdi, en ehdi nyt, oi! tulkaa toiste Saara-
leena, niin minä annan teille sitten piimää, mutta nyt en
ehdi, minä menen katsomaan sinne tappelu-paikalle “

»Mutta Johanna! mitä sinä teet siellä? Heikki tuo-
daan pian kotiin ja Ville viedään vankivartian luo, ja
muuten on enin osa kansasta jo lähtenyt sieltä pois," huo-
mautti Maija.

»Mutta sen murhatun tahtoisin nähdä, että oikein
veljeni tuntisin. Mitä se Ville sanoi kun häntä kiinni
pantiin?"

»Hm, mitä hän sitten sanoi, kerskaili vaan."
»Ja vielä kerskaili! Voi hirmua, kun aavistuk-

seni kävi toteen! Miksi juuri pitää minun sukukun-
tani olla tämmöistä?"

Johanna riensi ulos.
Saaraleena oli myöskin jo pois lähdössä.
»Tuopa nyt vasta on riivattu tuulihattu, kun oli

vähällä särkeä minun hyvän vanhan, Matti vainajan te-
kemän leiliin. Ei Teerelän juopoista olisi ainakaan ainoa-
kaan kyennyt semmoista sijaan tekemään. Se meidän
vainaja olikin hyvä tekomies; pappilan rouvakin osti ker-
ran kolme hänen tekemäänsä askia, ja kehui niitä hyviksi.

Tämäpä nyt vasta on konstia, kun viivyttää Ja
odotuttaa minua täällä koko päivän, eikä sitten annakaan
piimää muutama trulli! kun lähtee vaan tappelupaikalle.

No oma syyni, olisihan minun pitänyt jo tullessanikin
tietää kuinka täällä käy, aina täällä tapellaan. Täytyy
nyt jo mennä, niin kauan kun edes pääsee eheällä nahalla."

Näin haasteli muori itsekseen, mutta kuitenkin niin
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kovasti, että Maijakin sen taisi kuulla; sitten alkoi hän
liikata pois.

Maija huokaili vaatteita päältään ottaessaan, ja lähti
sitten ulos, luultavasti lehmiä kotiin noutamaan.

Vähän aikaa sen jälkeen heräsi isäntä ukkokin pit-
källisestä unestaan. Hän oihkasi pari kertaa sängyssään,
sillä helteisen ilman vuoksi oli hyvin palava. Sitten raoitti
hän vähän etehitten syrjää, ja äyhkäsi karkealla äänellä:

„ Juotavaa!"
Vastaukseksi ei kuulunut muuta, kuin kärpäisten su-

rinaa, joista useat, sängyn, eli etehitten avattua, lensivät
julkeasti ukon nenälle.

„Sooh!“ pani ukko ja pyyhkäisi pois kutsumattomia
vieraita.

»Onko ketänä siellä? te kuurot!" huusi hän ja kur-
kisteli pitemmälle sängystä.

Ei vastausta kuulunut
»No ovatko ne pirun kattilassa joka sorkka!" hän

sitten myrisi, ja alkoi kömpiä lattialle. Hän asteli pöydän
luo ja tarkisteli juotavahaarikkaan, joka vielä oli äskeisel-
tään tyhjänä, se lennätettiin nyt vimmalla takapenkille,
niin että kaksi vannetta katkesi. Oviloukossa seisoi vesi-
korvo; täytyihän ukon nyt veteen tyytyä, kun ei kuiten-
kaan viitsinyt mennä kellarista kaljaa laskemaan. Vaan
vesinappo oli poissa; tuskastuneena rupesi janoinen taas
sadattelemaan, vaan vesinappo pysyi itsepintaisesti piilos-
saan. Mutta väsyttävää oli etsiminen; täytyi ottaa tuon
tyhjän haarikan takapenkiltä, johon se äsken heitettiin ja
ottaa sillä vettä.

»Niinpä sekin vuotaa kuin kassi; menivätkö ne
lemmon vanteet nyt poikki? löyhiäpä ne olivatkin," pa-
neskeli ukko, kun vesi norona juoksi haarikon uurteista ta-
kaisin korvoon. Sammutettuaan janonsa, heitti hiin haari-
kan pöydälle. —-■
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Pihalta rupesi kuulumaan ihmisääniä.
«Ketähän sieltä nyt on tulossa? Lienevätköhän poi-

kia, vai onko Tervahaudan Juha liikkeellä? Onkohan
tuolla pullossa vielä viinaa?" Näin itsekseen haastellen, as-
teli ukko kaappinsa luokse, vaan tyhjänä oli joka ainoa
pullo. Useammista koki hän kallistaa suuhunsa, jos sat-
tuisi jotain valumaan, mutta kaikki turhaan.

«Kaikki on tyhjänä, ei niin tippaakaan. Tai-
taa olla parasta, että menen uudestaan sänkyyn, koska
noin rasittaa ja painaa. Minä menen ja nukun, niin
ettei itse se vanha Mäntyluoman lisakkikaan saa minua he-
räämään —“ puheli ukko, kömpiessään vuoteelle. Sitten
veti hän esiripun tiukasti kiinni jarojahti selälleen puhkuen
ja ähkyen.

Eähinätä, jonka ukko sattui pihalta kuulemaan, piti-
vät ne, jotka Heikkiä kotiin toivat. Johanna oli tullut
näiden vastaan, matkallaan Kemppulan kylään, vaan pa-
lannut siitä takaisin, kun oli kuullut, että murhattu jamur-
haaja olivat jo sieltä kukin paikoilleen korjattu.

Äänettömänä ja sanaakaan vinkkaamatta kulki Jo-
hanna rattaiden sivulla, joissa Heikkiä kotiin kulotettiin.

Heikki makasi rattailla ja vilkasi toisinaan arasti si-
sartaan, sillä hän luuli huomaavansa, että tämä liian tar-
koin hänen menetyksiään piti silmällä.

«Kuka sinua on lyönyt?" kysyi Johanna.
Heikki katsahti ilkeästi Johannaan.
«Niemelän Joonas."
Johanna näytti joutuvan hämille.
Heikin kotiin viejät eivät mitään huomanneet, sillä

ei heillä ollut syytä tuota tyttöä tarkastella.
Heikin olisi tehnyt mieli katsoa Johannan kasvoihin,

mutta tämä oli ne toisaalle päin kääntänyt.
„Oih!“ Heiki oihkasi.
Johanna oli taasen saanut sisällisen riehunsa osaksi
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asettumaan. Taasen katseli hän veljeänsä ja pudisti pää-
tänsä.

»Niin kipeä ei hän ole kuin hän tahtoo luulotella . .“

Kun oli päästy Teerelän pihalle, alettiin puuhata
Heikin tupaan kantamista.

»Oih, oih!“ valitti hän.
»Oletko tosiaankin niin huono, ettet kykene itse

tupaan menemään?" kysäsi Johanna, ja pieni ilveily näyt-
täikse suun sopissaan.

Heikki purasi huultansa, mutta ei vastannut mitään.
»Oili ooih!" vaikeroitsi Heikki kun häntä tupaan

nostettiin.
Johannan silmät iskivät hiukan tulta. Hän juoksi

kuitenkin tupaan, valmistamaan sijaa ovisäukyyn, sillä hän
ei tahtonut vieraitten nähden ja kuullen ruveta paljasta-
maan veljensä luultua halpamielisyyttä.

»Oili voih!“ pani Heikki kun häntä laskettiin vuo-
teelle, ja oli vaipuvinaan kokonaan uuvuksiin.

Peräsängyn esiripun raosta tirkisteli kaksi silmää,
ja tirkistellä murisi hiljaa itsekseen:

»Mitä onko tuo p—ru nyt saanut rykäänsä? Sepä
lyönti sattui kohdalle."

Johanna palkitsi vieraat; ne lähtivät pois ja hän
pistäysi myös ulos.

Silloin, yhtä aikaa, tempaistiin molempain vuodetten
esiriput syrjään. Isä ja poika silmäilivät toisiaan.

Kun tätä katselemista oli hetkinen kästänyt, virkoi
isä vihdoin, ikäänkuin paremman puheen puutessa:

»Onko sinua lyöty, vai mikä sinun on?"
»On,“ kuului vähän ajan kuluttua murahtava vastaus.
»No kuka?"
»Tiedättehän, ettei niitä miehiä kasva joka mättäällä,

jotka tätä poikaa lyömään kelpaavat."
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«No kuitenkin on se nyt joku ollut, joka siihen on
kyennyt!“

«Niemelän Joonas!“ karjasi Heikki vihdoinkin, vas-
taukseksi ukon tekemiin kysymyksiin; sitten käänsi hän
kasvonsa seinään päin, ikäänkuin merkiksi, ettei hän enään
halunnut jatkaa puhetta siitä aineesta.

Mutta ukolla oli vielä kysyttävää, ja hän näytti
tahtovan vastauksen vaikka kiveltä, jos ei pehmeämpää
ainetta olisi ollut kiristettävänä.

«Missä Ville on?“ jatkoi ukko kyselemistään, eikä
näyttänyt vähääkään huolivan Heikin vastahakoisuuden osoi-
tuksesta. Hän jatkoi: «Toivoakseni ei hänen ole asiat yhtä
huonosti kuin sinun, sillä hänessä luulen löytyvän kuiten-
kin miehen vastusta. “

«Liiaksikin", äännähti Heikki.
«Mitä sanot?" äijäsi ukko kiukkuisesti.
«Sanon, että hänessä on miehen vastusta liiaksikin!"

Poika matki isänsä äänen painoa.
«Mitä sillä tarkoitat?"
«Sitä, että hän istuu vankivartian luona murhasta."
«Mitä sanoit?!" kiljasi ukko, mutta ylöskavahtaminen

sängystä, sekä hämmästys kasvoilla merkitsivät, että hän
oli oikein kuullut.

Johanna tuli samassa sisään, hänelle huusi ukko
vastaan:

«Johanna! onko totta mitä Heikki sanoo, että
Ville on tehnyt murhan?"

«Kuuluupa olevan."
Johannan ääni oli valittava, ja itku, joka jo ulkona

oli vuotanut, puhkesi nyt entistä katkerammin ulos ja hän
vaipui rahille istumaan.

Saamainsa tietojen nojalla kertoi Johanna isällensä
tämän tapauksen erityis-seikkoja.

Ukko raivosi. Hänen käytöksensä oli mieletön. Hän
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riehui kuin hurja hullu, ja tahtoi musertaa ja rikki raas-
taa kaikki mitä saatavilla oli.

«Hevonen kotiin!" hän Johannelle huusi, «minä tah-
don mennä Villen luo!"

Johanna lähti hevosta kotiin noutamaan. «Helvetti!
minkälaisia heikkohenkisiä ne ovat, kun yhdestä ai-
noasta puukon pistosta heittävät henkensä! ja semmois-
ten tähden täytyy nuoren pojan ottaa raudat jalkoihinsa.

Mutta se onkin mies, joka rautoja kantaa, eikä se, joka
lautoihin pannaan. Oli se sentähden liian nuori, tuo
poika, rautoja helistelemään —■ toista se olisi, jos ne olisi-
vat minun jaloissani, minäpä niitä osaisin kantaakin,
koska kaksi kertaa olen jo siinä koulussa ollut. -
Minä oikeastaan olen luotukin linnaa varten, - minä olen
itse tappelumies, minä! Kuka on kuullut minun milloinkaan
aristavan! Mutta tuo poika, se saattaa ruveta pian ura-
jamaan ja sitten kaikki lörppö-huulet häntä äikistelemään-
—• Mutta sitä en minä kärsi, en s ...na vie-
köön! Ennen tahdon tappaa koko maailman, ja mennä
poikani kanssa Siperiaan! —“

Näin raivosi ukko ja viskoi kaikki eteensä sattuvat
huonekalut, ynnä muut, nurin niskoin.

Poikakin, joka ovisängyssä makasi ja katseli isänsä
raivoamista, pysyi siellä ääneti. Sillä vaikka tottunut tuom-
moiseen, oli tämä raivoaminen kuitenkin outoa, entiseen
verraten. Heikki ymmärsi, että se oli isän rakkautta.

«Niinhän mellastatte kuin hullu", Heikki vihdoinkin
virkkoi.

«Kitas kiinni! sinä jäneksen poika, jota jokainen kym-
menen vuotias nulikka helposti kurittamaan kelpaa!"

Heikki kirasi hampaita ja kääntyi muristen seinään
päin.

Johanna tuli nyt tupaan, ja ilmoitti tuoneensa hevosen.
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»Pane, Johanna, sinä se valjaisiin," ukon ääni oli lem-
peä melkein itkevä.

Tytär loi kummastuneen katseen isäänsä, ja lähti
ulos täyttämään tämän käskyä.

»Löytyyköhän minunkin isässäni ihmisellisiä tunteita,
vai mitä merkitsi tuo vienous hänen äänessään? Oliko luon-
tonsa raivo vaan vähäksi ajaksi tau’onuut, taas kahta hir-
veämpänä purkautuakseen -—?“ Näin mietiskeli Johanna
asettaessaan hevosta aisoihin.

Tuvassa puuhaili ukko matkaan lähtöä. Hän meni
vielä —r- kun jo muuten oli valmis —■ kaapin luo, ja otti
sieltä pari tyhjää pulloa, sekä puheli itsekseen: „Täytyy-
hän sille viedä edes viinaryypyn lohdutukseksi, mutta näissä
pulloissa ei ole mitään. Lieneeköhän sillä Jaakon Kai-
salla nyt? Melkeimpä luulen, ettei sen pirun viina lopu
ikänä. Tuolla Kuppilan syytinkiäijällä sitä myös varmaan
on, sillä se keittää sitä luvallisilla ja luvattomilla ajoilla.

Rahaa ei ole kun puolen tuopin hinta, mutta antakoon
toisen puolen velaksi. ■'

Pullot taskuunsa pistettyään, meni hän ulos.
Sanaakaan Johannalle virkkaamatta, otti ukko suitset

käteensä ja istui rattaille. Pelokkaasti vavahteli hevonen,
hänen kosketellessaan suitsia.

Tomu pölisi kujasta ja peitti paksuun pilveensä aja-
jan ja hevosen.

Johanna huomasi pullon isänsä Inkkarissa ja näki
miten tämä kujalta poikkesi Kuppilan pihaan. Käsittäen
helposti, mitä asiaa sinne oli, pääsi huokaus rinnastaan ja
hän puhkesi hiljaa sanomaan:

»Sitä viinaa taas! Kun ei sitä maailmassa olisikaan,
niin minunkin isäni ja veljeni voisivat olla ihmisiä —.“
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Kummastukseksensa näki Johanna tupaan tullessaan,
että Heikki oli noussut ylös vuoteeltaan, ja etsiskeli pöy-
tälaatikoista ja kaapeista ruokaa suuhunsa.

„Joko se äijä nyt meni?“ kysyi Heikki, nähtävästi
hämillään. Sillä hän kentiesi aavisti, että Johanna kum-
masteli hänen pikaista parantumistaan.

„Jo“, vastasi Johanna, katsellen todellakin kummas-
tuksella veljeänsä.

„Mitä siinä töllöttelet? laita että saan syödä!" huusi
sairas jotenkin terveesti.

»No eikö se saa vähän kummastuttaa, kun sinä niin
heikosta sairaasta tulit noin pian »terveeksi ?“

Johanna puhui ivallisella äänellä.
»Sairaasta terveeksi! Kuka sanoo, että minä olen

terve? Mutta täytyyhän yrittää vähän syödä, jos ei mieli
nälkään kuolla. “

»Mutta eikö vähän niinkuin kaivele omaatuntoasi, kuu
sinun tähtesi täytyy toisen istua vankeudessa, eikä sinulla
luullakseni ole kirpun kipua, ainakaan enää huomenna?“

»Vai niin. Sinä siis tahtoisit, ettei kenenkään, joka
minua lyö, tarvitseisi saada siitä mitään rangaistusta.
On siinäkin sisaren luontoa, on! Luulet kai saavasi Nie-
melän Joonaan mieheksesi, epatto! Mutta sitäpä luullakseni
saatkiu odottaa, tunteehan sinun ilkeän luontosi jo kaikki
ihmiset. Jos on minulla luontoa, niin on sinulla kahta
hirveämpi - —“

»Hillitsehän jo suusi, kelvoton! ja sano milloinka olen
ajatellut saavani Niemelän Joonasta miehekseni, kehno va-
lehtelija! - Ja jospa jolloinkin olisinkin sitä ajatellut, niin
tiedänhän, että semmoiset toiveet olisivat turhia, kun sinä
ja Ville olette hurjalla elämällänne saattaneet koko per-
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lieen ja talon perikatoon. • Joonas on kunnon mies, eikä
luultavasti halua milloinkaan semmoisen miehen langoksi
knin sinä olet. —“

„Kas kas kas! ottipa luontoon, mutta —“

»Salata en tahdo sintiltäkään, että surkuttelen Joo-
nasta, joka ei ole milloinkaan ennen tappeluihin sekautunut,
kun hänen täytyy nyt istua raudat jaloissa semmoisen mie-
hen tähden, joka ei muuta osaakaan, kuin juoda ja ta-
pella -

“C(

„Etkö sinä perhanan kurainen tuki nyt jo suutasi!“
huusi Heikki ja ryntäsi sisartaan kohden. Mutta tämä,
nähtyään, että vihuri lähestyy, pakeni ulos kovalla vauh-
dilla ja löi oven perässään kiinni. Samalla jatkoi hän kul-
kuaan portaille asti, mutta siinä tölmäsi hän yhteen sisään
pyrkivän nimismiehen kanssa. Kumpaseltakin pääsi huu-
dahdus.

Heikki, joka aikoi rynnätä sisarensa perään, kuuli jo,
kun hän oli tuvan kynnyksellä, että Johanna sattui por-
tailla jonkun kanssa yhteen. Sen johdosta teki hän vii-
saan päätöksen: veti oven kiinni ja meni ovisänkyyn väl-
lyjen alle, odottamaan mitä tuleva oli.

Hämmästyneinä tuosta aavistamattomasta yhteentör-
mäyksestä, ponnahtivat Johanna sekä nimismies, kumpa-
nenkin toisiinsa satuttua, takaperin.

„Mitä elämää te täällä pidätte?" kysyi nimismies
vihdoin.

Johanna ei vastannut mitään, vaan astui häpeissään
silmät alaspäin luotuina tupaan; nimismies seurasi jälestä.

»Käykää istumaan," kehoitti Johanna matalalla äänellä.
Nimismies seurasi kehoitusta ja istahti penkille. Jo-

hanna katseli ikkunasta ulos; vihdoin hyrähti hän itkuun.
Nimismies katseli sääliväisesti tyttöä, ja kysyi:
~Kenenkä edellä sinä äsken ulos juoksi!?“
Johanna katsahti tahtomattansakin ovisänkyyn päin,
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heti jälleen nimismieheen ja taas ujosti lattiaan, va an ei
vastannut mitään. Kysyjä otaksui tuon silmän luonnin
kuitenkin jonkullaiseksi vastaukseksi ja alkoi aavistaa, että
ovisängyssä oli joku. Nimismies oli neuvottomassatilassa,
sillä yhtämittainen äänettömyys alkoi tuntua ikävältä, ja
Johannasta ei näyttänyt tulevan puhekumppania. Hän ky-
syi taasen: „Missä on tämän talon Heikki niminen poika,
hän jota tänäpäivänä on kisalla lyöty?"

„Hän on siellä sängyssä", vastasi Johanna matalall*
äänellä, ja viittasi kädellään sinne päin, missä veljensä oli.

„Onko hän hyvin heikko?"
«En minä tiedä."
«Nimismies astui vuoteen luo, raotti vähän esirippua,

ja kysyi:
«Kuinka sinä voit nyt?"
Heikki makasi kasvot seinäänpäin käännettynä ja oli

nukkuvinaan, eikä siis kuullut kysymystä.
«Onko täällä huoneessa ketään muita?" kysyi taas

nimismies Johannaan kääntyen.
„Ei“, vastasi tämä ujostellen.
«No Heikin edelläkö sinä äsken ulos juoksit?"
Johanna tyrskähti taasen itkemään ja peitti kasvonsa

esiliinallaan.
«Jos sinä menisit, tyttö, vähäksi aikaa ulos, meillä

olisi Heikin kanssa vähän kahden kesken puhuttavaa."
Johanna lähti ja otti lypsin-astiat mukaansa, sillä hän

kuuli Maijan jo ajavan lehmiä tarhaan.
«Kuinka sinä nyt voit?" kysyi nimismies taas, pääs-

tyään Heikin kanssa kahdenkesken. Kysymys koski kuu-
roja korvia.

«Kuuletko sinä siellä!" Tämä lausuttiin jo kivaan-
laisesti, ja Heikki sai luultavasti tuntuvan töytäyksen kyl-
keensä, koska hän kiljasi: „Aih!“ Ääni oli hyvin sai-
raallainen.
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Nimismiehen silmät iskivät tulta, mutta hän hillitsi
kiukkunsa ja jatkoi kyselemistään ivallisella tavalla:

„Vai niin, koskiko se noin —? Olet siis hyvin kipeä?"
«Minä olen kuin rikki piiskattu."
Heikki käännähtihe nyt jo lattialle päin.
„Sait luullakseni oikein lämpimän saunan?" jatkoi

nimismies.
«Olihan sitä siinä."
«Voitko nousta ylös?"
„Vaivalla kyllä."
«Koetappa nyt nousta, jos voit."
Heikki väänsi itsensä nähtävällä vaivalla sängynlai-

dalle ja valitteli kyljessään olevaa kovaa pistosta.
„Oih oh oh!"
..Todellakin näytät hyvin kipeältä."
«Oili! niin olen, kyllä se oli kolahdus."
Heikki valitteli kipeällä äänellä yhteen jaksoon. Ni-

mismies alkoi taasen puhua:
«Oikeastaan tulinkin tänne puhumaan sinun kanssasi

tämän päiväisistä tapahtumista, ja kysymään sinulta josko
sinä vaadit pidettäväksi Niemelän Joonasta vankeudessa?"

Potilas veti syvään henkeänsä, sillä hänessä näytti
elävän se toivo, ettei tuo odottamaton tulia ollut huoman-
nut häntä, kun hän sisarensa perään kipaisi. Sillä hän
näet epäili, että tuo pieni lystitemppu sairauden välissä,
tulisi jollain tavalla käytettäväksi Niemelän Joonaan eduksi.
Ottaen vielä entistä kituvamman muodon ja äänen, hän
virkkoi:

«Te näette itse, hyvä nimismies, kuinka minä o—ai!
kun taas pisti olen heikko. Voiko jättää semmoisen
työn rankaisematta?"

Nimismiehen poskilihakset nouseskelivat. Vähän ajan
kuluttua hän äkkiä virkkoi:
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«No kuka se oli, joka äsken tuota tyttöä takaa ajoi,
kun minä tänne tulin?"

Sairas kavahti; nimismiestä Tilkasi hän hätäisesti,
jonka jälkeen silmänsä taasen vaeltelivat lattiassa ikään-
kuin jotain vastausta etsien.

«Mitä tyttöä takaa ajoi?"
„Sitä tietysti, joka tässä oli. Oliko se sinun sisa-

resi, vai?"
«Taisipa hän olla, mutta en minä tiedä kuka häntä

olisi takaa ajanut."
«Sinä tietysti, kun ei täällä muita ole."
«Minäkö? Jumalan tähden! Kuinka minä nyt ke-

tään kelpaisin takaa ajamaan?"
«Mutta kukas p ...le se sitten oli?"
«En tiedä, herra vallesmanni, minä olen nukkunut

nyt vähän, enkä siis tiedä mitä täällä on tapahtunut."
«Minun siis täytyy kysyä sisareltasi!"
«Ei, älkää tehkö sitä kunnioitettava nimismies. Si-

sareni on ilkeä ihminen, ja saattaisi valhetella minun pääl-
leni."

«Mutta minä tahdon selvän, ja pian!"
«Voi! —• olisinkohan ollut houreessa ja —"

«Ja sitten juossut sisaresi perässä."
«Niin —“.

«Oletko usein homeessa?"
«Olen hyvin usein, näin kipeänä ollessani, oih!"
«Ja luulet siis nytkin olleesi houreessa?"
«Niin, ■— en tiedä, josko olisin ollut ——“

«Täytyy kysyä sisareltasi."
«Hyvä kunnioitettava vallesmanni! älkää menkö hä-

neltä kysymään, hän on ilkeä sisuinen ja valehtelee mi
nun päälleni."

«Entäs, jos sinä valehtelet hänen päällensä?"
«En minä —“
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..Kurja heittiö!" karjasi nimismies täydessä raivossa
ja hapuili poveansa kädellään.

„Sinä tunnustat siis, että sinussa oli alkusyy siihen,
että Niemelän Joonas sekautui tappeluun ja että sinä löit
häntä puukolla?" sanoi nimismies pelottavalla vaateliaisuu-
della, japisti kasakanpiiskan takkinsa hihaan.

„Tun—nus—tan korkeasti kun —nioitettava ni-
mismies," hynkkäsi Heikki, seisoen nöyränä nimismiehen
edessä lattialla.

„Sinä menet myöskin huomenna työhön, etkä enään
ruikuttele olemattomasta kivustasi?"

~Menen", lupasi toinen, vilkaisten pelokkaasti nimis-
miehen takin-hihasta vähän näkyvää piiskan vartta.

..Minä lasken siis Joonaan vankeudesta, jossa hän on
tämän päivän saanut olla, suoraan sanoen, sinun konnuu-
tesi takia."

„No päästäkää vain."
„Ja sinä et milloinkaan tästä asiasta enään hänelle,

etkä kenellekään muistuitele?"
„Eu“.
„Hyvä! No mene nyt siis makaamaan pohmelo pois

päästäsi, että huomenna kykenet työhön, kun minä kentiesi
tulen katsomaan."

Heikki alkoi heti täyttää nimismiehen käskyjä, las-
keutumalla takaisin vuoteelle, todellakin nyt ruumiin puo-
lesta sen verran sairaana, että täytyi muutamia paikkoja
vähän aristaa.

Nimismies lähti. Kun hän astui pihan yli, näki Jo-
hanna hänen tarhasta, missä oli. Viime mainittu virkkoi
hiljaa itsekseen: „Oi, enköhän mene ilmoittamaan hänelle,

4
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ettei Heikki olekaan niin kipeä, kuin lian näyttää? Kenties
pääsisi se viaton Joonas-parka helpommalla vapaaksi.

Mutta ei, en minä mene! Tuo herra saattaisi luulla,
että minä teen sen vihasta veljeäni kohtaan; se saattaisi
myös luulla, että minä toivon Joonaasta itselleni jotain.

Hän ei voisi aavistaa, että minä tekisin sen pel-
kästä ihmisyyden tunnosta, ja vaikka kuka muu olisi Joo-
naan sijassa. Nyt se jo meni. Voi kun en mennyt hä-
nelle sanomaan; mutta tottahan nyt itsekin ymmärtäisi jo-
tain aavistaa, ettei Heikki olekaan niin kipeä —“

Nimismies katsahti pihan yli mennessään Johannaan:
»Kaunis tyttö!" ajatteli hän, »kuinkahan hän tullee

toimeen noiden petojen kanssa? Vai lieneekö saman
luontoinen kuin miehetkin tässä talossa? Hänen kasvonsa
näyttävät sävyisiltä." Nimismies nyökkäsi sivumennes-
sään Johannalle, joka ei sitä kuitenkaan huomannut, taikka
ei ainakaan vastannut.

y.

Sinä iltana oli monella likiseutulaisella asiaa pitäjään
vankikulettajan taloon; ei muuta, vaan uusia vankeja kat-
somaan.

Tämän päiväinen tapaus ei kuitenkaan ollut niin ta-
vaton, eikä murhamiehen näkeminen siihen aikaan niin har-
vinainen, että sen vuoksi olisi sinne niin riennetty, päin-
vastoin olivat semmoiset tapaukset hyvin jokapäiväisiä;
mutta uusien vankien katsominen oli tullut niin yleiseksi
tavaksi, että sinne mentiin niinkuin kirkkoon, ainoastaan
tavan vuoksi. Tietysti oli jollakulla erityisiä syitäkin; ke-
nelle sattui vangittu olemaan sukulainen tahi ystävä, jolloin
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häntä veti sinne ystävällisemmät tunteet; kenellä taasen oli
jotain vanhaa kaunaa vankilassa olevaa kohtaan; hän meni
sinne ilkkumaan tuon kurjan onnettomuudelle, jota sanoi jo
kauvan odottaneensakin.

Niin, senkaltaiset syyt ne tänäkin päivänä kulottivat
uteliaita jo mainittuun taloon.

Sinne oli saapunut useita Teerelän Villen »vanhoja
ystäviä 1 ' ja tuoneet kukin taskumattinsa muassaan. Näistä
sai Ville auttavaa helpotusta sydämensä surulle, joka alussa
tahtoi kokonaan lannistaa hänen rehevän luontonsa. Tasku-
matin maineeseen tulleet avut näyttivät tässäkin pian kun-
tonsa, sillä Ville rupesi tanssimaan ja hyppimään hurjana
ympäri huonetta, ja kerskumaan mainiosta urotyöstään.
Jokaista lähelle sattuvaa hän ylpeästi tölmäsi ja näytti ole-
van siihen aikaan koko talon herrana. Kahleitaan pudis-
teli hän yhteen jaksoon ja ihanteli niiden heleätä soittoa.

Joonas istui vaaleana ja synkkämielisenä loukossaan;
ainoastaan toisessa jalassa oli hänellä kahleet. Joku ys-
tävä, Joonasta itseään vähän vanhempi mies, istui hänen
vieressään ja koki saada lohduttamalla häntä vähän iloi-
semmalle tuulelle.

»Älä nyt sentään niin kovin sure, minä luulen, ettei
hän olekaan niin vaarallisesti kipeä kuin luullaan", kuului
ystävä sanovan.

»Niin luulen minäkin", Joonas vastasi alakuloisesti,
.mutta se on kuitenkin varmaa, että hän kantaa lujasti

päälleni, ja minun täytyy jonkun ajan istua linnassa".
»No mitäs tuosta suret, jos täytyykin jonkun aikaa

ruumin leipää syödä, kun tietää kuitenkin, että siitä pian
loppu tulee; toista se on Villen, joka varmaan saa täyden
pasman vuosia, eikä hän ensinkään näytä surulliselta."

»Mutta hänellä onkin toinen luonto kuin minulla; hän
pitää kunnianansa saada kuulua rosvoin ja murhamiesten
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joukkoon; vaan minua hirmustuttaa oikein, kun ajattelen,
että minunkin pitää semmoiseen seuraan."

»Onhan se vaikeata rehelliselle ja aralle luonteelle,
mutta täytyy kantaa miehen tavalla kohtalonsa taakkaa ja
kylläpä siihen vähittäin tottuukin."

»En minä voi milloinkaan hyvin perehtyä vankihuo-
neessa, ja Jumala minua siihen perehtymästä varjelkoonkin!"

»No niin, mutta niin paljon täytyy siihen kuitenkin
suostua, ettet siellä 010-ajalla kuoliaaksi itseäsi murehdi."

»Taitaapa niin olla, mutta vaikeaksi se kuitenkin käy."
Puhe keskeytyi nyt, sillä kumpasenkin huomio kään-

tyi ulos, kun pihaan ajoi Teerelän isäntä. Hänen rottaansa
jyskyivät kovaäänisesti pihan kiviä vasten ja sen kuulivat
jo muutkin tuvassa oliat.

»Siellä tulee isäsi!" huudettiin Villelle.
»Niin siellä tulee Teerelän isäntä!"
»Jopa tulee vanha Masakin!"
»Kas äijää!" virkkoi Ville, katsoen myöskin ikku-

nasta pihalle, »entä hänkin tulee. Katsokaapas te siinä,
jotka paremmin näette, kommottaako hänen taskuaan viina-
pullo, haa minä luulen, ettei se tyhjin käsin tule, se
poika!"

»Minusta nähden on hänen housuinsa Inkkari kom-
mollaan, niin kuin ainakin - kas sitä! Sieltä välkähti pul-
lon suu kun ukko tarkasti jos tulppa on kiinni ja povi-
lakkarissa on toinen pullo, senkin tulppaa tunnusteltiin.
Kas vaan kuinka hänellä on varaa" Näin haas-
teli muuan Villen ystävä.

»Ha haa!" nauroi Ville, »ukko on silloin aina taval-
lisenansa kun hänellä pullot lakkana kommottaa, ja silloin
on hän aina tavatonna kun lakkarit on tyhjänä. Hei! hän
ei tule huonosti poikaansa katsomaan. Mutta onpa hän jo
itsekin pari kertaa heluja kannellut, se äijä."
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Ville istui pöydän edessä olevalla penkillä ja lauloi:

„Kakolamäki on komea talo,
Vaikk’ei se tänne näjy,
SielT on monen likan henttu
Ja monen mamman vävy."

Hänellä oli raikas ääni, ja hän lauloi vielä kun isänsä
astui tupaan.

„Se on oikein, poika! Onpa vielä vähän jälellä kars-
kia luontoasi!" sanoi ukko tullessaan tupaan ja kuulles-
saan poikansa laulavan.

Kaikki läsnä olevat odottivat ukon tulevan sisään
hurjana ja kiroilevana, mutta suureksi kummastuksekseen
näkivät he hänen menevän hiljaisesti vangin luo istumaan,
ja tuijottavan sanaakaan virkkaamatta tämän rautoihin. Tuo
hiljainen käytös kummastutti kaikkia, enimmin Villeä, joka
ivaten sanoi:

„Mitä nyt tuossa niin surullisena arvelette?"
Ikäänkuin horroksista kavahtaen, huudahti ukko:
„8 . .

. na! kun niin löit, että siitä kohta elämä-ikui-
nen reisu tulee."

Villeä vähän hämmästytti ukon lause, sillä hän oli
pitänyt melkein varmana, että vanhus tulisi hänen töitään
ylistelemään ja kehumaan; nyt näki hän päinvastoin ukon
tulevan moittivana ja nuhtelevana.

Nuorukaisen otsa synkistyi ja suuremmalla vakavuu-
della, kuin hänessä tähän asti oli huomattu, hän virkkoi:

»Nuhteitten kalissako tänne tulette? Se nyt on jo
myöhäistä ja siis turhaa; antakaa pikemmin ryyppy vii-
naa, jos teillä on?"

„No oikeastaan en tahdokaan nuhdella sinua, sillä
mies se on joka lyö, vaan veltto selkäänsä saa. Lyön
minäkin kun vain paikalle passaa ja lujasti lyönkin.
Viinaako kysyt? Oleman pitää, enhän muuten olisikaan
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Teerelän Masa, jollei minulla tätä Jumalan viljaa olisi yltä
kyllä“, puhui ukko ja nosti pullon housuunsa taskusta
pöydälle.

Nyt tuli pöytäpenkille istumaan muuan juopunut ve-
telys, jonka suu oli monessa vintturassa. Hän tarjosi kättä
Teerelän ukolle, ja sammalsi:

»Ky—kylläpä tuotkin p—pojallesi lohdutusta oikeaan
aikaan, va—vanha veli, —• poika ta —taitaa olla
su—surullisella mieli ai—alalla “

»Mitä, oletko täällä sinäkin vanha juoppo Jussi? Kai
tekee mieles viinaa? no tule nyt tänne, niin saat tilkan
suuhusi."

„No tiedät sen itsestäsikin, vanha juoppo, ettei ryyppy
miehelle pahaa tee, he heh!" Yetelys lähestyi jo pöydällä
olevaa viinapulloa.

~Pahuus vieköön!“ kirkui toinen, »sinunko siitä, ai-
van alkamattomasta pullosta pitää ensimmäisenä kostuttaa
mädänneitä huuliasi! Ventta holl! minä ensin ryyppään,

en ole vielä juuri maistanutkaan tätä —. Äh!
Hyvää se keittää ainetta, se Kuppilan Simuna. No

Ville! otappas nyt kulaus tuosta, äläkä hiidessä vaan mi-
nulle suruasi näytä."

Ville otti tarjotun pullon ja nieli siitä useita kelpo
kulauksia.

„Äh—Äh—ääh!" pani hän.
„No maistuuko?" kyseli ukko suu väärässä.
»Äh! no se oli perhanan väkevää", tunnusti

Ville
»He heh! minä takaan Simunan, että kuu siltä

saa sitä paremman tapin takaista, niin tuntuu se xniehessä,
sen takaan. No tule nyt sinä Jussi saamaan paikalle."

Jussi tuli irvistellen, asetti pullon huulilleen ja rupesi
juomaan.

Teerelän ukolle tuli hätä käteen, kun näki, mitä lui-
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koa viinansa khmkahdellen sohii alas toisen kulkusta. Hän
tarttui kiinni pulloon ja veti sitä pois juojan huulilta, rii-
dellen.

„Tänne pulloni! Yai sinä sen helvetin ruojus sen
kaikki joisit! Stop! sanon minä, ja nyt ei enään tip-
paakaan sinun kurjaan kitaasi!"

»Ääh, ääh! kun oli hyvää", paneskeli toinen, huu-
liansa maiskutellen, ja näytti ikävällä katselevan pulloa,
j oka pois vietiin, kuitenkaan vähääkään näyttämättä louk-
kaantuneelta toisen haukkumisen johdosta.

Isä ja poika kallistivat ahkerasti pulloa, ja tulipa
useat läsnä olioistakin tuon tuostakin ryypyn saamaan.

Ville lauleli, ja näytti olevan tavattoman iloisella
tuulella.

»Saakelin hurja luonto tuolla pojalla!" myhäili isäukko.
»On, ei häntä näy huolet painavan", sanoi joku.
»Saakelin vahinko vaan, että noin nuorella ijällä pi-

tää niin pitkälle reissulle", arveli toinen.
»Niin se on", myönsi Teerelän ukko, „p . .

. sti pis-
tää vihakseni kun niin nolotteli! Toista olisi, jos minä
sinne olisin menevä, minä vanha kanto, josta ei kenelle-
kään olisi mitään kaipausta —",

Ville lauloi:

»Mitäpä minä muuta kun laulelen vaan,
Näin Imrjanlaiuen poika,
Kun ei mull’ ole kotoa
Eikä kultaa suremassa."

»No älä nyt, .
. . koto sulia on yhtä hyvä kuin mo-

nella muullakin", nuhteli isäukko.
»Se on kumma, ettet sinä ole jo kettäkään saanut

tapetuksi, vaikka et elämänijässäsi olekaan muuta tehnyt
kun tapellut", sanoi muuan, joka ei ollut mielestään saa-
nut kyllä usein Teerelän ukon viinapullosta maistella.
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»Mitä sanot, sinä lökäpöksy? tahtoisitko tapella, vai
mitä?" Matti ukko kavahti vihaisena ylös penkiltä.

»Mikä lökäpöksy? mikä sika? Sanoppas se toisen
kerran, sinä hulttiomainen Teerelän Matti! —“

»Sinä sika! tahdotko tapella vai mitä mötköttelet?"
Vähällä oli tappelu syntyä, mutta miehet kokivat

asettaa Teereläisen äkeätä mieltä ja tuo riitaveli johdatet-
tiin pois koko talosta. Edellinen kuitenkin vielä hyvän
aikaa hyppi ja kerskaili, sekä piti puhetta siitä, joka oli
pois, pakoon, lähtenyt heti kun hän karhu oli ylös ka-
vahtanut.

Niemelän Joonas istui vielä yhtä hiljaisena loukos-
saan, ja nyt vasta huomasi Teerelän ukko hänet.

„No Joonas!" huudahti hän ja kävi tämän luo.
»Kuinka —oletko sinäkin täällä? Mitä sinä olet tehnyt,
kun sinullakin on heluja jaloissa? Otappas täältä ku-
laus, heh!“

»Enpä juuri välitä kulauksesta", Joonas vastasi syn-
kästi.

»Etkö välitä? No ota nyt vaan, äläkä ylpeile. Mutta
sano nyt jo ketä sinä olet löylyttänyt, taikka mitä varten
sinua on tänne tuotu ?“

Joonas maistoi viinaa. „Ettekö te sitten tiedä ketä
minä olen lyönyt? Eikö poikanne Heikki ole jo kotiin tullut?"

„Ryökälk 3, sitä en muistanutkaan! Entä se Heikki
voivotteli siellä sängyssä, että häntä on Niemelän Joonas
lyönyt. Mutta minä en ymmärrä mitä sinua semmoisten
kahakkain tähden tänne on tuotu."

„Sitä en minä tiedä myöskään. Oliko Heikki hy-
vin heikko?"

„Joutavia! se on turhaa meidän Heikin tähden tuossa
noin murheellisena istua; nouse ylös ja ryyppää tästä Vil-
len kanssa. Katso eipä hänkään sure, vaikka luultavasti
on pitempi reisu edessä kuin sinulla. Hei poika! ylös



57TEEEELÄN PEEHE.

tänne pöydän tykö ryyppäämään Villen kanssa! Te olette
molemmat aika poikia, saakulin kunnon poikia!" —ja
ukko koki innoissaan vetää Joonasta penkiltä pöydän tykö.

„En lähde —ei minun kaluta viinaa!“ vastusti Joo-
nas jäykästi.

„Älä nyt vastustele poika, tule!"
„En!“
„Antakaa sen olla, älkää haastako riidan päälle", es-

teli Ville, joka ei näyttänyt yhtä suosiollisella mielellä odot-
tavan Joonasta pullovieraaksi, kuin isä, sillä hänellä oli
kenties! jotain vanhoja sakkoja muistissa. Ukko kuitenkin
repi yhä Joonasta takin rintapielestä, väkivallalla vaatien
häntä lähtemään pöydän luo. Mutta Joonas piti hyvästi
paikkansa ja vakuutti usein tuskastuneena: „Päästäkää irti,
minä en huoli viinastanne, johan ryyppäsin."

Sillä välin ryypiskeli Ville toisien tovereinsa kanssa
pöydän luona pitäen hurjaa leikkiä.

Muuan iäkäs ruotimumma istui oviloukossa katsellen
miesten elämää, ja virkkoi huokaten:

„Voi tuota hirmuista elämää, kun murhaajaa vaan
ylistetään ja surkutellaan, eikä kukaan näy muistavan sitä
onnetonta, joka jo vaeltelee ijankaikkisuudessa, jonka tuon
hirviön puukko hänelle avasi! Voi hurjia ihmisrauk-
koja! kun ovat hirmuisempia kuin metsän pedot. Oih
voih tätä maailmaa! Loppu on käsissä, loppu on
käsissä, kaikki tunnustähdet ja merkit siihen viittaavat

- ho hoi!" Mummo ei kuitenkaan uskaltanut ajatuk-
siaan muiden kuultavaksi ilmoittaa.

„Vallesmanni tulee!" virkkoi joku, joka katseli ikku-
nasta pihaan.

Tuo sanoma toimitti jokaiselle huoneessa olialle ai-
nakin pienempää huolta ja puuhaa. Teerelän vaarikin
jätti Joonaan rauhaan, hokien: „No kun et tule, niin ole
tulematta." Sitten meni hän poikansa luo ja kuiskasi sen
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korvaan: „01e rohkea vaan, äläkä hämmästele kun valles-
manni tänne tulee, älä säiky, saakelin poika!"

Kaikkein huomio kääntyi nyt oveenpäin, kun kuul-
tiin nimismiehen porstuassa tulevan. Tupaan astuessaan
tervehti hän tuikeasti pöydän ympärillä istuville miehille.
„Kas lampaansilmäisiä juoppoja!" ajatteli hän melkein niin
kovasti, että se kuului. Miehet sivaltelivat lakkeja pääs-
tänsä ja etsiskelivät sopivaa paikkaa, mihin katsoisivat
niillä, joita nimismies lampaansilmiksi ajatteli.

„Missä isäntä on?" nimismies kysyi.
„Ei häntä ole nyt kotona", vastattiin joka taholta,

ja sitten ryhtiin.
„Kukas täällä on, joka pitää huolta vangeista?"
Vähään aikaan ei kuulunut mitään vastausta. Näytti

siltä kuin olisi joka mies halunnut sanoa: „minä“ siinä
kun he nimismiestä töllistelivät. Mutta emäntä, joka istui
takkakivellä lapsi sylissä, sanoi vihdoin;

„Minä niitä nyt olen tässä katsastanut, kun ei ole
isäntä kotona; mutta hän tulee pian."

Nimismies väänsi päätänsä.
„01etteko te mikään vanginvartia!“ Sitten kääntyi

hän pöytään päin ja sanoi miehille, jotka siinä noloina ja
nyt todellakin hiljaisina istuivat.

„Teillä ei luullakseni ole täällä mitään tekemistä,
jonka tähden on parasta, että menette kukin kotiinne."

Miehet näyttivät vastahakoisilta tottelemaan tuota
käskyä; varmaankin ajattelivat he jotain oikeudestaan, olla
missä tahtoo. He eivät kuitenkaan ruvenneet vastusta-
maan ruununpalveliata, vaan rupesivat hiljalleen hinkkaile-
maan ovea kohden.

„Pitääkö minunkin mennä?" kysäsi Teerelän isäntä,
joka kuitenkin näytti otaksuvan hänellä olevan etuoikeu-
den olla huoneessa.
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Nimismies ei vastannut, vaan loi tiukean katseen
kysyjään.

„Menkää ulos!" ärjäistiin, kun joitakuita mieliiä vielä
töllisteli sisällä, näyttäen olevan toivossa saada jäädä.
Penkillä oli istunut pari selväpäistä miestä, ja nekin nou-
sivat nyt ylös, poislähteäkseen.

~En minä teitä käske, jotka näytätte olevan selvällä
päällä, vaan noita juoppoja", sanoi nimismies näille. Ne
istuivat takaisin penkille.

„Häli, pitääkös muukin mennä?" uudisti Tecrclän
isäntä kysymyksensä.

„Tee kuinka tahdot, etpil taida saada enään
kovin useasti olla poikasi parissa.“

Tämä oli asianomaiselle tyydyttävä vastaus, ja hän
rupesi piippua lataamaan. Sitten meni hän nimismiehen
luo, vammautelleu paksuja savukiehkuroita, ja alkoi puhetta:

»Poikani on vähän kovakourainen, samoin kuin minä
itsekin. Kuuluu lyöneen vähän liian lujasti, taitaa
olla pitkällainen reisu edessä. Minua vähän surettaa,

olisin suonut itse olevani poikani sijassa. Käin van-
hana ei olisi en ään lukua missä aikansa viettäisi, mutta
kun nuoren pojan pitää sinne mennä, niin sapettaa sentäh-
den, kun ne ovat sellaisia heikkohenkisiä, että niin pie-
nestä haavasta kuolevat —■ —■“

„Älkäätte lörpötelkö", keskeytti nimismies äreästi.
„Murhattu on murhattu, eikä se siitä enään eläväksi tule,
vaikka kuinka poikaanne puollustaisitte. Ajatelkaapas vä-
hän kuinka katala työ tuo on, kun katkaisee toisen elämän
parhaassa iässä! Jos osaatte ajatella, niin ajatelkaa kuinka
hirmuista tuo on!"

Ukko etääntyi nimismiehestä, hokien: „no niin".
Mutta sen enempää ei siitä tullut.

Nyt vihdoinkin meni nimismies Joonaan luo.
„Kuinkas täällä sinun aikasi kuluu?",kysyi hän
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»Meneehän tuo niinkuin märkä palaa", vastasi Joo-
nas hiljaa,.

~Kuka on sinun kiinni pannut?"
„Vankivartia.“
Nimismies kävi emännältä ottamassa kimpun kahleit-

ten avaimia. Huoneessa oli jotenkin hiljaista, jota ainoas-
taan Teerelän ukko tahtoi lörinöillään häiritä. Kaikki odotti -

vat uteliaisuudella, mitä nimismies avaimilla tekisi. „Se
kytkee vangit seinään", kuiskasi joku, ja sitä näytti aavis-
tavan Joonaskin. Katkerasti hymyten sanoi hän kolkolla
painuneella äänellä, kun nimismies häntä lähestyi:

„Panetteko minun vielä seinään kiinni? kyllä ilman
sitäkin täällä pysyisin. Onko pahatekoni todellakin niin
hirmuinen, että epäillään minun karkaamistani? Jos niin
on, niin viekäät minut heti linnaan, ettei minun tarvitsisi
täällä tuttuin ja ystäväin keskellä kärsiä."

~So, so! älähän nyt niin hätäile, minä lasken
sinun vapaaksi."

Taas hämmästyi Joonas, mutta nyt perin toisella ta-
valla.

„Tuota“, sekaantui Teerelän vaarikin taasen puhee-
sen, „tuota noin, sen meidän Heikinkö tähden tämä
Joonas on kiinni? Mitä lempoa! kyllä meidän Heikki tar-
vitsisi semmoisia löylytyksiä joka päivä. Ei se kannata
semmoisista asioista miestä kiinni panna; laskekaa irti vaan."

„Niinkö tekin arvelette?" kysyi nimismies naurahtaen.
Tuosta naurahtamisesta tuli ukko niin hyvilleen, että

kessutteli, kädet housuin taskuissa, hyvin lähelle nimis-
miestä.

~Niin, laskekaa irti vaan. - Saakeli soikoon! kyllä
niin paljon pian tulee toista koskemaan joka mies."

Äkäisillä silmäyksillä katsahteli Ville isäänsä, nimis-
miestä ja Joonasta. „01isipa tuota nyt vähän aikaa saa-
nut tehdä seuraa —“ hän ajatteli. Hänkään ei olisi kui-
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tenkaan tahtonut Joonasta veljensä tähden vankina pidet-
täväksi, mutta se nyt oli semmoista puoluevihaa, jonka
vuoksi hän olisi toivonut Joonaalle vähän pitemmän veisun.
Sillä tuossa kun hän istui jakatseli miten nimismies väänsi
auki kahleitten lukon, ei hän voinut olla tuntematta ka-
teutta mielessään, kun näki toista vapaaksi laskettavan. Ja
vaikka hän ylvästellen kerskaili hurjuudestaan, niin huo-
masi kuitenkin hänen käytöksestään, että hänkin tunsi va-
pauden antuaailisuuden, vankeuden kurjuuteen verrattuna.
Hän oli nojautunut pöytää vasten ja pää lepäsi käsien no-
jassa. Siitä näki hän, vaikka ei ollut katselevinaankaan,
miten kahleet hellitettiin Joonaan jaloista ja heitettiin louk-
koon. Hän olisi voinut syleillä nimismiestä, jos tämä
olisi vaan voinut samoin loukkoon heittää hänenkin kah-
leensa. Tuota hän nyt mietti, koska siihen oli tilai-
suutta, kun ei enään juopuneita tovereita ympärillä rähis-
syt. Kohtalonsa varjot levisivät hänen eteensä synkkinä
ja poistamattomina.

Ukko oli nukahtanut pöytäpenkille, ja kuorsasi siinä,
vaahtopursuja suupielessä.

„Niin, nyt lasken sinun kotiisi“, sanoi nimismies Joo-
naalle, heitettyään kahleet nurkkaan, ja jatkoi sitten: „Minä
kävin Teerelän Heikin luona ja sain tietää, ettei hän ole
saanutkaan mitään vaarallisempaa vammaa. Kuitenkin saat
kiittää häntä siitä, ettei hän vaadi enään mitään kannetta
sinun päällesi nostettavaksi. Varo itseäsi toiste tappeluun
menemästä, sillä minä tiedän, että sinulla on luja käsi, joka
saattaa pian aavistamattasi tuottaa sinulle itsellesi turmion."

„Minä menin sinne ainoastaan hakemaan pois veljeäni,
enkä ensinkään tappelun halussa; vaan ne alkoivat ahdis-
taa niin, että minun täytyi vähän puollustaa itseäni.“

„Niiu, niin, minä tiedän sen; sepä syy sinun nyt
juuri vapaaksi auttoikin."
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„En minä ymmärrä, kuinka voisin teitä kyllin kiit-
tää —.“

Joonas hapuili nimismiehen kättä.
„Ei mitään kiittämistä. Mene nyt vaan kotiasi,

ja pidä tämä tapaus varoituksena koko elämäsi aikana."
He pudistivat toisensa kättä.

„Kyllä kyllä, - hyvästi nyt vaan ja kiitoksia."
Joonas lähti keveillä askeleilla ja keveällä sydäm-

mellä pois.
Ville kavahti kuin syvästä unesta, kun nimismies

Joonaan lähdettyä astui hänen luoksensa ja lausui:
„Mitäs mietit?"
~Enpähän juuri mitään", vastasi Ville, karttaen niitä

silmäyksiä, jotka häntä ahdistivat.
»Joko alkaa selvitä työsi raakuus omissakin silmis-

säsi?" uteli nimismies.
„En minä ole ensimäinen, enkä viimeinen, joka on

murhan tehnyt, enkä minä ole yksin syypää, kyllä
muutkin löivät sitä, vaikka ei niiden päälle voi kukaan
todistaa."

„Etkö kammoksu edessäsi olevaa retkeä?"
„En, hurja luonto ei vähistä surkeile!"
„Vai niin; sinä olet erinomaisen raaka niin nuoreksi."
„Tottapa olen tullut sukuuni; isäni makaa tuossa

niinkuin sika, ja hänen isänsä veli on murhasta mestattu."
Nimismies nyökytti päätänsä ja poistui. Ville laski

taas päänsä käsiensä nojaan. Oltuaan vähän aikaa siinä
asemassa putosi pari suurta kyyuelpisaraa pöydän kannelle.
„Voi nuoruuttani, voi nuoruuttani!" hän huokasi raskaasti.
Nousi ylös ja rupesi kävelemään lattialla edestakaisin.

Kaikki vieraat olivat jo silloin poismenneet, paitsi ruo-
timummoa, joka istui vielä paikallaan, ja Teerelän ukkoa,
joka penkillä nukkui.
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„Jokohan rupeaa joltakin tuntumaan?" mutisi ruoti-
mummo, kun näki Villen kasvoista, että hänellä oli jotain
«isällistä tuskaa.

Ville painoi kädellään katkerasti polttavaa rintaansa
ja lauloi:

„Linnan klasin kalterilla
Mä seison suruissani,
Siinä mä vuodatan kyyneleeni
Ja muistelen ystävääni."

YL

Oli suuniintai-ilta vuosi jälkeen edellisen tapauksen.
Suhjalan kylän nuoriso riensi suurissa joukoissa Tönkkälän
mäelle, joka on kappale matkaa kylästä pohjoiseen päin,
maantien varrella oleva matalainen mäkitöyry. Mäkeä ym-
päröitsee metsä, joka sekin puolestaan tekee tuon paikan
viehättäväksi leikkien kodiksi. Usein kokoutui sinne naa-
purikyläinkin nuorisoa, kun poikain välillä rauhan aika
vallitsi. Sattuipa toisinaan, että välirauha tuli juuri siellä
rikotuksi ja leikit loppuivat hirmuisiin verilöylyihin.

Vaan palatkaamme kertomuksessa edellä mainittuun
sunnuntai-iltaau.

Joukkojen matka Tönkkälän mäelle oli rattoisa, sillä
pojat lasketelivat hupaisia kokkasanoja ja tytöt viserteli-
vät kimakkaasti ..uusia lauluja", jotka siihen aikaan sat-
tuivat muodissa olemaan; sillä yhdet ja samat laulut eivät
kauan arvossaan pysyneet. Jos ei muuten keksitty uusia
lauluja, niin muodostettiin vanhoille nuoteille uusia värsyjä
ja tyydyttiinpä siihenkin, että vanhoihin lauluihin muodos-
tettiin uusia sanoja ja loppusointuja.

Ensimäiset olivat paikalle saapuneet.



64 ALKIO.

»Ruvetaan leskisille, tule sinä likka minunkanssani!“
huudahti pienisilmädnen, punaposkinen, Kuppilan Miina vel-
jelleen, joka nyt kumma kyllä selväpäisenä oli
joukossa.

»Älä nyt kovin kilju, olenko minä ennenkään kans-
sasi tuommoisissa turhissa remmennellyt", vastasi veli jurosti.

»Luulet kai, että sinua ottaisinkaan veli hopea, kyl-
lähän minulla on muitakin pariksi. Tule sinä Johanna!“
sanoi Miina ja meni Teerelän Johannan luo, joka piika-
Maijan vieressä seisoi vähän muista erillään.

„Ota poikia kumppaliksesi".
»Ohoh! vai et sinäkään, kiitoksia paljon minä menen

yksin.“
»Minä tulen!" huusi Teerelän Heikki ja kömpi esiin

muitten takaa. Hänkin nyt ihan vesipäällä.
»Tule jos tahdot, mutta en minä pyydä enään ketään."
Nyt oli jo yksi pari leskisen-juoksuun valmiina, ja

eipä ollutkaan se huonoimpia. Teerelän Heikki oli komea
poika; mittansa oli enemmän lyhyt kuin pitkä, posket täy-
sikuun muotoiset, tukka ruskea ja kiehkurainen, kun Hä-
meen-visa, käytös vähän röyhevä ja uljaskin, vaikka tosin
arkipäivinä nämä viimoiksi mainitut avut tahtoivat olla tal-
lessa sunnuntain varaksi.

Miina oli hieman pitempi kuin Heikki; vilkkuvat pie-
net silmät, leveät punaiset posket ja ijältään likempänä
kolmea- kuin kahtakymmentä.

»No tulkaa nyt sieltä, mitä kinastelette!" huusi Tee-
relän Heikki, seisoessaan muhkeana Miinan vieressä tiellä.

»Katsoppas kuinka Teerelän Heikki nyt on innoissaan
ja rehevää, kun saa olla Kuppilan Miinan parina", kuis-
kasi joku kumppaninsa korvaan.

Vihdoin oli monien hankkimisten ja kursastelujen pe-
rästä kokoutunut useita paria riviin leskisenjuoksuun. Kun
leski oli vielä saatu rivien etupuolelle, alkoi kilpailu.
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Teerelän piika-Maijakin oli jo käynyt joukkoon, vaan
Johanna seisoi yksinänsä entisellä paikallaan, sillä häntä ei
ollut kukaan saanut pariksensa houkutelluksi, vaikka moni
oli pyytänyt.

Iloinen meteli alkoi kuulua kauas ympäristössä; siinä
naurettiin, laulettiin, huhuiltiin ja kirkaistiin monellaisia
ääniä matkien.

Tuo vähän jörömielinenKuppilan likka ei ollut myös-
kään vielä ottanut osaa toisten leikkiin, vaan usein silmäili
hän Teerelän Johannaa, joka istui kivellä ja katseli kilpai-
lua. Yleinen innostus sai vihdoin likassakin niin vallan, että
hän ikäänkuin haltioissaan hyppäsi Johannan eteen sanoen:

«Lähdetään mekin jo!“
Mutta nolostuen loi poika silmänsä maahan kun Jo-

hanna hymyillen vastasi vakavasti:
«Mitä turhia, emmeköhän me vaan katsele tästä."
«Häh! niinkö meinaat? Tulehan nyt edes yksi kerta,

tule!" ja likka uskalsi jo vetää Johannan kädestä.
«En minä nyt viitsi tulla."
Silloin juuri kaivattiin leskeä joukosta.
«No ole sitten tulematta", sanoi likka sekä juoksi

samassa rivin etupäähän huudahtaen: «Minä tulen leskeksi!"
«Saitko nokkaasi?" irvisteli joku likalle, kun näki

tämän Johannaa pariksensa pyytäneen. likka ei vastannut
mitään, vaan alkoi kipaista niiden perään, jotka nyt pa-
ruillaan juoksivat.

Nuorison joukko Tönkkälän mäellä kasvoi yhä lu-
kuisammaksi, sillä yhä saapui usean kyläläisiä paikalle.

110 kasvoi myöskin yhä. Leskisen-juoksu ei enään
jokaista huvittanut, ja senpä vuoksi keräytyikin pian val-
taisen leveä rinki erääsen sileään kohtaan kentällä, jossa
ruvettiin hyppelynään n. s. «hevosen vaihtoa". Mutta
kaikki eivät siihenkään leikkiin osaa ottaneet, sillä samalle
kivelle kun Johannakin, oli keräytynyt useita tyttöjä ko-

6
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toisin naapurikylistä. Johannan vieressä istui muudan tyttö,
jonka kanssa edellämainittu oli ystävällisessä keskustelussa.
Tuo tyttö oli Niemelän Mari, kertomuksessa ennen maini-
tun Joonaan sedän tytär.

MKuinka et sinä Johanna mene tuohon hyppelyyn
osaa ottamaan?" kysyi Maria.

„Etpä sinäkään mene", vastasi Johanna naurahtaen.
..Minä olen kömpelömpi sinua, enkä ole ennenkään

usein hypellyt, mutta sinä olit oikein lintujalka muutamia
aikoja takaperin."

~Eikö se sitten ole turhanpäiväistä remputusta tuo
tuossa?"

„Onpa kyllä minun mielestäni, mutta en minä luul-
lut sinun samoin ajattelevan; et ainakaan ennen niin
ajatellut."

~Vanhuus antaa enemmän mieltä; minulla on jo täy-
det mielihampaat." Johanna imuroi.

~Luulen kuitenkin, että sinulla on muitakin syitä,
joidenka tähden et mene hyppeleinään.'"

,Mitä syitä ne sitten olisivat?"
..Enpähän sitä nyt niin tiedä, mutta luulen kuitenkin

—“. Mari katsoi tutkistellen Johannaa. Johanna taas
vilkas! kiven toisella puolella olevia tyttöjä ja huomasi, että
nämät kuultelivat heidän puhettaan. Mari huomasi sen
myös. Hän kuiskasi Johannalle:

»Mennään kävelemään tuonne haarapihlajan luo, jos
et sinäkään halua noihin riehuihin ruveta osaa ottamaan."

Johanna suostuikin heti; ja niin läksivät he toisiaan
käsikynkästä hoivaten astumaan haarapihlajalle päin.

„Onpa niillä makea väli", kuiskattiin heidän selkänsä
takana ja useain suut olivat pilkallisessa hymyssä.

„No miks’ei, kun Niemelän Joonas on nyt ruvennut
kulkemaan tuolla Johannalla; täytyyhän siinä henkenä
olla", arveli toinen.
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«Kyllähän Joonas on yhtä paljon rakastellut monta
muutakin, kuin tuota Johannaa, eikä ole vielä ketäkään
ottanut", lisäsi kolmas.

»Kyllähän Joonas nyt Kuppilan Miinan kuitenkin en-
nen ottaisi, jolla on rahaa kuin mitä hyvään."

»Niin toki! Mutta Johanna näyttää nyt aikovan Nie-
melän Maijan avulla päästä väliin, mutta ei taida tapahtua."

»Pyh! kyllähän semmoisia nyt muitakin on Joonaalle
kuin tuokin, ei parempi kuin piikatytöt."

»Komeilee vaan kuin mampsellit."
»On olevinansa muita parempi."
»Onkohan se Joonas ollut edes kertaakaan sen luona?"
»Eiköhän pari kertaa —.“

»On useampiakin kertoja."
»No ei se nyt silti vielä mikään vissi asia ole."
»Eipä taida ollakaan —.“

»Tuota Maijaakin • kuinka tahtoo nyt olla ko-
vin tuon Johannan ystävänä!"

Tähän suuntaan jatkoivat tytöt keskusteluansa; vaan
Johanna ja Mari olivat jo ehtineet heistä hyvään matkaan.

»Missähän meidän Joonas nyt lienee, kun ei hän ole
tänne muiden joukossa tullut?" sanoi Mari ikäänkuin sivu-
mennen, vaan katsahti samassa veitikkamaisesti Johannaan.
Tämä taasen loi katseensa hätimitten Mariin ja hänestä sa-
maa kyytiä maahan.

»Ha ha haa!" kuului Marin raikas nauru. Johanna
oli hämillään ja punastunut.

»Älä vaan suutu, vaikka näin naurunkin", pyysi Mari
laaten vähemmälle nauramasta.

»Niin mitä siitä suuttuisin." Johanna nauroi it-
sekin.

»Kävikö meidän Joonas sinun luonasi viime yönä?"
»Ei sanota."
Taas nauroivat molemmat.
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«Sano vaan, mitäpäs tuosta, jos sen minulle sanoisit-
ki 11, koska se jo kerran tiedetään, että hän siellä kulkee.' 1

«Minnekäs sillä tiedolla sitten menisit?"
«Enpä juuri kauas; mutta huomaanpa jo kiertelevistä

vastauksistasi, että hän on ollut, hi hi hi hi;“
«Ha ha! naura nyt."
Puhe kääntyi vähäksi ajaksi toiselle taholle, mutta

pian otti Mari taas äskeisen asian käsille, virkkeen:
«Oletko kuullut, minkälaista jyräkkää kylissä jo pi-

detään Joonaasta ja sinusta?"
«Olen vähän. Mutta mitä sinä olet kuullut?"
«Voithan sitä jo ehkä edeltäkäsinkin aavistaa, ettei

se mitään hyvää ole, jota ihmiset toisistaan soittavat."
«Niin no, sen tiedän hyvinkin, mutta sanoppas nyt,

mitä ne nykyään minusta tietävät."
«Ne ovat vaan tuommoisia pahanpäiväisiä kiellitteliäin

juttuja, joita olen kuullut."
«Mitä? sano."

«No se Saaraleena teidän kylästä, joka kulkee neu-
lain kaupalla, se on pitänyt suurinta meteliä. Eräänäkin
päivänä se oli tullut ja ruvennut äidilleni huutamaan siitä,
kun Joonas kulkee sinun luonasi, vaikka olisi kyllä tilai-
suutta päästä Kuppilaankin. «Kuppilan Miina on tyttö,
jonka kelpaisi ottaa", niin oli hän alkanut «sillä on
rahaa niin, ettei ääriänsä tiedä, ja sitten niin hyvä työ-
ihminen, että pois siitä pitää olla; «edestä kengäs ja takaa
raudas", niin kun sanotaan; mutta mitä tuo Teerelän ho-
lotuuneu! makaa mollottaa liki puolta päivää, niin että

piika saa aina yksin kaikki aamutyöt toimittaa, kuu mampsu
vasta ylös nousee; sitten ei se jouda muuta Imin koristuk-
siaan skrympätä ja skrumpata ja naamaansa sminkata. Ja
niin paha luonto kuin sillä on,
Kerrankin kun olin pyytämässä sieltä pientä piimätilkkaa
se oli juuri silloin kun se Ville murhan teki niin se
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hyväkäs oli juuri panemaisillaan leiliini, kun ensin oli ai-
kansa viekoitellut minua, että menisin häntä kauppaamaan
emännäksi Kuppilan likalle, mutta kun hän sai kuulla, että
teidän Joonas oli lyönyt Heikkiä." —■ Yoi Johanna, en
ilkiä enään kertoa."

„Jatka vaan Mari eteenpäin", sanoi Johanna ja suunsa
oli halveksivassa hymyssä.

»Niin hän sanoi, että sinä tulit niin kauheaan
raivoon, että viskasit leilin lattiaan; ja vielä se vakuutti,
ettet sinä paljon siitä huolinut, vaikka Ville oli murhan
tehnyt, vaan että sinä Joonaaseen vaan raivostuit, kun se
oli veljeäsi lyönyt. Sitten se oli vielä sinusta arvellut, että
»kyllä se on kaunis nähdä, mutta karvas maistella."
Kuppilan Miinaa se oli kovasti kehunut äidilleni, ja käs-
kenyt äidin sanomaan kaikki Joonaalle. Kun äiti rupesi
näitä sitten kertomaan minulle ja Joonaalle, niin me pyrs-
kähdimme nauramaan. Äiti oli alussa olevinaan vähän to-
tinen, mutta nauramaan sekin rupesi. Joonas ei viitsinyt
kuulla loppuun asti tuota lorua, vaan pisti itsensä ovesta
pihalle, sanoen vaan „mitä joutavia juttelettekaan". On
sitä sitten muutkin paasanneet, vaan mitähän noista tarvit-
see huolia."

»Niin mitäpäs noista huolinkaan, kyllähän minä olen
saanut jo ennenkin tuollaisia kuulla", sanoi Johanna toti-
sena ja loukkaantuneen näköisenä. Mutta yhtäkaikki kum-
mastelen sitä suurta huolta, jota ihmiset ovat ruvenneet mi-
nusta pitämään. Tuo Saaraleena onkin minulle oikea paina-
jainen, hän on viekas piru ihmisen haamussa, sillä Joo-
naasta on hän myöskin jo ehtinyt meidän kylillä kielikelloa
soittamaan. No häntä en kiunmastelekaan, sillä eihän hänellä
ja hänen kalaisillansa ole muuta tointakaan, mutta niitä on
monta muuta. Eikö Nevaluhdan emäntä ole ollut jo siellä
näistä asioista rähisemässä? Hän tuli erään kerran minun vas-
taani ja alkoi kertoa kuinka Kuppilan Miina oli antanut vasi-
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kan nahan Niemelän Joonaalle, ja panetteli Joonasta. Hän
oli kyllä viisas, ettei virkannut mitään tietävänsä minun ja
Joonaan suhteista, mutta kyllä minä yskän ymmärsin".

«Ha hah! se on hupaista kuulla, kuinka ne asiat kul-
kevat. Ei tosin Nevaluhdan emäntä ole itse ollut meillä,
mutta se puolihupsu ruotiämmä teidän kylästä, on ollut, ja
hänen suustansa pääsi sanoja, joista nyt voin päättää, että
hän oli Nevaluhdan emännän lähettämä."

»Kumma kumma, että ruotiämmäkin —“

«Asiasta toiseen! Sanoppas nyt Johanna syy, min-
kä tähden sinä olet itsesi niin noiden hyppeliäin joukosta
vierottanut, kun ennen aina olit heidän joukossaan?"

