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«Kot, kot« ja «tip, tip«.
Matti rakenteli tervahautaa Sammaliston perukalla. Samassa

•korvessa oli paljon metsänriistaa, ja Mikko-Repolainen hiiviskeli
•siellä kasvatellen herrasmahaa lintupaisteilla. Metso näki kuinka
moni veli ja sisar joutui siellä, maassa varomattomasti ruokaa et-
siessään, Mikko-Repolaisen saaliiksi. Nyt hänen tuli rakentaa pesä
ja istua siinä hautomassa neljättä viikkoa. Siksi häntä pelottikin,
että jos Mikko-Repolainen sattuisi vaikkapa yön pimeydessä hiipi-
mään ja kaappaamaan hänet suuhunsa. Hän päätti tuppautua Ma-
tin kanssa väleihin. Ensin oli kuitenkin tiedustettava, josko Matti
häntä suvaitsisi.

Matti söi päivällistään kuusen alla. Metso läheni häntä rohke-
asti ja sanoi:

«Kot, kot, kot!»
«Tip, tip», vastasi Matti.
«Kot, kot», läheni metso.

xTip, tip», mairitteli Matti ja viskasi leipäpalan metson eteen.
Metso söi sen ja läheni yhä. Ja Matti heitteli aina uusia leipä-

paloja.
Viimein metso oli tullut ihan Matin luo. Matti antoi vielä yh-

den leipäpalan ja siivosi sitten eväänsä. Metso läheni ja noukki
murut.

Matti istui nyt mättäälle, latasi piippunsa, sytytti sen ja alkoi
vedellä ruokasavuja. Metso katseli toisella mättäällä kuinka savupil-
vet ilmaan kohoilivat.

Viimein Matti oikaisi itsensä ja nukahti.
Tuttavuus olikin nyt jo solmittu ja tällä perusteella rakensi

metso Matin ruokalevon aikana seuraavan kuusen juurelle itselleen
pesäntapaista.

Aamulla jo ennen kun Matti työhön tuli, laski metso pesään
yhden munan varovaisuuden vuoksi aluksi vain yhden. Matti ei
«iihen koskenut. Seuraavana päivänä lisäsi metso toisen ja niin
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päivä päivältä aina yhden kerrallaan. Tällä tavalla vähitellen kas-
vattaen Matin rehellisyyttä.

Kun lukumäärä oli täysi, istui metso munien päälle ja alkoi,
hautoa. Matti yhä laitteli tervahautaansa. Viimein Matti sytytti ter-
vahaudan palamaan., Yhdessä he sitä vahtivat ja yksiä eväitä söivät.
Matti söi ensin ja metso emäntäpuolena siivosi pöydän, söi murut

ja muut ruuanjätteet. Kun Matti nukahti, vahti metso yksin sillä
aikaa ja sanoi aina: «kot, kot!» milloin savua alkoi enemmin tup-
ruta. Matti taas - piti huolen siitä, ettei Mikko-Repolainen uskaltanut
tervahautaa lähennellä. Näin he elivät useoita viikkoja.

Kun Matti kokoili viimeisiä tervoja, syntyivät samana päivänä
metson pojatkin.

Matti otti tervaämpärinsä ja työkalunsa, ja metso poikineen
saatteli häntä kotiveräjälle.

Siinä metso vielä kerran sanoi:
«Kot, kot!»

’Ja Matti:
«Tip, tip!»

Mikko ja Liisa.
Mikkolassa oli iso liinaharja hevonen, jonka nimi oli Liisa, ja

pieni pellava-pää poika, jonka nimi oli Mikko. Mikko ja Liisa olivat
niin hyviä ystävyksiä, että he ymmärsivät toistensa puhetta, vaikka
puhuivatkin eri kieltä,

Kun Mikko sanoi: «Tule Liisa tänne! Minä silitän sinun kau-
laasi ja otan pois tukan silmiltäsi.»

Vastasi Liisa: «Höhöhö!»
Se merkitsi; «Minä tulen.»
Mikko silitti kaulaa ja sanoi: «Huomenna minä tuon hatullani

sinulle kauroja.»
Liisa vastasi: «Höhöhö!»
Se merkitsi: «Kiitos ystäväni. Minä odotan.»
Sitten Mikko otti tukan pois Liisan silmiltä ja pyyhki pienellä

kädellään Liisan silmistä pölyn, jota maantieltä oli tomunnut.
«Höhöhö!» kiitti Liisa.
Mikko katseli vielä Liisaa ja Liisa Mikkoa.
Mikko kysyi viimein: «Mitä mietit Liisa kulta?»



Liisa vastasi: «Höhöhö!»
Se merkitsi; «Etkö voisi, ystävä kiltti, löytää minulle vähän

leipää? Söin tuolta aidan vierustalta nokilaisia ja nyt ne niin kovas-
ti polttavat kurkkuani.»

«Odota! Minä haen», vastasi Mikko ja lähti.
Liisa, joka ymmärsi Mikon puheen, tuli ihan portaiden eteen

vastaan.

Kun Liisa oli leivän syönyt, olisi se tahtonut oikein kädestä
kiittää Mikkoa. Mutta Liisalla kuten hevosilla yleensä ei ol-
lut kättä, siksi se vain kielellään nuoli Mikon kättä, nosti päänsä,
hymyili ja hohotti.

Sillä se tahtoi ilmaista, että kurkkua lakkasi kirvelemästä.
Seuraavana päivänä toi Mikko Liisalle hatullisen kauroja. Hän

tahtoi aina täyttää mitä oli luvannut. Liisakin sen kyllä tiesi ja sik-
si se unissaankin muisti Mikon lupauksen ja odotteli kauroja.

Kun Liisa oli kaurat syönyt, kiitti se taas nuolemalla ja höhöt-
tämällä niinkuin hevosilla on tapana kiittää.

Mikko meni nyt aidalle ja huusi: «Tulepa Liisa tänne! Minä
tahdon opetella ratsastamaan.»

Liisa ymmärsi sen ja tuli Mikon luo aidan viereen.
Mikko hajotti jalkansa ja kiipesi Liisan selkään.
Liisa kopeloi turvallaan Mikon jalkaa saadakseen selville jos-

ko Mikko pysyisi seljässä. Sitten se alkoi kävellä hiljalleen ja varo-
vasti alamäkeen pitkin aitavierustaa.

Mikko nykäsi harjasta ja karjasi: «Juokseppa Liisa vähäsen!»
Liisa luimisti korviaan. Hän ikäänkuin tahtoi sanoa: «Sinä pu-

toat». Sillä Liisa tiesi ettei juoksu voi mennä niin tasasesti kuin
käveleminen. Kun Mikko nykäsi vielä uudelleen, niin Liisa alkoi
juosta hölkkiä.

Silloin Mikko putosi selästä ja meni ihan Liisan jalkoihin. Hä-
nen reitensä sattui Liisan etujalan alle.

Liisa, joka muisti, että juuri siihen jalkaan lyötiin aamulla uusi
kenkä ja että naulan päät olivat hyvin teräviä, kannatti äkkiä jal-
kaansa, kun tunsi jotain jalkansa alla ja kaatui nurin aitaviereen.
Pää sattui aitaan ja otsa meni rikki. Mutta niin pian kun se jaloil-
leen selvisi, pyörähti se Mikon luo, kopeloi liikkuvalla ylähuulel-
laan Mikkoa ja kysyi: «Höhöhö!» Se merkitsi: «Sattuiko sinuun
pahasti, Mikko kulta?»
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«Ei pahasti», vastasi Mikko huuli vähän alaspäin kämpyrässä
nousi. Silloin hän huomasi, että Liisan otsasta vuoti ver-

ta. Hän itki ja pyyhki verta Liisan otsasta. Liisakin huomasi, että
naula, oli raapassut rikki Mikon paljaan reiden, ja Liisakin itki ja
nuoli Mikon reittä.

11.
Kevättalvella loppui Mikkolasta leipä, kaurat ja heinät, ja sil-

loin täytyi isän myydä Liisa ja rahoilla ostaa perheelle leipää.
Katkerasti Mikko itki kun Liisaa lähdettiin viemään. Usein

hän itki muulloinkin Liisaa muistellessaan ja näki unta Liisasta.
Itki se Liisakin siellä uudessa kodissaan ja näki Mikosta unta.

Uudessa kodissa annettiin Liisalle ruokaa vähän, sidottiin vain
kiinni katoksen alle vanhaan reen raakkiin. Siinä sitä sai liassa ja
tuiskussa yöt värjöttää. Aamusin hän aina vilkasi portille päin, sillä
hän näki yöllä usein sellaista unta, että Mikko tuli vapauttamaan
hänet vankeudesta.

Päivällä vedätettiin Liisalla suuria kuormia, niin suuria, että
sai usein polvillaan rehmiä ennenkuin sai reen liikkumaan eikä ku-
kaan auttanut. Välin ajettiin niin kovasti, että hiki valui joka kar-
vasta. Silloin jänöttäkin usein surkeasti. Hän koetti pyytää vettä,
vaan sitä ei annettu. Täällä näet ei kukaan ymmärtänyt hevosten
kieltä.

. Vaikka Liisa panikin kaikki voimansa liikkeelle kuormaa ve-
täessään ja maantietä juostessaan, niin sittenkin häntä lyötiin ar-
mottomasti. Silloin Liisa aina kaipasi Mikkoa. Hän huokasi syvään,
mutta hänen huokaustaan ei kukaan kuullut.

Kerran hän oli isäntänsä kanssa kaupungissa. Koko päivänä
ei hänelle annettu ruokaa eikä vettä yhtään, ei viety edes katon alle,
vaikka satoi taivaan täydeltä.

Vasta iltapimeällä tuli isäntä, potkasi turpaan, päästi irti, nou-
si kärryihin ja alkoi lyödä, ruoskia, kirota ja riuhtoa ohjaksista.
Liisa juoksi minkä jaksoi ja pelkäsi niin, että koko ruumis vapisi,
ja isäntä, joka oli juovuksissa, vain yhä enemmän huusi, löi ja riuh-
toi. Liisalla oli suupieletkin jo veressä. Silloin yhtäkkiä katkesi toi-
nen ohjas, mutta isäntä ei lakannut vieläkään. Hän riuhtoi yhdestä
ohjaksesta.

Liisa juoksi lähemmä ja lähemmä maantienlaitaa. Isäntä vielä
kerran riuhtasi siitä yhdestä ohjaksesta. Silloin kaatua retkahtivat
kärryt kanavaan ja isäntä jäi kuorman alle. Aisat katkesivat ja Lii-
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sa tunsi päässeensä vapaaksi. Nyt ei Liisa katsonut enää jälkeensä.
Hän ei tahtonut tietää miten isännälle kävi.

Hän juosta laukkasi yhtä päätä Mikkolaan ja pihalla himasi
niin kovasti, että Mikko, joka parhaillaan näki unta Liisasta, heräsi.

Mikko tunsi Liisan äänen ja tuli ulos.
«lihohoho!» valitti Liisa.

Se merkitsi: «Mikko kulta, .auta minua!»
Mikko päästi vempeleen, länget ja aisantyngät Liisan niskaa

painamasta, taputti kaulaa, otti tukan pois silmiltä ja pyyhki silmät,
jotka nyt olivat sekä kyynelistä että tomusta tulleet paksuun likaan
eikä kukaan niitä ollut puhdistanut.

Ja Liisa nuoli Mikon kättä.

Tupakkajuifu.
Reino ja Tauno olivat miehiä, ainakin omasta mielestään, vaik-

kei heillä ollutkaan vielä täysiä miehen oikeuksia. Hevosta he osasi-
vat ajaa. Osasivatpa he mättää halkoja ja hiekkaa kärryihin ja kär-
ryistä pois. Tauno osasi kyntääkin leikkiauralla, kun Reino oli
hevosena. Mutta olisivatko he osanneet tupakkaa polttaa, sitä
lie eivät itsekään tienneet. He olivat nähneet kuinka isä vieraiden
kanssa istuskellessa puhalleli ilmaan paksuja savupilviä, ja silloin
se keskustelukin näytti luistavan.

Joskus he tekivät- itselleen puupiiput, istuivat pöydän luo, pu-
helivat hevosista ja rukiinkynnöstä, imivät niitä piippujaan ja
syljeskelivät. Vaan ei se sittenkään mieheltä tuntunut, kun savua
•ei ilmoille saanut.

Herran he veivät sedän paketin postiin ja setä antoi heille
palkaksi ruplan.

Nyt heille juolahti mieleen kerrankin polttaa oikeaa tupakkaa.
He menivät puotiin ja ostivat laatikon savukkeita. Sitten he me-
nivät metsään leikkituvalleen. Siellä he sytyttivät tupakat ja alkoi-
vat kumpikin kehua hevostaan. Savu pöllähteli ilmaan. Olisi sitä
saanut tupruta paljon enemmänkin.

Silloin heille juolahti mieleen uusi keksintö. He sytyttivät
neljä, viisi savuketta yhtaikaa. Nyt savupilvi sakeni aika paljon.
Sitä tuli kuin isolta miesjoukolta. Vähitellen he sytyttelivät
yhä lisää, kunnes oli kummankin suussa niin paljon kuin pikku-
imuliea rakoon »mahtui, ja savu yhä sakeni.
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Mutta ennenkuin jutut kyntöihin ennättivät, syttyi koko metsä

tuleen. Siinä paloi leikkiinpä kaikkine kaluilleen. Paloipa Taunon
hattu ja Reinon saappaatkin. Töin tuskin pojat itse pelastuivat.