«Koetappas nyt mennä omaan itseesi," sanoi Johan-
na vakaasti, «Jos sinusta ihmiset niin paljon murehtisi-
vat ja kieliä kantaisivat, niin menisitkö yhtähyvin ilomie-
lellä heidän joukkoonsa? Sinä itse tiedät paremmin kuin
minä, kuinka useat noista tytöistä ovat olleet minulle vi-
hollisia aina lapsuudestani saakka. Silloin jo kun äitini
kuoli ja minut vietiin tätini luo, katselivat naapurin tytöt
minua usein karsaasti ja haukkuivat, mutta me olimme .sen-
tään toisinaan hyvässäkin sovussa. Vaan nyt, kuu minä
tulin tätini luota kotiin, jossa olin lähes kymmenen vuotta,
luulin ensinnä, että vanhat eripuraisuudet olivat unhotetut.
Itupesin olemaan useasti heidän seurassaan. Pian huoma-
sin kuitenkin, että olin toivossani pettynyt, kuu aloin kuulla
kaikellaisia juttuja kylästä, joita he olivat minusta laati-
neet. Olen siis päättänyt olla kokonaan pois heidän seu-
rastaan. Mutta toisinaan tulee yksin 010 niin ikäväksi
niinkuin tänäkin ehtoona ja silloin tulee lähdetyksi edes
syrjästä katsomaan toisten huvia."

«Kyllähän puheessasi on perää", myönsi Mari, näyt-
täen osanottavaiselta ystävänsä suruun.

«Mutta sanoppas nyt, hyvä Maria, jos taidat eli tie-
dät, mikä on minussa niin hirveätä ja vihanalaista, jonka
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tähden muutamani ihmisten täytyy niin alituiseen kieliä
kantaa?" Johanna oli nöyrtyneen, melkeinpä rukoilevan nä-
köinen tätä sanoessaan.

„No en minä sitä nyt tiedä niin tarkkaan sanoa, yksi
puhuu yhtä, toinen toista, mutta —“

»Mutta, mitä? Aioit kai sanoa, että enin osa sanoo
minua ylpeäksi; niinkö?"

„Tiesitpä itsekin sen. Niin ne sanovat, ettei si-
nun kanssasi sovi yksikään ihminen, kun olet niin ylpeä
ja turski. Minä olen kyllä sanonut, että he valehtelevat,
mutta he väittävät vaan oman mielipiteensä oikeaksi."

„Älä enään Maria koeta väittääkään heitä vastaan,
sillä minä olen ylpeä ja sille en voi mitään",’alkoi Jo-
hanna nyt sanoa, ja hänen äänensä värähteli.

Hän jatkoi: „Älä pahaksi: Mari, jos minun vielä tässä
täytyy toisintaa äskeisen historiani. Sinä tiedät, kuinka
kaikki ihmiset ovat minua lapsuudestani saakka kohdelleet.
Isäni on ollut juomari, veljeni molemmat samoin ja sen li-
säksi on tuskin yhtäkään tappeina tapahtunut pitäjäässä,
niin ettei joku heistä olisi ollut siihen osallisena.

Sentähden ovat kaikki ihmiset ruvenneet kammoamaan
kaikkea, mikä vaan on Teerelästä. Minä olen tottunut
kuulemaan pilkka- ja haukkumasanoja koko sukukunnastani.
Tosin on usea ihminen minua säälien kohdellut ja ilman
sitä olisinkin joutunut hukkaan. Siunattu oli se aika kun
sain olla tätini luona, sillä minä olin jo unohtamaisillani
sen katkeruuden, jota pienempänä sain kokea. Mutta kun
minä tulin täysi kasvaneena kotiini takaisin, huomasin to-
sin, että naapurit minua ulkonaisesti kohtelivat ystävälli-
semmin kuin ennen, vaan sain pian huomata, että heidän
kohtelunsa oli vilpillinen. Sillä samat henkilöt, jotka oli-
vat olevinaau minun parhaita ystäviäni ja puhuivat paljasta
mettä oinain korvaini kuullen, olivat heti selkänsä kään-
nettyä valaneet karvasta myrkkyä maineeseni. Toiset ys-
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tavat kantavat näitä taas lämpiminä-leipinä minun tietooni.
Jospa he tyytyisivätkin tähän, mutta lie panettelevat useasti
minullekin kunniallisia ihmisiä ja kertovat taasen toisaalla,
että minä se olinkin, joka panettelin. Tästä syystä on mi-
nulle kasvanut ikään kuin epäluulo ja inho ihmisiä koh-
taan; erittäinkin niitä, jotka kielenpieksiöiksi jo entuudes-
taan tunnen, ja semmoisiksi tunnen enimmän osan ihmisiä.
Heidän seuraansa tahdon minä väistää; siitä syystä minua
sanotaan ylpeäksi. Siihen en voi mitään, josko käytök-
seni on oikea tai väärä, mutta minua on kokemus lapsuu-
destani saakka opettanut ja kasvattanut semmoiseksi kuin
nyt olen!“

»Pidätkö minunkin epäluotettavana ystävänä?“ ky-
säsi Mari hiljaa ja näyttäen siltä kun ystävänsä suru olisi
häneenkin koskenut.

»En Mari, sillä enhän siinä tapauksessa asioitani si-
nulle näin juuresta-jaksain kertoisikaan.“

Mari katsahti kiitollisesti Johannan kasvoihin, sillä
hänelle teki hyvää ystävän luottamuksen osoitus. He oli-
vat istahtaneet vierekkäin eräälle mättäälle ja pitivät kiinni
toisensa kädestä.

»Mutta emmeköhän lähde jo takaisin Tönkkälän
mäelle. Katsoppas kuinka ne teuhuvat ja pauhaavat, että
on kuin mehiläisparvi siellä survoisi. 1 ' Johanna henkäsi
syvään tämän sanottuaan, ikäänkuin olisi puhaltanut jakar-
koittanut itsestään pois kaikki surulliset ajatukset ja suunsa
meni taas herttaiseen hymyyn.

Ystävänsä huomasi tuon.

»Lähdetään vaan!“ huudahti hän, iloisesti hypähtäen
ylös, »mutta sinmi pitää ottaa osaa tanssiin ja unohtaa
kaikki surut tuuleen, näin hi hei!“ ja Mari pyöritti
nauraen toveriaan kädestä ympäri.

»Sinä nyt olet, kun Jehu juhlana." Johanna nauroi
myös jo vähän iloisemmasti, tätä sanoessaan.
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»Lupaatko hypellä?"
»Jos sinäkin lupaat, niin kentiesi —“

»No olkoon menneeksi!"
He lähtivät takaisin päin kulkemaan.
»Tuleekohan teidän Ville enään ikänä takaisin van-

keudesta?" kysyi Mari, kun olivat vähän aikaa puhumatta
astuneet.

„Jumala ties! En minä usko ainakaan, että hän tu-
lee", huokasi Johanna. »Kaksitoista vuotta on pitkä aika."

»Niin on", myönsi Maria.
Tytöt saapuivat keskustellen takaisin mäelle, missä

kuohuva tanssipiiri oli kasvanut monin kertaiseksi. Ison
piirin sisällä pyörivät aina kaksi ja kolme paria, yhtä ai-
kaa, pitäen kiinni syiitysten toisistaan. Pojat polkivat voi-
makkaasti hiekkaista pölyävää tannerta, melkein ilmassa
lennättäen ketteräjalkaisempia tyttöjä. Laulu raikui kauas
etäisyyteen ja linnut, jotka leposijansa olivat valinneet li-
keisten puiden oksille, pakenivat syvemmälle metsään, kir-
kuen ja piipattaen, kukin äänilaatunsa mukaan.

Erinäistä huomiota tuossa riemuitsevassa piirissä, he-
rätti eräs pienenlainen suutari, joka näytti jo olevan mie-
hen iässä. Hänellä oli vähän etukymäräinen vartalo ja
nyppyläinen naama. Suutari riehui ringin jokaisella nur-
kalla, kaapaten väliin yhden, väliin toisen käsiinsä, ja vie-
den riehuviin tanssin pyörteisiin. Kaikille tanssikumppa-
neille oli hänellä tiedossa sopiva laulun pätkä, jota pyö-
riessään lauloi. Hän näytti olevan kaikkein suosittu; ja
jokainen, jolla vaan siihen oli aikaa, katseli nauraen hänen
hupaisia liikkeitään. Useat tanssiat laulaa loilottivat hä-
nen tahtinsa mukaan, vaikka eivät monet lauluin sanoja
osanneetkaan.

Kuulkaamme mekin vähän aikaa hänen lauluaan, ja
katselkaamme miten ruumis, sääret ja pää tahdin mukai-
sesti notkahtelevat.
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Tuossa kaappaa lian ringin ulkopuolelta uneliaan nä-
köisen pojan, ja laulaa tanssiessaan:

„Älä sinä pelimanni primputtele,
Vaan pela pa pa Pakmannin valssi.
Tule sinä yäärä-sääri lötköttelhön
Mun kanssani loikan tanssi !•'

Poika pääsi vapaaksi ja pakeni pois ringistä, vaan
suutari sai nyt kahden tytön käsistä kiinni, pyöritti niitä
ja lauloi:

„Hai jui lauloi Kalle poika ja
Manuna se lauloi lelle,
Mistäs tiili se rakkaus

Kun meitä’ oli ennen? 11

„Hoi suutari! Tuleppas minun kanssani, kun emme
ole menneet vielä yhtäkään polskaa!" huusi eräs tyttö.

Käytännöllinen suutari oli heti valmis ja laski toiset
irralle.

~Kuinkas teitin passaa? Näin nyt ineitiu passaa,
Kuinkas teitin passaa? Näin nyt meitin passaa,
Minä isännäksi, sinä emännäksi.
Parhaltainen toisen passariksi. 11

Nyt ei hän huomannut sopivaa kumppania, niin hän
tanssi yksin ja lauloi:

„Vanha loikka ja uusi loikka
Ja kaksipa mull1 on loikkaa;
Toiselta sain minä rukkaset
Ja ensimmäist' oi ookkaan."

Niemelän Joonaskin oli jo sillä aikaa ehtinyt tulla
Tönkkälän mäelle, kun Johanna ja Mari olivat olleet Haara-
pihlajan luona käymässä. Hän oli ahkera tanssia; ja oi-
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lessaan seudun tyttöjen mielipoika, ei hänellä ollut vähää-
kään tilaisuutta rauhassa olemaan, vaan yksi toisensa pe-
rään veti hänet kainaloonsa.

Mari oli myös saanut Johannan kanssansa viedyksi pii-
ritanssiin. Toiset tytöt tämän nähtyään iskivät silmää ja
kuiskivat toisilleen: „Ahah! jopa Johannakin tuli rinkiin,
kun näki, että Joonaskin on.“

Sattumuksestako vai miten lienee Joonas kulkeentu-
nut sille puolelle piiriä, missä orpanansa ja morsiamen-
kokelaansa pyöriskelivät. Mutta kun Mari huomasi Joo-
naan, sivui hän tämän itsensä ja Johannan kanssa »rinki-
polskaan." Monen naapurin suu vetäysi ilveilevään hy-
myyn. Johanna käänsi punastuvat kasvonsa alaspäin ja
näyttipä Joonaankin vähä hämi voittavan. Mutta tässä ei
vielä kaikki lunnille joutumisen syyt; iloinen suutarimme
sattui myös vierimään niille paikoille ja nenäkkäästä, ku-
ten ainakin, kieppasi hän itsensä samaan ryhmään, laulaen:

„Alä sinä kultani toisa käänny.
Kun minä sormia kuippaan.
Huomenna tuon niinä sormuksen
Ja sitten ma pappilaan lippaan.“

Joonas oli jo hämiusä voittanut ja naurahteli vaan
muiden muassa suutarin laulun tähden. Vaan Johanna kävi
sen johdosta entistä punaisemmaksi poskiltaan. Ympärillä
olevat tytöt tuijottivat ilvehtien, vaan useain käytöksestä
voi huomata, että kiukku oli sydäntä likempänä kuin tuo
tekouauru. Johanna, kun huomasi, ettii heistä ilvettä teh-
tiin, tahtoi vetää kätensä Joonaan kädestä, silloin kun Ma-
rikin heistä erosi, vaan Joonaspa ei laskenutkaan Johan-
naa menemään, vaan kiukkuisesti silmäillen naurahtelevia
tyttöjä pyöritti hän morsiantaan rivakasti yhden tanssin,
pitäen päätänsä ylpeästi pystyssä, ja lauloi;
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«Kultani kanssa mä tanssin tanssin
Maantien veräjällä.
Jnttnämmiltä kieliä kikkaan
Kolmella penningillä."

Suutari oli myös tyttöjen ivan huomannut ja päätti
toimittaa siitä pienen koston. Ottaen tanssimaan Kuppilan
Miinan ja erään toisen, joiden hän oli huomannut tirsku-
van ia kuiskutelevan, lauloi hän:

„Ja vanha loikka se naurahteli
Vaikka suru oli sydämmellä,
Kun ensi yötäymden kullan
Makasin kainalolla."

Laulu sattui Miinaan, sillä olihan hän Joonaan enti-
nen kulta. Nenäänsä viuvotellen ja punastuen poistui hän
heti piirin ulkopuolelle ja toverinsa, jonka kanssa hän äs-
ken oli toisia ivannut, nauroi nyt hänellä itselleen ja jäi
piiriin.

Lienee tarpeellista muutamalla sanalla selvittää syytä,,
minkä vuoksi muut ivailivat Johannaa ja Joonasta. Tapa
on sellainen, että niiden, jotka vähänkin tiedetään olleen
keskenänsä jonkullaisissa rakkaus asioissa, pitää julkisuu-
dessa kaikin mokomin välttää yhdessä oloa ja suosionosoi-
tuksia toisiaan kohtaan. Mutta Joonas, ollen ylpeä luon-
toinen ja tieten olevansa hyvässä arvossa nuorison kesken,
näytti tahtovan itsevaltaisesti murtaa tuon omituisen tavan
sääntöjä.

Joonas tansitti yhä vieläkin Johannaa, joka jo oli
hämiusä uhalla voittannut ja voitostansa ylpeillen piti ul-
jaasti päätänsä pystyssä kieppuessaan kultansa kainalossa.
Ivailiain nauru katosi ja heidän silmän iskunsa muodostui
hölmömäiseksi töllistelemiseksi. Joonas huomasi sen ja hy-
myili sydämessään aatelien: ..jaan, se vasta nauraa, joka
viimeiseksi nauraa!" Vaan heti silloin laski hän Johannan
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h}-ppclystä, välttäen täten liikanaisuuksiin menemistä, ja
omistaen voiton oikealla hetkellä. Vilahdukselta katsahti-
vat he toisiaan ja sitten erosivat knmpanenkin eri taholle.

Joonas sekaantui heti toisien kanssa tanssiin, vaan
Johanna aikoi astua ulos piirin sisästä; keneenkään ei hän
katsahtanut ja suunsa oli vaan hienossa ylpeässä hymyssä.
Useat tytöt häntä vielä silmäilivät, vaan ne näyttivät saa-
neen, niin sanoaksemme, »nenäänsä".

„Tuleppas Johanna hyppelemään minun kanssani
vielä!“ huudahti muuan poika, tarttuen hänen käteensä,
kun hän oli piiristä ulos pääsemäisillään.

»No mennäänpä vaan!“ vastasi Johanna iloisesti; ja
pian vilisteli hän taas tanssin pyörteissä. Sitten kohtasi
hän vielä muutamia tuttujansa tyttöjä ja poikia, ja jäi niin
tavoin pitemmäksikin ajaksi piiriin ja näytti unohtaneen
kaikki elämän varjopuolet iloisen riehunnan sekaan.

Yö oli jo hyvinkin puolessa, kun vasta alkoi nuori-
solle kotiin lähtö mieleen johtua. Kaikki eivät kuitenkaan
raatsineet yhtä aikaa hupaisuuden helmasta ihanana kesä-
yönä poislähteä, vaan vähitellen, niinkuin oli tultukin, pois-
tui joukko joukon perään. Tönkkälänmäki jäi taasen hil-
jaiseksi, ja metsän villit pikku asukkaat saivat mukaisesti
yölepoaan sen ympäristöllä viettää.

Yli.

Niemelän Joonas ja hänen veljensä Moouu olivat or-
popoikia, joidenkumpasenkin oli, heidän vanhempainsa kuo-
leman jälkeen, ottanut kasvattaaksensa Niemelän isäntä, hei-
dän isänsä veli. Vanhempain jälkeen oli pojille jäänyt
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kumpasellekin perintörahaa, joka oli nyt jo kasvanut 4,000
markan suuruiseksi summaksi. Joonas tunnettiin siivoluon-
toiseksi ja säästäväiseksi, vaan veljensä Imijaili perintönsä
viinaveikkoin parissa.

Viime luvussa kerrotun tapauksen jälkeen levisivät
pian huhut ympäri pitäjästä, että tuo kelpo poika Nieme-
län Joonas, oli ruvennut toden-teolla kulkemaan rotuisen
Teerelän tyttären luona. Tästäkös seikasta nyt kielet päl-
pättämään, ja jokainen mummo ja mummon tytär tiesi aina
hiukkasen lisätä toistensa kertomuksiin siitä asiasta. Har-
vassa oli niitä, jotka tiesivät mitään mainittavaa hyvää
Johannasta, ja jospa joku tahtoisikin häntä puollustaa, niin
huulipa pian säälimättä lauseen: „sinä valehtelet!“ ja
„mitä parempi hän olisi kuin muukaan sukunsa 11 y. m.
Joonasta kummasteltiin, kun hän semmoisen pesän kanssa,
kun Teerelä on, ryhtyy mihinkään tekemisiin. Vaan eipä
hänkään nyt enää saanut oikein eheänä pitää entistä kul-
tapojan mainettaan, kun sitä ottivat oikein puolueettomat
arvosteliat arvostellakseen, vaan lokaa ja tahraa siinäkin
löysivät ne neitoset ja muijat, joilla on kyky arvostella ih-
misten arvoa, heidän sydämensä-taipumusten ja luonnon mu-
kaan. Ne, jotka tahtoivat kannattaa vaan niiden mielipi-
teitä, jotka olivat tehneet tarkempia tutkimuksia asiassa,
arvelivat: „Kumma, että tuo Joonas uskaltaa ottaa semmoi-
sen tuulihatun; äkäpussin; ylpeilevän riikinkukon kanako-
pista, semmoisesta resu-talosta kuin Teerelä on!“ „Kyllä
maar“, niin he jatkoivat, „ei siinä pitkälle kunniankukko
laula, jos Joonas vävyksikin Teerelään menee; ja minne-
käs muualle hän vaimoineen menisikään, kun Teerelään,
sillä eihän hänellä ole siellä missä nyt setänsä luona ren-
kinä palvelee, mitään kotia vaimolleen, eikä myös varoja
niin paljon, että kykenisi itselleen talon ostamaan. Muu
ei siis auta, kun mennä vävyksi Teerelään. Ylpeä luonto
ei kuitenkaan anna minnekään mäkitupalaiseksi ruveta."
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Suurempaa toimeliaisuutta kuin kukaan toinen, osoitti
kuitenkin Nevaluhdan emäntä, joka oli Kuppilan Miinan
täti ja ikäänkuin äiti, syystä että sisarensa Kuppilan emäntä
oli jo kuollut. Täti oli toivonut risti-äidin hellyydellä,
Niemelän Joonaasta sisarensa-tyttärelle kunnollista elämän
kumppalia. Tämä vilpitön toivo näyttikin jo .yhtenä ai-
kana uhkaavan toteutua kun Joonas jonkun kerran oli ol-
lut Miinan luona. Mutta mikä lienee pojan päähän päl-
kähtänyt, kun hän yhä useammin rupesi askeleensa ohjaa-
maan tuon resuisen naapuritalon, Teerelän luhtiin. Jos lai-
naamme tähän erään pojan lauseen, jolle Miina oli naiseksi
esitetty, niin saamme kentiesi, ainakin puolittain selville
Joonaankin eroamisen syyn.

»Ota nyt Miina vaimoksesi, sillä on rahaa niin, että
siihen uppoo!‘! sanoi muija, joka tyttöä mainitulle pojalle
esitteli.

„Hiisi vieköön! minä pidän hukkumista aina hengelle
vaarallisena asiana, vaikkapa kohta se tapahtuisi rahankin
sekaan; siksi toiseksi siinä on vaarassa hukkua ikävuosien-
kin sekaan." Näin poika vastasi hänen parastaan tarkoit-
tavalle akalle, vaan kainosti oli hän vielä itsekseen mutis-
sut; »Hänellä on niin pienet silmätkin, joka on merkki,
että hän rupeaa murskaamaan silmäin terveydeksi ja saan
hukkua vielä nuuska-toosaan."

Kun Nevaluhdan emäntä ensin sai kuulla, että hänen
ja Miinan toivo alkoi luhistua naapurin hyväksi kuten
aivan usein tapahtuu muidenkin hyväntahtoisten tätien toi-
vojen niin hän riensi Kuppilaan h eti kuulemaan ja
asiasta tarkempaa tietoa saamaan. Nyt piti ryhdyttämän
tehokkaisiin toimiin ja estää tuo alulla oleva asia, keinoilla
millä hyvänsä. Ohjelma, jonka mukaan tuo asia luultiin
toimeen saatavan, oli pian valmiina; jaNevaluhdan emäntä
lähti kotiinsa päättäen huomenna alottaa.

Huominenpäivä tuli. Kiireisesti toimitti emäntä aamu-
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askareensa ja valmisteli itseään kylään lähtemään, tapaa-
maan noita avuliaita ystäviään, n. k. Saaraleenaa, naapurin
emäntää y. m. Hän oli juuri aikeessa lähteä ulos, kun
huomasi ikkunasta katsoessaan, että Saareleena oli nyt juuri
heille tulossa.

»Kas Saaraleenaa!" äännähti emäntä itsekseen, »hänpä
tulee kuin kutsuttu, ettei minun tarvitse hänen mökilleen
saakka itseäni vaivatakkaan. Antaa hänen nyt tulla;
minä koetan mitä hänen liukas kielensä voi vaikuttaa asian
hyväksi."

Saaraleena tuli vaivalloisesti liikkuen, niinkuin en-
nenkin.

»Höh, herranen aika!" hän jo puoli ovessa vikisi,
»minnekäs emäntä nyt on menossa, kun noin on pyhä-
pohakassa? Ka kuinka hyvä teidän on vielä tuo sini-
raitainen hameenne! Mutta tottahan ne hyvänä pysyvät,
kun on monta, ettei tarvitse aina yhtä ja samaa hametta
pitää. Niin, mihinkä emäntä nyt oli menossa?"

»Tulkaahan istumaan Saaraleena. Olin vaan ai-
keessa lähteä kylään asialle."

»No niin, onhan sitä aina asioita, ja minäkin tulin
nyt juuri pahimmaksi teitä viivyttämään; mutta pianhan
mun asiani on ajettuna. Minä ajattelin pyytää emän-
nältä pientä villatukkoa, neuloilla vaihtaa. •—■ Talvi tulee
ja pitäisi laittaa vähän uusia lapoja sukkiin. Ho hoi!
köyhällä on niin monellaiset tarpeet."

»Saadaan katsoa. Ottakaa nyt tästä ensinnä voi-
leipää; tuossa kupissa on piimää, saatte vähän haukata.

Minä käyn sillä aikaa katsomassa villoja. Mutta mitä
sieltä kylästä päin nyt kuuluu?"

»Kiitoksia Jäs’kosthon! kuinka tuo emäntä on aina
köyhälle hyvä! No enpähän sieltä kylästä nyt tiedä
muuta, mutta sitä nyt koko mailina puhuu ja ihmettelee,
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kun Niemelän Joonas on ruvennut kulkemaan tuon Teere-
län tytär-hyväkkään luona.“

»No hyvin suotu! Mitäpä siitä nyt sitten puhu-
taan?"

„No onhan siinä puhumista, hyvä emäntä! kun poika
on niin pössöö ja lakkaa kulkemasta Kuppilan Miinalla;

ja sitten rupeaa menemään tuommoiseen rottakaan. —“

»Kuppilan Miina hänelle antoi vasikan-nahan!"
„Kuule! vai Miina se vasikan-nahan onkin anta-

nut! ja kylällä puhutaan, että Joonas on Miinalle antanut.
No valehdellaan sitä vähemmässäkin asiassa."

»Se on sillä tavalla, että kun Joonas oli yhden ker-
ran käynyt siellä Teerelässä, ja tuli sitten taas Miinan
tykö, niin Miina sanoi, että hän pisti vasikan-nahat kou-
raan. Mutta sepä on hävytöntä, kun ue ihmiset sen sii-
hellaihin ovat laittaneet, että Joonas olisi eron tehnyt.

Se on ainakin Teerelän Johannan laittama touhu!"
„Mutta ainakin! ihan varmaan!" Saaraleena löi kä-

siänsä yhteen.
„Pitäisipä sen kiusalla laittaa niin, että Joonaan ja

Miinan kaupat tulisivat uusituksi; vaikka kyllähän Miina
on vastahakoinen niin, etten tiedä saisinko tuota myönty-
mään." Emäntää kutkutti nauru.

»Kuulkaas emäntä! Minä kävin tässä joku aika taka-
perin, kun jo puhuttiin, ettei Joonas enää käy Kuppilassa

niin minä kävin Niemelässä, mutta en tavannut Joo-
nasta kotoa, vaan emännälle minä sanoin, että neuvokaa
nyt J . . . län tähden sitä poikaa, ettei se suotta itseänsä
heitä semmoisen kiusauksen pesään kun Teerelään, ja jotta
se avaisi silmänsä ja katselis tarkemmin sitä »Hikkaa",
eikä antaisi itseänsä ulkonäön narrata; minä sanoin,
että kyliä se on kaunis nähdä, mutta karvas maistella!
niin minä sanoin."

0
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„No ei se nyt sen puolesta olisi tuo kauppojen uusi*
minen tarpeellista, ettei Miina miestä saa —“

„Johan minä sen tiedän!“ keskeytti Saaraleena. E-
mäntä jatkoi:

„ mutta koska ne sen nyt kerran ovat niin
laittaneet ja tällänneet, että Joonaan puolesta on ero tul-
lut, niin saisipa se asia tulla uusituksi, että ne näkisivät
kenellä ohjat ovat, rikkaalla vai köyhälläkö. Onko Saa-
raaleena kuullut, että sen Teerelän tyttären pitäisi ruven-
neen ryyppimään?"

„Kaikkea vielä, hyvät ihmiset!“ Saaraleena taas pau-
kautti käsiä polviinsa. „En ole tuota kuullut! Voisikohan
se olla mahdollista, kun hän on niin panski ja ylpeä?“

»Kummaa se tosin olisi, enkä minäkään tahdo sitä
uskoa; mutta kyllä se todeksikin sopii; voihan sukutauti
tarttua?"

»Niin niin, sukutauti. Mutta aivaupa se „flikka“
olisi sitten hunnikolla! ■—“

»No aivan. —• Mutta älkää nyt vaan muualla sanoko,
että minä olen tätä puhunut! En minä puolestani usko tätä
oikein todeksi, vaikka kyllä sitä niin sanotaan, että on
usein hyvässäkin pölinässä."

»Taikkama*) sitä sanoisin! luultaisiin pian teitä
tämän huudon nostajaksi."

»Minä saisin vaan syyttömästi kärsiä, kun en usko-
kaan oikein, että tuossa jutussa on perää."

»Niin todesta! Mutta Niemelän emäntäkään ei ai-
nakaan tiedä vielä tuosta jutusta mitään."

„Mitä Niemelän emäntä silloin sanoi teille kun te
olitte siellä?"

„Kyllä se oli mielestäni hyvin murheellinen Joonaan
tähden, mutta se on niin hiljainen, ettei siltä saa juuri mi-

*) Jotain vannomista tarkoittava sana.
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tään selkoa, mitä se ajattelee. Mutta kun se nyt saa tuon
kuulla, niin kyllä se lakkauttaa Joonaan Teerelässä kulun,
se on varma."

„Älkää nyt Saaraleena sentään vielä sanoko Nieme-
lässä, että Teerelän Johanna on ryyppimään ruvennut, sillä
ei sitä nyt tiedä vaikka se olisi valhetta, ja se on niin
paha kun ihmisestä valehdellaan, niinkuin tämmöisissä asi-
oissa aina tahdotaan pauna „ varsi kauhalle, niin että jos
joku on vähäu syyllinen, niin se Jumala paratkoon!
panetellaan kahta pahemmaksi. Eipä se taida Johanna-
kaan niin pahaluontoinen olla kuin sanotaan. Tämä
maailma on niin paha!" Emäntä itki sydämellisesti maailman
viekkautta ja pahuutta.

„Kun te emäntä kulta tietäisitte!" huudahti Saara-
leena innostuneena, „mutta te ette tiedä ettekä usko muuta
kun hyvää kaikista ihmisistä, niinkuin te itsekin olette
hyvä. Nytkin riihiaikana on Teerelässä menty riihelle
vasta, kun muut ihmiset jo ovat tulleet eineelle. Ja aamu-
silla, heti kun silmänsä auki saavat, riitelevät jo sängystä
päin ja tappelevatkin usein niin, että väliin ovat paitasil-
laan yhdessä nipussa. Niin se on. Kyllä se on semmoista
elämää siinä talossa, että sylkekää minun silmilleni, jos
Joonas siellä tulee toimeen yhdenkään vuoden, kun se sinne
vävyksi menee, - sen minä sanon!"

„Onko Saaraleena milloinkaan puhunut Joonaalle it-
selle?"

„En, kun en ole häntä tavannut. Mutta enköhän
minä rupea asiamieheksi, että siitä parista tulee aikanansa
ero, ennen kuin ehtivät kauppoja oikein vissiksi tekemään,

ja laitan niin, että Miinan ja Joonaan kaupat uusitaan.
Sillä ne olisivat kuitenkin pariksi sopivimmat; eikö niin
emäntä ?“

„No niin kaiketi minäkin luulisin. Kyllä minäkip
puolestani koetan ottaa Miinaa taivuttaakseni suostumaan.
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jos te saatte Joonaan taipumaan, jota en luule kuitenkaan
niin vaikeaksi."

„Ensi tilassa menen Niemelään ja talidon tavata Joo-
naan itsen vaikka millä tavalla."

«Mutta tottahan Saaraleena nyt niin paljon ymmär-
tää, etfette niin sano, että teitä on Miinan puolesta pantu
kauppoja uusimaan? Älkää olko siitä tietävinännekään;
ajakaa vaan niin kuin omaa asiaanne!"

«Taikkama! kyllähän sen verran ymmärrän! Enhän
minä ensi kertaa mene naimis-kauppoja hieromaan!" Saa-
raleena nauraa kitkutti.

«Niinpä niinkin! Vaan niin kun sanoin, kyllähän
Miina miehiä saisi ja olisi jo saanutkin vaikka tusinoittain,
mutta ei se kaikista huoli. En tiedä mikä kumma häntä
tuohon Joonaaseen veti, kun se niin siitä tykkäsi. Mutta
kun hän kuuli, että poika oli kerran käynyt tuolla Teere-
lässä, niin heitti kun heittikin, ensi tapaamassa, pojalle
vasikan-nahat vasten naamaa ja sanoi, ettei hän ole ke-
nenkään hätävara."

«Se oli oikein tehty. Semmoisen tytön sopii-
kin heitellä vasikannahkoja pojille."

Emäntä pistäysi nyt vähäksi ajaksi ulos tuvasta, ja
palasi pian takaisin tuoden muassaan villoja.

„Tässä on nyt teille villatnkko, ei niistä tarvitse
neuloja antaa. Antakaa nyt tuo leilinne minulle, niin minä
panen siihen vähän piimää."

«Tuhansia kiitoksia, emäntä! Tässä on leilini."
Emäntä otti Saaraleenan leilin ja täytti sen piimällä;

vieläpä pisti leivän ja juustonkin tämän nyytirn.
Toinen lupasi toimittaa asian Niemelässä parhaan

taitonsa mukaan ja kosteli kymmeniä kertoja emännän an-
timista. Emäntä pyysi vielä, ettei häntä tuohon asiaan
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sekoitettaisi. Saaraleena lähti sitten kotia päin, täynnä
intoa nuorison naima-asiain tähden. Kun hän oli vähään
matkaan päässyt, puhkesi hän itsekseen puhumaan; „Ju-
mala suokoon, että nyt saisin tuon asian tapahtumaan!
Kyllä tuo emäntä sen maksaisi niin hyvin, ettei olisi sit-
ten taas vähään aikaan murhetta elannosta. Ja sitten minä
koetan saada sen Johannan suostumaan Kuppilan likkaan,
kun se likka aina sitä pyytää ja lupaa antaa viisikymmentä
markkaa, jos saan Johannan taipumaan. Ei suinkaan se
olisi Nevaluhdan emännän mieleen, jos minä Johannan li-
kalle kosisin vaikka en sentään tiedä liuoksiko hän
siitä mitään, kun vaan Joonaan saisi sille vanhalle piialle.
Ho hoi! eihän tämä toimi ole mitään syntiä, kun Jumala
on sen mulle kerran elin-keinoksi luonut —“

Nevaluhdan emäntä jäi seisomaan keskilattialle, kun
Saaraleena lähti. Hänen kasvonsa osoittivat tyytyväisyyttä;
ja solmiellessaan päähuiviansa puheli hän: „Se oli nyt hyvä,
että sain tuon Saaraleenan asiaa toimittamaan. Jos kukaan
sitä kunnolla toimittaa, niin se on juuri hän. Kyllä maar
tuo Johannan ryyppimisen juttukin pian leviää ympäri pi-
täjien, kun sen Saaraleena sai tietoonsa. Se on vaan
vähän vaarallista; jos hän lörpöttelee saaneensa sitä mi-
nulta kuulla, niin minä tulen huhun nostajaksi, - sillä
enhän minä ole sitä keneltäkään kuullut mutta jos
niin hullusti kävisi, niin minä saatan sanoa, että Saaraleena
valehtelee. Sen uskoo jokainen, sillä ei Saaraleenan pu-
heet ole muutenkaan niin taatusti tosia. Minä nyt käyn
vielä edes jossain kylässä, ja kummapa on, jos ei Miina
Joonasta saa!“ Hän sulki tuvan oven lukkoon, ja lähti ku-
toen sukkaa taljaksensa tassuttamaan kylälle päin.
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VIII.

Muutamia päiviä oli jo edellisestä kulunut. Hallaa
oli maassa, ilma sumuinen ja keveästi sekautui Teerelän
takan-piipusta pölisevä savu siihen. Kiinni ollut porstuan
ovi avautui jo kello 4 aamulla ja Johanna ilmestyi por-
taille. Suorastaan astui hän luttirakennusta kohden ja al-
koi koputtaa liitin alla olevan puodin oveen. „Maija nouse
ylös!“ hän huusi, vaan vastausta ei kuulunut. Kolkutus
uudistettiin lujempaa; „noh! noh!“ vastasi piika jahitin si-
sältä kuuluvista kolinoista voi päättää, että hän oli jo jal-
keilla. Samat temput uudistettiin vähän kovemmassa muo-
dossa toisen Intin ovella, missä renkipoika makasi. Sieltä

vaan ei kuulunut mitään vastausta, Johanna otti kiven
maasta ja heitti sen lutin oveen. „Noh!" kuului sieltäkin
vastaus. Piika tuli jo silloin hitistä ulos ja meni Johan-
nan kanssa yhdessä tupaan. Siellä rupesi Johanna herät-
tämään isäänsä ja Heikkiä. Ensinnä meni hän isänsä vuo-
teen luo ja sanoi: „Isä! kello on kohta 4, nouskaa ylös
riihelle!"

„Nooh! ei sinne nyt niin kiirettä ole“, arveli ukko,
vaan nousi kuitenkin istuvilleen vuoteen laidalle. Nyt tuli
Heikin vuoro. Johanna tukasi häntä tuntuvasti kylkeen.
„Nouse ylös riihelle! muiden riihistä alkaa jo kuulua vars-
tain kopsetta."

„No älä nyt niin metelöitse, kyllähän tässä nyt vä-
hemmälläkin ehditään", murisi Heikki ja toimi vielä levol-
lisesti kasvojaan tyynyihin.

Isäukko oli jo sillä välin ehtinyt nousta ylös ja puki
rivakasti vaatteita päällensä. Poikakin oli jo hitistä tullut
tupaan. Isäntä otti viinapullon kaapista, ryyppäsi itse ja
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tarjosi muillekin. Jokainen ryyppäsi, Heikkikin, joka vielä
oli sängyssä, sai osansa.

Kaikki toiset olisivat jo olleet valmiit lälitemään rii-
heen, mutta Heikillä oli vasta housut jaloissa ja hän etsis-
keli ympäri huonetta muita vaatteitaan, silmät harastaen
ja tukka pörrössä. Johanna käänsi vielä vesipadan tulelle
ja korjasi puut, etteivät poissa oltaissa vierähtäisi lattiaan.

«Lähdetään menemään!“ sanoi isäntä, kun näki toi-
sien olevan valmiina. «Jos me rupeamme tässä Heikkiä
odottamaan, niin on puolipäivä ennenkuin riiheen ehdimme."
He lähtivät. Johanna ajatteli itsekseen: «On tuo isä sen-
tään paljon parempi Heikkiä, sillä hän tekee työtä edes
silloin kun ei ole juomingissa; mutta Heikki on aina yhtä
nuhjuinen."

Noin hyvä puolituntia oli kulunut toisien lähdöstä,
kun Heikki vasta oli valmiina ja rupesi hiljalleen laapus-
tamaan riihtä kohden.

Johanna ei kuitenkaan joutanut kauan riihessä ole-
maan, sillä hänen täytyi lähteä kotiin laittamaan ruokaa ja
korjaamaan karjan päiväksi laitumelle.

Kun hän oli saapunut kotiin ja tuskin ehtinyt puh-
distamaan itsensä riihen tomuista, tuli Saaraleena tupaan.

«Varhainpa on Saaraleena nyt liikkeellä!" sanoi Jo-
hanna pyyhkiessään pestyjä kasvojaan.

«Täytyy olla, köyhän täytyy olla aamusta aikaisin
myöhäiseen iltaan liikkeellä, jos elää tahtoo." Saaralee-
nan ääni oli harras ja surullisen valittava.

«Mitä turhia puhutte! Ettehän vielä niin kovin köyhä
ja kurja ole; ja jos kovin vanhaksi elätte, niin kyllähän
ruoti elättää."

«Jumala varjele ihmistä ruotiin joutumasta, kyllä siinä
ainakin tarkenee; tottahan Herra korjaakin omansa pois,
ennenkun niin vanhaksi tulee!"
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Johanna ei tähän nyt vastannut mitään, vaan toimitti
kiireesti astiain pesua.

»KuuleS Johanna!“ rupesi muori vähän ajan perästä
visertämään, „minun olis sulien vähän asiaa“.

„Noh, ja mitä asiaa sitten?" kysäsi Johanna naurah-
taen ja silmäili Saaraleenaa. Tämä lähestyi pudistaen lei-
killisesti nyrkkiänsä ja ollen hyvin totinen ja hyvän suopa
näöltään, hän alkoi puhua: „Sinä olet hullu tyttö, kun pi-
dät tuon Niemelän Joonaan parempana kuin Kuppilan li-
kan; mitä Joonaan rahat ovat likan rikkauksiin verrattuna!

Ei minun asiaan tule, mutta minä pidän sinusta niin
paljon sinä olet kun oma lapseni; olet aina ollut hyvä
ja antelias minua kohtaan; mutta jos nyt otat tuon kova-
sydämisen miehen, niinkuin Niemelän Joonasta sanotaan,
niin sinä saat murheella viettää elämäsi, etkä uskalla enää,
niin kuin ennen, köyhillekään antaa mitään; ja köyhäin
siunaus auttaa paljon, se auttaa paljon, usko se lapsi!"
ja muori totisesti itki ja vuodatti kyyneleitäkin.

Johanna katsahti epäluuloisesti muoriin, mutta rupesi
kuitenkin häntä lohduttamaan ja surkuttelemaan.

..Älkää itkekö turhasta, Joonaan päälle on teille var-
maankin valehdeltu, sillä hänellä —“ mutta Johanna
huomasi, että hän aikoi mennä nyt liian pitkälle, jakäänsi
sen vuoksi puheen toiselle taholle, „ —— ja kukapa
sen nyt vielä tietää tuleeko koko asiasta mitään". Hän
nauroi. Muori astui nyt oikein likelle ja sanoi sydämmel-
lisellä hartaudella;

„Ota nyt, kuule, tuo Kuppilan likka, niin sinulta ei
tule milloinkaan leipä puuttumaan; sen tiedät ilman minun
sanomattanikin."

„Minä olen itsekin köyhä, enkä siis kelpaa niin rik-
kaan verroille pantavaksi; minä tyydyn vaan köyhempään,
ja ajattelen, että Jumalalla on enemmän jakamatonta kuin
jaettua tavaraa."



89TEERELÄN PERHE.

»Älä, lapsi kulta, luule sentään, että Jumala tulee ta-
varoitansa maas-jalkaisin jakamaan. Parempi on aina
olla rikkaana kuin köyhänä."

Johanna pani nyt pesemänsä astian pois kädestään
ja asettui seisomaan Saaraleenan eteen, pannen molemmat
kätensä lantioille. Näin ollen hän hymyillen sanoi:

»Saavaleena! tämä asia rupeaa käymään nyt jo liian
pitkälle. Kuppilan likasta en huoli, vaikka hän seisois
rahatynuyrissä korvia myöten. Tämä on viimeinen sanani
tästä asiasta!"

Muori hämmästyi tuota lujaa vastausta niin, että pe-
rääntyi askeleen taaksepäin.

»Voi kuinka olet kovapäinen ja omaa etuasi ymmär-
tämätön! Mutta mitäs minun auttaa, kun et sinä taivu “

»En, minä en taivu!"
»Mikä pahahenki sinua siihen Joonaasen kiinnittää!?

Taidat luulla että se aina pysyy yhtä nuhteettomana
ja juomattomana, mutta odota! Kyllä hänkin vielä juo niin
kuin muutkin miehet ja kuuluupa se nytkin jo salaisesti
olevan tämän tuostakin aika hutikassa —."

»Sempä te valelitelette läpi kuuman kurkkunne!"
huudahti Johanna tulipunaisena kiukusta ja hän pusersi lu-
jasti kauhan varresta, joka hänellä sattui kädessä olemaan.

»Älä nyt kovin huuda! En minä sitä omasta pääs-
täni sano, vaan olen kuullut sitä paremmilta ihmisiltä kuin
sinä ja minä vai valehtelen minä! Sanoppas milloinka
olet minun valheisiini kompastunut?"

»Jo sata kertaa! jo sata kertaa!"
»Opi puhumaan ihmisittäin vanhemmillesi ihmisille!

Vaikka olenkin köyhä, ei ole kukaan minua valheesta
soimannut, vaikka olen näin vanhaksi elänyt. Puhtaat
Jumalan kiitos! ovat aina jälkeni olleet; eikä kukaan
ole minua noin hävyttömästi valehteliaksi soimannut, kun
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sinä, pyyh, yli, yli, yli, yyh!" ja muori itkeä kyhnytti
oikein pitkän valitusvirren.

„Älkää nyt itseänne vaan puhki itkekö; sanokaa
vaan, kuka teille on sanonut, että Joonas juo, niin en en-
.sinkään tahdo teitä valehteliaksi soimata."

„En minä ole mikään kielien kantaja, enkä siis sano,
kuka sitä minulle kertoi, mutta valehtelia en silti ole, sen
.sinun pitää tunnustaa, tyttö!"

»Kuinka vaan itse tahdotte!" virkkoi Johanna ivalli-
sella totisuudella, ja jatkoi: „Joko nyt on asianne sanot-
tuna? Minä luulen, ettei meillä ole enään mitään puhumista
tästä asiasta, jota varten sanotte tulleenne."

„Ei minulla ole enään muuta sanomista, mutta sen
vaan sanon, ja muista mun sanani, että vielä sinunkin ko-
peutesi maailma masaa, etkä sinä niin hyvää miestä saa
kun luulet. Muista, että Saaraleena sen on sanonut .“

»Niin, niin, kyllä muistan, mutta hyvästi nyt! Mi-
nulla ei ole enään aikaa teitä kuulla." Johanna nauroija
puuhaeli ahkerasti perunoita pataan panemassa.

..Hyvästi, hyvästi! mutta katua saat, että minua näin
kohtelet, häpeemätön iso-suu! —“

»Kyllä, kyllä minä kadun, olkaa vakuutettu siitä!
Minun olisi kai nytkin pitänyt pistää mosseloonne voit,
juustot ja leivät kielien kantamisenne palkaksi, ho höh!
Kiitos vaan hyvistä neuvoistanne tällä kertaa!" ja nauraen
paukutti Johanna rautaisella hiilihangolla padan laitaan, sillä
tavalla kunnioittaen Saaraleenan poislähtöä, joka, kiukusta
puhkeamaisillaan, teki juuri niin kiireistä menoa, että oli
oikein ihme miten hänen kipeät raajansa niin sukkelaan
kulkuun olivatkaan mahdolliset.

Tiellä sattui Kuppilan likka tulemaan Saaraleenan
vastaan.

„Tuletteko Teerelästä?" kysyi edellä mainittu.
»Tulen, ja sen sanon myös sinulle, että heitä hiiteen
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sen Johannan meinaaminen! Tottahan niitä nyt on vielä
ihmisiäkin. Olin vähällä pääni menettää siellä. Entä
se nyt vasta on täysi piru."

„No no!" keskeytti likka, „olkoon se nyt sillääu.
Älkää te nyt sitä vaan ympäri maailman hoilottako, että
minä olen teidän pyytänyt Teerelän Johannaa minulle ko-
simaan."

likka meni jo, eikä kuullut enään, vaikka Saaraleena
jotain hänen peräänsä säliisi.

„Kyllä minä olinkin tomppeli!" murisi likka men-
nessään, „kim tuommoisen kielipussin panin sinne asiaani
ajamaan. Pahuus! kun en ennen katsonut eteeni,
kun tuo Joonas ehti jo sen Johannan kanssa niin vissit kau-
pat tekemään; —• mutta en minä sitä niin helkkunan puls-
kaksi huomannutkaan ennen kuin nyt vasta. Tarvifc-
sis sitä Joonasta vähän löylyttää kun vaan uskaltaisin
mutta se on väkevä kun karhu! Kyllä vaan se hyvän
selkäsaunan tarvitsis saada, kun pitäjään komeimman ty-
tön vie aivan naapuristani. Ääh! kun en katsonut ai-
kanani eteeni!"

likka saapui nyt jo riiheen, alkoi siellä hurjan ta-
voin varstalla lyhteitä paukuttelemaan ja katkoi sillä ta-
ialla useita varstan-niskoja. Työtoverinsa katselivat häntä

kummastellen.
»Mikä paha henki tuota likkaa riivaa?" sanoivat he,

eivätkä osanneet aavistaakaan, että poika koetti tällä tavoin
haihduttaa pettyneen rakkautensa tähden polttavaa kiukkua.

IX.

Oli pimeänlainen syysyö. Poikajoukko seisoi erään
talon pihassa, Suhjalan kylässä, vihellellen, haastellen, laulel-
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Len ja viluansa valitellen. Oli joukossa vanhoja tuttavia-
kin, nimittäin Kuppilan likka, Niemelän Joonas, Teerelän
Heikki ja pikku suutari.

Joonasta ei näyttänyt huvittavan joukossa 010, vaan
yhä vartosi hän tilaisuutta, päästäkseen pois pujahtamaan.
Kuppilan likka vihoiteli ja pyörähteli saappaan korkolla
ympäri, näyttäen olevan tavattoman rattoisalla tuulella.
Vähän juovuksissa näytti muut olevan, paitsi Joonas.
Tuon tuostakin vaihteli likka kahden joukossa olevan po-
jan kanssa salaperäisiä sukkeluus-sanoja, joille sitte kaikin
naurettiin. Joonas seisoi kuin neuloilla eikä huvittavan
näyttänyt kaikkia muitakaan joukossa olevia. Suutarille-
kin, joka aina, mihin hyvänsä hän sattui tulemaan, heti pe-
rehtyi jokaisen parissa, näytti tuo ilveileminen oudolta ja
vieraalta.

Vihdoin Joonas tuohon tirskumiseen ja ilveilemiseen
kyllästyi ja lähti kävelemään tielle päin, josta hän ohjasi
askeleensa Teerelää kohden. Kun hän oli näkyvistä pois
joutunut, rupesi Kuppilan likka juoksemaan erään välyy-
sen kautta vainiolle ja ne kaksi poikaa, joidenka kanssa
hän oli teikaroinut, seurasivat muassa. Näytti siltä, kun
olisi jostain kujeesta edeltäpäin sovittu. Jälelle jääneet
alkoivat kummastellen toisiltaan kysellä, „mitä tuossa nyt
oikein tarkoitettiin ?“

»Kyllä siellä nyt koetetaan 1 ' *) virkkoi yksi vilkuttaen
salaperäisesti silmiänsä.

„ Varmaan!“ lisäsi toinen.
Vähän aikaa vaihetettuaan arveluitaan, läksivät joka

mies hiipimään edellä menneiden perään, nähdäkseen mi-
ten kaikki päättyisi.

Joonas käveli yksinään omaa tietään vähääkään aavis-

"} Tarkoittaa tappelua.
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tamatta toisien vehkeitä. Kiireesti hän astui ikäänkuin
maa jalkojaan polttaisi.

Hän puhui hiljaa itsekseen, väliin pudistaen kätensä
lujaan nyrkkiin.

„P . . . le! nyrkilläni musertaisin kaikki maailman
pitkäkieliset eukot! Miksi sekaantuvat he muiden asioi-
hin? Jos he vallan perättömästä niin kauheasti parjaavat
Johannaa, niin onhan maailma täynnä paljaita helvetin asuk-
kaita! ■—■ Eiköhän sentähden mahtane olla Johannassakin
jotain vikaa. Ah, Herra varjele! ettei se niin olisi!
Kyliä nyt häntä tutkin ja tunnustelen; minä haen käsiini
hänen sydämensä syvimmänkin sopukan. Kumma on jos
en selville saa sitä pahaa, joka siellä sanotaan asuvan;
ja jos sieltä sitä niin suuressa määrässä löydän, niin —“

hän pudisti lujasti nyrkkejänsä „ eron tahdon!
sen tahdon tehdä, vaikka sydämeni verta vuotaisi! Uh!
hirmuinen sekin ajatus! Minä voisin mennä vaikka hel-
vettiin alas, jos hänestä pitäisi eroaman; sielläkään ei mi-
nulle olisi liian kuuma.
ja varoitti minua, sekä kielsi Johannan luo enään mene-
mästä. Ei hän ole koskaan ennen niin puhunut; hän-
kin jo epäilee Johannaa —. Hyi! oikein värisyttää sekin
kun sanotaan, että Johanna juo —. Sen sanon kuitenkin
vielä mustimmaksi valheeksi, minkä kielilakkarit ovat mil-
loinkaan keksineet! Mutta kun vielä kuiskataan, että
Johanna tarjoaa itsensä Kuppilan likalle, vaikka hän on jo
minulle lupauksensa tehnyt. Voi huutava s . . . na! kun sai-
sin selville kuka sen huhun on laittanut! Yoi sitä Saara-
leenaa kun pääsen hänen juttujensa perille! Tuo tuo Kuppi-
lan Miina! Haa! mitenkähän Olinkaan niin hullu, että tai-
sin kerran häntä omakseni ajatella •—■ —. Tämä sormus
täältä taskustani tulee nyt Johannalle jäämään, niin se
tulee jäämään hänelle; toisin ei voi käydä, mutta en-
sin tahdon häntä tutkia ja kiusata. 11 Hän astui nyt muu-
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tämän askeleen rauhallisen näköisenä, mutta sitten hän äk-
kiä kohotti vimmastuneena lujat nyrkkinsä ilmaan ja sorisi
hampaittensa välistä; »Jos Kuppilan likka olisi minua on-
nellisempi ja Johanna saisi niin kummia asioita silloin
pitäisi Suhjalassa kuuluman! 11 Joonas katsahti nyt taak-
sensa, sillä siellä kuului juoksevan jalan kopsetta ja sa-
massa seisahtuikin pikku suutari hengästyneenä hänen vie-
reensä.

~Joonas! katso eteesi, sinua aiotaan lyödä! 11 kuis
kutti suutari.

„Lyödä! kuka?11

»Kuppilan likka ja ne toiset, joidenka kanssa hän
äsken oli niin henkenä. 11

»Ja nekö aikovat minua kurittaa? .. . Eikö heidän
joukossaan ole muita? 11

»Ei 11 .

Joonaan suu vetäysi uhkaavaan hymyyn. Semmoisia
pitää olla kymmenen, ennen kun ne minua kurittavat!"
hän huudahti ja heilutti nyrkkejänsä.

»Katso vaan eteesi! 11 muistutti suutari.
»Missä ne sitten ovat?11

»Minä luulen, että ne juoksivat Teerelän kartanoon. 11

»Kun saisin edes kangen. 11

»Tuos on!11 Suutari osotti tien vieressä olevaan ai-
taan. Joonas taittoi siitä seipään; suutari teki samoin.
Nyt lähdettiin kiireesti Teerelään päin. Vaan kun tultiin
kartanolle, alkoi suutari jäädä; kenties! ei hänellä ollut ai-
van varma luottamus kahkeensa. Joonas ei häntä odotel-
lut, eikä kehoittanut, vaan meni yksin. Keskipihalla hän
seisahti ja kuunteli. Siinä huomasi hän, että Intin oven
raosta pilkisti esiin valkean valoa. Mielihouruksissa astui
hän likemmäksi hitin rappusia. Taas hän seisahtui, sillä
tutista kuului jotain melua; hän kuuli Johannan puhuvan
kiivaasti; »Pois! älä tule minun sänkyyni! likka,
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kuulitko! Minä lähden täältä tupaan!“ likan ääni
kuului aina väliin: „No älä nyt hätäile! —-Ka enhän
minä nyt sinua syödä pyydä!“ Sitten oli taasen hiljaista.
Joonaan sydän tykytti kiivaasti. „Mitä merkitsee tuo
hiljaisuus huoneessa! Tämä ajatus kävi kuin salama hänen
sielunsa läpitse. Ensin aluksi päätti hän rynnätä väkival-
lalla sisään, vaan huomasi heti, että olisi edullisempaa mennä
sinne hiljaisesti koputtelemaan, niin kentiesi päästäisivät
arvelematta sisään. Tuumasta toimeen! Hän kaahi rauhal-
lisesti rappuja ylös ja alkoi koputtaa ovelle.

„Pois likka! Minä avajan oven!“ kuului Johanna sa-
novan. Vastaukseksi kuului hiljaista kuisketta vaan.

Joonas pusersi kädessään olevaan kankeen niin lu-
jasti, että sormet melkein vajosivat puun sisään.

»Mene pois siitä!" kuului taas Johanna sanovan.
Heti sen jälkeen napsahti haka ja ovi aukesi. Kaikki si-
sällä oliat katsoivat ovelle päin; poikain suut olivat pahan-
ilkisessä naurussa. Kuppilan likka seisoi sängyn vieressä,,
jossa Johanna makasi; toiset pojat istuivat vaatekirstun
päällä, huoneen perällä. Talikynttilä paloi tuolilla. Jo-
hanna koetti kurkistaa vuoteen etehisen takaa ovelle päin.
Joonas seisoi muutaman silmänräpäyksen ajan ovella, en-
nenkuin astui sisään. Sitten, ikäänkuin jonkun äkkinäisen
päätöksen tehtyä, hän kiivaasti astui huoneesen suu onnet-
tomuutta ennustavassa hymyssä. Seipään oli hän jättänyt
oven ulkopuolelle. Kukaan ei puhunut sanaakaan. Joonas
käveli pari kertaa edes takaisin lattialla kiivaasti viheltäen,
Sivutse huikeissaan polki hän tahallaan kirstun kannella
istuvain poikain jaloille. Ne eivät paheksumistansa ilmoit-
taneet, vaan vetivät nöyrästi töppösensä syrjään. Näytti siltä,
että he olisivat olleet mieluisammin tällä hetkellä penin-
kulman päässä Teerelän lutista. Oli kulunut noin kolme
minuuttia siitä kuin Joonas hittiin tuli, kun likka vielä sei-
soi vuoteen vieressä. Silloin viime mainittu äkkiä jalallaan
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potkaisi kynttilän lattiaan; se sammui. Yksi pistolin lau-
kaus, kirkumisia, kirouksia ja Johannan hätähuutoja
kaikkia näitä kuului ankaran töminän ja ryskeen seasta,
joka kitissä pimeän tultua syntyi.

Vaatekirstulla istuneet pojat paikkasivat senkaltai-
sella neuvokkuudella ja kiireellä, jonka ainoastaan hätä vai-
kuttaa, Intin ullakkoon ja siitä yhdellä harppauksella maa-
han. He seisahtuivat vasta erään nurkan takana, tähdäten
sieltä katseensa kittiä kohden. Jyry noiden kahden vä-

lillä kitissä ei kestänyt monta minuuttia, kunnes toinen
tuli jo paiskatuksi rappusista alas semmoisella vauhdilla,
joka on ruumiin jäsenille hyvin haitallinen. Alas tuleva
päästi suustansa yhden noita ytimiin tunkeavia kirouksia ja
jäi muutaman henkäyksen ajaksi makaamaan maahan. Sit-
ten nousi hän ylös ja koetteli noituen jäseniänsä, sekä
sitten pahasti ontuen ja hammasta purren pois päin, uhaten
ja panetellen kumppaneitaan «vellipöksyiksi." Kun hän
oli näkyvistä pois ehtinyt, pistäysi erään liiterin avonai-
sesta ovesta pihalle useita poikia, joiden joukossa oli Tee-
relän Heikki ja suutarikin. Nämät kuiskailivat hiljaa toi-
silleen ja nauroivat.

„Saipa pojat löylyn!“ arveli yksi.
Sen olis heidän jo pitänyt mennessäänkin tietää, et-

teivät he ole Niemelän Joonaalle kun pikkusormen miehiä",
sanoi toinen.

«Saakeli kun kävi oikein!" imuroi suutari. Sitten
kun tämä joukko oli jo pois mennyt, tulivat taas piilos-
taan esiin Kuppilan likan pakoon lähteneet kumppanit.

«Hyi kun minun on vilu", valitti toinen pudistellen
itseänsä ja tukkien käsiänsä housuin taskuihin.

«Niin on minunkin", tunnusti toinen, «minnekähän me-
nisimme yöksi? ei toisien joukkoon viitsi enää mennä."

«Ei perhanoissa viitsikään!"
«Pahuus! kun menimmekään tuonne hittiin!"
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„ Lähdetään nyt, mutta ei mennä enään toisien näky-
viin —Hyh, kun on vilu; ja jalkanikin tärähtivät äs-
keisessä hyppäyksessä niin, ettei tahdo voida astua."

„Samoin minunkin; kun ei vaan olisi nilkkani ti-
laltaan. Mutta mennään nyt."

Kun Joonas oli Kuppilan likan alas heittänyt, palasi
hän tuttiin ja sulki oven. Sitten etsi hän kynttilän lat-
tiasta, se oli pahoin rikkoontunut, mutta sai hän kuitenkin
siihen valkean. Johanna istui vavisten vuoteellaan, vaan
valkean tultua näki hän, että Joonas oli lattialla, eikä ku-
kaan muu. Johanna naurahti ja sanoi:

«Hyi kun minä pelkäsin!"
«Vai pelkäsit!" sanoi Joonas hieman naurahtaen.

Sitten istui hän vaatekirstun kannelle ja veti esiin hopeahe-
laisen piipun takkinsa povitaskusta. Piipuu pitkäikäinen
uotkovarsi oli pistetty napin läpeen, joka näyttäkin olleen
hyvin käytännöllinen varo-keino putoamista vastaan, koska
ei äskeisessäkään mellakassa ollut pettänyt. Piipuu pani
hän tupakkaa täyteen punaisista langoista kudotusta kuk-
karosta ja sytytti kynttilästä. Koko tuon toimituksen kes-
täessä ei puhuttu sanaakaan. Johanna vaan väliin käänsi
hätäisesti päätänsä sängyssä ja katsahti Joonaasen.

«Kuinka sinä nyt noin puhumattomaksi olet tullut?"
kysyi Johanna vihdoin.

«Kuinka puhumattomaksi?" Joonas astui vuoteen vie-
reen ja koki tekeytyä leikillisen näköiseksi.

«Muuten vaan". Johanna rauhottui kuitenkin nyt.
Vähän ajan kuluttua hän taas sanoi:

«Tuo likka on jotenkin hullu!"
«Mitä vasten?"
«Mitä hänen tänne tarvitsisi tulla, niin kuin äskenkin."
«Miksi ei hän tulla saisi?"
«Mitä hän täällä tekee."
«No kun on kerran tapa kulkea tyttöin huoneissa."

7
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«Vaikkapa! Mutta hän äskenkin tuli niinkuin puoli-
mielinen, ja alkoi heti vuoteelleni pakkautua."

„likkako? Ja etkö sinä häntä laskenut?"
«Vuoteeseniko? Kuinka sinä tuollaisia kyselet? Kuinka

minä ketään muita vuoteeseni laskisin?"
„Kun ketä?"
Johanna naurahti ensinnä ja sanoi sitten
„Sinua tietysti!"
Joonas rupesi askelillaan mittailemaan lattiata ja

näytti olevan ristiriitaisten tunteiden vallassa.
«Käviköhän sen likan huonosti, kun sinä sen heitit

alas?" kysyi Johanna taas.
„En tiedä! Olisiko mielesi paha?"
Johanna katsahti taas kummastellen Joonasta.
«Mitä minä siitä pahoittelisin; hän olisi jo ennen

tuollaista tarvinnut, kun ei se vaan nyt olisi liian kovasti
käynyt."

Joonas käveli yhä lattialla ja hyräili jotain laulun
nuottia.

„Mutta mikä sinun on Joonas?" kysyi Johanna taas,
kohoten istumaan vuoteellaan.

«Ei mikään! Tekee vaan mieleni mennä löylyttämään
koko maailmaa ja ensin Kuppilan likkaa."

«Mitähän tuosta nyt enää, tule vaan makaa-
maan ja rauhoitu. Minä käyn katsomassa, onko se edes
päässyt jaloillensa se likka."

Joonas katseli tuikeasti, kun tyttö pistäysi ovesta ulos .

Samaa perää tuli hän takaisin.
«Makasiko se siellä?"
«Ei, kyllä se mennyt oli. Tule nyt jo makaa-

maan."

«Minun mielestäni ei sinun tarvitsisi hänestä noin
suurta huolta pitää", murisi Joonas.

«Jumala siunatkoon! kuinka olet nyt kummallinen.
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Enhän minä hänestä muuten mitään huoli, mutta jos olisi
kuollut —“

Entäs sitten?"
»Herra varjele! sinä olet nyt oikein hirmuinen; tie-

däthän mikä murhamiehen palkka on!“
Joonas oli taasen istunut kirstun-kannelle ja katseli

maahan päin.
„No mutta oletko sinä minullekin vihoissasi Joonas,

kun olet noin kummallinen?“ Johanna huudahtaen kysyi.
Ei mitään vastausta kuulunut.
»Vai niin! sanoppas millä olen sinun vihoitta-

nut?" Johanna huokasi raskaasti ja hänen äänensä oli ru-
koilevan lempeä.

Nyt Joonas vähän kavahti. Hän nousi ja astui puo-
leksi sovitetun näköisenä Johannan luo ja sanoi:

»Et sinä ole minua milläkään vihoittanut; en minä
sinulle ole vihoissani

Äänensä oli kuitenkin jotenkin ontelo.
Johannan epäluulo oli nyt myöskin herännyt, eikä

sitä voinut yhdellä vakuutuksella poistaa. Hän huokaili
raskaasti. Joonas ei myöskään puhunut mitään.

Vihdoin viimeksi mainittu kysyi;
»Missä Maija on, koska ei häntä näy peräsängyssä?"
»Hän on naapurissa yötä."
Taas hiljaisuutta.
Joonas näytti levottomalta, vaan ei löytänyt sanoja,

joita puhuisi.
»Sano nyt vihdoinkin mikä sinua vaivaa? Tuon äs-

keisen kahakan tähden et sinä olisi tuollainen. Jotain olet
kuullut taas, jotain parjausjuttuja", puhkesi Johanna
taas huokauksien keskeltä puhumaan.

„Niin olenkin!" huudahti Joonas nyt pakotuksesta
valittavalla äänellä.

„Yai niin."



100 ALKIO.

Tämä Johannan lanse oli paljasta huokausta vaan.
«Niin, rakas ystäväni 1“ jatkoi Joonas, ja tähän asti

pidättynyt sulku näytti nyt menneen tulvan muassa. Hän
jatkoi: «Mitä sanot kaikkeen siihen, jota minä olen kuul-
lut? Kuka selittää minulle, jos niissä on totta eli ei?"

«Mitä olet kuullut ?“

„Mutta jos sinä paheksut kun minä kerron?"
„Mitäpä paheksuisin siitä; tiedänhän, ettet sinä ole

niitä omasta päästäsi sepitellyt."
Nyt alkoi Joonas kertoa, ja hänellä olikin tuotavana

esiin, mitä mustan-kirjavin joukko hävyttömimpiä juttuja,
mitä vaimoväki tässä matoisessa mailmassa osaa esiin loih-
tia. Johannan suu vetäysi hienoon hymyyn, kun Joonas
kertoi hänen juoppoudestaan, laiskuudestaan, rajusta luon-
nostaan ja lopuksi siitäkin, että hänen sanotaan kostutta-
neen itseänsä Kuppilan likalle. „Mitä sanot näistä kai-
kista, armas ystäväni?" lopetti Joonas.

„Minä en sano mitään; kysyn ainoastaan: uskotko
noita juttuja?" virkkoi Johanna hiljaa.

«Uskomisesta ei olisi puhettakaan, jos olisin näitä
ainoastaan yhden taikka kaksi kertaa kuullut, mutta kun
alituiseen soitetaan korvaan yksi yhtä, toinen toista, niin
en ymmärrä mitä on tekeminen; uskoako vai olla usko-
matta."

Nyt oltiin taas vähän aikaa hiljaa. Johanna, jonka
mieli näytti olevan kuohuksissa, kokosi sillä välin vähän
malttia, ja sanoi sitten äänellä, josta surumielisyyttä jakii-
vautta helähteli:

„Voi hyvä ystäväni! minä huomaan, että sinun sy-
dämeesi on myrkkyä kylvetty; katkerat epäluulot ovat

siellä juurensa ottaneet, ja sinulle kentiesi ei tuntuisi enään

mahdottomalta luopua minusta, niinkuin tähän asti olet sa-
nonut luulevasi. Oi! murheella huomaan tämän, mutta toi-
von, että Kaikkivaltias minusta kuitenkin huolen pitää.
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(Hän itki.) Elämäni toivo ja iloiset päivät ovat men-
neet; synkän varjon peittämä pimeä toivottomuus on edes-
säni! Huomaan kyllä, että olet tullut eroa tekemään.
Hyvästi siis! tässä on käteni; etsi itsellesi elämän kump-
pani, joka on juttu-ämmäin kanssa paremmassa suosiossa."
Johanna lopetti, tarjoten kättänsä Joonaalle. Hän oli laan-
nut itkemästä, mutta kasvojen vaalea väri tulkitsi kuiten-
kin sisällistä taistelua.

Joonas oli melkein sanattomaksi hämmästynyt. Ru-
koilevalla äänellä hän puolittain änkyttämällä vihdoin sanoi:

„Sitä en tarkoittanut! eroa en ajatellutkaan!
Pyysin vaan sinulta selvitystä näihin juttuihin. Voi!
sano vaan yhdelläkin sanalla, ettei näissä puheissa ole to-
tuutta, niin minä uskon sinua; —■ ketäpäs minä muita us-
koisin, jos ei sinua?"

„En voi todistaa omasta puolestani; ja jos sinulla
kerran epäluuloa on, niin se ei sillä katoa, että minä syyt-
tömäksi itseni sanon. Kysyn vaan vielä: epäiletkö sinä,
että minä olisin antanut itseäni tuolle likalle kaupata?"

„En epäile enään sitä, olenhan omin silmin nähnyt
tänään, ettei se saata olla totta."

„Mutta uskot kuitenkin nuo toiset jutut todeksi?" Jo-
hanna istui vuoteella ja päänsä vaipui tätä sanoessaan kä-
sien nojaan ja kyyneleet alkoivat vuotaa.

Joonas näytti olevan neuvoton.
„Enhän minä usko niitä, kun sinä vaan sanot sanal-

lakin, että ne ovat valheita", sanoi hän ja tarttui toisella
kädellään Johannan, käteen ja toisella kohotti hän lempeästi
tämän alas vaipunutta päätä. Johanna loi paljon sanovasti
silmänsä Joonaasen:

„Kutka ovat ne, jotka sinulle ovat näitä asioita ker-
toneet?" kysyi hän.

Joonas oli hämillään ja näytti muistelevan. Sitten



102 ALKIO.

luetteli hän, ensiksi Saaraleenan ja sitten useita muita kie-
lenpieksiäin arvollisesta ammattikunnasta.