Tupakka alkoi kääntää mieltä ja huimata päätä. Koko maa-

ilma pimeni ja voimat loppuivat.
Kun he heräsivät, olivat he rinnakkain sängyssä. Äiti hautoi

kylmällä vedellä päätä ja mätti lusikalla maitoa: suuhun.
- «Paloiko metsä?» kysyi Reino.

«Paloi», vastasi äiti.
«Paloiko tupa?» kysyi Tauno.
«Paloi tietysti», vastasi äiti.
«Entä minun kenkäni ja Taunon liattu?» jatkoi Reino.
«Paloivat nekin tuvan mukana», vastasi äiti.
«Paloiko mitä muuta vielä?» lisäsi Tauno.
«No, paloihan se sedän antama rupla, kun te sen itse syty-

titte», virkkoi äiti surullisena.
Tämän jälkeen eivät nämä pojat tupakkaa suuhunsa panneet,,

ja miehiä heistä tuli. Viisaita; miehiä tulikin.
Ja viisaat miehet eivät koskaan polta tupakkaa.

Lapsia, jotka eivät ymmärtäneet äidinkieltään.
Peltolan vanha musta kana halusi lapsia. Oletteko nähneet

kanan poikasia? Ne ovat pieniä ja sieviä kuin varpusia, mutta
paljon kauniimpia; ja sukkelampia.

Sen vanhan kanan nimi oli Maija. Maija teki pesänsä aitan alle.
sellaiseen paikkaan ettei sitä kukaan löytänyt. Sinne se muni- vähi-
tellen suuren joukon munia eikä sitä kukaan tiennyt. - Sitten se
asettui niiden päälle ja alkoi hautoa.

Eräänä päivänä kun emäntä kutsui Maijaa päivälliselle, ,ei
Maija tullutkaan. Hän ei malttanut keskeyttää hautomista. Nyt
alettiin Maijaa etsiä ja löydöttiinkin. Hänet viskattiin pois pesältä
ja ryöstettiin munat. -

Maija käveli suruissaan,, pörhisteli itseään ja hyräillä ruksut-
teli yksikseen. Vähän väliä se meni sinne tyhjään pesään istuske-
lemaan. Siellä se muisteli viime kesäisiä lapsiaan, niitä pikku tyt-
töjä ja poikia, jotka niin sievästi leikkivät hänen
kun hän pellolta matoja ja siemeniä etsi. Taas tuli niitä munia
niin kauhean ikävä, eikä uusiakaan saanut syntymään.
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Viimein toi emäntä Maijan alle yhdeksän ankan munaa. Näyt-
tivät ne Maijasta vähän isonlaisilta, mutta omikseen hän niitä silti
luuli. Maija alkoi niitä hautoa. Kovin paljon ne kaipasivatkin
hautomista. Viime kesäisistä tuli pojat kolmella viikolla. Näitä
piti hautoa neljä.

Neljännen viikon viimeisenä aamuna alkoi kuulua siipien alta
heikkoa, tumma-äänistä niuskutusta. Ei se ollut reipasta; (terävän

heleää kananpoikien pipattavaa puhetta. 'Mutta, lapsien ääntä se
silti oli. Niin kana ainakin uskoi. Samalla tuntui siellä liikeli-
timistä. Jo pisti yksi leveä nokkakin esiin. Kana äanuähti kutsuen
lastaan näkyviin. Mutta se ei tullutkaan, veti vain päänsä takaisin
siiven alle.

Iltapäivällä kävi Maija vähän oikaisemaan jalkojaan ja ko-
toutui jaloilleen. Silloin syöksähti alta seitsemän isoa, leveänok-
kaista, keltaista palleroa. Ne eivät juosseet piiperrelleet keveästi
kuin kananpojat,, eivätkä puhelleet pipatelleet sukkelaan kuin ne
viime kesäiset. Menivätpähän vain laahustivat vatsallaan pitkin
maata ja vikisivät mennessään.

Kanamamma katseli hetkisen. Kauniita ne eivät olleet. Muitta
kuten kaikki äidit rakastavat rumia lapsiaaukin yhtä paljon kuin
kauniita, niin kanamammakin. Hän lähti aika kyytiä lapsiensa
perästä. Ne menivät pitkin pellon piennarta yhä metsään päin.
Kanamamma koitti estää. Hän tiesi että metsässä oli variksia,
haukkoja, kissoja ja kettujakin. Siksi hän juoksi eteen ja puheli r

«Kakkak, kakkak. Lähtekää tänne päin.» Ja koetti mairitella
kääntymään takaisin, tai edes sivulle tekemään käännöksen. Mutta
ne eivät huolineet mistään, sillä ne eivät ymmärtäneet äitinsä kiel-
tä. Menivät vain suoraa päätä metsää kohden. Siellä tapasivat
polun, jota myöten laahustivat edelleen. Mamma koetti asettua
tiellekin, vaan ne väistivät ja menivät yhä edelleen.

Viimein tuli lampi eteen. Kanamamma toivoi niiden edes siinä
seisattuvan, kun tulee vesi vastaan ja kokonainen syvä järvi. Mutta
mitä vielä! Ne menivät yhtämittaa suoraapäätä järveen. Ja taas

aika kyytiä edelleen. Ne näet osasivat uidakin. Ja mamma, joka
ei ollut ikinä koipiaan kastanut, ei uskaltanut veteen mennä. Hän
juoksenteli pitkin rantaa edestakaisin hädissään neuvottomana ja
pani liikkeelle kaikki sanansa mitkä osasi. Hän huusi:

«Kakkak, kokkok, kukkuk, kutkut, kutkut.»
Oli jo löytävinään madonkin ja alkoi huutaa:

f «Tututu, tututa, tutututu.»
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Tuolla niitä vielä vähän näkyi ja kuului. Lopulta lakkasi nä-
kymästä ja kuulumasta. Mutta kanamamma yhä kutsui.

Niin katosivat sellaiset lapset, jotka eivät ymmärtäneet äidin-
kieltään.

Ystäviä ja vihollisia.
Oli kylmä talvipäivä. Yöllinen lumisade oli peittänyt kaikki.

Ei näkynyt heinänkortta, johon lumi ei olisi takertunut. Kyyhky-
nen oli saanut huonosti ruokaa edellisinäkin päivinä, ja nyt se ei
löytänyt pienintäkään siementä, jolla olisi hiutovaa. nälkäänsä sam-
muttanut. Sen lisäksi oli vielä kauhean vilukin siinä riihen räys-
täällä hymyttäessä. Tässä hän muisteli entistä kotiaan. Hän
näet oli pikeastaan kaupungin lapsia ja vain sattuman kautta jou-
tunut maalle. Kerran oli varomattomasti mennyt noukkimaan kau-
roja maalaisen kuormasta, ja silloin maalainen heitti hevosloimen
hänen päälleen, sai kiinni ja kuljetti kotiinsa. Täältä hän tosin
pääsi karkaamaan, mutta kaupunkiin ei enää osannut. Nyt palasi-
vat mieleen ne monet runsaat kaura- ja ryyniaarteet, joita kau-
pungin toreilla ja makasiinien portailla kyyhkysparvet tapasivat.
Näitä ja sukulaisiaan muistellen herahti vesi kielelle ja kyynel sil-
män nurkkaan. Kylmä tuuli puhalsi vasten silmiä, ja kyyhkyn kyy-
nel putosi jääherneenä riihen kupeelle. Vilu taas viilsi ruumista ja
nälkä näiversi närää.

Silloin hän levitti pienet valkeat siipensä ja lensi ta-
lon portaille. Siitä tassutteli rohkeasti eteiseen, ajattelemat-
ta edes vaikka kissa olisi istunut nurkassa. Joku raotti ovea, ja
kyyhkynen lennähti portaille. Sieltä ei kuitenkaan ketään tullut.
Ovi jäi vain raolleen ja herne vierähti eteisen lattialle. Kyyhkynen
kiiruhti ja noukkasi.

Tuli toinen, kolmas, neljäs ja niin aina loppumattomiin, mutta
yhä lähemmä ja lähemmä oven rakoa. Viimein ne tipahtelivat kyn-
nykselle ja pirtinsillallekin. Mutta eihän siinä auttanut arkaile-
minen, kun oli nälkä ja valkeat, isot herneet, joita harvoin oli
saanut maistaakaan, ihan herkkua.

Kun kyyhky oli kylläkseen syönyt, kumautti se pari kertaa
kiitokseksi ja aikoi lähteä riiheniräystäälle takaisin. Mutta ovi
«likin hänen huomaamattaan painunut kiinni. Kyyhkyraukka oli
taas vanki.
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Lapset löivät käsiään ja kiljasivat:
«Ai miten kaunis kyyhkynen! Niin on kuin enkeli».
Kyyhky ponnahti lentoon ja lenteli ympäri huonetta, pari

kertaa kohti ikkunaakin, vaan ulos ei päässyt.
Samassa heräsi kissa-Ma.tti uunin päällä. Se alkoi hyppiä sil-

lalla sitä mukaa ja lyödä kämmeniään yhteen. Sen leuat ihan
virtana vapisivat.

Matti potkaistiin eteiseen. Eikä sitä näkynyt moneen päivään.
Kyyhky istui uunin reunalla ja ai, kuinka siinä oli läm-

min! Ihan kesän kuumat palasivat muistiin, ja nousi hiki tuuhean
höyhenturkin alle.

Lapset asettuivat piiriin uunin kupeelle, ja siinä lähellä ne
seisoivat aikuisetkin. Kyyhky nimitettiin Helliksi.

Ja siihen se Helli nukkui.
Hellistä tuli vanki. Ruokaa ja lämmintä oli kyllin, mutta va-

pautta puuttui ja sitä hän aina suri.
Matin kanssa sovittiin pian, sillä Matilta riistettiin kaik-

ki oikeudet. Jos se yritti Helliä lähennellä, sai se läimäyksen tai
heitettiin pihalle. Helli huomasi heti valtansa mahdin ja ihan kiu-
sotteli Mattia. Meni ja noukki leivän Mätin edestä ja Matti siitäkin
selkäänsä sai jos käpäläänsä kohotti itseptiolustuksekseen.

Matti suri kärsimäänsä vääryyttä ja mietti kostoa.
Tuli sitten kevät ja ikkunoita pidettiin päiväsin auki; Helli

kävi joskus pihalla, mutta palasi pirttiin.
Eräänä aamuna kun Helli söi aamiaista tapansa mukaan ikku-

nalla, ilmestyi ikkunan taa toinen kyyhky. Muuten se oli kuin
Helli, vaan sen sijaan, että Helli oli lumivalkea, oli tämä kiilto-
musta.

Lapset antoivat sille nimen Bookker Washington. Sen he otti-
vat lukukirjasta.

Viehättävän kohteliaana se kumarteli ja astuskeli viiden as-
keleen pituisia marssimatkoja edestakaisin kuiskaten Hellille ystä-
vällisiä kulmauksia. Ne olivat terveisiä kaupungista, vaikka ihmi-
set niitä eivät ymmärtäneet. Ja Heilikin käveli samalla tavalla
ikkunalasin toisella puolella.

Lapset aukasivat ikkunan ja Hellii lensi uuden ystävän luo.
Äiti tuli ulkoa ja kertoi iloissaan kuinka Helli oli saanut

uuden ystävän. Hän osotti eteisen katolle ja sanoi :

«Katsokaapa, 1 kuinka on kaunis pari. Helli on kuin morsian
ja toinen kuin sulhanen molemmat vihkimäpuvussa.»

«Ne ovat Helli ja Bookker», vastasivat lapset.
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Kohta ilmestyi pesä eteisen katolle pirtin räystään alle ja sii-
hen kaksi valkeaa munaa, joita Helli ja Bookker suurella huolella
koitelivat. Munat muuttuivat poikasiksi ja niille kilvan molemmat
kantoivat ruokaa.

Viimein keksi Mattikin pesän ja Hellin poissa ollessa se söi
poikaset Bookkerista välittämättä.

Helli ja Bookker tekivät nyt uuden pesän ja hommasivat
siihen uudet poikaset. Matti söi nekin. Söipä vielä kolmannetkin.
Mutta nyt sai se kuuden kyyhkyslapsen murhan maksaa hengellään.
Isäntä tappoi Matin, sellaisen ilkiön, joka söi viattomia kyyhkysiä.

Taas oli Helli iloinen ja ylpeä voitostaan.
Taloon hankittiin uusi kissa. Mutta silläkin olivat kaikki kis-

san tavat. Se hyppi, iski kämmeniään yhteen- ja väräytteli leuko-
jaan, kun kyyhkysiä näki.

Kerran, kun Helli odotteli uusia poikasia olkiladossa orsilla
muniensa päällä istuessaan, hyökkäsi se uusi kissa äkkiäarvaamatta;

niskaan, murjoi kuoliaaksi ja söi Hellin suuhunsa.
Munat jäivät hautomatta ja yksin palasi Bookker kaupun-

kiin siinä mustassa puvussaan.

Hätä.
Olin kesällä maalla ja nukuin rehuladossa, jonka orsilla oli

kolille pääskysten pesää. Olin tullut pääskysten kanssa jo niin
tutuksi, etteivät ne minua ollenkaan peljänneet.