Johanna huomasi, että Joonas häpesi itsekin luetella
niitä. Hän muisti, että useat noista samoista henkilöistä
olivat myös hänen korviinsa Joonasta parjanneet. nii-
tähän jos sanoisin sen Joonaalle? 11 ajatteli hän. Tuu-
masta toimeen; hän virkkoi:

„Yai niin; et taida tietääkään, että nuo samat hen-
kilöt osaavat sinustakin rokkaa keittää? 11

„Häh! minusta! minustakinko? 11

Kiivaus, jota Joonas osoitti kuullessaan, että hänestä-
kin osataan kielitellä, huvitti Johannaa, niin että hän nau-
rahti sanoessaan: »Niin!11

»Mitä hittoa se on sitten, jota minusta on sinulle va-
lehdeltu? sillä valhetta se varmaan on! 11

Hän väittää kohta, että hänestä juorutut puheet
ovat valheita, vaikka ei vielä tiedäkään, mitä ne ovat,
ajatteli Johanna. Sitten sanoi hän:

„En ole niitä niin paljon mieleenikään pannut, että
tarkoin muistaisin, sitä vähemmin uskoisin —

ll

»No niin, mutta sano kuitenkin jotain, jota muistat 11
,

keskeytti Joonas.
Johanna kertoi nyt yhtä ja toista, jota hänelle oli

korvaan kuiskattu.
„Ja tästä et ole minulle mitään kertonut ennen! Kuka

on niitä sinulle sanonut?11

»Saaraleena ja joku muukin. 11

Joonas oli raivoisan näköinen, kun tuon kuuli
»Älä nyt vaan siitä suutu! Mitä tuollaisista huolitaan,

joiden annetaan toisesta korvasta tulla ja toisesta mennä,
ja joita ei vähääkään uskota11

, lauhdutti Johanna.
»Etkö siis ole tuota rahtuakaan uskonut?11

»Älä minulta sellaista kyselekään; senkaltaisten pu-
heille en pane päretikun arvoa. 11
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Joonas oli vähän aikaa hyvin miettivän näköinen.
»Todellakin Johanna", puhkesi hän vihdoin puhumaan,

»sinä panet minun häpeämään. Sinä, joka olet nainen,
voit tuomita kielen-pieksiäin puheita niiden arvon mukaan,
niin ettet niitä usko; ja minä, joka olen olevinani mies,
olin niin tyhmä, että vähältä puuttui, etten joutunut rai-
voon niiden tähden,“ Hän tarttui nöyrästi taas Johan-
nan käteen ja jatkoi: »Johanna, rakas Johanna! tahdotko
antaa minulle anteeksi tyhmyyteni, ja toiste ei ole meidän
välillämme enää tämmöistä rettelöä tapahtuva, sen vaikka
vannon! Hmh, nyt vasta erehdykseni huomaan, kun ne,
joiden juttuja alituiseen korvissani kaikui, olivatkin vaan
kurjimpia kielitteliöitä paikkakunnalla, eikä lainkaan oi-
keita ihmisiä. Mutta voitko enään rakkauteeni luottaa,
kun minä niin syvästi sinua loukkasin?"

Joonas oli kuin poika, joka rukoilee raippasauuaa äi-
diltään anteeksi ja lupaa, ettei hän enään milloinkaan tee
pahaa."

»Ei sinulla ole mitään anteeksi pyydettävää", vas-
tasi Johanna, »mutta voisitko sinä entisellä vilpittömyydellä
kohdella minua?" Hän silmäili kiinteästi edessään seisovaa
poikaa, ja näytti aikovan kiduttaa siltä esiin viimeisenkin
sielun salaisuuden.

»Älä kysele, Johanna, minulta enään tuollaisia, sillä
ne pistelevät kuin naskalilla minun sydäntäni nyt, kun sinä
pyhkäisit sumun pois silmäini edestä, että voin arvostella
niitä ihmisiä, joiden juoruja olen kuullut. Tehkäämme
liitto, ettemme enään milloinkaan tämmöisistä asioista toi-
sillemme puhu; saattaisi pian käydä, että niiden kautta tu-
lis sokaistuksi koko elämämme onni!"

Joonas hapuili syleilläksensä Johannaa; tämä ei vas-
tustellut, vaan vaipui sanaa sanomatta sulhonsa rinnalle.

»Ja nyt lopuksi", alkoi Joonas lemmen kuiskausten
perästä taas järkevästi puhua, »on ehkä parasta, että ensi
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sunnuntaiksi toimitamme itsemme kuulutuksiin. Ken’tiesi
sitten lakkaavat vähän vähemmälle pauhaamiselle meistä."

«Se on sinun tahtosi", vastasi Johanna punastuen
kasvoilta.

«Mutta mitähän sinun isäsi sanoo?"
«Hän on niin välinpitämätön, ettei hän ole milloin-

kaan minulle sanaakaan virkannut näistä asioista."

«Huoliikohan hän minusta vävyksensä taloon ottaa?"
«No se ei taida tulla kysymykseenkään, sillä kyl-

läpä meillä tarvitaan miestä. Mutta —■ taitaa sinun kär-
sivällisyytesi tulla koetelluksi sinä tunnet isäni?" ar-
veli Johanna surullisesti.

«Aika tuopi uusia neuvoja; ehkäpä sitä nyt toimeen
tullaan."

«Toivokaamme sitä."
«Niin, toivossa on hyvä elää!" säesti Joonas. Hän

etsi Johannan käden ja painoi, sormeen kultaisen ja kaksi
hopeaista sormusta. Sitten veti hän povestaan esiin pape-
rimytyn ja pani sen Johannan syliin. Nyt seurasi sydäm-
mellinen käden pudistus ja herttaisia naurahduksia. Mo-
nen kursastelemisen perästä aukasi Johanna naurahdellen
paperikäärön. Sieltä tuli esiin kaksi sievää punanukkaista
silkkihuivia.

«Voi kuu on kauniita!" kehui Johanna.
«Ei ole!" väitti Joonas.
«Ovat ne liian kauniita minulle."
«Vielä kauniimpia ostan kun kaupunkiin menemme."
«Et saa ostaa!“
Tuohon suuntaan nyt väittely kävi, ja keskustelu

iloisempaa laatua kesti vielä hetkisen aikaa. Äskeisen pie-
nen kinastuksen perästä tuntui sovinto ja rauha niin hert-
taiselta.

Utukuvat, joita toivova mielikuvitus tulevaisuudesta
loi, näyttivät niin selviltä ja varmoilta; uni, joka vihdoin
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suloiseen vaippaansa heidät kääri, kuvasteli vielä selvem-
mässä muodossa ja ihan kuin todellisuudessa todeksi näyt-
täen näiden jo olemassa oloa.

X.

Hyvin välinpitämättömästi suostui Teerelän ukko pian
tyttärensä naimispuuhiin; tosin hän jälkeenpäin, kun jo
suostumuksensa oli antanut, kynsäsi muutamia kertoja ar-
velevaisesti korvansa taustaa ja murisi jotain „vävyjen itse-
pintaisuudesta."

Kauan ei nämät epäilykset häntä kuitenkaan vaivan-
neet, vaan pian oli hän tasannut ja arveli: „noh, taide-
taanpa sitä nyt sentään tässä mennä!"

Lauantai oli tullut. Teerelän väki koperoitsi peruna-
maalla hyvinkin jo kyllitellen tätä vastahakoista työtä.
Erittäinkin Heikki oikoi usein kontistuneita raajojansa ja
väänsi piippuunsa kessunruotoja, sen ohessa noituen tuota
kalseata syysilmaa, „joka perunan kaivajilla on jokavuoti-
sena ristinä." Toisinaan isäntä pistävän terävillä sanoilla
muistutti Heikkiä eräästä pahanilkisestä taudista, jota sa-
notaan laiskuudeksi. Noihin muistutuksiin vastaeli Heikki
tavalla semmoisella, jota ei kaikin puolin saata kutsua van-
huksen kunnioittamiseksi. Mutta ukon muistutuksista oli
kuitenkin aina seurauksena, että Heikki rupesi kiukku mie-
lessä uudestaan penkoamaan perunatarhaa, peittäen toiset
puolet juurimukuloista takaisin maan multiin.

„No missä h .
.

. tissä se Johanna tuhrii, kun ei jo
tänne tule?" alkoi Heikki kiljua, kun ei Johannaa, joka
oli kotiin jäänyt askareita toimittamaan, ruvennut peru-
namaalle saapumaan.
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»Kukas hänen tiesi", mviisi isä vastaan ja jatkoi it-
sekseen: »vai ei tuo tiedä vielä mitkä puuhat Johannalla
ovat."

Piika-Maija, joka myös oli jo saanut kuulla Johannan
aikeista, nauraa siristeli salamielistä nauruaan siinä, missä
hän perunoita poimiskeli.

»Mitä Maija nauraa", tiuskui Heikki.
»Nauran vaan, että pysyisin lämpimänä."
Tällä tavalla väitellessä vietettiin aikaa Teerelän

perunamaalla; ja yhä sai Heikki kierteleviä vastauksia ky-
symyksiinsä Johannasta. Poika oli niin kiukuissaan, että

päätti lähteä kotiin sisartansa perunamaalle tuomaan. Siinä
aikeessa nousikin hän jo ylös, heitti kuokan vähään mat-

kaan pellolle ja pudisteli housuistaan rapaa. Silloin huo-
masi hän hevosen tulla kiidättävän aika vauhtia kylästä
päin, perässänsä vetäen närpiöläisiä vieterikeisejä, joissa
mies ja nainen istuivat.

»No ketä?" mulahti Heikki itsekseen ja tarkkasi nä-

köään tuhoihin, sillä perunamaa ei ollut aivan maantien vie-
ressä.

»Katso perhana!" huudahti Heikki, vetäen suutansa
hymyyn, kun hevonen oli perunamaan kohdalle ehtinyt.

Maija oli noussut seisomaan ja heilutti nauraen pe-
runakuokkaansa ilmassa. Ystävyyden osoitus otettiin kie-
seissä yhtä suosiollisesti vastaan, kun jos se olisi ollut kaik-
kein puhtain nenäliina, vaikka se olikin vaan perunakuokka.
Isäntä katsahti myös tielle, mutta ryhtyi taas heti työhönssä.

Heikki se katseli yhä meneviä, suu leveässä naurussa.
»Katso perhana, noita vareksen poikasia! entä

ne rakentavat avioliiton; ja totta kaiketi tässä häät tulevat,
jotta niin likeinen sukulainen kuin morsiamen veli saa juoda
edes pari viikkoa. Mutta pyssyni muu pitää hakea tänne,
että saan niille' pahuksille ampua-paukauttaa, niin jotta
pömpähtää,"
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„No sitä nyt vielä", pani isäntä muristen vastaan.
«Niinpä hyvinkin vaari kulta! Enpä tahtoisi nyt olla

ampumatta, vaikka saisin puolituoppia viinaa."
«Niin toki isäntä!“ säesti Maija, «tottapa Heikki nyt

saa ampua sisarensa kunniaksi?"
Jotain epäselvää murinaa kuului vielä isännän tar-

halta, mutta Heikki oli jo silloin rivakkain askelin kotiin
päin menemässä.

Kuten ehkä jo on arvattu, oli tuo pariskunta, joka
ajeli närpiöläisissä vietereissä, Joonas ja Johanna. Pappi-
laan siinä nyt oltiin menossa avioliitto-kuulutusta ottamaan,
taikka «lukemaan", niin kuin sitä temppua jossain niillä
paikoin on tapana sanoa.

Tästä puolin menivät kaikki asiat aijotussa aviolii-
tossa tavallista rataansa.

Häävalmistusten ja puuhaili tähden syntyi jonkullai-
nen kiire, ja saivatpa Saaraleenan-moiset näistä hommista
tuoreita, vereksiä uutisia ilmoituslehtiinsä.

Jos Kuppilan Miinan kuullessa jotain mainittiin Jo-
hannasta ja Joonaasta, niin osasi hän sievästi olla asiaan
sekautmnatta ja ihan vaiti. Vaan sattuipa kerran, että joku
nenäkäs pisteliä aivan viattomassa tarkoituksessa kysyi:
«Mitäs nyt tuumit kun Teerelän Johanna sinun henttusi vei?"

Kysyjä huoraasi silloin, kuinka Miinan nenän siera-
met tempullisesti kohoilivat, ja saipa kuulla nyt oikein pit-
kän ja asianmukaisen selvityksen siitä, kuka vasikannahan
oikeastaan antanut oli. Tuo selitys oli niin perinpohjainen,
ettei sitä vastaan käynyt enää väittäminenkään, jollei mie-
linyt suorastaan sanoa: «sinä valehtelet!"

Saaraleena kulki nytkin, viisaasti kyllä, tuulen
mukaan. Harvoin ryhtyi hän näihin aikoihin kenenkään
kanssa pakinoimaan Johannasta ja Joonaasta. Kärsivälli-
syydellä hän odotteli kuinkapäin asiat alkaisivat kääntyä,
nähdäkseen, minkä puolueen ystävyys hänelle voisi tuottaa
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useimman »piimänokan". Olihan tuokin viisaasti! Lyö va-
sikkaa raipalla, vaan lehmää huivilla, jos mielit siitä mai-
toa saada.

Nevalahdan emäntä tahtoi oikein luonnossa näyttää
olevansa Johannan parhain ystävä, sillä kaikkialla, missä
vaan siihen oli tilaisuutta, kiitti hän tuota avioliittoa sopi-
vimmaksi kaupaksi, mitä voi olla. Niin tavoin toivoi hän
voivansa säilyttää hyvän maineensa ja puhdistaa itsensä
kaikista niistä epäluuloista, joita häntä kohtaan oli noussut
muutamani kelpo juttujen tähden.

Ei sentähden tarvitse luulla, että nuori pari sai nyt
pesähöyheniänsä vallan ylistyslaulujen kaikuessa kerätä,
sillä pitäjäällä oli monta ystäväseuraa, joissa Saaraleenan
ja Nevaluhdan emännän sepittämät laulut sovitettiin moni-
ääniseen kööriin; eri seuroissa aina tietysti eri nuottien
mukaan. Jokaisessa seurassa syntyi sointuja ja epäsoin-
tuja, joista kumpasestakin muodostettiin sitten suuri koko-
naisuus. Ja kuten soinnun ja epäsoinnun väli on aina rii-
taisa, joka on myttyyn lyönyt monta hyvistä aineksista
koottua laulukuntaa, niin samoin kävi nytkin. Monta lau-
luseuraa hajosi mielipiteiltään eri joukkoihin, joista Johan-
nan puolen pitäjät kutsuttiin „epäsoinnuksi“ ja Saaralee-
nan y. m. kannattajat »soinnuksi I'. Kumpasetkin kestivät
kauan aikaa, kunnes kyllästyneinä kuten lauluseurat ai-
nakin heittivät tuon harjoittelemisen »hiijen tuuttiin",
ainakin siksi kuin joku arvoisa säveltäjä heläyttäisi siihen
nuuskarasiansa kannella uuden säveleen.

Päivä päivältä läheni häiden aika ja kiire niiden val-
mistuksessa lisääntyi yhä. Vaan eipä tässä valmistuksessa
juuri suuresti muut punhailleetkaan kuin Johanna, ja Joo-
nas puolestaan yhdessä ja toisessa asiassa häntä siinä
autteli.

Pari päivää ennen häiden alkua, tvdi kuitenkin Nie-
melän Maria ja useita kylän akkojakin Teerelään, lattiain
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pesuja ynnä kaikellaisia muita töitä toimittamaan, johon ei
Johannan yksityiset voimat riittäneet.

Häät oli päätetty aloittaa Pyhäinmiesten päivän jäl-
keen maanantaina, ja sitten aiottiin niitä jatkaa kolmena
tahi neljänä päivänä, sen mukaan kuin varat kannattaisivat.

Viikkoa ennen häiden alkua, täytyi sulhasmiehen ja
morsiamen isän lähteä retkeilemään pitkin pitäjestä, häihin
kutsumisen toimessa. Tätä kesti kahtena kolmena päivänä.
Joka talossa mihin kutsujat vaan pistäysivät, kohdeltiin
heitä »miehen tavoin", ja tarjottiin pulleita viina-ryyppyjä,
leikillisesti vakuuttaen: »pian tullaan takaisin saamaan."
Tästä oli seurauksena, että kun miehet ehtoolla kotiin saa-
puivat oli ukko aika pönttyrissä ja jotenkinriitaisella tuu-
lella, jota kuitenkin jokainen koki nyt voimainsa mukaan
kärsiä. Joonas sitä vastoin pysyi selvänä, kun jätti ryy-
pyt pohjaan panematta.

Toisinaan oli ukko kuitenkin hyvin leikilliselläkin
hatulla, ja silloin kun semmoinen hetki sattui, oli se koti-
väelle tavattoman hupaisa. Eräänä ehtoona kun hän pa-
lasi kutsujaisista, tarttui hän ristissä käsin istuvan piika
Maijan käsiin, ja sanoi nauraa hekottaen:

»So Maija, suru pois! Viikko vielä ja sitten pitää
olla iloa! Ryypätään ja rojutaan he heh!" Ja Maija oli
kiipeleissä tanssittavan ukon käsissä.

XI.

Hääpäivä tuli. Ani-varhaisesta aamusta alkoi liike
Teerelän pihassa olla tavattoman vilkas. Eukkoja kaiken-
kokoisia ja näköisiä toimiskeli siellä suurella kiireellä eri-
tyisissä askareissa.
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Tuolla liiterissä oli kolme muijaa lukuisan lapsilau-
man kanssa kuorimassa kaprokkia perunain selästä.

Tuparakennuksen sisällä oli kaikki niin pelottavan
juhlallista ja siistiä. Pitkä pöytä oli peitetty puna- javi-
heriä-ruutuisella tapetilla, jonka päällä olivat kunniasijan
saaneet, leveä millainen, hopeainen viinamalja, sekä tinai-
nen juomatuoppi tuota entiseen aikaan niin arvossa pidet-
tyä moni mutkallista mallia. Vielä oli siinä pajun var-
vuista palmikoitu, moni-väriseksi kirjavoita kori, missä pie-
niä juuston ja leivän palasia oli haukattavaksi viinan päälle.

„Kenkkäreitä“ useampia istuskeli penkeillä vakavan
näköisinä hopeahelaisista piipuistaan imeskellen ja taas
ulos puhallellen synkeitä savupilviä. Lieden ympärillä hää-
rittiin monellaisissa keittämisen puuhissa; porisipa siinä
pulievä kahvipannukin, jota hoiteli Niemelän emäntä, tuon
tuostakin mustan sekavaa lientä hämmentäen päretikulla,
jonka sija väliaikoina oli hampaiden välissä. Eräs toinen
hämmenteli hirmuisen suuressa padassa keitosta, joka lie-
nee ollut rasvan kanssa keitettyä hernerokkaa. Huudan
pari muita askarteli suuren pärekorin luona, missä puuva-
teja, talrikkeja, kuppeja ja lusikoita oli valtainen joukko.
Kaikki tupaväki oli mitä parhaimmalla tuulella ja heidän
kasvonsa loistivat kiiltävän punakkoina, joka oli ankaran
pyykitsemisen seuraus. Mutta tuon tuostakin kuului tupa-
rakennuksen toisesta päästä niin sanotusta ,puutuvasta"
viulunkielen „plimpahduksia“ ja klarinetin kimakoita vihel-
lyksiä. Sielläpä tavattiin nuo jo ennestään tutut soittomie-
het Remppulan kisalta. Huoneen keskilattialla oli tuoleista
rakennettu ja roideilla peitetty vihkituoli.

Perimäisessä nurkassa oli pieni pöytä. Sen takana
nuot kaksi pelimannia, hiljaa toisilleen kuiskaellen ja hy-
vin tarkkaavan näköisinä koettivat saada pelivärkkinsä yh-
täläiseen „tämminkiin“.

Teerelän Heikki ja pari muuta likeistä sukulaispoi-
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kaa istuivat näiden vieressä, ja unohtivat toisinaan piipun
imemisenkin; niin uskollisesti ja hiljaisina he katselivat
soittomiesten taitoa vaativaa mutkikasta tehtävää, epäkun-
toon joutuneiden soittokalujen kuntoon laittamisessa.

Vihdoin rupesi jonkullainen sävel yhteen-soitolla soin-
tumaan. Poikain kasvot rupesivat näyttämään vilkasta eloi-
suutta; suu vetäysi tuommoiseen mieltymystä osottavaan
hymyyn; jalka polki tahtia ja innostuksissaan yhdistyi jo
pari heistä vihellyksellään säestämään soittoa.

Näkyivätpä nuo säveleet jo tungenneen ulommaksikin
kuin suutuvan seinäin sisään, sillä ovi avautui ja hypäh-
dellen tulivat kenkkärit sisään viinamaljeineen, joista nyt
jokainen ..kaulaansa kasteli I'. Kenkkärien perässä tuli
isäntä iloisesti jalkaa tanssin-mukaisesti pökkien. Vielä
tuota hupaa täydentämään juoksi kaksi rivakkaa eukkoa.
He sivuivat isännän joukkoonsa lattialle ja luikaten siinä
tömistettiin jykevästi rinkitanssia.

Mutta kaikki nuo iloiset ilon ennustukset saivat pi-
kaisen lopun, kuu Joonas ovelle ilmestyi. Hän ilmoitti
Heikille, että olisi aika lähteä pappia noutamaan. Heikki
lähti ulos ja toisetkin miehet menivät katsomaan kun hän
hevosta valjasti. Soittomiehet vietiin sillä-aikaa tupaan kah-
via juomaan ja niin tavoin jäi suutupa vähäksi ajaksi
tyhjäksi.

Puolipäivän aikaan rupesi myös hääviereitä joukot-
tani saapumaan paikalle. Likiseutulaiset tulivat jalkaisin
käyden, juusto- ja leipä-nyytyineen sekä maito-kannuineen;
pitkämatkaisempia kyydittiin hevosilla, ja kyytimiehet sai-
vat oiva kestityksen pihalla kenkkärien maljoista.

Ujostelevat vieraat saatiin vaivoin tupaan, missä yksi
kenkkäreistä toi vastaan viinamaljan, josta vuoronsa tiestä
saivat maistaa suuret ja pienet, sekä haukata päälle juus-
ton tai leivän palasen, joita viinakenkkäri tarjoeli siitä pa-
jun varvuista tehdystä koppasesta. Tämän jälestä kulki
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toinen tinaisen kaljatuopin kanssa, tarjoten jokaisen janon
sammuttamiseksi mehukasta mallas-juomaa. Vastaan-oton
jälkeen saivat vieraat mennä istumaan tuvan penkeille, tahi
mihin itse halutti, odottelemaan varsinaista häiden alkami-
sen aikaa. Monet silmät tarkastelivat uteliaina kammarin
ovea kohden, kun Niemelän Mari sattui sieltä tuvassa käy-
mään, sillä jokainen arvasi, että siellä puetettiin Johanna
morsius-pukuun.

Eräällä muijalla oli kova kiire ottaessaan vastaan
vieraiden tuomisia, leipiä, juustoja ja maitoja. Samalle
henkilölle oli vielä uskottu tuo tarkkuutta vaativa juusto-
jen paistamisen toimi; se kävi seuraavaan tapaan.

Noin parin kyynärän pituisiin lautoihin oli kaiver-
rettu neljä talrikin muotoista syvennystä kuhunkin. Näi-
den syvennyksien kohdalle laskettiin juustot, ja nyt nos-
tettiin paistin lautaset uuniin. Siellä kun vähän aikaa ki-
risivät ja kärisivät, otettiin ne pois, ja kovatkin juustot
olivat muuttuneet pehmeiksi, punaisen täplikkäiksi herkuiksi.
Nyt puserrettiin ne kahden pytyn kannen välissä yksi ker-
raltaan, litteiksi levyiksi. Tämän jälkeen ne palotetiin
B—lo palaseksi, sellaisina jaettavaksi häävieraille ruoka-
pöydästä noustessa.

Pappikin saapui jo pihalle ja saatettiin kamariin, mi-
hin Niemelän Mari kiireesti kahvia toimitti.

Muutoin oli seudulla tapana, kun vähänkin pappilan
likisyydessä häät tuli pidettäväksi, mennä vihille pappilaan,
johon tellaupito-joukko vihittävää paria seurasi edellisen
hevosen ajopelissä soittoniekat kaiken matkaa marssia soit-
taen. Mutta kun Teerelästä oli pappilaan hyvänen matka
ja tähän aikaan muutenkin huonot tiet, niin oli päätetty,
että vihkiminen piti tapahtuman kotona.

Kun kirkkoherra oli ehtinyt saada kahvinsa jähdy-
tetyksi ja juoduksi, astui hän tupaan täydellisessä papilli-
sessa asussaan ja ilmoitti, että vihkiminen olisi nyt alotet-
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lava. Siitä akat aika vilinällä pihalle juoksemaan ja käske-
mään tellan pitäjiä kokeiltuinaan. Tytöt portailla ja Intin
ullakon alla heti parantelemaanpäähuiviensa solmuja, suori-
maan näiden takanurkkia ja sitten siirtyilemään hiljalleen
suutupaan. Pojat seiselivät tallissa taputtelemassa hevosien
lautasia, sekä tallin edustalla muistellen ja jutellen yöllisiä
kulkuretkiään. Mutta kaikki toimet ja keskustelut häirin-
tyivät tuon äskeisen sanoman johdosta; tallin ovi suljettiin
ja hevoset saivat jäädä yksikseen odottelemaan uutta to-
mua lautasilleen, jonka pojat olivat äsken pölyttäneet
verkatakkiensa hihoihin.

Kun enin osa vieraista oli jo kokoutunut suutupaan
ja seisoivat ryhmittäin ympäri huonetta ainoastaan vih-
kituolin ympärillä oli pieni aukko silloin tuli sisään
morsiuspari ja kirkkoherra.

Kaikkein silmätkääntyivät tulijoita kohden. Huoneessa
i allitsi jotenkin hyvä hiljaisuus, jota häiritsi ainoastaan
kuiskausten suhina.

Morsian oli puettuna mustaan leninkiin, joka oli kir-
jattu ja reunustettu „kultakaluunalla“ *). Päässänsä oli
ympyriäinen, noin kaksi korttelia korkea ruunu, joka ylt’-
yleensä kimalteli kullan, hopean ja peilin palasien heijas-
tavasta loisteesta; suuri paljous monivärisiä kiehkuraisia
„kratupaperin“ liuskoja riippui ruuniin kaikilla tahoilla.
Hiukset olivat letitetyt niskaan ja palmikko kätketty ruu-
niin sisään. Leningin-liivit olivat rinnasta auki ja paljas
kaula verhottu helmillä.

Vaikka tuo iänpäiväinen morsiusruunu ei ollutkaan
juuri kiitosta antaitseva naisen kaunistus, oli Johanna kui-
tenkin morsiuspuvussansa ihana; ja pieni vivahdus ylpey-
teen käytöksessä teki hänen tuossa ympärillä seisovain jou-
kossa ikäänkuin heidän kuningättarekseen.

') Kullatulla pitsillä.
8
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Joonas oli puettu mustiin sarkahousuihin ja liiveihin.
Paikkakunnan tavan mukaan ei ollut takkia päällä, jonkatäh-
den tavattoman laajat lumivalkeat paidanliihat säännöttö-
mästi lainehtivat liikkuessa. Kaulassa oli koruompeluilla
tikattu „natkappa“ *). Hiukset olivat sileäksi kammatut ja
ikäänkuin viivaimen avulla takapuolelta suoraan tasaiseksi
leikatut.

Joonaan kookas muhkea vartalo esiytyi täydellisesti
tuossa takittomassa puvussa. Morsian, suhteellisesti pie-
nempi sulhastaan, oli kuitenkin jo ruumiin puolesta täysin
varttunut ja kehittynyt maalais-tyttö; ja niinkuin he sisäl-
lisen elämän puolesta luulivat yhteen sopivansa, niinpä ul-
konaisestikiu, josta muuan läsnä olioista tässä tilaisuudessa
leikillisesti muistutti, että „todellakin on tuo Johanna tehty
Joonaan kylkiluusta".

Vihkiminen oli ulotettu ja se meni loppuun mitään
kummempia tapahtumatta; ajallansa nostettiin ylös morsius-
tella. Sen etumaisissa nurkissa, ensimäisillä kunniasijoilla
olivat Teerelän Heikki toisella ja Niemelän Mari toisella
puolella. Sen jälkeen olivat muut järjestyksessä kuinka
sattui, sillä muuta erityistä kunniasijaa ei tuossa muuten-
kin arvokkaassa toimituksessa ollut.

Vihkimisen päätyttyä meni nuori pariskunta papin
kanssa kamariin, mihin myöskin ruunurouva jo hyvin etu-
kädessä saapui ja järjesteli yhtä ja toista epäkuntoon jou-
luitta paikkaa morsiamen pukimissa.

Vihkituoli vietiin pois häähuoneen lattialta ja ruvet-
tiin sisään ruokapöytiä kantamaan, sitten niitä kattamaan.
Ensimäisenä peitettiin pöydät puhtailla nukkalakanoilla jakil-
van juoksivat sen jälkeen „tupa-akat“ ja kenkkärit, kanta-
massa ruokia pöytiin. Leipäkorit, voitalrikit, lusikat, syömä -

lautaset ja juotavatuopit olivat pian järjestykseen asetetut.

*) Paidan rintamus.
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Tuvassa oli pitkät penkit täynnä, riviin asetettuja kukku-
rapäisiä perunavateja; perunain seassa lipeäkala uhkeili
juhlan etevimpänä herkkuna. Toiset vadit, jotka sisältivät
sakeata hernerokkaa, missä uiskenteli pulskeita sian lihan
kimpaleita, sekä muhkuraisia jauhohiertimiä eli „limpejä“,
jäivät penkeille höyryämään ja kuortumaan sillä aikaa kun
peruna ja kalavadit siirtyivät suutuvan pöytiin kohtaloansa
kokemaan. Papille ja ruunu-rouvalle katettiin kamariin
erityinen pöytä, samoin soittomiehille tuvassa, joten syömä-
vieraat tulivat jaetuksi kolmeen luokkaan. Suuri eroitus
ei eri pöytäin raoilla sentään ollut, se vaan, että „herrain-
pöydässä“ oli posliini talrikit ja vanhat, jotenkin jo ajan
mustuttanut, veitset ja kahvelit, sekä muiden tavallisem-
pain herkkujen lisäksi kiehutettua maitoa, jonka sekaan oli
korppuja paloteltu.

Vihdoin kiireisen juoksun perästä oli saatu kuntoon
ruokapöydät suutuvassa. Samassapa alkoi kuulua eteisestä
viulun ja klarinetin soinnuttama Porilaisten marssi. Useat
vieraista olivat jo pitkän pöytäin-kattamisen aikana ehtineet
tulla vähän kuin uneliaiksi ja hidas-mietteisiksi, mutta ri-
vakan marssin säveleet loivat taas uutta virkeyttä vanhaan
ja nuoreen, sekä ilmoittivat samassa kutsumuksen ruokain
kimppuun.

Ensimäisinä menivät sulhanen ja morsian käsikkäin
suutupaan pisimmän pöydän päähän kunniasijalle. Sinne
seurasi heitä Teereläu isäntä polviansa notkutellen ja hä-
nen jälkeensä Niemelän haltiat; emäntä, pieni valkea mytty
kädessä ja hänen jälkeensä isäntä, vakainen harvapuheinen
ukko; sitten Johannan täti miehensä kanssa.

Mutta nytpä vasta kenkkäreille ja tupa-akoille alkoi
toimialansa vaikein tehtävä, sillä vieraat tahtoivat ujosti
pakkautua pöytäin alimpiin paikkoihin.

Erittäinkin arvokkaimmat ja „komeimmat“ isännät ja
emännät olivat halukkaita sullomaan toisiansa, että vaan
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olisi tullut kaikille tilaa, ovea likinnä olevaan pöytään.
Mutta auta isä! jos kenkkärit ja tupa-akat jättivät heidän
huomaamatta tuohon tukalaan tilaan, vaikka he niin mie-
luisan näköisinä siinä pullottivat! Kyllä he tiesivät sem-
moisista pidoista, joissa tapahtui, ettei heitä ylemmille pai-
koille viety, jälkeenpäin keittää lokaliemen, jonka mietis-
keleminen asianomaisille tuotti katkeruutta.

Naurettava oli katsella, miten kenkkärit käsikynkästä
vetäen ja kainaloista kantaen hoitelivat vastahakoisesti pot-
kivia emäntiä ja syytinkimuoreja pöytäin ylipäihin, ja mi-
ten ne naurahdellen ja mielihyvissään istuivat uusille pai-
koilleen. Muutamia saatiin kauan etsiä, ennenkuin niitä
löydettiin kartanolta, yksi pari yhdestä toinen toisesta pii-
lopaikasta.

Kaikki vieraat olivat vihdoin saatu kootuksi pöytäin
ympärille. „Yiina-pokaalit“ kannettiin pöytiin, joista sai
kukin ottaa ruokaryypyn, ilman määrää ja mittaa. Sitten
alkoi varsinainen syöminki. Teräväsokaisten kapakalain
kanssa ei ollut hyvä toimeen tulla, kun ei ollut muuta syö-
mäasetta kuin lusikka. Tämän tieten, olivatkin useat va-
rustaneet kotoansa taskuunsa saranaveitsen tahi puukon
tuohituppineeu. Oivallisesti sentään toimeen tultiin. Kyl-
lähän täysikasvuinen ihminen aina keinoja keksii! Jospa
siinä joku pula eteen sattuikin, niin sai verrattomat „viis-
piikkiset“ auttaa.

Ehtimiseen saivat ruoan kantajat lisätä väleihin pe-
runoita ja kaloja, sillä vieraat näyttivät niitä tyhjentävän
todellisella ruokahalulla.

Kaikki olivat tavattoman hiljaa ja siivosti, sillä kieli-
hermosto oli vielä rasvaamattomassa tankissa *).

Kun kukin oli saanut tarpeeksensa kalaa japerunoita,
annettiin „kalaryypyt“. Ei se ryyppy kuitenkaan ollut

“) Kankeana.
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mitään kalaa, vaan viinaa, vaikka sitä kalaryypyksi sen-
tähden sanottiin, kuin se otettiin kalain päälle. Sitten tuo-
tiin rokkavadit ja vikkelä lusikoiminen alkoi. Moni sil-
mäili vieruskumppaniaan

_
karsastellen ja ajatteli sydämes-

sänsä: «Kovinpa sinä vedät nuottaa". Mutta ei se ole mi-
kään kummastuttava asia, että maukkaat Hämeen herneet
nuotan vetoon houkuttelevat!

Viimeinenkin lusikka makasi jo pöydällä ja juuston
viipaleita jaettiin aterian viimeiseksi annokseksi, kun Nie-
melän isäntä väkäisellä äänellä sanoi, niin että sen kaikki
kuulivat: «Taidamme olla kaikin ravitut, niin kiitetään Ju-
malaa ruoan edestä", ja heti sen jälkeen alotti virren:
«Herraa hyvää kiittäkää!", johon Teerelän isäntäkin, ollen
«vanha veisuumies", täydellä todella yhdistyi. Yaimoväki
seurasi hartaasti kehoitusta, laskivat kätensä ristiin, pään
kallelleen ja huokivat raskaasti.

Virren loppuun veisattua tuotiin iso tarjotin, jota eräs
kenkkäri kulotti kaikissa pöydissä, samalla tapaa, kuin väk-
käri vaivaislippoa.

Nytpä muorit ja neidet häveliäästi myttyjään hajoit-
telemaan ja ilmestyi tarjoimelle anteliaiden käsien pane-
mana irtainta tavaraa kaikesta laadusta; siihen ilmestyi rau-
taisia ruoka- ja kahvilusikoita, puulusikoita, rahaa, huiveja,
lasituoppeja, sokeriastioita, maittila-astioita, kahvikuppi-
pareja y. m. Niemelän isäntä pani pienen paperilipun,
jossa lupasi lehmän; emäntä pisti siihen uuden virsikirjan;
Teerelän ukko lupasi suusanaisesti kaksivuotiaan varsan;
Johannan täti pani raamatun ja n. e. p.

Kun tämä toimi oli loppunut, alkoi taas kuulumaan
soittoa ja marssin mukaan saatiin kulkea pois ruokapöy-
distä. Kiireisellä hopulla kannettiin ruoan tähteet pois;
pöydät läjättiin pihalle ja suutuvassa alkoi toinen elämä.

Soittoniekat asettuivat mukavasti tuon pikkupöydän
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taakse, joka taas oli sisään jätetty, ja sen päälle pantu
juotava tuoppi ja tupakka-laatikko.

Alussa ei tahtonut tanssi oikein käydä, sillä tuo ta-
vallinen ujous pidätti neitoja kainosti turvautumaan toisiensa
taakse sekä poikia askartelemassa piippu]eusa kanssa, ikään-
kuin tämän varjolla peittäen omaa toimettomuuttansa. Nuori
pariskunta oli vähän aikaa pyörähdellyt lattialla polskaa,
kunnes into vihdoinkin voitti ujouden, ja yksi pari toisensa
perään rupesi osaa ottamaan tuohon viehättävään huvituk-
seen. Hymyillen katseli kirkkoherrakin hetkisen porstuan
ovelta tuota riemua.

Morsius-parin tanssittaminen alkoi. Ensimäisinä tuli-
vat Niemelän isäntä ja emäntä, sen jälkeen Teerelän isäntä
erään mäkitupalaisen lesken kanssa. Kaikuvasi! kojahteli
suutuvan lattia ukon nappisaappaiden paukkeesta, jota hän
vielä luikahdoksillaan säesti, ja loppuun päästessään pisti
hän ylpeilien setelirahan vävynsä kouraan. Sen jälkeen
seurasi Johannan täti, lihava akka, laihanlännän, poskipar-
ralla varustetun miehensä kanssa. Kepeästi tanssiaksensa
kiikutteli täti varpaillaan, mutta kuitenkin valahti kantapää
joka askeleella lattiaan. Mies tanssi Johannan kanssa, no-
jaten ruumistansa taaksepäin; he kulkeentuivat pyöriessään
likelle ovea, joka siirtyminen tapahtui askelten epätasaisuu-
den vuoksi. Erotessaan pudotti täti suustaan kouraansa
kaksi kiiltävää markan rahaa, joista hän toisen pisti Jo-
hannan ja toisen Joonaan pivoon; ukkonsa veti housunsa
taskusta lihavan nahkamassin, josta hän otti esiin kaksi
ruplau-rahaa ja lahjoitti nuorelle pariskunnalle. Heidän
jälkeensä seurasi muita ukkoja ja akkoja, jotka tuosta tem-
pusta suoriutuivat uusilla, kiiltävillä viidenkolmatta-pemiin
kappaleilla. Kun pariskunnat olivat kaikki saaneet ,nuoren-
parin" tanssitetuksi, tuli „tellanpitäjäin“ vuoro, joita ker-
rallaan poika ja tyttö tuotiin esiin, tavottaen aina sen mu-
kaan, kuinka likeisissä suhteissa ne tiedettiin toisiinsa ole-
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van. Esiinvetäjän ammattia tässä toimitti Niemelän Mari,
joka kuiskasi jokaisen tellan pitäjän korvaan, koska ja
kenenkä parina kunkin tuli mennä hyppelemään morsius-
parin kanssa.

Tellan pitäjäin jälkeen saivat muut nuoret mennä ke-
nenkä kanssa hyvänsä morsius-hyppyyn; ja hyvin myöhäi-
nen ilta oli jo käsissä, kun vasta oli saatu kaikki tanssi-
tetuksi.

Nyt oli elämä jo niin iloista jariehuvaa, ettei ujoutta
olisi luullut olevan koko maailmassakaan; tanssi-into oli
niin vallannut nuoret ja vanhat, ettei kenenkään haluttanut
enään penkillä istua eikä nurkkiin nojata, vaan enemmän
kun siivosti lattialle mahtuikaan pakkautui siihen väkeä
pyörimään yhtenä riemuitsevana laumana.

Viina oli jo ehtinyt myös hänen tavallaan vaikutta-
maan kielen kantimiin, ja pingottamaan karjuma-koneiden
kieliä, joiden tunnetuita säveleitä kuului huoneessa jakar-
tanolla.

Ilta-ateria syötiin noin k:lo 10 aikaan. Pääasiana ei
nyt näyttänyt olevan ainoastaan syöminen, niin kuin puoli-
päivässä, vaan rattoisella melulla oli myös sijansa.

„Niin täällä ollaan kuin avisoonilla", arveli muudan
vakainen ukko.

„No nyt ollaan häissä!“ vastasi joku vieressä oleva
poika ja viskasi perunan toiselle pöydälle.

Perunoita ja muita ruoantähteen-sirpaleita lenteli pöy-
dältä toiselle, ja väkäisten vanhusten moitteet olivat ikään-
kuin ylistyslauluja ja kehoituksia jatkamaan yhä samaa
huvitusta. Tipahtipa toisinaan voi-talrikkikin puurovatiin,
ja leivän kappale kaljatuoppiin; kaikki vaan lisäsivät ilon
ja riemun yltäkylläisyyttä. Kenkkärit eivät tuota (ahdas-
mielisyydessään) oikein leppyisesti katselleet. Mutta eivät-
hän he tahtoneet ensimäisiuä tappelua ulottaa, yleisten hu-
vitusten keskellä.
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Niemelän isäntä tahtoi nytkin veisata ruokavirttä,
mutta enemmistön mielipide oli sitä vastaan, ja se puoli
voitti. Kiireesti toimitettiin ruokapöydät ulos ja „morsius-
ringit“ *) alkoivat.

Pojat asettuivat istumaan ympäri huonetta oleville
penkeille ja tytöt kokoutuivat porstuaan, „paria“ itselleen
etsiskelemään.

Soittoniekat panivat voimainsa takaa matkaan jotain
iänikuista riento-marssia. Kynttilä kumpasenkin kädessä
astui nuoripari porstuasta suutupaan ja alotti „tyttöjen-rin-
gin“ rinnakkain kävelemällä ympäri lattiata.

Kumpasellakin puolella ovea seisoi yksi kenkkäri
viinamalja kädessä, josta he tarjosivat kaikille rinkiin tu-
hoille ryypyn. Parittani tulivat tytöt sisään ja asettuivat
astumaan sulhaisen ja morsiamen jälessä. Kaikki olivat
tähän tilaisuuteen valinneet vaaleimman värisen vaatteuk-
sen, minkä olivat varastostansa löytäneet. Useimmalla oli
lumivalkea pellava liinainen hame ja „pusuri“ **), kaulassa
monenvärisiä lasihelmiä ja pää huivitonna. Oli joukossa
niitäkin, jotka saattoivat ylpeillä kirjavalla karttuuna-ha-
meella ja esiliinalla, tahi valkealla serttinki-pusurilla ja
jotka kysyttäessä saattoivat sanoa, että senkaltainen kangas
maksaa markan kyynärä.

Korkealle iloisesti hypähdellen ja huikahdellen kulki-
vat tytöt juhlakulun tapaisessa ringissä, siksi kun viimei-
nenkin pari oli siihen ehtinyt. Pojilla ei nyt ollut muuta
tointa, kun nauraa ja tehdä ilvettä tyttöjen kujeista.

Kulku seisautettiin ja kaikki tytöt asettuivat piiriin
seisomaan. Nuoripari tanssi yhden polskan piirin keskellä,
jonka jälkeen Joonas erosi pois.

Sitten alkoi Johannalle hääpäivän hiottavin työ; hän
rupesi tanssittamaan piirissä olevia tyttöjä, ensinnä yhtä

j morsius-tanssi. **) väljä-röijy.
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kerrallaan, sitten kahta ja vihdoin neljää yht’aikaa, niin
kauan kunnes jokainen oli tullut kolmeen kertaan pyörite-
tyksi. Kunkin eri polskan jälkeen meni kukin viemään
25 penniänsä tarjoimelle, jota eräs nainen piirin keskellä
piteli. Samalla tarjoimella oli useita ryyppylaseja, joita
eräs toinen nainen tyhjäytymisen jälkeen isosta kahvipan-
nusta täytteli kauniin punaisella «kahvi-punssilla". Jokai-
nen sai, 25 penniänsä tarjoimelle heitettyään, ottaa yhden
punssilasin. Niitä tyhjentäessä oli tytöillä monet temput:
hypittiin ja hurrattiin niin että kattoa kohotteli.

Pian rupesivat väkevät punssiryypyt vaikuttamaan
neidoissa, jotka yhä enemmän hurjistuneina, kuta useam-
man ryypyn saivat, kirkuivat ja leiskahtelivat mielipuolen
tavalla. Kolmeen kertaan kiersivät kenkkärein maljatkin
piirissä ja silmin nähtävästi lisäsivät «voimaa pohjan tyt-
töni päihin". Pojat penkeillä nauroivat ja pyytelivät ty-
töiltä punssiryyppyjä; usea kainommista kantoihin melkein
koskematta osansa pojille, välttäen sillä tavoin, heidän mie-
lestänsä, naiselle sopimatonta juopumista.

Pojille oli kentiesi hyvinkin hauskaa nähdä siinä, eh-
käpä oman kultansakin viinasta höyryävänä hypähtelevän
sairaan tapaisilla horjuvilla jaloilla.

Kun morsian oli ehtinyt kaikki piirissä olevat tytöt
kolmeen kertaan tanssittamaan, otettiin hänen ruuniinsa si-
sältä eräs pienempi, moni haaruinen ruumin muotoinen kap-
pale, kutsuttu «kunnian-r linnuksi", Tämä kunnian-ruunu
kädessä tanssaili Johanna nyt silmät ummessa piirin sisällä
ja kosketti sillä väliin yhden ja väliin toisen tytön otsaa.
Tämä pidettiin jonkullaisena oraakelina, sillä se, jota mor-
sian tässä tilaisuudessa sattui kunnian-ruunulla kosketta-
maan, tuli varmaan pikapuoliin miehelään pääsemään. Kun
Johanna oli lakannut yksin-tanssista, alettiin yhteistanssi,
jota pojat nyt jo rupesivat nimittämään «remuamiseksi".
Ruvettiin siinä puuhailemaan morsiamen nostamistakin,
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mutta siitä ei tullut mitään, sillä keveästi livahti Johanna
pakoon heidän käsistään.

Nyt oli morsius-ringin virallinen puoli loppunut, ja
pojat, luottaen oikeuteensa, alkoivat ajaa tyttöjä ulos rähi-
semään, että hekin saisivat rinkinsä alottaa. Ajo onnistui-
kin täydellisesti, ja pian loiskui rapa korkealle pihassa,
missä tytöt nyt saivat pitkittää vallatonta menoansa. Ei
kuitenkaan kaikki tytöt tuonne menneet, vaan osa heistä
palasi suutuvan penkeille rauhassa istumaan, kun pojat
lähtivät itseänsä rinkiin valmistelemaan.

Poikain-rinki ulotettiin, pitkitettiin ja lopetettiin nyt
aivan samalla tavalla kuin tyttöinkin, sillä eroitnksella
vaan, että juotava-aine oli väkevämpää ja elämä hurjem-
paa rojuamista. Ylpeäluontoisimmat paiskoivat rikki useita
ryyppy-laseja ja maksoivat myöskin tämmöiset pahat te-
konsa kolmin neljin kerroin. Pojat olivat tyttöjä siinä kä-
tevämmät, että saivat Joonaan nostetuksi, ja kaikuvasti hur-
raten kiikuttelivat häntä hyvän aikaa katon rajassa. Sieltä
Joonas huusi viinaa, pojat huusivat viinaa ja viisi kenkkä-
riä riensi maljoineen paikalle. Ilon hurjuudessa viskasi
Joonas, toisien kätten päällä ollessaan, yhden maljallisen
viinaa ympärillään rähisevän poikajoukon päälle. Monen
silmiin meni tuota karvasta voidetta, joita nyt täytyi ru-
veta pyyhkimään ja räpyttelemään, sen ohessa sadattaen
ikäänkuin siitä varmaa apua toivoen.

Tähän remuamiseen ja mellastamiseen loppui häiden
ensimäinen päivä ja niinpä ehdottomasti täytyikin, sillä
aamu läheni lähenemistään huikeilla askelilla. Tosin oli
osa iäkkäämmistä vieraista jo aikaisemmin kotiin tahi kort-
teeriin levolle lähtenyt, mutta rähisi ukkoja vielä tuolla tu-

van puolessa viinamaljain ääressä mässäten. Toisia nuk-
kui penkeillä, sängyissä ja yleensä kaikkialla missä vaan
väsymys oli sattunut saavuttamaan.

Kun pelivärkkien äänet suutuvassa vaikenivat ja
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soittoniekat tomuisina läksivät leposijaa etsiskelemään, sil-
loin viimeisetkin tanssia! katosivat. Häätalo olisi nyt ru-
vennut näyttämään jotenkin autiolta muuten, mutta tuvassa
viipyivät nuot sitkeät ukot, joille viinanialjan ääressä aamu
vaikeni. Sitten vasta, kun vaimoväki uudelleen kokoutui
päivän puuhia aloitelemaan, siirtyivät he vähitellen uupu-
muksen voittamina levolle, kokoomaan uusia voimia juomin-
kien jatkamiseen. Tähän myöhäälle valvoneiden joukkoon
kuului Teerelän isäntäkin, jota syystä kyllä kummasteltiin,
kuinka hän oli niin kauan jaksanut taistella viinan vaikut-
tamaa uupumusta vastaan.

Tanssiminen oli jo taasen täydessä vauhdissa, kun
talon isäntä heräsi tuvan sängyssä.

„Joko äijäin rinki on alettu?" kysyi hän kohta kun
silmänsä auki sai, ja nousi istumaan sängyn laidalle.

~Ei vielä", vastattiin. Se rauhoitti ukkoa, mutta hän
kuitenkin meni tanssitupaan; hiuksensa olivat pystössä kuin
kuivetun kataja-pensaan oksat ja kasvonsa vähän likaset,
mutta tuota ei hän muistanut ajattelemaan. Joonas ja Jo-
hanna tanssittivat taasen häävieraita 25 pennin edestä ku-
takin. Jälkimäinen oli tänäpäivänä puettuna valkeaan le-
ninkiin, joka samoin kuin mustakin oli reunustettu kullan
ja hopean värisillä nauhoilla; pää-laella oli sievä tekokuk-
kasista valmistettu seppele, ja niskasta alas riippui kaksi
kolmen tuuman levyistä silkkinauhaa. Ihastuksella silmäil-
tiin Johannaa tuossa puvussa, ja viehättävämpi hän nyt
olikin kuin eilen, jolloin muodoton vanhan-aikainen ruunu
oli päässänsä. Joonas oli koti-kutoisessa harmaassa pu-
vussa.

Töyttien itsellensä tietä tanssivien välitse, pääsi Tee-
relän uhko vihdoinkin Joonaan luo, joka paruillaan vim-
matusti tanhusi erään pojan kanssa.

„Stop sanon 'minä! nyt aletaan äijäin rinki!" sanoi
ukko; otti vävynsä hihaan kiinni ja seisautti tanssin.
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„01ioli! joko niin on kiirettä? Mutta mennään en-
sinnä yksi polska‘% vastasi Joonas hilpeästi ja tahtoi ru-
veta appeansa pyörittämään.

»No mennään vaan, ja Johanna tule sinä joukkoon!
Pelaa pelimanni sitä minun polskaani hei! kyllä saapas
vielä paukkuu hei!“ ja niin ukon saapas paukkuikin,
kun hän kerskui, eikä Joonaankaan pökkääminen mitään
pieksun pauketta ollut.

Yoimainsa takaa soittivat soittomiehet erästä vanhaa
polskaa.

»Laula pelimanni! hei! hih!“ käski ukko ja ryskytti
yhä kovemmin.

Viulun soittaja totteli.

»Pimpali piin pim piin pim
Pimpali pim pim pim pim
Pimpili pia puli pampi pampi
Pim pani pom “

„Kas niin! ■— Hih!" huudahteli ukko mielihyvis-
sään. Ympärillä olevat naurahtelivat ja Johannakin näytti
isäänsä tyytyväiseltä ja liputteli ketterästi tämän kanssa
polskaa. Kun ukko kyllästyi tanssiin, alkoi hän etsiä ra-
hakukkaroansa, mutta sitä ei löytynyt.

»Mihinkä h .
. . ttiin olen pannut kukkaroni? No

maksetaan toiste, tule Joonas mennään ottamaan ryyppy
minä en ole saanut tänäpäivänä vielä ollenkaan."

»Hei no sitten mennään ja otetaankin oikein pullo-
ryyppyjä." Käsikaulassa lähtivät vävy ja appi-ukko nyt
tupaan viinamaljaa etsimään.

Kun päivällinen oli noin kello 2 aikana saatu syö-
dyksi, alettiin heti »akkain rinki" ja sen jälkeen »äijäin
rinki", jotka kumpanenkin kävivät samaan tapaan kuin ei-
liset tyttöin ja poikain ringitkin, paitsi sillä eroituksella,
että elämä niissä oli vieläkin rotevampaa laatua.
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Akkain-rinki oli ensin ja muijat näyttivät kilpaile-
van yksi toistansa komeammilla siilien aikaan kuosissa ole-
villa helmillä kirjavoituilla myssyillä. Morsiamen nostivat
lie, korvia särkevästi hurraten, »nuoreksi vaimoksi". Sit-
ten lähtivät he kaikin pitkässä jonossa, toisiensa käsistä
pitäen, naapuri-taloihin remuamaan; „huh! hih! hei!“ kuu-
lui kaikkien suusta yhtä aikaa, ja tätä pidettiin jonkullai-
sena tahdin sävellyksenä, jonka mukaan kukin poukahteli ja
taasen massautteli töppösensä rapakkoon. Riemusta remahteli
koko Suhjalan kylä nyt, sillä akkain-ringin aika on aina
häiden naurettavin ja hupaisin osa monien hullun-kuristen
temppujensa vuoksi, joissa vaimot ovat koko mestareita.

Tunnin kuluttua palasi rähisevä liuta takaisin Tee-
relään, väsyneenä jalkojansa laahaten ja hnohottaen. Kohta
sen jälkeen alettiin tuo peloittava äijäin-rinki, jonka ajalla
useammin kun muuten tahtoo häissä tappeluita tapahtua.

Morsius-pari alkoi rinnakkain taasen astua ympäri
huonetta, ja kenkkärit, jossa virassa nyt oli kaksi nuorta
miestä, asettuivat paikoilleen ovipieliiu. Kaikki vakinaiset
kenkkärit tahtoivat nyt rinkiin osaa ottaa, josta syystä oli
täytynyt hankkia väli-aikaiset virantoimittajat.

Etumaisina tulivat rinkiin Teerelän ja Niemelän isän-
nät lakittomin päin.

Jo porstuassa paukutteli edellä mainittu tahdin mu-
kaisesti jalkojaan, sen ohessa ruumistansa lötkytellen ja
näyttäen olevan kokonaan tanssin innossa. Kumppaninsa
käveli totisilla askeleilla kuten kirkko-tiellä, vaan tämänkin
oli suu hymyssä; kentiesi nauratti häntä viidenkymmenen
vuotiaan kumppaninsa tanssin halu.

Poikamiehet taas istuskelivat ja useat juopuneina rä-
hisivät häähuoneen seinuksilla ja penkeillä. Kaksi viina-
maljaa oli annettu heidän haltuunsa täysinäisinä, vaan pian
saivat pojat pohjan näkyviin.

Keikutellen ja hypähdellen kiertelivät miehet lattiata
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ja Teerelän isäntä kukkona joukossa. Häntä silmäili il-
vehtien tuo kertomuksessamme jo ennen tutuksi tullut pikku-
suutari, jakuiskaili aina jotain salaperäisesti toveriensa kor-
viin. Ukko ehti taas rinkikulussaan suutarin kohdalle; il-
keästi suutansa vääristellen pisti tämä jalkansa edellä mai-
nitun eteen. Ukko kompastui ja olisi varmaan kaatunut,
ellei hänen edessään kulkeva mies olisi ollut tukena.
Mutta leikki ei tähän loppunut, vaikka suutari peloissaan
jo vetäytyi toveriensa takapuolelle.

„S . .
. na!“ kirosi Teerelän isäntä, kun oli taas saa-

vuttanut jonkummoisen tasa-painon, „kuka se oli, joka pisti
kinttunsa eteeni, että olin vähällä kaatua? Kuka se oli
teistä, te naurisnaamat?!“

Pojat alkoivat peräytyä toisaalle, mutta eräs juovuk-
sissa oleva nallikka meni lauhduttelemaan suuttunutta uk-
koa, otti kiinni sen takin rinnuksiin ja sanoa sopersi:

„No noh äijä! älkäähän turhasta suuttuko
So soh!“ mutta kiroten tarttui ukko lauhdutteliansa tuk-
kaan ja aika pöllytys alkoi. Poika-paralle rupesi tulemaan
hätä käteen, sillä vanhat luisevat kourat tuntelivat ken-
ties! liian kovasti hänen untuviaan.

„En minä en minä suutarin Jussi se oli,
joka jalkansa teidän eteenne pisti ai! pääs-
täkää irti! —“

Alussa ei juuri kukaan välittänyt tuosta ottelusta mi-
tään, sillä naurettiin vaan.

«Suutarin Jussiko ?“ kiljui Teerelän vaari, hellittäen
vähän helpommalle toisen tukan ja silmillään etsien oikeata
syyllistä. Vihdoin näkikin hän sen kyyristelevän to isien
takana. Sinne hän nyt hirmuisena ryntäsi. Mutta Jus-
silla oli paljon puolen-pitäjiä ja raivostunut kostaja oli
pian sekautunut kurikoitsevan poikajoukon keskelle. Nyt
täytyi ukkojenkin jo seisahtua ,Juhla-kulustaan" tappelua
häiritsemään, sillä se näytti kasvavan liialliseksi; mutta
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sepä ei ollutkaan niin helpolla lopetettava, kuin se oli al-
kuun saatu. Teerelän Heikki oli jo lapsen rakkauden koko
voimalla sekautunut myös tappeluun isänsä puolesta. Rau-
hantekiät koettivat parastaan, mutta vaikealta näytti heidän
tehtävänsä; saivat he kuitenkin kahdelta velikullalta riiste-
tyksi puukot, jotka väännettiin poikki seinän raossa.

Naiset huusivat ja vaikeroisivat; Johanna pyyteli it-
kien Joonasta, ettei tämä menisi tappeluun sekautumaan,
mutta alkoi näyttämään välttämättömältä hänen osanottonsa.
Johanna piteli kiinni hänen käsivarrestaan, „älä mene",
hän pyyteli.

„Mitä turhia minä vaan otan sieltä isäsi pois."
Hän meni joukkoon. Oli oikein hupaista nähdä jos
nimittäin tappelussa on mitään hupaista —• miten hän voi-
makkailla käsillään heitteli miehiä sivulle, niinkuin kerran
ennenkin. Hän sai kiinni appiukkonsa kainaloihin ja piteli
häntä hyväntahtoisesti naurahdellen. Tappelu taukosi nyt
melkein itsestään ja muuttui yhdeltä osalta nauruksi, kun
Joonas vei sätkivää ja hammasta purren kiroilevaa appeansa
hämäriin, Mutta siellä kun ukko pääsi irralle, sai hän
kaapatuksi pöydältä veitsen ja ryntäsi Joonaan päälle.
Viimemainittu huomasi heti vaaran, mutta ei ehtinyt enää

välttämään sitä, vaaa sai haavan käsivarteensa. „Ai!“ hän
hiljaa huudahti, vaan sivui samassa puukotteliansa rinnuk-
siin ja heitti tämän vuoteesen semmoisella voimalla, että
se, hämmästyksestä vai mistä syystä, jäi möristen siihen
makaamaan. Johanna tuli samassa sinne.

„Joko se nyt makaa? Herra J— —la, mistä
haava on —“

„Hst, hiljaa Johanna!" kielsi Joonas pidellen ukkoa
kiinni, joka taas oli alkanut ylös pyrkiä. „Mene käs-
kemään Leimulan Jaakko tänne." Johanna meni vavisten
ja toi mainitun miehen.

„Kuules Jaakko, tule ja pitele tätä kiinni vähän aikaa".
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Jaakko astui lähemmäksi.
„No eikö se siellä nyt pysy? mitä lempoa!

onko se jo sinua haavoittanutkin ? K

»Haava ei luullakseni ole suuri, älä puhu mitään siitä
kenellekään. Tule nyt vaan tänne.“

„Tämäpä nyt on laitaa —“ arveli Leimnlan Jaakko
ja ryhtyi ukkoa pitelemään. Se pyrki yhä kiroten ylös,
mutta Jaakolla oli karhun kämmenet.

„Yoi taivaan J— —la!“ vaikeroitsi Johanna, »tule
tänne näyttämään haavaasi".

Paidan hiha oli veristynyt ihan punaiseksi, mutta
haava ei ollut iso, Johanna ei saanut kuitenkaan verta
seisautetuksi.

„Kutsu tänne setäni, hän on tottunut haavan-sitoja",
käski Joonas.

Johanna toimitti heti käskyn mukaan. Tuo vakai-
nen ukko tuli päätänsä puistellen sisään ja tukki veren
vuodon.

Hän mutisi hiljakseen: „huono alku, huono alku, poika
parka!"

Niemelän emäntä ja Johannan täti olivat jo myöskin
tulleet kamariin Johannan kanssa voivottelemaan.

„Älkäähän turhia voivotelko", kielsi Joonas, „ei haava
ole vaarallinen; mutta koettakaamme pitää salassa tämä

asia, sillä se on rumallainen maailmalle kuulumaan."
Kaikki lupasivat sen.
Häähuoneessa ruvettiin jo kaipaamaan morsius-paria.

Kun Joonas oli saanut puhtaan paidan yllensä ja kaikki
veripilkut olivat vaatteista poistetut, mentiin uudestaan rin-
kiä jatkamaan.

Ukko uupui ponnistuksistaan pian ja nukahti.
Niemelän emäntä ja Johannan täti jäivät kamariin

toisilleen lauselemaan pahoja aavistuksia tämän perhe-elä-
män jatkosta.
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Häitä pitkitettiin taas tavallisessa järjestyksessä. Tap-
pelun rytinöitä tapahtui useampiakin, joista yhdelle ja toi-
selle jäi tuntuvia maistiaisia.

Joonaan haavasta ei yleisö saanut tietää mitään, mutta
se kyllä tiedettiin, ettei kamarissa ollut kaikki oikein par-
hain päin päättynyt.

Seuraavana aamuna, kun ukko heräsi ja hänelle ker-
rottiin mitä hän oli tehnyt, joutui hän aluksi vähän hä-
milleen, vaan kun Joonas naurahtaen vakuutti, ettei haava
ollut huomiota ansaitseva ja että sellaisia rettelöitä kyllä
pian voi tapahtua, tuli ukko taas toimeensa; huusi tuomaan
ryyppyä ja arveli: „No ei me Joonaan kanssa semmoisista
pikku-asioista riitele!“

„Ei toki", vakuutti Joonas, mutta Niemelän isäntä
7

joka myös tuota oli kuulemassa, pudisti hiljaa päätänsä ja
mietiskeli: »Siemenestä kasvaa suuri puu".

Kolmas ja neljäs hääpäivä kuluivat edellisten tavalla,
katkeamattomassa remussa ja tanssimisessa. Mitään mor-
sius-rinkiä ei kuitenkaan enää kuulunut näiden päivien oh-
jelmaan. Morsian oli jo vaatetettuna omiin vaatteisinsa;
kolmantena päivänä oli päässä helmillä kaunistettu myssy
ja neljäntenä kihlasilkkinen.

Siis neljännen päivän ehtoo-puolella tuli jokaisen vie-
raan huoleksi kotiin lähtö. Ikävällä ja kaipaavalla mie-
lellä jättivät nuoret häätalon, peläten seuraavain päiväin
yksitoikkoisuutta. Vanhat, kyllästyneinä levottomaan hää-
elämään, poistuivat jo mielelläänkin omille rauhallisille po-
rokivillensä. Jäähyväis-kättelyssä jättivät useat vielä pie-
nemmän hopea-rahan Johannan ja Joonaan pivoon; rik-
kaammat sukulaiset hellittivät kyllä ruplan-kolikoitakin hyp-
pysistään.

Mielellään jo nuori parikuutakin otti rankaisen levon
vastaan, saadakseen todellisuudessa ruveta tukistamaan avio-
elämän monipuolisiin velvollisuuksiin. Teerelän isäntä yk-

9
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sin pani tiukasti häiden lopettamista vastaan, vaatien että
niitä pidettäisiin kokonainen viikko. Mutta kun Joonas
lupasi hänelle riittävän määrän viinaa, että saisi yksin tahi
jonkun valitun toverin kanssa jatkaa vielä nämät viikon
kaksi jälellä olevaa päivää, niin suostui hänkin, vaikka
vastahakoisesti, häiden lopettamiseen.

Mäin päättyivät häät Teerelässä, jättäen jälkeensä
muutaman viikon kestäviä kiittäviä ja laittavia juorupu-
heita, joita erittäinkin kuokkavieraina käyneet kannattivat.

XII.

Pakkanen oli kytkenyt syksyn likaisen rapakon ja
talvi oli tikeillä lumisateillaan muodostanut Pohjolan moni-
vaihteiset kentät yhdeksi valkeaksi lumilakeudeksi.

Joulun pyhät monine iloineen ja hupaisuuksineen oli-
vat jo olleet ja menneet; härkäviikkojen paaston-tajiainen
pitkäpiimäisyysja ikävyys oli muodostunut taas perehtymisek-
si päiväisen työviikon järjestykseenja voimia kysyviin pon-
nistuksiin. Itse Teerelän Heikkikin muisti enään ainoas-
taan hämärällä joulun herttaisia joutilaisuuden aikoja ja
kävi säännöllisesti joka päivä metsässä Joonaan kanssa
puita noutamassa.

Joonaan ajat Teerelässä olivat tähän saakka kulu-
neet, vasten kaikkia luuloja, jotenkin hyvin.

Appi-ukko tosin toisinaan juovuspäissään ollessaan
puheli yhtä ja toista, jotaeivät puhu ne ihmiset, jotka sovin-

nollista ja rauhaisaa elämää rakastavat, mutta vävyn mieli
ei semmoisista pitkiksi ajoiksi loukkaantunut, koska ukko
selväpäisenä oli hänelle moitteettoman hyvä. Mutta niin
kauas hyvyydessä ei appi-ukko kosknan päässyt, että hän
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olisi ruvennut vävyn uutteruudesta kiitosvirsiä veisaamaan,
vaikka tämä oli jo ehtinyt parantelemaan Teerelän talou-
dessa monta rappiolle joutunutta kohtaa.

Vaan kun ukolla nyt oli semmoinen »vanhaa hy-
vää“ rakastava luonto, niin ei hän saattanut käsittää syytä,
minkä tähden esimerkiksi joku uusi työkalu olisi vanhaa,
moni kertaan paikattua ja korjattua parempi. Kun Joonas
jolloinkin sattui ukolle ehdottelemaan jotain korjausta jon-
kun epäkuntoon joutuneen paikan suhteen, ei ukolla ollut
juuri mitään vastaamista; sanelihan vaan: »Noh! olisihan
se niin, mutta tuommoisena on se ollut minun aikani ja
ehkäpä se semmoisenaan nyt vieläkin jonkun aikaa menee."

Sattui kuitenkin usein, että Joonas itsepintaisesti,,
enempää lupaa kysymättä, ryhtyi parannuspuuhiin, jos ne
olivat niin pieniä, että hän sai ne yksin toimitetuiksi. Ukko-
ei Joonasta semmoisista toimista suoranaisesti kieltänyt,,
vaan ei kiittänytkään, kuten jo sanottiin.

Joonas ei siis oikein tietänyt, mitä appensa hänestä
ja hänen töistänsä ajatteli. Tuo teki hänen vähän ute-
liaaksi ja monta kertaa hän vähän sitä mietiskeli. Johan-
naltakin hän toisinaan sitä urkki ja kyseli, josko hän tie-
täisi mitä isäntä hänestä pitää. Johanna tosin luuli hyvin
tuntevansa isänsä, mutta ei voinut antaa tyydyttävää vas-
tausta. Hän kyllä aavisti, ettei isän mieli ole Joonasta
kohtaan, niin kun sen tulisi olla, mutta varoi ilmoittamasta
näitä mietelmiänsä Joonaalle. »Ehkä he ajan pitkään pe-
rehtyvät toisiinsa", ajatteli hän ja toivoi.

Heikin ja Joonaan väliset suhteet olivat taasen tuol-
laista toisensa suvaitsevaisuutta. Heikki moitiskeli mieles-
sään Joonasta reheväksi, itsepintaiseksi mieheksi, joka saa-
tuansa nenän sijan talossa, tahtoi muka siellä ryhtyä ko-
mennon pitoon, vaikka ei hänellä siihen olisi ollut enem-
pää oikeutta, Heikin mielestä, kuin vuodeksi pestatulla ren-
gillä. Joonas taas piti Heikkiä pilalle joutuneena miehenä.
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joka on niin laiska ja toimeton, ettei hänen toimeen tu-
lonsa tässä elämässä voi milloinkaan tulla kovin kiitettä-
väksi. Sentähden kohtelikin hän Heikkiä kaltaisensa ta-
voin, tehden hänelle toisinaan leikin varjossa pilkallisiakin
muistutuksia miehen velvollisuuksista. Siihen sai hän isäntä-
ukolta usein mehevää kannatusta. Heikki, joka talon poi-
kana tunsi asemansa kotona melkoista etevämmäksi vävyn
asemaa, pani tämmöiset kohtaukset tarkoin hampaan ko-
loon, eikä sopivan tilaisuuden sattuessa suinkaan jättänyt
Joonasta rauhaan, jos tälle jotain komppauksia sattui; hän-
kin kuitenkin kätkien lauseensa leikillisyyden suvaittavaan
varjoon.

Tälle kannalle olivat miesten välilliset olot kehitty-
neet niiden muutamien kuukausien ajalla kuin Joonas oli
Teerelässä ollut.

Näihin aikoihin tuli pitkiltä merimatkoilta Suhjalan
kylään eräs sieltä syntyisin oleva mies. Hän oli noin vii-
denkymmenen iässä, ja enimmän osan näistä vuosista oli
hän elänyt kaukaisilla merimatkoilla. Meri-Matti, se oli
miehen nimi kylän keskuudessa, oli nyt päättänyt, niin
kuin hän itse sanoi, jäädä lahoomaan Suhjalan pellon pien-
tareille ja vanhoillaan lepäämään kotipitäjään vaivaishoidon
niskoilla. Tätä jälkimäistä ei kuitenkaan tarvinnut pitää
muuna kuin paljaana uhkamielisenä leikkinä, sillä olihan
Matilla varoja elää vaikka sadan vuoden ikään. Hän oli
nim. ollut yksi noista harvoista merimiehistä, joille jotakin
keräytyy vanhan päivän varaksi. Sen lisäksi oli hän mat-

koillaan paljon kokenut ja saanut tietoja, joista Suhjalan
ukot eivät olleet tietäneet uneksiakaan. Näitä hän sun-
nuntaipäivinä yhdessä oltaissa kyläläisillensä jutteli, meri-
miesten tavallisella liioittelevaisuudella.

Koska hän, ryyppäämättömyytensä vuoksi, oli yleensä
ollut esimiestensä suosiossa, oli hän kohonnut ala-perämie-
heksi, ja saanut sen ohessa monta hyödyllistä oppia. Niinpä
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oli hän oppinut tuon, siihen aikaan niin harvassa tavatta-
van kirjoituksen taidon, joka kotikylään tultua oli hänen
suurimpana ylpeytensä esineenä.

Koska Joonaalla sunnuntaipäivinä ei ollut, hänen mie-
lestään, mitään etevämpääkään huvituspaikkaa, niin oli hän
tottunut, tilaisuuden sattuessa, pistäytymään Meri-Matin
mökkiin. Pian tuli näistä miehistä parhaat ystävät, ja
Matin monista kertomuksista laajeni Joonaan maailman tun-
teminen monin kerroin entisen suhteen. Hänessä rupesi
syntymään opin ja tiedon halua; kaipaava mielensä alkoi
tuntea hupaisuutta niistä tavallansa tieteellisistä jutuista,
joita paljon kokenut ystävänsä hänelle kertoeli. Tämä,
niin sanoaksemme koulu, olisi ollut hyvinkin opettavainen
Joonaalle, jos vaan opettajalla olisi ollut käytettävänä edes
välttämättömimpiä opetuksen välikappaleita, n. k. karttoja,
kirjoja y. m. Mutta niin ei ollut laita; ja opetus monin
kohdin jäi vaan hämäräksi luulotteluksi. Useat kerrat pii-
rusti Matti pöytänsä kanteen liidulla Suomenmaan kartan.
Kovin mutkallisiksi siinä kuvattiin Suomen- ja Pohjanlah-
den rannat, vieläpä virran uriakin vedeltiin, ja järviä pii-
rustettiin, sekä kaupunkien kohdalle pantiin aika liitu-pis-
teitä. Mutta ensimäisenä, sitte kun Pohjanlahden ranta oli
piirretty, pantiin aina muhkea risti kotipitäjään kirkon koh-
dalle ja Matti vakuutti, että „kirkko seisoo ihan jänttiin
tuolla paikalla I *.

Niin kuin jokainen ehkä arvaa, ei tuo kartta ollut
oikein kaikin puolin luotettava; sattui kyllä, että Helsinki
joutui Viipurin läänin rajain sisään, ja Jyväskylä, semina-
rineen, Karjalaan j. n. e. Mutta niin kauas, kun lää-
nien rajain tuntemiseen, ei Matti tahtonutkaan oppilaitaan
Suomen maa-tieteessä johdattaa; siinä kyllä kun he oppi-
vat tietämään, että erinimisiä paikkakuntia on Suomen-
maassa. Muiden maiden ja valtakuntain karttoja ei Matti
yrittänytkään piirtää, mutta sitä enemmän hän niistä kertoeli.
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Puolinaista oli opetus ja puolinainen siis se käsitys-
kin, jonka Joonas sai maailman rakennuksesta ja eri val-
tioiden elämästä. Mutta mehevä itu oli kylvetty ja tilai-
suus sen kasvattamiseen alkoi ilmestyä, koska suomalainen
kirjallisuus tähän aikaan rupesi kapalostansa lähtemään,
levittääksensä opin ja tiedon siemeniä, hitaasti haihtuvan
aamuhämärän koitossa vaeltavan kansamme sekaan.

Etevin ja hyödyllisin oppi mitä Meri-Matti Joonaalle
antoi, oli epäilemättä kirjoituksen taito. Iso, kattolinskasta
valmistettu kirjoitustaulu, oli kaikkina joutilaina väliaikoina
Joonaan enimmän käytetty huvituksen välikappale. Parem-
maksi opittuaan, antoi hän mielellään kirjaimille monimut-
kallisia muotoja; pitkät ja koukeroiset kirjainten hännät,
joita siihen aikaan harrastettiin ja pidettiin kirjoitustaidon
korkeimpana kukkana, eivät suinkaan jääneet olemasta Joo-
naankin mielipiirteitä.

Lyhyessä ajassa oppi hän välttäväksi kirjoitusmie-
heksi, niin että hätätilassa jo kiijoitteli velka- ja kauppa-
kirjoja, kuitteja y. m. kaavaili mukaan.

Tämä kaikki olisi Teerelän isännän mielestä ollut

vielä hyvinkin mukiin menevää, sillä olihan se muka-
vaa kun vävymies osasi kirjoittaa, jota ei moni osannut;
mutta ne muut oppimisen touhut, ne olivat hänen mieles-
tään turhia. Vaan kirjoitusharjoituksetkin rupesivat ukon
mielestä käymään liika tiheiksi, sekä kun kirjojakin vielä
yksi toisensa jälkeen ilmestyi kaappiin ja niitä Joonas jou-
tohetkinä lueskeli, niin tämä oli jo liikaa. Ukko rupesi
takanapäin kiljuksensa mutisemaan tuosta „sen vietävän”
lukemisesta, „kun ei kuitenkaan herraksi pääse”.

Eräänä iltana, kun Joonas oli heittänyt pois tavalli-
sen puhdetyönsä joka tällä kertaa näytti olevan tuoli,
mikä puolitekoisena oli asetettu höyläpenkille huomista
odottamaan, istui hän tulisijan ääressä lukemassa. Hon-
kainen päre paloi pihdissänsä, lainaten himmeätä valoa.
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Isäntä istui toisella puolella tulisijaa ja paistoi jalkojansa,
- taikka mahtoiko tuo oikeastaan paistaa, ehkäpä hän

vaan lämmitteli? mutta hyvin ne olivat laillistaa lä-
hellä. Heikki makasi penkillä ja hänen kuorsaukseensa
sekautui Johannan ja piian rukkien yks’toikkoinen surina.

„Mikä se kirja nyt taas on?" kysäsi isäntä pitkän
äänettömyyden perästä, sylki tupakan kuraa lattiaan ja
laski erityisen painon sanalle „taas".

„Tämä on Maunulan Matti ja hänen viimeinen mark-
kinat etkensä", vastasi Joonas kohottamatta silmiänsä kir-
jasta.

»Sepä nyt vasta on kirjan nimi sekin, - mitähän
asioita siinäkin puhutaan?"

~Tässä vaan puhutaan sen Matin markki uareisu is ta.“
..Hm —•— mitähän siitäkin semmoisesta on kirjoit-

tamista mitä vaan on sekin kirja maksanut?"
„ Näkyy olevan hinta 5 penniä, mutta ei tämä ole

minun, minä lainasin tämän naapurin pikku-rengiltä, joka
oli saanut sen hollissa ollessaan eräältä herralta ilman.
Sama herra kuuluu näitä kirjoja jaelleen kulkeissaan mo-
nelle muullekin."

„Herrain kuria sekin lienee —. Mitähän hyvää siitä
on, että tavaransa sillä lailla tuhlaa, —. — No mitä siinä
kirjassa sitten oikein puhutaan? Olispa hupaista sen tietää,
mitä siihen on komppuneerattu."

„Jos viitsitte kuulla, niin kyllä luen tämän teille
alusta aikain?"

„No koetas nyt onhan tässä vielä iltaa." Ukko
tirkisteli tuota sanoessaan seinäkellon mustaan tauluun: vii-
sari osoitti B:saa.

„Noh!" Joonas alkoi kovalla äänellä lukea. Kerto-
mus näytti kiihoittavan naistenkin uteliaisuutta siihen mää-

rään, että rukkien surina usein herkesi. Myös ukko kuun-
teli, uhissa semminkin, hyvin tarkkaavaisesti, pani tuon-
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tuostakin «hmh!“ ja toisinaan naurussa suin: «sepä oli
aika poika!"

«Heikki kuorsasi yhä kovemmin, niin että se alkoi
häiritä toisten hiljaista kuuntelemista. Ukko jo vihdoin
tuohon kyllästyi ja sanoi:

«Meneppäs, Johanna, herättämään tuo tuolta kuorssaa-
masta, joutaisipa sekin kuulla."

Johanna meni, ja vasta monien yritysten perästä sai
hän veljensä sen verran heräämään, että tämä päätänsä
kohottaen kysyi: „Noo mikä nyt on?“

«Nouse kuulemaan, kun Joonas lukee mukavaa jut-
tua", käski isäntä.

«Perhana huolikoon jutuista!" morisi Heikki ja pai-
noi uneliaan päänsä takaisin höylän lastuihin.

Mutta eipä ukonkaan silmät tahtoneet oikein kunnol-
lisesti palvelustaan tehdä; tuon tuostakin alkoi pää nuo-
kahdella, mutta hän kuitenkin kohta heräsi. Piika se no-
jasi päätänsä rukin pyörän päälle ja veteli jo uskollisesti
seinähirsiä. Johanna pysyi täydellisiinmästi valveilla.

«Vieläkö te kuulette?" kysyi Joonas naurahtaen ja
katsahti ukkoon, joka paruillaan syvästi kumarteli.

«Hojaa! vaikka silmäni ovat ummessa". Hän ko-
hotti päätänsä pystyyn.

«Kuulkaa nyt tarkkaan, tämä on pian lopussa." Joo-
nas alkoi uudestaan lukea.

Ukko rupesi pian nuokahtelemaan, mutta toisinaan
raotti hän silmiään, josta näkyi että hän, ehkä jotenkin
hämärästi, seurasi kertomuksen menoa.

Kirja oli loppuun luettu.
.Joko nyt loppui?" kysyi ukko.

„Jo“, vastasi Joonas, «mitä nyt kertomuksesta pi-
dätte?"

«Mitähän minä siitä —•— se on nyt niitä turhan-
päiväisiä, herrain komppuneeraamia jaarituksia. Mitä-
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hän ryökäleitä siitä on hyvää, että noita kirjoitetaan?
tietäähän sen joka ihminen, kuinka markkinoilla ol-

laan, tapellaan siellä tietysti, kun vähän ryypyksiin
tullaan."

»Kertomuksessahan myöskin tahdotaan näyttää, kuinka
se Matti perheillensä joutui viinan tähden perikatoon."

»Kuka hänen käski juoda viinaa niin hulluuden
päähän!“

»No niin! mutta jos ei olisi ollut ollenkaan vii-
naa, niin ei hänkään olisi taitanut jouduttaa perhettään
mieron tielle."

»Häh? viinaa ollut! mitä sinä nyt taas puhut?
Mitä viinan siihen on syytä, jos sitä ryypätään,

eihän se itse kurkkuun juokse?"
»Eipä juoksekaan, mutta sittenkin se houkuttelee ih-

miset ryyppäämään, ja on niin tavoin oikein ihmiskunnan
vihollinen."

»Pane nyt järveen siiran meininkis! Eihän viina ole
kun kuollutta ainetta, joka menee sisään kun sitä ryypä-
tään ja pysyy pullossa kun ei sitä kallisteta. —“

»Niin mutta siihen kasvaa himo."
»Mikä himo? Se vaan tekee ihmisten surulliset het-

ket niin verrattoman hupaisiksi. Kyllähän sitä tästä lä-
jiin täytyy monasti jäädä näitä hupaisia hetkiä vaille, kun
ne herrat hyväkkäät laittoivat niin, ettei sitä saa enää
kotona polttaa, vaan täytyy kalliilla hinnalla kaupungeista
ostaa. Saakeli, kun minun pisti vihakseni, kun näin, kuinka
rehevästi vallesmanni vei viime syksynä mukaansa Kuppi-
lan paapan keittokalut! Totta j . .

. I’auta sanonkin sen,
ettei herrat kykene ikänä keittämään seinin öistä viinaa kuin
Kuppilan äijä on aikoinaan keittänyt. Piru vieköön
kaikki heidän kujeensa! Kaikki rahanlähteet ne talonpo-
jilta veivaavat. —"

»Mutta eikös ole meidänkin kylän elämä tässä pie-
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nessä ajassa, kun ei ole enää saatu niin helposti viinaa,
muuttunut melkoista rauhallisemmaksi?”

«Mitä hulluja! Siinä on elämää, jossa asutaan
mitä siitä on iloa, että elämä kylässä on haudan kaltaista
nuhjastelemista? Sanon sen vielä kerran, että eihän
se ole viinan syy, että sitä juodaan, vaan se on ihmisten
syy, jotka sitä juovat. Eikä tämä juominen ikänä
lopu, vaikka viina kuinka kaalliiksi tulisi. Muuta hyötyä
ei tuosta muutoksesta ole, että talonpojat kiellettiin viinaa
keittämästä, kuin se, että herrat nyt saavat kaiken
voiton. Mutta minä en ainakaan pitkään aikaan rahojani
kaupunkiin pane, sen vannon! Kyllä Teerinevan Kustun
puskistossa vielä niin paljon lirisee, että Teerelän Matti
sieltä tarpeensa saa.“

«Mutta kun kaikki salapolttimotkin hävitetään, niin
kyllä Teerinevan Kustun tuhostuskin löydetään”, sanoi Jo-
hanna nauraen.

«Kyllä se poika panee pannunsa siihen puskaan, josta
ei löydetä.”

«Olisi parhainta”, änkkäsi Joonas, «lakata kokonaan
ryyppäämästä, niin ei tarvitsisi turvautua kenenkään puska-
prännin päälle.”

«Juokse hiiden kattilaan! Ei sellainen mies minne-
kään kel p aa, joka ei viinaa ryyppää; ja minua kehtaat
vanhoilla päivilläni siihen hulluuteen narrata; —■— koeta
itse olla ryyppäämättä.”

«Se, mitä olen tähän saakka ryypännyt, ei liene ke-
tään vahingoittanut —■ —”

«No jo sinunkin olisi pitänyt ehtiä minun ikäisteni
verroille ryyppäämisessä, niinkuin tuo Heikki! Vas-
tahan olet maitohuuli poikanullikka!”

Johanna ja Joonas nauroivat.
«Niinpä niinkin”, sanoi Joonas yhä nauraen, «mutta

en ole aikonut milloinkaan ehtiä teidän verroillenne.”
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Ukko ei tuosta nähtävästi suuttunut, vaikka Johanna
ja Joonas sitä vähän pelkäsivät; hän sanoi vaan filosofilli-
sella vakavuudella:

»Soo, soo vai niin, onpa siinä lupauksia, joita
aiotaan kolmenkymmenen vuoden päähän täyttää! —•

Näyttää siltä, että sinä pidät häpeänä sen, kun mies us-
kaltaa ryypyn kallistaa. Mutta jos sellaisena pysyt, niin
sanonpa kun sanonkin, että tulet kaikkien pilkan ja nau-
run alaiseksi; jokainen viittaa sinuun sanoen: »tuossa on
se ämmämäinen Joonas, joka ei uskalla viinaa ryypätä,

he heh poika! niin varmaan on käyvä, sen.takaan!"
~Naurakoot, jos mieli tekee, mitä minä heistä huolin."
»Niin, mitä täysijärkisen ihmisen tarvitsee huolia

hullujen pilkasta", säesti Johanna naurahtaen.
Ukko pureskeli vihaisesti mälliänsä, eikä vastannut

mitään. Joonas sanoi taas:
»Helsingissä olen kuullut olevan koko joukon miehiä,

jotka ovat oikein valalla luvanneet, etteivät koskaan juo
itseänsä juovuksiin."

Ukko päästi tuon kuultuaan raikuvan naurun; „Ho
ho ha ha haa! onpa siinäkin vala! Ja sinä varmaan
uskot senkin kuin »kirveen silmään?"

»Miksi en sitä uskoisi?"
»Totta se kuuluu olevan olen minäkin tuota kuul-

lut", vakuutti Johanna.
»Älkäät hullutelko! kyllä ne juovat kuitenkin

parempia juomia."
»Ei niin mitään", väitti Joonas.
»Älä nyt luule minua niin hulluksi, että tuota uskoi-

sin.
tuu, niinkuin Mörkökin Hermannin ennen, joka Raamattu
kainalossa käveli sinne tänne etsien Raamattua, eikä huo-
mannut, että se oli kainalossa. Samoin käy sinun vielä,
jollet lakkaa vähemmälle pisputeeraamiselle. Mutta ei-
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kehän nyt jo mennä makaamaan, että huomis-aamuuakin
jaksettaisiin ylös nousta. “

Levolle nyt siirtyivät kaikki. Heikkikin herätettiin
penkiltä riisumaan vaatteet pois ja muuttamaan ylisän-
kyyn. Vähän aikaa vielä sängyssä Joonas ja Johanna kuis-
kailivat toisilleen äskeisten keskustelujen johdosta, eikä uk-
kokaan heti imta saanut;, kai hänkin jotain mietiskeli —.

XIII.

Oli eräs sunnuntai. Joonas oli taas tapansa mukaan
ollut ystävänsä Meri-Matin luona. Aika oli kulunut hupai-
sesti kuullessa Matin juttuja, ja tavallisuuden mukaan oli
siellä ollut muitakin miehiä koolla.

Talvi oli vielä samallainen katkeamaton lumi- ja pak-
kastalvi, kun edellä on sanottu. Kiireistä puiden ajoa
kesti yhä, ja lepopäivinä oli siis pidettävä tarkka huoli he-
vosten ruokkimisesta, että vähänkin olisivat pysyneet enti-
sessä voimassaan. Tästä syystä ei Joonas ehtinyt nyt
kauan viipymään Matin luona, koska hän tiesi, että isäntä-
ukko ainoastaan aniharvoin viitsi talliin mennä ja Heikistä
ei sunnuntai-päivinä näkynyt kotona häntääkään. Johanna
kuitenkin oli saattanut antaa heinätukou, mutta se ei pit-
källe riittänyt. Kotiin riensi siis Joonas kiirein aske-
lin ja huomasi aavistuksensa todeksi, sillä tyhjät olivat he-
voisten seimet ja silppuastiat. Hän taputteli hevosten lau-
tasia ja kiitollisina äänsivät elukat hoitajalleen. Kunnol-
lista silppua ne nyt saivatkin, jota halukkaalla mielihyvällä
alkoivat popsia. Sen jälkeen loi Joonas lannan tarhaan ja
lakaisi lattian kaikista rehuista. Sitten alkoi hän tarkas-
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telia tallin parsi-lattioita, tahi niin sanotulta kynsipuita,
jotka, hevosten terävähokkaisten kenkäin kuluttamina, oli-
vat joutuneet kovin epäkelpoiseen tilaan.

»Saakeli!" paneskeli hän korvan taustaa kynsiskellen,
»huomispäivänä korjaisin tuon lattian,| kun isäntä ja Heikki
menisivät kahden metsään. Mutta ne eivät mene

kuka tiesi ei Heikki taas tule kotiinkaan. Pahuus
sekänä, tämmöistä retu-elämää! Ei moni mies us-
kaltaisi pitää hevosiaan tuollaisen lattian päällä.
Meidän vaari ei kärsi korjauksista puhuttavankaan, niin
kauan kuin vähänkin pääsee retuuttamalla eteenpäin.

Hiiteen semmoinen talon hoito!" Hän lähti nyt tallista,
sulki sen oven ja meni puuliiteriin katselemaan niitä puita,
joita oli tallin parsialattiaa varten varustanut. Ne näytti-
vät täydellisesti häntä tyydyttävän, koska hän itsekseen
sanoi: „Kyllä vaan niistä tulee kelpo lattia, jahkapa vaan
saisin aikaa sen tekemiseen! Minun täytyy taas kerran pa-
kottaa ukon suostumaan, muuten ei siitä tule mitään, en-
nenkuin joku hevosista murtaa jalkansa ja puoskarin pal-
kat tulevat paljon kalliimmaksi, kuin yksi lattia."

Sitten katseli hän uhkeata halkopinoa sekä rankalä-
jää pihalla, arvellen: „Hyvin on noita puita kokoutunutkin,
vaikka syksyllä olikin kaikki niin lopussa. Ukko on
niidenkin ajoa vastustellut ja olis tahtonut vaan hirsiä kau-
punkiin ajaa, vaan olenpa nähnyt hänenkin toisinaan salai-
sella mielihyvällä katselevan tuota halkopinoa. Mutta
voi kun saisin tästä talosta edes toisen puolen haltuuni,
niin tahtoisin näyttää kaikille, kuinka oikein taloa asutaan!"
Ikään kuin elähytettynä tuosta toivosta, meni hän tupaan.
Siellä oli kaikki hiljaisen rauhallista, ainoastaan Johanna
yksin oli kotona ja luki hiljaisella veisaavalla äänellä Uutta
Testamenttia, Joonaan tultua pani Johanna kirjan pois ja
sanoi hymyillen:

„Kauanpa viivyitkin taas Meri-Matissa."
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»Kananpa kylläkin I', vastasi Joonas, »en ymmärrä
mikä minua sinne niin erinomaisesti vetää, vaikka hänen
juttunsa ovat jo minulle ennestään hyvin tuttuja. Missä-
hän vaari nyt lienee?"

Johanna muuttui totiseksi ja vastasi:
»En tiedä; vähän aikaa sitten lähti hän tästä ky-

lään, pelkään, että hän on taas joutunut Tervahaudan Juhan
pariin, koska se kuuluu tulleen juovuksissa kylään."

»Vai niin."
»Se on yksi pahuuden alku, se Tervahaudan Juha!

Aina hän tulee tänne viinapulloinensa ja saa siten houku-
telluksi isänkin juominkiin."

»Hän-on pirun mies; hänen salaprännistään no juop-
poratit sitä viinaa niin helposti saavat. Jos ei sitä olisi,
niin kyllä moni ryyppy jäisi ryyppäämättä, kun ei viinaa
saataisi likempää kuin kaupungista. Jos panen pahat pää-
häni, niin ilmoitan ensi tilassa sen .nimismiehelle. On oi-
kein häpeällistä, jos ei sitä joku tee." Joonas näytti hy-
vin tyytymättömältä oloihin. Hän oli istunut Johannan
viereen ja kumpanenkin näytti miettivän jotain.

»Joonas, älä tee sitä", Johanna vihdoin virkkoi, »sillä,
vaikka salaisestikin saisit sen toimeen, niin rupeaisivat sa-
laprännin suosiat kuitenkin sinua epäilemään, sillä he tun-

tevat jo sinun mieli-alasi ja sinä saisit niistä semmoi-
sen vihollis-joukon, joka ennen pitkää sinun surmai-
si." Tuo ajatus näytti häneen kipeästi koskevan.

»Sitä ei nyt niinkään tarvitse peljätä; älä turhan
vuoksi sure."

»Tarvitseepa kylläkin, sillä ne miehet tekevät vaikka
mitä. Lupaa nyt, ettet puhu siitä mitään. Eh-
käpä nimismies sen muutenkin tietoonsa saa."

Joonas näytti olevan vähän vastahakoinen tuota lu-
paamaan.

»Olkoonpa nyt sitten tahtosi mukaan", hän myönsi.
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»mutta jos vaan Teerinevan Kustu yhä rohkeammaksi tu-
lee, niin toisin pitää käymän!“

Epäselviä ääniä rupesi kuulumaan ulkoa. Tuvan ovi
paiskattiin selki selälleen ja tupaan astuivat Teerelän
isäntä ja Tervahaudan Juha.

Joonas oli kaapannut kirjoitus-talun käteensä ja kir-
joiteli ahkerasti. Johanna luki Uutta Testamenttiään.

»Täällä ne on poijat Pohjanmaalta, jotka eivät miestä
pelkää!" rämisi Tervahaudan Juha hoippuroid essaan sisään.
Plänessä näytti olevan paljon viinaa; Teerelän isännässä
vähän vähemmän.

„Onpa Joonas jo kotona", sanoi isäntä jo ovesta tul-
lessaan. »Oletko ollut tallissa hevosia katsomassa? Mene
nyt antamaan niille ruokaa. Huomenna pitää taas kaukai-
seen metsään." Tämä käsky kävi jotenkin isäntämäisesti.

»Minä aivan äsken tein niille silppua"', ilmoitti Joonas.

»Vaikka! •—• mutta mene nyt kuu käsken, kyllä
ne ovat sen jo syöneet."

Joonas pani taulun pöydälle ja enemmän kärsimättö-
myydestä kuin käskyä totellen, aikoi mennä talliin, mutta
Tervahaudan Juha pidätti häntä tervehdellen:

»Päivää Joonas! - anna kättä köyhälleu, köy-
hälF on lämmin kasi."

»Päivää!" Joonas pisti kätensä vastahakoisesti likai-
seen »lämpimään käteen".

»Älä moiti, Joonas, meidän sikaa, vaikka siin’ on vähä
vikaa!" jatkoi Juha.

»Mitäpäs tässä moittisin?"
»Kyllä sinä moitit, sinä olet aina niin h . . . tin iso

päältäsi, ettet meikäläisille juuri puhele —“

»Vai niin.
päähäni mahtuu teidänkin lakkinne." Tämän sanottuaan
Joonas naurahti ja meni ulos. Vähän aikaa tallissa sei-
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sotinaan ja katsottuaan hevosten syömistä, palasi hän ta-
kaisin tupaan.

»No oliko hevosten häntä ylös vai alaspäin käänty-
nyt?" Isäntä naurahti ivallisesti ja iski silmää Tervahau-
dan Juhalle, tehtyään Joonaalle äskeisen kysymyksen.

»Tuommoisia kysymyksiä tehdään ainoastaan pikku-
pojille", vastasi Joonas ulkonaisesti nähtävästi tyynenä,
mutta hyppyset pudistivat lujasti rihveliä ja tauluun tuli
syvä vako.

„Häh!“ kysyi ukko kallistaen korvaansa, vaikka kyllä
huulikin vastauksen.

Joonas oli vaiti, mutta Johanna luuli nyt tarpeelli-
seksi hänen sekautumisensa asiaan.

»Mitähän tuossa nyt taas ilkeilette, aina te

riitaa haastatte, olkaahan jolloinkin ihmisittäin."

»Tuki suus sinä! vai en enää saisi puhuakaan —.“

»Kyllä puhua saatte, vaan ei tuommoisia nilkun pu-
heita."

»Höh helvetti! kuka tässä kominteeraa? Sanoppas se
minulle, uaasikka!"

»Kukahan se nyt on, joka kominteeraa", matki Jo-
hanna, jälitellen isänsä sanoja.

»Sinä juupeli, vai rupeat tässä mölliköimään vanhalle
kunnialla eläneelle isällesi. Katso miestäsi tuossa, hän ei
puhu sanaakaan. Kuules, Joonas, mene valjastamaan
tamma, minä lähden tätä Juhaa kyyditsemään kotiin."

»Eikö se ole sopimatonta", arveli Joonas. »Tam-
malla pitää myös aamulla lähteä kaukaiseen metsään."

»Kyllä se jaksaa", tuumaili ukko.
Vaikka Tervahaudan Juha oli niin juovuksissa, kun

hän oli, niin huomasi hän kyllä, että Joonas vastusti isän-
nän tuumia, hänen kyytiin lähtemisensä suhteen.

»Onko tämä sun kuraatoris, jolta pitää kysyä ennen-



TEEEELÄK PEEHE. 145

kuin hevosta uskaltaa eteensä ottaa?" kysyi Julia ukolta,
tarkoittaen Joonasta.

„01e sinä siinä —! Mene nyt vaan Joonas asetta-
maan tamma ja ruoki sitten paremmin."

„Mil!äpä niitä sen paremmin ruokitaan, kun ette anna
suurusta sen enempää antaa."

„Joutavia lörinöitä! No mene jo!"
„En mene. Tämän kerran epään käskynne täyttämi-

sen; huomatkaa itsekin: matkaa on kolme pitkää virstaa ja
ihan tarpeeton sinne mennä."

„No en pyydäkään sinua, minä saatan itsekin hevo-
sen valjastaa", sanoi ukko kiukkuisesti liikkeelle lähtien.

»Ottakaa sitten salviaruskia, mutta ei tammaa." Joo-
nas oli myöskin nyt jo nähtävästi vihoissaan.

„Se ei tulekaan kysymykseen sinulta", ärjyi isäntä.
»Älä nyt Joonas vastustele, sillä näin meidän tulee

kaikkea vanhurskautta täyttää."
Tervahaudan Juha oli mennyt Joonaan tykö jayritti

näin sanoessaan syleilemään häntä.
»Älä pilkkaa Jumalan sanaa, ruoja!" Joonas lykkäsi

Juhan pois luotansa.
»Onpas sinussa miestä olevinaan. Ethän sinä

vaan tuota aijo totella, tottapa kyytiin lähdet?" kysyi Juha
isännältä.

»Lähden kun lähdenkin."
»Mene nyt lapsi valjastamaan hevonen, äläkä vas-

tusta, isä pian piiskaa", ilveili Juha.
„Jollet sinä mies pidä suutasi kiinni, niin minä näy-

tän sinulle, mistä on viisi hirttä poikki!" Joonas meni ulos
ja löi oven roikuen kiinni.

„ sinä kelvoton! Minä näytän pian sinulle ke-
nen armoleipää syöt", murisi ukko, kuitenkin niin hiljaa,
ettei Joonas sitä, ovesta mennessään, kuullut.

Johanna riensi myös ulos.
10
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»Joonas", sanoi hän tämän luo tultuaan, »älä vas-
tustele sitä, anna mennä. Sinä tiedät kyllä kuinka il-
keä hän on. Ilman väkivallatta et saa häntä peräy-
tymään."

»Mutta hän rääkkää siellä niin hevosen, —- pa-
huus hänestä muuten huolisi!" arveli Joonas nyrpeästi.

»Vaikkapa! Ei sinulla ole siitä mitään edesvastuusta,
rakas ystäväni. Anna hänen vieläkin olla niin kuin tah-
too, —“ Johanna teetteli itkua.

»Älähän nyt Johanna taas turhia, menköön mihin
tahtoo. - Mene nyt vaan tupaan, minä menen talliin."
He menivät kumpanenkin tietänsä.

Isäntä ja Tervahaudan Juha tulivat tuvasta. Työ-
reki makasi pihassa kellellään, se käännettiin anturoilleen.
Tallin seinustaa vastassa oli aisoja pystössä, siitä heitettiin
yksi pari luokkineen, ränkineen pihaan.

Talliin meni ukko sitten; siellä Joonas palaillaan he-
vosia suki. Sanaakaan viime mainitulle puhumatta, vei
ukko tamman ulos. Uskomattomalla ketteryydellä puettiin
ränget hevosen kaulaan, suitset sen suuhun ja kepittiin
kakkula-aisat vetolenkistä reen jukoon.

„Istu päälle!" käski Teerelän ukko toveriaan.
„No!“ äännähti toinen ja sovitti itsensä reen perä-

puoleen nojailemaan selkäänsä pankkaan.
„So tamma!" Riuska hevonen riensi portista tielle.

Vähää puuttui, ettei reki käänteessä viskautunut seinään.
„Saapa nähdä, kuinka tuossa polskassa käy", mietti

Joonas, tirkistellessään tallin oven raosta lähtevien hurjaa
menoa.

Kun Joonas tuli tupaan, näki hän heti Johannan sil-
mistä, että tämä oli vielä itkenyt. Edellä mainittu etsi
kaapista käsiinsä erään kirjan, jota alkoi lukea, sen ohessa
salaisesti siimaeliön Johannaa, joka tuon tuostakin pyyhkäsi
kyyneleen poskeltaan.
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Alit nyt Johanna turhista itke, vaikka äsken vähän
kiivastuinkin. En kuitenkaan viitsi milloinkaan häntä
lyömään ruveta", sanoi Joonas.

«Sitä en niin kovin epäilekään onhan sinulla mie-
hen mieli ja voit kärsiä tuon isäni oikkuja, mutta mi-
nun päässäni risteilee monen kaltaisia ajatuksia siitä, kuinka
tässä ruvetaan elämään ja olemaan, jos tuo Heikkikin to-
den teolla rupeaa naimiskauppoja tekemään. Minä epäi-
len, etten voisi Kuppilan Miinan kanssa tulla toimeen."

Joonaan suu vetäysi hymyyn tuota kuullessa. Jo-
hanna huomasi sen ja joutui vähän hämille. Edellinen
sanoi

«Älä huolehdi tulevaisuudesta, aika tuopi uusia neu-
voja. Kyllä tosin minäkin toisinaan mietin, mihin lai-
taan tässä elämä rupeaa lyömään, mutta —“ Joonaan
lause katkesi. He olivat taas vierekkäin menneet istumaan.

«Mutta —■ mitä?" uteli Johanna.
«Aattelen vaan, että kun vaari suostuisi talon jaka-

miseen ja antaisi meille toisen ja Heikille toisen puolen.
Kun me kunnollisesti hoitaisimme puolikkaamme, niin tulisi
siitä varmaan yhtä hyvä talo tulojensa puolesta, kuin se
nyt on kokonaisena. (Joonas pudisti päätään.) On ihme
ja kumma kun tämä talous on näinkin kauan pystyssä py-
synyt niin huonolla hoidolla!"

«On se ihme, mutta kylläpä se onkin mennyt taka-
perin; ei äitini kuollessa ole ollut velkaa muuta kun sata-
viiskolmatta ruplaa ja nyt on jo luullakseni likemmäksi
kolmetuhatta markkaa."

«Heikkiä minä erittäin kummastelen, että hän nuo-
rena miehenä viitsii olla niin tuiki laiska ja talon hoitami-
sessa huoleton."

«Lastu ei lennä kauas puusta."
«Isäsi on kuitenkin vielä vanhoillaaukin Heikkiä pal-

joa etevämpi!"
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Hetkisen aikaa nyt oltiin vaiti, ja kumpanenkin näytti
vajonneen inietiskelemiseen. Joonas vihdoin nousi ylös,
ikäänkuin jonnekin lähteäksensä ja pudistellakseen surut
pois hartiailtaan. Hän virkkoi:

»Noh, älkäämme huolehtiko! Olemmahan nuoret ja
voimakkaat; maailma on meille avoinna, niin että saamme
koettaa mitä saamme aikaan."

Vähän aikaa tämän keskustelun jälkeen, tuli Heikki
kotiin kahden toverinsa kanssa. Jokainen heistä oli juo-
vuksissa. Heikki aikoi ottaa hevosen ja lähteä ajolle,
mutta Joonas pisti tallin avaimen lukkariinsa, eikä niin
muodoin laskenut häntä hevosten pariin. Tästä Heikki rai-
vostui ja aikoi oikeuttaan pienellä käsikähmällä voittaa.
Mutta lipetin ottivat, niin hän, kuin kylästä tuodut apulai-
sensakin, kun Joonas karvaisen puolensa näytti.

Oli jo ehtinyt yö tulla. Kaikki muut paitsi Johanna
nukkuivat Teerelän tuvassa. Heikkiä ei ollutkaan kotona.
Mikä lienee Johannaa valveilla pitänyt? Kentiesi mietis-
keli hän, eilen keskusteltuja asioita —.

»Kuule!" virkkoi hän ja sysäsi Joonasta kylkeen.
»No mikä nyt ou?“ kysyi Joonas unen torroksissa.
„Minä luulen, että isä on tullut; minun korvaani kuu-

lui tamman riimukulkusen helinä."
Joonas kuunteli.
»Kyllä varmaan, hän on tullut, jotain kulkusen he-

linää olen minäkin kuulevinani."
Nyt kuului hevosen hirnunta pihalta kaksi kertaa pe-

räkkäin; se todisti arvelut oikeiksi.
»Kumma ettei hän jo melua", ihmetteli Joonas.
»Voi Joonas kulta, etkö sinä menisi sinne katsomaan?"

pyysi Johanna. Joonas ähkyi tyytymättömästi.
»Täytyyhän sinne mennä". Hän nousi ylös, puki

vähän vaatteita päällensä, sytytti talikynttilän vanhassa
mustuneessa lyhdyssä ja meni sen kanssa ulos. Yö oli pi-
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meä ja ilma leudonpuoleineu. Tultuaan tallin luo, näki
Joonas, että hevonen seisoi sen oven edessä ja nuuski hei-
nän tähteitä maasta.

„Hevonen on täällä I', puheli hän itsekseen, „mutta
miestä ei näy vai kuinka? On kun onkin! Tuossa se
nyt makaa; voi mies rukkaa tuotakin! Onkohan edes
henkeä ?“

Ukko makasi reen päällä vatsallansa. Joonas käänsi
hänen kasvonsa ylös päin ja laski korvansa suun päälle.
Hiljainen koriseva hengitys ilmaisi, ettei asia vielä ollut
hirveimmässä muodossa päättynyt, mutta oli kuitenkin hy-
vin arvelluttavalla kannalla. Huomattava on, että Joonas
tähän saakka oli liikkunut hiljakseen ja ikäänkuin vasta-
hakoisesti, mutta huomattuaan pikaisen avun olevan tar-
peellisen, juoksi hän tupaan ja käski Johannan kiireesti tu-

lemaan ulos. Tätä käskyä ei tarvinnut kertoa.
„Älä kovin pelkää. Reellä hän tosin nukkuu,

mutta ehkä hän siitä saadaan virkoamaan, kun vaan nos-
tamme hänen tuvan lämpimään", puheli Joonas.

Johannasta ei kuitenkaan ollut suurta apua ukon tu-
paan nostamisessa, vaan puolittain laahaamalla sai Joonas
vihdoinkin sen toimeen. Hän tarkasteli sitten, josko jäse-
nissä olisi kylmetyn vikaa. Sormet olivat vähän epäilyt-
tävän valkoiset. Niitä koetettiin hieroa lumella. Johanna
sytytti kiireisesti tulen, lämmittääksensä maitoa, jota pan-
taisiin sairaan suun kautta sisään; semmoista apukeinoa
tämmöisessä hädässä oli kumpanenkiu kuullut hyväksi ke-
huttavan. Kun hieromisen kautta näytti elonvoima alka-
van sormiin palata, lähti Joonas hevosta vihdoinkin kor-
juun laittamaan.

„Hevos-parka!“ hän itsekseen paneskeli päästelles-
sään hevosta valjaista, „ märkänä kuin uitettu kissa!“
Huolellisesti pyyhkieli hän härmistyneen vaahdon elukan
karvasta ja peitteli sen selän kahdella paksulla loimella.
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Silpun hyvästi jauhotettuaan ja vedettyään vesikorvon pois
hevosen edestä, ettei se saisi kuumiin sisuksiinsa kylmää
vettä juoda, meni hän tupaan.

»Tuletpa paruiksi sisään", sanoi Johanna, „tule nyt
tänne ja koettakaamme saada tätä lämmintä maitoa hänen
suuhunsa."

»Kun ei vaan maito olisi liian kuumaa, että se polt-
taa", epäili Joonas.

»Ei se ole."
Mutta tämä suu ei pääse auki, tuoppas tukeva lu-

sikka, jolla saan vääntää hampaat auki."
»Voi sentähden kumminkin!" Johanna vei lusikan.
»No! koetapas kaataa tuota lusikan lapaa

myöden kaada hiljaa, että ei mene syrjään."
»Koetappas vääntää sitä vielä hiukan paremmin auki ;

kas niin!"
Monien yrityksien perästä saivat he maitoa vihdoin

valumaan ukon jähmettyneiden leukain välitse, niin että
tämä alkoi purskua, kun maitoa valui henkikurkkuun.

»Emmeköhän koettaisi saada häntä nyt vähän ylös",
sanoi Joonas, kun ukko rupesi vähän liikuttelemaan jäse-
niänsä.

»Tehdään niin, mutta minä en voi häntä toiselta
puolen kannattaa."

»Mikä herran tähden nyt on?" kysyi piika, joka oli
herännyt ja katseli kummastellen outoa touhua.

»Kaskenko tuon piian tulla vähän auttamaan?" ky-
syi Johanna Joonaalta.

»Käske!"
»Tule nyt Hessa vähän meitä auttamaan, koska he-

räsit. Niinkuin näet, on isä taas juopumisen kautta kuo-
leman kielissä. - Tule nyt, me koettaisimme saada
häntä vähän liikkeelle, mutta minä en voi yksin toiselta
puolelta kannattaa."
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„
- kun ei saa öitänsä nukkua", murisi

Hessa, mutta meni kuitenkin, hyvin osan-ottavaisesti siu-
naellen, Johannan kanssa kannattamaan ukkoa toisesta kä-
sipuolesta.

Vähän ajan päästä alkoivat tämän toimen terveelli-
set seuraukset näkyä siten, että sairas alkoi jo päästellä
suustansa epäselviä ääniä. Jäntereisiin näytti palaavan
paossa ollut elo; sillä kun häntä lattialla liikuteltiin edes
takaisin, rupesi hän jo vähän askelta tavoitelemaan jaloil-
laan, jotka siihen asti myötäänsä laahasivat.

Loppuseuraus näistä yrityksistä oli se, että sai-
ras saatettiin jotenkin hyvillä toiveilla parantumisesta
jättää yksikseen makaamaan. Ei uskallettu kuitenkaan
häntä kokonaan perään katsomatta heittää, sillä vuoronsa
jälkeen kävivät Joonas ja Johanna tarkastelemassa hänen
nukkumisensa luonnetta.

Aamulla oli ukko jo kuitenkin täydellisesti tajulla,
vaan ei kyennyt nousemaan ylös, sillä hän itse vakuutti
että »päässäni nöykyttää ja paukuttaa, niinkuin tusina nä-
län opettamia rukki-svarvareita siellä rukinrattaita riiva-
tusti pärryttäisivät."

Heikkiä ei kuulunut niin aikaisin kotiin, että olisi so-
pinut häntä raatiakaan metsään menemään. Joonaan täy-
tyikin siis vielä toistaseksi heittää tuon kauan aikomansa
tallinparsi-lattian teon ja lähteä metsään, kun ei hevosia
kuitenkaan sopinut kokonaista päivää laiskana seisottaa.

Johanna ei saattanut tänä päivänä olla isällensä mai-
nitsematta sitä yksinkertaista ihmettelyänsä, ettei vanhuus-
kaan jo anna mieltä hänelle, vaan aina on hän yhtäläinen
juoppo; „kun -saan paikalle sattuu, niin vetää itsensä täy-
teen kuin merisieni."

Onneksi ei ukko ollut kärtyisellä tuulella. „Kerran-
kos tuollaista nyt sitten miehelle tapahtuu," arveli hän
vaan. »Teillä oli turhanpäiväistä hätää minun tähteni
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olisitte antaneet vaan maata sängyssäni, niin kyllä siitä
olisin virvonnut. - Kyllä minä olin sentään hyvässä
hutikassa, mutta kun sillä Juhalla oli touppi viinaa kotona
ja se sitä niin armottomasti pakotti ryyppäämään, ja vielä
kun olin ihan syömätön mies, niin se meni vähän liiaksi
päähäni. —•

littain olen sieltä tullut ——

—. Jäikö se Juha kotia,
vai tuliko se minua saattamaan —? No hama hänestä, kun
vaan tuo pää, lempo, paranisi. Luulempa melkein, että
se on tullut siitä kipeäksi, kun te olette sitä maitoa kaa-
tanet väärään kurkkuuni. • Oh, ah, peeveli, kun repii
päätäni!“

Näin haasteli ukko vuoteeltaan, ja naiset, jotka tu-
vassa kehräsivät, nauroivat; sen kuitenkin varoen, ettei
isäntä heidän kutkutuksiaan huomannut.

XIY.

Joonaan opilliset harrastukset eivät pitkiksi ajoiksi
jääneet pitäjään n. s. «sivistyneiltä" huomaamatta. Erit-
täinkin kirjoitus-taitonsa hänen mainettaan levitti. Kum-
mastellen kysäsi moni: «Missä hän on kirjoittamaan oppi-
nut?" Kun hän tapasi arvokkaampia henkilöitä, puhutteli-
vat ne häntä, kyselivät vointia y. m., jota ei muuten olisi
voinut tapahtua semmoiselle miehelle, kun «Teerelän vä-
vylle." Nämät suosion osoitukset kiihoittivat Joonasta yhä
innokkaammin pyrkimään opin perään, sillä hän oli tullut
huomaamaan, että sillä tavalla voipi mies päästä arvoon
ja maineesen. Keinona tietojensa kehittämiseen käytti hän
sitä samaa tapaa kun kaikki muutkin aikaisemmin ja vielä
myöhemminkin sivistyneet Suomen talonpojat, että luki
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kaikki äidinkieliset kirjat, joita vaan käsiinsä sai, sillä
käytännöllisyydessä ei hän ollut tilaisuudessa mitään oppia,
saamaan.

Mutta appi-ukon nyreys tuota ~riivattua opinlialua“
vastaan kasvoi päivä päivältä ja jopa se toisinaan, erit-
täinkin viinapäissä ollessa, alkoi puhjeta julki sanoiksi.
Että tämä oli turkinpippuria Joonaan vapautta rakastavalle
luonnolle, on tuskin tarvis mainita. Yhä useammin rupesi
hänelle ilmestymään eroomisen tuumia appelasta.

Muistakin, ei vaan tästä syystä, alkoi hän kyllästyä
Teerelän elämään. Kovin pisti hänen -vihaksensa, kun ke-
säisenä aikana naapurit kulkivat melkein kuin kilvassa
muistuttamassa Teerelän isäntää raja-aitain korjauksesta,
siltain teosta, lasku- ja raja-ojain luonnista ynnä lukemat-
tomista muista töistä, jotka jollain tapaa koskivat naapu-
rienkin etua. Näihin muistutuksiin vastasi ukko useinkin
hyvin vahvalla lupauksella niiden täyttämisestä, ja toisi-
naan ankaralla väitteellä, ettei se työ kuulu hänelle. Mutta
valitettavasti oli hänellä kovin huono muisti, niin että
unohti pian lupauksensa. Joonaalla oli parempi muisti ja
hän siis usein ukonkin muistia teroitti. Mutta, kuten en-
nen jo on sanottu, oli ukolla vahva luonto, joka kykeni
pitämään omat periaatteensa oikiana; eikä hän saanut pää-
hänsä, mitä hyötyä hänelle siitä olisi, että naapurien mie-
len mukaan tekisi.

„Joko on se aita korjattu?" „Joko on se laskuoja
luotu?" „Joko on se silta tehty?" tämmösiä ky-
symyksiä tehtiin naapurien puolelta Joonaallekin hänen mie-
lestään liian usein. Varmin vastaus näihin oli: ~Ei.“ Joo-
naan teki mieli toisinaan kysyjille sanoa, ettei asia häneen
koske ja että olisi parahinta kysyä häneltä, jota asia li-
kemmin koski. Mutta sitten muisti hän aina, että hän it-
sekin kuuluu tuohon samaan perheesen ja että hänen siis
tulee ottaa osaa sen iloihin ja suruihin. Sitten ajatteli hän
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myös, että kysyjä saattoikin tehdä kysymyksensä täysin
totisessa tarkoituksessa saaduksensa tietoa, josko työ, josta
hänellekin olisi hyötyä, oli jo tehty ja ettei kysymystä
tehtykään missään pistelemisen aiheessa. Hän käsitti, että
jos hän vaan olisi aina voinut vastata napureille: „joo,
kyllä se on jo tehty", niin olisi hän voinut saada heiltä
ystävällistä kohtelua, jota vastoin nyt tuli usein osaksi nur-
jat silmäykset ja puheet; ja senpä vuoksi hän juuri olikin
vihainen noiden kysymysten johdosta. „Mitä varten heidän
tarvitsee minulle antaa nurjia silmäyksiä, enhän minä ole
isäntä enkä työn hoitaja? Minä kyllä koetan mitä voin",
niin hän ajatteli. Mutta vähän ajan päästä jatkoi hän:
„Vaan he eivät taida tarkoittaakaan minua noilla katseil-
laan, vaan itse asiaa, esim. näin: Joku on, joka tah-
too asiansa hyvin päin kulkemaan ja huomaa, että on toi-
nen, joka hidastuttaa eli tahdollansa ehkäisee niiden menoa,
niin hän tietysti suuttuu ja on niin pahalla tuulella, että
saattaa nurjasti kohdella vaikka omaa vaimoansa; hän
.saattaa sitä kyllä jälkeenpäin katua ja pyytää anteeksi
häneltä, joka sai syyttömästi kärsiä, mutta itse sitä hen-
kilöä kohti, johon hän kiivastui, ei hän saata leppyä, en-
nenkuin tämä on, korvannut hänen kärsimänsä vahingon.

että minä vaivainen vaan useasti satun olemaan vastaan
ottamassa niitä terveisiä, joita apelleni lähetetään, ja kun

•ei niiden tuoja huomaakaan selvittää kenelle ne oikeastaan
tulevat, niin minä pidän ne itse. Hulluutta se on mi-

nulta niitä itse pitää sulaa hullutta, mutta semmoinenpa
se ihmisluonto on! Soisin mielelläni, että se appi olisi
itse aina ne terveiset vastaan ottamassa, ehkä hän vähän
muuttuisi. Terveiset haa! Puhuuhan vertauksien
kautta, mutta tälläisissä mietiskelyissä tuleekin semmoi-
seksi. Vertaileminen on muuten hyvin hupaista; kun
vertailen tätä appeiassa kituuttamista oman kodin vapau-
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«k

teen, jota kontiosi ajattelen liian suureksi, niin tuntuu, että
kauan en voi tätä elämää kestää, en saakuri soi!"

Tähän suuntaan kävivät mietteet monta monituista
kertaa kesän mittaan. Johannallekin hän niitä toisinaan
esitti. »Sinun on valta, tee mielesi mukaan," vastasi Jo-
hanna, mutta Joonas näki kyllä, että hänkin jotain mie-
tiskeli; mietiskeli, missä kohtalo on määrännyt ja valinnut
heille kodin.

Mutta nyt näytti kohtalo itsestänsä johdattelevanaina
likemmäksi ja likemmäksi mullistuksen hetkeä Teerelän
perheessä, sillä Heikki oli todenteolla ruvennut naimispuu-
hiin. Hänen morsiamensa oli Kuppilan Miina. Sitkeyttä
oli tämän asian aikaan saaminen Heikiltä vaatinut; mutta
sitkeä oli hän ollutkin. Monta kertaa oli Miina antanut
hänen tiima-kausia koputella luttinsa ovella ja palata sit-
tenkin takaisin. Mutta Heikki ei tuommoisista ijäksi suut-
tunut, vaan meni viikon tai parin päästä uudestaan koput-
telemaan; jos sitten hyvin sattui, pääsi hän sisälle. Tällä
tavalla kehittyi asiat sille kannalle, ettei hänen enää kos-
kaan tarvinnut tyhjänpäälle koputella ovea, vaan aina aukea-
misen seurauksella. Siis lyhyesti: he olivat nyt kihloissa!

Tätäpä yhdistys-puuhaa nyt kummasteltiin ainakin
yhtä paljon kun aikoinaan Joonaan ja Johannan. Mutta
sehän on tavallista, että naimiskauppoja aina kummastel-
laan, ainakin siitit yksinkertaisesta syystä, että kaksi vie-
rasta ihmistä liittouvat yhdeksi lihaksi ja luuksi. Tässä
toki keksittiin syyksi, ettei Miina olisi muita saanutkaan.
Lieneekö asia niin ollut, on vaikea tietää. Vaan puoluetto-
mana ollen täytyy sanoa, että näiden kihlattuni välillä oli
aivan samallaisia helliä tunteita, kuin monen muunkin kih-
latun parin välillä. Miina näytti täydellisesti tyytyviin
Heikkiin ja tämä taas tahtoi oikein itse teossa näyttää
jokaiselle, että hän oli Kuppilan Miinan sulhanen; sillä
melkein liian paljon hän oleili näihin aikoihin Kuppilassa,
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niin että ihmisten jo sopi sanoa: »siinäpä ollaan kovin
touhussa.* 1

Tähän aikaan oli kulumassa toinen talvi siitä, kun
Joonas oli Teerelään tullut. Miesten välillä rupesi useasti
olemaan vakaisia keskusteluja talon kaupoista.

Eräänä ehtoona, kun Teerelän väki oli kaikki tu-
vassa ja kukin toimitti askareitansa; Joonas teki korvoa,
Heikki väänsi vitsaksia, piika karstasi villoja ja Johanna
—• niin, mitä hän teki? Hän istui lähellä tulisijaa, sylis-
sään vaatteisiin käärittynä pieni poikanen, joka vasta oli
muutamia viikkoja näillä mailla oleskellut; ukko makaili
pöytä penkillä pöllytellen paksuja savupilviä vaskihelai-
sesta piipustaan.

Tavallista harvasanaisempaa oli keskustelu. Kentiesi
vaikutti siihen Joonaan yksitoikkoisuus, sillä hän oli muul-
loinkin aina tämmöisten iltakeskustelujen puheen johtajana.
Joonas heitti äkkiä pois höylän kädestänsä, istahti pen-
kille ja alkoi kyhöstää tupakkaa piippuun. Heikki, ukko
ja Johanna katsastivat jokainen häneen ja näyttivät odot-
tavan, että hän jotain sanoisi. Hän näyttikin hyvin mietti-
väiseltä.

»Niin miehet,“ alkoi hän vihdoin. Heikki väänsi
vitsoja kiivaammin ja ukko pöllytti yhä paksumpia savu-
pilviä, sillä he varmaankin aavistivat, mistä aineesta Joo-
nas alkaisi puhua. Joonas jatkoi: »ehkä on parhainta,
että vihdoinkin rupeamme tekemään päätöstä siitä asiasta,
josta jo kauan olemme keskustelleet, nimittäin talon kau-
pasta, sillä minun mielestäni olisi pikainen päätös kaikkein
parahin. Sanokaa nyt vaari, mitä te ajattelette siitä
talon kahtia jakamisesta?**

»En tiedä, mitä hänestä sanoisi,“ äännähti isäntä,
»mitä se Heikki siitä arvelee?**

Heikki lakkasi vitsaa vääntämästä ja meni takan luo
piippuansa koputtelemaan. Vähän ajan päästä hänkin sanoi;
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„No en tiedä, kyllähän tämmöiset maatilkut nyt
yksikin mies hoitaisi, mutta —“. Lause katkesi mietiskele-
miseen.

Joonas otti nyt pulmaksensa:
«Mutta minä arvelen puolestani, että tässä talossa

olisi kyllin tointa ja puuhaa kahdeksikin jaettuna. Olen
tarkastellut avarain nevojemme laatua ja huomannut niiden
olevan suureksi osaksi hyvän-arvoista viljelysmaata. Teille,"
- sanoi Joonas isäntään kääntyen, „ voisimme ker-
naasti maksaa yhteensä paria kolmea tynnyriä enemmän
eläkettä, kuin talon kokonaisena ollen."

«Hm, kyllähän se niin taitaa olla. Mutta olisitte te
saaneet nyt vielä muutaman vuoden tyytyä minun esimie-
liyyteeni."

«Niin olisin minäkin toivonut," kiirehti Joonas sano-
maan, ~mutta meidän kunkin välisuhteemme ja perheelliset
olomme ovat jo osaksi tulleet ja vielä enemmän tulevat
sille kannalle, että kaikin emme voi yhdessä asua, kun
meille kumpasellekin, niin minulle ja Johannalle kuin Hei-
killekin rupeaa ilmestymään yksityisiä huolia ja tulevaisen
toimeen tulon murheita; ja jokainen on vapaampi toimi-
maan mielensä mukaisesti, ollessaan isäntänä itsensä ylitse.

- Sanoppas Heikki, eikö sinullekin ala myös tuontuosta-
kin ilmestyä tämän kaltaisia mietteitä, nyt kun aiot ennen
pitkää avioliittoa rakentaa?"

Heikki hymähti. «Kyllähän, mutta arvelen vaan,
että tässä tulisi kovin suuret kustannukset, kun täytyisi
ruveta toiselle talolle ihan juuresta saakka unitta kartanoa
rakentamaan."

„Jaa’a, se kysyy tointa ja varoja," säesti ukko.
«Aivan niin," myönsi Joonas, «mutta jos nyt kuiten-

kin ensin aluksi koettaisimme varustaa suutuvan asutta-
vaan kuntoon ja ulkohuoneiden kanssa koettaisimme tulla
jotenkuten toimeen; onhan niitä luvultaan koko joukko.
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Ymmärrän kyllä4 ettei tämmöinen viidessä asuminen ajan
pitkään voi käydä laatuun, mutta saammelian sitten päät-
tää, kumpi meistä jää vanhalle kanta-tilalle asumaan ja
kumpi tahtoo uuden kartanon rakennuksen kustannukset
ja vaivat päällensä ottaa. Se tietysti, joka tämän perintö-
kartanon omistajaksi lopullisesti jää, on sitten velvollinen
pois menevälle suorittamaan sen toisesta puolesta kohtuulli-
sen maksun. “

Vähän aikaa nyt äänettöminä istuttiin, kukin omalta
kannaltaan puheena olevaa asiaa aivoissansa aprikoiden.
Joonas rykäsi ja alkoi taas puhua:

„Mo niin, jos ehdotukseni teidän mielestänne kovin
sopimattomalta näyttää, niin en minä ensinkään tahdo ke-
hoittaa talon jakamiseen, kyllä Heikki saa sen minun puo-
lestani täydellisesti pitää yksin ja minä saatan hankkia
jonkun toisen tilan. Taikka kyllä minäkin nyt juuri
otan koko tilan, jos niin sovitaan, mutta kaikessa tapauk-
sessa annan etu-sijan Heikille. Sopii myöskin niin, että
vaari on vielä isäntänä, koska häntä haluttaa, ja minä me-
nen hieromaan Riemulan Hermannin kanssa talon kauppaa."

„Ei, ei!“ keskeytti ukko melkein huudahtaen, „minä
en laske Johannaa pois luotani kuka sitten enää vähän-
kään minua viitsisi hoivata!" Ukko näytti kummallisesti
heltyneeltä. Joonastakin tuo mielen osoitus liikutti ja ih-
metytti. Hän katsahti hellästi puolisotaan, joka lapsen oli
jo kehtoon laskenut ja itse kangaspuissa vikkelästi sukku-
laa liikutti. Joonas lähti soutamaan lapsen kehtoa.

Heikki katsahti nyreästi isäänsä ja oli juuri sano-
maisillaan jotain, mutta hän hillitsi itsensä.

..Miksi et sinä Heikki sano", puhkesi ukko taas pu-
humaan, »miksi et sano, jos suostut talon jakamiseen,
taikka annatko sen kokonaan Joonaalle?
tunnustan, että toisinaan olen ilkeän luontoinen, niin ettei
kukaan tule kanssani niin toimeen kun Johanna; hän yksin
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voi kärsiä minua. Heikin tuleva muija on minulle vie-
ras, vaikka koilta onkin naapurin tytär. Minun puheeni
eivät ole aina niin punnitulta, jonka tähden vieras voisr
hyvinkin pian minua kärsimään kyllästyä. Jos sinä
Heikki annat tämän talon Joonaalle, niin voithan rahalla
ostaa itsellesi toisen; onhan sillä morsiamellasi rahoja nätti
summa?" Ukko ja Joonas katselivat kysyväisesti Heikkiä^

«Vai niin," lausui Heikki kiivaasti, «näyttää siltä,,
että minusta jokainen tahtoisi päästä."

„Älä hulluttele!" huudahti ukko, „etkö ymmärrä, kun
sinulle annetaan ehto —“

«Sinä Heikki," keskeytti Joonas, «ymmärrät tarkoi-
tukseni kokonaan väärin, taikka ehdollasi tahdot sen siksi
vääristää. Mutta jos niin on, niin minä en missään tapa-
uksessa muuta ehdota, kuin että sinä jäät taloon ja minä
menen pois."

«Mitä se Heikki siinä nyt turhia potkiskelee, eihän
tässä kukaan sinua hylkiä tahdo. Mutta pannaan nyt
kirkko keskelle kylää ja jaetaan talo. Luulenpa, että siinä
sentään olisi teille kummallekin kyllä työtä," puhui ukko
kiireesti, peläten että Joonas taas keskeyttäisi häntä.

«Noo tuota, eiköhän jätetä nyt huomiseen, että
saan vielä miettiä näitä asioita," ehdotti Heikki jo hyvin
maltillisesti äskeisen kiivastumisensa suhteen.

«Parahinta on, että päätämme sen nyt heti," vastasi
Joonas tylysti. «Olemme niin monasti näistä asioista pu-
huneet, että minun mielestäni on jo ollut kyllä mietinnön
aikaa. Minä sanon sinulle vielä kerran: ota sinä talo."

Oli ihmeellistä, että ukko melkein vapisi, kun hän,
katsoen Heikkiin, odotti tältä vastausta.

«Älä nyt ole kiivas," sanoi Heikki nuhtelemisen ai-
komuksessa, «etkö voi nyt antaa asian päättämisen olla
aamuun asti?"

Joonas mietti. Johanna ei ollut koko keskustelun
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ajalla ottanut osaa miesten puheesen, mutta nyt lian sanoi,
ikäänkuin Joonaalta kysyen ja eliottaen: „Mitä sillä nyt
sitten on väliä, jos asian päättäminen jääkin vielä huomi-
seen? Antakaa olla nyt huomiseen. 1 '

„Niin noh, olkoonpa vaan! Mutta luonteeni on sem-
moinen, että mitä kerran rupean puuhaamaan, sen pitäisi
tapailtua pian. • No huomen aamuna päättäkäämme asia!11

Ukko huoahti ja alkoi täyttää sammunutta piippuansa.
<3v_

XV.

Kun Joonas oli ensi kertoja ottanut puheeksi eroo-
mis-tuumansa, oli ukko kiukutellut ja sanonut, että hänelle
kiusaksi vaan tuommoisia puhutaan. Mutta kun hän huo-
masi, että Joonaalla olikin täysi tosi, niin tuli hänelle, niin
sanoaksemme, hätä käteen. Ukko oli viisas kyllä käsittä-
mään ja huomaamaan, että Joonas oli Heikkiä kaikin puo-
lin kätevämpi talon asumisessa; sen hän myöskin tiesi,
ettei hän tulevan miniänsä kanssa taida tulla toimeen pit-
kiä aikoja, jos Heikki sen taloon tuo.

Vähitellen rupesi vaari suostumaan eläkejyville rupea-
miseen. Mutta keskusteluista ei tahtonut päätöstä tulla.
Ukko olisi tahtonut Joonaan ottamaan koko talon, taikka
jollei, niin sitte kahtia jakamaan. Joonas olisi alussa ollut
kahtia jakamiseen mieluisampi, sillä hän kuvitteli mieles-
sään talon alle kuuluvain laajoin nevain pelloksi raata-
mista, joissa kyllä olisi ollut sijaa kahdenkin miehen voi-
main ponnistuksille; se etu siitä myöskin olisi ollut, ettei
olisi tarvinnut jäädä velkaan. Tosin pelotti hieman, ettei
riitaisuus tuolikaan muutoksen kautta katoaisi, koska aina-
kin ensin aluksi täytyisi asua yhteisessä kartanossa, mutta
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hän lohdutti itseänsä sillä, että hän säästäväisesti eläen
voisi jonkun ajan kuluttua hankkia itselleen erityisen ker-
tanon.

Johanna ei talon jakamiseen ollut ollenkaan mieluisa,
siitä syystä, ettei hän olisi millään muotoa halunnut tulla
Kuppilan Miinan kanssa enää sen likeisemmäksi naapu-
riksi, kun he jo ennen olivat olleet. Hänellä oli tietysti
omat syynsä, jotka Joonaskin kysymättä arvasi, ja sanoi
Johannalle usein tästä jutellessa: »Mitä niistä vanhoista!"
Johanna silloin aina vähän punastui ja sanoi »no ei mi-
tään," ja näyttäen miettiväiseltä sanoi: tee tahtosi mu-
kaan." Vähitellen alkoi Joonaskin jo vihdoin ajatella, että
»taitaisi olla sentään viisaammin tehty, jos koko talon ot-
taisin vastaan; kyllä iso aina velkansa maksaa, mutta pieni
syö säästötkin."

.Heikki oli epäröivin; hän ei tahtonut tietää, ottaisiko
hän mieluimmin koko talon vai puolen taloa, tahi antai-
siko hän koko talon. Joonaalle. Hän vaan kiukutteli, kun
huomasi, että isä olisi mieluimmin pitänyt Joonaan koti-
talossa kuin hänen. Mutta kun Joonas nyt vihdoinkin ru-
pesi noin äkkinäistä päätöstä vaatimaan, niin joutui hän
pulaan, eikä tahtonut tietää, mitä pitäisi tehdä, jota ei tar-
vitsisi katua.

Tuli huomispäivä; se päivä, jonka kuluessa oli aina-
kin osaksi määrättävä Teerelän perheen jäsenientulevainen
kohtalo asuinpaikan suhteen. Äänetöunä käyskel i isäntä
tuvassa ja kartanolla; kontiosi muistui mieleen huonosti
eletyt ajat, joiden hedelmiksi tämänkin, aikaisen isän-
nyydestä eroamisen-pakon, täydellä syyllä voi nimittää.

Joonas askarteli korvon vyöttämisen toimessa tuvassa.
»Kestävätkö vyöt kylläksi taivuttaa?" kysyi ukko

muun puheen puutteessa, tullessaan ulkoa tupaan.
»No menevätpä he tuossa," vastasi Joonas, samassa

varovaisesti taivuttaen vanteenpäitä solmuun.
11
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~Kananpa se Heikki nyt viipyy, kello on kohta
8,“ sanoi ukko. Sitten pisti hän kessuja suuhunsa,* jako-
koili niitä siellä kielellään ykdeksi mälliksi poskeen. Vä-
hän ajan kuluttua hän karasi kurkkuaan ja virkkoi:

„No otathan sinä Joonas nyt haltuusi koko talon,
jos Heikki tulee kotiin sillä päällä, että hän luopuu pois?"

»Niin, • olen miettinyt sitä asiaa, ja olen kyllä
halukas ottamaan vastaan koko talon, koska Johannakin on
paremmin sitä mieltä. Mutta sitten on vielä yksi asia:
Heikki voisi vaatia hyvin suuren lunastussumman."

Ukko nähtävästi riemastui.
„Ei, Heikillä ei ole yksinään oikeus määrätä talon

hintaa, siinä on muilla yhtä suuri sanan valta!" sanoi hän
kiivaasti.

Johanna kaatoi kuumaa vettä padasta korvoon.
„Tule viemään minun kanssani tämä navettaan," sa-

noi hän Joonaalle. Joonas meni. Isäntä jäi nyt tupaan
yksin mietiskelemään: lempo heille vielä taloansa
kaupittelisi! mutta jos tuo Johanna pois viedään, niin
kuka tässä emännyyttä koittaa? Kun saisinkin vielä
itselleni akan, mutta taidan olla jo vanhallainen minkään-
laista saamaan. —■ Kyllähän tuo Joonas on sellainen ko-

ettei se enään myönny tätä asiaa toistaiseksi jättä-
mään. Noo, kyllähän hän onkin kunnon mies, vaikka
onkin vähän liian paljo niitä herrain »fuuruja," pa-
rempi mies se on kun Heikki, kyllähän hän olisi var-
mempi syytingin maksajakin. No ei tiedä mikä Heikis-
täkin tulee, taitaapa kissa kynnet löytää, kun puuhun pi-
tää Mutta en minä sen Miinan kanssa tulisi tässä

toimeen ne söisivät mun ylös! "

Joonaalla ja Johannalla oli keskustelu navetassa:
»Sanoppäs nyt Johanna," sanoi Joonas, »mitä minä

teen, jos Heikki tulee Kuppilasta kotiin sillä päällä, että
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hän luovuttaa talon minulle, oletko täydellisesti tyyty-
väinen, jos minä sen otan vastaan?“

„Rakas ystävä," vastasi Johanna, „minä tiedän, että
teet kaikki parahin päin, kuu ymmärrät. Kyllähän velka
tulee puolta suuremmaksi, kun koko talon otamme, mutta
kokonaisesta on tulotkin taas kahtavertaa suuremmat; ja
tietäähän sitten huoneetkin kaikki omiksensa, ettei niistä
tarvitse kenenkään kanssa riidellä."

„Sepä se juuri onkin pykälä! Muuten olen talon koh-
tuulliseksi hinnaksi arvellut 7,000; sen enempää en anna.
Jos Heikki tarjoaa enemmän, niin antaa hänen saada. Kyllä
me saamme muita tiloja."

»Niin, kyllä seitsemässä tuhannessa on jo minunkin
mielestäni hintaa."

»On, siitä en mene penniäkään ylentämään. Aluksi
en aio tarjota muuta kun kuutta tuhatta, mutta tuossahan
Heikki jo meneekin tupaan, minä lähden katsomaan, mitä
hän miettii."

»Millenkä kannalle Heikki on nyt asian aprikoinut ?“

kysäsi Joonas tultuaan tupaan.

„ Olenpa miettinyt sitä sinne ja tänne. Sanoppas
nyt mitä sinä arvelisit talon lunastussummaksi ?“

»Sano sinä ensin."
»Kuusi tuhatta!" äännähti Heikki ja näytti odotta-

van mitä Joonas vastaisi.
»Juokse nyt järveen poika!" ukko huudahti, „ihan

leikkiähän sinä puhut eihän se ole mikään talon
hinta."

»Tarjotkoon Joonas enemmän, jos luulee kannatta-
van."

»Minä tarjoou kuusi tuhatta neljä sataa," sanoi Joo-
nas vähän aikaa mietittyään.

Heikki näytti tuosta vähän oukkamustuvan, sillä hän
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oli luullut, ettei Joonas tarjoaisi niin paljoa. Vähän ajan
päästä hän kysyi:

..Paljonko sillä isällä on velkoja?"
«Niistäkö tässä nyt ensimäinen kysymys on?" murisi

ukko kärtyisesti, mutta lisäsi kuitenkin: «Kolmentuhannen
Viiden sadan paikoille, luulen ma."

Heikki laski kauan päässänsä ja sanoi sitten:
«Tulisi jäämään Joonaan tarjouksen kautta perinnöksi

minulle ja Johannalle yhteensä vähän vaille kolme tuhatta"
«Entäs Wille?" huomautti Joonas.
Heikki katsahti kysyväisesti ja kummastuneena Joo-

naasen, vaan ukko sanoi:
«Niin, Joonas on oikeass»; jättäisitkö sinä Willen ko-

konaan ilman? Vaikkapa hän nyt vankeudessa onkin,
niin ei tiedä vaikka jolloinkin perintöänsä tarvitsisi."

«Hm!" pani Heikki, «kaksitoista vuotta on pitkä
aika ja hän kuka tiesi anoo itsensä Siperiaan."