Eräänä aamuna varhain kuulin unissani hirmuista pääskysten
hätähuutoa. Joku kosketti kasvoihini, ja siitä heräsin. Raotin sil-
miäni, ja taA lensi pääskynen niin, että siivet löivät minua otsaan
ja nenälle. Nousin silloin istualleni pääskysten lennellessä pääni
ympärillä ja huutaessa yhtenä sähinänä. Ajattelin, että varmaankin
joku vaara uhkasi joko heitä, tai minua, tai meitä kaikkia, ja siitä
tuli tämä meteli. Katselin ympärilleni. Niin todellakin! Kissa hiipi
ortta pääskysen pesälle, mistä nälkäiset pojat kurottivat
pikku päitään ja kuiskivat:

«Äiti, aamiaista, aamiaista.»
Poikaset, eivät tunteneet kissaa, ja siksi he eivät osanneet pel-

jätä. Äiti, joka oli nähnyt kuinka sama kissa viime kesänä kaup-
pasi tädin kiinni, tappoi ja söi muristen, tiesi kissan kauheaksi
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pedoksi, ja siksi se siivillään koskettaen herätti minut, avukseen.
Se oli nähnyt, että minä ennenkin olin kissoja ajellut pois ladosta.

Kissa oli jo niin lähellä, ettei se olisi tarvinnut- kuin yhden
hyppäyksen, kun. pääskysen pojat olisivat olleet suussa, ellei sen
olisi tarvinnut kynsillään pidellä pyöreästä orresta pysyäkseen sen
päällä.

Pääskysten hätähuuto yhä yltyi.
Otin silloin kiireessä kengän vierestäni ja heitin sillä kissaa.

Kissa pudota mötkähti maahan ja alkoi juosta pakoon.
' Pääskyset alkoivat jälleen lennellä ympärilläni ja kuiskia:

«Pisiit •—• pisiit —Se oli heidän kielellään kiitoksia.
Siitä asti olen ymmärtänyt pääskysten kieltä kaksi sanaa.

Ne ovat; «auta» ja «kiitos».
Kuunnelkaapa lapset, mitä pääskyset teille puhuvat!

Kiiskin retki.
Hyllyvänlahdeu mutaliejussa hiiviskeli kiiskiparvi herkutellen

salakanpoikasilla. Ilma oli lämmin ja siksi haukikin oli tullut ma-
talikolle ottamaan anrinkokylpyä. Se oli hakenut särkiä ja sala-
koita koko aamun ja uinut itsensä väsyksiin niiden perässä. Nälis-
sään päätti se nyt tyytyä ahveneenkin, jos vain sellaisenkin kiinni
saisi. Munan kiiski, joka juuri penkoi pohjamutaa, sattui joutu-
maan äkkiarvaamatta niin lähelle, että hauki yhdellä pienellä
potka uksella sai sen suuhunsa ja aikoi sellaisen itikan nielaisia leu-
kojaan liikauttamatta. Mutta kiiski osuikin poikittain ja siksi ki-
talihakset eivät kyenneetkään nielemään. Täytyi aukaista suuta
melko suurelle, ennenkuin kankealla luukielellä uskalsi kääntämään
ryhtyä. Silloin kiiskikin pörristi kaikki piikkiinsä, ja hauen, kun tun-
si kipuja kitalihaksissaau, täytyi avata suutaan, niin paljon, että
kiiski pääsi tekemään pakenemisyrityksen. Se syöksyi sitä kohden,
missä lähinnä vesi pilkotti ja sattui hauen kiduksiin. Siinä kiirees-
sä unohtuivat selkäpiikit pystyyn ja ne ottivat kiinni kiduskaariin.
Hauki, mikä tunsi samanlaisia -tuskia kuin tuntee se, jota keuhkoi-
hin haavotetaan, iski armotta kiduskantensa kiinni ja lähti uimaan
kohti syvyyksiä kuin nuoli. Onneksi sattui kiiskin pää jäämään sen
verran ulos, ettei ollut tukehtumisen vaaraa, mutta eteensäkään
siinä ei mitään nähnyt, sillä kiiskin silmät joutuivat katselemaan
taaksepäin, eikä siinä semmoisessa kiireessä olisi ennättänyt mitään
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nähdäkään, sillä vesikin kiehui ympärillä vain harmaana vaahtona.
Olisi kiiski parka huutanut hädissään, jos olisi voinut, vaan kiisr
kiliä kuten kaloilla yleensä ei ollut ääntä.

Hauki törmäsi ensin järven selkähautoihin, missä oli pimeitä
talvia viettänyt ja sieltä taas matalikkoihin. Mutta kiiskin selkä-
piikit yhä vain lisäsivät kipua. Nyt sille tuli mieleen Alajoki, jonka
happirikkaissa pyörteissä keväisin kutuinatkoilla oli tuntunut uis-
kenteleminen niin kevyeltä ja maapurojen 'kuljettama vesi kiduk-
sissa melkein samalta kuin hunaja karhun huulissa. Tänne se
riensi. Mutta kipu vain yltyi, ja hauki lisäsi yhä vauhtia. Se meni
sellaista kyytiä, ettei ennättänyt joen mutkissa tarpeellisia kään-
nöksiä tehdä. Useita kertoja törmäsi se kuivalle maalle, 'mutta
samalla ponnautti aina itsensä jokeen takaisin ja puristi kidus-
kansiaan. Kiiski oli jo menettänyt kaiken toivonsa pelastumisesta.
Viimein hauki oli tullut myllyn niskalle, ja kun pakenemistie oli
lopussa, avasi se tuskissaan siinä vesirännin suulla hiukan kidus-
kansiaan ja tahtoi antaa virtaavan veden kulkea suunsa läpi.

Silloin virta sieppasi säikähdyksestä ja hirveävä rutistuksesta
melkein tajuttomaksi menneen kiiskin ja kuljetti myllyn vesirat-
taaseen. Täällä ratas vei sitä mukanaan pari kierrosta, heitteli su-
velta siivelle kuin gummipalloa, tai noppakiveä, kunnes kiiski oli
viimeisenkin tajuntansa menettänyt.

Myllynrattaasta selvittyään ei se kyennyt enään tasapainoa-
kaan säilyttämään. Virta vei sitä seljällään kuin kuollutta. Kissa
katseli rannalla, naukasi ja kohotti käpäläänsä pari kertaa. On-
neksi ranta oli siksi etäällä ettei kissa, joka ei raaskinut kynsiään
kastella, ulottanut.

Tästä virta kuljetti pyykkilaiturille, missä parhaillaan huuh-
dottiin pyykkejä, ja siellä kiiski joutui pyykkikorjin. Muuan pyy-
kinpesua otti korista, katseli ja sanoi:

«Hyi, kuollut kiiski».
Ja nahkasi takaisin jokeen.
Nyt tuli kiiskikin jälleen'tajuihinsa. Se alkoi availla suutaan,,

kohotella poskiluitaan ja nieleskellä elähdyttävää jokivettä. Ruumis
tuntui kauhean kipeältä ja huimasi päätä. Ympäristö oli ahdas.
Rannat lähellä molemmin puolin. Hyllyvän lahtea se ei ollut, eikä
ollut aavistustakaan missä päin Hyllyvän lahti oli. Ainoa, mikä
tuttua näkyi, oli kelmeä aurinko selän takana. Kantapuut täällä
nojaantuivat ihan veden päälle, niin että väliin oli pitkät matkat
siimestä kuljettava. Rantaheinikoissa istuskeli sammakoita, jotka
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laiskoina katselivat kiiskin kaikua. Kivenkolossa ojenteli jokiäy-
riäinen saksiaan. Se hapuili jotain runakseen, mutta kiiskiä se ei
tavottanut.

Virta muuttui viimein voimakkaaksi ja tuli esiin kivikkokos-
ki. Siinä täytyi hypellä kivenraosta kivenrakoon ennenkuin väl-
jemmille vesille setvisi.

Nyt laajeni joki melko paljon, ja alkoi tulla kalojakin vastaan.
Ne olivat vain haukia, ahvenia ja muuan yoimakasliikkeinen.

uhmaavan näköinen, iso kala, jota kiiski ei tuntenut. Se oli lohi.
Tuli väsymystä ja tuntui jo nälkäkin karmivan suolia. Kiiski

alkoi katsella syötävää. Salakanpoikasia ei näkynyt. Mutta sen
sijaan matoja ja monen moisia limaeläimiä oli koko runsaasti. Juuri
kun kiiski oli melasta erään mustan, -pahannäköisen madon, las-
keutui pään päälle kaunis kuparihohteinen, pitkä, lihava onkiliero.
Kiiski maisteli ensin longertelevan pyrstöpuolen, ja mato pysyi
yhä paikoillaan pohjaan painumatta!. Se oli maukasta. , Sitten
kiiski haukkasi kankeaksi käpristyneen lopun yhtaikaa suuhunsa.
Mutta silloinpa mato lähtikin kulkemaan aika kyytiä ylöspäin
ja kiiski ennätti jo melko korkealle ilmaan, ennen kuin sai. sen

sylästyksi. Joku piikki siellä oli sisässä, koska suupieleen raapasi,
mutta-siitä ei kiiski välittänyt. Rannalla seisoi poika, joka pitkällä
kepillä huitoi veteen päin. Sen ennätti kiiski tällä matkalla nähdä.
Sen koommin ei se onbimatoihin kajonnut.

Viimein heikkesi virranjuoksu. Vesistö tuli leveäksi ja syväksi
Kalanpyydyksiä alkoi ilmestyä. Niihin takertuneet kalat kiemur-
telivat kuolontuskissa, tai salpaantuneina■ uivat hätäisesti etsien
ulospääsyaukkoa.

Vesi tuntui oudolta ja teki kidukset kuivankarheiksi. Rannat
katosivat, ja ääretön synkkyys astui esiin.

Näin oli kiiski joutunut kotilahdelta avaraan mereen.

Pikku ystäväni muistoksi.
Ei voi olla siistimpää ja kauniimpaa eläintä kuin on hiiri.

Sen silmät ja kädet ovat aina puhtaina ja tukka kammattuna. Ei se
tee likaisia jälkiä kävellessään, eikä visko tavaroita huiskin häiskin.
Pienillä terävillä silmillään se katselee älykkäästi ja kuulostelee
arasti sievillä pystykorvillaan. Jos -vähänkin epäiltävää ääntä kun-
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luu, tai liikettä tapahtuu, pinkasee se pikku käpälillään uiiu suk-
kelasti, ettet monasti huomaa mihin se hävisikään.

Kelienkään se ei tee pahaa, ei tapa hyttystäkään, sillä se on
kasvinsyöjä. Mutta ei se tapa ei pidä tuoreesta
kasvimaasta. Se syö vain vanhoja kuolleita kasveja ja kasvinosia.

Sittenkin ihminen vihaa sitä kauheasti, tappaisi, jos vain
kiinni saisi. Se on ihmisen sukua siinä suhteessa, että syö samoja
kasveja kuin ihminenkin, vaikka ihminen ei sitä rakastakaan niin-
kuin kissaansa ja koiraansa. Se näet ei osaa ihmistä liehakoida. Vi-
ha on tullut siitä, ettei hiiriparan pikkupäässä ole älyä olla koske-
matta niitä ravintoaineita, mitkä ihminen on itselleen ja ystävilleen
varannut. Se ei osaa näitä kahta käskyä;

1) «Älä ota.»
2) «Se on minun.»
Hiiren mielestä kaikki on yhteistä.
Kesällä 1920 oli minulla Pietarissa pikku ystävä. Se oli hiiren-

poika. Ystäväni syntymäpäivää en tarkoilleen tiedä, mutta luulen
sen olleen siinä toukokuun puolivälissä. Syntymäpaikka oli pum-
pulitukko ruokakaappini alla. Jo nuorena, kun hiiriäiti lähti ruo-
kaa hankkimaan, tuli hiirilapsi en näet tiennyt oliko hän tyttö
vai poika kaapin eteen jalottelemaan ja etsimään leikkitoveria.

Hiivin silloin lähemmä ja tiputtelin sokeri- ja leipämuruja
lattialle - vehnästä , minulla ei ollut, eikä ollut maitoakaan,
vaan sen sijaan hirssivelliä, jonka liemipisaroita niinikään
pudottelin lattialle.

Hiirilapsi pelkäsi minua ja pistäysi aina piiloon. Vaan kun
minä olin asettunut sänkyyn lojalleni ja olin ihan hiljaa, tuli se
jälleen ja söi antimeni. Vähitellen tuli ystäväni rohkeammaksi, ja
meistä tuli hyvät tutut.

Tässä lienee paikallaan mainita, että näihin aikoihin kuoli
hiiriäiti en tiedä miten. Oli vain eräänä aamuna eteisen lattialla
kuolleena. Ja hiiri lapsi joutui kokonaan minun elätettäväkseni.

Nyt se söi ja joi omista pikkukupeistaan uuninkupeelta. Ja en
malta olla kehumatta, ettei se koskaan sormiaan ruokakuppiin pis-
tänyt. Syötyään pyyhki kädellään suunsa ja nuoli kätensä. Sitten
se katseli minuun ja nyökkäsi päätään. Se oli hiiren kielellä:
«Kiitoksia».

Ruuan jälkeen se vähän lepäsi ja alkoi leikkiä lattialla. Yksin-
hän sen raukan täytyi leikkiä, kun minä en osannut hiirien leikkiä.

Niin pian kun se jaksoi peitevilttiä myöten sänkyyn kiivetä,
piti se minun sänkyäni leikkikenttänään. Siinä se hyppäsi ravia ja
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laukkaa. Istui välin kahdella jalallakin. Välin oli piilosilla. Viltin
ja tyynyjen alla oli hyviä piilopaikkoja.