«Tehköönpä sitten kuinka mielii, mutta minä vaadin,
että hän saa tasan periä," väitti ukko.

«Kolmas osa hänen laillisesta osuudestaan hänelle hy-
vin piisaa!"

«Emmeköhän kuitenkin määrää hänelle ainakin puo-
let siitä summasta kun sinä tulet saamaan?" lausui Joonas;
«koska on hyvin otaksuttava, ettei hän tule sitä perimään,
niin mehän sen lopultakin tulemme Saamaan."

«Niin kaiketi, ettehän viitsikää!! kovin omikätistä
tehdä," sanoi ukko nähtävästi ranhottuneena Joonaan eh-
dotuksesta.

Heikki nousi riuskasti ylös penkiltä. «Panetko kiittsi
tuhatta viisisataa? niin tuos on käsi!" lausui hän astuen
käsi ojennettuna Joonaan luo.

«Mitäs vaari sanoo, kun me teemme Vaan kauppaa
niinkuu oman tavaramme kanssa?"

«Minä en enää pulin mitään, kun olen antanut asian
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teidän haltuunne, mutta toisen puolen irtainta tahdon pi-
dättää itselleni, seuratkoon toinen puoli taloa. Syytingiksi
tahdon sen viisi tynnyriä rukiita ja yhden ohria, niinkuu
siitä jo on ollut puhetta, sitten tahdon kamarin syytinki-
huoneekseni, johon pitä laittaa muurin; päivässä 1 kannu
maitoa; 1 leiviskä voita ja 5 syltä halkoja vuodessa; puoli
leiviskää kuivia kaloja joka jouluksi

«Maitoa ei muuta kun tuoppi päivässä talvis-aikana,
sillä eihän meidän talo ole ollut milloinkaan iso särpimien
puolesta," keskeytti Johanna, joka oli jo tullut tupaan.

«Puhutaan näistä ehdoista sitten, kun kauppa-kon-
trahtia ruvetaan laatimaan, tottahan niistä aina sovitaan;
ja tietysti on kauppa mytyssä, jos jostain eripuraiseksi
ruvetaan," muistutti Joonas.

«No niin niin," säesti ukko.
«Mutta irtaimesta vaadin sinulta myös korvausta,"

muistutti Heikki. «Sitä paitsi otan navetasta nimike-leh-
mäni ja tallista pikku ruskian, joka minulle on jo ennen
luvattu. Willelle piisatkoon perinnöksi 300."

«Nuot eläimet ovat tietysti omiasi, mutta irtaimesta
en suostu sinulle lupaamani summan päälle mitään maksa-
maan. Sen Willen osingon suhteen kysykäämme neuvoa
lakimiehiltä, ettemme suinkaan väärin valtaamme käyttäisi.

Mutta asiaan! Annatko sinä talosta irtaimen kanssa
enemmän kuin minä?"

«Minä annan kuusi tuhatta viisi sataa!" sanoi Heikki
nousten taas rivakasti seisomaan.

«Minä en myö taloa alle seitsemän tuhannen," il-
moitti ukko.

«Minä lisään Heikin tarjoukseen vielä viisikymmentä
markkaa!" huudahti Joonas, nousten myös ylös.

«Niin te olette kun huutokaupassa,“ nauroi Johanna.
Heikki epäröitsi: «En minä ainakaan seitsemää tu.

hatta anna, mutta viisi kymmentä lisään vielä."
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V

Ukko odotti jännityksellä;, mitä Joonas sanoisi, ja
näytti tahtovan ikäänkuin katseellaan kaivaa häneltä vielä
korotetun lupauksen, jonka ylitse ei Heikki menisi.

„Saat talon; minä en enää ylennä lupaustani.
Saatte lyödä käden, jos kolmea tarvitaan, niin tässä on
minun". Joonas tarjosi kättä.

Ukko teki liikunnon, ikään kuin aikomuksessa painaa
Joonaan kohotetun käden alas, mutta hän jäi kuitenkin is-
tumaan, nähtyänsä ettei Heikki ollutkaan yhtä rivakka
kättä ojentamaan kuri lupaamaan.

Heikki kynsiskeli korvansa taustaa. „Saäkeli tietää!
tuota annatko sinä sen saman, niin saat sinä ottaa?"

Joonas katsahti isäntään, joka koetti hänelle silmää
iskeä, mutta edellä mainittu ei ollut sitä ymmärtävillään,
vaan sanoi: »Entä jos ei' vaari luovu talosta vähemmällä
kun seitsemällä tuhannella, niin

„Ko anna nyt sinä se sama kun Heikki on luvannut,
niin ei tiedä vaikka luopuisin oikeudestani," keskeytti ukko
Joonasta.

„En, minä en anna enempää, kun sen mitä jo olen
luvannut".

„Saakeli! Olkoon sitten, anna kuusi tuhatta viisi-
sataa viisikymmentä; sinä saat talon, tuos on käteni!" huu-
dahti Heikki, astuen kättä tarjoten Joonaan luo.

„No menköön sitten syteen eli saveen!" Joonas huu-
dahti. „Tuokaa vaari tekin kätenne tänne yhteen nippuun!"

„Ja kolme kannua viinaa harjaisiksi!" huusi ukko
rynnäten penkiltä käden-lyönti-ryhmään.

„Harjäkäisistä puhutaan sitten, mutta ensinnä täytyy
kaupan kirjallisesti vahvistaa," muistutti Joonas.

»Kyllä nyt jo sopisi jonkun laittaa viinaa hakemaan;
eipä sitä enää tähän aikaan saada niin helposti kun ennen,"
intti ukko toimessaan.

„Jos saatte jonkun, joka tietää mistä sitä saa, niin
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lähettäkää hakemaan/' sanoi Joonas, «kyllä minä panen
rahaa puolestani. Mutta eiköhän kaksi kannua piisaisi?"

«Kyllähän sitä saa olla kolme kannuakin, kun kui-
tenkin haetaan naapureitakin harjalliselle," arveli Heikki.

«Niinhän toki!" säesti ukko.
«Puoli tuoppia olisi paruiksi," pisti Johanna väliin.
Joonas naurahti ja meni kaappinsa luo.
„Tuos’ on sitten minun puolestani," sanoi hän tarjo-

ten ukolle rahaa, «tuokaa nyt sitten kolme kannua, tai-
taapa niitä naapureita keräytyä useampiakin harja-kannujen
juontiin." Heikki antoi myös rahaa.

«No kyllä minä toimitan viinaa ja heiluman pitää
silloin kun Teerelän Masa syytingille rupeaa!" toimitti
ukko puuhaellessaan vaatetta päällensä, lähteäksensä kylään.

«Kuka haetaan kirjoja tekemään? eiköhän Meri-
Matti olisi siihen sopivin mies?" kysyi Joonas.

«Miksi ei, sehän niitä täällä tähän aikaan enite kir-
joittaa," arveli Heikki.

«Kyllähän nimismieskin, mutta Mattia on lyhempi
matka hakea. Enköhän minä lähde noutamaan häntä
tänne?"

«Lähde vaan!" kehoitti Heikki.
«Lähde vaan!" säesti ukko, joka oli niin puuhassa,

kuu sai molempain poikain luvalla ja rahalla lähteä viinaa
hakemaan, että tahtoi sanan sanoa, kaikkiin asioihin.

Joonas astui nyt Johannan luo, joka lapsi sylissä is-
tui penkillä. Lapsi oli vielä niin pieni, ettei se osannut
hymyilläkään, mutta sitä enemmän osasi isä, joka nyt kai-
kellaisilla hauskoilla kujeilla lähestyi huulillensa lapsen
suuta. «Lapsellani on nyt koti, Jumalan kiitos!" kuiskasi
Joonas ja tyytyväisyys loisti hänen kasvoiltaan.

Heikki ja vaari olivat jo menneet ulos.
«Mutta onkos sulia Johanna vielä kahvia? Taitaa pi-

tää sitäkin harjäkäisiksi keittää?" kysäsi Joonas.
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»Herranen aika! hyvä ystävä, loithan sinä Kyntteli-
markkinoilta naulan yhteensä kahvia ja sokuria, minnekäs
ne kaikki nyt olisivat menneet!“

„No hyvä, hyvä, kun on! Mutta eiköhän minun
pidä kiirehtiä, että löydän sen Matin kotosalla. Vaan
missä se piika on kun sinun täytyy jäädä yksin kotiin?"

»Minä panin hänen pyytämään sitä Remppulan kup-
paria rohtimia kehräämään. Mutta kyllä minä täällä nyt
niin kauan tulen yksinkin toimeen."

Joonas otti turkit naulalta ja pani päällensä.
»No otan minä nyt tämän talon onnensa nojaan,"

hän puhui. »Mutta kyllä tässä tulee paljon velkaakin teh-
täväksi, ennen kun minä sen saan oikeaan kuntoon.
Tuon Kotonevan laitan ensitilassa kuokituksi ja ojituksi ja
näytän kyläläisille, kuinka hyvän maan he ovat antaneet
siinä vuosisatoja viljelemättä maata. Tämän koko karta-
non minun myös pitää kokonaan mullistaa ja uudestaan
rakentaa mieleni mukaan. Noissa .< ulkorakennuksissa on
useita hyväseinäisiä huoneita; kun vaan niitä laittaa sie-
vempään järjestykseen, niin niistä tulee oivallisia."

Heikki tuli nyt tupaan ja Joonaan täytyi lakata jutte-
lemasta vaimolleen rakennus-mietteitänsä, vaan hän jatkoi
Heikille puhuen.

»Minä menen nyt sinne Meri-Mattiin, mene sinä
Heikki tekemään hevosille silppua."

Näin joutui Teerelän talo semmoisenaan kun oli Joo-
naan ja Johannan hoidettavaksi omaisuudeksi. Vanha aika
muutti Matti-ukon kanssa eläkkeelle kamariin. Uusi aika
koitti huonetten ränstyneille katoille ja umpeen ruohottu-
neille pellon ojille.
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Toinen aikakausi.
XVI.

Kolme vuotta 011 kulunut siitä kun Joonas tuli isän-
näksi Teerelään. Kolme vuotta on jo pitkällainen aika!
Odottavalle käy se pitkäksi; ahkera ehtii siinä ajassa jo
suuria töitä toimittamaan; vaan laiska —? Häneltä ku-
luu aika joutilaisuuden vetelehtävässä varjossa, ja vasta
sitten kun se on mennyt, huomaa hän, että sitä olisi pitä-
nyt toisin käyttää. Mutta menetettyä aikaa ei enää takai-
sin saada. Aika on myöskin erästä laatua päärly; se on
uskottu tavara, jolla ihminen saa mielensä mukaan kaup-
paa käydä ja saa palkinnon toimeliaisuutensa mukaan!

Teerelä näytti nyt ihan toisellaiselta, jopa perin
toiselta talolta kun viime näkemämme aikana.

Tuparakennus oli saanut seinäinsä päälle lauta-vuo-
rauksen sekä entisen vuotavan tuohi-peiton sijaan uuden,
ajan mukaisemman vuolupäreisen katon. Matti-ukko oli
alusta saakka väittänyt tämmöistä kattoa kelpaamattomaksi
toimeensa; ja iloitsi sydämestänsä, kun valtaiset lumi-pyryt
talvella nujuuttivat päreiden huolettomasti laadittuni sau-
mani välitse välikaton multapermannolle lunta, joka siitä
sulattuaan vuosi vetenä seiniä pitkin alas tupaan, kuvaten
takaseinän kirjavat tapetit moni mutkallisiin viirinkin ja
juontuviin.

„Bukö minä sitä sanonut, ettei päre-katto kelpaa!“
oli Matti-vaarilla tapana usein tämän johdosta muistuttaa.

//.
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Tuvan lahonneet rappuset olivat jo ensimäisenä Joo-
naan hallitus-vuotena saaneet lämmittääkeitto-padan mustaa
kylkeä takalla, ja niiden sijassa oli nyt uudet istumapen-
keillä ja kuistilla varustetut portaat. Vastapäätä tupara-
kennusta, siinä missä ennen oli seisonut nuokullaan oleva
jyväaitta, sijaitsi nyt uusi pikku tuparakennus, jossa enti-
nen isäntä nyt vietti syytingillä-olonsa päiviä. Liiveriä,
latoja, ynnä muita ulkohuoneita oli hirsirullain avulla työn-
netty sievään riviin ja kadotettu nuo tilaa vievät välyset.
Huoneiden ovet sopivat ja ne pidettiinkin kiinni, joten
kaikki kylän lasten lymy-paikat Teerelän kartanossa oli-
vat hävinneet muinaismuistojen sekaan. Lanta-tunkio, joka
ennen täytti miltei koko pihan, oli nyt aidattu määrätyn
alansa sisään, niin että se kasvaessaan kohotti vaan uljaasti
höysteistä harjaansa pilviä kohden; ollen sekin tavallansa
merkkinä talon kunnollisesta vaurastumisesta.

Mutta jotain rikka-ruohoa oli aika kylvänyt vävyn
ja appiukon välille; nuot ennen harvemmin tapahtuneet
kiistat olivat muodostuneet usein leimahtavaksi sanasodan
tapaiseksi riidaksi. Että sen vaikutti tuo tavallinen eri-
mielisyys nuoremman ja vanhemman miespolven välillä ai-
kakautensa tavoista ja mielipiteistä, on itsestään selvä.
Joonas, joka kaikessa edusti nykyaikaa, ei tahtonut nyt
enääu, kun kerran oli isännäksi päässyt, myöten antaa
mihinkään appiukkonsa tuumiin. Viime mainittu oli taas
tuota monimutkallista ja kiehkurasyistä visaa, josta ei ku-
kaan saa selvää; hän oli vanhan ajan mies ja luuli kai-
kissa uuden ajan tavoissa keksivänsä sortoa ja ylen-katsetta
itseänsä kohtaan, sillä oikean sankarin tavalla omisti hän
kaikki omaa puoluettansa kohtaavat tappiot itsellensä. Veri-
vihollisiksensa julisti hän empimättä ne, jotka vastoin kaik-
kea järkeä ja oikeutta työskentelivät kansansivistyksen ko-
hottamiseksi, eivätkä kaikkea aikaansa käyttäneet omissa
yksityisissä toimissaan. Näistä syistä oli hän nurja-mieli-



171TEEEELÄK PEEHE.

nen Joonastakin kohtaan. Vaan sitä viime mainittu vielä
itsekin lisäsi sillä tavoin, että toisinaan hilpeällä mieli-
alalla ollessaan, kiusaili appeansa ja tyrkytti tälle omia
mielipiteitään; vaikka tiesi näistä olevan ainoana seurauk-
sena vielä ankaramman kiukun. Oliko tuo Joouaalta vii-
saasti vai tyhmästi tehty, päättäköön hyväntahtoinen lukia
itse; mutta ainakin sen tuli Joonas itsekin huomaamaan,
että „ei tule vanhasta pappia, eikä tuohesta takkia.“ Sitä
paitsi ei riita koskaan rakenna, vaan se polkee ja alas
sortaa, jota vastoin sovinto, vähäpätöisimmänkin henkilön
kanssa, kasvattaa siunauksen hedelmiä.

Oli muuan talvi-aamu. Yöllä oli nujuuttanut lunta
paksuihin kinoksiin ja Teerelänkin umpinaisella pihalla oli
kaikki käymäpolut tukkoon menneet. Ne, jotka siellä kä-
vellä-rompivat paksussa lumessa, tekivät kaunisten kinosten
pintaan aimollisia karhun jälkiä. Kaksi renkiä nakkeli tal-
lin seinustalta kumoon kakkula-aisoja ränkineen; viime mai-
nittuin sisustaan oli tarttunut lunta; sen täytyi pyyhkiä
pois, muuten olisi se heti kastellut hevosien kaulan ja han-
gannut verille. Syrjällään makaavat reet kaadettiin antu-
roilleen.

„Uh! kun tuota lunta on taas tullut oikein porvoon-
mitalla!" lausui toinen renki, astuessaan talliin ja koputel-
lessaan lunta jaloistaan.

„Niin helkkarin lailla! Kuinkahan taas pääsee met-
sässä kulkemaan “ arveli toinen.

„No onpa hevoset, jotka kestävät. Hornaa pimuni!
Onko silppusi jo syötynä?"

„Euskialla on ainakin vielä, niin ettei tarvitse muuta
kun jauhottaa vähän."

„Samoin on täällä ja näyttääpä tammallakin vielä
olevan."

Sitten ottivat he kumpanenkin kourallisen kauran-
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jauhoja sekä kaksi haavaiset seotushangot, joilla hämmen-
telivät jauhot silppujen sekaan.

»Niin pruunillako se isäntä sanoi kokoukseen mene-
vänsä ?“ kysyi toinen.

»Niinhän se sanoi."
»Siellä kuuluu olevan taas se kansakoulu-juttukin rii-

deltävänä."
»Niinpä se kuuluu."
»Mutta ymmärrätkö sinä Kustaa, mitä sillä kansa-

koululla on oikein virkaa?"
»En, ja enpä juuri hänestä huolikaan, ei minusta kui-

tenkaan enää lukemallakaan pappia tule."
»Minä en nyt tiedä niin varmaan sanoa, ettei mi-

nusta tulisi, kun olisi vaan, joka kouluttaisi."
Toinen katsoi pitkään viimeksi puhuneen päälle ja

sanoi leveästi nauraen:
»Ha ha haa! kyllä minä muutun hevoseksi, että saan

sinun juustokuormiasi kinkereillä kotiin vetää silloin, kun
sinusta mailmassa pappi tulee."

»Etkö minua itseäni ottaisi kuorman päälle?"
»Aina sen mukaan menettelisin sinun kanssasi, kuin-

ka hyvin minua ruokkisitkin."
Erään toisen talon renki tuli nyt talliin.
»Mitäs ne miehet täällä nyt haastelevat?" hän kysyi,
»Eipä mitään erinomaista; puhumme vaan tuosta

kansakoulusta, jota nyt puuhataan, että mitä sillä on virkaa."
»Hoo, vai siitä tekin puhelette?"
»Saa nähdä," alkoi taas toinen Teerelän rengeistä

puhua »saa nähdä, kutka niistä nyt voittavat, kun niiden-
kin välillä, jotka koulua tahtovat, on jo riita siitä, mihin-
kä se pannaan; jokainen niistä kuuluisi sen ottavan omaan
kyläänsä, vaikka eivät vielä tiedä varmaan, jos saavat ol-
lenkaan koko koulua. Nämä meidän paikkaiset tahtoisivat
sitä tuonne Kuppilan ylisaliin ja ne toiset Luhtasaaren ky-
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lään, sinne komisarius-vainajan talohon, jossa ennen käräjiä
pidettiin. 4-'

»No kyllähän meidän paikkaiset voittavat,44 arveli
vieras renki, „täällä on niin paljon niitä mahti-miehiä,
erittäinkin teidän isännällä on suuri ylivalta muiden yli. 44

„Onhan sillä; mutta kuuluupa olevan vihamiehiäkin. 44

~Taitaapa olla. Eilen ehtoolla, kuu oli meillä ky-
länkokous ja siellä kysyttiin kuka menee kuntakokoukseen,
niin teidän isäntä sanoi, että hän menee. Sitten haettiin
Meri-Matti tekemään hänelle kylän puolesta valtakirjaa,
mutta ei siihen kaikki nimeänsä panneet, sanoivat vaan,
että kyllähän se koulu tulee ilman heidän nimettänsäkin.
Toiset arvelivat, että se on aivan turha laitos koko koulu,
mutta ei nekään uskaltaneet pitempään väittelyyn ruveta
kun tiesivät, että he kuitenkin joutuvat tappiolle Teerelän
isännän kanssa. Sitten oli muutamia, jotka sanoivat me-
nevänsä itse kokoukseen, mutta oli niitäkin, jotka panivat
puumerkkinsä. Sitten kun teidän isäntä oli tullut jo pois,
niin rupesivat ne muutamat sanomaan, että sen valtakirjan
olisi pitänyt antaa Nevaluhdan isännälle, että se olisi koet-
tanut vastustaa viimeiseen asti sitä koulua, mutta toiset ar-
velivat, että tulee se koulu kuitenkin, niin mitä siitä on
hyvää, että sitä vastustetaan, ja imuroivat sitte vaan ja las-
kivat pilaa, että parempi sitä on olla voittajain kun tap-
piolle joutuvain puolella. 44

»Vai niin!44 Toiset imuroivat.
Pojat seisoivat koko ajan, pitäen käsiänsä syvällä

housuin taskuissa ja piiput hampaissa, katsellen hevosten
syömistä. Tuo vieras poika lähti nyt pois. Samassa pis-
täysi ’

Teerelän piika tallin ovelle.
»Tulkaahan te pojat luomaan vähän polkuja pihalle,

kun ne ovat niin tukossa, ettei kulkemaan pääse! 44

»Luo itse! Meidän pitää mennä metsään.44

»En minä kaikkiin ehdi, 44 tiuskui piika, »teillä olisi



174 ALKIO,

kyllä aikaa siihen, ennenkun emäntä ehtii ruoan valmiiksi
saamaan."

„Tuki suus ärmätti! Talossa on ämmiä kun Vilk-
kilässä kissoja luokoon ise itsellensä polkuja," kuului
tallista.

„No pysykää sitten siellä te hyvät tunkion pöngät!
Ei teitä saa koskaan mihinkään ryhtymään, vaikka kuinka
pyytäis muutamat konin hännän heiluttajat!" ja piika
meni kiukuissaan tupaan.

Isäntä tuli pihalle.
„Eipä tällää ole vielä luotu lunta ollenkaan pois po-

luilta. Ottakaa nyt, Kustaa ja Antti, sieltä tallista la-
piot ja luokaa vähän, että edes pääsee kulkemaan, te sen
kyllä ehditte tehdä, ennen' kun metsään menette. Paljo
nyt onkin tullut lunta, taitaa olla metsätiet hyvin tu-
kossa. Muistakaa, ettette pane kovin isoja kuormia."

Karsaasti mulkoilivat Antti jaKustaa nyt, kun käsky
tuli siltä taholta, jota eivät he olleet tottuneet uskaltamaan
vastustaa; kovin ontelolta kuului heidän vastauksensa isän-
nälle: „Noh!“

Isäntä pistäytyi liiteriin, ottaaksensa ulos reen, jolla
aikoi kokoukseen lähteä. Sillä aikaa kun hän siellä vii-
pyi, tulla körötteli pihaportista (tämä oli nyt viimeisessä
kartanon mullistuksessa muodostettu tuon ennen tunnetun
karjaportin apulaiseksi) sisään muuan upea mies, ajaen
silkki-mustalla oriillansa. „Fuli Mi Mi," vihelteli hän
korkean pystyssä olevan, siperian-nahkaisen turkin-kauluk-
sen sisältä. Orit tepasteli, päätänsä rintapäässä pitäen,
mutta näytti yleensä olevan hyvin tyytyväinen isäntänsä
ohjaukseen.

„Fuli, . . . pfyy .
.

. onko isäntä kotona?"
„On, tuolla hän on liiterissä," vastasi Antti. Poikain

lapiot saivat nyt levähtää, sillä niiden käyttäjäin täytyi
katsella hevosen liikkeitä.
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„No päivää Harjulainen! oletpa tänä päivänä lähte-
nyt liikkeelle ennen kukon laulua." Se oli Joonas, joka
nyt tuli ulos liiteristä ja tervehti vasta tullutta. Päivää,
päivää! tpruu! Tuo hevonen ei tahdo seisoa." Har-
julainen puuhaili reestä ylös noustakseen, alinomaa uudis-
taen vihellyksiään.

Joonas oli tullut hevosen ääreen ja taputteli sen lau-
taisia.

»Helkkarin kaunis tuo sun oriisi kiiltää ja lois-
taa kun kihlasilkkinen," kehahteli hän.

»No kyllähän se kas nyt kun on lujassa tuo rii-
mun varsi panisin sen vähä kiinni. Tottapa sinä
lähdet kokoukseen?"

»Lähden tietysti, mutta onhan nyt vielä liian aikaista
sinne mennä. —■ Pane nyt se kiinni. Antti, mene tuomaan
heiniä Harjulaisen oriille! —• Tule nyt sinä vaan tupaan
piippuun panemaan, kyllähän pojat katsovat hevostasi."

»Tuota," alkoi Harjulainen, „minä en kauan ehtisi
viipyä, sillä minulla on asioita matkalla toimitettavana; poik-
kesin tänne vaan sitä varten, että saat tulla minun kans-
sani jos haluat."

»Sehän sopii hyvin minulle. Mutta kuules Kustaa!
voisitteko te ajaa kolmea hevosta, niin saisitte otta pruu-
ninkin mukaanne metsään ? Kun minä pääsen menemään tä-

män Harjulaisen kanssa kokoukseen, niin en tarvitse he-
vosta."

»Hojaa! kyllä pruuni juoksee välillä."
»No hyvä! ottakaa sitten sekin mukaanne."
Harjulainen oli jo levittänyt loimen huolellisesti he-

vosensa selkään ja meni nyt isännän kanssa tupaan, por-
taissa kovasti koputellen lunta saappaistaan, joiden varren
suu oli siperiannahalla reunustettu.

»Mitä se isäntä sanoi?" kysyi Antti Kustaalta, tulles-
saan heinäsylillisen kanssa ulos tallista.



176 ALKIO,

»Se sanoi, että saamme ottaa pruuninkin metsään. 1'

»No kuka perhanan vetävä sitä tämmöisellä tukko-
kelillä ajaa? Ainahan sitä saa sen kuormaa olla hangesta
ylös tonkimassa!“

»Eiköhän se nyt sentään mene muassa

»Niin no meneehän se nyt niin kun mene, mutta sen
tiedän varmaan, että monta kertaa saamme sen kuorman
lukea.“

»Älä nyt siinä niin kovin ronaja; enhän minä ole
sitä joukkoon pahoittanut, isäntä se oli, joka käski."

»Olisit saattanut sanoa, ettei se käy päisin;"
»Mene itse nyt sitä sanomaan!"
»Saisi se itsekin tulla metsään, ettei alinomati kul-

kisi noissa jonnin-jentävissä kokouksissa."
»Voi peto, kun on korea tuo Harjulaisen hevonen!"
»Tottahan, kun kuuluu sen niin tuiki pupattavan *),

että kauratkin jauhoilla höystää."
»Maksaakin se sitte jotakin, mutta taitaapa tuo Har-

julaineu olla rikas?"
»Hm - kukapa senkin rikkauden tietää —.“

Pikkutuvan porstuan ovi aukesi nyt ja Matti paappa
tuli ulos.

»Katsos äijää, kun sekin jo kukkuu," sanoi Kustaa.
»Mikä kumma se sitten on; katso vaan, ettei jo lähde

Kupelaa kohden oikaisemaan," arveli Antti.
»Syömään!" kuului kimakka ääni talon portailta.
»Jahah!" vastasivat rengit ja seurasivat tavattoman

ketterästi kutsumusta.
He tulivat tupaan ja sovittelivat kintaitaan muurin

otsikolla olevaan koukkuun.
»Syömään nyt!" uudisti emäntä äskeisen käskyn,

') Syöttävän.
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ajaessaan piimää isosta pytystä haavikkoon, jonka sitten
vei pöydälle. Rengit menivät syömään.

»Ahnas nyt Amalia se lapsi tänne jamene pesemään
nuot kaksi paria kahvikuppia tuosta hyllyltä, mutta älä
särje. Mene sinä Leena, ennen kun rupeat syömään,
hakemaan lammas-riskut navetan lattialta, niistä sopii pa-
raimmat eroittaa luuta-riskuiksi, loput saa polttaa tuossa
vesipadah alla," määräili emäntä piikoja, joista edellinen
oli 14 vuotias ja jälkimäinen jo täysi-ikäinen, taikka tar-
kemmin sanoen noin 22 iässä.

Lapsi rupesi nyt jo Amalian sylissä itkemään.
„Jo äiti tulee pikku Maljnanta ottamaan ten on

jo nälkäkin, kun ei koko aamuna ole taanut mitään tuu-
hunta huu lastani," niin laverteli Johanna. Hellästi
otti hän vaatekäärön helmaansa ja rupesi sitä hajottele-
maan takkavalkean edessä; sieltä tuli esiin kuuden kuu-
kauden ikäinen tyttö. Kirkkaat silmät tirkistelivät terä-
västi ja päätänsä käänteli pieni ihmisen alku sinne ja
tänne; se näytti etsivän jotain trutussa oleviin huuliinsa.
„Ui kun pikku-luruni on nälkä, kun häjyllä äidillä on niin
kiirettä, ettei ehdi lintuanta ruokkia," haasteli äiti, painaen
täyteläisen uhkuvan nänninsä, mistä jo vaatteille valkea
hunaja tipahteli, pienen nälkäisen huulille. Heti tunsi se,
mitä tavaraa oli tarjolla ja alkoi imeskellä oivallisia sie-
mauksia, Lapsen-tyttö ei malttanutkaan vielä lähteä pois,
vaan kyyristyi katsomaan miten hoidettavansa atrioitsi.

»Voo’i kun te taattaa työlä pallo, te pikku Maiju,
mutta minä otan ja valattan pikku Maijulta kaikki tyyni —“

„Yyy,“ pani lapsi ja näytti aikovan kädellään työn-
tää Amaliaa pois.

»Niin pois se lykkää Amalian. - Mene nyt jokanssa
katsomaan edes, ettei tuo kahvipannu kiehu maahan; kyl-
lähän taas saat tämän haltuusi, kun se on saanut vähän

12
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syödä," keskeytti emäntä tytön imartelemisen. Tyttö me-
nikin määrättyyn toimeensa.

«Ota nyt ja pese nuot kahvikupit ensin jamene sit-
ten syömään," jatkoi emäntä käskemistä.

Leena tuli risu-taakan kanssa tupaan.
«Pane nyt siitä niitä tuonne padan alle, mutta katso

vaan, ettet kaada sitä kahvipannua," muistutti emäntä.
Tämän työn tehtyään meni Leena syömään.
Isäntä tuli kamarista tupaan ja kysyi rengeiltä:
«No saattekohan te ajetuksi kolmea hevosta? jos ar-

velette, ettei se käy päisin, niin saatte jättääyhden kotiin."
«Kyllähän ne menevät," vastasi Antti ja Kustaa kat-

soi ivallisesti hänen päällensä. Kun he olivat saaneet syö-
dyksi ja tulivat ulos hevosia valjastamaan, sanoi Kustaa
pilkaten: «No mikset nyt sanonut itse, ettei kolmea hevosta
saata ajaa kaksi miestä?"

«Kukahan sitä viitsii urajamaan ruveta."
«Et uskaltanut; sama oli minun."
«Olisinpa uskaltanut, jos olisin tahtonut."
«Niin, mutta et viitsinyt; en minäkään viitsinyt."
Nyt lähestyi Matti paappa heitä.
«Eikö isäntä taas tulekaan metsään?" kysyi hän.
Rengit eivät oikein pitäneet vaarista, jonka tähden

Kustaa ivaten kysyi:
«Taas; —■ mitä sillä tarkoitatte? Eihän

hän ole niin usein poissa metsämatkoilta?"
«Niin, minä vaan meinaan, mihinkä hän nyt menee

taas ?“

«Eiköhän se mene kokoukseen."
«Kokoukseen! hm vai niin. No eikö

hän tarvitse sinne hevosta?"
«Hän menee Harjulaisen kanssa."
«Mitä siellä kokouksessa nyt on asioita?"
«Se koulu-juttu. No joko lähdetään?"
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„Jo.“
„Oo hevonen! Sido vaan pruunin suitset reea

punkkaan, niin kyllä se välillä juoksee. Ooh!" Ren-
git lähtivät ja ukko kääntyi takaisin, tupaansa päin mene-
mään.

„Hmh! onpa aikohin eletty! Eikö nuo ny-
kyaikaiset poika-klopit osaa muuten sontaa ajaa ja suutansa
pruukata, jos ei ne ensinnä kouluissa lue kaikkia räkninkiä
ja turhanpäiväisiä juoruja kalloihinsa! Mutta sen
minä sanon, että kun tulee pitäjääseen joka toinen mies
tuollaisia herran hajuun tahrantuneita kun tuo meidän"

—• ukko ajatteli tässä niin kovasti, että hän kat-
sahti sivuillenssa, jos joku sattuisi kuulemaan
»meidän isäntäkin; aina hänellä on vieraita, mutta minulle
uskin milloinkaan riittää viinaryyppyä, senk in knapsu
herra!"

Hän oli jo ehtinyt tupaansa ja istahti takkakivelle
selkäänsä lämmittämään. Hänen nenänsä sivussa oli paksu
nokipilkku, ikään kun vartta vasten sormella pyhkäisty,
se kentiesi oli tullut äsken, kun hän oli perunapannua tu-
lelle asettanut. Takkia ei ollut yllä, vaan karkeat hursti-
paidan hihat esiintyivät likaisimmassa muodossaan. Hou-
sun lahkeet olivat valkeaksi parkittuin saapasvarsien alla
syltyssä.

Hän oli taas juuri alkamaisillaan äskeisen valitus-
virtensä jatkoa nykyajasta, kun ovi kiireesti aukeni ja
Amalia tuli tupaan.

»Emäntä käski minun tulla lakaisemaan teidän tu-
panne lattiata ja pesemään astioitanne," sanoi Amalia.

»Kyllähän olisin itsekin," arveli ukko.
»No niin, mutta —■ - tuossako teidän luutanne

on? huonopa se onkin, mutta taitaapa sillä saada." Amalia
jakaisi, niin että rikat tuoksuivat kattoa myöden.
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„Älä niin tuoksuta; etkö näe, että tomu lentää
maito vatiin pöydän alla?" huomautti ukko.

„Euinka te siellä pidätte maitoa, onhan teillä hylly?"
„Noo on, mutta panin vaan sinne, kun hylly

on niin täynnä."
.Amalia lähestyi pöytää, ottaaksensa sen alta maito-

punkin.*) Mutta tuskin oli hän sen saanut käteensä, kun
jo kiljahti:

„Oii —i—i!“ ja oli vähällä pudottaa maito astian
kädestään lattiaan, vaan sai sen kuitenkin pannuksi pöy-
dän syrjälle.

„No mikä nyt on?" kysyi ukko nousten takkakiveltä.
»Siellä on hiiri!" kiljui Amalia.
»Mistä se sinne on mennyt?"
„En tiedä liekö mennyt ilmasta vai maasta, mutta

siellä se nyt vaan on hi, hi, hi, hi!"
Ukko oli nyt jo saanut käteensä puulusikan, jolla ta-

voiteli kuollutta hiirtä, joka kermaisena kellutteli maidon
pinnalla.

„Thi, thi, thi!" tirskui Amalia, jonka mielestä asia
alkoi muuttua yhä hullunkurisemmaksi.

»Älä nyt siinä tirsku, lemmon lipakko! elikkämä vis-
kaan tuon pejoonin vasten naamaasi, niin että muljahtaa!"

Ukko tavotti vihdoin hiiren lusikkaan ja kantoi pi-
halle. Tyttö ei ottanut kuitenkaan torelemisesta oijetakseen,
vaan tuo tuostakin pääsi: »thi, thi, thi!" •

»Lakkaatko tirskumasta, kelvoton!"'
»Saahan tuolla nyt vähän nauraakin. Mutta aiot-

teko te syödä tuon maidon?"
»Mitä pahaa siinä sitten on, jos puhdas hiiri siellä

on ollutkin?"
„Hyi! en minä ainakaan söisi."

s) Pytyn-
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„Ei tiedä, mitä sinäkin vielä syöt.“
«En ainakaan semmoista maitoa, johon hiiri on huk-

kunut.
Mutta onko tuolla teidän pannussanne astiain pe-

suvettä ?“

«Perunoita siellä on. Ei sinun tarvitse minun
astioitani pestä."

«Mutta kun emäntä käski.“
«Käski mitä käski! mutta laita vaan itsesi tu-

paan täältä! Mitä tuollanen astioita pesee!“
«Yoi kun teillä on likainen paita; onhan teillä puh-

taampiakin, kun hiljan pyykissä pestiin?"
«Mene hiiteen! Mitä sinun minun paitoihin tulee?"
«No olkaa sitte niin kun tahdotte!" tuiskahti tyttö

ja lähti pois, vieden muassaan aimo kasan rikkoja, joita
oli lattiasta lakaissut.

Talon tuvassa syntyi aika nauru, kun Amalia kertoi
hiirestä maitopunkissa.

Isäntä ja Harjulainen olivat juuri lähdössä.
«Kuule emäntä!" sanoi Joonas, palaten vielä ovesta

takaisin tupaan. «Kun Antti ja Kustaa tulevat kotiin, niin
saavat mennä hakkaamaan tuohon rankaläjälle, jos en minä
ehdi siksi kotiin."

«No! —• Mutta älä nyt kovin kauan viivyttele,
jos vaan ehdit tulla kotiin, tämän pikku Maijun tulee niin
kovatti ikävä." Loppu-osan lausui emäntä sopertaen lap-
sen kielellä ja katsoi lempeästi sylissään makaavan kas-
voihin. Tuo oli isälle niin viehättävä muistutus, että hän
meni hymy-huulin pikkunsa luo ja vaati siltä muiskun.
Karhea turkin kaulus kutkutti tytön poskea. Tyttö aristi
ja veti suutansa väärään; isä nauroi; äiti tyystytti lasta:
«Oi sitä isää, kun kiusaa pikkuani!"

Joonas seisoi vähän aikaa ajatuksissaan vaipuneena
katsellen lasta.
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«Poikamme olisi jo neljän vuotias/' virkkoi hän.
«Niinpä olisi, mutta Jumala katsoi paremmaksi kutsua

hänen pois,“ sanoi Johanna,
„Joo’o!“ huokasi Joonas, ja jatkoi: „Ei mar, kyllä

nyt täytyy mennä; Harjulainen odottaa." Mennessään hy-
myili hän vielä äidin ja lapsen vehkeillä.

Miehet olivat jo pihasta lähteneet, kun ukko, päälli-
settömään lammasnahka-turkkiin puettuna, tuli ulos tuvas-
taan ja lukitsi oven.

«Paappa lähtee taas Eupelaan," sanoi piika Leena,
katsoessaan tuvan ikkunasta ulos.

«Aamusta iltaanhan se sitä väliä seuloo," säesti e-
mäntä.

XYII.

Vaan mikä ja missä oli tuo Eupela? Seuratkaamme
nyt Teerelän ukon muassa; hän menee kylän läpitse sen
toiseen syrjään. Siellä on talo, jonka nimi on Eupela.

Siinä on uudellainen yksikerroksinen tuparakennus,
sekä jotenkin lukuisa määrä ulkohuoneita. Järjestys kar-
tanolla muistuttaa muuten aivan suuressa määrässä entistä
Teerelää, josta siis ei luullakseni ole tarvis sen likemmiu
mainita.

Tässä talossa asuvat Teerelän Heikki ja Kuppilan
Miina. Sen olivat he avioliittoon tultuaan ostaneet Miinan
myötäjäisi-ahoilla, joita oli ollut melkoinen summa.

Eehevästi alkoivat Heikki ja Miina asua velatonta
taloansa; mutta kotona opitut tavat seurasivat Heikkiä var-
jon tavalla uuteen asumaan ja varttuivat yhä, koska avio-
kumppanissa ei ollut näille tavoille voimallista vastakynnen
paniaa. Teerelän ukko piti muuten hyvin paljon Eupelan
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elämästä, vaikka hän tosin hyvinkin usein pani pahoin
Heikin leväperäisyyttä ja laiskuutta. Miinä käytti myös
samassa asiassa hyvin sattuviakin sanoja; mutta Heikki ei
enimmäkseen huolinut heidän puheistaan mitään, vaan pa-
keni loitommalle kiukkuisen toran kuuluvilta. Yleensä ei
Rupelan haltiain väli ollut kovin riitaisa, sillä Miinallakaan
ei ollut niin polttavaa hulua toimeliaisuuteen ja työhön,
että hän olisi voinut katsoa itsensä valtuutetuksi miestänsä
erittäin ankarasti nuhtelemaan.

Kyläläisillä ei ollut juuri mitään erinomaisempaa pu-
huttavaa Rupelaisista, kun muistakaan talollisista. Niin sa-
nottu „päivätyöläis-väki,“ jotka pitävät aina tarkassa muis-
tissa, missä annetaan puolipäivä-ateria viittä minuttia en-
nemmin tai myöhemmin kun muualla ja missä isäntä me-
nee heinä-niitulla ensimäisen laespuolen, tiesivät kyllä, että
aterian aika Eupelassa pidettiin aina tuntia myöhemmin,
kun useassa muussa paikassa, „mutta kyllä sitä siellä sen-
tään jaksaa, kun ei tarvitse tehdä muuta kun niin, että
tuppi huiskun,“ sanoivat he. Ne taas, jotka luulivat kaik-
kein asiat paremmin tietävänsä kuin muut, sanoivat: »Siinä
Eupelan talossa on rotuista oloa, mutta mikäs kumma se
sitten on, kun isäntä on semmoinen nahjus, ettei pidä mi-
tään komentoa. 11

Mistähän ne saivat senkin tietää, että Eupelan emäntä
jyväpusseja kuljetutti kauppiaisiin, vaikka hän niitä juok-
suttamassa käytti niin luotettavia akkoja ja antoi heille
vaivainsa palkkioksi juustoja, leipiä ja, kun vaan sattui
olemaan, makkaraa ja verileipääkiu. Tämän palkan olisi
kyllä luullut riittävän suun-tukkeeksi. Mutta palkan anta-
jalla ja saajalla on aina eri mieli sen suuruudesta. Tot-
tapa akat moittivat palkkaa pieneksi, ei pussittaminen olisi
muuten voinut millään tavalla niin kaikkien tietoon tulla,
eikä sekään, mitä niillä porvarista tuotiin.

Heikki huomasi kyllä, että jyvät aitan laareista ku-
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hiivat, ja aavisti että emäntä niitä kulutti. Hän nuhteli
siitä syystä toisinaan Miinaa, mutta se vastaeli, että: ~Kyll-
äpä siankin suus hyvän maistaa, mikset et anna rahaa,
että saisin sillä ostaa,“ y. m. Heikillä ei ollut sitten enää
siihen mitään vastaan sanottavaa, sillä hän tunsi Miinalla
olevan oikeuden.

Vaan johan se Teerelän vaari meni Rupelan tupaan.
Siellä oli kaikki aamuaskareet vielä puoli tiessä; astioita
ja maitopyttyjä seisoi huiskin häiskin lattialla. Heikki is-
tui puoli-pukeissa takkakivellä; emäntä seisoi hajanaisin
hiuksin toisella puolella ja seotti höystöä perunani sekaan;
renki väänsi reen jukoa lattialla ja lapsi itki kätkyessä.

„Mene siitä vähän katsomaan poikaa, kun se noin
itkee,“ sanoi emäntä, samassa kätensä selällä kopauttaen
isäntää hartioille.

„Mene itse, en minä tarkene, kun on niin kylmä."
„Aina sinä olet yhtä viluinen. Etkö näe, etten

minä pääse ennen, kun saan perunat vatiin! Mene
sinä Janne liikuttamaan vähän kätkyttä!" Renki jätti reen
juon tekemisen siihen ja meni lapsen luo, mutta jotenkin
kömpelösti kävi häneltä sen tyystyttäminen.

„Eikö nyt jo pitäisi metsään lähteä?" kysyi Teere-
län ukko tupaan tullessaan.

„Kuka hullu tämmöisen nujun jälkeen! Minä sa-
noin Jannelle, ettei tarvitse mennä, ennen kun vähän ehti-
vät ajamaan tiet auki. Minä en viitsi mennä ollenkaan
tänä päivänä metsään. No emäntä, menehän katsomaan,
kun tuo poika noin huutaa!"

„Hyys, hyys, hyys!“ pani renki, soutaessaan kätkyttä
puolelta toiselle.

„Kuinka se Annikkakin näin kauan siellä navetassa
viipyy ?“ sanoi emäntä, mutta meni kuitenkin kätkyen luo,
ja tarjosi lapselle ravintoa. Nähtävästi oli pikku Matin
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hyvin nälkä, sillä lian ravitsi nyt itseänsä ahnaasti, tuo-
tuostakin mielihyvissään äännähdelleu.

»Mitä ne paapan poikaa kiusaavat," pani vaari,
joka nyt oli myös mennyt kätkyen luo. Poika, joka oli
noin vuoden vanha, luikautti vähän syrjästä iso-isäänsä ja
naurahti, mutta alkoi taas uudestaan atrioida. Vaari my-
häili hartaasti ja katseli poikaa.

Piika tuli navetasta.
»Tuo navetan ovi on niin huono, ettei se pidä enää

yhtään lämmintä; lehmät kuolevat viluun," sanoi hän
nurjalla äänen painolla ja viskeli astioita lattialla.

»Minä olen siitä jo monta monituista kertaa puhunut
isännälle, että sen pitäisi tehdä uuden, mutta eipä siitä
tule mitään," lausui emäntä.

»No, kukahan tässä kaikkiin ehtii! Kyllä minä
olen siitä jo puhunut nikkarille, mutta eipä se ole joutanut
sitä vielä tekemään," puolusteli isäntä.

»Menkää nyt te metsään, niin kyllä minä sen teen
tänä päivänä," ehdotteli Janne.

»Kissa viitsii!" Isäntä siirtyi yhä lähemmäksi val-
keata.

»No menehän nyt, pahapa sekin on, kun lehmät vi-
luun kuolevat" tuumaili Teerelän vaari.

»Ei ne siellä nyt niin kuole. Kyllähän minä saisin
itsekin tehdyksi yhden navetan oven, kun vaan tulisi aijall

ai! piru! liivini selkämystö palaa!?" huudahti,

isäntä ja ryntäsi ylös takka kiveltä, kopeloiden käsillään
selkä-puoltaan.

»Ha, ha, haa!" uauroi emäntä, »entä sinä nyt vasta
olet tuhkimus! Kuinka mones tuo liivi nyt olikaan, jonka
poltit?"

»Voi se, kun on ruskea kuin kettu! paneskeli Heikki
katsellessaan ja käännellessään liivin taka-puolta, »ja
tuohon jo ehti tulemaan reikäkin, saakeli!"
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„Eihän paidan selkä edes palanut? Pane nyt
jo Annikka ne perunat vatiin," käski emäntä.

Renki oli jo saanut reen juon valmiiksi. Piika asetti
ruoan pöytään, jonka jälkeen jokainen meni syömään;

emäntä kuitenkin ensinnä täytti kahvipannun, jonka tämän
aamuinen ensimäinen sisällys oli jo tyhjäksi kötistetty.

Kun oli saatu syödyksi, sanoi isäntä:
„Mene nyt Janne sinä metsään, ei suinkaan se nave-

tan ovi taida kuitenkaan tulla tänä päivänä tehdyksi."
„No saako Janne yksin ajetuksi molempia hevosia?"

kysyi ukko.
„Hoja, se on monasti ollut yksin," vastasi isäntä.
Janne näytti aikovan sanoa jotain, mutta jätti sen

kuitenkin tekemättä ja meni muristen ulos, hankkiutumaan
matkalle.

„Meidän isäntä meni taas kokoukseen," virkkoi ukko
vähän ajan kuluttua.

„Yai niin; hänestä on tullut ahkera kokousmies.
Mistähän nyt on kokous?" kysyi Heikki.

„No siitä kansakoulusta, sen tiedätkin, eihän ne
muusta enää tiedä puhuakaan kun siitä."

„Se on helvetinmoista touhua!" tohahti Heikki. „Minä
en ainakaan pane kortta ristiin sen tähden, enkä lapsiani
sinne milloinkaan. Kylläpä sitä käskis, jos kaikki
kimeenienkin*) kakarat koulutettaisiin herroiksi; kuka sitä
sitten työtä tekisi, saakuri vieköön!"

„Samaa minä olen sanonut," säesti ukko. Se meidän
hyväkäs ei nykyään muusta taas tiedäkään, kun aivan kou-
lusta. Se tuli minultakin raanaamaan**) puumerkkiä, mutta
en minä pannut, vaan annoin hänen kuulla oikein suomen
totuuden ja sanoin, ettei sellaisia puuhata muuten kun ko-
meuksissansa, ja että niiden kautta tulee vaan semmoisia

!) Talonpoikaisten. —■ **) Pyytämään.
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maksuja, ettei lopulla piisaa piikivetkään. Kyllä Joonas
vähän oukkamustui, kim minä hänelle tämän selitin.“

..Aina se Joonas tulee vaan mahtavammaksi ja mah-
tavammaksi."

«No niin kovin; se on niin niiden komeain ystävä."

«Hm! Mutta pitäisi sinne kokoukseen mennä
edes jolloinkin, ettei ne mahtavat saisi aina niitä asioita me-
nemään oman mielensä mukaan."

„Menehän nyt kerrankin! olethan edes vastaan äänes-

tämässä, jos ei muuta tulekaan puhutuksi."
„En tiedä taitaa olla parasta, etten pistä lusik-

kaani siihen puuroon ——. Niin kyllä se niin on, en
viitsi mennä, parempi pysyä kotona."

«No ei sitä siltä nyt tarvitsisi tapanansa pitää, vaikka
tuonne nyt tämän kerran menisikin, kun on tuollainen asia.
En minä ole heissä milloinkaan kulkenut ja ainapa olen
toimeen tullut, mutta ei siihen aikaan tuommoisia hullu-
tuksia puuhattukaan."

«En minä viitsi sinne mennä," päätti Heikki vielä
varmemmin ja sovitteli itseänsä takkakivelle.

«Mene nyt uudestaan polttamaan itsesi!" huusi emäntä.
«Laita vällyt selkääsi, muuten ehkä siinäkin kylmetyt."

«No ala nyt tekemään sitä navetan ovea, onhan si-
nulla kyllä aikaa," kehoitti ukko.

«Pitäisi sen tehdä, kun olisi höyläpenkki tuvassa."

«Pianhan sen hakee."
«Laita nyt emäntä se kahvi valmiiksi, että tässä tu-

lisi vähän kuranssia ja intoa työhön."
«Minä luulen, että sinusta on tullut niin laiska, että

osaat oikein miehen tavalla isännän päiviä pitää," arveli
ukko nauraen.

„8e on niin laiska kun pitkäkin," emäntä puoleksi
leikillään valitti.
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«Hulluhan se on joka isäntänä ollessaan itsensä työllä
tappaa!“ puollusti Heikki itseänsä, suuttumatta toisien ivasta.

..Jopa jopa,“ paneskeli ukko, «nuoret isännät ovat
kovin laiskaantuneet tähän aikaan.“

Piika pesi kiivaasti astioita, niin että vettä naskali-
teli lattialle.

«Älä Annikka pirskota niin sitä vettä. Vallanhan
se nyt jo virtaa yli lattian," torui emäntä.

«Mitäpä tässä tekee, kun tämä askare kestää taas
puolipäivään saakka," tiuskaili Annikka ja hieroi astioita
niin, että risut lentelivät pesimestä, joka uhkasi pian muut-
tua kelpaamattomaksi tyngeksi.

Teerelän ukko alkoi hankkiutua kotiin lähtemään,
mutta emäntä esteli;

«Älkäähän nyt paappa olko kiireessä; tämä kahvi on
heti valmista," sanoi hän ja pudotti aika kimpaleen sikuria
pannuun.

«Ei tässä nyt olisi lukua kahvista."
«Ho istukanhan nyt vaan; aina sitä paremmin

tarkenee mennä."
Ukko jäi odottamaan ja rupesi joulussansa vieläkin

painamaan Heikkiä navetan oven tekoon. Mutta tekemättä
se ainakin siltä päivältä jäi.

XVIII.

Jo aikaisesta aamusta alkaen, edellä kerrottuna päi-
vänä, alkoi isäntä miehiä kokoutua kirkonkylään kokousta
varten. Että joku tavattoman tärkeä, koko kuntaa koskeva
asia oli päätettävänä, sen voi helposti huomata siitä, että
muuten välinpitämättömimmätkin miehet olivat saapuneet
kokouspaikalle. Tiedetään jo edellisestä, ettei asia ollut-
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kaan mikään vähäpätöinen tämän aikuisiin oloihin nähden,
vaan oli se koko kukon-harppaus edistystä kohden, jota
pitäjään etevimmät miehet nyt aikoivat toimeen saada; ni-
mittäin kansakoulun perustaminen.

Asia oli jo ennenkin ollut useita kertoja kokouksessa
esillä, mutta vastustajain puolue oli sen aina alas polkenut.
Tämä kokous toivottiin tulevan ratkaisevaksi: niin toivoi-
vat koulun puolustajat, sillä he olivat, puolittain salassa
koulun vastustajista, puuhailleet heimolaisiltaan valtakirjoja
ja keränneet puumerkkejä niiltä, jotka eivät olleet niin in-
nokkaita koulun suosioita, että viitsivät sentähden kokouk-
seen mennä. Voittoa toivoivat myös koulun vastustajat;
vaikka ei heillä monellakaan ollut valtakirjaa muiden puo-
lesta äänestämään, olivat he sen sijaan kokontuneet oikein
miehissä, lyömään sen viimeisen, oikein musertavan iskun,
joka kerrassaan pois pyhkäisisi, kuten tuulispää, kaikki
nuot riivatut koulumietteet muutamani kunnan haaveksi-
van! puoliherrani aivoista. Moni mies oli tänä aamuna
noussut ylös, koura lujassa nyrkissä ja kovasti päättäen
ennen tapella, kun toisen puoluelaisille myöden antaa.

Olipa joukossa semmoisiakin ukkoja, jotkakotoa läh-
teissään olivat varustaneet taskuihinsa muutamia kelpo väli-
kappaleita, (joita suoremmin puhuen sanotaan pannun var-
siksi,) aikoen niitä käyttää sanojensa vahvistukseksi, jos
asian haarat siihen suuntaan kääntyisivät.

Kun kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjuri olivat
paikalle ehtineet ja menneet kokoushuoneen sisään, alkoi-
vat huoneen ympärillä jo kauan seisoskelleet miehet ryn-
nätä heidän peräänsä, kuten lampaat avatusta navetan o-
vesta, sillä jokainen olisi tahtonut päästä etupäähän, pa-
remmin nähdäkseen ja kuullakseen. I’’1’’ Vähää puuttui, ettei
syntynyt ahdinko, kuten ennen Aulangon kirkossa. Niin ei
kuitenkaan tapahtunut, vaan kaikki pääsivät vihdoin sisään.
Jotkut saivat pieniä maistiaisia äskeisestä mellakasta ja ko-
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pistelivät lattiaan pakottavia varpaitaan, joiden päälle oli
raudoitetulla saappaan kannalla astuttu. Muitakin häviöitä
olivat nuo rautaiset varustukset tehneet: miltä oli mäsäksi
poljettu saappaan päällinen; miltä halkaistu housun-lahkeen
alapää; joku taas oli saanut sääreensä kipenöitsevän kipeän
naarmun y. m. Kukin koetti nyt tuossa avarassa huoneessa
sovittautua niin soveliaalle paikalle, kun vaan voi.

Kirkkoherrakin tuli kokoukseen. Useat päät paljas-
tuivat arvoisan vieraan paikalle saapuessa, vaan toisia jäi
koko kokouksen ajaksi karvalakin lämpöiseen peittoon.
Yhä tulvasi miehiä sisään ja siellä vallitsi semmoinen möyhy
ja röyhy, kuin olisi tuhannen mehiläispesän asukkaat olleet
puollustamassa hunajakekoa. Paksu tupakan savu kierteli
harmaana katon laessa.

Esimies, nuorellanien mutta jäntevän näköinen talon-
poika, nousi seisomaan.

«Olkaa nyt hiljaa!" hän huusi niin, että kajahti ja
paukautti jalallaan lattiaan.

„Hiljaa nyt! Kuulkaa mitä sanotaan!
Hs! Soh, soh!" Näin suhisi miesjoukossa. Vähitel-
len tyystyivät äänet ja jotenkin hyvä hiljaisuus vallitsi.

Esimies puhui:
«Kuulkaa nyt! Minä esitän teille taasen kes-

kusteltavaksi sen kysymyksen, joka jo useasti ennenkin on
ollut käsillä, mutta ei ole voitu tulla sen suhteen ratkaise-
vaan päätökseen."

Hän hengehti syvään, ennenkuin uskalsi kysymystä
esittää.

«Eiköhän olisi ollut viisainta jäättää sitä koulukysy-
mystä viimeiseksi ja ottaa ensin muita asioita?" huomautti
Teerelän Joonas kuiskaten esimiehelle.

«Sitä minäkin ajattelen," arveli pappi.
«Minä päinvastoin ajattelen, että ne ehtivät toisien



191TEEEELÄN PBEHE.

kysymysten ajalla tulla yhä riitaisemmalle tuulelle/' sanoi
esimies. Kirjuri arveli samaa.

»Ehkä se niin on, esitä vaan," myöntyi Joonas ja
pappi nyökäytti päätänsä.

Esimies huusi taas:
»Kysymys kuuluu näin: Olisiko tarpeellista perustaa

kansakoulu meidän kuntaan?"
Useat koulun ystävistä painoivat päänsä alaspäin,

sillä heillä ei näyttänyt olevan rohkeutta katsoa vasten
naamaa kysymyksen tähden nousevaa myrskyä.

»No päätettiinhän se jo viime kerralla, ettei sitä
oteta enää kysymykseenkään ennenkun kahden vuoden ku-
luttua," rupesi yksi huutamaan. Sitten seurasi;

„Hiiteen semmoiset kysymykset!"
»Koulu on tarpeellinen! sanon minä."
„Minä en ainakaan suostu!"
„Suunne kiini ja kuulkaa kun sanon!"
»Meidän lapsemme valittavat meidän ylitsemme, jos

emme anna heille parempaa koulu-opetusta, kuin olemme
itse saaneet!"

»Vitsa on mainio koulumestari!"
»Kurita penttusi, niin etteivät silmillesi lennä!"
»Kouluttakoon itse itsensä, niin tässä mekin olemme

tehneet!"
»Niin sinä joka aika ja tämä menet pää edellä kai-

voon; suotko mukuloistasi tulevan tapojesi seuraajoita!"
»Joka luulee koulua tarvitsevansa, niin laittakoon sen

itse!"
»Niin, sen vallan minäkin annan jokaiselle, mutta

itse en penniäkään maksa, en jumarauta!"
»Älkää niin huutako!“
»Pankaa h— —ttiin koko kysymys!"
»Suus kiini, sinäkin moukka! Koulu pitää tulla,

vaikka se olis!"
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»Hs! Hoi! Hiljaa!“
»Mitä vasten? sinäkö yksin saat vaan huutaa!?"
»Nostakaa vähänkin kysymys viinaprännistä, se olis

tarpeellisempi ja varma hyöty kunnalle!"
»Niin siitä olis tuloja, mutta menojahan meillä vaan

haalitaankin!"
„Puhukaas vähän järjeilis emmin, eikä tuommoisia luon-

tokappaleen lauseita!"
»Ne huutavat, mitä vaan sylki suuhun tuo!"
..Hiljaa! Hiljaa! Hiljaa! Kirkkoherra tahtoo puhua!"

huusi esimies puukottaen taasen jalkaansa lattiaan.
»Olkaahan nyt vähän hiljempaa!" avustivat muutamat

esimiestä.
»Puhukoon kirkossa!"
»Saman minä sanon! Me täällä puhumme!"
»Puhu pukille, sanoi Saunamatti papille!" Näin me-

lusivat vielä raivokkaammat, mutta kuitenkin hiljaisemmalla
äänellä.

»Antaa kuulua!"
Kirkkoherra nieleskeli karvaita marjoja, mutta tiesi,

että olisi ollut sulaa tyhmyyttä ruveta tekemään muistu-
tuksia niiden heitteliöille.

»Rauhoittukaahan nyt vähän, ja antakaa kirkkoher-
ran puhua!" pyysi esimies ja vihdoin sai hän jonkullaisen
hiljaisuuden aikaan.

Kirkkoherra rykäsi ja asettui ryhdikkääsen asemaan.
»Hyvät seurakunnan miehet!" alotti hän. »Mielipa-

halla olen kuullut, että teistä, jotka aina olette olleet vii-
saita ja neuvokkaita kokouksissanne, tällä kertaa enin osa
noin kiven kovaan vastustaa oppilaitoksen perustamista kun-
taamme. Tahtoisin nyt muutamalla sanalla kumota teidän
mietteitänne tässä asiassa."

»Turha vaiva!" kuului taas ovi loukosta.
»Pidätkö soukempaa suuta taikka minä !" kuu-
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ltd joku koulun puolustaja heti sen perästä uhkaavan. Sä-
hinää alkoi taas nousta, mutta kun toiset yhtä mittaa huu-
sivat: „hiljaa! Olkaahan hiljaa!" taukosi se vähitellen. Sillä
kun yksi taukosi, taukosi toinenkin, syystä, että he alkoi-
vat pelätä, että heidän äänensä kentiesi joukostatunnettai-
siin; ja tunnettuina eivät he kuitenkaan rohjenneet hävyt-
tömyyksinensä esiintyä kirkkoherraa vastaan.

Kirkkoherra jatkoi:
~Olkaa nyt vähän kärsivälliset ja kuulkaa! Te arve-

lette, että teidän lapsenne tulevat koulun käymättöminä yhtä
hyvin toimeen, kuin te itsekin olette tulleet, mutta siinä
kovin erehdytte. Huornaattehan, että aika muuttuu aina,
mitä vanhemmaksi se tulee ja ihmisten tietysti täytyy muut-
tua ajan mukaisiksi. Olkaa nyt muudan minuutti hiljaa,
ja kuulkaa mitä sanon: Entiseen aikaan, kun sodat ali-
nomaa riehuivat maassamme, täytyi jokaisen jo lapsuudes-
taan saakka harjaantua veri-näytelmäin kamalaan näkyyn.
Heti kun kynnelle kykenivät, vaati velvollisuus nuorukaiset
kalpaan tarttumaan hallitsijan ja isänmaan edestä. Käsitätte
hyvin, ettei semmoisina aikoina voinut koulunkäynti ja si-
vistys-työ tulla kysymykseenkään, sillä niinä pieninä väli-
aikoina, kun sodan melskeet olivat seisahduksissa, oli jo-
kaisella kyllin työtä ja puuhaa hävitetyn maan kuntoon
asettamisessa ja jokapäiväisen leivän hankkimisessa.
Vihdoin, kun maamme joutui Venäjän yhteyteen, loppuivat
nämät veriset taistelut. Uusi hallitus koetti voimainsa mu-
kaan elvyttää eloon kansamme nukkuvia henkisiä voimia.
Isämme ymmärsivät kyllä hyväksensä käyttää niitä aineel-
lisia etuja, joita uusi hallitus tarjosi, vaan kaikki katseli-
vat ikään kuin kaiholla niitä toimia, joilla hallitus koetti
paremmalle kannalle saattaa heidän henkisiä pyrinnöitänsä.
Kansa oli tottunut raakaan, metsäläisten tapaiseen elämään,
eikä tahtonut ollenkaan perehtyä uuden ajan aatteisin.

Kun eivät he enää saaneet tilaisuutta julkisilla sota-
13
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tantereilla ulkonaista vihollista vastaan tyydyttää taistelun-
himoisen luontonsa vaatimuksia, niin tappelivat he keske-
nänsä ja vuodottivat välinpitämättömästi lähimäisen naapu-
rinakin verta; ymmärtämättömyydessään antoivat he urho-
maineen julmimmille tappelioille ja murhamiehille. Meidän
täytyy sydämestämme anteeksi antaa heille tämän vian ja
erhetyksen, sillä se ei ollut heidän oma syynsä, että he
ajan jaksoissa olivat semmoisiksi hirviöiksi muuttuneet, vaan
se oli huonon hallituksen syy, joka oli vaan hyväksensä
käyttänyt esi-isäimme ruumiin voimia ja maineesen tullutta
urheutta, kulottaen heitä alinomaisissa sodissa; näin ryös-
täen heiltä kaiken tilaisuuden henkisen viljelyksen kehittä-
miseen. Suuri puute oli myöskin johtavista henkilöistä,
jotka olisivat heille tietä viitanneet omatakeisen kansalli-
suuden kunniaa kohden. Mutta silloin ei myöskään ku-
kaan syrjästä-katsoja huomannut moittia kansamme sivis-
tysoloja, sillä kaikki meidän huonot puolemme peittyivät
sotatantereilla ansaitun kunnian loisteesen. Mutta nyt ovat

asiat meillä jo toisin, tllkovaltalaiset, jotka ennen olivat
seuranneet kansamme sotaisia toimia, ovat alkaneet tarkas-
tella, mitä me rauhan aikana toimitamme. Tämä tarkas-
tus ■— hyvät ystävät! —on tuottanut meille häpeätä, sillä
he ovat nähneet, ettemme me rauhan toimissa kykene ol-
lenkaan edistymään, muuten kuin verrattoman hitaasti, mui-
hin kansoihin nähden. Naurua ja parjausta ovat heidän
sanomalehtensä meistä sisältäneet. Tämä on vaikuttanut,
että kansamme etevimmät miehet ovat suurella alttiudella
ja isänmaan rakkaudella käyneet viittomaan meille tietä,
jonka kautta voimme rauhan aikoina edistyä ja vaurastua
henkisesti ja saavuttaa kansallisen arvon muiden Europan
kansojen rinnalla. Luulen, ettei teiltäkään ole jäänyt huo-
maamatta, kuinka osa kansastamme on jo alkanut astua
tätä viitattua tietä, toimittamalla kuntiinsa kansakouluja,
jotka ovat tämän tien ensimäiset askeleet. Kansakouluja
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perustetaan toinen toisensa jälkeen; tästä päättäen ei voi
kovin pitkiä aikoja kulua, ennen kun näitä laitoksia pe-
rustetaan joka kuntaan ja se kunta, joka tämmöistä lai-
tosta vaille jää, tulee ehdottomasti joutumaan naapuriensa
pilkan alaiseksi. Hyvät kuntalaisen!! Minä vetoon
teidän kunnian tuntoonne, teidän, jotka ette milloinkaan
ennenkään ole tahtoneet missään tapauksessa jäädä naa-
puri-kuntalaisistanne jälkeen päin, te ette suinkaan tässä-
kään asiassa tahdo niin tehdä. Huomatkaa vielä: se ei
ole yksin kansallinen kunnia, joka vaatii teitä koulua pe-
rustamaan, vaan se on lasten vanhempina ja isinä tarpeen
vaatima, sillä lastenne onni ja tulevaisuus pahoittaa teitä
siihen. Soisittehan jokainen mielellänne, että se pro-
sentti vähenisi, joka kuntamme nuorukaisista vuosittain, toi-
set pitemmäksi, toiset lyhemmäksi ajaksi, kätketään vanki-
muurien sisään ja vieläpä viedään elämäijäkseen riutu-
maan Siperian kolkkoihin kaivantoihin. Ainoa keino, millä
paheet saadaan poistumaan, on sivistys; vaan sen siemeniä
ei voi kansanlasten sekaan mikään muu niin kylvää, kuin
kansakoulu. Suokaa hyvää lapsillenne! Älkää kitsaasti
säästäkö niitä verrattain pieniä summia, joilla voitte kou-
lulaitoksenperustaa ja samalla antaa lapsillenne siunatun tule-
vaisuuden toivon!“

Kirkkoherra huoahti ja istui hänelle tarjotulle tuo-
lille. Puhe näytti kuulioihin vaikuttaneen, niin etteivät
hävyttömimmätkään, puheen kestäessä, olleet uskaltaneet
häiritä sitä, vaikka jotkut hiljaa kuiskaelivat vieressään
seisovain korviin jotain hullutuksia. Vielä puheen loput-
tuakin vallitsi lyhyen ajan kummallinen hiljaisuus.

Näytti siltä, että useat, jotka tähän saakka, asiaa
enempää miettimättä, olivat sitä vastustaneet, rupesivat nyt
todenteolla sitä miettimään.

„Mitä nyt sanotte?" kysyi esimies äänettömyyden
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katkaisten ja jatkoi: „Toivoakseni on arvoisan kirkkoher-
ramme puhe mieliänne valaissut."

»Tottahan jokainen nyt jo käsittää, kuinka tarpelli-
nen koulu meillä olisi?" arveli joku koulun puollustajista.

»Minä ainakin suostun ja annan puumerkkini siihen,"
sanoi joku toinen.

Näytti jo melkein siltä, että vastustajain suut oli
saatu täysin tukituksi, sillä he seisoivat juroina paikoil-
laan, lattiaan töllistellen niinkuin häpeään joutuneet aina-
kin. Esimiehen suu vetäysi tämän havainnon tehtyään hy-
myyn. Hän katsahti likellänsä istuvaan Teerelän Joonaa-
sen, joka myöskin, kentiesi samasta syystä, hymyili.

Mutta liian aikaista oli tämä, sillä kohta saatiin näh-
dä, että vastustajat olivatkin vaan vähäksi ajaksi peräyty-
neet, taas uusilla voimilla päälle rynnätäkseen. Vaan tälle
peräytymis-matkalle jäi kuitenkin useita heidän joukostaan,
suureksi kiukuksi entisille puoluelaisilleen ja mielihyväksi
kokouksen kouluintoisille jäsenille.

»Näyttää siltä, ettei vastustajoita enää olekaan. Niin,
eikö asia ole silloin päätetty pöytäkirjaan pantavaksi?"
puuttui Teerelän Joonas puhumaan ja vilkas! esimieheen.

»Niin kai tässä on tehtävä," sanoi esimies ja tar-
kasteli kysyväisenä joukkoa.

»Minä en ainakaan suostu," virkkoi muuan lähellä
oleva. Mutta hänkin, hämmästyen rohkeuttansa, kätkeytyi
heti muiden taakse.

»Minä en myöskään!" kuului toinen ääni.
»Minulla ei ole mitään kouluun pantaviakaan, enkä

siis maksa mitään!" lupasi kolmas.
»Minä en myöskään! Perustakaa jos tahdotte!"
»Aina olen ollut turhanpäiväisiä vastaan ja niin olen

nytkin!"
»Mutta tämä ei ole mikään turhanpäiväinen asia! Kuin-

kas niin puhut?"



TEERELÄN PERHE. 197

„Älä saarnaa, et sinä ole muita viisaampi!“
»Mutta älkää nyt taas noin pauhatko, puhukaa jär-

jellisesti!11

»Olkaa nyt hiljaa ja puhutaan järjellisesti!" huusi
esimies.

»Koska minä olen puhunut järjettömästi?"
»Taikka minä? Senpätahtoisin nähdä, jokasitä sanoo!"
»Mitä tässä puheet auttaa, ruvetaan äänestämään,

mmxten ei siitä kuitenkaan selvää tule."
»Olkaa nyt hyvät ihmiset hiljempaa ja ruvetaan äänes-

tämään!" huusi taas esimies.
»Minä en ainakaan suostu!" kuului vielä oviloukosta.
»Niin äänestykseenkö et suostu?" kysyi esimies ivaten.
„Ei, mutta kouluun!"
»Eiköhän olisi parahin ruveta äänestämään?" kysyi

esimies, kääntyen sinnepäin, missä Teerelän Joonas ynnä
useita muita koulun-ystäviä istui.

»Mitäs muuta on tässä tehtävä?" arveli Joonas.
„Mutta miehet! Otan vielä puheeksi äskeisen eh-

dotukseni: Mitä olisi, kun ruvettaisiin puuhaamaan sitä vii-
napränniä pitäjääsen? Ei tarvitsisi sitte kauas vetää jyvi-
änsä ja prännistä tulisi rankkia kelpojuomaksi elukoille

—“ alkoi äskeinen viinapolttimon suosija.
»No, no, lopeta nyt, siitä ei ole kysymys tällä

kertaa," keskeytti esimies.
»Miksei siitä puhua saa? saapa hyvinkin .“

»Suu kiinni!" ärjyi esimies. »Etkö kuule, ettei siitä
ole kysymys nyt!"

Esimies viittasi Teerelän Joonaan luoksensa.
»Kuinka lukuisasti olette teidän päässä kuntaa saa-

neet nimiä valtakirjoihinne?" kysyi hän.
»Niitä on koko lailla ja meidän puolelaiset näyttä-

vät täälläkin olevan niin kuin kasvamaan päin. Pel-
käätkö äänestystä?"
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»Pelkään vähän."
»Mutta minä luulen, että vastustajat ovat olleet niin

varmat voitostansa, ettei ainakaan monella ole valtakirjoja.
Meidän kylästä olemme ainoastaan minä ja Nevaluhta ko-
kouksessa, mutta minulla on valtakirja."

»No syteen taikka saveen! minä annan äänestää
vai mitä kirkkoherra arvelee?"

»Mitä?“

»Eiköhän ole parahinta äänestää?"
»Ehkä on," vastasi kirkkoherra lyhyesti.
»Mutta kuiskutuksia ja salavehkeitä ei saa kokouk-

sessa käyttää!" huudettiin oviloukossa.
Esimies puri huultansa, mutta ei katsonut hyväksi

mitään vastata.

»No tuota, miksi ei sitä äänestystä nyt panna al-
kuun?" kuului taas.

»Parasta on, että ruvetaan syömään, taitaa tämä kes-
tää kauan!" kuului vielä.

Esimies nousi seisomaan ja oli juuri aikeessa sanoa
jotain, vaan Teerelän Joonas astui hänen luoksensa ja kysyi:

»Suotko minun puhua muutaman sanan?"
»Mielelläni! Tee se!"

»Miehet! ■— Tämä asia on nyt neljännen kerran ko-
kouksessa, sillä —“ alotti hän.

»Ainakin kymmenennen kerran!" kirkaistiin ovilou-
kossa.

Joonas jatkoi:
ja ennen kuu sitä nyt vihdoinkin ruvetaan

lopullisesti äänestyksellä ratkaisemaan, niin pyydän muis-
tuttaa teitä vielä herra kirkkoherran puheesta, että las-
tenne tähden ette hylkäisi tätä koulu-puuhaa. Ettekö
itse muista herttaisilta niitä aikoja, kun piennä paitaressuna
saitte jotain oppia? Kun vanhemmat pojat opettivat teitä,
esimerkiksi tekemään värisauvoja ja ojamudasta savipiip-
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puja; koivun tuohesta tanatorvia ja pajusta piiparia; pu-
haltamaan paimenen sarvella suutari Jussia; tekemään leh-
miraipan päähän pieniä jäneksen huulia y. m.? Eikö se
ollut hupaista, kun saavutitte jonkullaista kätevyyttä to-
veri enne rinnalla? Jokainen muistaa, kuinka suuressa ar-
vossa pidettiin niitä poikia, jotka osasivat nimensä kirjoit-
taa. Nuo edellä luettelemani esimerkit ovat todellä hyvin
vähäpätöisiä ja ne opit itse merkityksessä hyödyttivät näen-
näisesti ainoastaan lapsena ollessa. Mutta ei tarvitse olla
erittäin tarkka näköinen huomataksensa, että moni jo noissa
vähäpätöisissä harjoituksissa oppi toisia kätevämmäksi puu-
kon käyttämisessä, josta heille on hyötyä koko elämänsä
ajaksi; vaan ne, jotka jo poikasena jonkun syyn tähden
jäivät tovereitansa kehnommiksi, ovat koko elämänsä ajan
pysyneet sillä alalla. On kumma, että niin epäluulolla
kohtelette kansakoulu-laitosta, kun itsekin olette nähneet,
„ettei oppi ojaan kaada, tieto miestä tieltä työnnä, taito
syrjähän syseä.“ Kyllä se on myönnettävä, että kun jo-
tain uusia puuhia ja tapoja tulee, niin niitä on ensinnä tar-
koin punnittava ja tutkittava, sekä saatava luotettavat ta-
kaukset niiden kelvollisuudesta, ennen kun niitä hyväksy-
tään. Mutta onhan meillä jo siinä varma ja luotettava ta-
kaus koulun arvosta, kun arvoisa kirkkoherrakin sitä niin
lämpimästi puollustaa; eikä hän suinkaan esitä kuntalai-
silleen mitään hyödytöntä jakelvotonta. Miettikää siis tar-
koin ennenkun vastaan äänestätte." Joonas poistui.

Joukosta kuului sekaisin hyväksymisen ja pilkan sä-
hinää.

„Minä olen sen asian pannut jo seitsemän kertaa
pääni ympäri ja vastaan minä kuitenkin äänestän!" kuu-
lui taas ovinurkasta.

~Sama täältä!" kirkaisi toinen.
„Hävetkäähän suutanne!" suhditti kolmas.
„ Olkaa nyt hiljaa, aletaan äänestys!" huusi taas esimies.
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«Noh!" kuului muutamia pilkallisia ääniä.
..Jollei siellä oviloukossa pidetä soukempaa suuta,

niin minä tulen täältä tarkastamaan, ketä ne ovat, jotka
niin hyviä tahtovat olla, ja viisaan mistä on reikä pihallel“

Sieltä kuului nyt sähinää, vaan ei kova-äänistä vas-
tausta.

Kun esimies huomasi, että kirjuri oli valmis ääniä
ylös kirjoittamaan, nousi hän taas seisomaan.

«Remppulan kylä, Ällän talo, Matti Pekanpoika!"
huusi esimies, ja niin oli äänestys alkanut.

«Minä vastustan koko koulua!“
«Joka tahtoo vastustaa koulua, niin huutakoon aino-

astaan: vastustan, ja jotka suosivat koulua, niin huutakoot:
suostun." Näin selitti esimies ja sitten jatkoi hän taas
äänestystä:

«Jaakko Heikinpoika?"
„Vastustan!“
«Hermanni lisakinpoika?"
«Suostun!"
«lisakki lisakinpoika?"
«Suostun!“
«Heikki Tuomaanpoika?"
«Turha vaiva kysyäkään; —• —• tiedättehän, että minä

olen aina turhia vastaan!"
Näin mentiin läpitse Remppulan kylää, josta kuiten-

kin suurin osa vastusti koulua.
«Luhtasaaren kylästä, —• Tuomas Simunanpoika."
Huudettu tunki väki joukosta esiin.
«Minulla olis täällä valtakirja useain kyiäläisieni puo-

lesta," sanoi hän kaivaessaan povestaan paperia esiin. Jän-
nityksellä odotettiin, mihin puolueesen hän äänestäisi, sillä
kukaan ei oikein varmuudella sitä osannut edeltäkäsin
aavistaa. Kuitenkin oli vastustus puoluella yleensä suu-
rempi toivo.
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Esimies tarkasti valtakirjaa.
»Tässä valtakirjassa on viidentoista talokkaan nimet

ja puumerkit ja kaksi todistajaa on sen oikeaksi todista-
nut." Puhuessaan rypisti esimies otsaansa, sillä hän pel-
käsi miehen äänestävän vastustajain puolelle.

Teerelän Joonas iski silmää Tuomas Simunanpojalle.
Tämä näytti käsittävän sen tarkoituksen, sillä hän nyök-

•-

käsi myöntävästi päätänsä.

»No kumpaanko puolueesen Tuomas Simunanpoika
nyt äänestää?" kysyi esimies.

Monet silmät olivat tällä hetkellä tähdättynä Tuo-
maasen.

»Minä suostun," kuului vastaus, hiljainen mutta va-
kava. Tämä näytti vaikuttavan kuulioihin eri tavalla; tois-
ten suu vetäysi hymyyn ja toisten kasvot muuttuivat Nuu-
masen-naaman muotoisiksi.

»Montako ääntä?" Kysymyksen tekijöitä oli monta.
Teerelän Joonas astui lähemmäksi pöytää.
»Luulen, että niitä on yhteensä 387, vai kuinka?"

hän kysyi.
»Jassoo, Joonas on jo edeltä käsin tietänyt tä-

män laskea," virkkoi esimies.
»Oikein!" virkkoi kirjuri, »kolmesataa kahdeksan-

kymmentä seitsemän."
Tuomas Simunanpoika sai monta nurjaa, vaan myös-

kin monta kiitollista katsetta.
»Onko muita Luhtasaaren kylästä itse äänestämässä?"

jatkoi esimies.
„On!“ kuului parilta kolmelta taholta, hyvin kiivaasti.
Nämä kaikki äänestivät vastaan.
Tuli esiin Suhjalan kylä.
Teerelän Joonas toi valtakirjansa. Nevaluhdan isäntä

pyrki lähemmäksi päytää.



202 ALKI O

„No kumpaan puoleen Joonas Teerelä äänestää?"
Esimiehen suu oli hymyssä.

„Suostun!“
»Mutta sinun valtakirjasi ei valtuuta sinua äänestä-

mään sillä tavoin!" kuului likeltä Nevaluhdan isännän huuto.
Vähemmästäkin olisi kaikkein huomio sinne päin

kääntynyt.
»Kaiketi Teereläinen saa tämän valtakirjan nojalla

äänestää niiden isäntäin puolesta, jotka siihen ovat nimensä
ja puumerkkinsä panneet, mihin puolueesen hän tahtoo,"
selitti esimies.

Kirkkoherra katseli valtakirjaa.
,;Äivan niin," todisti hän.
»Oli meillä siellä ainakin puhetta, ettei saa äänestää

muuta kuin vastaan," väitti Nevaluhta.
»Mutta valtakirjassa ei puhuta mitään siitä puheesta,"

muistutti esimies naurahtaen.
»Kun se on unohtunut sieltä pois, se paragraäffi, niin

saan ehkä äänestää mieleni mukaan?" nauroi Joonas.
»Niin kaiketi!" Naurettiin.
Nevaluhta poistui .muristen taammaksi, sillä hän ei ol-

lut milloinkaan ennenkään tehnyt itseänsä tunnetuksi sit-
keästä väittely-kyystään.

Joonaan valtakirja luettiin vielä kerran kaikkein kuul-
tavaksi, eikä siitä etsimälläkään löydetty kelvottomuuden
vikaa.

Meteliä alkoi taas syntyä, mutta se taukosi, kun ää-
nestys uudestaan pääsi vauhtiin.

Katkeroita nurinoita kuului vastustajain puolelta. U-
seat välinpitämättömimmistä vastustajista tekivät viisaan
yölepakon tavalla ja pistäysivät suosijani puolelle, koska
niiden voitto alkoi näyttää varmemmalta. Pistäviä lauseita
ei kumpanenkaan puolue säästänyt; tahdottiin jo poiketa
liiaksikin mieskohtaisuuksiin.
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Pienemmistäkin loukkauksista on jo monasti ennen ja
jälkeen nyrkit paukkuneet, mutta taisipa toisten tiheät va-
roitukset tässä sitä estää.

No niin! Äänestys oli vihdoin loppunut. Kirjuri laski
yhteen äänten tulosta. Jännittävä hiljaisuus vallitsi sillä
hetkellä, kuten teaterissa myrkytys-kohtauksen aikana.

Kirjuri oli summat yhteen laskenut. Hän heitti pa-
perit esimiehen eteen.

Esimies luki:
„Koulu-puolueen äänet tekevät 1813 ja vastustajain

äänet 1462. Siis on koulu-puolue voittanut 351 äänen
enemmistöllä.“

«Kuinka se niin päättyi, olihan meidän puolelaisia
paljon enemmän?"

«Voipi olla teitä enemmän, mutta näin on äänestys
tapahtunut," lausui esimies.

«Kaiketi tämä nyt tulee kokouksen päätökseksi ja
on siis pöytäkirjaan pantava?" kysyi kirjuri.

«Niin tietysti," sanoivat esimies ja kirkkoherra yht’-
aikaa.

«Mutta minä lisakki lisakinpoika panen jyrkän vas-
talauseeni!" kuului taas joukosta.

«Pane vaan, ei se mitään auta!" arveltiin toiselta taholta.
«Samoin minä, Sameli Johanneksenpoika, panen vas-

talauseeni !“

«Ja minä!"
«Ei, velikullat, teidän vastalauseenne tässä enää mi

tään auta!"

«Mitähän sinäkin puhut siinä! Vastalauseen panen
minäkin, Mikki Mikinpoika!"

Näin uhkailivat vastapuolueenmiehet ja lupasivat va-
littaa tätä päätöstä vastaan.

Heidän vastalauseensa täytyi merkitä pöytäkirjaan.
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Kokous oli loppunut. Väittelijät olivat jo kotiinsa
menneet.

«Mahtavatkohan ne valittaa tästä päätöksestä?“ ky-
syi kirkkoherra esimieheltä.

«Sitä en usko," arveli tämä, «ne eivät saa niin pal-
joa toimeen."

«Niin minäkin arvelen," virkkoi Teerelän Joonas, «se
tulisi heille maksamaan useita markkoja ja jos he alkai-
sivat tappiolle käydä, niin olisi se heidän maksettavansa,
johon he eivät ole ollenkaan kernaita."

«Minä olen siitä varma, etteivät he saisikaan tätä
päätöstä kumoon," arveli kirjuri.

Toisetkin sanoivat samoin luulevansa.
„Meillä on syytä suuresti kiittää herra kirkkoherraa,

täällä äsken pitämänne puheen johdosta," lausui Teerelän
Joonas sitten, kun oltiin pois lähdössä, «sillä ilman sitä,
en tiedä kuinka olisi asiamme käynyt. Minä huomasin,
että aivan moni sen puheen johdosta muutti mielensä ja
äänesti koulu-puolueen puolelle." Toiset miehet yhtyivät
hartaasti hänen lausumaansa kiitokseen.

«Ei mitään kiittämistä; kiitos teille vaan, jotka omia
vaivojanne säästämättä tahdotte kansaveljiänne johdattaa
sivistyksen kukkais-poluille. Vaan hyvästi nyt miehet!
Älkää lannistuko nyt innossanne, ennenkun olette saaneet
asian loppuun ajetuksi," puheli kirkkoherra ja lähti ko-
kous-huoneesta astumaan kotiansa kohden.

Kun Teerelän Joonas oli Harjulaisen kanssa ehtinyt
koti-pihalle, vaati hän kyytimiehensä vielä panemaan piip-
puun, vaikka tämä sanoi olevan kyllä kiirettä kotiin.

Ukko sattui näkemään pikku-tupansa ikkunasta mies-
ten tulon.

«Pitäisipä mennä katsomaan tupaan, kuinka hyvästi
nuo ovat saaneet nenäänsä
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puuhata," paneskeli hän ja lähti talon tupaan. Tuskin
oli hän ehtinyt istua takkakivelle, kun piika, joka tunsi
hänen kiukkunsa koulua kohtaan, sanoa paukautti ivaten:

»Nyt, paappa, on saatu koulu!"
„Soo’o, pannaanko sinuakin?" Ukon kysymys oli va-

kava ja koomillinen.
Kaikki purskahtivat nauramaan, sillä olihan Leena

jo 22 vuotias.
»Kyllä kai minäkin menisin, kun vaan olisi jokakou-

luttaisi," imuroi Leena.
Ukko painui lujemmin nojaamaan takan pielustaa

vasten.

»No taitaapa siitäkin pitäjäs huolen pitää, että kaikki
piiatkin pääsevät kouluun," sanoi hän katkerasti.

„Isä, isä!“ huudahti emäntä, „miksi noin katkerasti
kutitelette koulua? Ei tämän mailman aikaan tulla enää toi-
meen niin oppimattomina kuin •—•“

»Älä toimita!" keskeytti ukko. »Ei sitä meidän pi-
täjääsen ainakaan koulua tule, vaikka kuinka olisitte in-
nossa, kyllä niin paljo kuitenkin on vielä järkeä."

»Yoi, voi, tuota isää!" nauroi emäntä. »No kyllä
koulu nyt ainakin tulee; vastustajat ovat joutuneet äänes-
tyksessä tappiolle."

»Älä yritä narrata vanhaa isääsi," murisi ukko vi-
haisen näköisenä.

»Tuo paappa ei usko vaikka mitä sanottaisiin," he-
kotti Amalia.

„80, so, ole sinä Amalia vaiti!" nuhteli emäntä, kat-
soen sopimattomaksi lasten sekaantumisen täysikasvuisten
puheesen.

Joonas ja Harjulainen tulivat nyt ulos kamarista,
sillä viime mainittu alkoi lähteä kotiin päin.

»No paappa!" huudahti Joonas iloisesti, kamarin o-
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vesta tupaan tullessaan: „nyt meillä vihdoinkin on luvassa
koulu!“

Ukko oli juuri ulos menossa ja vastasi:
„Sitäpä nyt jokainen huutaa ja soittaa kuin hepo

kelloa. Onko kukkarokin yhtä taattu?" Hän viskasi oven
jälkeensä roikuen kiinni.

„Mikä sitä nyt taas oli suututtanut?" kysyi Joonas
kummastellen.

„Se koulu-juttu; me siitä hänelle jo täällä kerroim-
me, “ vastasi emäntä.

„Jassoo!“ Joonas tuli emännän vastauksesta täydel-
leen tolkulle ja lähti sitten pihalle katsomaan Harjulaisen
lähtöä.

Vielä samana iltana meni ukko Eupelaan.
„Kun et sinäkään mennyt sinne kokoukseen!" pau-

hasi hän jo ovessa, kiukkuisesti silmäillen Heikkiä. „Nyt
ne perhanat ovat äänestyksellä voittaneet!"

„Kutka ovat voittaneet?" kysyi Heikki.
„Kutka! ne kouluhurjat!“
„Onko? Sepä oli p— —rua, kun ei sinne tullut men-

nyksi!" paneskeli Heikki.
„Aina sinä oletkin asioissa yhtä vetelä; olisitte veli

likan kanssa menneet, niin olisihan äänenne jotain vaikut-
taneet," mässäsi emäntä.

„No ei se nyt enää katumalla parane. Kyllä-
hän minä sen voin maksaa siinä kuin muutkin," tuumaili
Heikki, lohdutellen itseänsä ja toisia.

„No niin, mikäpäs siinä nyt muu auttaakaan, kun
maksaminen ja antaminen vaikka puolen purrusta-palastan-
sa ja vaikka talonsa, jos edusmiehet katsovat hyväksi niitä
vaatia."

Näin vaikeroitsi ukko, vaikka ei hänen suinkaan tar-

vinnut pelätä, että kansakoulu rupeaisi hänen syytinki-tyn-
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nyriensä päälle käymään. Mutta sitä virttä, jonka lapsuu-
dessa on oppinut ja miehenä harjoittanut, on mahdoton
vanhanakaan unohtaa.

XIX.

Raskaalla mielellä paneutui Teerelän ukko levolle
sinä ehtoona, jona oli tuo hänelle niin vastenmielinen kou-
lu-asia päätetty. Kovin noitui hän kaikkia koulu-puolueen
miehiä, mutta ankarimmin kaikista omaa vävyänsä.

»Kyllä se p—■ —ru panee vielä talonsakin tuon ki-
rotun sivistyksen touhun kanssa menemään! Se oli
alussa kelpo mies, mutta kokonaan huralle hän onkin nyt
jo joutunut niiden isojen komiain asioissa. Äh kun sais
viina-ryypyn!“

Tuohon tapaan hän ähkyi ja käänteli vuoteellaan
kyljeltä toiselle, kunnes uni vihdoin hänen valloitti.

Vähän aikaa oli hän jo kuorssannut, kunnes joku al-
koi tuntuvasti jyskyttää hänen porstuansa ovea. Hän oli
kuitenkin jo niin syvässä unessa, ettei heti ensimäisiä pau-
kauksia kuullut.

»Hoi äijä! Avaa ovi! Mikä saakeli sinusta on
tuommoisen unikeon tehnyt? Hoi! Täällä on Ter-
vahaudan Jukka!“ Näin melusi ulkona oleva ja jys-
kytti ovea kaikin voimin.

Vihdoin kuuli ukko uneensa tuon jyskeen ja rupesi
kummastelemaan:

»Pahahenkikö siellä nyt mellastaa ?“

„Hoi Masa, unikeko! hoi!“ kuului portailta.
Ukko hyppäsi sängystä ylös.
»Tuo Tervahaudan Jussiko se onkin !K hän virkkoi

ja meni porstuaan.
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Vaikka kyllä Juhan äänen tunsi, kysyi hän hyvin
kiivaasti ärjähtäen:

»Kuka siellä sillä lailla mellastaa?' 1
»Kukahan täällä nyt mellastaa; niinhän sinä ky-

syt kuin paimen poikanen ja nukut kuin sian porsas, sillä
aikaa kun minun täytyy ovesi taa kylmettyä kun jääpuikko
navetan räystäässä! Avaa nyt jo ovi, vai mitä meinaat?
Tottahan nyt jo minun tunnet?"

»Kuka sinä olet?" kiusasi ukko vielä ovella olijaa.
»No voi voi! • Tahdotko, että halkai-

sen tuon.ovesi, niinkuin ikkunan ruudun ja näytän naamani?"
»Sano niinesi; en tunne ääntäsi!"
»No minä ■— —!“

»Kuka minä?"
»Voi s —• —na! etkö sinä Tervahaudan Jukkaa nyt

enää tunne, hyvä tomppeli! Mutta avaa nyt jo, —- sor-
miani palelee kun vareksen varpaita!"

»Jassoo! sinäkö se olitkin. No, ihme etten si-
nun ääntäsi tuntenut!" Tulehan sisään, velihopea!" Nyt
aukesi ovi ja ukko oli olevinansa hyvin ihmeissään siitä,
ettei Juhaa tuntenut.

»Käsiäni palelee niinkuin kerjäläisen korvia! Päästä
minua joutuin tupaan, että saan pistää ne hetkeksi hiilille
paistumaan," höpötti Juha, kun ei tahtonut tuvan ovea
löytää.

»Mene, mene, sinä ryökäle! Siinä ovi on."
Kohta tupaan päästyään, pisti Juha kouransa lämpi-

mään poroon. Mattipaappa puuhasi tulta tervaksisen pä-
reen päähän.

»Missä sinun on hintaasi, kun noin kätesi kylmetytät?"
»Kysy kerjäläiseltä, missä hänen uudet verkahousunsa

ovat!"
Päre oli nyt syttynyt ja se asetettiin tiilikivien ra-
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koon muurin pilarissa. Ukkokin istui takalle, sillä hänen-
kin oli tullut vilu.

„Hm, kun tekee hyvää tämä lämmin!“ äänteli Juha,
pudistellen ruumistaan.

„Eupeaako lämpiämään?" kyseli toinen.
»Tiettyhän se on; ei mikään olekkaan taas niin hy-

vää lämmittämään kuin valkea."
„Missä sinä olet nyt kulkenut?"
»Missä! - Tulin sinua katsomaan; vai tapahtuuko

se mielestäsi liian usein?"
»Eipä ollenkaan! • Minä vaan sen vuoksi kysyin-

kin, kun ei ole sinua näkynyt pitkään aikaan."
»En ole joutanut kylissä kulkemaan. Mutta kat-

sotaan, mitä tuossa mun mustassa maljassani on."
Juha veti taskustaan viinapullon. Teerelän ukko hau-

kotteli ja pudistelihe sisällisestä mielihyvästä.
»Saappas tästä nyt SaparVMatti Kikka-Heikin kan-

nusta!" Juha tarjosi pullon toiselle, kun ensinnä oli itse
hyvän hoipun ottanut.

»No saako tässä vielä ryypyn? Sitäpä viljaa enää
harvoin näkee," paneskeli ukko ja ryyppäsi. Juha katseli
hymyssä-suin toista.

»Mutta mistä olet saanut tätä viinaa? Tämä on pus-
kaviinaa; kaupungista ei tule tämmöistä. Minä otan vie-
läkin ryypyn."

Juha iski veitikkamaisesti silmää.
»Kyllä se saa, joka saa, mutta ei kaikki pojat saa!

Ryyppää nyt!"
Ukko otti vieläkin ryypyn.
“Se on puskaviinaa, sanon minä!" ärjäsi hän suurella

varmuudella. »Kuka uskaltaa niin helvetin rohkea olla?"
Yhtä salaperäisesti kuin äskenkin, vilkutti Juha sil-

miään ja nytkytti päätänsä.
Hän alkoi laulaa:

14
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«Kaksipa hankkii kauroja,
Kolmas mallas jauhoja,
Neljäs pannun hattuja,
Viides yiinanappoja!“

Talon tuvassa oli emäntä ja isäntä heti alussa kuul-
leet sen kovan jyräkän, jota Tervahaudan Juha syytinki-
tuvan ovella piti. Joonas oli noussut ylös kuullaakseen
paremmin ja tunteakseen tuon mellastajan ääntä. Pian
hän sen tulisikin, ja palasi takaisin vuoteelle. Mutta vä-
hän aikaa maattuaan ja mietittyään, sanoi hän Johannalle:

«Kuuleppas! Minäpä nousenkin ylös ja menen tuonne
paapan ikkunan alle kuultelemaan vähän, mitä ne siellä
puhuvat."

«Mitä sinä huolit heistä; älä mene!" esteli Johanna.
„01e nyt vaiti, minä leikin päälle menen sinne. Syy

on se, että olen kuullut pieniä, mutta hyvin hiljaisia hu-
huja, että taas on laitettu tuonne jonnekin metsän sydä-
meen salapolttimo. Minä luulen, että tuo juoppo, jos
kukaan muu, tietää sen eikä hän saata olla sitä meidän
vaarille sanomatta."

„Eiköhän ole perätön huhu. Olisivatko ne uskalta-
neet, kun viime talvena hävitettiin se, mikä niillä on ol-
lut?" arveli Johanna.

«Ei, mutta minä menen nyt kuitenkin! En minä
tuossa väsy."

«Mutta pane turkit yllesi, ettet vilustu."
«Kaikin mokomin."
Joonas puki ketterästi ja hiipi hiljaa syytinkituvan ik-

kunan alle. Hän laski korvansa likelle jäätynyttäruutua.

«Viina se juosta lirittää,
Kun valkian ala virittää;
Talvella tai suvella,
Mettäs kuusen juurella!"
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Tuota loilotti Tervahaudan Julia.
«Sinä nyt olet aina yksi junkkari; vanhanakaan et

tasaannu!“ nauroi Teerelän vaari.
«Hojaa! Mutta mitäs köyhäll’ on muuta kun iloa! 11

«Anna vielä sitä pulloasi! —• Totta totisesti, jos
tahdot uskoa, olen paastonnut kokonaisen kuukauden, nä-
kemättä märkääkään; sinä toit minulle nyt oikein pääsi-
äisen,"

Juha antoi pullon toiselle.
«Nyt on paastosi ijäksi loppunut, kyllä nyt on mistä

saadaan!“
«No kaupungista ei sitä tahdo saadakaan kun niin

harvoin. Mutta sano nyt jo, mistä olet tätä saanut? . . .

Mitä tuossa kieräilet, sanot sinä sen kuitenkin minulle."
„En tiedä uskallanko —? Saattaisi tulla tuon tei-

dän isännän korville —.“

«Oletko hullu! Kuinka se hänen korvillensa tulee?
Luuletko, että minä semmoisia hänelle lavertelen? Kau-
kana sataa!"

Juha oli vähän aikaa hyvin miettiväisen näköinen ja
sanoi vihdoin:

«Teerinevan Kustun pränni on taas reilassa."
«Tottako! Kuinkahan mies on uskaltanut, vaikka

viime talvena sai semmoisen satsin?"
«Se on nyt semmoisessa paikassa, ettei itse paha-

henkikään saa siitä tietoa; mutta tämä poika tietää!
Minulla on osake myös siihen."

«No kaikkea sinäkin keität, tervaa ja viinaa
sinä saakuri!"

„Hojaa! Ja meitä onkin nyt koko komppaniia; —-

«kaksipa hankkii kauroja, kolmas mallas-jauhoja “

«Mutta, missä hiidessä teidän pränninne on?"
«Ei tahdo uskaltaa sanoa, tulee pian tiedoksi."
«Huntti tolvana! Tottahan sen minulle uskallat sanoa?"
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„Ei, mutta maistetaan nyt taas!"
„Kun pohjolainen maistaa, niin pohja paistaa! 1'

Aimo ryypyt siinä otettiinkin ja Teerelän vaari ke-
hui viina hyväksi.

„No taidatpa sinä osata pitää suusi kiinni, jos
minä sanon?"

„Se on tietty!"
Juha mietti vieläkin vähän aikaa, ennenkuin alkoi:
„Se on tuolla Korpiahon keskellä Valassaaressa.

Eikös ole mainio paikka? Siellä ei käy kukaan ihminen
talvis-aikanakaan; se on kuin linna aavan meren keskellä.

Vai tiedätkö sinä sitä paikkaa?"
„ Varis-saartako? Miksen sitä tietäisi! Kyllä se on-

kin. Vaan mistä kautta sinne kuljetaan?"
„Me menemme ensin Närhiniityn talvitietä, aina Kemp-

pulankyläisten Sämmakkolaaksoille, sieltä kierrämme Pah-
kalammikon ympäri ja vasta Kujalan tukkimetsän päästä,

siitä jossa metsä on likinnä saarta, menemme me
saareen."

„Onpa se aika mutkallinen tie!"
„On se. Mutta senpä vuoksi ei sinne kukaan asiaan

kuulumaton osajakaan. Senkin vuoksi on se paikka niin
hyvä, että näkee kauas ympärilleen, jos vaara uhkaa; ja
sitä varten on meillä siellä aina ladatut pyssyt valmiina; ei
ole kenenkään hyvä linnaamme lähestyä!"

„Ha haa! Onpa se niin kuin vanhan aikaiset ryövä-
rien luolat! Pitäisipä sinne päästä katsomaan!"

»Jaksaisitko kävellä niin pitkän matkan?"
„Siinä tiedossa hyvinkin, että saisin vielä kerta mais-

taa syntisellä suullani lämmintä viinan-väkeä!"
„Jaa’a, taitaapa olla aikaa jo siitä, kun olet saanut

kuumaa viinaa ja nähnyt kuinka hupaisesti se tippuu ja
lirisee?"

„On aikoja siitä on kulunut! En sitte ole maista-
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nut viinapannun-hatun välistä lankeavaa voimakasta höyryä,
kun tuo Kuppilan vaari-vainaja sitä keitti.“

„Niin • se kunnon äijä kuoli viime talvena —; mai-
nio viinan keittäjä!"

„Mutta annappas taas pullostasi! Äh, kun
se on hyvää!"

Molemmat taasen ryyppäsivät ja Teerelän vaarinkin
silmät rupesivat jo juopuneen tavoin mulkoilemaan. Juha
alkoi muuttua hiljaiseksi.

»Mitä nyt siinä mietit?" kysyi vaari. „Sano nyt,
saanko seurata sinua Yaressaareen? Kovin tekee mieleni."

»Kuinka se käy päisin; sinua kaivataan kotona?"
»No siitä on piau selvitty! Minä vaan sanon kuu tu-

len kotia takaisin, että olen ollut tuolla Kivistön vanhan
Isakki-vaarin luona kestissä. Ne uskovat kyllä sen, sillä
me olemme Isakin kanssa olleet aina hyvät tutut."

»Mutta •—, no tule jos tahdot. Minä menen tästä,
kunnes kerkeän, tuonne, vanhan krouvarin, Jaakon-Katrin
luo yöksi. Saat siellä minun aamulla tavata. Voisimme
muuten kyllä lähteä täältä yhdessä aamulla, mutta kun ne
näkevät minun sinun seurassasi, niin taitavat ruveta epäile-
mään. Mutta otetaan ryyppy taas, heh!"

„As’ saakeli, mutta se on hupainen reisu, se!"
„Saisitpa sinä, joka olet talon syytinki-krapa, maksaa

minulle puolen tynnyriä rukiita, kun sinun vien sinne. Siellä
saa elää niinkuin pellossa kuten Keisari omassa valta-
kunnassaan! Se on helkkarin lysti mies, se Teerinevan
Kustu! Ei se ole mikään hieno poika; silmiänsä ei hän ole
pessyt, eikä päätänsä kammannut kahteen kuukauteen. Hän
onkin ilmeisen mustalaisen näköinen, he, heh!"

Joonas oli seisonut ikkunan alla ja kuullut tarpeek-
sensa. Hauskaa olisi ollut kyllä vielä enempikin kuulla.
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mutta vilu rupesi häntä ahdistamaan ja ajoi tupaan läm-
mintä etsimään.

»Kuulitko mitään? Tavataan sanoa, ett’ei kuunte-
lian mieli ole koskaan parantunut; vai kävikö sinun pa-
remmin?" kysyi Johanna leikillisesti, kun Joonas oli tupaan
ehtinyt.

»Ole nyt hiljaa, saadaan jänes!" vastasi isäntä sa-
malla nuotilla. »Minulla on tarkat tiedot uudesta prän-
nistä.“

»Todellako? Minä oikein pelkään mitä siitä
seuraa."

»Ole täydellisesti huoletta, kyllä minä itse asiani
vastaan!"

Pitkään aikaan ei uni tahtonut tunnustaa Joonaan
silmiä, sillä päässänsä risteili monen-kaltaisia ehdoituksia,
miten olisi parahin lähestyä Varessaarta. Nämät aatteet
olivat hänen niin vallanneet, että kun hän vihdoin nukkui,
oli hän jo vaeltelevinaan miesjoukon kanssa Yaressaaren
tienoilla etsimässä heikointa kohtaa, josta helpoimmalla vai-
valla voisi tuon metsäläis-linnan valloittaa.

»Hoppaa tippaa! Muistathan Jussi, että noissa
kourissa oli ennen voimaa, eikä se ole vieläkään kokonaan
lopussa; tuntuuko mitään?"

Näin puheli Teerelän vaari, joka jo oli ehtinyt sille
tuulelle, jolloin aljetaan puristaa kumppania käsivarresta,
ja tahdotaan tämä tunnustamaan, että kädessä on kosolta
voimia. Tuo ei ollut Juhalle oikein mieleen, koska hän
aristi ja pyyteli;

»Älä hiidessä! Niinhän sinä puristat kuin pihdillä! -
Meneehän kurja käteni vallan muruiksi! Päästä

irti, pahuus!"
»No tahdotko tunnustaa, että minussa on vielä hyvä

pala entistä Teerelän Mattia?"
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)

~Tahdon, tahdon! Minä tunnustan, että olet vielä
kokonansa Teerelän Matti, vaikka jo syytingillä."

„Mutta tule nyt, mennään tuonne talon tupaan, minä
tahdon näyttää sillä Joonaalle, mistä Taavetti on olutta os-
tanut hih!“

„Älä, älä Veikkonen mene sinne, en minä ainakaan
tule!“

„Tule jos tahdot, sinä vanha jänis, mutta minä ai-
nakin menen, minä! Se saakelin maitoleuka luulee
jo olevansa mies, mutta nyt saa koettaa! Tuletko?“

„En, en, en! Päästä irti kädestäni, se on luusta ja
lihasta! Tuos on halko kouraasi!“

„No, jää sitten urvelo, minä menen. Hailala
railala rollol rallal ja puukolla lyötiin lujaa “

Näin räyhäten ja hoippuen meni vaari talon tuvan
rappusille ja alkoi aseellaan tuntuvasti paukuttella portai-
den kaidepuihin ja oveen; sen ohessa kovasti parjaten ja
noituen.

..Tuo on hullu!" mutisi Tervahaudan Juha ja pötki
kovalla kiireellä kartanolta pakoon. Sitä mukaa kun Matti
vaari oli juopunut, oli Juha selvinnyt, ja osasi siis pelätä
tuvasta lähestyvää vihuria.

„ Tule nyt sinä sivistynyt koettamaan! hoi!
Nyt saa tulla vaikka vielä tulisi isäsikin haudasta

auttamaan! —• ■— Kuulitko s— • •—nan kouluhullu!
Tule nyt jos on uskallusta nyt saat koettaa!

Näin pauhasi ukko, manaten vävyänsä kilvoittelemaan
(kenties! ajatteli hän) elämästä ja kuolemasta.

Joonas oli jo lähdössä ulos.
„Ålä mene, Joonas, • älä mene! Anna

minä menen; kyllä minä saan hänen rauhassa viedyksi
tupaansa. Voi sitä vanha-parkaa, kun se on hullu!

Älä mene!" vaikeroitsi Johanna.
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»Olehan rauhassa! En suinkaan minä hänelle mitään
vahinkoa tee, mutta paha hänen on antaa oveakaan sär-
keä," sanoi Joonas.

Portailta kuului:
„Tule nyt s— —nan kuvaillen, jos uskallat!

minä näytän sinulle kuinka teurastaja lihaa tekee!
Hoi! sinä koulukerjäläinen!“

»Menkää nyt isäntä ja näyttäkää sille oikein hyssy!“
kehoitti renki, joka unestaan oli metelin tähden herännyt.

Joonas oli lähdössä. »Hullu äijä!" murisi hän.
»Oi, voi, älä mene! päästä minua menemään;

kyllä minä hänen saan asettumaan!" Niin pyyteli Johanna,
ja puoleksi itkien hyppäsi hän sängystä lattialle. Mutta

lapsi samassa heräsi, ja alkoi kovasti itkeä. Äidin täytyi
siis ensin sitä tuuditella, ennen kuin pääsi ulos lähtemään.
Sillä aikaa hiipi Joonas jo porstuaan. Johannan hätä oli
kauhea; sopimatonta oli lapsen kanssa rientää kylmään
porstuaan ja sopimatonta oli sitä itkevänä laskea sänkyyn.

„Yoi Jesus!“ huusi hän särkevällä äänellä. »Men-
kää te, hyvät miehet, sieltä sängystä, katsomaan tuonne

ulos, etteivät ne so lastani, so —■ —“

»Älä nyt Johanna taas turhia huuda, ei tässä mitään
hätää ole, se meni jo tiehensä," sanoi Joonas, tullessaan
takaisin tupaan.

Meluava appivaari olikin jo poistunut portailta ja sa-
dattaen soimasi hän Joonasta pelkuriksi. Tervahaudan Ju-
haa hän etsi huutaen ja kiroten tuvastaan ja kartanolta,
mutta ei löytänyt.

»Kuinka se nyt kuitenkin lähti?" kysyi Johanna Joo-
naalta, kun he vihdoin olivat rauhaan asettuneet.

»Tottapa se kyllästyi kirkumiseen, kun ei saanut mi-
nua käsiinsä."

»Mutta kuule nyt, sen ääni kuului jo portilta; —se
lähtee kylään. —• Oi! minä nukkaan vähän vaatetta
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päälleni ja menen hoitamaan hänen tupaansa, ettei se pääse
mitään hullutuksia tekemään kylään.
niin kauan nukkuu", ja Johanna oli jo täydessä pukeutu-
misen puuhassa.

»Ei, pysy tuvassa! sinne et saa mennä; olkoon ja
eläköön mielensä mukaan!"

Tämän lausui Joonas semmoisella vakavuudella, jota
ei Johannalla ollut uskallusta vastustaa.

XX.

Kolme hevosta juosta kepsutteli, pitkin lakean När-
hiniityn läpikäyvää talvitietä ja vetivät perässään lohna-
rekejä, joissa kussakin kaksi miestä istui.

Tyyni hiljaisuus vallitsi vielä N ärhiniityllä, sillä päi-
vän kaimo alkoi vasta hämärtää ja metsässä ajajat eivät
olleet vielä tielle ehtineet; eikä noiden kolmen lohna-he-
vosen ajokaluissa yksikään kulkunen helissyt.

Edellisessä reessä oli keskustelu vilkas, vaan mata-
la-ääninen.

»Oletko varma, että täydellisesti tien tunnet?" kysyi
nimismies Teerelän Joonaalta, sillä ne olivat edellisessä
reessä ajajat.

»Tunnelihan minä täällä tien yhtähyvin kuin joku
muukin, mutta meidän ei loppu-matkassa sovikaan tietä
seurata, vaan täytyy kaartaen kulkea metsän läpi, mistä
vaan luulemme salaisimmin pääsevämme Yaressaareen",
vastasi Joonas.

»Mutta entäs hevoset? Niillä ei sovi joka rotkosta
ajaa".

»Ne täytyy jättää metsään siihen saakka, kun niillä
pääsemme menemään, ja jatkaa tietä jalkaisin".
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«Kuinka pitkä sinne nyt vielä on? 11

«Noin pari virstaa siihen, johon hevoset saamme
jättääI'.

«Sinä et siis tiedä, ketä siellä on muita kun Teeri-
nevan Kustu? 11

«En minä tiedä, kun en saanut sen Juhan puheesta
mitään selvää. Minä luulen kuitenkin, ettei niitä ole ko-
vin monta, eikä keittolaitoskaan liene kuinkaan kaseva,
koska se on vasta niin alkeella 11

.

«Hm! Mutta anna nyt hevosen kulkea vähän
rivakammin, ettei tämä matka kävisi niin hiton pitkäksi".

Joonas nykäsi suitsista ja hevonen alkoi vinhasti kii-
tää kohden vastassa olevaa tukkiin etsää. Kun sinne oli
päästy, huonontui tie; reki kallisteli ja hyppi poukamissa,
sekä kivien ja kantojen yli. Tie huonontui yhä huonon-
tumistaan siihen määrään, ettei hevosten enää lopulta so-
pinut antaa juostukaan, vaan täytyi pidättää hiljalleen kä-
velemään.

Joonas vihdoin seisautti hevosen ja virkkoi: «Tähän
on meidän nyt parahinta jättää hevoset ja lähteä rompi-
maan tämän mäen kaulan ylitse, siitä ei ole enää kuin
pari pyssyhollia Yaressaareen11

.

«Jaah! no noustaan sitten ylös reestä11
, myöntyi ni-

mismies ja rupesi kömpimään seisoalleen.
Toiset miehet myöntyivät myös hevosten jättämiseen.

Ne sidottiin puihin kiinni ja heitettiin heiniä eteen. Turk-
kinsa jätti jokainen rekeen, sillä metsässä oli lunta pak-
sulta. Joukko oli hyvin aseilla varustettu; kahdella oli
pitkät luotipyssyt, toisilla pistooleja ja melkein jokaisella
kirves.

Vaikealta tuntui miehistä matka paksussa lumessa;
ja kovin höyrysivät heidän kasvonsa, kun he vihdoin sei-
sahtivat lakean ahon laitaan.

«Kas tuossa! 11 virkkoi Joonas ja viittasi kädellään
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ahon keskellä olevaa tuuhea-metsäistä saarta, »se on Va-
ressaari".

»Näettekö heikkoa savupilveä, joka nousee saaren
tuonpuolisesta syrjästä?" kysyi joku toinen, osoittaen kä-
dellänsä suuntaa.

»Totisesti olen minäkin jotain sentapaista näkevi-
näni!" sanoi susivouti, varjostaen kädellään silmiään.

Toisetkin luulivat ensinnä savua näkevänsä, mutta
se haihtui pian.

»Luulen, että meidän on tästä parahin ruveta oikai-
semaan", alkoi Teerelän Joonas sanoa, »sillä jos tuo oli
savua, jota nähtiin, niin on niiden tuhostus saaren tuon
puolisella syrjällä. Metsä näyttää tällä puolella olevan
tiheä ja me voimme sen varjossa päästä, kentiesi, huo-
maamatta paikalle".

»Mutta jos ne ovat vahdissa?" huomautti joku.
»No sitä on mahdoton tietää! Meidän on nyt kui-

tenkin koettaminen, ja lienee parahinta, että nyt koh-
ta lähdemme astumaan", päätti nimismies.

Niinpä lähdettiinkin kohden vaaranalaista paikkaa.
Jokainen tarkasteli, ikäänkuin salavihkaan, ampuma-asei-
taan, josko ne olivat reilassa ja tarpeen tullessa valmiit
käytettäväksi, sillä toimi, johon he nyt ryhtyivät, oli suu-
ressa maineessa pelottavan vaarallisuutensa takia. Vaikka
miesjoukko tuossa oli oikein rotevaa laatua, voi kuitenkin
useain kasvoista ja menetyksistä huomata, ettei jänes ollut
kuinkaan kaukana sydämestä. Jokaisen silmät olivat kuin
tähystin, alinomaa tähdättynä saaren kukkulaa kohti; kuta
lähemmäksi pyssyn kannon matkalla he lähestyivät, sitä
kiinteämmäksi kävi tähystys. He olivat jo jotenkin li-
kellä saarta, kun nimismies hiljaa virkkoi:

»Lähdetään nyt miehet juoksemaan, sillä meitä ei ole
huomattu. Minä päätän sen siitä, että jos he olisivat mei-
dän nähneet, niin varmaankin olisivat jo lyijyllä tervehtineet".
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Kaikin voimin ruvettiin nyt kipaisemaan, vaan matka
ei kovin nopeasti joutunut, sillä paksu lumi teki tuntuvaa
estettä.

Saaren reunassa pysähtyivät he vähäksi aikaa huo-
ahtamaan ja kuivaamaan pisaroivaa otsaansa.

»Lähdetään nyt kulkemaan linjassa, yli tämän mäen,
mutta varovaisesti ja hiljaa".

»Mo lähdetään heti", sanoi Joonas, ottaen pistoolin
taskusta käteensä. »Olemmehan nyt jo kylläksi levähtä-
neet". Muutamain teki mieli kehoittaa vielä levhätmiseen,
mutta eivät kuitenkaan viitsineet sitä tehdä.

Liikkeelle sitä nyt taas lähdettiinkin niin varovai-
sesti, kuin olisivat aikoneet tavoittaa nukkuvaa jänestä.
Puollustusaseet pidettiin joka silmänräpäys käytettävänä.
Vähäinenkin rasahdus, joka jonkun jalan rioon sattuessa
syntyi, sai jokaisen kasvot siihen suuntaan kääntymään.
Kulku koetettiin suunnata sitä paikkaa kohden, mistä äs-
ken oli huomattu savun nousevan. Miehet olivat jännityk-
sissä; silmillään koettivat he tähdätä paksujen puskikko-
jen läpitse. Ei ollut aikaa eikä lupaa äänekkäästi voivot-
telemaan, vaikka jalka toisinaan putkahti syvään, lumen
peittämään rotkoon.

Miesten väli ketjussa ei ollut sen pitempi, kun, että
joka hetki voivat toisensa nähdä. Oli jo ehditty saaressa
olevan mäen korkeimmalle töyrälle; he seisahtuivat nyt
siihen. Yhä lisääntyi varovaisuus.

Katseltiin ympärille, sinne tänne, mutta mitään ou-
toa ei näkynyt eikä kuulunut.

»Minä menen tuolta kummun päältä katsomaan, sieltä
näkee vähän edemmäksi", lausui susivouti, kädellään vii-
taten mainitsemaansa kumpua.

»Lähdetään kaikin astumaan, —• mitäpäs tässäkään
on tekemistä", virkkoi nimismies.

Susivouti oli erittäin kiihkoinen pääsemään kummun
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päälle, ja siis kiirehti muiden edelle. Tuskin oli hän toi-
vomaansa paikkaan ehtinyt, niin hän ikäänkuin suolapat-
saaksi muuttuneena pysähtyi ja naamansa venyi rujokkaan
näköiseksi. Toiset miehet seisahtuivat myöskin kummas-
tuneina, vaikka eivät juuri yhtä suuressa määrässä kuin su-
siherra.

Mutta kylläpä viimemainitulla olikin syytä hämmäs-
tykseen, sillä kummun vastainen reuna oli äkkijyrkkä
kuin seinä, ja sen alapuolelta alkoi paljon käyty ja pak-
sulla rankkimassalla peitetty tie.

Aivan samassa, kun susivouti nämät asutuksen mer-
kit huomasi, alkoi ihan hänen jalkainsa alta kuulua loilo-
tus. Jyrkänteen kupeesta aukesi jonkullainen ovi, josta
tuli ulos mies kantaen rankkisankoa.

Hän lauloi:

»Viinaa täällä keitetään.
Ja vällyillä Masit peitetään.
Voi tulimmainen helvetti!

Siihen loppui laulu. Sanko putosi maahan ja rankki
roiskui miehen jo entisestäänkin saman aineen tahraamille
kengille ja pöksyille. Syy hänen suureen hämmästykseensä
oli siinä, että hän äkkäsi vähässä matkassa sivullapäin sei-
sovan kaksi miestä.

Hänelle johtui kenties! mieleen avulias haulikkonsa,
kun hän pyörähti ja näytti aikovan palata takaisin tuohon
kotaan eli luolaan miksi sitä paraiten nimittäisi ?

mutta käännähtäessään takaisin, kohtasivat hänen silmänsä
katonpäällä seisovan susivoudin, joka vaiston-tapaisesti
ojensi pistoolinsa.

Miehen huulilta pääsi toinen sydämellinen kirous.
Ikäänkuin pontimen avulla kierähti hän takaperin ja näytti
olevan aiheessa oikein kukon harppauksilla ruveta lennät-
tämään teerienpoluille. Mutta sekin oli jo liian myöhäistä,



222 ALKIO

sillä joku toinen oli häntä ketterämpi ottamaan tuon tässä
tilassa niin tarpeellisen hypyn. Se oli Teerelän Joonas,
joka miehen takapuolella kuusten suojassa oli päässyt hii-
pimään aivan lähelle ja aimo harppauksella töpsäytti nyt
itsensä kiljahtavan rankkimestarin viereen, sekä tarttui lu-
jalla kouralla tämän kaulukseen.

Joonas hengähti ensinnä syvään, ikäänkuin suuresta
jännityksestä päästyään, ja sanoi sitte leikillisesti, vaikka
ääni hieman vavahteli:

»Päivää Kustaa! —■ Näyttääpä sinulla olevan kova
kiire."

»Kas se!" huusi susivouti korkealta asemaltaan. ■—•,Minä juuri aioin loikauttaa täältä itseni maahan, mutta
tuo Teereläinen ehti ennen." Sitten alkoi hän varovasti
laskeutua alas; mutta sydän vielä leiskahteli melkein kuu-
luvasti ja kasvot olivat harmaat, jonka vuoksi oli kovin
epäiltävää, oliko hänellä todella ollut aikomus hypätä alas,
estämään rankin-kantajan pakenemista.

Koko joukko kokoutui nyt kiinni saadun miehen ym-
pärille. Nimismies katseli täynnä inhoa ja kummastusta
hänen, paksulla rankkikerroksella maalattua sikamaista vor-
muaan, sekä karvaista likaista naamaansa. Toisetkin miehet
kummastelivat; vaikka ei tuommoinen virka-asu ollut heille
kovin harvinainen nähtävä, kun muistivat joku-aika sitten
lakkautettua kotipolton aikakautta.

»Vai niin sinä laulelet, että »viinaa täällä keitethän,"
kaiketi sitten annat meillekin ryypyt?" kysyi nimis-

mies leikillisesti, kun ensin oli vähän aikaa otusta katsellut.
»Älä pahuuksissa tästä nyt niin kiirehdi!" nuhteli

Joonas pidettäväänsä, joka nähtyään, että miehiä yhä tun-
keutui metsästä esille, koetti riuhtoa irti itseään, päästäk-
seen pakoon.

,Tässäkö on asuntosi ? Oletpa osannut sen ra-
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kentaa mukavaan paikkaan. Taitaa olla lämmin —,“
puheli nimismies, käyden kotuksen ovea kohden.

„Yksinkö se Kustaa täällä asuskelee? Eikö se
käy niinkuin ikäväksi?" tutkaili muudan.

Kustaaksi sanottu seisoi paikallaan, puhumatta kuin
seinä. Ei hän yrittänytkään enää pakoon pötkiä; siihen
saattoi olla vaikuttimena se, että hän tunsi Joonaan pitä-
vän jotenkin tiukasti kauluksesta. Vaan että hänen ham-
paansa kirisivät ja sisässään puhiseva kiukku mylleröitsi,
on itsestään selvää, sillä salapolttaja ei milloinkaan sano
ruunun-palvelijaa tervetulleeksi asuntoonsa.

«Lähdetään nyt jo tuonne kotaasi katsomaan!" lau-
sui Joonas kauluksesta kehoittaen Kustaata. Vaan tämä
ei suostunut aivan ehdottomasti sisään menemään, vaan
puskevan oinaan tavalla pisti hän toisen jalkansa eteen
pöngäksi. Joonas uudisti kehoituksensa niin tuntuvasti,
että pönkitys luhistui, vaikka asianmukainen koetti käyttää
siihen tarkoitukseen molempiakin töppösiänsä.

«Käyhän nyt vaan huoneesesi, - mitä siinä tur-
hia vastustelet", puheli Joonas käyden Kustun vieressä
sisään.

Toiset miehet olivat jo sillä aikaa, kun edellä mai-
nitut näin kiistelivät, menneet sisään ja katselivat toimet-
tomina ja täynnä kummastusta, tuon maahan kaivetun vii-
nakeittolan kummallista sisustaa. Sen kolme seinää ja
katto olivat maasta tehdyt ja varatut aidaksilla ja puilla,
etteivät vierymään päässeet. Etuseinä oli siten kyhätty,
että oli pantu vierekkäin pystyyn hoikkia hirsiä ja näiden
päälle ulkopuolelle ladottu paksut kerrokset nurmi-mättäitä.

Kuten vieraat heti sisään tullessaan saivat huomata,
oli tuo maa-kotus lämmin, ja miks’ei; seinät, katto ja lat-
tia eivät ainakaan vuotaneet.

Kotuksen peräpuolella oli jonkullainen kiviläjä, joka
nuhteettomasti näkyi toimittavan tulisijan virkaa, koska
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siinä nytkin seisoi viinapanuu täydessä kunnossa ja käy-
tännössä, vaikka tuli juuri tällä hetkellä oli lopussa ja pu-
nainen Mikistä levitti vaan kotaan himmeätä valoa. Ka-
tossa oli pieni reppänän-tapainen aukko, josta liika savu
sai kulkea ilmoille. Kun susivouti äkkäsi tuon reppänän,
huudahti hän:

»Tuon reiän näin jo isoon matkaan äsken, kun tänne

katolle kaahin, ja pisti jo juoni päähäni, että mitähän, jos
heitän itseni tuosta alas? Mutta sitte huomasin sen liian
pieneksi. Kyllä olisi luullut vanhan Erkin tulevan tu-

paansa, kun minä olisin tuosta mätkähtänyt, heh, heh, heh!"
»Olisitpa itsekin taitanut vähän oukkamustua, kun

olisit lentänyt tuohon kiehuvaan sikunapataan,“ ivaili joku
miehistä.

Kaikki tiesivät kuitenkin varmaan, etfei susivouti
olisi ensimäisenä mennyt kummun päälle kaahimaah, jos
hän vaan olisi osannut vähänkin aavistaa, että prännimes-
tarin asunto oli niin likellä. Nimismies otti käteensä pä-
reen, joita siellä kyllä löytyi, ja sytytti sen pään hiilok-
sesta, voidakseen valkean avulla paremmin tutkia asumuk-
sen sisustaa, sillä ikkunoita ei ollut yhtäkään valoa lai-
naamaan.

»Syli! hyh!“ pani hän, ja piti nenäliinaa sieraimensa
edessä. »Kylläpä täällä haisee!“

Samaa rupesivat toisetkin miehet moittimaan ja mat-
kimaan teossa nimismiehen esimerkkiä, kuitenkin sillä eroi-
tuksella, että nenäliinan asemassa oli kinnas.

»No tämäpä nyt on asunto!" ihmeteltiin. Kun päre
oli syttynyt, alkoi nimismies sen valossa tarkastella ympä-
rilleen. Siinä nähtiin nyt usean kokoisia tynnerejä ja as-
tioita, jossa oli juurta eli viinan ainetta. Leilejä ynnä mo-
uellaista muuta kelpaamatonta oli myös.

»Onpa, saakelisoita, niillä ollut viljaa kokolailla haas-
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kattavana!" huudahti Joonas nähdessään tuon paljouden
happanemassa olevaa jumalanviljaa.

»On!“ myönsi nimismies päätä vääntäen.
»Kyllä vaan siitä tulisi monta kannua hek!" nauroi

susivouti.
„Huili, ■— uusia tynnyrejäkin niillä on!“ ihmetteli

muudan.
Nimismies kääntyi Teerinevan Kustun puoleen, ko-

hotti tulisoiton sen kasvojen kohdalle ja näytti tahtovan
silmillään tungeta mies-rukan läpitse. Kustu käänsi kat-
seensa alas päin, mutta vilautti toisinaan ylöskin, ja silloin
säkenöitsi silmistään verraton kiukku.

»Mitä varten sinä tämmöistä tointa harjoitat, etkö
tiedä, että se on laissa kovasti kielletty?" kysyi nimismies
tuimalla äänellä. Kaikki miehet katselivat Kustua.

Kustu tuijotti lattiaan.
»Vastaa minulle!" käski nimismies.
»Mitä minä vastaan?" murahti Kustaa. Se oli nyt

ensimäinen ääni, jonka hän sisällä ollessaan päästi.
»Etkö tiedä mitä vastaat?" uudisti toinen.
»En; ei minulla ole siihen mitään vastaamista!"
»Vai niin! No sano nyt: kenen luvalla sinä kei-

tät viinaa?"
»En kenenkään. Omalla luvallani."
»Se on huono lupa."
Kustu ei vastannut siihen mitään, vaan alkoi taas

tuijottaa lattiaan.
»No, etkö sinä jo viime talvena tullut huomaamaan,

kun sinulta hävitettiin tämmöinen laitos, ettei omalupa ole
oikein käytännöllinen, vai luulitko nyt paremmin on-
nistuvasi?" tutkaili nimismies.

»Luulin," naurahti Kustu ynseästi.
»Yksinkö sinä asut täällä, vai onko sinulla ollut

kumppaleita?"
15
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»Yksin."
»Etköhän valehtele?"
Kustu mulautteli vihaisesti ympärillä seisoviin, vaan

ei vastannut.
»Mitähän tässä turhaan aikaa kulutamme," sanoi

nimismies. »Ottakaa miehet ja lyökää kirveellä poikki
vanteet noista astioista!"

Miehet kävivät toimeen.
»Mitä perhanaa! Vieläkö sillä Erkillä on pistooli

kädessä pelkäätkö jonkun päälle ryntäävän? Heh
heh!“ ivaili susivouti.

»Ei“, vastasi Erkiksi sanottu, pilkasta vähän hämil-
lään, »unhotin vaan panna sitä Inkkariini."

Toisetkin nauroivat Erkin huomaamattomuudelle.
Kirvesmiehet hyökkäsivät ensinnä suurimman astian

kimppuun. Toinen toisensa jälkeen lensivät lukuisat van-
teet paukahtaen poikki. Kukaan ei huomannut edeltä käsin
aavistaa, mikä seuraus siitä tulisi, kun astian viimeinen
vanne katkeaisi.

„Huu!“ Se paukahti nyt susivoudin iskusta; sakea
happamus ryvötti likimäiset ylfyleensä ja uhkasi tulvata
vielä etempänä seisovain jaloille, mutta pysähtyi kuitenkin
permannon keski kohdalla olevaan notkelmaan.

Nyt naurettiin ja laskettiin leikkiä tuosta ymmärtä-
mättömyydestä, kun ei annettu olla astiain niin kauan ha-
joittamatta, että olisi ensinnä saatu kaikki keitto-astiat ulos
viedyksi.

Toisellaisessa tilaisuudessa olisi Kustua varmaankin
naurattanut, mutta nyt hän näytti olevan niinkuin kivi-
möhkäle, joka leikkiväin lasten päälle aikoo jyrkänteen
reunalta pudota, jahka vaan joku tuuppaisi putoamisen
alkuun. Muuan miehistä lähetettiin nyt hevosta noutamaan
erään toisen tien kautta, kun he äsken olivat tulleet, sillä
sitä myöten ei voinut hevosella näille tienoille päästä.
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Tynnyrein vannetten katkominen jätettiin nyt, kunnes
oli saatu kuumat keitto-astiat ulos lumelle kihisemään ja
jähtymään. Valmista viinaakin oli siellä kaksi isoa leilil-
listä; ne täytyi lain mukaisesti tyhjätä lattiaan. Muuta-
mani teki mieli sanoa, että otetaan nyt ensin ryypyt/ 1

mutta sanomatta se jäi; kenties! ankarasta lain kunnioituk-
sen tunnosta. Hän, jonka pesää tässä näin hävitettiin ja
raastettiin, oli heitettynä yksikseen loukkoon, mutta pidet-
tiin kuitenkin tarkalla silmällä, ettei pääsisi karkuun pöt-
kimään.

Sitten kun oli jo kaikki arvollisempi konia saatu
kodasta ulos, sanoi nimismies:

«Mennään nyt pois täältä luolasta ja säretään nuo
tynnyrit."

«Tehdään se, sillä täälläkään ei ole hyvä tuon hajun
tähden olla", arveli Teerelän Joonas.

«No lähtekää nyt pois, niin minä teen tuohon köllin
lattialle velliä, niin että sitä riittää kaikille susille ja jä-
niksille, mitä on näillä tienoilla!" rajusi susivouti, tarttuen
taas kirveesen.

«Mutta säästä nyt takkiasi, ettet sitä enää tahri,"
muistutti Joonas nauraen ja lisäsi sitten Kustuun päin
kääntyen: «Lähde nyt Kustaa ulos, ei tästä taida enää
olla siruillekaan suojaksi."

Käsketty lähti vastustelematta liikkeelle. Kaikki
miehet eivät olisi kuitenkaan aivan halusta siirtyneet läm-
pimästä suojasta kylmään pakkaseen hevosta odottelemaan,
sillä heidän luistimensa eivät suurta hätää tehneet.

Huomattava oli myöskin se, että nuo toiset miehet,
lukuun ottamatta nimismiestä, susivoutia ja Teerelän Joo-
nasta, puhelivat hyvin vähä, sillä heitä vaivasi pelko Teeri-
nevan Kustun kostosta ja sen vuoksi koettivat olla poliisi-
toimessa niin sivullisia kuin mahdollista.

Nimismies rupesi ensimäisenä konttaamaan ovesta,



228 ALKIO,

mutta tuskin oli hän pistänyt päänsä ulos, kun seisahtui
ja alkoi tarkasti kuunnella. Jälessä tulevain täytyi myös-
kin seisahtua.

«No menkää, menkää! Pian nyt vanteet pauk-
kuu ja naskuu kuin pääsiäisyönä!" kiljui susivousi, puuha-
ten astiain kimpussa.

~lliljaa!“ varoitti nimismies.
«Hiljaa! hiljaa!" toistivat toiset.
«Häh! mitä sanotte? Kuinka ette nyt mene?"

tutkaili itsevaltias susien-herra.
«Ole siellä hiljaa!" murisi nimismies. Nyt vasta

vouti käsitti, että joku tärkeä syy taisi olla tuon käskyn
tekoon.

Se, mikä nimismiehen sai noin tarkkaavaiseksi, oli
metsästä päin kuuluva laulu, joka lähestyi, niin että jo
saattoi sanojakin eroittaa, vaikka laulaja käyttikin erittäin
hiljaista ääntä.

„Eun lumi paksu on metsässä,
Niin viinapannu on puskassa,
Lautamiehet pätkässä
Ja vallesmannit tuskassa."

Viimeistä säettä laulaessaan, tuli mies pyssyineen
näkyviin. Hän oli jo tullut aivan likelle, kun vasta näytti
huomaavan lumella olevat viinapannut. Yhtä hämmästy-
neenä, kuin äskeinen rankin-kantajakin, seisahti hän ja
töllisteli tuota kummaa. Sitten heitti hän silmäyksenpä
kodan ovelle ja kumartui alaspäin paremmin nähdäkseen.

Hän luultavasti näkikin jo kylläksensä, sillä samassa
silmänräpäyksessä, kun hän kumartui, ponnahti hän ylös
ja alkoi palata samaa tietä, jota oli tullutkin, semmoisella
vauhdilla, joka ei ole mahdollista muille kuin hädässä
oleville.

Muutamat miehet rupesivat kipaisemaan perässä.
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Näytti kuitenkin siltä, etteivät nuo perässä juoksiat olisi
taitaneet juuri turhempaa yrittääkään. He palasivat pian
takaisin ja arvelivat:

»Se oli koko saakeli menemään tuo mies."
»Sillä näytti olevan oikein seitsemän peninkulman

saappaat, mutta huonoja te olitte, kun ette häntä kiirii saa-
neet, hek hek!“ nauroi susivouti.

Hevosta ei tarvinnut kovin kauan odottaa, sillä tie,
jota myöden se tuotiin, ei ollut järin pitkä. Kun viinan-
keittokalut sitten olivat rekeen asetetut, lähdettiin liik-
keelle. Teerinevau Kirstun täytyi seurata muassa.

„Mitäs tässä nyt tuumit, kun sinun tehtaasi on noin
mylleröity?" kysyi nimismies Kustulta, kun oli matkaan
lähdetty.

»Kyliähän semmoisia olen nähnyt,“ vastasi Kustu.
»Minkämoisia ?“

»Semmoisia myllerryksiä."
„ Jahah! No aiotko vielä uuden keitoksen laittaa?"
»Teillekö minä sen sitten sanoisin, haa!“ huudahti

Kustu ja suu vetäysi naurun-tapaiseen väärään.
»Niin, kyllähän se touhu sitten hukassa olisi," naur oi

Teerelän Joonas.
Nimismies hymyili; sitten jatkoi hän taas kysele-

mistään:
»Mutta eikö pistänyt vähän niinkuin vihaksesi, kun

yrityksesi tällä tavalla sorrettiin?"
„Kyllä minä sen tiesin, että se kerran ilmi tulee."
»Mutta etkö sinä millään tavalla voi muuten elättää

itseäsi, kuin tuommoisella rumalla rikoksella lakia vastaan?"
»En tiedä."
»Mutta sano nyt, eikö se ollut sinun kumppaneitasi,

joka äsken aikoi sinne keittiölle tulla?"
»Mistä minä tiedän; en minä häntä nähnyt."
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»Hänellä oli pyssy ja päässä musta karvalakki,"
muistutti joku.

»Vai niin," vastasi Kustu koomillisen vakavasti ja
huolettomasti, kuten ainakin.

»No, etkö siitä merkistä tunne häntä?" kysyi vuo-
rostaan Joonas.

»Niin mistä merkistä?"
»Lakista ja pyssystä."
»En. • Monella miehellä on pyssy ja musta karva-

lakki."
Miehet nauraa hytkähtivät.
»Onko tämä ammattisi ollut tuottava; oletko voinut

sillä tavalla elättää vaimosi ja lapsesi?" kyseli nimismies.
»Eivätköhän ne elä."
»Niin, mutta elätätkö sinä niitä?"
»En tiedä kuka heitä elättää."
»No tottahan sen tiedät!" huudahti nimismies kii-

vaasti.
»Niin minkä?"
»Sen kuka vaimosi ja lapsesi elättää!"
»Sitä en tiedä."
»Etkö tiedä, mistä he leipää saavat?"
»Akka leipoo."
»Mutta mistä hän saa ainetta?"
»Noo väliin yhdestä, väliin toisesta paikasta;

eivätpä ne tahdo aina samat antaa."

»Mistä esimerkiksi hän on saanut viljaa?"
»Noo, olen minäkin antanut."
»Mistäs muualta?"
»En ole tullut sitä kysyneeksi."
Nimismies naurahti.
»Koetappas nyt laulaa, esimerkiksi sitä laulua, jota

äsken lauloit."
Mitäs te semmoisista lauluista
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«Kuulisin mielelläni."
«En minä viitsi nyt laulaa."
Toiset miehet nairraa-kitkuttivat, vaan Kustu oli to-

tinen, oikein vakavuuden perikuva.
Kun hevosten luo oli ehditty, sai Kustu istua nimis-

miehen rekeen, poikittain nenäpuoleen. Kotimatkalle läh-
dettiin pakenevan tavoin, koska toivottiin päivän aikana
sinne ehdittävän. Tuotuostakin ahdisteli nimismies Kus-
taata kysymyksillään, mutta sai yhä lyhempiä jakierempiä
vastauksia.

Viime yönä tapasimme Teerelän syytinkivaarin kiroi-
lemassa ja kolkuttelemassa talontuvan ovella. Kun hän
siitä lähti, huomasi hän, ettei toverinsa Tervahaudan Juho
ollutkaan enää hänen patinoillaan. Sitä täytyi siis lähteä
kylästä etsimään.