Sitten se oppi hyppäämään sängystä kiikkuun ja kiikusta pöy-
dälle. Pöydältä se tutki kaikki kirjat ja paperit. Ja ystväni kunni-
aksi olkoon sanottu, ettei se koskaan vähintäkään järjestystä sot-

kenut. Ihmislapset, jotka siinä joskus kävivät, viskoivat kaikki mul-
linmallin, paperit sekaisin, kirjat levälleen, kynät mustepulloon
ja vieläpä tyhmimmät töhrivät kynällä papereitanikin tai kirjojen

kansia. Hiixdlapsi antoi kaikkien olla paikoillaan.
Mutta miten ollakaan 1 Ystäväni tuli kesäkuun lopulla eräänä

sunnuntai-aamuna tavallista myöhemmin syömään. Se käveli hil-
jaa, turpa maassa. Ei koskenut ruokiin, joita olin kuppiin varan-
nut. Hiipi vain jalkojeni juureen ja näytti takakäpälällään vat-
saansa. Nyt se ei minua yhtään pelännyt.

Otin kämmenelleni ja tarkastelin. Mitään ulkonaisia väkival-
lanmerkkejä ei siinä näkynyt. Mutta sairas se silti oli. Koitin
tarjota mitä parhainta löysin, vaan mitään se ei ottanut suuhunsa.

Tuli vain jalkojeni juureen ja näytti vatsaansa, välin turval-
laan, välin takakäpälällään.

En osannut mitään lääkettä antaa eikä minulla lääkkeitä ol-
lutkaan. Sääli oli katsella sairasta raukkaa. Mutta auttaa en ym-
märtänyt.

Menin viimein sänkyyn lojalleni aiheessa käydä lukemaan.
Hiirilapsi konttasi sängyn viereen ja kohotteli siinä pientä

päätään. Ymmärsin hänen pyyntönsä ja nostin tyynylle viereeni.
Siinä se sairasti, kauheita tuskia kärsien ja yhä vatsaansa va-

littaen, kunnes iltapäivällä klo 5 kuoli.
Maanantai-aamuna kerrottiin, että lapset olivat lauvantaina

asettaneet viereiseen huoneeseen, joka oli ruokasäiliö, makean kak-
karan, mikä oli leivottu sokerista, vehnäsestä ja lasijauhosta, hiiri-
varkaita varten, ja se tuli pikkuystäväni surmaksi.

Hermeksen elämäntarina.
Hän oli syntynyt Riihipellonlepikossa 18 pv. toukokuuta ar-

monvuonna 1913 kristittyjen ajanlaskua. Ilma oli kylmä-, kuten
Erkinpäivänä olla pitää ja siksi hän alkoi vilusta väristä heti kun
oli omien jalkojensa varaan joutunut. Äiti lähti pellon takaa etsi-
mään lämpimämpää ja pehmeämpää asuntoa. Sillä aikaa kulki
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Mikkolan Lauri polkua myöten oiii, kuomasi hänet, otti syliinsä
ja vei mennessään. Olisi hän kyllä jollain tavalla valittanut ja
äitiä avukseen huutanut, mutta hän kuten Pupu-Jussilan suku
yleensä ei eikä muutenkaan huutaa, joten täytyi
tahtomattaankin jättää äiti parka siihen väärään luuloon, että
Repolaisen Mikko oli vienyt hänet pojilleen ja tyttärilleen aamiais-
paistiksi.

Mikkolassa hän istua nökötteli nälissään ja peloissaan uunin
solassa kaksi päivää. Sitten opetteli juomaan maitoa, ja nyt hä-
nelle annettiin nimikin ihan ehta kreikkalainen Hermes, ja sii-
hen ei liitetty edes omaa «Pupu-Jussila»-sukunimeä,

J
Talossa oli vanha jäniskoira «Piku». Sen kanssa täytyi oppia

elämään sovussa, sillä niin oli isäntäväen tahto. Yksistä astioista ja
yksiä ruokia syötettiin, vain sillä- säätyeroituksella, että Hermes
nautti hienomman sukupuolen oikeuksia ja sai syödä ensin. Joskus
pantiin toimeen oikeita jänisjahtejakin tuvan sillalla. Välin sai olla
Pikukin jäniksenä ja Hermes ajoi takaa, väliin taas päinvastoin.

Kerran sattui Hermeksen vasen takajalka jäämään kiikun ja-
lan alle, kun isäntä siinä sanomalehtiuutisista nautti. Luu meni
poikki ja jalka sidottiin lastoihin. Silloin täytyi useoita viik-
koja könkytä kolmella jalalla. v

Vähitellen oppi Hermes syömään heiniä ja lehtiä, jonka jäl-
keen hän söi kaikki kukat tuvan ikkunoilta. Kim ne olivat loppu-
neet, alkoi hän kaluilla tuolien ja pöytien jalkoja.

Nyt hänet häädettiin tästä asunnosta ja vuokrattiin uusi asun-
to yläkerrasta vintistä.-

Siellä sai Hermes elää yksitoikkoisuudessa, syödä samoja ruo-
kia ja juoda vettä koko kesän. Ei edes Piku käynyt katsomassa,

Valiollaan liikkuva ikkunaruutu, joka niin komeasti helisi, oli ainoa
ratto. Siihen löi Hermes rumpua, milloin aika tuppasi .käymään
kovin ikäväksi.

Syyskesällä tuotiin vinttiin vastat ja ne antoivat Hermekselle
paljon työtä ja vaihtelua rimassakin. Hän järjestikin nyt niin,
että söi aina vastaparin aamiaiseksi ja toisen illalliseksi ja päivällä
vain söi annoksen tuoreempaa ruokaa Heiniä, joita lapset toivat.

Kun vastoista oli vain tyngät jäljellä, huomasi emäntäkin
Hermeksen ruokalistan.

Ja nyt sai taas Hermes, häädön: tällä kertaa armotta pihalle
talven selkään. Tuntui se vähän nololta, mutta toisekseen oli hau?,
kaakin saada itse valita asuntopaikkansa.



Hän meni saunan taa pellonojaan -ja ■ alkoi siinä miettiä lähti-
sikö itään, vaiko länteen. Silloin tuli naapurin Peliä, pahanpäiväi-
nen villakoiran rutka, jota Hermes ei tuntenut. Hän luuli sitä
Pikuksi, vaikka paljon vaaleampi se, kyllä oli, mutta kun hän
katseli omaa turkkiaan, niin oli sekin talven lähetessä koko lailla
vaalistunut. Juuri kun Hermes -oli ehdottamassa jänisjahdin juok-
sua heinäpeliölle, syöksähti Peliä hänen niskaansa ja- murjoi niin
kauheasti. Ei ollut aikaa edes Pikua avuksi huutaa. Hermes kuoli.

Siihen loppui Hermeksen elämä. Hänen muistokseen jäi vain
neljä pientä käpälää ja karvoja pellonojaan ja nekin peitti yöllä
lumisade.

Kommunistioria.
On kirkas kesäaamu. Aurinko paistaa metsien yli. Ilma on

tyyni ja lämmin. Öinen usva kimallelee kastehelminä-puiden oksilla
ja heinikossa. Linnut keräilevät aamu-unestaan. Varpaansa kynnellä
ne kaapauttavat silmiensä nurkkia ja alkavat aamulaulun, niin heleän
kuin sen kuivasta kurkustaan saavat. Perhoset, paarmat, kärpäset
ja sääsket kuten pienet lapset ainakin » nukkuvat vielä. Mutta
mehiläinen, vaikka onkin pieni, lentää pörisee lyhyillä siivillään
raskaan ruumiinsa ja kuormansa kanssa kukka-aholla. Ahkerana se
häärii, muuttaa kukasta kukkaan ja etsii joka tertun, nupun ja kel-
lukan. Mitä se hakee? Se hakee mettä, josta valmistaa hunajaa.

Tahdotko tietää mistä tuo pieni pörisijä on tähän näin varhain
ennättänyt?

Hän on lentänyt jo monen- virstan matkan. Kaukana toisessa
kylässä on hänellä koti. Sen on-ihminen rakentanut. Hikoa se näyt-
,tää pieneltä patsaiden päähän rakennetulta tuvalta, paitsi, että sei-
nissä ei ole ikkunoita ja oviaukko on niin matala, ettei siitä juuri
mehiläistä suurempaa sisälle mahdu. Sisältä on se monikerroksinen
ja jokaisessa kerroksessa vahakakkuja, joissa on tuhansittain pieniä
syvennyksiä. Niihin mehiläinen kokoaa hunajaa.

Yhdessä, mehiläispesässä elää monta kymmentä tuhatta mehi-
läistä yhdessä perheessä —'suuressa kommunassa. Siihen kuuluu
yksi mehiläisäiti, joka on kooltaan isompi, takaruumis kiiltävä ja
kullankarvaiset jalat, muutamia satoja uroita ja loput kaikki työ-
mehiläisiä.

12'
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Suurin osa heistä toimii hunajanvalmistuksessa. Yhdet hakevat
mettä. Sen he. kokoavat takaruumiissaan olevaan pieneen rakkoon
ja tuovat kotiin. Ne saattavat lentää kuin ilmalaivat oman ilmakart-
tensa reittiä jopa peninkulmankin matkoja samaa tietä edestakaisin..
Toiset kokoovat siemenjauhoja, jonka pakkaavat varovaisesti pie-
niin kasoihin karvaisten sääriensä ympärille ja näin palaavat mat-

koiltaan keltaisissa tai valkeissa jauhohousuissa. Kolmannet hake-
vat jostain lähellä olevasta ojasta tai lammista vettä. Näitä kaikkia
talossa tarvitaan.

Yhtä ahkeroita ovat nekin, jotka askartelevat kotitöissä. Ne
rakentavat vahakakut, hoitavat munat ja valmistavat mehiläislapsil-
le ruokaa hunajasta, jauhoista ja vedestä. Ne myöskin siistivät asun-
not, kantavat ulos roskat ja tukkivat huolellisesti kiinni raot ja au-
kot, että koti pysyisi lämpimänä. Ne ne sukivat, siistivät ja ruokki-
vat äidinkin. Mitä medestä ja siemen]aukoista jää tähteeksi, järjes-
tetään säästöön talveksi, jolloin ei mitään voi koota, mutta kummin-
kin täytyy syödä ja elää.

Äiti munii yhden munan kuhunkin sitä varten varattuun ko-
loon ja niin ahkera hän on, että voi munia jopa 3000 munaakin päi-
vässä.

Niin pian kun nuoret mehiläiset kynnelle kykenevät, rupeavat
hekin työhön. Mutta kun nyt'tuo synnyinkoti käy ahtaaksi, lähtevät
nuoret, joilla on elämän intoa ja tervettä työvoimaa, noin 20000 :ssa
parvessa hakemaan ja rakentamaan uutta pesää. Äiti lähtee heille
mukaan ikäänkuin oppaaksi ja vanhaan kotiin jää tytär emännäksi.

Tällaiselle pesänetsijäparvelle on mehiläistenhoitaja varannut
uuden pesän. Hän pukeutuu valkoiseen mehiläispaitaansa, rukkasiin
ja naamariin ja lähenee uuden pesänsä kanssa mehiläisparvea, joka.
on kokoontunut äitinsä ympärille palloksi puun tai pensaan oksaan.
Hoitaja koettaa nyt houkuttelemalla, jopa väkipakolla, kaappaamalla-
kin saada ne pesäänsä.

Usein tulevat, mehiläiset tyytyväisiksikin saatuaan oman pesän.
Ilonsa he ilmaisevat siipiänsä soittamalla. Mutta jos pesä ei heitä
miellytä, saattavat ne karata ja mehiläistenhoitajalle alkaa uusi jahti.

Näin mehiläiset, vaikka syntyvätkin yksitellen, lisääntyvät vain
yhteiskunnittain.

Uroot, jotka eivät tee työtä, potkitaan syksyllä pois yhteiskun-
nasta, ajetaan ulos pesästä, ja ne kuolevat talveksi.

Mehiläistenhoitaja on kapitalisti. Se ottaa pesän valmistamises-
ta niin suuren palkan kuin suinkin saa. Se ryöstää noiden pikku-
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eläinten hunajan ja herkuttelee sillä. Parhaimmassa tapauksessa se
voi kesässä saada yhdestä pesästä jopa 75 ;kin naulaa hunajaa.

,
Mehiläisten esivanhemmat rakensivat itse pesänsä puunkoloon

tai mättääseen ja nauttivat itse hunajansa. Tällöin tapahtui toisi-
naan suuria hunajanryöstöjä. Ryöstäjä saattoi särkeä, ja hävittää
koko pesänkin. Kun he säitä eläinten kokouksessa valituksen tekivät,
asettivat eläimet vahdin. He panivat koiran mehiläispesää vartioi-
maan. Mutta koira, joka on kovin kunnianhimoinen ja pitää ihmi-
sen imarteluista, jätti vahtipaikkansa ja meni laiskana lojumaan ih-
misen portaiden eteen.

Tilalle komennettiin kettu. Kettu kävellä liuhotteli pesän ympä-
ri ja vahti visusti varkaita, mutta tämän tästä tuppasi oman kuonon-
sa pesään ja imeskeli hunajat suuhunsa.

Tästä mehiläiset nousivat villiin, lähtivät kaikki pesästään ja
kokosivat eläinkunnan uuteen kokoukseen.

Kettu, jonka turpa vieläkin oli hunajassa, valitteli, että hän vain
nälissään oli hiukan kuivaa kurkkuaan. hunajalla kastanut, kun ei
päässyt etempää ruokaa etsimään.

Puolustusvalheista huolimatta tuomittiin kettu kunniattomaksi,
ja siksi hän vieläkin arkana pakoilee eikä kukaan häneen luota.

Vahdiksi ehdotettiin nyt mehiläishaukkaa. Sanottiin, että se
korkealla lennellen näkisi jo etäältä varkaat ja niin voisi vahdissa
ollessaan hankkia elatuksensa muualta.