Melkein suoraapäätä meni hän mökkiläis-mäelle, Jaa-
kon-Katrin luo, sillä hän muisteli Juhan luvanneen mennä
sinne yöksi. Sielläpä kohtasivatkin veikkoset toisensa,
vaikka Juha tuli vasta Teerelän ukon jälkeen. Viime-
mainittukin yötyi sinne, sillä, vanha kun oli, eivät voi-
mansa riittäneet koko yötä remuta, vaikka intoa ja halua
kyllä olisi ollut.

Aamulla muistui Teerelän vaarille heti mieleen eili-
nen päätös lähteä Varessaareen. Mielensä hänen sinne
tekikin, mutta kovin pakotti päätä. Ensinnä täytyi siis
saada kulauksen porottavaan aamutuimaan. Mutta mistä?

sitä ei ukossa ollut miestä tietämään, sillä ei Katrilla-
kaan näihin aikoihin ollut sitä tavaraa, kuten hän itse
vakuutti.

Tätä tuumaili vaari, päätänsä puserrellen ja ilmoittipa
jo Juhallekin mietteensä.

«Eiköhän tuo Katri kuitenkin keksisi neuvoa, koeta
vielä puhutella häntä," ehdotti Juha.
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Tätä neuvoa olikin vaari mieluisa seuraamaan. Katri
kyllä vakuutti, ettei hän tietänyt, mistä nyt taitaisi saada
viinaa, mutta vihdoin lupasi hän kuitenkin koettaa. Vaan
nyt tuli pula miehille, mitä jätettäisiin viinan pantiksi, kun
raha teki kiusaa. Teerelän vaari vihdoin äkkäsi kallis-
arvoisen vaskiheluisen vyöhihnansa tuppineen olevan sopi-
van pulasta-päästäjän. Se nyt Katrin esiliinan alle ja
Juhon pullo myös. Onni näytti ohjaavankiu muorin aske-
leita, sillä hän viipyi pois tuskin viisi minuuttia, niin pullo
jo lepäsi Matti-vaarin kädessä, täynnä helmeilevää nestettä.
Siitäkös nyt ilo syntyi. Katri sai monta kultamummon
nimeä. Pian sitten hankkiutuivat miehet matkalle Yares-
saaren salaista tehdasta kohden.

Eräässä mäenpoukamassa ehdotti Teerelän vaari, että
vähän levähdettäisiin. Toinen suostui siihen ja niin kel-
lahdettiin istumaan erään kiven päälle, jonka luminen peitto
oli sujuvana pehmitteenä.

»Mutta jos joku tulee vastaamme ja kysyy, mihin
me menemme, niin mitäs sanomme heille?" kysyi Teere-
län vaari.

»Haa! älä sitä sure! Kyllä tämä poika neuvon
tietää." Juha kopeloitsi taskustaan suuren vihkon jänek-
sen pauloja ja sanoi sitten: „Me sanomme vaan että me-
nemme jäneksen pauloja kokemaan ja viemään uusia.
Kas tässä on vahvistus pienelle valheellemme, haa!" Toista
nauratti myös.

»Taitaapa olla sopiva konsti," sanoi hän. Liikkeelle
lähdettiin taas ja otettiin pieni kulaus pullosta.

Tie, jota he nyt kulkivat, oli moni-mutkallinen; sen
kahden puolen kasvoi tiheää metsää. Juhoa riemastutti
niin se toivo, että taas pian pääsee armaan viinapannunsa
partaalle, että hän ei voinut olla lauluun ratkeamatta, jota
kumppalinsakin hiljalleen'säestämään yhtyi. Laulu innos-
tuit! siihen määrään, että ukot laskivat käsivartensa toi-
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siensa kaulalle; niin tavoin ei kulku tahtonut oikein hyvin
käydä laatuun, sillä jalat tahtoivat sotkua tehdä. Mutta
kiire sai poistua hupaisuuden tieltä. He lauloivat:

»Vallesmannit vanhatkin,
Lautamiehet laiskatkin,
Kulkevat pitkin metsiä
Viina-teoksia etsivät. • Kuuieppas!

eikö täältä tulla hevosella?" Tervahaudan Juho näin kysyi
toveriltaan, laaten laulamasta. Teerelän vaari ei ehtinyt
vielä vastaamaankaan, kun jo tien mutkasta ilmestyi hei-
dän eteensä Varessaaresta tuleva joukko.

,Ai pahus!" ääuähti Julia.
»Keitäs repaleita nuot ovat? Totisesti on tuo

edellinen hevonen niinkuin meidän talon tamma!
Nimismies! Voi lempo!"

»Hyvää päivää! Minnekäs miehet nyt ovat menossa?"
Se oli Joonas, joka tervehti ja pidätti hevosensa vas-

taan tulevain kohdalle. Nimismiehen suu oli vehnäisessä
hymyssä. Teerelän vaari ja Tervahaudan Juha olivat en-
sinnä hyvin neuvottoman näköiset, mutta pian sai viime-
mainittu luonnollisuutensa takaisin ja vastasi hyvin huo-
lettomasti :

»Metsään tässä ollaan menossa, pupujusseja pauloihin
narraamaan."

Teerinevan Kustu, joka tähän saakka oli istunut
selin, kääntyi nyt katsomaan kun kuuli Juhan äänen.
Viimeksi mainittu näytti joutuvan hämille ja tirkisteli nyt
tarkemmin jälkimäiseen rekeen. Seuraus siitä oli, että
Juhan kasvoilla tapahtui hämmästystä osottava muutos.
Arvattavasti vaikutti se muuhunkin ruumiiseen, niinkuin
olisi kylmää vettä kaadettu pitkin selkää. Juhalle selvisi
heti täydelleen, kuinka heidän niin hyvässä säilyssä ole-
van viinakeittolansa oli käynyt, sillä näkihän hän nyt keit-
tolan koko ytimen ja sielun, nimittäin viinapannun »huran-
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kelkassa". Jos vaan tämä ihminen olisi osannut huo’ata,
niin olisi se nyt varmaankin tapahtunut. Mutta Juha ei
ollut semmoisiin heikkouden osoituksiin harjautunut.

„Eikö se meidän vaari lähde kotiin?" kysyi Joonas.
»En minä vielä lähde. Minä menen tämän Juhan

kanssa pauloille," vastasi vaari toimellisesti.
»Siellä on minun luullakseni huonoja jänesmaita,

vai kuinka?" kysyi nimismies.
..Noo, eihän se saalis niin hääviäkään ole," sanoi Juha.
»Eikö nämät miehet ole tuttavia, kun ette mitään

puhu toisillenne?" kysyi nimismies naurahtaen ja viittasi
Juhaan ja Kustaasen. Juha vastasi heti vilkkaasti:

»Hojaa! kyllä me toisemme tunnemme." »Mistä
siinä nyt tullaan?"

»Tulemme myös jänestämästä."
~Joo’o. Mutta mistä on taasen löydetty viina-

pannuja, koska niitäkin näkyy joukossa olevan. Onko
Kustaa tietänyt viisata prännin?" kyseli Juha hyvin toi-
messaan.

»On, Kustaa sen kävi osoittamassa," todisti Joonas.
»Yai niin. Aina ne vaan uskaltavat laittaa niitä

pränniä. Mutta emmeköhän me, vaari, lähde menemään,
että ehdimme illalla kotiin," puheli Juha siivolla tavalla
ja lähti astumaan.

»Lähde ajamaan," käski nimismies Joonasta.
»Tulkaa nyt vaan vaari kotiin, mitä tuolla teette,"

kehoitti Joonas, ajaessaan hevosen liikkeelle.
Ukko ei vastannut enää, vaan alkoi astuskella Juhan

perässä.
»Yoi p— —le!!" ärähti Tervahaudan Juha, kun

toiset olivat menneet. Hän tuijotti neuvotonna kumppa-
linsa silmiin.

»Älä muuta! Mutta mikähän saakuri tuon oli nyt jo
ilmi antanut —?“ tuumaili vaari.
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«Ei ymmärrä! Mutta minä pahoin epäilen •—“

..Ketä, eli mitä epäilet?"
«Että se on jollain tavalla tullut tuon Joonaan tietoon."
«Olisikohan niin? No, kyllä minä sen hyvin uskon,

että se —- se" —ja ukko väänsi päätä «on ilmi
antanut. Mutta mistä se olisi saanut tietää?"

Molemmat seisoivat hyvin miettiväisinä ja harmistu-
neina, päästäen tuo tuostakin kiukkua ilmaisevan huu-
dahduksen.

«Minultakin meni siinä useita markkoja, kun laitoin
jyviä sinne," vaikeroitsi Juha. „Yoi, voi, kaikkein vanhin
Mäntäluoman lisakki! Jos jos tuo Kustu saakeli
vetää vielä minun kanssansa vastaamaan, niin joudunperin
köyhäksi, ääh!"

«Joka paikkaan ne tunkeuvat ja osaavatkin ja ovat
niin mieheviä hävittämään kaikkia viinapannuja. Mutta
kas kun itse päästään pullon pariin, niin kyllä kelpaa! —•

Toisille ei vaan mitään suotaisi. Hiiteen koko tämän-
aikaiset miehet ja asetukset!" pahoitteli Teerelän vaari
päätänsä kynsien.

«Minua harmittaa niin pirusti," paneskeli Juha, «kun
siellä oli niin paljon valmista viinaakin ja jos mi-
nunkin pitää vastaamaan. Viinakin on nyt kokonaan ka-
rissut pois päästäni niin, että olen selvä kuin juuri syntynyt
kaniini. Annappas nyt, velikulta, se pullo tänne!
Kas niin! ■—• Äii! kun on hyvää. Vaan lähdetään nyt
kyläänpäin tallustamaan. Minä otan vielä ryypyn
ja laulan sitten niin, että mäki roikun. Anna nyt;

älä nyt velikulta vielä kaikkia juo, sitä ainoata juma-
lan viljaa, mikä meillä on säästössä, kulaus minullekin.

«Äh, kun on hyvää! Ja

Mulla oli pullo
Kaunis kun kulta,
Kirkas kun tähti
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Ja täysi kun kuu.
Vaan surma sen sulloi
Murskaksi multa,
Nyt sibnis on vesi
Ja irvissä suu!“

XXI.

Pian saivat Teerelän miehet, niin ukko kuin Joonas-
kin, haastou välikäräjiin tulla todistamaan viinanpoltosta
Teerinevan Kustun ja Tervahaudan Juhan päälle. Ukko
oli tuosta erittäin ihmeissään, kun häntäkin vaadittiin to-
distamaan asiasta, josta ei sanonut niin mitään tietävänsä.

Talontuvassa hän yhä harvemmin kävi. Kentiesi
hän aluksi vähän häpesi, kun muisti tuonnoisen käytöksensä
ja haukkumisensa portailla; lienee siihen myös vaikuttanut
muistot viimeisen jänistämisreisun huonosta onnistumisesta.

Silloin kuin lautamies kävi oikeuteen haastamassa,
kävi ukko talon tuvassa.

„Mitähän vasten ne minuakin sinne vaativat, enkä
minä tiedä koko asiaan niin mitään,“ sanoi hän. Joonasta
kylmäsi tuon kuultuaan. Hänen teki mielensä muistuttaa,
että tottahan jotain tiedätte, ainakin sen ja sen. Mutta
hän ei kuitenkaan sanonut mitään, ajatteli vaan, että kyllä-
hän oikeuden edessä täytyy sanoa, mitä tietää. Asia jäi
siis sillensä.

»Tottahan jotain tiedätte, kun kerran teitä on haas-
tettu?" kiusasi Johanna.

»Mitä minä tiedän? En enempää kun sinäkään!
Taidat sinä tietää enemmän!" vastusti ukko huutamalla.

Johannan oli jo suu auki sanoa, että miksette te tiedä
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sitä, mitä Tervahaudan Juha teille jutteli. Mutta taas hän
ajatteli: »Mitähän tuota härnään.
keudessa täytyy sanoa, mitä tietää —Johannan mieleen
ei johtunutkaan, että isänsä voisi muuta lain edessä pu-
huakaan, kuin sitä, mitä tiesi. Jos hänen mieleensä olisi
johtunut vääränvalan teko, niin olisi hän varmaan varoit-
tanut vaaria; mutta niin ei tapahtunut.

Sitä ei sopinut ukolle myöskään ilmoittaa, että Joo-
nas oli ollut hänen ikkunansa alla urkkimassa ja kuuntele-
massa, sillä olishan vanhus tuommoisesta vakoilemisesta
raivostunut silmittömäksi.

Johannan omaatuntoa kuitenkin vaivasi se, kun ukko
yhä vaan, siihen saakka kuin käräjä tuli, vakuutti olevansa
asiasta kokonaan tietämätön.

Kerran sanoi Johanna Joonaalle:
„01etko vakuutettu, että tuo isä oli silloin selvällä

päällä, kuin se Tervahaudan Juha hänelle sanoi olevansa
osallinen siihen viinapolttimoon ? Entä jos ei hän muista
sitä. Pitäisi kysyä varmuuden vuoksi.”

»Kyllä hän sen muistaa, ei hän ollut silloin vielä
ollenkaan juovuksissa. Hän vaan kieräilee, eikä tahdo
sanoa tietoansa ennen kun lain edessä,“ arveli Joonas.

„Mutta eikö olisi parahinta ilmoittaa hänelle, että
sinäkin tiedät saman kuin hänkin? Tulisihan todistuksenne
siinä tapauksessa paremmin yhtäpitäviksi.”

»Kyllähän noin vanha mies jo tietää mitä puhuu.
En minä viitsi vielä ilmoittaa hänelle, että olen ollut urkki-
massa; siitä hän kaiketi kiukustuisi.”

»No saa hän sen vastakin tietää.”
»No samahan se. Mutta sitten ei enää sovi sitä

salata.”
»Olkoonpa nyt sitten. Taitaapa hän muistaa, jos ei

kerran juovuksissa ollut.”
»Hän oli silloin vielä yhtä selvä kuin syntyessä.
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Älä nyt sitä sure, kyllä hän sen asian varmaan muis-
taa yhtähyvin kuin minäkin. Mutta hän tahtoo vaan olla
niin viisas, ettei ilmoita sanaahan ennen kuin oikeudessa
ja siinä hän tekeekin oikein."

»Joskopahan niin olisi! Kun ei vaan rupeaisi sotke-
maan

„Se on hänen oma asiansa, eikä todistajaan saa ku-
kaan vaikuttaa; sen vaan pitää puhua, mitä tietää itse!"
Joonas pani erityisen painon viimesanalle.

Päivä, jona mainittu viinapoltto-asia oli oikeudessa
käsiteltävänä, oli tullut.

Kuppilan ylikerrassa pidettiin käräjiä. Asianomaiset,
joilla juttuja oli tänäpäivänä ratkaistavana, alkoivat jo ai-
kaisin tulla paikalle, silloin jo, kun lautamiehet vielä
nukkuivat.

Teerelän vaari lähti jo klo 8 ajoissa Kuppilaan.
Sielläkin hän ihmetteli vielä tuota, kun häntä oli käsketty
tänne, vaikka ei tietänyt asiaan tuon taivaallista.

Tuomari oli noussut vuoteeltaan tavallista aikaisem-
min ylös ja ehti jo neljänneksen tuntia odottelemaan lauta-
miehiä, jotka nukkuivat tavallisen määrän. Hän kuitenkin
meni odotus-tupaan kyselemään, missä lautamiehet ovat
kortteeria. Teerelässäkin ilmoitettiin olevan kaksi; ja tuo-
mari käski Teerelän vaarin mennä niitä kiirehtimään, mutta
ne jo samassa nähtiinkin tulevan. Tuomari ei kuitenkaan
ruvennut myöhästymisestä nuhtelemaan, tieten että siitä
kovin niukasti apua lähtisi. Hän oli muuten hyvän luon-
toinen mies ja tiesi, että aamu-uni on aina herttaista,
vaikka hän tänään oli tehnyt siitä poikkeuksen.

Mitä siitä, jos käräjöivät talonpojat vähän manaili-
vatkin kauan makaamisesta ja Teerelän vaari uhkasi mennä
pois, kun ei hänellä oikeastaan ollutkaan täällä mitään
tekoa. Sopiihan jatkaa päivää ehtoosta, vaikka puoli-
yöhön saakka ja näyttää, että lautamiehet kyllä jaksavat
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istua ja tuomari valvoa, ettei siksi päiväksi määrättyjen
juttujen tarvitsisi huomiseksi jäädä.

Siihen oli jo ehditty, että käräjämiehet jännityksellä
odottivat, kutka ensimäisinä esiin huudettaisiin.

Oikeushuoneen ovi aukeni. Huutaja pisti puolen ruu-
mistansa odoitustuvan puolelle ja huusi komentavalla äänellä:

„Kustaa Hedviikinpoika Teerinevä ja Juha Sakariak-
senpoika Trii, tulkaa sisään!" Molemmat miehet sivuivat
heti lakin päästänsä, sukivat sormillaan porhoista tukkaansa
ja menivät ujoina saliin. Ovi suljettiin heti ja ulkopuo-
lelle jääneet koettivat laskea korvansa rakojen kohdalle,
kuullakseen, mitä puhuttiin.

Kului vähän aikaa. Huutaja ilmestyi taasen oven-
rakoon, ja kutsui kaikki todistajat, jonka jälkeen ovi taas
suljettiin.

Todistajina olivat Teerelän Joonas, Susivouti ja Tee-
relän vaari. Pian oli Teerinevan Kustu syylliseksi todistettu.

Tervahaudan Juhan päälle ei ollut vielä kukaan to-
distanut taikka oikeammin, hänestä ei ollut vielä ollut ky-
symystäkään. Ensinnä sai susivouti puhua. Hän ei tie-
tänyt mitään.

„Eläkemies, Matti Matinpoika Teerelä! mitä te tie-
dätte tähän asiaan?" kysyi tuomari.

»Korkeasti kunnioitettava oikeus!“ sanoi Teerelän
vaari ja kumarsi syvään. „Minä en tiedä tähän asiaan
mitään ja koko kylä sen tietää todistaa, etten minä hilja-
aikoina ole kulkenutkaan missään, että olisin semmoisia
kuullutkaan. Mutta herra vallesmanni on varmaankin ereh-
tynyt ja luullut minun tästä jotain tietävän, kun me tämän
Tervahaudan Ju—■ —tuota piti sanomani, Juha Triin
kanssa yhdessä satuimme tulemaan häntä vastaan, silloin
kun tämä viinapränni oli löydetty. Niin minä en tiedä
mitään."

»Eikö mitään?" kysyi tuomari.
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„Ei mitään, korkeasti kunnioitettava oikeus."
Vaarin puhuessa loi Joonas tuokiostakin silmänsä

häneen ja näytti tavallista vaaleammalta. Nyt tuli hänen
vuoronsa ja alussa hiukan vavahtelevalla äänellä puhui hän :

»Korkeasti kunnioitettava oikeus! Sen päivän edelli-
senä yönä, kun tämä viinapolttimo käytiin hävittämässä,
kuulin minä, kun tämä Juha Trii kolkutti appeni ovella
hänen, joka minun edelläni puhui. Minä tunsin Juha Triin
äänen. Kun olin vähin kuullut huhuja, että taas pitäisi ole-
man salapolttimo näillämailla, niin arvelin, että kenties tämä
Juha siitä jotain tietäisi ja alkaisi apelleni kertoa. Minä
pukeuduin ja menin ikkunan taa kuultelmaan heidän pu-
hettansa cc

»Hän puhuu vihasta! —• —■ Hän todistaa vainosta!"
huusi ja keskeytti Juha Trii.

»Hiljaa!" äijäsi tuomari.
„ Minä kuulin, kun tämä Juha Trii kertoi appi-

ukolleni muun muassa, että tämä Kustaa Teerineva on taas
laittanut sala —.“CC

»Se on vihapuhetta!" änkytti Teerelän vaari vaaleana
kasvoilta.

»Hiljaa!" ärjyi tuomari pelottavalla kovuudella. Joo
nas jatkoi:

„ niin, että tämä Kustaa on taas laittanut polt-
timon Yaressaaren. Itsellänsä kertoi tämä Juha Trii ole-
van myös osuuden siihen polttimoon ja muuta en tiedä
hänen päällensä todistaa."

»Joonas lakkasi puhumasta jakatsahti appiukkoonsa;
sinne katsahtivat myös kaikki muut huoneessa olevat.
Kylmähiki pisaroitsi vaarin vaaleilla kasvoilla. Hän än-
kytti:

»Minä olin silloin juovuksissa, kun tämä Juha oli
minun luonani ja —.“CC
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..Mutta minä pyydän vielä huomauttaa, korkea oikeus,
että Joonas Teerelä puhuu vihasta!" keskeytti Juha Trii,

kun kaikki katselivat ukkoa.
„No näytä toteen, jos tällä todistajalla on villaa si-

nun päällesi", käski tuomari kiivaasti Juhaa.
„En minä tiedä mistä hän on minulle vihassa, mutta

vihassa se on, sen tiedän."
Tuomarin huomio oli taas kääntynyt Teerelän vaarin

puoleen.
„Juovuksissako sanoitte olleenne silloin, kun tämä

Juha Trii oli yöllä luonanne ja kertoi tästä puheena ole-
vasta salapolttimosta?" kysyi hän. Vaari ei ensin tahto-
nut huomata, että tuomarin kysymys koski häntä, mutta

kuu joku häntä siitä huomautti, kavahti hän kuin unesta

ja vastasi kysymykseen, jonka kyllä oli kuullut:
„Niin, ■— juovuksissa minä olin."
»Ettekö siis muista vähääkään, mitä Juha Trii teille

puhui ?"

Vitkallinen epävarma „Ei“ oli vastaus.
„No oliko hän juovuksissa?" kysyi tuomari Tervahau-

Dan Juhalta.
„01i!“ vastasi Juha empimättä. Mutta hän ei ollut

sen sanan päälle vannonut.
„Joonas Teerelä, oliko hän juovuksissa?"
»Sitä en voisi vannoa," vastasi Joonas vitkaan, ja

hänenkin otsaltaan tippui kylmä hiki.
Tuomari oli tällä hetkellä synkeän näköinen.
~Matti Matinpoika Teerelä saapi tulevissa käräjissä

vastata juopumuksesta. Saatte mennä kaikki ulos!" sanoi
hän ja silmänsä olivat taas kiintyneinä Teerelän vaariin.

Vastaajat ja todistajat lähtivät. Teerelän vaari näytti
aikovan sanoa jotain, mutta kieli ei tehnyt palvelustansa

Horjuen seurasi hän toisia. Tuomari pudisti päätänsä kun
ovi suljettiin.

Jfi
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«Lähdetään kotiin/ -
' sanoi Joonas ukolle porstuassa.

Puhuteltu ei vastannut sanaakaan, vaan loi vävyynsä kum-
mallisen käsittämättömän silmäyksen.

«Tulkaa nyt!“ uudisti Joonas ja tarttui ukon käsi-
puoleen.

Ukko lähti, mutta riisti kätensä irti Joonalta. Sa-
naakaan eivät he matkalla toisilleen puhuneet. Mitä lienee
kumpanenkin miettinyt —?

Kului vähän aikaa. Teerelän Joonaskin oli jo ehti-
nyt takaisin Kuppilaan. Taas aukeni tuo suljettu oikeus-
salin ovi ja asianomaiset kutsuttiin sisään tuomiota kuu-
lemaan.

Teerinevan Kustu tuomittiin toisen kerran viinanpol-
tosta sakkoon.

Tervahaudau Juhaa ei voitu yhden todistajan todis-
tuksen nojalla tuomita syylliseksi, mutta nimismies huusi-
asian toisiin käräjiin, luvaten hankkia uusia todistajia.

Eräs kohta pöytäkirjassa oli näin kuulnva:
«Eläkemies Matti Matinpoika Teerelä ei tietänyt tä-

hän asiaan mitään, vaikka talokas Joonas Teerelä oli kuul-
lut syytetyn, Juha Triin, edellä mainitulle kertovan ole-
vansa osallinen Kustaa Teerinevan viinapolttimoon.

Matti MatinpoikaTeerelä tunnusti olleensa
juovuksissa ja teki sen syyksi muistamattomuuteensa."

Oli ilta, edellä kerrottuna käräjäpäivänä. Teerelän
vaari makasi hiljaisena tuijottaen vuoteen lakeen.

Johanna pudisteli ja toimitti hänen huonettaan, joka
viimeaikoina oli joutunut kovin rojumaisen näköiseksi.

Johannan silmistä tipahteli tuon’tuostakin kyynelpi-
s uroita.

«Tuntuuko pistos helpottavan?" kysyi Johanna, lä-
hestyessään vuodetta.

«Oih! eipä paljon
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kamalasti
kipeäksi!

»Ettekö halua mitään syödä?"
„En mitään."
Vähän aikaa hiljaisuutta. Johanna istui vuoteen vie-

reen tuolille. Hänen kieleltänsä pyrki ulos kysymys: »Teit-
tekö väärän valan?" Mutta Joonas oli ankarasti häntä kiel-
tänyt sanaakaan siitä puhumasta. Huu! Johannaa pu-
ristutti tuo ajatus, että hänen isänsä oli vääränvalan tekiä.
»Voi, miksi ei Joonas antanut edeltäkäsin ilmoittaa, että.
hänkin tiesi asian —? ken’ tiesi olisi isä nyt via-
ton vääränvalan teosta ? Kentiesi olikin hän
silloin juovuksissa, eikä muistakkaan koko. asiaa? Siinä
tapauksessa hän ei olisikaan väärin vannonut ! Ky-
synköhän häneltä? Ei! en uskalla, kun Joonas niin
kovaan kielsi. Kumma, että hän tuli noin kipeäksi
ja sydämessään sanoo olevan pistoksen. Varmaan
hän puhui vasten tietoansa, jonka tähden tuommoiset seu-
raukset, kun huomasi, että hänen valheensa tuli Joonaan
puheen kautta heti ilmi ja voi hirmuista! tuommoi-
seksi en häntä sentään luullut —.“ Semmoisia ajatteli
Johanna. Meni sitten tupaan ja käski Amalian mennä
isänsä luo.

Kummallinen oli tosiaankin se seikka, että vaari,
kuultuaan Joonaan puheen paljastavan hänen valheensa,
otti asian niin sydämelleen, että sairastui. Mutta tämän
täytyy ymmärtää siksi, että vaikka hän olikin jotenkin
paatunut, piti hän kuitenkin valan korkeana ja pyhänä;
vaan ainoastaan pyhänä ihmis-arvon määrääjänä. Hänen
luontoisensa otaksuvat, ettei väärin vannomisesta ole mi-
tään; kun ei se vaan tule ihmisten tietoon, niin korkeam-
masta tuomarista ei lukua. Vaan kun ukko nyt näki kaik-
kein silmissä joutuvansa valapatturiksi, jota ei hän ollut
tietänyt ollenkaan aavistaa, jakoska kauan ääneti ollut oma-
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tuntokin taisi nyt hyväksensä käyttää tuota tilaisuutta, se-
kin tavallansa masentaaksensa paatunutta sydäntä, niin on
jotenkin selvää, ettei kunnian himoinen ihminen voinut kes-
tää tuota, vaan luhistui ja sortui kahden niin voimakkaan
vallan alle, kuin maailman kunnian pyyntö ja kiivas oma-
tunto ovat.

Kun Joonas tuli käräjästä kotiin, pistäysi hän ka-
mariin; Johanna meni sinne myös.

«Oletko puhunut isällesi mitään siitä?" kysyi edellinen.
„En, sanoithan sinä, etten saa häneltä mitäänkysellä."
«Se oli sinulta oikein tehty, että tottelit."

„Minun sydäntäni pakottaa, niinkuin olisin itse
semmoisen työn tehnyt," virkkoi Johanna ja huokasi.

«Sama on minun laitani; minä tunnen itseni puolit-
tain syylliseksi, kun en antanut hännlle ennen tietoa siitä,
että minä olin siellä ikkunan alla kuullelemassa."

Johannan teki nyt mieli sanoa, että «mahdoit seurata

minun neuvoani." Mutta asia ei olisi sillä parantunut, ja
hän pelkäsi vaan tuottavansa puolisolleen suurempaa surua.
Joonas sanoi taas: «En luullut hänen sentään vielä olevan
noin kurjan!"

«En minäkään! En tullut ajatelleeksikaan koko
väärää valaa. Sitä minä vaan pelkäsin, että jos hän
oli silloin juovuksissa, niin ei hän muista enää tarkkaan
mitä se Juha puhui, ja että hän sen johdolla sotkee koko
asian."

«Juovuksissa ei hän ollut?" Joonas sanoi tämän äri-
äisevällä varmuudella.

«Enhän minä sitä nyt sanonutkaan!" ehätti Johanna
vikkelästi. Sitten kysyi hän:

«Aiotko mennä nyt isän luo?"
«Kyllä minä menisin, mutta mitä minä hänelle sanon?"
«Koeta nyt kysyä, mitä hän ajattelee tuosta kama-

lasta työstään."
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»Ei, sitä en tee! Ajattelin tosin päivällä kun häntä
kotiin toin, että minä hänen nyt oikein kysymyksin äni
muserran, sillä minä olin, suoraan sanoen, kiukussa häntä
kohden. Mutta nyt olen asiaa paremmin ajatellut. Mi-
nulla ei ole oikeus mennä häneltä salarippiä vaatimaan, •—•
ei! Kyllä hän itse tietää asiansa. Sopikoon Jumalan
kanssa. Mutta minun oikein vaivaa omaatuntoani, kun
en tullut hänen kanssansa vähän puhuneeksi ennen kun
käräjään menin."

»No, mene nyt kuitenkin häntä katsomaan."
Joonas seurasi puolisonsa kehoitusta ja lähti. Kun

hän tuli vaarin tupaan, viittasi hän Amalian menemään
pois ja istui itse rahille vuoteen viereen. Ukko makasi
kasvot seinäänpäin käännettyinä ja näytti nukkuvan. Joo-
nas oli vähän aikaa ääneti, ikäänkuin miettien mitä nyt
alkaisi puhua. Toinen ei itseään liikahuttanut.

»Nukutteko te, vaari?" kysyi Joonas vihdoin. Ei
mitään vastausta kuulunut. Joonas uudisti kysymyksensä
kovempaa:

«Nukutteko te?"
Ei nytkään mitään vastausta.
Joonas arveli, että sairas nukkui vaan valkoisia unia;

sen vuoksi kosketti hän kädellään tämän käsivartta ja uu-
disti vielä kerran kiivaasti:

«Nukutteko te?"
Ihan niin kuin seinä, pysyi puhuteltu vastaamatta.
«Voi sitä sydäntä sitä sydäntä —!“ huokasi Joo-

nas ja meni pois.
Toisen mentyä käännähti ukko päätänsä ja murisi:
«Sinä salakuuntelia! Ilman sinutta

olisin vielä kunniallinen ihminen mutta odota!
Aih! oih! .“ Hän rupesi nyt vaikeroimaan rinnassaan
olevan pistoksen kovuutta.
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XXII.

Johannalle oli ukko sairautensa ensipäivänä ilmoitta-
nut sen toivon, että hän jo ehkä huomenna kykenisi ylös
nousemaan. Mutta kului kuitenkin useita päiviä ja pistos
ei näyttänyt ollenkaan luopuvan. Alussa ei hän tahtonut
tunnustaa syytä, minkä tähden oli sairastunut, itsellensä-
kään, sitä vähemmin muille. Mutta kun sänky nyt yhä
piti häntä omanansa, risteili mietteitä, jos jonkillaisia, hä-
nen päässänsä. Häntä pudistutti väärän valan teidän nimi.
Hän koetti kuvitella, että Joonaan puhe, yhtä hyvin kuin
hänenkin, voitaisiin uskoa valheeksi; mutta mitä enemmän
hän tuota sovitteli, sitä mahdottomammalta se näytti. Tä-
män ohessa rupesi myös mieleen muistumaan, että väärä-
vala on Jumalan edessä suuri rikos. Tuo muisto saattoi
hänen miettimään syvemmältä semmoisia asioita, joita ei
hän ollut ennen koskaan ajatellut. Kuolemakaan ei näyt-
tänyt enää kovin mahdottomalta, koska tauti niin sitkeästi
piti kiinni ruumiista. Tuo mahdollisuus synnytti kauhis-
tuksen. Sydämen korvista oli rapissut vähän pois rapaa,
niin että omantunnon kiivas kolkutus jo sinne kuului;
mutta sen uhkaukset olivat hirveitä. Yhä uusia salpoja
täytyi lykkiä oven eteen, ettei ankara tuomari pääsisi
sisään. „Haetanko papin luokseni? 1' kysyi sairas itseltään.
»Tämä kipu on hirveä ja minä kuolen paljaasen tuskaan,
jos en saa tietää vähän enempää, minkälaiset olot ovat
kuoleman jälkeen ■—■ —• jos tästä se tulee —Kohta
jälkeen; »Mutta jos minä paranen, niin kaikki pilkkaavat
minua ja sanovat: „Åhah! jopa tuli tuellekin hätä armon
perään!" Ei, minä en viitsi puhua papista mitään tänä-
päiväuä olkoon huomiseen —“

Vähän aikaa jälkeenpäin:
»Mutta voi, kuinka tuo sydämen tuska käy hirmui-

seksi! Voiskohan pappi sitä parantaa —?
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Ei, olkoon nyt vielä huomiseen. Se pappi ky-
selee ja tutkii kaikellaista ja mistä sitä vanha työmies
niitä semmoisia tietää Estäisköhän se mi-
nulta ripityksen? Minun täytyy hänelle vakuuttaa,
että uskon kaikki, mitä hän sanoo. Mutta jos
se kieltäisi voi, se olisi hirmuinen häpeä sekin! —• —“

„Voi! miksi tuo niin raatelee sydäntäni, että koetin
vähän valehdella köyhän miesparan eduksi, aivan lähi-
mäisen rakkaudesta ■— —■ niin, pelkästä lähimäisen rak-
kaudesta minä sen pikkuvalheen pistin.
Käsketäänhän käskyissäkin rakastaa lähimäistänsä? —■

Mutta kuu nuot ihmiset nostavat tuollaisista pikku-asioista
huhun, että minä olen väärän-valan tekiä —.“«

Näin päivitteli ukko itsekseen ja paksut hiki-helmet
otsalla todistivat, että tuska oli kova.

Johanna hiipi kerran hiljaa tupaan, ja kuuli kun
isänsä jotain mumisi itsekseen. „Mitähän se on?" ajatteli
hän ja kuunteii.

Ukko puhui epäselvällä äänellä:
„oi, Jumala kun ei saa lepoa! Minkähänlaista

se olisi, kun saisin puhutella pappia? Mutta ei, minä en
uskalla! —“U

„Mitä, haluaisitteko pappia?" kysyi Johanna ja lä-
hestyi. Sairas säpsähti.

„Häh?“ kysyi hän neuvottoman näköisenä.
»Pappiako haluaisitte puhutella?"
,Kuulitko sinä sen? En minä häntä nyt tiedä
luullakseni vähän horajankin."

„Mutta, isäkulta, suokaa nyt, että haetaan pappi!
Ajatelkaa: entä jos kuolema lähestyy?"

„Ei sitä nyt tiedä, jos siitä kuolema sentään tulee.
On niin häpeällistä, jos ei kuolema tulokkaan vielä, kun
minä pappia haetan ja rupean hätäilemään —“cc

„Voi, Jumala olkoon sielullenne armollinen, kun olette
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noin paatunut! Mikä häpeä se nyt on, jos ihminen
murehtii aikanansa tulevaista tilaansa, ennen kun on jo
myöhäistä. Jumala on itse sanonut, että hän tahtoo hä-
vetä myös niitä tuomiopäivänä, jotka mailmassa ovat häntä
hävenneet.

„Älä nyt kovin huuda."
„No, saanko minä käskeä jonkun mennä pappia ha-

kemaan ?“

„ Olkoon nyt edes huomiseen."
„Ei, kun te kerran haluatte, niin se pitää tapahtu-

man jo tänä päivänä!"
Johanna kiirehti ulos.
„Ei! ei! —• huomenna vasta! —■ Kuu-

letko Johanna! - Oili, voih! —voihkasi ukko
ja näytti hyvin väsyneeltä. Mutta Johanna ei kuullut
enään hänen huutajaan, vaan riensi toimeen panemaan pa-
pin hakua.

Joonas lähti mielellänsä sille asialle, sillä hän toi-
voi todellisesti appensa mieli-alan muuttuvan toisellai-
seksi. Hän tiesi, ettei mikään maallinen viisaus pysty
tuohon vanhaan kovaan, vaan että siihen tarvitaan voimal-
lisempaa väkeä —• semmoista väkeä, joka kiviset sydämet
murtaa kukoistavaksi hyvyyden pelloksi. Kirkkoherrassa
toivoi hän löytävänsä tuon voimakkaan murtajan.

Kun kirkkoherra tuli, oli Teerelään jo kokoutunut
useita kylänmummoja katsomaan sairaan ripitystä. Mutta
pappi tiesi jo edeltäkäsin, minkälainen henkilö hänellä oli
nyt ripitettävänä ja siitä syystä pyysi hän jäädä kahden-
kesken sairaan kanssa.

Kyllä se oli mummoille pahoin vastenmielistä, kun
eivät he saaneet kuulla, mitenkä Teerelän paappa pappia
vastasi. Mutta mikäs auttoi; papin tahtoon oli tyytyminen.

»Kuinka täällä voidaan?" kysyi rovasti, kun oli jää-
nyt kahdenkesken sairaan kanssa.
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„Noo, eipä oikein hyvin; minä tulin niin ki-
peäksi yht’äkkiä, että ■— kyllä se oli varmaankin vi-
lustumisen tähden."

Kauan tavattoman kanan viipyi sielunpaimen ka-
donneen lampaan tykönä. Kukaan ei tiedä, mitä siellä
keskusteltiin. Mutta, kun kirkkoherra vihdoin tuli ulos ja
meni talontupaan, oli hän hyvin totinen jakiireissään, niin
että emäntä tuskin sai hänelle kaksi kahvikuppia tupatuksi.

Matkalla, kun Joonas pappia kotiin kyyditsi, kysyi
edellinen:

„Mimm ei tule asiaan mitään, mutta kysyn kuiten-
kin : mitä piditte sairaan mieli-alasta ?“

»Pahoin elänyt ihminen!" huokasi kirkkoherra ras-
kaasti. Sitten jatkoi hän;

»Jos se rupeaa vielä minua kaipaamaan, niin tule
hakemaan."

„Aivan mielelläni," vastasi Joonas, vaan katsahti
kirkkoherraan, ikään kuin aikoen kysyä: »mitenkä ripitys
tapahtui?"

Kirkkoherra käsitti Joonaan tarkotuksen:
„Minä en voinut antaa vielä hänelle herranehtoollista.

Minä toivon, että pian tulet minua uudestaan nouta-
maan. - Miesparka oli kurjassa tilassa, mutta minä
toivon, että hän katuu."

XXIII.

Tähän aikaan kulki Teerelässä paljon vaimoväkeä,
paikkakunnan tavan mukaan, sairasta katsomassa, etenkin
sitten kun alkoi liikkua huhu, että Matti-paapassa oli ta-
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pahtunut muutos parempaan päin (hengellisellä alalla)
Tämä uutinen alkoi kohta senjälkeen levitä, kun pappi oli
siellä käynyt. Siihen saakka oli ukko, sanaakaan virkkaa-
matta, ummessa silmin kuunnellut, kun joku oli koettanut
puhua hänelle autuuden asioista. Mutta nyt oli tapahtunut
muutos semmoinen, että hän rupesi ottamaan osaa niihin
keskusteluihin, ainakin vähemmässä määrässä, ja kyseli
tuotuostakin jotain tähän asiaan kuuluvaa seikkaa. Niin-
kuin jo sanottiin, tuli se pian kylässä kuulluksi, ja hen-
gellisiin-kanssapuheisiin perehtyneet muorit riensivät apu-
ansa osottamaan ja tietovarojansa tyhjäämään vaarin vuo-
teen vieressä. Ensimältä katseli ja kohteli sairas ikään-
kuin kaiholla heränneiksi tunnetulta, mutta vähitellen hän
niihin perehtyi, sitä myöten, kuinka omatunto sai sydäntä
valmistetuksi.

Laestadiolaiset eli n. s. »hihhulit11
, jotka tähän-aikaan

innokkaasti puuhasivat seurakuntansa levittämiseksi, eivät
myöskään jättäneet Teerelän vaaria huomaamatta. Ukon
monta vanhaa juomatoveria oli jo ennen liittynyt edellä-
mainittuun oppiin ja ne olivat varsin innokkaita johdatta-
maan vielä eksyksissä vaellelevaa veljeänsä heidän löytä-
mällensä „oikealle tielleI'.

Alussa katseli Joonas nurjalla mielellä lahkolaisten
käyntejä appensa luona. Hän oli järkiviisas; tunsi raa-
mattuakin ehkä pintapuolisesti ja oli uskonnollis-
mielinen senverran, kuin muutkin hänen kaltaisensa.

Hän antautui väittelyihin hihhulein kanssa, mutta ei
voinut aina kantaansa pitkälle puollustaa, vaan pistettiin
n. s. »pussiin 11

, sillä hänellä ei ollut hengellistä koke-
musta apuna.

Harvoin kävi hän nytkin appensa tuvassa, mutta

huomasi kuitenkin, että vanhuksessa oli tapahtunut muutos.

Tämän huomasi hän erittäin siitä, että ukko nyt aina koki
vastata, kun hän kyseli jotain ja koetti saada puhetta ai-
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kuun. Helposti voi kuitenkin huomata, että ukko jollain-
tapaa ikäänkuin aristi ja karttoi vävyänsä ja muuttui sil-
loin aina harvasanaisemmaksi, kun jäi viimemainitun kanssa
kahd en-kesken. Aina, kun Joonas meni ulos hänen huo-
neestansa, huokasi hän syvään, ikäänkuin jostain tuskasta
päästyään. Tätä kertoi Johanna, joka omien toimiensa ohessa
usein hoiteli isäänsä ja sattui siis toisinaan tuon huokauk-
sen kuulemaan.

Tuossa oli miettimisen aihetta Joonaalle ja Johan-
nalle ; usein he sitä miettivätkin. Loppupäätös oli se,
että kun ukko oli nyt tullut sydämestä nöyremmäksi, oli
hän kenties! ruvennut huomaamaan ja muistamaan entistä
kehnouttaan vävyänsä kohtaan. Mutta nöyristys ei ollut
vielä niin perinpohjainen, että olisi anteeksipyyntöihin ru-
vennut; vaan se meni vasta siinä määrässä, että hän
häpesi ja karttoi.

Viikon sairastettuaan alkoi ukko parantua. Erään
kerran kysyttiin häneltä, josko hän haluaisi vielä pappia
puhutella, mutta hän kielsi. Joonas pudisti päätänsä, kun
huomasi hihhuleita jokapäivä kulkevan ukon tuvassa; hän
arveli syystä, että nuo käynnit vaikuttivat papin hakemisen
kiellon. Toisinaan teki mielensä kysyä ukolta suoraan,
oliko hän hihhuli, eli aikoiko hän vasta siksi tulla ja sit-
ten aikoi kän oikein raamatun kannalta ruveta selvittä-
mään, mikä on oikea usko. Mutta sitten hän taas ajatteli,
että, kun ei hän ole itsekään erittäin uskonnollismielineu,
niin taitaa se tulla hyvin vaikeaksi: osoittaa toiselle tietä,
jota ei ole itse ikänä kulkenut, eikä siis tiedä, mikä olisi
se aivan oikea tie, kun ei sen tunteminen omaan pitempään
kokemiseen perustunut. „Siinä tapauksessa", arveli hän,
„ voisi käydä siten, että, kun sokea sokeata taluttaa, niin
molemmat lankeavat kuoppaan."

Tämä lause selkeni Joonaalle miettimisen kautta vai-
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keaksi ja lian päätti jättää appensa omalta järki-opiltaan
rauhaan.

Johannakaan ei vähään aikaan tiennyt varmaan sa-
noa, millä kannalla isänsä uskonnolliset asiat olivat, vaikka
hän sattui joskus olemaan tämän huoneessa, kun siellä hih-
huleitakin oli.

Viime mainitut kyllä paljon saarnasivat ketään kart-
tamatta, mutta ukko vältti tyttärensäkin, saatikka sitten
muiden suruttomain, läsnä ollessa kaiken puhumisen, joka
olisi täydelleen selvittänyt hänen mielialansa opettajistaan,
sekä heidän opistaan. Mutta sitten, kun ukko jo oli ter-
veempi ja muut heränneet, paitsi Laestadiolaiset, lakkasi-
vat hänen luonansa kulkemasta, niin luultiin asiasta oltavan
jo jotenkin selvillä.

Myöhään, eräänä ehtoona, kun Joonas ja Johanna
istuivat kamarissa, alkoi kuulua kovaäänistä puhetta.

»Mitähän ne siellä nyt huutavat?" arveli Joonas.
Molemmat kuuntelivat.

»Leena on palannut hihhuli-seurasta ja kuuluu siellä
toisille sitä kertovan," sanoi Johanna.

Joonas lähti tupaan, missä paruillaan kaikuvasta nau-
rettiin.

„Mikä nyt naurattaa?" kysyi hän.
Leena otti puhuakseen:
„Minä tässä vaan kerron, että äsken, kun minä menin

seuraan, niin meidän paappa meni minun edelläni ja koh-
tasi tiellä Tervahandan Juhan, joka näytti olevan vähän
juovuksissa. »No etkö sinäkin jo palaja syntisiltä retkil-
täsi ja rupea kuolemaasi ajattelemaan?" kysyi meidän
paappa. „Joo, niin olen tässä meinannut," sanoi Juha.
Paappa otti sen leikiksi, mutta yhdessä ne sitte vihdoin
seuraan tulivat. Nyt minä näin meidänkin paapan ottavan
synnin päästön, niin että nyt saatte uskoa hänen olevan
hihhulin. Kohta, kun se tuli pois pöydän tyköä, meni
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sinne Tervahaudan Juha. Meitä oli loukossa iso joukko
suruttomia, jotka heti purskahdimme nauramaan, kun Juhan
hankkeet näimme. Mutta se meni vaan hyvin totisen nä-
köisenä pöydän tykö ja pyysi nöyrällä äänellä synnin-
päästöä. No ei muuta, kun kädet laskettiin Juhan pään
päälle ja siunattiin niin, niin, kalliisti. Toiset ne hyppe-
levät lattialla ja huusivat: „Taas on yksi viikunapuun lehti
puhjennut!" Mutta tuskin oli Juha saanut vähän suun-
vuoroa, niin se rupesi puhumaan kaikellaisia hullutuksia.
Voi herra, kun me rupesimme loukossa nauramaan.— “

„No, ole nyt jo vaiti! Siellä te kuljette pilkaten ja
nauraen; mitähän luulette siitä olevan hyötyä itsellenne?
Parasta on, että pysyy tästälähin kotona," nuhteli Joonas
piikaa. Toiset nauroivat. Leena luuli, ettei isännällä niin
kova totuus ollutkaan nuhdellessaan, kuu hän tahtoi näyt-
tää ja alkoi siis jatkaa kertomustaan:

„Se Juha sanoi, jotta —“

„Enkö minä sanonut, ettei sanaakaan saa puhua
enään siitä asiasta! Kukin on itse omia asioitaan likinnä.
Minä en kärsi ylellistä pilkan tekoa kenestäkään; kaikissa
on vähän vikaa. Onpa kuin mieskin, tuo Terva-
haudan Juha, jonka sukkeluuksille nauretaan!"

Nauru lakkasi nyt, sillä palveliat tiesivät, ettei hei-
dän isäntänsä todellisen tahdon kanssa ollut asia ruveta
leikittelemääu. Kun hän käskyn sanoi, oli se täsmällisesti
seurattava.

Isäntä pistäysi kamariin. Niin tarkkaan kuuliaisuu-
teen olivat palveliat tottuneet, etteivät enään kuiskauksil-
lakaan koettaneet jatkaa äskeistä puhetta.
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XXIY.

Eräänä aamuna oli Teerelän Joonas hyvin kärtyisellä
tuulella; kynsiskeli päätänsä ja rypisteli otsanahkaansa.
Johanna huomasi tuon ja kysyi:

„Mikä sinulla nyt on?“
»Eipä juuri mikään, on vaan niin paha, kun pitäisi

lähteä taas tuonne kuntakokoukseenkin ja noiden renkien
kanssa pitäisi myös lähteä metsään. Kun ne menevät yksin
sinne, niin ne eivät huoli vähääkään, vaan pilstoavat ja
hakkaavat haloiksi, ilman eroituksetta, kauniimpia ja
riukeimpia puita. Kokouksessa minun myös tarvitsisi olla,
kun se kansakoulujuttu on nyt tullut päätettynä ja tämän

päiväisessä kokouksessa on kysymys, mihinkä toimiin nyt
ryhdytään sen toimeen panemisen vuoksi; valitaan koulun-
johtokunta ja päätetään muuten mihin se koulu asetetaan.
Nyt en tiedä kumpaanko menen, metsään vai kokoukseen?"

„Ja onhan siellä se ruotivaivaisen asiakin, kun pan-
naan tähän meidän ruotiin, Mikki-vainajan sijaan, uusi.
Kyllä sinun täytyy mennä sitä Saaraleenaa puolustamaan,
että se tulee tähän pääsemään."

»Saaraleeuasta minä viis’huolin! Ei se ole meitä koh-
taan itseänsä niin käyttänytkään, että minä olisin velvolli-
nen häntä puolustamaan."

»Hyvä ystäväni, älä muistele noita ämmäparan van-
hoja syntejä. Se kävi täällä eräänä päivänä ja pyysi
niin hartaasti minun puhumaan sinulle, että sinä puolustai-
sit hänen ruotiin pääsemistänsä ja minä lupasin. Se ar-
veli, että hän tulee vielä itse sinulle sitä puhumaan, mutta
kun hän näytti niin kovin huonolta, niin minä lupasin, että
kyllä sinä sen toimitat, ettei hänen tarvitse itseänsä mäeltä
tänne uudelleen vaivata. Jos et sinä nyt häntä auttaisi
tähän ruotiin, niin se varmaankin rupeaisi taas entisellä
tavallaan meitä parjaamaan."
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„Miks’ei hän pyydä Nevaluhdan itseänsä puolustaa?
Nehän hänen ystäviään ovat."

..Mitä, Nevaluhta!"
„Ei tahdo minun millään tavalla sopia mennä; olisi

välttämätöntä tuo metsään menokin."
„Koeta. vakuuttaa miehille, etteivät he saa hakata

muita kuin huonoimpia puita tänäpäivänä ja mene itse
sitten huomenna."

»Kyllähän se niin on tässä tehtävä, ei se muuten

sovi. En minä juuri halusta jättäisi tuota koulu-asiaa vie-
läkään oman onnensa nojaan, vaikka se nyt jo tulossa on-
kin, mutta toimeen panossa tarvitaan myös miehiä."

„No, mutta tiedä nyt se, että autat Saaraleenaa, sillä
hän on käynyt niin huonoksi, ettei voi enää mitenkään
elättää itseänsä ja täytyy siis muutenkin häntä kylän elät-
tää, jos ei ruotiinkaan pääse."

»Noo, älä nyt. Eikö se Tonttu-Sanna ole myös
siinä vaalissa?"

»Se saattaa vielä kyllä itsensä elättää, kuu on vaan
tahtoa."

Joonas näytti miettiväiseltä ja harmistuneelta.
»Kyllä se on pahuksen tavalla paha, kun joutuu nol-

liin kunnan asioihin näin kiinni, kun minäkin olen; ■— ei
auta huolia omista töistänsä, pantiin ne p itkin eli poikki,
muuta kun mennä vaan tuuli eli satoi, kun vaan joku yh-
teinen asia sitä vaatii. No ei väliä tuosta, jos sais edes
palkan, taikkapa vaan suurikiitoksen, mutta mitä pahuksilta
saa, muuta kun haukkumisia ja vihaa kärsiä, senkin
moukilta! jotka eivät ymmärrä muuta kuin sen, että heitä
nyljetään ja poljetaan, vaikka asia päin vastoin olisikin
heidän eduksensa. Tämä suututtaa monasti niin, että tekee
mieli heittää koko puuhat hiiteen ja sanoa, että hoitakaa
itse; mutta taas, kun tietää, että työskentelee yhteisen hy-
vän eteen ja semmoisissa asioissa, joihin ei kaikki kel-
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vottomat kykenekään, niin tulee unohtamaan nuo vihanne
hensäkin
kun omaa etuansa valvoa ja toisia kadehtia japannastaa."

»Jopahan siinä on,“ päätti Johanna ja Joonas rupesi
hankkimaan kokouksen lähtöä.

Jälkeen puolisen tuli Joonas parinkokous-toverin kans
sa kotiin.

Toinen vieraista oli pulleva paksuniskainen kihlakun-
nan lautamies; toinen oli Nenälän isäntä, muuten tavalli-
nen talonpoika.

Vieraat jäivät ovilukkoon luudalla jalkojaan pyhki
mään, kun Joonas meni kamariin ja huusi sieltä:

»Tulkaa miehet tänne!"
Vielä pa rikertaa sai hän käskynsä uudistaa, kunne

vieraat vihdoinkin hitaasti astuivat kynnyksen yli.
»Tulkaa, tulkaa! mitä siinä nyt,“ puheli Joonas, »ot-

takaa pälssyjä päältänne ja istukaa", jatkoi hän. »Pankaa
piippuun," ja Joonas nosti tupakka-laatikon pöydälle sa-
massa viitaten piippuhyllylle, missä puoli tusinaa piippuja
pillisuoriue varsineen seisoi mukavassa järjestyksessä.

Muuten vallitsi Teerelän kamarissa kaikin puolinen
siisteys ja järjestys, jota kylän akat sanoivat turhan
tarkaksi.

Vierat ryhtyivät piippuja lataamaan Joonaan vielä
pälssyjä selästään ottaessa.

Tuli kysymys tulitikkujen perään; sen johdosta syn-
tyi pieni hätäileminen, kunnes Johanna niitä vilidoinkin-
löydettyänsä toi tuvasta.

»Siellä on oikein pakkanen", paneskeli Joonas käsi
änsä hieroen.

»Niin on on oikein," todistivat öiset ja pöl-
lyttelivät paksuja savupilviä.
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«Ottakaahan n}i; edes vähäksi aikaa turkit pois",
kehoitti Joonas.

Miehet ostelivat ilmoittaen, että pitää piankotiin lähteä.
Joonas pöyhähti:
„Ko eihän nyt sellainen hätä ole? Pidetään nyt pie-

net kemut sen päälle, kun voitto saatiin vihdoinkin. Päls-
syt pois vaan! Helkkurin hyvin kannattaakin nyt ottaa pari
knapsua harjallisiksi. Saakuri mikä rymäkkä siellä oli-
kin !“ Joonas oli tavattomasti innoissaan.

Miehet eivät kuitenkaan uskaltaneet Teerelän kama-
ria niin kodikseen ottaa, että vaatetta päältään olisivat
vähentäneet, vaan vakuuttivat vahvasti, että «kylläpä sitä
nyt näinkin istuu."

Sillä aikaa laittoi emäntä tuvassa kahvipannua tu-
lelle. Saatuaan sen toimeen, pistäysi hän kamariin asioita
kuulemaan.

«Pääsikö Saaraleena ruotiin?“ kysyi hän.
«Pääsi se, huomenna saa tulla alkamaan meiltä vuo-

roansa. Toimita nyt sille tieto."
«Olipa se nyt asia, kun akka sai leivän", myhäili

emäntä.
Isäntä oli jo piirongista siirtänyt rommipotun pöy-

dälle ja etsi nyt paruillaan ryypyn mittaa, mutta ei löytä-
nyt ennen kuin emäntä tuli avuksi.

«Koulu nyt saatiin", ilmoitti lautamies emäntään
katsoen.

«Vai saatiin nyt olipa se no kylläpä
teillä on ollut sen kanssa vaivaakin", myhäili emäntä.

«Joo, kyllä sen perun tähden on saanut monta vai-
vaa nähdä", myönsi lautamies ja Nenälä todisti samaa.

Joonas kukkuroitsi ryypyn kupit hyvin täyteen rom-
milla ja rupesi sitten puhettaan leikillä höystäen kehoitta-
maan toisia ottamaan.

17
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~No morjens nyt! Tulkaa ottamaan miehet täällä
pieni prukosti."

»Mitäs tässä nyt“, esteli Nenäläinen ja lautamies
arveli, että se on liikaa, mutta Joonas tuumaili, että eihän
yksi ryppy ole vielä hyvä alkukaan.

Emäntä oli juuri tasoitellut sängyn peittoa, kun hä-
neltä pääsi huudahdus.

„Herrajee!“ ja sitten hän riensi tulista vauhtia tu-

paan. Siellä kiehuva kahvi ryntäsi uskottomalla vauhdilla
pannusta takkakivelle ja synnytti armottoman sihinän.

Tuo ääni se oli, joka sai emännän huutamaan ja
juoksemaan.

Miehetkin tirkistelivät vähän oudoissaan tupaan ja
istuivat sitte enempiä kehoituksia odottamatta pöydän
viereen.

„Huhtikuu!“
»Kippis!“
„Sama täältä!“

Laseja kilistettiin; ja näin evästettynä sai rommi
alottaa mutkallisen matkansa ihmisruumiissa.

Kun lasit oli parikertaa tyhjennetty, näyttivät lauta-
mies ja Nenäläinen tuntevan itsensä ikäänkuin tutummiksi
Teerelässä. Eroituksen huomasi yksin lautamiehen sylke-
misessäkin, sillä levollisesti hän trissasi pikanella-sylkiä uu-
sille karvamatoille, sen sijaan kun hän äsken ei sylkenyt
ollenkaan. Nenäläinen ei viitsinyt piipun kaivamista var-
ten, enempää kun lautamieskään, nousta ylös periä tulipe-
sään viemään, vaan kengän nenään ne kopistettiin, josta
huoltuivat eilenpestylle lattialle tahi matolle.

Kun emäntä oli vihdoin kahvin sisään tuonut, ke-
hoitta isäntä miehiä pöydän tykö plöröksi panemaan. Tuo-
hon toimeen he näyttivät olevan ihmeellisesti perehtyneitä,
sillä he osasivat oikein kiitettävästi panna sokeria kuppiin,
etteivät työmiesten tavalla panneet paljasta rommia. Mutta
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mikseivät he olisi osanneet plöröttää; molemmat pitäjään
sivistyneimpiä ja toinen vielä kihlakunnan-lautamies.

Keskustelu oli nyt jo vilkasta.
»Se oli sinun ansiosi, kun se konin saatiin", arveli

lautamies Joonaalle.
»Mitäs se minun ansioni oli. Ei hyttysen ääni tai-

vaaseen kuulu. Teidän äänenne siinä jotain merkitsi; se
auttoi", tuumaili Joonas.

»Niin, mutta minä tarkoitan sinun puollustus-puhettasi."
,Siitä ne viis huolineet olisivat, mutta

»Kyllä ne huolivat", todisti Nenäläinen ja lautamies
vakuutti lujasti: »Joo’o.“ Mutta samassa rupesi lautamie-
hen alla oleva tuoli arvelluttavasti naskumaan, sillä hän
yritti keikutella kuten soututuoliakin. Tuoli otettiin ta r
kastettavaksi, mutta se oli vaan haljennut pienain kohdalta
ja voitiin siis raudottamalla saada terveeksi. Kummastel
tiin sitten, kuinka tuo ainoa kiskottamaton tuoli oli sattu-
nutkin lautamiehelle, kun kaikki toiset oli joennen raudotettu.

»Kummaa!" ihmetteli tuolin särkiä, »minä en tahdo
muistaa, ettei kaikki tuolit ole soutu-tuoleja. Minä kotona
melkein aina istun soutulassa ja sitten en muista muuta,
kun keikottelen, niinkuin nytkin, hi heh! Ei tämä ole en-
sikerta, kun tuolin särjin. Kumma, ettei Teerelä ole jo
itselleen soutulaa laittanut."

»Eipä ole tullut laitetuksi."
»Ja meilläkin on", ilmoitti Nenälän isäntä.
»Lisätkää voimaa!" kehoitti Joonas puhetta muuttaen.
»Panehan itsekin voimaa, minä luulen, ettet ole pan-

nut ollenkaan", sanoi lautamies pulloon tarttuen.
»Ei se pane", todisti Nenäläinen.
»Kyllä minä pankaa nyt te vaan; minä

käyn ulkona." Joonas meni. Lautamies teki oikein hy-
vää punssia ja Nenäläinen aivan esimerkin mukaan.
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, »Miestä, kun ei uskalla kotonansakaan maistaa, saati
sitte kylässä", paneskeli lautamies.

»Hm, sellainen on turhaa", sanoi toinen.
»Pannaan sen kuppiin!"
»Oikein, tehdään niin!" Venäläinen nauraen myöntyi

ja Joonaan punssi-kuppi sai kelpo lisän.
Samassa tuli Joonas, maistoi kupistaan ja huomasi,

että sen kanssa oli vehkeilty.
»Mitä olette tehneet?" hän suuta vääristäen kysyi,

ja jatkoi: »Minä en juo tuota." Toiset nauroivat ja tekivät
tyhjäksi, etteivät he ole kuppiin mitään panneet. Joonas
ei juonut.

Istuntoa jatkui yhä. Pullon pohja alkoi pian paistaa,
merkiksi, että uutta eteen. Vieraiden kiire näkyi poistuneen.

Oli ehtinyt tulla ilta. Lautamies oli vähän väsäh-
tänyt ja pannut levolle kamarin lattiaan.

Venäläinen näytti rakastuneen Joonaasen ja koetti
syleillä häntä, mutta Joonas oli tyytymätön ja vastahakoi-
nen, kuten onneton konsanaankin. Vihdoin Joonas, sylei
lyistä irti päästäkseen, meni herättämään lautamiestä ja
sai Venäläisen kanssansa liittoutumaan.

Mutta lautamies nukkui niinkuin pikkuinen poika
kaksivirstaa käveltyään, eikä mennyt rekeen itse muuten,
jos eivät Joonas ja Venäläinen olisi hoivanneet. Pikku-
poikain väsymystä tavallisesti nauretaan, mutta niin ei teh-
nyt lautamiehen makaamisen johdosta muut, kuin Venäläi-
nen ja ehkä talon piika. Joonas näytti olevan nurjalla
mielellä, kuten markan tappiolle joutunut.

Teerelän vaari sattui olemaan pihalla, kun lautamiestä
rekeen vietiin. Hän tosin ei seisahtanut sitä katsomaan
uratta syrjästä hän kuitenkin touhun näkijapuheh itsekseen:

»Voin minäkin olin ennen mailmassa; varjelkoon Ju-
mala, etten enää ikänä niin olisi."
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Tuskin olivat vieraat pihasta lähteneet ja Joonas jo
kerran ehtinyt pelkäämään, että siinä kaadutaan, kun Kup-
pilan piika samassa tuli siihen.

»Meidän isäntä pyysi teidän tulla kohta meille," sa-
noi piika.

„Yai niin, mikäs nyt kiireenä? Minä menen siis kohta."
Hän meni.

XXV.

Hyvin hauskaa on, kun oikein tammipakkanen nur-
kissa naskuu, istua silloin lämpimälle porokivelle selkäänsä
lämmittämään. Tämän oli Rupelan Heikki huomannut
myöskin ja siitäpä hänen nytkin tapaamme harmaan mirrin
vieressä istumasta jakatselemasta kädessään olevaa ruunun-
verolappua. Tuon tuostakin raapasee kynsi korvan taustaa

ja hiljainen selittämätön murina kuuluu.
»Niin, kynsi nyt päätäsi! Olisitpa voinut olla osta-

matta sen uuden kirkkoreen, jonka heti uutena juovuksissa
särit, niin olisi nyt rahaa veron maksuun," sanoi emäntä
tiukeasti ja nuiski nenäänsä, polki rukkia ja väänsi tuke-
vaa hurstin kudetta.

»Vai niin; sinä varmaankin estit minua sitä osta-

masta jopa kyllä! Kuka se oli, joka sanoi: »hae
isältä rahaa lisäksi", kun ei omat rahat riittäneet?"
kyseli Heikki pistävästi.

„Täytyihän minun kun näin, kuinka kovin sinun teki
sitä mielesi."

„Kas tuota, täytyipä tunnustaa! En minä olisi lopulla
halunnut koko rekeä, mutta sinä se olit, joka sitä ostamaan
tahdoit."
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..Jopa valehtelet! En minä puhunut aluksi reen os-
toon mitään, kun mies tuli sitä kauppaamaan.“

„Niin noh! kyllähän minä alussa rupesin kaupasta
puhumaan, mutta en ollenkaan sillä aikomuksella, että ostai-
sin sitä; tarjosin vaan piloillani 70 markkaa, kun se 85:ttä
pyysi.“

„Ja sitten ostit, kun mies möi sillä mitä tarjosit."
„Kun sinä käskit, muuten en olisi sitä osta-

nut. Mutta mitäs tuosta nyt puhutaan; rekeä tarvittiin,
kun vanhan reen rauta oli poikki, eikä ollut seppää saa-
tavilla, joka olisi sen parantanut; • eikä tuosta yhdestä
reen ostosta nyt talo häviä. Toista se on, kun sinä ve-
dätät aitasta kaikki jyvät, kahvien, ryynien ja nisujen
pantiksi, siitä voi pian häviölle joutua."

„Joko taas siitäkin! Eikö sinulle itsellesi maistu
kahvi ja ryynipuuro yhtähyvältä kuin minullekin? Kyllä
sinä ainakin osasi saat siitä viljasta. Ja kaikkiko jyvät
minä sillä tavalla panen menemään? Ohoh! eikö mitään
syödäkään? Ja viethän aina, kun kaupungissa käyt, tyn-
nyrin ja puolitoista, kerrallaan. Mitä sinä niistä kotiin
tuot? sanoppas!"

„Kahaa, ja —.“

„Joo’o! rahaa suuret summat. Entäs vielä?"
„No viinaa, mutta kyllä sinä siitäkin osasi saat; ja

tuodaan sieltä nyt aina kaikenmoisia muitakin tarpeita,
joita talossa tarvitaan; mutta en minä milloinkaan aja
omaisuuttani mihinkään turhiin."

„Soo, soo, —• etkö milloinkaan rahataskuasikaan
hukkaa ?“

„Älä kiusaa minua! Ei se nyt niin usein tapahdu,
että siitä aina kannattaa puhua. Muistele vaan ja tee tiliä,
kuinka monta makkaraa ja juustoa olet heittänyt Saara-
leenan reppuun, pussin juoksuttamisen palkaksi."
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„No miks’et vie heti riihestä saatuasi kaikkia jyviä
kaupunkiin, etten minä saisi pussittaa?"

»Mitä sitten syötäisiin?"
»Kas, nyt puhuit itsesi pussiin! Äsken sanoit, että

minä ne kaikki pussitan ja nyt niitä jo kuluu syömälläkin,
ha haa! Sinä olet hyvin tarkka, nahjus parkuni, huomaa-
maan, mitä puhut."

»Älä hauku, muutama! Kyllä minä tiedän, kuka ta-

lossa enimmän osan tuhlaa ja tiedän myöskin, mitä puhun."
„Se tuhlaa, jolla on tuhlattavaa! Ei sinulla ole alus-

sakaan ollut mitään, rankkani!"
»Aina sinä sen rikkautesi vedät esiin, mutta kyllä

olet sen jo monikertaan tuhlannut, niinkuin hyväntahtoisesti
tunnustatkin. Mutta sen sanon nyt vaan, että kahvipannun
lyön kuuden tuuman rautanaulalla seinään."

»Lyö vaan! Sittepähän] saadaan nähdä, kuka ensi-
mäisenä tarvitsee."

„Sen teen huomispäivänä!"
„Tee jo tänään!"
»Ei, huomenna vasta! Nyt menen minä vähän ky-

lässä käymään."
„Varmaankin Kuppilasta verorahaa hakemaan."
„Mitä sinun siihen tulee? Itse mä asiani vastaan."
»Ei mitään muuta, mutta mene nyt kerrankin hake-

maan rahaa Teerelän paapalta; onhan sillä sitä suuret
kasat?"

»Älä pistele aina!"
..Mitä pistelemistä se on?"
Heikki lähti nyt ulos. Kumpanenkin, niin mies kuin

vaimokin, muistelivat nurjalla mielellä toisiensa sanoja äs-

keisessä kinastuksessa. Mutta tavallisuuden mukaan unoh-
tivat he hyvin pian riitansa.

Kuppilan isäntä oli yksi noita tasapuolisempia van-
hoillaanolioita. Hän ei esim. kansakoulua vastustanut, vaan
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pikemmin puollusti. Teerelän Joonasta piti hän kunnon
miehenä ja heistä oli tullutkin jonkullaiset ystävät, huoli-
matta vähääkään vanhoista selkkauksista ja iän erilaisuu-
desta. Kilpeläisten elämää ja oloa piti Kuppilan isäntä
pahana. Hän ei ollut kuitenkaan vielä viitsinyt vävyllensä
Heikille tehdä kovin ankaroita muistutuksia, vaikka mo-
nasti teki mielensä. Aina kuitenkin, kun Heikki kävi hä-
neltä rahoja lainaamassa, milloin milläkin tekosyyllä, antoi
ukko vakavia neuvoja rahan oikeasta ja väärästä käyttä-
misestä. Heikki lupasi neuvoja seurata, mutta unohti usein
lupauksensa.

Tähän aikaan oli Kuppilan vaari sairastanut rinta-
tautia ja arveltiin, ettei hän enää kauan voi elää. Tuosta
Eupelan Heikki jo monasti sydämessään piti iloa, sillä
appensa kuoleman jälkeen tiesi hän saavansa periä kelpo
omaisuuden, koska ei periöitä ollut muuta kun kaksi.
Mutta niin viisas Heikki kuitenkin oli, ettei hän näitä toi-
veitaan kenellekään ilmaissut, ei edes omalle Miinalleen.

Siinä kun hän nyt käveli Kuppilaan päin, mietti hän
tsekseen:

„Saakuri, kun se äijä kuolisi pian, että pääsisin tästä

rahapulasta! Saa nähdä, antaako se nyt minulle
50 markkaa verorahan avuksi —“

Kuppilaan tultuaan ilmoitti hän asiansa vasta hyvin
pitkien venyttelemisien perästä. Sen kuultuaan, mietiskeli
appi-ukko ensinnä vähän aikaa synkän näköisenä ja lähetti
sitten Teerelän Joonasta noutamaan.

Tämä oli sama kerta, josta viime luvun lopussa mai-
nittiin.

Kun Joonas tuli, istui Kuppilan isäntä kamarissa
vuoteen laidalla, hyvin kipeän näköisenä.

Rupelan Heikki istui tuolilla sairaan likellä ja poltti
vahvasti tupakkaa, vaskihelaisella piipullaan.

„Hyvää ehtoota!“ sanoi Joonas tullessaan kamariin.
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»JumaPantakoon!" äännähti sairas.
„Iltaa!“ murahti Heikki, neuyottomau näköisenä mu-

lauttaen tuliaan.
„Pane piippuun ja käy istumaan," kelioitti isäntä.

Joonas totteli.
Siinä juteltiin nyt kaikellaista, mutta hyvin vähän

otti Heikki osaa keskusteluun.
Vähän ajan kuluttua nousi Kuppilan isäntä heikko-

voimaisen tavalla ylös sängystä ja käveli hitaasti huoneen
nurkassa olevan vanhan-aikuisen kaapin luo; hän avasi sen
oven ja veti esiin erään laatikon, joka näytti olevan täynnä,
papereita. Ison aikaa papereita selailtuansa, löysi hän
vihdoin erään käärön, jonka luuli oikeaksi.

„Katsoppas Joonas, ovatko nämä velkakirjat tämän
vävymiehen? Minä luulen, että ne ovat, mutta en ole
oikein varma," sanoi isäntä, ojentaen käärön Joonaalle.

Heikki rykäsi ja alkoi silmäillen lukea katto-lautoja.
»Kyllä nämät näkyvät oikeita olevan," ilmoitti Joo-

nas vähän ajan kuluttua, kun suurella vaivalla oli saanut
selvän papereista, joista toiset olivat kirjoitetut täyteen
kummallisia koukerolta.

»Onhan niitä seitsemän?" kysyi sairas taas,
„Joo“, vastasi Joonas luettuaan.
Isäntä pani kaapin laatikon pois ja oven kiinni sekä

kävi taas vuoteelle istumaan.
»Ota nyt ja laske, mitä ne tekevät yhteen summaan,

korkoineen," kuului käsky.
»Jos minulla on edes lyijykynä joukossa?" arveli

Joonas taskujaan tutkien. »On se näemmä," sanoi hän
vihdoin sen löydettyään.

Mutta nyt tuli pula, mihin saisi kirjoittaa laskento-
numeroita. Vihdoin löydettiin eräs käärepaperin liuska ja
se auttoi pulasta. Joonas alkoi laskea. Toiset miehet
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olivat Silläaikaa hyvin hiljaa muuten, mutta Heikki ryähteli
hyvin miehevällä äänellä.

Laskeminen kesti hyvän aikaa.
Vihdoin nousi Joonas ja rupesi piippuun panemaan.
»Joko nyt laskit?" kysyi Kuppilan isäntä.
„Jo", kuului vastaus.
Heikki liikahti levottomasti istuimellaan, mutta loi

kuitenkin katseensa kysyväisenä Joonaasen, ikäänkuin hy-
vinkin halukkaana tietämään, suureksiko summa oli tullut.

„Nämät tekevät yhteensä korkoineen tuhat yksisata
kolmekymmentäkaksi markkaa ja kahdeksantoista penniä,"
sanoi Joonas hämillään, korvat pystyssä kuunnellen, mitä
asianomaiset tuohon sanoisivat.

„Yai jo se on niin paljo," äännähti Heikki, ikäänkuin
pakollisesti ja jatkoi vielä: „Se velka se kasvaa niinkuin
synti. Minä aioin jo sitä viime syksynä lyhentää, mutta

en ole malttanut myödä jyviäni, kun ne ovat niin alhai-
sessa hinnassa; ja eipä se appivaari taida niin rahoja tar-

vitakaan —.“ Sitten hän vähän naurahti ja kynsi pää-
tänsä. „Vai oli se jo niin korkealle ehtinyt! Kyllä kai
tässä pitää ruveta sitä lyhentelemään vähitellen." Sitten
kopisti hän piippunsa ja ajatteli: „Mitähän nuo mahtavat
ajatella minun yelkautumisestani? ajatelkoot, mitä
tahtovat, itse mä asiani vastaan. (Ääneen) „Höm! “

„Joo’o!“ myönsi Joonas Heikin puheesen. Mutta hän
tiesi aivan hyvin, ettei hiiretkään Rupelan jyvälaareista
Heinäkuun lopulla kovin suuria kostuneet.

Puheen ainetta näytti miehiltä puuttuvan. Joonaalle
kävi äänettömyys tuskalliseksi.

„No, Kuppilan isäntä!" virkkoi viimemainittu vih
doin, tarttuen kiinni puheaineesen, joka sattumalta mieleensä
muistui, „hyyräättekö te nyt ylikerran huoneet kansakou-
lulle? Tämänpäiväisessä kokouksessa päätettiin asettaa

koulu meidän kylään, tänne teidän saliin, koska olette sen
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luvannut hyyrätä. Huomenna tullaan kanssanne siitä var-
mempia kauppoja hieromaan. 11

«Hoo, vai jo se koulu nyt vihdoinkin tulee;
noo, en minä sitä nyt vastaankaan juuri ole. 11

«Paljonko vaatisitte hyyryjä? 11

«Saadaanpa nyt nähdä, kuinka mä hänen mietin. 11

Ukko puheli vastahakoisesti, eikä näyttänyt olevan halukas
keskustelua jatkamaan.

«Kyllä sitten tulee tähän taloon elämää, niin ettette
saa öitänne nukkua, 11 arveli Heikki ja naurahti.

«Lapset kulkevat koulussa ainoastaan päivällä, eivätkä
yöllä. «Yököt öisin lentelevät, päivin piilossa pysy-
vät; lapset päivin oppimassa, öisin unta ottamassa. 11 Joo-
nas lainasi tuon tilaisuuteen niin hyvin sopivan vastauksen
Länkelän ensimäisestä Lukukirjasta.

Taas seurasi äänettömyys.
Joonas alkoi huomata, että hänen läsnäolonsa oli lii-

kaa, jonkatähden hän lähti pois, jäähyväisiä sanoen.
Heikki oli jo vähän pelännyt, että appensa panisi

Joonaan kirjottamaan velkakirjaa siitä summasta, jota hän
tällä kertaa oli lainaksi pyytänyt. Tilansa paljon helpot-
tui, kun Joonas pani kamarin oven jälkeensä kiini. Puhe
ei tahtonut sittenkään alkuun päästä, jonkatähden kamarissa
vallitsi tyven hiljaisuus, joka ainoastaan vähemmässä mää-
rässä häiriintyi pesässä olevan valkean rätinästä.

«Mikähän siihen on ollut syynä, että velkasi ovat

vaan enentyneet eikä vähentyneet? 11 virkahti appi vihdoin
ja silmäili vävyään.

Tämä näytti vastauksen suhteen epäröivän ja teki
neuvottomia liikkeitä.

«En tiedä, tahtoo olla niin huonot ajat, että
CC

«Sinun ei sovi aikoja syyttää, ei ne sen parempia
ennenkään olleet. Katso tuota suovuriasi! Hänelle jäi
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iso velka silloin, kun hän talon sai ja ihmiset sanovat, että
hän on jo kelpo lailla sitä maksanut.1' Ukko näytti nyt
vetäneen sulun pois ja antoi sanojen kiivaasti kieleltään
hyppiä.

«Hänellä on kanssa parempi talo kuin minulla," tuu-
maili Heikki.

«Turhia loruja!" vastusti sairas ja nousi kiivaasti
sängyltä. «Turhia loruja, sanon minä! Eupelassa elettiin
ennen helposti ja isäntävainaja ei milloinkaan ollut rahan-
puutteessa. Mutta te tuhlaatte ja jakelette omaisuutenne
laukkuryssille ja porvareille koristuksia ja muita turhuuksia
ostaessanne. • Helvettiin semmoinen elämä! Teistä
tulee ennen pitkää maantien kerjäläisiä!"

Ukko oli lähestynyt pöytää ja kokoili siitä äsken-
mainituita velkakirjoja. Hän näytti miettivän jotain tär-
keätä asiaa.

«Tuota —“ yritti Heikki sanoa, «akka se on,
joka tuhlaa." Hän luuli nyt saaneensa kokonaan ap-
pensa kukistetuksi.

«Akka!" matki toinen. «Minä tiedän kyllä, että
hänellä on hyvä taipumus siihen, mutta koska olet sinä
koettanut järjellisillä keinoilla vastustaa hänen turhamai-
suuttaan? Luulenpa, että et milloinkaan; vaan riitelette ja
soimaatte toisianne ja sen ohessa harjaannutte yhä pahem-
maksi tuohon vikaan. Toinen paha vika vaivaa myös sinua
samoin kuin ämmääsikin ja se on laiskuus. Luulenpa,
että ette ole kumpanenkaan tehnyt kunnon päivätyötä sen
jälke n, kun Rupelaan menitte. Häpeä sellaisille laisku-
reille ! Ilmaiseksi saitte talon ja nyt jo tuommoinen velka!"

Sairas puhui nuhteensa semmoisella painolla, ettei toi-
nen uskaltanut häntä keskeyttää, vaan kuunnella ja tyytyä.

Tuli räiskyi vielä pesässä ja lattialle lenteli kuumia
penkkoja. Kuppilan isäntä katsahti tuleen päin. Sitten
näytti hän heti tekevän jonkun päätöksen. Hän pudisti
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kädessään olevat velkakirjat myttyyn, lähestyi uunia ja
enempää arvelematta viskasi koko paperit sinne. Tuli
poltti ne ahnaasti, ikään kuin peläten, että niitä voitaisiin
vielä pois temmata. Mustana kartena näkyivät ne enem-
män aikaa pysyvän haamullaan ja hajosivat hyvin hitaasti,
juuri kuin varmana siitä, ettei heitä enään semmoisina voida
käyttää.

Appi loi vävyynsä koomillisen katseen, nähdäkseen
minkälaisen vaikutuksen hänen työnsä toiseen teki, sekä
samalla näyttäen itsekin hämmästyneeltä.

Vaikka Heikki oli kaiken aikaa kiinteästi katsovinaan
lattiaan, seurasi hän kuitenkin tarkalla silmällä ukon liik-
keitä ja tekoa. Nähtyään, että paperit viskattiin pesään,
liikahti hän, mutta asettui kohta entiseen asemaansa, kun
huomasi, että toinen loi katseensa häneen.

«No siellä ne nyt ovat velkakirjasi!" sanoi sairas ja
näytti olevan valmis vastaan ottamaan Heikin kiitoksia.
Viime mainittu kohotti hitaasti päätänsä.

«Velkakirjat, - missä?" kysyi hän venyttäen ään-
tänsä, niin kun ei olisi koko asiasta mitään tietänyt.

«Pesässä! Minä poltin ne," sanoi toinen, var-
mana siitä, että velallisen täytyisi nyt kiitollisuudesta hänen
kaulaansa kavahtaa.

«Mitä varten te niitä nyt poltitte?" kysyi Heikki,
nyt vasta näyttäen jotain kummastuksen oireita. Mutta
tuo kysymyskin kuului siltä, kun olisi hän aikonut ruveta
nuhtelemaan velkakirjani polttajaa; kaulaan kavahtaminen
oli kaukana.

Taisi jo katumus välähtää Kuppilan isännän mielessä,
mutta sitä ei hän tahtonut toiselle näyttää, vaan päätti
kostaa kiittämättömyyden pistävillä sanoilla.

«Minä ajattelin," alkoi hän tyynellä äänellä puhua,
«että taidatpa sinä vastakin ehtiä tekemään maksettavia

velkoja, kun tästä minun pääni kaatuu; jos nimittäin
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sinä ikänä kykenetkään velkoja maksamaan, jota kovin
epäilen."

„Sitäkö varten te nyt nuo velkakirjat poltitte, että
saisitte noin haukkua?" kysyi Heikki kiivaalla innostuksella.

„Häpeä! kun kehtaat tuommoisia puhua, vaikka nyt
taasen lahjoitin sinulle kaksitoistasataa markkaa. Saisitpa
olla vähän kiitollinen sen edestä."

„Eihän se ollut täyteen kaksitoistasataa?"
„Eikö? no minä annan sinulle vielä sen täyteen,

että saat verorahan. Minua hävettää, jos vävyltäni otetaan
elukoita takavarikkoon ruununvero-rästistä." Ukko meni
kaappinsa luo ja toi sieltä kahdennentoistasadan täyteen.

„Heh! tuos’on,“ sanoi hän ja näytti olevan hyvin
kiukuissaan.

Heikki otti rahat.
„No, kiitoksia paljon nyt ensiksi," sanoi hän, „kyllä

minä maksusta murheen pidän, kun tässä nyt ehdin vä-

hän alkuun pääsemään. Minulle tulee keväällä iso terva-
hautakin."

Heikki näkyi aikovan sovittaa riitaa, koska ei enää
kiivaasti vastanut appensa viimeisiin pistoihin.

„Mitä siinä maksusta turhia lörpöttelet, kun tiedät,
ettei sitä nyt enää vaaditakaan ja itsekin olet varma siitä,
ettet koskaan tule niitä maksamaan. —■ likalle ei tästä
asiasta tarvitse mitään puhua, kyllä hänkin tulee talosta
osansa saamaan. Mutta mene nyt jo kotiisi! Tottahan
siellä jotain työtä on —• —■ kun olet kokopäivän kylässä.
Minuakin rupeaa jo niin väsyttämään, että täytyy panna
makaamaan."

„Kiitoksia paljon nyt," murahti Heikki ja lähti.
Ukko ei tietänyt varmaan kilttikö vävy lahjan vaiko hauk-
kumisen edestä; • tuskin tiesi Heikki sitä itsekään.

„Kyllä siitä parista tulee ennen pitkää maantien ker-
jäläisiä, mutta eläessäni en anna heille enää penniäkään
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muutamat kiittämättömät laiskat!“
mietiskeli Kuppilan isäntä Heikin mentyä.

Heikki käveli hyvin rivakasti kotiinsa päin.
„P— —n äijää, kun kehtasi haukkua," murisi

hän itsekseen. „Mutta se oli kumma, saakelin kumma, kun
se nuot velkakirjat poltti! vaikka ei se nyt pal-
jon ollut, että hän sen teki —• kyllä likka enem-
män kotoansa saanut on kuin meidän ämmä! Mutta kumma
se vaan oli, sen sanon vieläkin! Se olisi nyt
ollut jotain sentään, kun ei tuo Joonas olisi saanut sitä
noin tarkoin tietää, —se p— —le on niin rehväl
Mitä niitä tarvitsi tuon äijän räknäyttää, kun kerta oli
aikomus polttaa —? Kyllä se vaan tahtoi, että minun
velkani tulisi tiedoksi, taikka jos se vaan sentähden haki
tuon Joonaan, ettei olisi muiden velkakirjoja polttanut,
kun ei hän enkä minäkään osaa yhtään lukea kirjoitusta.

Saakeli soita laitankin poikani kouluun, nyt kun se
tulee ja poika kasvaa niin isoksi, että kelpaa! Vaikka ei
suinkaan siitä muuta hyvää ole kuin se, että tuommoisissa
asioissa pääsee vähän pienemmällä rähinällä, ettei ne tule
niin kaikkein tiedoksi.

Koh, nyt olen velaton mies! Kun pääsen kotiin,
niin ämmä saa keittää kahvipannun harjakaisiksi ■—•kun sais sekaan vähä viinaakin! —“CC

Kuppilasta tultuaan pistäysi Joonas yksikseen kama-
riin, missä Johanna jo oli puhdistanut äskeisiä jälkiä sen
verran, kun sitä näin lyhyessä ajassa ehti. Tosin hän huu-
let pitkällä möhisi ja ajatuksillaan kuritti »semmoisia si-
koja," kun nuo mustat sylkiläjät istuivat kuin synti, kau-
niissa lattialoimissa.

Lankomiehen raha-asiain tila oli saattanut Joonaan
miettimään omiansakin. Kamariinsa päästyään alkoi hän
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selailla muistikirjaansa, sekä tehdä laskento-mimeroita pie-
nelle paperilipulle.

Hänen tuossa toimessa ollessaan tuli Johanna lapsi
sylissään sisään. Pienoinen oli jo hyvästi varttunut viime
näkemämme jälkeen, niin että hän jo omin voimin kykeni
askeleitakin ottamaan, vaikka eivät ne vielä kovin varmoja
olleet. Johanna istuutui pöydän viereen ja otti käteensä
sanomalehden. Tyttö alkoi sitä heti vaatia.

„Ei ei, isä piiskaa!" varoitteli äiti.
„Ä— —ä—ä— ä“ huusi tyttö, yltä väkinäisemmin

vaatien sanomalehteä.
„Bi, ei!“ vastasi äiti, koettaen pitää lehteä niin kau-

kana, kun käsi ulettui.
Joonas lopetti nyt laskentonsa ja katseli hymyillen

riitelijöitä.
„Eikö äiti anna Maijan lukea? Tule isälle!" kehoitti

Joonas tyttöä, kohottaen käsiään sitä kohden. Lapsi päästi
raikuvan ilohuudon ja alkoi pyrkiä isän syliin. Hänen
tahtonsa täytettiin heti. Mutta sanomalehti ei sittenkään
unhotuksiin jäänyt, vaan pieni itsepintainen kirkui ja ku-
rotti yhä käsiään sitä kohden.

„]Sr o no! Maiju repii sen, poppaa!“ puheli isä.
Äiti nauroi.

„Kas täällä!" huomautti isä ja antoi tytölle tasku-
kellonsa, pitäen kuitenkin itse sen peristä kiinni. Nyt
unohtui sanomalehti, sillä tyttö sai tarpeeksi tekemistä
kellon kanssa.

»Mitä sinä nyt laskit?" kysyi Johanna.
»Enpä juuri mitään. Ai, ai, tyttö, sinä

lyöt kelloni mäsäksi."
Äiti nauroi; tyttö nauroi myös ja heilutti kelloa kä-

dessään.
„Älä vaan pane rikki!“ varoitti äiti.
„Ää—ää— ääte!"
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«Sinne se nyt taas tahtoo/' sanoi isä, kun tyttö ru-
pesi sylistä pois vääntämään.

„Ääte,“ matki äiti ja otti tytön.
«Pidä kiinni niistä vitjoista, ettei se lyö kelloa rikki",

varoitti Joonas.
Tyttönen oli taas hyvin tyytyväinen, päästyään äidin

syliin ja näytti unohtavan kaikki ympärillä olevat, aska-
roidessaan kellon kanssa

»Mitä siellä Kuppilassa nyt oli asiaa?" kysyi Johanna.
«Arvaapas! Sainpa tietää siellä vähän outoja."
«Mitäs sitten? en minä arvaa."
«Minua haettiin laskemaan korkoja veljesi velkakir-

joista."
«Kuule! —■ No oliko hänellä paljokin velkoja

sinne ?“

«Niitä oli korkoineen lähes kaksitoista sataa. Ison-
lainen summa, tehty niin lyhyessä ajassa, eikä ole sillä
mitään päällepäin näkyvää tullut."

«Voi ihmeellistä! talon saivat he ilmaiseksi tava-
roineen —.“ Kumpanenkin näytti miettiväiseltä. Kotvan
kuluttua sanoi Joonas:

«Kun minä tulin kotiin, aloin minä laskea, millä
kannalla ovat omat asiani. Sillä, minä oikein todella häm-
mästyin Heikin velan suuruutta."

«No minkälaiseen päätökseen tulit omain asiaisi
suhteen?"

«Minä vaan laskinkin, kuinka paljon olen saanut
maksetuksi velkaa."

«Kuinkas paljon —
— en minä ainakaan muista?"

«Eihän sitä ole niin paljon tullut maksetuksi, kun
olisi muuten sopinut ja tarvinnut, ainoastaan vähän
toista tuhatta markkaa ja korot. Mutta meillä on nyt
myös mennyt niin kartanon korjauksiin ja muihin
asumisiin, että ehkä tulevaisuudessa, kun ei enään ole niin

18
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suuria menoja, saamme vähän joutuisammin velkaa mak-
setuksi. Noo, ei sitä nyt sentään enää olekaan kuin vä-
hän kolmattatuhatta.“

«Kyllähän me sen maksetuksi saamme, kun ei vaan
enene niinkuin Heikin ja Miinan."

Vähä aikaa oli nyt äänettömyyttä. Sitten niinkuin
hävähtäen sanoi Joonas:

«Jopa olet saanut tämän huoneen siivotuksi."
«Jo vähä; mutta ei lattia lähdekään ilman pesemättä,

eikä loimetkaan."
„Hm,“ hyrähti Joonas.
„Kyllä tuokin on kamala mies, kun kehtaa vetää

itsensä niinkuu rakko. Kumma kun tuommoista lautamie-
heksikin pannaan!"

«Ompa kyllä, mutta mistäpäs toisenmoisia saadaan ;

kaikki pitäjän sivistyneemmät isännät osaavat punssia teh-
dä," arveli Joonas naurahtaen.

«Kmmia sivistyneitä," möhisi Johanna, „ja sinä kun
annoit vielä toisen pullon, kun yhden olivat tyhjentäneet."

«Pahusko auttoi! Eihän sitä viitsinyt muuten olla."
«Mitäpä juopoista tarvitsee huolia. Olisit vaan an-

tanut olla ilman ja istua niinkauan kun olisi hyvättänyt;
tottapa vihdoin olisivat pois menneet."

«Kuka sitä semmoinen viitsii olla!"
«Jopahan se niin on, ettei sitä viitsi," nauroi Jo-

hanna. Tuo Johannan helpottava naurahdus päästi Joo-
naan jommoisestakin pinteestä, niin että hän edellistä ri-

vakkaammin alkoi sanoa:
«Kun ei sitä viinaa p rua tarvitsisikaan tuoda

tuttavia varten, niin en ikänä sitä toisi. Itse en sitä kai-
paisi, mutta kun sitä täytyy pitää seuraa ihmisten kanssa."

«Mitä tuollaisestakin seurasta on iloa, kun nuokin
olivat?" nauroi Johanna.
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~No ei mitään," sanoi Joonas hyvin pitkään ään-
tänsä venyttäen ja happamesti hymyillen. Hän jatkoivielä:
„Mutta jos ei niiden viina-suolta täytä, niin ne rupeavat
haukkumaan ja vihaamaan."

»Kyllähän se niinkin on. Mutta kun isäni ennen,
ja niinkuin köyhemmät nytkin vielä ryypäävät paljasta
paloviinaa, niin sanotaan kohta, että ne ovat juoppoja.
Mutta kun nyt nuo »komiat" ovat ruvenneet taitamaan
valmistaa punssia kahvista ja rommista, niin se muka ei
olekaan enää häpeällistä juomista, vaan jotain siistimpää.
Mutta sama sika se on juoppo, josko se juopuu palovii-
nalta, rommilta tai konjakilta."

»Niin onkin. Mutta se on ihmeellistä kuinka se mei-
dän vaari on voinut niin lakata ryyppäämästä. Ei se hih-
hulien kirkkokari ainakaan siinä mene liikoihin, kun ne
vaativat jäseniltänsä ehdotonta luopumista viinasta. Ei mei-
dän paapankan jumalisuus olisi muuten ainakaan pennin
arvoinen."

»Niin, varkaan vala ja juopuneen jumalanpalvelus
ovat yhtäläiset. Mutta tottahan uskostansa saakin
voimaa."

„Hm,“ pani Joonas syvissä mietteissä. Sitte hän
jatkoi vitkaan: »Siihen väkevän puoleen menee meiltäkin
paljo rahaa vuodessa; kun senkin panisi velan eteen, niin
aina lyhenisi."

..Tottahan lyhenisi!"
»Kun minä tulevaisuudessa pääsisin kuntalaisteni kes-

kuudessa niin hyvään arvoon, etteivät he paheksuisi, jos
en aina tänne tultaissa olisikaan viinapullo kourassa, sitä
tarjoomassa, niin minä heti muuttaisin sen tavan. Mutta
jos minä nyt rupeaisin niin tekemään, etten antaisi vii-
naa, niin varmaankin rupeaisivat minua sanomaan kitsaaksi,
tikkukynneksi, täin nylkijäksi ja miksi hyvänsä, vieläpä
hihhuliksikin. Siten kadottaisin vaan monta hyvää ystä-
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vää, joista en halua luopua. Kyllä se on saakuria, kun
pitää olla niin tavan orjana!"

Johannaa varmaankin Joonaan into miellytti, koska
hän sanoi:

„Enhän minä nyt muuten tuosta niin paljo välitä,
jos annatkin muille, kun et vaan rupea itse kovin ryyp-
päämään."

„Jumala varjelkoon juopoksi tulemasta!"
Tyttö alkoi nyt rähistä ja lattiaan pyrkiä, jonka

vuoksi keskustelu loppui, kun molemmat vanhemmat alkoi-
vat sen kanssa askaroida.

XXYI.

Eräänä sunnuntai-aamuna tuli Teerelän sanomalehtien
joukossa kirje vaarille.

Joonas käänteli ja tutkisteli sitä kaikin puolin, ar-
vioiden mistä se oli tullut.

«Mistäpäin kirje on tullut?" kysyi Johanna, joka
juuri tuli tupaan ja uteliaana otti pöydältä käteensä Uuden
Suomettaren.

«Tämä kirje on vaarille," sanoi Joonas.
Nyt vasta tuli Johanna kirjeen suhteen uteliaammaki,

«Vaarille?" kysyi hän huudahtaen ja meni myös katso-
maan sitä.

«Oliskohan tuo Willeltä?" arveli viime mainittu vä-
hän ajan kuluttua.

«Varmaan se on häneltä!" päätti Joonas, «mene nyt
sinä viemään sitä isällesi."

«Etkö sinä menisi? Mene nyt," ehdotti Johanna.
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..En minä tahtoisi mennä; hän on niin kummallinen,
se ukko, ettei puhu minulle juuri mitään. En tiedä tu-
leeko se jostain sitkeästä sydän-vihasta, vai mistä. Sillä
vaikka hän nyt on olevinaan herännytkin, niin yhtähyvin
hän karttaa ja kammoo minua, ikään kuin syntiä, enkä
minä luulisi hänelle mitään pahaa tehneeni, josta olisin
tuommoista kohtelua ansainnut." Joonas oli innostunut niin
kun ainakin, koska hän Johannalle tuosta aineesta puhui.

Johanna kuunteli harmistuneen näköisenä. Näytti
siltä, että hän aikoi sanoa jotain, mutta jätti sen kuitenkin
tekemättä. Joonaan tutkistelevista katseista voi myös huo-
mata, että hän odotti Johannalta jotain selvyyttä kysymyk-
sen kaltaisiin arveluihinsa. Joonas puhkesi taas puhumaan;

«Etkö sinä hyvä ystäväni tiedä, mikä on syynä tuo-
hon isäukkosi kummalliseen käytökseen minua kohtaan ?

Jos hän ensi-aikoina vihasi minua pyrintöjen! tähden, niin
miksi hän nyt vieläkin sen tekee, kun hän kyllä näkee,
etten minä taloa niiden kautta hunnikolle saata? Vieraan
kaltainen väli hänen kanssansa myrkyttää koko elämäni;
ja sitä pidän naapurienkin silmissä suurena häpeänä, kun
he kyllä näkevät, että meidän välimme on kaikkea muuta f
paitsi ystävällinen. Olen monasti koettanut saada hänen
kanssansa jostain asioista keskustella, mutta aina hän keksii
jonkun tekosyyn, jonka nojalla hän paristani pakenee. Sen
sanon minä, että niin kauan en usko hänen olevan herän-
neen, kun ei hän katso soveliaaksi käydä sovintoon minun
kanssani."

«Minä luulen, että hän pelkää sinua —,“ arveli Jo-
hanna surullisesti hymyillen.

«Pelkää!“ huudahti Joonas. «Miksi Jumalan nimessä
hän minua pelkää? Olenhan nyt erittäin viime aikoina ollut
hänelle niinkuin lammas. Ja mitä muuten entisiin riitoihin
tulee, niin ne ovat jo ainakin minun puolestani aikoja sitten
unhotetut, '—
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minua pelkää. Mutta joku viha heillä on minua kohtaan,
niin ukolla, kun Heikilläkin; Heikki on tuskin kaksikertaa
avannut meidän tuvan-ovea sen jälkeen, kun hän meni
Eupelaan."

Johanna kuunteli surumielisenä puolisonsa puhetta;
vihdoin hän sanoi:

«Mene nyt sinä isän tykö ja koeta ruveta puhumaan
hänelle kauniisti näistä asioista. Sovintoa kahden riitaisen
välille ei tule milloinkaan, jos ei toinen alistu niin paljoa,
että rupeaa toiselle sitä ehdottamaan."

«Olet oikeassa, ystävä kultani," tunnusti Joonas,
„mutta kyllä minä olen siitä varma, etten saa puheisiini
ukolta minkäänlaista vastausta." Yähän aikaa vaiti oltuaan
jatkoi hän vielä:

«Taitaa hän vihata minua vielä sen käräjäasian täh-
den. • Mutta jos niin on, niin sitten ei hänen herännäi-
syydessään ole ainakaan mitään perustusta." Joonas väänsi
päätään; Johanna näytti yhä surullisemmalta ja salamieli-
semmältä.

Joku tuli nyt ulkoa ja ilmoitti, ottä Eupelan isäntä
meni vaarin tupaan.

«Mutta minä menen nyt sinne," sanoi Joonas päät-
täväisesti, „en ole pitkään aikaan saanut tavata heitä hum-
pastakaan yht'aikaa."

Joonas lähti. Monen kaltaisia mietteitä risteili hänen
päässään, mennessään pihan ylitse appensa tupaa kohden.
Kun hän astui sisään, näytti jonkullainen hämminki val-
taavan tuvassa oliat, Heikin ja ukon.

«Hyvää päivää," sanoi Joonas.
«Jumahantakoon!“ sanoi ukko ja hivutteli sormiensa

nenillä pöytää, jonka vieressä hän istui.
«Päivää," murahti Heikkikin vastaan ja tirkisteli

ikkunasta ulos.
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»Tässä olisi teille kirje/ 1 lausui Joonas antaen kir-
jeen ukolle, joka ikäänkuin vastahakoisesti otti sen jakat-
seli sitä kummastellen.

»Mistähän se tulee?" kysyi hän vihdoin.
Joonas oli jo käskemättä istunut penkille,
»En tiedä," viime mainittu vastasi, »avatkaa nyt se,

että saadaan nähdä."
Ukko näytti hetkisen mietiskelevän, kenties! ar-

veli hän, josko antaisi kirjeen Joonaalle luettavaksi, taikka
lähtisikö muualle ottamaan siitä selkoa. Pian hän kuiten-
kin teki päätöksensä.

»Tuos on," sanoi hän ojentaen kirjeen Joonaalle.
»Lue sinä, en minä siitä kuitenkaan mitään ymmärrä."

Heikki oli koko ajan istunut ujosti hiljaa ja enim-
mäkseen tirkistellyt ikkunasta ulos. Tuo rupesi varmaan-
kin käymään ikäväksi, sillä äkkiä kopeloitsi hän lukkaris-
taan piippunsa ja tulppasi sen täyteen navetan-takaisia
isänsä tuohipöntöstä. Tämä toimi näytti tuottavan jo-
tain huvia.

Joonas repi kirjeen auki ja katsahti ensimmäisenä
kirjoituksen alla olevaa nimeä.

Toiset odottivat uteliaasti, saadakseen kuulla, mistä
kirje tuli.

»Tämä on Willeltä," virkkoi Joonas, nähtyään kir-
jeen allekirjoituksen.

»Hoo!“ äännähti ukko. »No mitä se nyt kirjoittaa?"
Vai saa sieltä Hakolastakin kirjeitä lähettää," ih-

metteli Heikki.
»Onko se itse sen kirjoittanut, vai taitaakohan se?"

kyseli ukko.
»En luule, että hän itse on tätä kirjoittanut

tuskinpa hän osaa. »Kuulkaa nyt," jatkoi Joonas
»mitä tässä on:“
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»Tässä lähestyn teitä minun isäni näillä muutamilla
rariilla ja tietä annan minun elämästäni, että se käy hy-
vin pitkäksi täs kolkos kivimuuris ja sentähren olen ano-
nut itteni Siperiaan, sillä minä meinasin, jotta siälä ei ole
niin paha olla kun täälä. Ja minä meinasin, että jos sieltä
kotoa sopis mullen vähä rahaa lährättää. Minä olen kuullut
toisilta fangiilta, jotta siälä kotona on asiat aivan toisin
päin muuttunut, kun ne siiloon oli, kun ininä tänne lährin.
Olen kuullut, että Niemelän Joonas on sisarella miehenä,,
ja jotta se on nyt koko taloos isäntänä, ja että te isä
oletta syytingillä. Minä en töhri toivoakaan, että minua
varten olis talon lunastukses pantu mitään rahaa kasvolle,
eli minulle mitään perintörahaa määrätty, mutta minä ru-
koilen nöyrimmästi, että panisitta nyt minulle eres vähän
rahaa, kun pitää kuukauren päästä lähteä matkustamaan
Siperiaa kohti. Ja nyt jättelen teidän hyvästi iäksi, teidän
isä ja sisar ja sen mies ja velii Heikin. Voikaa hyvin
toivoo kolkossa vankeudessa oleva poikanne

Wilhelmi Teerelä."
Tämän jälkeen oli kirjeessä osoite, jonka mukaan

piti rahat ja kirjeen lähettää.
Kun kirje oli luettu, istuivat kaikki kolme vähän

aikaa hiljaa, kukin kannaltaan sen asiallista sisältöä miettien.
„Vai Siperiaan nyt on mies itsensä anonut, »lausui

Heikki, yhä ahkerammin piippuaan imeskellen. Joonas
käänteli kirjettä kädessään, ikäänkuin jotain luettavaa siitä
vielä etsien. Ukko oli laskenut molemmat kyynäspäänsä
polviaan vasten ja nojasi päätään käsiensä päälle. Joonas
tarkasteli häntä salavihkaisillä silmäyksillä ja näytti odot-
tavan, että ukko rupeaisi jotain puhumaan. Vihdoin nosti
viime mainittu päätänsä ja kasvonsa näyttivät vaalean-
harmailta.

Joonas huomasi sen.
»Hänellä on sentään sydän,“ ajatteli Joonas, eikä
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katkaissut vieläkään hiljaisuutta, vaan odotti, että ukko
rupeaisi puhumaan.

«Mistähän hänelle nyt sitten lähetettäisiin rahaa?"
sanoi ukko viimein ponnistetulla äänellä ja näyttäen todel-
lakin hyvin epätietoiselta, mistä noita rahoja pitäisi saada.
Samassa vierähti silmästä helmeilevä pisara poskelle, mutta
likainen luiseva kämmen sen siitä heti korjasi.

Joonas oli kummastuksissaan vanhuksen oudosta mie-
len liikutuksesta, mutta närkästyi hieman tämän kysymyk-
sestä rahojen suhteen.

«Mistäkö rahoja hänelle lähetetään!" virkahti hän
tavallista korkeammalla äänellä. «Eihän se ole teidän asi-
anne murehtia siitä, mistä hänelle rahoja pannaan, se on
minun velvollisuuteni; olenhan hänelle velkaa hänen koko-
naisen perintö-osuutensa."

Ikäänkuin kavahtaen väärin tehneensä, sanoi ukko:
«No niin, mutta onkos sinullakaan nyt rahoja va-

ralla tätä tarvetta varten?"
«Jollei ole, niin täytyy hankkia; se on minun vel-

vollisuuteni."
«Ei niitä tarvitse hänelle kaikkia lähettää; juo se

ne kumminkin," tuumaili Heikki.
Ukko ja Joonas iskivät häneen yhfaikaa tuikean sil-

mäyksen, mutta Heikki se istui vaan huolettomana, kädet
housuin taskuissa ja yksitoikoisena lukien lattian-rakoja.

«Koska hän sitte saa perintönsä, jollei nyt; Siperi-
asta ei hän enää milloinkaan tule sitä pyytämään," lausui
Joonas.

Ensikerran tämän kohtauksen ajalla katseli ukko nyt
pitemmältä vävyään, ja noiden harjaksen tapaisten ripsien
alta loisti kiitollisuus, vaikka muuten ei ollutkaan niin
helppo lukea tunteita niistä silmistä.

Joonas ei huomannut tuota appensa kiitollista kat-
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setta häntä kohden, sillä hänen silmänsä ja aatoksensa as-
karoivat toisilla aloilla.

„Kyllä minun milestäni kaksisataa markkaa liiaksikin
riittäisi sille juomarahoiksi," tuumaili Heikki taas hyvin
totisen näköisenä ja pullautti ilmaan kiehkuran harmaata
kessun-savua.

„No kenellä olisi sitten sydäntä omavaltaisesti omis-
taa hänen perintönsä, joka nykyään nousee 800 mark-
kaan?" kysyi Joonas.

„Kylläpä meitä on periöitä," arveli Heikki viatto-
masti hymyillen.

„8e on ihan sopimatonta ja laitonta," sanoi Joonas
päätänsä pudistaen, „että me menemme häntä elävänä itse-
valtaisesti perimään, silloin kun hän kenties! hyvinkin ki-
peästi itse omaisuutensa tarvitsee; se olisi ikään kuin Juu-
daksen kauppaa, vai mitä vaari arvelee?"

»Kyllä se niin on," vastasi tämä totisesti.
»Mutta yhtähyvin," jatkoi Joonas puhetta, »koska ei

hän näytä ollenkaan tietävän, että hänellä on täällä kas-
vamassa niinkin iso rahasumma, niin minä ehdotan, että
lähetämme hänelle nyt aluksi vaan pienemmän summan,
vaikkapa sen kaksisataa markkaa, ja ilmoitamme rehelli-
sesti hänelle kuinka suuri hänen perintönsä on. Vaatikoon
hän sitten, jos tahtoo, koko summan itselleen lähettämään;
kyllä kuukaudessa on vielä niin paljo aikaa, että kirjeet
ehtivät edestakaisin kulkemaan. Jos hän sitte lupaa lopun
omaisuudestaan meille perinnöksi, niin saatamme sen hy-
vällä omallatunnolla jakaa; taikka jos hän sen vaatii itsel-
leen lähettämään, niin on se lain ja oikeuden kannalta
katsoen hänen käteensä toimitettava viimeiseen ropoon asti."

Joonas odotti, että Heikki tuohon jotain vastaisi,
mutta se ei puhunut mitään. Ukko ei myöskään virkan-
nut sanaakaan, vaan istui hiljaa ja silmäili toisinaan sala-
vihkaa Joonasta, sekä näytti olevan tunteiden vallassa.

<
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Tuota ei Joonas huomannut, sillä eipä hän niin tark-
kaan appeansa silmäillytkään, että olisi tämän silmistä
osannut sisällisiä tunteita selvittää. Senpä vuoksi hän
tältä kysyikin:

«Mitä arvelette tuosta ehdotuksesta ?“

«Minä arvelen, että kyllä se niin on tehtävä kun sinä
sanot," vastasi ukko.

Nyt seurasi taas vähän aikaa kestävä äänettömyys,
jonka ajalla Joonas rupesi miettimään, että nyt olisi ehkä
sopiva aika raottaa sitä vieraaksi tekevää sulkua, joka
häntä ja noita toisia miehiä turhanpäiväisten ennakkoluu-
lojen tähden eroitti toisistaan. Mietteistä työhön! Seurauk-
set eivät voisi asiaa ainakaan hullummaksi tehdä.

«Hyvät ystävät," alkoi Joonas puhua, «minulle ru-
peaa käymään kovin rasittavaksi tämä tämmöinen 010 ja
elämä, kun me, jotka olemme likeisesti heimolaisuuden
siteillä toisiimme yhdistetyt, elämme ihan erillämme ja
vallan vento-vieraina toisillemme." Heikki ja vaari liikah-
tivat ja näyttivät olevan samallaisessa tilassa kun velka-
mies, jolle velkoja jo seitsemännen kerran tekee vaati-
muksensa.

Joonas jatkoi:
«Pahalla mielellä näen usein, kuinka te molemmat

kartatte minun seuraani, ikäänkuin olisin kärme. Erit-
täinkin se kummastuttaa minua, kun tekin vaari, niin har-
voin tulette tupaani, tuskin kerta kuukaudessa ja silloinkin
hyvin pikaisesti; sinä, Heikki, olet tuskin pari kertaa
käynyt meillä sen jälkeen kun talosta lähdit. Minä aina-
kin luulisin, että joka ihmisellä on joskus halua käydä
istahtamaan ja entisiä aikoja muistelemaan syntymä kotinsa
armailla raheilla. Minäkin, vaikka ei Niemelä minun syn-
tymäkotini olekaan, käyn mielelläni hyvin usein siellä ja
olen aina sieltä palattuani, ikäänkuin vuotta nuorempi mie-
leltäni. Muuten on kyläläisilläkin meistä hyvin paljon pu-
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liuttavaa. tämän asian tähden. Vaan jos minussa syy on
siilien, että yälisuhteemme näin on, niin sanokaa hyvät
miehet, mikä se syy on, ja samalla myös keino, jolla sai-
simme tämän elämämme ikävän kohdan korjatuksi. 1' Joo-
nas lopetti ja katsahti kysyväisesti appeansa ja Heikkiä.

»Etpä sinäkään ole käynyt meillä, niin en minä ole
viitsinyt tulla teille,“ virkkoi Heikki välinpitämättömästi.

»Katsos veikkonen, se on aivan toinen asia, käydä
kylässä taikka entisessä kodissa. Jos vaan sinä olisit
useammin tullut meille, niin kyllähän minäkin puolestani
olisin voinut sinun luonasi käydä, 11 vastasi Joonas.

»Taitaapa niin olla, 11 myönsi Heikki, »mutta minä
olen myös ajatellut, että kun sinä olet niin ruvennut niiden
komiain ystäväksi, niin et taida enää paljoa tämmöisistä
huolia. Sen vuoksi en ole huolinut liioin kovin kiinteästi
patinoillesi pakata —

ll

»Komiain ystäväksi, 11 matki Joonas. »Älä sinä, veli-
kulta, puhu aina niin pistelemällä. Eihän meillä ole kum-
pasellakaan oikeus määrätä toisellemme, kenenkä kanssa
saamme seurustella, eli ketä pitää ystävänämme. Tule
sinä nyt minun ystäväkseni, minä tulen sinun ystäväksesi,
niin meillä on kumpasellakin yksi ystävä lisää. 11

»Enpähän minä niin paljoa ystävistä välitäkään;
vähä niistä on hyötyä. 11

»Etkö siis tahdo minun kanssani käydä sovintoon? 11

»No miksi ei, en suinkaan minä vihata pyydä, enkä
ole vihannut tähänkään asti, 11 puheli Heikki myöntyvän
näköisenä.

Joonas rupesi nyt puhumaan ukolle;

»Eikö meidän sopisi myös tulla taas ystäviksi ? 1£ ky-
syi hän.

Ukko lepäsi vielä käsiensä nojaan kyyristyneenä ja
kasvot käsiin peitettynä.



TEEEELÄN PEEHE. 285

Vastausta ei kuulunut. Vävy luuli tuon äänettömyy-
den vielä vihollisuuden osoitukseksi ja hämmästyi.

„Mutta sanokaa, appi hyvä, mistä syystä olette mi-
nulle noin äänetön ja vastaamaton ?“ lausui Joonas melkein
huudahtaen ja siirtyi lähemmäksi ukkoa. Nyt nosti viime-
mainittu päänsä ylös. Kaikki merkit todistivat, että hän
oli itsensä kanssa taistellut kovanlaisen taistelun. Peläten,
että toiset hänen liikutuksensa huomaisivat, kiirehti hän
sanomaan:

„Muistin tuossa Willeä ja ajattelin kuinka kurjassa
tilassa se raukka on." Mutta omituisesta hätäilemisestä
voi huomata, että tuossa tuli pieni, vaikka hyvin peitetty
hätävalhe.

Hajamielisenä katsahti vanhus poikaansa ja vävyynsä,
ikäänkuin tutkiakseen, uskoivatko ne hänen puhettaan.
Joonas huomasi kyllä ukon häiriön, mutta uskoi täydelli-
sesti sen syntyneen tämän itse selittämästä syystä. Kat-
soen velvollisuudekseen osoittaa jollain tavalla osan-otta-
vaisuutta appensa suruun, sanoi Joonas:

„Kyllä se tosiaankin on hirmuinen kohtalo, kun ih-
misen täytyy koko elämänsä viettää kurjassa vankeudessa."

Taas seurasi pari minuuttia kestävä äänettömyys.
„Niin, mitä sanotte äskeiseen kysymykseeni?" Joo-

nas kysyi puolittain nöyrästi ja vaateliaasti.
Ukko kavahti kuten horroksista, mutta osotti kui-

tenkin, että hän osasi jo edeltäkäsin aavistaa kysymyksen
laatua."

„Ei minulla tietääkseni ole sinulle mitään vihaa,
mutta en tiedä kuinka sitä on tullut niin olluksi,"

vastasi hän hämillään.
„No, jollei teillä mitään suurempaa sydän-vihaa ole,

niin lyökäämme sovinnon kättä ja eletään ystävinä tästä-
lähin!" lausui Joonas innokkaasti, ojentaen kättä ukolle.
Viimemainittu otti vastaan tarjotun käden ja koki hymyillä,
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mutta se kävi kovin väkinäisesti. Hän sanoi epäileväisesti
ja hiljaa:

«Annatko sinä myös minulle anteeksi kaikki, mitä
olen sinua vastaan rikkonut?" Loppulauseessa sortui ääni
kovin alhaiseksi.

«Kaikki!" vakuutti Joonas huudahtaen. Hän jatkoi
vielä: «Olkoon tämä käden pudistus nyt välillämme ikui-
sen sovinnon solmiana. Mutta muistakaa tekin, että mei-
dän on tästälähin kumpasenkin vähän enemmän suvaitse-
minen toisemme oikkuja, sillä mielipiteemme voivat tästä-
lähin, yhtähyvin kuin tähänkin saakka, olla toisistaan
eroavaisia; me kumpanenkin olemme eri aikakauden mie-
hiä, siis kärsikäämme toistamme." Joonas hymyili hyvän-
tahtoisesti ja pudisti ukon kättä.

«Noo, —■ johan se niin on," tuumaili ukko ja
vielä pienen väliajan päästä jatkoi: «Koetetaan nyt sitten
välttää sitä entistä epäsopua, ei suinkaan se mitään sopi-
vaa ole se semmoinen 010. —Hän lopetti, mutta
kielen päällä näytti pyörivän vielä jotain hyvin tärkeätä
sanottavaa, niin tärkeätä, että sen ajatteleminen häntä
oikein vapisutti. Vaan katsahdettuaan Heikkiin ja huo-
mattuaan, että tämä uteliaisuudella häntä tarkasteli, pudis-
telihe hän ikäänkuin vilussa ja samassa näytti tuo kieleltä
ulos pyrkivä sana kadonneen.

Joonas tuskin huomasi tuota ilmiötä. Hän astui nyt
Heikin luo.

«Ja me Heikki, lyökäämme myös veljesten kättä!"
sanoi hän.

«Noo lyödään vaan, en minä joukaan tahdo rii-
taisa olla," vastasi Heikki tapansa mukaisesti, hyvin vit-
kaan tarttuen Joonaan käteen.

Ukko katseli myhäillen, sanaakaan virkaamatta lan-
gosten käden lyöntiä, mutta vaikea oli noista ryppyisistä
kasvoista huomata, josko se oli täydellisen onnen ja tyyty-
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väisyyden hymyilyä, vaiko ilveilyä, sillä tuommoisissa,
entisen viinan-orjan kasvoissa, ei pienemmät sisälliset tun-
teet juuri erittäin selvästi kuvastu.

Joonas oli iloisella tuulella.
»Mennään nyt miehet meidän tupaan ja juodaan pie-

net harjakaiset,“ ehdotteli hän naurahdellen.
Heikkikin oli toisellainen kuin ennen.
»Mitäpäs tässä nyt harjäkäisillä," esteli hän, »minun

pitäisi jo mennä kotiinkin, kohta on keski kirkon-aika.“
»No ei meidän tarvitse nyt kirkon-aikaa minunkaan

luonani millään jumalattomuudella viettää; tämä itsestään
on jo Jumalan mielen jälkeen oikein, että veljekset keske-
nänsä sovinnossa asuvat," arveli Joonas.

»Samahan tuo nyt on, mennäänpä vaan," myöntyi
Heikki. »Joudanpa nyt jo tullakin tupaasi, sillä eipä ole
siitä aivan lyhyt aika, kun siellä viimein kävin."

»Senpä viroksi! Mutta miksi tosiaankin olet niin vi-
susti pysynyt pois meiltä? sanoppas syy."

»Niinpä sitä on vieraannuttu; olen myös arvellut,
niinkuin jo äsken sanoin, ettet sinä enää huoli minun kal-
taisistani mitään, kun olet niin päässyt pitäjään komiain
tuttavaksi, ja olen myös luullut, että sinä kannat jotain
vihaa minun päälleni. Siitä syystä en ole piitannut, olen
ajatellut, että kyllähän minäkin saatan erinänsä pysyä."

Joonas nauroi. »Kylläpä sinulla on ollut turhia luu-
loja ja mietteitä," sanoi hän. »Mutta totuutta puhuen,
olen minäkin aivan samaan tapaan asiasta ajatellut; olen
näetten arvellut, että teidän kumpasenkin vasten-mielisyy-
tenne minua kohtaan, on syntyisin niiltä ajoilta, jolloin
yhdessä olimme ja välillämme toisinaan tapahtui pieniä
rettelöitä ja kinastuksia. Minä olen ne jo aikoja sitten
unohtanut, ja olisin toivonut, että te olisitte tehneet samoin.
Mitä muuten tulee tuohon »komiain ystävyyteen", niin en
ole sitä itse etsinyt, vaan he ovat sitä minulle itse tar-
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jonneet; kenties! siitä syystä, kun minä olen koettanut
vähän edistää sivistystä paikkakunnallamme. Mutta mitä-
varten meidän pitää toisiamme vihata erillaisten toimiemme
ja pyrintöjemme vuoksi? Jos minä teen näin ja te teette
noin, niin minä en pakoita teitä tekemään minun tavallani,
eikä teillä ole oikeutta pahoittaa minua tekemään teidän
tavallanne; tehkäämme kukin oman mielemme mukaan kai-
kissa asioissa ja olkaamme siltä ystävät. Kuitenkin saa-
tamme ottaa hyviä neuvoja vastaan toisiltamme, sillä „ei
oppi ojahan eikä tieto tieltä työnnä.“

„Hm! —“ panivat Heikki ja vaari.
„Pankaa nyt paappa takki yllenne ja lähtekää tu-

paan," kehoitti Joonas.
„En minä tule. Jumala varjelkoon minua enään vii-

naa ryyppäämästä!" huokasi ukko.
Heikki purskahti vallattomasti nauramaan
«Ha ha haa, vanha juoppo!"
Isä katsahti nurjasti poikaansa.
„So, soi" varoitti Joonas, «älä pilkkaa isääsi

Tulkaa vaan väri, eihän teidän olekaan pakko ryypätä, jos
ette tahdo; kyllä siellä saadaan kahviakin."

Ukko mietiskeli.
«Jahka mä nyt sitte tulisin," sanoi hän ja lähti.
Heikki nauraa hohotteli vielä:
«Ha, ha, kylläpä se olisi maailman kumma, jos te

kuolemaanne saakka pysyisitte ryyppäämätönnä —“

„Älä nyt kovin ■—■ taidatpa sinäkin tulla vielä
huomaamaan, mihin juopumus sinua vie —.“

Kun ukko tuon lausui, olivat miehet jo tupaan me-
nossa. Joonas ja Heikki astuivat edellä vierekkäin. Kun
viime mainittu kuuli isänsä lauseen ja huokauksen, sanoi
hän pilkaten:

«Kylläpä rakkaat veljet antavat synnin päästön, jos
joskus rikkookin, Hän pisti kielensä suusta ulos jakatsoi
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veitikkamaisesti Joonaasen, ikäänkuin toivoen tältä kanna-
tusta ilveelleen.

»Te saatte kärsiä vainoa ja pilkkaa omilta lapsil-
tannekin minun tähteni," huokasi ukko itsekseen, mutta
niin kovasti että toisetkin sen kuulivat.

Joonas katsahti nuhtelevaisesti Heikkiin. Viimemai-
nittu, joka nyt todella näytti olevan mielissään lankonsa
ystävyydestä, ei näin hevin tahtonut sitä kadottaa, vaan
poistaen ivan huuliltaan, pisti hän piipun hampaisiinsa, ry-
käsi ja alkoi katsella ylös, oliko taivas pilvessä.

Kun miehet astuivat Teerelän tupaan, ällistyivät ta-
lon palveliat ja emäntäkin, tuota miesten yhdessä oloa.
Ukko ja Heikki olivat hämillään ja käyttäytyivät ihan
vieraan tavoin, juuri siitä syystä, että he aavistivat, mitä
talon väki heidän tulostaan mietti. Mieluisasti pistäytyivät
he Joonaan keinutettua kamariin renkien mulkoilevain töl-
listelemisten edestä.

Joonas palasi vähän ajan kuluttua kamarista tupaan
ja sanoi Johannalle:

„Keitä nyt kahvia."
Iloisesti hymyillen A'astasi Johanna:
»No sitä keitän nyt vaikka kaksi panuullista,

Mutta mistä se kirje tuli?"
»Ka kun en lähtenyt huomata sanoa, se tuli

Willeltä. Tule itse katsomaan tänne sitä."
Joonas palasi miesten luo. Heikki oli jo hyvin siellä

perehtynyt ja katseli seinillä olevia kuvia. Joonaan sisään
tultua kysäsi hän:

»No, ensi viikollako se kansakoulu nyt alkaa?"
»Niin, ensi viikolla."
»Saatiin se tänne meidän kylään."
»Saatiin se vihdoinkin."
»Kyllä sinne nyt maksaakin vähän mieluimmin, kun

se tulee omaan kylään."
19
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«Niinkö luulet?“ nauroi Joonas.
«Niin minä luulen; näkeehän edes mitä siellä teh-

dään ja mihin rahojansa panee," tuumaili Heikki.
«Onpa tuo niinkin," myönsi Joonas.
Vaarikin sekautui nyt puheesen:
«Kyllähän se koulu muuten olisi, kun ei siellä ope-

tettaisi lapsille niin paljon kaikkia turhanpäisiä mailman
viisauksia," tuumaili hän.

Heikin teki mieli ivata, mutta ei Joonaan tähden us-
kaltanut. Joonaalla oli taasen halu ruveta järjellisesti uk-
koa vastustamaan. Mutta katsoen velvollisuudekseen py-
syttää äskeistä sovintoa voimassa niin paljon kun mahdol-
lista, jätti hän vastustuksen tekemättä, tieten, että vanhoja
ennakkoluuloja on sydämestä mahdoton irti vääntää.

Johanna tuli kamariin ja alkoi lukea Willeltä tullutta
kirjettä. Nähtyään, että veli oli anonut itsensä Siperiaan,
välähti kyynel hänen poskelleen. «Vai Siperiaan se veli
raukka menee —,“ huokasi hän luettuaan kirjeen.

Ukko näki, miten Johannan sydäntä liikutti. Hänen
kyynäspäänsä vaipuivat taas polvia vasten ja kasvot peit-
tyivät käsiin. Joonas muuttui entistä totisemmaksi; mutta
Heikki sanoi: «Mitä siitä surraan, työmies on palkkansa
ansainnut."

«Niin, niin, mutta hän on kuitenkin meidän veljem-
me!" muistutti Johanna nuhtelevaisesti.

«Noo, vaikkapa —• —“ tuumaili Heikki, mutta
ei sen enempää kuitenkaan enää vastustanut.

Kirkonaika oli jo hetkestä ohi mennyt, kun Heikki
vasta lähti kotiinsa Teerelästä, vakuuttaen Joonaalle, että
tämän pitäisi ehtoommalla tulla hänen luoksensa.

Vaari pysyi koko ajan jotenkin harvapuheisena.
Oinaan tupaansa mentyään istahti hän raskaasti pöydän
viereen tuolille ja voihkasi: «Oili! kumma, ettei tuo

asia mielestäni katoa
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alustaani. Nyt olin juuri saattamaisillani tunnustaa sen
Joonaalle, mutta oli tuo Heikkikin paikalla. Kuu saisin
häneltä varman vakuutuksen anteeksi annosta sen suhteen,
niin luulen, että pääsisin rauhaan.
on hirmuinen asia, kun noin tyyni menee omantunnon
rauha eikä se tunnu palaavan, vaikka kristiveljet ovat
monasti minulle vukuuttaneet anteeksi annon. Kun nyt
vaan tulee sopiva tilaisuus, niin tunnustan Joonaalle, että

aioin pistää vaan pienen valheen, enkä uskonut tuota sil-
loin, minkälaiset seuraukset siitä tulisivat. Ja minä vai-
vainen, joka väitin vielä Joonaan puhetta valheeksi.

Vaikka hän äsken vakuutti kaikki unohtavansa, mutta
voiko hän sitä koskaan unohtaa —?“

~Mimm on nyt niinkuin suuri taakka hartioiltani
poistettu," lausui Joonas, jäätyään Johannan kanssa kahden
kesken kamariin. „Minä olen jo pitkiä aikoja miettinyt
keinoa, jolla saisin tuon meidän välillämme olevan eripu-
raisuuden poistetuksi ja nyt se kävi ihan kuin itsestään;
ei kumpasellakaan, enempää Heikillä kuin isälläsikään,
ollut mitään syytä sanottavana. Meidän välisistä suhteis-
tamme on jo ollut kylässäkin niin huono maine, että on
monasti saanut hävetä. Mutta se vaari näytti niin
hiljaiselta ja surulliselta, etten ymmärrä, mikä hänen oli;
vaikka taisipa ne Willen terveiset häntä rutistaa."

»Kyllä varmaankin," arveli Johanna. Mutta taas
näyttäysi hänessä tuo kummallinen salaperäisyys, jota Joo-
nas oli hänessä jo joskus ennenkin huomannut, ukostakes-
kusteltaessa.

Joonas huomasi nyt, että Johannalla oli jotain, jota
hän tahtoi eikä tahtonut sanoa.

„Mitä sinulla on minulta salattavana?" kysyi hän,
varmana siitä, että teki oikean kysymyksen.

Johanna vähän säikähti.
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„Salattavaa!“ huudahti hän vikkelästi.
»Niin juuri, sinä näytät semmoiselta kun olisi sinulla

joku salainen asia sydämmelläsi," vakuutti Joonas.
Johanna joutui hämille, sillä hänellä ei ollut valeh-

telemisen luontoa ja muuten ei ollut mitään sanomista,
jollei heti tahtonut tunnustaa.

„Yoi ystäväni/' sanoi hän vihdoin, „minä luulen tie-
täväni, mikä syy isälläni on, jonka tähden hän sinua kam-
moo ja sinun parissasi on harva-puheinen, hän on sen mi-
nulle sanonut, mutta myöskin pyytänyt, etten minä sitä
kenellekään, ei sulullekaan sanoisi, ja minä olen luvannut.
Mutta odota vielä joku aika, kyllä hän sen sinullekin sanoo.“

»Mikähän erinomainen asia se sitte on?“ ihmetteli
Joonas.

»Kyllä sinä sen vielä tietää saat. Kumma, ettet
osaa sitä nyt edes aavistaa!"

XXYII.

Vihdoinkin monien puuhain ja kiivasten sana-
sotain jälkeen, oli kansakoulu Suhjalankylässä saatu täy-
teen kuntoon. Monta työpäivää oli Teerelän Joonaskin
sen hyväksi uhrannut, ensinnä asian jalalle saattamisessa
ja vihdoin toimeen panemisen puuhassa. Kyllä moni koto-
nansa harmaantunut ukko, sekä kokemuksesta viisastunut
nuorempi isäntä, arveli, että »kovinpa sillä Teereläisellä
on aikaa." Mutta sitten kun he näkivät, että Teereläisen
aika todellakin riitti hyvin omiksi tarpeiksikin, niin sanoi-
vat he koulupuuhia tarkoittaen: »mitähän tuommoisesta on
hyvää?" Siis Joonaan vastustajat näkivät aina jotain moi-
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tittavaa hänen puuhissaan. Mutta mitä kummaa se sitten
oli, sillä Joonaskin moitti vastustajansa puuhia. Siis luon-
nollinen seuraus: ..Niin metsä vastaa, kuinka sinne kiu-
kutellaan.”

Apen ja vävyn väli oli viimoiksi kerrotun sovinto-
juhlan jälkeen pysynyt jotenkin hyvänä. Mutta sen py-
syttäminen olikin nyt jo jotenkin helppoa, entiseen verra-
ten, sillä riidan vaikuttimet olivat ukosta ruumiin terveyden
kanssa kadonneet; hän, näetten, ei saavuttanut enää entistä
terveyttään sen jälkeen kuin Kuppilan salissa sairastui.
Ja taisipa uskontokin jotain tuhoja tehdä entiselle riidan
halulle. Mikä lieneekin paraiten häneen vaikuttanut, mutta
se kuitenkin on' varmaa, ettei hän enää aivan usein ru-
vennut moittimaan Joonaan tekoja ja toimia. Toisinaan
kuitenkin hyvin kärtyisellä päällä ollen, sattui hän ikään
kuin vahingossa härnäämään talon palvelus-väelle jotain,
mutta milloinkaan ei suoraan Joonaalle. Kansakoulun suh-
teen teki hän kyllä muistutuksia ja moitteita uskonnolliselta
kannalta, niin kun useat „veljensäkin“, väittäen aina, että
lapset siellä oppivat jumalattomiksi, viisastelleiksi, lais-
koiksi y. m. Joonalle hän toisinaan saarnasi ja neuvoi
tätä aikanansa katsomaan eteensä, ennenkuin on myöhäistä.
Tämä tunnusti kyllä muistutukset oikeiksi, mutta toisinaan,
kun ukko oikein innostuneena veti esiin raamatun lauseita
ja erehtyi niissä niin, että värsyjen tarkoitus oli vaikea
selville saada, otti Joonas hyväntahtoitesti asiaan kiinni ja
oikaisi erehdys-paikat. Tuo ei ollut ukolle oikein mieleen,
että „suruton“ kelpasi oikomaan „kristityn“ lausumia vär-
syjä. Sen vuoksi hän usein semmoisessa tapauksessa päätti
keskustelun sanoilla: „Niin, no, mitä se auttaa, vaikka
kuinka tarkkaan tuntisi koko raamatun, kun ei pane sille
mitään arvoa?” Tuo muistutus oli kyllä oikea, vaan ta-
vallisesti tuli se vaan aina silloin, kun hän väittelyssä tap-
piolle joutui.
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Mutta vieläkin teki Joonas toisinaan sen huomion, ettei
appensa mielellään jäänyt hänen kanssansa kahdenkesken.

Polku Rupelasta Teerelään oli pysynyt hyvin auki.
Se oli suuremmaksi osaksi Heikin ansio, sillä harvemmin
kulki siinä Joonas, kumpasenkin emännät vielä paljoa har-
vemmin. Joonaan ansioksi siinä oli luettava se, ettei hän
enää tehnyt Heikille alinomaisia muistutuksia, niinkuin entis-
aikoina. Hän oli tullut huomaamaan, että täytyy myöntää
vieressänsä sijaa toisellekin ja ettei maailmaa juuri sil-
mänräpäyksessä toiseksi muodosteta suurimmallakaan in-
nolla. Senkin tähden oli Heikki mielellään Joonaan ys-
tävä, kun Joonas oli pitäjän komiain ystävä. Kuka ei
siis jollain tavalla tahtoisi olla edes „komiain ystäväin
ystävä."

Muuten elettiin Rupelassa entisellä tavalla. Heikki
muisti vielä melkein joka päivä uhkailla kuusituumaisen
rautanaulan kanssa käydä kahvipannun vapauden kimppuun.
Mutta Miina uskalsi aivan suurella luottamuksella sanoa:
„Tee niin," eikä Heikki kuitenkaan tehnyt.

Saaraleena oli päässyt ruotiin, kuten edellä jo ker-
rottiin. Hänen politiikkinsa oli muuttanut suuntaa: hän va-
kuutti jokaiselle, että Teerelän Johannan vertaista emän-
tää ei ole koko Suhjalan kylässä toista. Ihmiset nauroi-
vat, kun muistivat entisiä; mutta harvat hänen kehumisiaan
sentään valheeksi väittivät. Johanna nuhteli Saaraleenaa,
mutta hänen puheensa vaikutti samaa kuin musiikki tans-
sivain jaloissa: lisää intoa.

Willeltä oli tullut heti vastaus ja sydämmellinen kii-
tos rahakirjeesen. Hän oli pyytänyt, että hänelle lähetet-
täisiin rahaa vielä 200 markkaa, joten hän tulisi saamaan
puolen omaisuudestaan. Loput oli hän testamentannut tasan
veljen ja sisaren lapsille, muistoksi onnettomasta enosta,
joka viinan ja hurjan luonnon tähden joutui »elävänä hei-
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vettiin," kuten hänen sanansa kuuluivat. Hänen pyyntönsä
lisä-rahan lähettämisestä oli heti täytetty.

Oli muuan ilta. Joonas palasi pari päivää kestä-
neeltä matkalta kotiin. Heti tupaan tultuaan sai hän kuulla,
että vaari oli sairastunut sängyn omaksi ja oli useita ker-
toja kysellyt häntä. Hän meni piha-tupaan.

»Ka, joko se on tullut!" huudahti Johanna, joka oli
vaarin tuvassa, eikä tiennyt Joonaan kotiin saapumisesta.

„Jo vihdoinkin; olenpa viipynytkin kokolailla," vas-
tasi Joonas ja astui vuodetta kohden.

Ukko jo raoitti vuoden edessä olevaa esirippua.
»Jopa olet vihdoinkin tullut," sanoi hän vaivaloisella

äänellä.
»Ripeäksikö nyt olette noin tullut?" kysyi Joonas.
»Niin olen - minä olen nyt kovin kipeä —.“

»Jokohan kuolema lähestyy?"
»En tiedä, hyvin tämä nyt kummalta näyttää,

ei taida kuolemakaan enää kaukana olla."
»Jopa • eipä sitä tiedä —,“ sanoi Joonas huoka-

ten ja istui.
Nyt oli vähän aikaa hiljaista. Ukko veti usein hen-

käyksiä niinkuin olisi aikonut jotain sanoa. Vihdoin käänsi
hän päänsä äkkiä Joonaasen päin ja kohotti tälle kättä.

»Oi Joonas!" sanoi hän, »anna minulle kätesi."
Johanna aikoi lähteä pois huoneesta, vaan ukko kielsi:
»Älä mene Johanna, ole vaan täällä. Kyllä sinä

tiedät jo entisestään tämän asian."
»No mitä nyt?" kysyi Joonas osanottavaisesti ja

kummastuen.
Ukko hengitti raskaasti ja rupesi sitten puhumaan.
»Oi hyvä vävyni! Nyt vasta saatan sinulle ilmoittaa,

että minä,
väärän valan, sen Tervahaudan Johan puolesta.
Minä kyllä muistin kaikki, mitä hän yöllä minulle
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kertoi, mutta minun sokeuteni saattoi minun semmoiseen
työhön oili! Minä eu osannut aavistaa näitä seura-
uksia.
että sinä valehtelit; - —•— aioin saada sinun syypääksi
siihen rikokseen, johon olin itse hirmuisimmalla tavalla lan-
gennut -

«Voitko sinä antaa minulle ikänä anteeksi tätä ri-
kosta? Sinä yksin tiedät kuinka ehdollinen se oli, sillä
kaikki muut ihmiset luulevat, että minä olin silloin niin
juovuksissa, etten voinut muistaa koko asiaa. Annatko
anteeksi ?“

Joonas oli kummastunut ja liikutettu.
«Annan kaikesta sydämestäni, mutta oletteko sopinut

■siitä asiasta Jumalan kanssa? 1 ' Joonaan silmissä kiilui
kyyneliä.

«Olen!" vastasi ukko, «sillä veljeni ovat minulle mo-
nasti vakuuttaneet Jumalan anteeksi annon janyt, kun sinä
sen vielä vakuutat, niin saan täydellisen rauhan.
Niin sinä siis annat anteeksi?"

«Annan."
«No sitten olen ijäisesti rauhassa. Kiitos si-

nulle, ettäs muu vapautit! Voi kuinka monta kat.
kerää hetkeä tuo ajatus on minulle tuottanut —■— —-

ja kuinka monasti olen päättänyt siitä sinulle puhua,
mutta eu ole uskaltanut, sillä minä olen pelännyt,

että sinä vaan minua uuhtelisit, joten sydämeni kipu olisi
tullut kaksinkertaiseksi nyt se tuntuu niin helpolta,"

Johannakin pyyhki pisaroita silmistään.
«Enkö minä saa noutaa pappia teidän luokseuu e?"

kysyi Joonas.
«Älä huoli hakea. Täällä on monta krist iveljeä;

jotka voivat lohduttaa, jos hätään tulen. Mutta nyt on
minun sydämelläui lepo, täydellinen lepo; minä tiedän, että
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Jesuksen Kristuksen veri puhdistaa minun kaikista syn-
neistäni."

Johanna aikoi sanoa jotain kehoittaaksensa pappia
hakemaan, mutta silmäyksellään kielsi miehensä häntä
puhumasta.

„Oi josko silloin, kun aikani tulee ottaa tuo ääretön
askel, voisin olla noin varmasti vakuutettu, että tulen rau-
han saavuttamaan!" ajatteli Joonas ja katseli miettiväisenä
appeansa, joka nyt rauhallisesti hengittäen makasi.