Mutta tästäkös mehiläiset nostivat pörinän. Ne tiesivät mehi-
läishaukan pahemmaksi sutta. Tuhansia oli se jo itse mehiläisiäkin
syönyt, hunajasta puhumattakaan.

Viimein kurotti kurki kaulansa ja sanoi: «Rehellisempää mies-
tä ei voi löytyä koko maailmassa kuin on karhu-eno. Sitäpaitsi hän
ei-edes syö tuoretta lihaa ja häntä kaikki pelkäävät. Hänet on ase-
tettava vahdiksi.»

«Hyvä, hyvä!» kaikui koko metsä.
Karhu-eno asetettiin vahdiksi ja annettiin hänelle lupa syödä

marjat mättäästä ja sienet metsästä, vaan mehiläispesään ei saanut
koskea.

Mutta miten ollakaan!
Mentiin päivän parin päästä katsomaan uutta vahtia.
Karhuäijä tavatuinkin silloin itse työssä. Turpa oli silmiä myö-

ten ja käpälät kyynärpäihin hunajassa. Ja häpeissään alkoi se lön-
tytä pakoon.



Ennen kuin eläimet ennättivät varkaudesta oikeuden käynnin-
kään alkaa, ryömi karhu pesäänsä eikä tullut sieltä ennenkuin seu-
raavana keväänä.

Kesäisiä hunajanvarkauksiaan piileskellen se vieläkin nukkuu
talvet pesässään ja nuoleskelee metisiä kämmeniään.

Eläimet tunnustivat nyt, ettei heistä kenestäkään ole hunajan
vahdiksi ja antoivat mehiläiset ihmisen huostaan. Ihmisen epärehel-
lisyyttä vastaan varustettiin mehiläiset itsepuolustusaseilla myr-
kyllä ja pistopiikillä. Ja siitä asti ovat he ihmisen' kanssa sotaa käy-
neet ja sovussa olleet, miten milloinkin asiat,ovat vaatineet.

Ihminen viisaana ja ovelana riistäjänä rakentaa pesän, ryöstää
hunajan, vangitsee lapset ja taivuttaa orjikseen. Joskus syksyllä
heittää vähän sokeria pesään ei palkkioksi kesän hunajasta
vaan sitä varten, että nuo pienet orjaparat voisivat ensikesään elää
ja jaksaisivat taas hänelle paljon, paljon hunajaherkkua koota.

Hyljätty.
«Pankaa se ovi hakaan, ettei tule meille,» sanoivat ihmiset, kun

hän taloa läheni.
Sauvan varassa hän kulki könkkyröi. Selkä oli niin vääränä,

että lenka sauvanpäätä tapaili. Ryysyinä ja riekaleina repattivat
vaatteet ympärillä. Jaloissa kahisivat virsut, joiden matalan ruo-
jiin yli sukan rikkinäisestä mulkahteli paljas kantapää. Karkea
lumi oli sen verille hieronut. Nenä puikotti terävänä harjuna kas-
volniden päällä. Silmät olivat painuneet kuoppaan ja niiden ym-
pärys muuttunut mustaksi. Huulet olivat rumasti nyysyytyneet
poimuihin päällekkäin, sillä suussa ei ollut yhtään hammasta, joka
olisi leukojen ryhtiä kyennyt hoilaamaan. Lyhyt leuka käpötti naa-
makaaren toisessa päässä ja toisessa päässä pörrötti vanhunden-
hallan valkascma tukka huivirääsyn alta. Iho oli niin mullanharma-
ja, että ainoastaan liikkumisesta voi eläväksi uskoa.

Häu tuli ovelle ja kolkutti. Ihmiset istuivat hengitystäänkin
pidättäen. Hän kolkutti ja kolkutti. «Ei ole ketään kotona.» virkkoi
viimein itsekseen ja lähti.

Toisessa talossa huudettiin: «OH hakaan ettei pääse meille.»
Ja lapset riensivät täyttämään kehotuksen, sillä eihän kukaan
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vanhaa ja rumaa kerjäläistä huoneisiinsa huolinut. Eihän hänestä
kelienkään voinut huvia eikä hyötyä olla.

Kun hän vielä kymmenen vuotta takaperin samaa tietä kulki,
koputtivat lapset ikkunaan ja huusivat: «Kehrääjä-Mari menee.
Tulkaa meille, tulkaa meille !»

—

Ja emännät juoksivat vastaan mairitelle!;: «Tulehan nyt ryyp-
päämään kuppi kahvia. Minulla on pannukin ihan pöydällä. Etkö
ottaisi taas kehruita, joko villoja tai pellavia. Sinä kehräät niin
hyvää ja huokealla. Minä annan sinulle jauhoja ,ja potattia. An-
taisin piimääkin, kun olisi astia.»

Mari kehräsi yötä ja päivää niin että näpit koukkuun vääntyi-
vät. Ihmiset'kehuivat hyvää ja huokeaa ja antoivat jauhoja ja
potattia. Piimääkin olisivat antaneet, vaan ei ollut astiaa. Marin
mökki ei kestänyt elonmyrskyjä yhtä paljon kuin hän itse. Kaatui
katto. Luhistui laki. Sortuivat seinät. Vanhuus kohmetta keh-
rääjän isonnet. Lankaa ne eivät enää kyenneet kiertämään. Siksi
pussi retkotti nyt tyhjänä kaulassa. Kukaan ei siihen enää jauhoja
ja perunoita antanut, piimästä ei puhettakaan. Kukaan ei koput-
tanut ikkunaan, eikä tullut vastaan. Joka paikassa pantiin ovi
hakaan, sillä eihän kerjäläisestä ollut-kelienkään hyötyä.

Poikien rautatie.
(Amerikkalainen juttu.)

«Hei. Toivo, tules ajamaan mun höyryvaunullani!» huusi nuo-
ri Vessu Lyhkänen kotinsa puutarhan portilta, kun hänen hyvä
verinsa Toivo kulki siitä sivu. Toivo tuli katsomaan Vessun «höy-
ryvaunua». Siinä oli noin viittä jalkaa pitkä ja kolmea leveä lava
asetettuna vanhain vankkurien pyörien päälle. Hylkylaudoista ja ri-
moista oli laitettu tasainen rata. noin sadan jalan mittainen.

«Eikös se ole hyvä?» kysyi Ve ssu ihaillen käsialojansa.'«Astu
vaunuun, niin saat vapaan kyydin!»

Toivo nousi vaunuun ja Vessu alkoi työntää.
«Voi, kuinka se oli lystiä!» huudahti Toivo tien päähän pääs-

tyään. «Vie minut takaisin nyt!»
«Vien kyllä», vastasi Vessu, «jos ostat piletin».
«Minkä piletin? Paljonko se maksaa?» kysyi Toivo hämmäs-

tyneenä.
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«Mitäs sulia on?» tiedusti Vessu, kuin ovela rahamies ainakin.
Toivo tyhjensi taskunsa ja näytti tavaransa. Olihan siinä monenlais-
ta kapinetta, niinkuin poikain taskussa tapaa olla. Vessu tarkasteli
tuota varastoa tuntijan silmällä ja sanoi; «Näillä saat neljä pilettiä».

Jonkun aikaa tingittyä kauppa syntyi.
Pian oli uudesta rautatiestä tieto levinnyt koko kylään. Kaiken

kokoisia ja jos jonkinnäköisiä poikia alkoi tulla paikalle. Vessun lii-
ke kävi kuin siimaa. Ennen pitkää Vessu huomasi olevansa varakas.
Kohta hän ei enää itse viitsinyt työntää vaunua, vaan palkkasi pari
pikku poikaa lykkäämään. Se veteli mainiosti. Vessun ei tarvinnut
vaivata itseään, ja «rahaa» tuli yhtä paljon kuin ennenkin.
• Muutamissa päivissä Vessu oli saanut haltuunsa jokhkisen na-
pin, veitsen, pallon, pallokepin, hakaneulan ja ongenkoukun, mitä
kylässä oli. Sitäpaitsi oli hänellä koko takapiha täynnä kissoja, koi-
ria ja koiranpenikoita. Mutta vaikka hän kuinka useasti vaihteli
työntöpoikia, alkoi liike vähitellen lamaantua. Sitä hän li voinut ym-
märtää. Poikia oli kylliksi paljon ja niillä oli hyvä halu ajaa, juna
oli lähtövalmiina ja työntäjät paikalla, mutta matkustajia puuttui.
Vihdoin Vessu kokeeksi alensi hintoja. Siitä liike hiukan virkistyi,
mutta pian se oli lamassa taas.

«Isä on jutellut paniikki-ajasta», tuumaili Vessu. «Ehkä nyt on
sellainen aika käsissä. Minua se tosin ei haittaa; minulla on tavaraa
ihmeesti.»

Kuitenkin Vessu, jolla oli terävä liike-äly, päätti ryhtyä pulaa
auttamaan. Hän oli huomannut, että ne «rahat», mitä hän maksoi
pojille vaunun lykkäämisestä, olivat hyvin nopeasti ja helposti tul-
leet hänelle takaisin.

«Minäpä otan ja panen pojat tekemään työtä itselleni; sillä ta-
voin tulee «rahaa» enemmän liikkeelle, ja minä saan rautatieni käyn-
tiin taas.» i

Vessu ilmoitti tarvitsevansa työväkeä rakentamaan asemahuo-
netta. Työhön pyrkijöitä ilmestyi paljon. Niistä Vessu valitsi taita-
vimmat. Sitten hän ilmoitti ostavansa laatikoita, lautoja, nauloja
y.m. rakennustarpeita. Kohta oli pihan perällä vilkas hyörinä. Sala-
vihkaa kuljettivat pojat sinne lautoja, laatikoita ja aitarimoja, jois-
ta Vessu nyt maksuksi antoi heille takaisin heidän omia entisiä ka-
pineitaan.

Ahkerasti tehtiin töitä. «Juna» kulki useammin kuin ennen,
ja asemahuone valmistui nopeasti. Töitten lopetettuakin oli pojilla

26



27
s

vielä «rahoja» viljalti, joten rautatie oli ahkeraan käynnissä. Mutta
muutamien päivien kuluttua alkoi rautatie-liike vähentyä ja -viimein
se tykkänään seisahtui. Vessu katseli varastojansa ja havaitsi itsel-
leen kertyneen omaisuutta entistä enemmän, vaikka hän siinä sivussa
oli teettänyt asemahuoneen, ostanut siihen aineet ja maksanut työ-
palkat. , '

«Lienee paniikkiaika taas»,- hän päätteli katsellen asemahuo-
neensa pienistä ikkunoista poikien surullisia naamoja. «Täytynee
tässä jotakin keksiä liikkeen virkistämiseksi.»

Vessu olikin koko mestari keksimään töitä pojille, jotka halu-
sivat ajaa rautatiellä. Hän puhdistutti heillä pihamaan, valkasutti ai-
dat ja hedelmäpuitten rungot sekä kitketti rikkaruohot kasvitarhasta.
Näistä töistä hän maksoi runsaasti, hyvin tietäen, että ne «rahat»
pian tulevat hänelle takaisin. Jonkun aikaa liike oli mainion hyvä,,
mutta kun pojilta raha,t loppuivat, seurasi pysähdys.

Tällä kerralla alkoi poikajoukosta kuulua mutinaa. Toivo se
ensimäinen matkustaja Vessun rautatiellä näytti erityisesti yn-
seältä. Hän oli saanut selville, että Vessu keräsi haltuunsa koko poi-
kajoukon omaisuuden, ilman vähintäkään vaivannäköä, ja hän ru-
pesi itsekseen ajattelemaan keinoja tuon nuoren rautatieporhon ku-
kistamiseksi. Ensin hän aikoi ryhtyä rakentamaan omaa rautatie-
tänsä, mutta hän hylkäsi sen ajatuksen, sillä hän tiesi, ettei pojilla
enää ollut mitään millä maksaa kyydistä.

Lopulta hän sai uuden aatteen päähänsä.
Hän kutsui pojat kokoukseen Ukko Pehkosen tyhjälle tontille,

vastapäätä Vessun rautatietä, kuja vain välissä. Vessu vähän epäili
tuota kokousta; siitä oikein pitänyt. Vessu lähetti sinne par-
haan ystävänsä ja apurinsa Nahka-Juuson urkkimaan, mitä siellä
tapahtui.

Toivo avasi kokouksen .näin kuuluvalla puheella:
«Toverit ja kansalaiset! Minun on turha tätä asiaa teille pit-

kälti selittää, sillä te sen jo tiedätte. Me tahtoisimme ajella rauta-
tiellä. mutta vaikka me ollaan kovasti paiskittu töitä Messulle, ei meillä
ole mitään millä maksaa kyytimme. Toisinaan meillä kylläkin on
paljonkin nappeja, neuloja, onkia ja muita tavaroita, mutta kun Ves-
su saa he haltuunsa, ei häneltä heltiä mitään, jos ei hänellä satu

olemaan työtä teetettävänä. Sitten me menetämme hänelle taas kaik-
ki rahamme. Niin vie Vessu meiltä sekä työn että rahat.»

Jyrisevät suosionosoitukset keskeyttivät puheen tällä kohtaa.,

Sitte Toivo jatkoi:



«Toverit ja kansalaiset! Nyt minä olen keksinyt sellaisen hei-
mon, että me kaikki saamme ajella niin paljon kuin haluttaa.»

«Millä tavalla?» kuului kymmenkunta kiihkeätä ääntä yhtäaikaa
«Niin millä tavallako?» kertasi puhuja. «Sillä tavalla, että

rakennamme yhteisesti itsellemme oman rautatien.»
«Siif ei tuu mättää», huusi joku toisten takaa.
«Tulee siitä!» vakuutti Toivo. «Me julistamme kaikille tämän

kylän pojille, että jos, he rupeavat ‘osille,, niin saavat ajella niin pal-
jon kuin tahtovat.» »

Ilmoitettiin otettavan vastaan rakennusaineita y.m. rautatien
tarpeita. Iltaan mennessä oli paikalla jo sievonen varasto kaikenlai-
sia-pyöriä, lautoja ja hirrenpätkiä. Seuraavina päivinä rakennettiin
«Poikien Yhteis-Rautatie» (P.Y.R.). Pienille paperilapuille merkit-
tiin, kuinka monta tuntia itsekukin pojista oli tehnyt työtä.

Sitte kun tie valmistui,’määrättiin arvalla, ketkä ensin pääsisi-
vät ajamaan. Senjälkeen pojat saivat lykätä Ja ajaa vuorotellen.

Vessu kapitalisti joutui tästä hommasta aivan ymmälle.
Katsellessaan kujan toisella puolen vallitsevaa liikettä, hänen alkoi
käydä kateeksi. Hänen oma «höyryvaununsa» ruostui tuossa jouti-
laana.

«Eähdenpä katsomaan sitä hiton laitosta», hän vihdoin päätti,
sulki pikku asemahuoneensa oven .ja meni Yhteis-rautatielle. Siellä
hänen entiset matkustajansa ja työntäjänsä ottivat hänet vastaan
ystävällisesti, selittäen ilolla ja ihastuksella, kuinka erinomaisesti tä-
mä laitos työskenteli.

«Vai niin», sanoi Vessu, «mutta mitenkäs tästä tiestä voittoa
tulee - kuka sillä tienaa?» .

«Tästä ei tule voittoa, eikä tällä kukaan tienaa. Me ajamme ja
lykkäämme joka mies; yhdellä työnnillä saa tavallisesti ajaa kuusi
kertaa. Sinun tielläsi piti lykätä kahdesti saadakseen yhden kerran
ajaa. Kyllä tämä'sentään on eri hommaa!»

Koetetaan hänellä ajaa, sanoi Vessu ja astui vaunuun. Tarjosi
kuljettajalle maksuksi joitakin pikkukapineita, jotka hänen rauta-
tiellään olivat käyneet rahasta. Mutta kuljettaja ei: niistä huolinut.

«Nuo tuollaiset eivät kelpaa tällä radalla», sanoi kuljettaja.
«Jos sinulla ei muuta ole, astu pois ja kävele! Kuulitkos?»

«Ei minulla ole muuta. Milläs tavalla minä pääsisin ajamaan
niinkuin tekin ?» hän kysyi.

«Astu alas vaunusta lykkäämään, niin sitten saat ajaa vuorol-
lasi. Täällä ei, muu tule mihinkään kuuloon kuin työ.»

28



29

Mjlen pölhölaisista tuli kommunisteja
Tässä maassa oli ennen eräs kylä, jonka nimi oli Pölhölä.

Kyläkään se ei oikeastaan ollut, olihan vain suonsaaressa seitsemää!
maanalaista luolahökkeliä kuin karhunpesää, joissa, ihmiset asuivat.
Silloin vanhaan hyvään aikaan ei näet kannattanut köyhille sen
parempia asuinpaikkoja antaa. Oli hyvä sekin, että maanpäälle
mahtuivat. Hönniensä katoilla kasvattelivat pölhöläiset kaalia ja
sipulia ja lisäksi söivät suolta karpaloita ja metsistä marjoja, sieniä
ja heinäujuuria. Tästä kaikesta hyvästä piti heidän kesät, >■ talvet

tehdä työtä hovinherran maatilalla ja tehtaissa ja miesten taistella,
keisarin sotarintamalla.

Sattui sitten, että keisari ilkeä kun oli, kuten keisarit
yleensä menetti virkansa, ja hovinherra luikki kultineen ja
kalleuksilleen ulkomaille.

Pölhöläiset joutuivat nyt joutilaiksi ja omiin valtoihinsa. He
alkoivat omin lupinsa muokata hovin suota pelloksi ja raivata kei-
sarin korpea niityksi, kylvivät keväällä perunaa ja korjasivat ke-
sällä heinää ja niin saivat talveksi ihmisenruokaa itselleen ja rehua
vasikoilleen ja lampailleen.

Keisaria,. hovinherraa eikä ketään heidän tarvinnut enää pel-
jätä. Eivätkä he peljänneet muita kuin kommunisteja. He
olivat kuulleet kylillä puhuttavan niistä niin paljon pahaa, ettei
heillä enää ollut selvillä montako jalkaa, sarvea ja silmää sillä
kommunistilla, oikeastaan onkaan. Sen he vain käsittivät, että
joitain kauheita ne ovat.

Tuli sitten syksypimeät yöt, kylmät ja sateet. Pölhöläiset eivät
enää uskaltaneetkaan asua suosaaressaan. Lisäksi vielä laskeutui
vesi heidän luoliinsa, että mahdotoin siellä oli asuakin. He muut-
tivat nyt kimpsuineen, kampsuineen kommunisteja pakoon tyhjään
hoviin. Aluksi he siellä asettuivat vain autioon navettaan. Siitä
vähitellen siirtyivät renkitupaan ja taas edelleen voudin kamarei-
diin, kunnes kevään saapuessa olivat- käyneet niin rohkeiksi,, että
uskalsivat asua itsensä hovinherran saleissakin. Eikä heitä kukaan
kieltänyt.

Tuli sitten kevät ja kylvön aika. Pölhölän suopellot olivat nyt
veden vallassa. Kurki siellä- koikkui mättäältä mättäälle ja etsi
karpaloita.

Miehet katselivat suonlaidassa ja raappivat päitään, kun ei
ollut mihin toukonsa kylväisi. Suolle ei venheettä ollut menemistä,
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viljanteosta ei puhettakaan. Viimein yksi rokkasi itsensä ja sanoa
tokasi:

«Mitä, jos kylväisimmekin tuohon hovin peltoon?»
«Kunhan tuon uskaltaisikin!» älähtivät toiset yhdestä suusta.
«No ei nyt uskaltaisi!» kivahti edellinen. «Mehän nämä pellot

olemme korvesta herrallekin raataneet, niin ei tuo olisi ihme, jos
lopuksi meillekin kasvaisivat.»

«Niin, no, saisihan nuo kasvaa!» myöntelivät toiset.
Ja kun siinä sen iltaa asiaa harkittiin, jauhettiin ja punnittiin,

niin
,,

— miten ollakaan menivät pölhöläiset aamulla hovin pel-
lolle aluksi vain huonoimmalle, joka jo herran aikana oli kedoksi
laskettu. Siinä he alkoivat kuokkia kovaa nurmea hammasta purren
voimiensa, takaa.

f*

Kukin tahtoi muokata itselleen oman peruna- ja kauraitarhan.
Työ oli kauhean raskasta ja vaikeata. Lopulta pälkähti yhden pää-
hän :

«Mitähän, jos hakisimme hovin auran ja kun meillä ei ole. he-
vosta, toiset vetäisi ja yksi meistä kyntäisi?»

Tähän tietysti suostuttiin.
Tällä tavalla he kyntivät desjadinan päivässä, kunnes kaikki

hovin nurmet oli mustalla mullalla.
Tuli sitten siementämisen vuoro. Yksi ehdotti, että pantaisiin

siemenet yhteen ja mullattaisiin siemenetkin joukolla hovin suu-
rella äkeellä. Niin tehtiinkin..

Ja sinä iltana revittiin läävästä kaikki karsina-aidat ja las-
kettiin vasikat ja lampaat yhteen, sillä olihan niitäkin helpompi
ruokkia, kun ei huolinut jokaiselle ruokaa ja juomaa erikseen viedä.
Mainita maksanee vielä sekin, että illallinenkin keitettiin nyt yh-
teinen hovin suuressa padassa. Olihan sekin helpompi, kun ei joka
emännän huolinut hämmentämässä olla.

Syksyllä ei kellään ollut enää mitään omaansa.. Viljat oli
kasvatettu ja korjattu yhdessä. Eläimet oli ruokittu ja hoidettu
yhdessä. Yhdessä niitetty talvirehukin hovin niityltä. Hoviin ostet-
tiin nyt tosin hevonen, mutta sekin yhteisillä varoilla, joten se
oli jo hoviin tullessaankin yhteinen. Vasikat kasvoivat isoiksi ja
alkoivat tehdä uusia vasikoita yhteisiä vasikoita. Lampaat sa-
moin.

Tätä hovia kutsuttiin ennen Hirmulaksi. Nyt ovat ihmiset al-
kaneet kutsua sitä Viisaalaksi ja hovinväkeä entisiä pölhöläisiä

viisaalaisiksi.
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Pölhöläiset niin pian kuin heitä alettiin viisaalaisik-
si nimittää, lakkasivat pelkäämästä kommunisteja.

Eikä viisaalaisiakaan kukaan pelkää, vaikka he tietämättään
•ovat muuttuneetkin kommunisteiksi.

Räätälin metsästysretki.
Räätälille juolahti kerran mieleen, että mitähän jos hänkin me-

nisi metsästämään. Koska hänellä oli hoikat koivet ja pitemmät vie-
lä kuin jäniksellä, niin hän uskoi juoksussa ainakin jäniksen saavut-
tavansa. Tuumasta toimeen! Räätäli pisti neulat, sakset ja rässisau-
dat pussiin ja lähti.

Kankaalla hän näki muurahaismunien kokoojan muurahais-
pesää penkomassa. Hän luuli sitä karhuksi, sillä hän oli kuullut
karhun syövän muurahaisia. Hän syöksyi päätäpahkaa pisimpään
kuuseen. Siellä hän muisti, että karhukin voi puuhun kiivetä ja
alkoi peljätä, että jos se nyt tulisikin ja söisi häneltä jalat. Jalko-
jaan säilyttääkseen hän käännähti pää alaspäin kuusen latvassa ja
siinä raksutteli saksiaan sen päivän ja yön. Räätäli näet aikoi kar-
hun etuvarpaista "leikellä kynnet, jos se sinne latvaan' yrittäisi, ja
niin pudottaa vihollisensa alas.

Seuraavana aamuna tuli räätälille aamukahvin nälkä ja kun
sitä karhuakaan ei kuulunut, laskeutui hän alas ja juosta pingersi
kotiin.

Kotona juuri kun hän sitä ihmeellistä pelastunristaan emännäl-
le kertoili, rasahti hiiri penkin alla. Räätäli luuli että se karhu nyt
olisi jo siinä ja sieppasi jalkansa alleen penkille.

Mutta samassa rasahti uudelleen, ja räätäli säikähti niin että
Hyppäsi siitä pöydälle. Ja siinä pöydällä jalkojensa päällä se rää-
täli vieläkin istua kököttää.

Päivänkorennon maailman historia.
Perhoset, paarmat, kärpäset, sääsket ja korennot kuuluvat hyön-

teisiin. Niiden elämä on omituinen. Ne syntyvät munasta tonkaksi
(madoksi) ja saattavat sellaisenå elää jopa 2—3 vuottakin. Sitten ne
luovat itselleen kotelon (ahtaan lepokodin) ja jonkun ajan kuluttua
syntyvät sieltä uudelleen täysimuotoisina siivekkäinä lentäjinä. Mo-
nella ei ole suutakaan eikä syö ollenkaan. Sellaiset elävät lyhyen
ajan, jotkut vain muutamia tunteja.

Olet varmaan nähnyt veden rannalla illansuussa suuren parven



sääsken muotoisia, hiukan isompia, pitkä pyrstöisiä hyönteisiä, jotka,
ilmaa survoen lentelevät ylös alas tiheässä parvessa. Ne ovat päivän-
korennoita ja tanssivat siinä lyhyen elämänsä häätanssia.

Kuulkaapas kun kerron erään päivänkorennon elämäkerran!
Päivänkorento syntyi mutalammin luhtarannikolla Unikeon päi-

vänä ennen auringon nousua. Ilma oli tyyni ja lämmin. Niin kauan
kun aamukaste heimeili kortteissa ja vihvilöissä, istui korentolapsi
veden päälle kaatuneen kaislan päällä. Heinämiehen viikate suhahti
hänen päänsä, yli. Kortteikkokorpi kaatui alas. Auringonpaiste
kosketti. päivänkorennon siipiä. Se tuntui suloiselta kuin. kevät tal-
viunta nukkuvasta luonnostat Korentonuorukainen kiipesi ylimmän
kortteen tyvelle, siristi siinä silmiään vasten aurinkoa, katseli heinä-
miehiä, kuulosti karjankelloja jä löyhäytti siipensä levälleen päivän
valoon. Siinä se näki unta hymyilevästä onnesta, elämän ilosta ja.
nautinnoista.

Puolenpäivän maissa huomasi korento, joka nyt oli jo parhaim-
massa miehuuden iässä, toisella korrella istuvan naapurin. Se oli
kaunis. Harmaat siivet säteilivät auringon Mustat, kirk-
kaat silmät välähtelivät. Hän luuli sitä ensin toiseksi kuvaisekseen

- yhden hän oli nähnyt vedenkalvosta mutta kun se liikutteli
siipiään eri ajalla ja kääntyi katselemaan päin, käsitti korento sen
toiseksi yhtä- onnelliseksi. Hetken kuluttua hän huomasi etempää
toisia. Niitä oli paljon, lukemattomia. Eikä se korento osannut kol-
mea etemmäksi laskeakaan.

Korento leväytti siipensä ja liikautti niitä. Huomaamattaan hän
kohosi ilmaan; Niin ne tekivät toisetkin. Nyt alkoi kiivas kilpalento.
Lennettiin ylös ja laskeuduttiin alas. Mentiin eteen ja taa, toisten
yli ja ympäri, oikeaan ja vasempaan! Lento kiihtyi. 110 yltyi.. Siinä
sitä tanssittiin' ja survottiin iltaan asti. Hauskaa oli se elämä vielä
vanhuuden viimehetkilläkin.

Aurinko laski. Usvapilvi levisi, laajeni ja sakeni. Pimeys peit-
ti maan, ja päivänkorennot laskeutuivat kuolleina heinänsänkien
juurille.

Se yksi ojensi kangistuvan tuntosarvensa ja kirjoitti- kuivuneella
yihvilän lehdelle.;

«Maailman historia.
Maailma oli ensin, kylmä ja pimeä. Siinä ei ollut mitään elollis-

ta elämää. Tuli hämärä. Kasvoi heinä ja,metsät. Taivaanrannalle
kohosi mahdottoman kirkas tulipallo. Se hiipi hiljoilleen keskitaivaal-
le. Mahdottoman suuri jättiläinen tuli kauhean ison viikatteen kans-
sa ja kaatoi heinät, että se tulikerä pääsisi, oikein lämmittämään.
Kellot kalisivat metsissä, ja silloin ne toiset syntyivät. Voi kuinka
hauska oli maailma! Me kaikki kohosimme ilmaan. Liitelimme tai-
vaalle ja jälleen alas. Tanssimme ilmassa niin kauan kunnes se tuli-
kerä vaipui alas. Ilma muuttui harmaaksi, kylmäksi ja kosteaksi.
Elollinen maailma loppui. Katkotut heinät kuivuivat. Metsät hukkui-
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vat sumuun. Tuli jälleen pimeys ijankaikkinen pimeys. Ja minä
niin minä! Minä ja maailma lakkasimme olemasta ».

Tähän oli keskeytynyt kirjoitus, sillä päivänkorennon elämä lop-
pui tuntosarvi herposi.

Jokainen punnitsee asioita omalla vaa’allaan.

Tunturisopulien elämää.
$

Pohjan perillä tuntureilla elää ison rotan kokoisia, ruosteenkel-
lertävän ja mustan kirjavia, lyhythäntäisiä eläimiä. Ne ovat tunturi-
sopuleja. Tunturisopulit elävät suurissa parvissa ja lisääntyvät no-
peaan, kuten nakertajat yleensä. Silloin tällöin, noin 6—ro vuoden
kuluttua saavat ne voittamattoman muuttamishalun. Umpimähkään
ne lähtevät suorinta tietä onnensa, jopa usein henkensäkin kaupalla.
Näillä matkoillaan ne eivät syyttä suotta mutkia tee. Kulkevat vain
sitä suuntaa, jonka kerran ovat ottaneet. Ne kiipeävät vuoria ylös,
rotkoja alas, uivat jokien, järvien ja merenlahtien poikki ja syövät
kaiken vihannan mennessään. Suuri luonnontutkija Kaarlo Pinne
luuli niiden olevan niin tarkkoja, suoraan kulkemisessa, että jos ih-
minen sattui vastaan, ei sopuli antanut tietä. Se tunkeutui ihmisen
jalkojen välitse ja vastaan tappelemalla koitti voittaa päämääränsä.
Luonteeltaan sopulit ovat rohkeita ja äkäisiä. Jos niille ojentaa kep-
piä, iskevät ne siihen hampaineen niin kovasti kiinni, että jäävät
riippumaan, kun kepin kohottaa ylös.

Näillä matkoilla niitä saattaa tuhoutua suuret joukot. Niitä
voi kärpät, pöllöt, haukat ja isommatkin pedot syödä, voi hukkua
järviin ja jokiin, pudota vuorilta alas tai kuolla nälkään. Kerran sat-
tui höyrylaiva Norjassa uivaan sopuliparveen, joka oli niin suuri,
että laiva kulki enemmän kuin neljännestunnin parven läpi ja niin
etäälle kuin laivankannelta saattoi nähdä, vilisi vuono sopuleita täyn-
nä. Kerran niitä taas kuoli Hernösandin kaupungin kaduille niin pal-
jon, että niitä sieltä hevoskuormittain vedätettiin pois. Ei ole ihme, jos
näin suuri lauma ei matkoillaan aina riittäviä ruokamaita löydäkään
ja nälkä tekee lopun tuhansien elämästä.

Ne onnelliset, jotka ovat vaivaloisen matkansa perille päässeet
ja jälleen löytäneet suotuisan kotiseudun, kaivavat tunturimättäi-
siin kolonsa, rakentavat pesänsä ja alkavat rauhallisen, hiljaisen yh-
teiskuntaelämänsä uudelleen, kunnes taas elämisen niukkuus pakot-
taa muuttamaan.

Vanhaan aikaan, jolloin tiede oli vaillinaisempi, uskoivat monet
sopuleita satavan taivaasta. Oppinut Vormius koki vielä tydlä vuo-
sisadalla antaa luonnollisen selvityksen miten ne tuntureilta pilviin
joutuvat. Häntä aikasemmin muuan Upsalan arkkipiispa Olaus Mag-
nus selvitti niiden pilvissä syntyvänkin ja sanoi niiden olevan niin
myrkyllisiä, että jos ne jotain kasvia vähänkin purasevat, kuolee
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kasvi. Ja kun ne itse viimein kuolevat, joka tapahtuu määrätyllä
ajalla, tulee ilma heidän mätänevistä raadoistaan niin myrkylliseksi,
että ihmiset sairastuvat keltatautiin. Vara 1740 teki Karl Linne näis-
tä sopulien ilmaretkistä lopun. Hän näet totesi pilvien olevan vain
paljasta sumua, joka ei voi pienintä hiirtä kannattaa, vaikka siihen
asti uskottiin niiden voivan viedä lappalaisen poroineenkin matkas-
saan.

Ihminen on halukas mielikuvituksella täydentämään sen, mihin
hänen tietonsa eivät riitä.

Kommunismia luonnossa.
Ei mitään eläimiä ole maailmassa niin runsaasti kuin muurahaisia.

Kuivilla metsämailla olemme nähneet punaruskeita kekomuurahaisia,
jotka havuneulasista rakentavat kekomaisia, joskus miehenkorkui-
siakin pesiä. Tällaisessa pesässä saattaa niitä elää jopa miljooniakin
yhdessä, toimien yhteisen kodin, yhteisen yhteiskunnan hyväksi.
Paitsi näitä, löytyy näiden joko mustia tai keltaisia sukulaisia kivien
alla, sammalmättäissä, lahokannoissa, hiekkaläjissä ja melkeinpä
kaikkialla arvaamattomat määrät. Ovatpa luonnontutkijat niitä ero-
telleet lähes puolitoista tuhatta eri lajiakin.

Näiden ääretön lukuisuus, taistelu ruuasta ja elämästä on aiko-
jen kuluessa kehittänyt niiden henkiset ja ruumiilliset kyvyt niin,
että monessa suhteessa voi niitä pitää kaikkia eläimiä etevimpinä.

Ihminen se oli, joka ensimäisenä seipään maahan iski, aitasi
pellon ja sanoi: «Tämä on minun.» Peltoaita kasvoi eripuraisuutta
ja sortoa kaikiksi ajoiksi. Mutta jo paljon ennen häntä muurahaiset
viljelivät maata ja hoitivat karjaa suosiossa ja sovussa, äärettömän
suurissa yhteiskunnissa omaksi ja kanssa-eläjiensä onneksi ja iloksi.

Katselkaammepa vain lähemmin nuoressa omenapuussa kiipei-
leviä muurahaisia. Toiset rientävät ylös, toiset alas. Näyttää kuin
heillä olisi jotain tärkeää tekeillä. Jos tarkastat puuta, niin näet nuo-
ret ylimmät lehdet käpristyneinä ja oksan latvat nuokkuvina. Sinne
suuntaavat muurahaiset kulkunsa. Jos oikaset lehden, niin näet siel-
lä koko lauman vihreitä lehtitäitä. Ne ovat muurahaisten lehmiä, joi-
ta ne hoitavat ja lypsävät. Muurahaiset ovat nämä liikuntakyvyttö-
mät hoidokkinsa tähän tuoneet laitumelle ja ruuan loppuessa tai vä-
hetessä siirtävät ne toiseen oksaan ja tarpeen, vaatiessa toiseen puu-
hunkin sekä vievät talveksi karjansa maan sisään navettaan.

Eehtitäi imee mehevästä lehdestä nestettä ravinnokseen. Muura-
hainen lähenee,'hyväilee sarvillaan ja lypsää lehmänsä takaruumiis-
sa olevista haasottavista putkista tuota makeata nestettä. Itse lehmä
nauttii tuosta hyväilystä ja imemisestä, tunkee kärsänsä syvälle leh-
den kudoksiin, josta saa uutta ravintoa. Tällä tavalla omenapuut ja
viinamarjapensaat usein kadottavat lehtensä keskellä kesää.

*



35

Muurahaisilla on muutakin karjaa. Semmoisia ovat esim. luo-
met kovakuoriaiset, jotka viihtyvät muurahaisten seurassa, monet ai-
noastaan pesän ahtaissa ja pimeissä komeroissa. Alituinen pimeäs-
sä 010 on tehnytkin useat näistä sokeiksi, joten ilman muurahaisten
apua olisikin niiden vaikea, jopa mahdotonkin elää ja tulla toimeen.

Kotikarjaa tarvitseekin muurahaiskodissa olla runsaasti, sillä
perheessä on paljon lapsia ■— muurahaistoukkia, jotka eivät kykene
itse elatustaan etsimään. Äidille ja isille tuodaan myöskin elatus ko-
tiin. Näille tarjoaa kylläinen lypsymatkoilta palannut työmuurahai-
men suunsa ja antaa imeä vatsastaan maitoherkkua.

Ihmetellä- täytyy myöskin muurahaisten voimaa ja ahkeruutta.
Aamusta varhain iltaan myöhään ne puuhaavat yhteisen kodin, s.o.
yhteiskuntansa hyväksi hankkimatta itselleen mitään yksilöllisiä etu-
ja. Yhdet hankkivat ruokaa, toiset siistivät ja puhdistavat kodin, kol-
mannet hoitavat lapsia —■ ne kuljettavat muurahaisen munat päiväk-
si auringonpaisteeseen ja yöksi pesän sisäkammioihin lämpimään
ja neljännet lakkaamatta rakentavat pesää, sillä perheen alituinen
lisääntyminen vaatii enempi tilaa ja kuta isompi on pesä, sitä pa-
remmin siinä on suojattu kylmältä ja sateilta. Nämä rakennustyöläi-
set eivät tarvitse hevosia eikä nostokoneita. Paljain käsin he jätti-

Taisvoimilläan kuljettavat kymmeniä kertoja itseään suurempia ja
raskaampia rakennushirsiä pitkien matkojen päästä ja nostavat ne
kotinsa harjalle.

Niin taitavasti on muurahaisen pesä rakennettu, ettei pisim-
rmätkään sateet sen kattoa läpäse eikä siellä pikkupoikasillekaan kyl-
miä tule.

Mitä olisikaan muurahainen yksin eläessään? Vaan suurina yh-
teiskuntina ovat ne kyenneet täyttämään koko maailman.

Koulumuistelma.
- Siihen aikaan kun minä aakkosia opettelin, ei maalla kouluja

ollut. Vanhemmat saivat kantaa murhetta opettamisesta ja pappi
muine kirkonmiehineen kävi kerta vuodessa pitämässä «tukkajou-
lun», (kinkeriluetuksen), missä sisäluku ja kristinopin taito kirkon
vaa’al!a punnittiin. Moni silloin -sai kallonsa onttouden maksaa tuk-
kavilloillaan. Enemmän kuin pappia, peljättiin seurakunnan lukkaria.
Vakainen lapsikin lakkasi itkemästä, kun koputettiin kehdonlaitaan
ja sanottiin:

«Lukkari tulee.»
«Lukkari tulee, lukkari tulee. Se tulee koko viikoksi pitämään

koulua», tiedottivat kirkkomiehet. Sukset ja kelkat koottiin kesäte-
loilleen ja tuisku sai tuketa ladut mäkirinteissä. Muutenkin jokainen
varustautui parhaimpansa mukaan. Lapset pakkasivat päähänsä kin-
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keriläksyjään, äidit varustelivat vaatteita ja siellä Turjalassa, missä,
koulun piti alkaa, paistettiin lihoja ja pestiin huoneita. Syrjävääran
Tuomas, joka lähenteli siinä kolmeakymmentä ja oli saanut lukkaril-
ta jo monta tukkapöllyä, päätteli nyt ettei se päänahkakaan kestäisi,
koko viikkoa nyhtää ja leikkautti tukkansa putipuhtaaksi. Leikko-
tukkaa siihen aikaan ei muilla kunniallisilla ollut. Mutta Tuomas vä-
hät kunniasta.

Seisoimme kuin tuomiolla, pojat ovi- ja tytöt karsinanurkassa
kun toimitus alkoi. «Heräjä sielun ja mielen!», veisattiin aluksi .
lukkari kotkottavalla äänellään, kaulaansa oikoen edellä ja me lap-
set perässä. Sen jälkeen laskeuduimme polvillemme ja lukkari luki
virsikirjasta: «O taivaallinen isä! Katsahda minun päälleni, ole myös;
nopia minua auttamaan, että minä tänä päivänä ja tänä hetkenä tai-
taisin ruveta välttämään mikä paha on ja tekemään mikä hyvä ja
otollinen Sinun gilmäis’ edessä taitaisi olla j.n.e.» Siitä noustua vei-
sattiin vielä ja kumarrettiin suljettuihin virsikirjoihin.

Lukkari huomasi nyt Tuomaan, joka seisoi toisia etempänä ja
kutsui hänet eteensä, otti korvasta, puisteli ja kysyi:

«Oletko sinä linnanvanki, kun. pääsi on keritty?»
Tuomas vaikeni. Mutta kieläs talonemäntä, joka oli Tuomaalle

vihoissaan siitä, että hänen äitinsä ei tullut heille liinoja loukutta-
maan, ennätti selvittämään Tuomaan äsken kehuneen, että paljas-
päätä on vaikea tukistaa. Tästäkös lukkari suuttui, kiristeli hampai-
taan ja naljautti nappikantisen kirjansa nurkalla Tuomasta otsaan
ähähtäen:

«Niinkö sinä Tuomas, epäuskoinen.»
Veri ruiskahti silloin kuin suonesta ihan lukkarin kauluksille

ja silmillekin sojahti. Lukkari loppasi kämmenensä päälle ja alkoi'
hokea;

«Tuokaa räsyä, tuokaa räsyä!»
Talon vanha pappa, joka makasi uunilla, kohotti päätään ja

urahti:
«Eikö siihen taulaa tarvitse?»
Emäntä karkeli hetken edestakaisin räsyä hakien ja kun ei

muuta käsiinsä saanut, ojensi huivin korvistaan. Sillä sidottiin Tuo-
maan pää ja Tuomas sai mennä ulos hautomaan lumella lisää.

Näin sitä päästiin lukutunnin alkuun. Sitten lukkari asettui kyy-
näsvarsilleen pöydän taa ja me piiriin etupuolelle. Isoimmat tytöt
lukivat kirjasta maailman luomista ja me pienemmät saimme vas-
tailla välillä suoritettuun kuulusteluun. Liirim Aapeli, arka ja hiu-
kan ällerö poika, sattui seisomaan siinä etumaisena. Lukkari iski'
hampaansa häneen ja alkoi tiukata:

«Mitä se jumala teki sillä kylkiluulla? Mitä se teki? Mitä se
teki ?»

Aapeli vapisi kuin haavanlehti eikä saanut sanaa suustaan. Luk-
kari viimein nappasi nenälle ja karjasi:

«Mitä se teki luulla?»
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Aapeli pillahti itkuun ja naukasi itkun seasta:
«Söi.»
Hänet asetettiin luuta silmille nutkkaan häpeämään.
Tuli sitten Tapanaisen Antin vuoro lukea. Hän oli yksi niitä

Tuomaan lajia, pitkä kuin Tuomas, mutta kunniallisessa tukassa.
Hän änkytti:

«Kärme oli —• oli oli' ka-kaa-lin ka-kannassa —»

Silloin lukkari tuuppasi yli pöydän kymmenen sormeaan hänen
takkuiseen tukkaansa ja höyhensi niin, että suortuvat sinkoilivat.
Antti pantiin pankonpäähän papujen päälle polvilleen ja kädet ko-
mennettiin ylös.

Hetken kuluttua taas seurasi kuulustelu ja Uskin minun
kokoiseni, vikkelä poika vastasi:

«Ja jumala sanoi vaimolle kirottu ole sinä kaikista eläimistä
maanpäällä.»

Lukkari tavotti häntäkin tukasta, vaan Aaro livahti ovesta ulos.
Lukkari riensi perässä ja siellä he juoksivat peräkanaa aittojen ym-
päri välimatkan yhä lyhetessä. Viimein sattuivat lukkarin silmät lää-
vän eteen, mihin hän oli hevosensa sitonut. Hän seisattui ja alkoi
huutaa: «Hevonen, riivattu, on karannut.»

Me kaikki hyömysimme pihalle. Karannut se oli. Heinänsuutei-
ta oli vain siinä, missä se vielä silloin seisoi, kun toimitus alkoi.

Siinä se lukkari raapi harmaata, puoleksi kaljua päätään, isäntä
noitui ja emäntä osanotosta herahti itkuun. Tuomas todisti naura-
van naamansa läävän solasta, vaan onneksi emäntä ja lukkari eivät
sitä älynneet. ■*

Meidät komennettiin päivälliselle ja lukkari alkoi tutkia hevosen
jälkiä alamäkeen jäälle päin. Siellä keskiselällä se näytti menevän
niin että harja lipatti.

Muurari-jannen lapsuusmuistoja.
«Toista se on», sanoi Muurari-Janne, muuan köyryselkä, pit-

käpartainen Suomen pakolainen, «lasten elämä täällä, kommunisti-
sessa maailmassa, jossa yhteiskunta ruokkii ja vaatettaa lapset, lait-
taa koulut ja pitää huolen kaikesta. Mutta antakaahan kun minä
kerron, muistelman omalta lapsuusajaitani, vaikkapa vain yhdestä
talvesta. Minä olen näet syntynyt ja kasvanut porvarillisessa yhteis-
kunnassa, paljon puhutussa Suomessa, jossa vallitsee toisenlaiset
olot, kuin täällä Neuvosto-Venäjällä.

Olin siinä seitsemännellä ja sisareni neljännellä. Äiti sairastui
ja vietiin sairashuoneelle. Isä oli meiltä jo aikaisemmin kuollut. Me
jouduimme nyt vaivaishoitoon. Puoli alastomina, rääsyisinä kulje-
tettiin meidät kunnantalolle ja myytiin huutokaupalla kuin eläimet.
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Pitäjän siltavouti, rikas, uskovainen isäntä, teki alimman tar-
jouksen ja sai meidät hoitoonsa. Kuin sian porsaat meidät tuotiin'
taloon ja teljettiin välituvan perässä olevaan likaiseen, uunittomaan
putkaan. Asuntomme oli kylmä, ahdas ja melkein pimeä. Vaatteita
meille ei annettu kuin paitariekaleet. Ruuaksi annettiin potatinkuo-
ret, murut, kalanruodot ja kaikki se, mitä pöytää siivotessa kokoon-
tui rojukoppiin. Lisäksi sekotettiin siihen suoloja runsaasti ja kaa-
dettiin päälle joko keitonlientä tai hapamaitoa. Harvoin tätäkään
sai kylläkseen.

Jos valitti nälkäänsä, niin emäntä ärjäsi: «Juo vettä vatsasi
täyteen!» |

Juoda sitä täytyikin eikä sittenkään koskaan nälkä loppunut.
Tulta ei meille annettu. Pimeässä saimme istua talvi-illat ja

aamut. Joulunaatto-ilta oli ainoa, jolloin valoa näimme. Silloin näet
päästettiin meidätkin ihmisten puolelle katsomaan joulukuusta. Näin
kuinka pöytä oli täynnä herkkuja. Siinä oli lihaa, voita, piirakoita
ja vehnästä ihan pöydän täydeltä, mutta meille ei annettu murua-
kaan. Meitä ruokittiin vain kynttiläin valolla. Kun kävimme pois
lähtemään, niin emäntä meni pöydän luo ja kikkasi vehnäsestä
kaksi tulitikkuaskin kokoista palasta. Luulin jo meillekin tulleen
joulun kielelle ja niin se tulikin, vaan se ei ollut ehdoton. Emäntä
haki näet suola-astian ja nosti meille kummallekin kahmaloon ison
puulusikallisen suoloja ja näyttäen vehnäpaloja sanoi: «Suolat kun
syötte, niin saatte nämä.» ■Ummistin silmäni ja ahmin spolat suuhuni. Samoin teki sisa-
reni. Kamalasti se katkersi kurkkua. Mutta täytyihän, kun mieli
teki vehnästä. Päälle saimme juoda koko illan. Ja niin olimme jou-
Ipnaattona kylläisiä •—• vedestä.

Talon puolella oli eräänä iltana «seurat» (uskovaisten kokous).
Siellä ihmiset puhuivat lopuksi kummituisistä. Mekin kuulimme sen
ovien läpi. Nyt tulin niin araksi, etten yksin uskaltanut pimeän ai-
kana mennä ulos. Pelotti siinä pimeässä huoneessakin. Mutta siinä
uskalsi paremmin kun oli tottunut. Sattui kerran, että näille tuli
yöllä ulos menon tarve. Kun en mitenkään uskaltanut ulos mennä,
mietin keinoa, millä pelastaisin aamulla selkäni, jos laskisin sisälle.
Vihdoin päätin kastella makuupaikkani. Menihän se silloin nukuk-
sissaolon tiliin. Se ei kuitenkaan auttanut. Aamulla minua lyötiin
hirveästi. Seuraavana yönä kävi samoin. Kun muistelin edellisen
aamuista selkäsaunaa, niin pelastuakseni siitä katsoin viisaimmaksi
laittaa vahingon sisareni tilalle, sillä hän oli niin pieni, että toivoin
hänen, selkänsä toki säästyvän. Niin ei kumminkaan käynyt. Häntä
piestiin samalla tavalla. Kauheasti kirveli sydäntäni,, kun tiesin hä-
net syyttömäksi ja tämä kaikki olisi kuulunut minulle.

Eräänä päivänä kaani sisareni kupeitaan. Minusta näytti kuin
hänessä olisi ollut syöpäläisiä. Kurkistin hänen povelleen. Paita oli
sisäpuolelta ihan täynnä, isoja täitä kuin kauran ivviä. Se oli-kuin
villainen kaurasäkki, josta kaurat on kaadettu eikä puisteltu. Niin
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se oli minunkin paitani. Saunassa meitä ei, näet käytetty eikä vaat-
teita muutettu koko talvessa.

Tällainen hoito ei paljoa kuluttanut ja kunta kuitenkin maksoi
siksi runsaasti, että kauppatavaralla hyvin voitti.

Tosin kevään suussa minun syöttämiseni tuli vähän enempi
maksamaan, sillä nyt alettiin minulle antaa ruokaa runsaammin,
mutta se näyttiin tasaavan sillä, että sisarelleni annettiin sitä vä-
hemmän. Ihmettelin tätä itsekin. Jos olisin ollut kuullut orjien syö-
misestä, niin olisin luullut minusta varattavan paistia. Mutta on-
nekseni olin sellaisesta tietämätön.

Viimein minulle teetettiin toimikashousut ja selvitettiin, että
minun tulee lähteä paimeneen.

Iloisena vedin housut jalkaani, mutta sen sijaan, että olisin
mennyt paimeneen, pakenin talosta kerjuulla elättämään itseäni, sil-
lä mieli teki kostaa. Epäkiitollisuudella palkitsin epäinhimillisen hoi-
don ja kohtelun. Siitä asti olen porvareita ja porvarillista yhteis-
kuntaa vihannut, sillä sillä ei ole köyhän lapselle tarjota muuta kuin
puutetta ja nälkää.»

Pakolaisena.
, Mikkelisen Jussi, joka ei käynyt koskaan kirkossa, vihasi
myöskin kortteja niin ettei voinut olla siinä huoneessakaan, missä
korttia' pelättiin. Kysyin kerran häneltä;

«Oletko itse koskaan pelannut korttia?
«En. En tunne kortin lehtiäkään. Tai oikeastaan olen kerran

pelannut ja siitä olen saanutkin kauhun korttipeliin, «vastasi Jussi.
• «Hävisitkö pahasti kun kortteihin suutuit.»

«Hävisin. Minä hävisin —• rahaa minulla ei ollut —• kaiken
luottoni, kotini ja vasemman kantaluuhi ja muuta häviämistäpä ei.
minulla ollutkaan, tai oikeastaan vielä hävisin rehellisyytenäkin,»
Jä hän alkoi kertoa: «Olin vielä pikkunen, ikääni en tarkoilleen
muista: Isä oli päässyt sen verran varoihinsa, että uskalsi yrittää
pulkkakauppaa. Hän oli näet nuorena miehenä ollut leipurina. Koko
liikkeen alku sisälsi sellaisen korillisen koti-mökin uunissa paistettu-
ja, minkä minä jaksoin kantaa. Minun oli mentävä asemalle kau-
palle. En ymftiärrä miten se minusta lie tuntunut niin kauhean hä-
peälliseltä, etten olisi suonut kenenkään tietävän korini sisältöä.
Menin 111 luokan odotussaliin, peitin huolellisesti korini, asetin
nurkkaan ja istuin itse penkinpäähän vartioimaan. Siinä ei kukaan
minua häirinnyt. Kukaan ei, näyttänyt huomanneen koriani, vaikka
junan tulon aikana oli väkeä paljon.

Kun väki oli hälvennyt, tuli luokseni muutamia ikäisiäni poi-
kia ja pyysivät minua asemalaiturin alle pelaamaan korttia. Asemal-
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la oli näet korkea puulaituri ja sen alusta siksi tilava, että sinne
mahtui. Siirsin nyt pulkkakorini laiturin alle, ja peli alkoi. Viidem
kopeikan nakkia sitä pelattiin. Kun en tuntenut kortteja, niin täytyi
kysyä joka pelin perästä toisilta: «Kuka hävisi?» Vastaus oli
melkein poikkeukseton: «sinä, Jussi.» Rahaa ei minulla ollut,
mutta ystävälliset toverini tyytyivät tavaraankin. Pulkat menivät
tässä aivan täydestä hinnasta. Peli kävi koko päivän. Samoin pulkan
syönti. Hauskaa se näytti olevan toisistakin, ja minä tunsin itseni
erittäin onnelliseksi. Tunsin nyt olevani mies, miesten seurassa ja
miehekkäässä työssä.

Päivä oli jo laskenut, kun lakkasimme pelistä. Minulla oli vain
tyhjä kori, ei penniäkään rahaa eikä yhtä ainoaa pulkkaa. En silti
tuntenut mitään mielipahaa tai alakuloisuutta.

Kotimatkalla vasta, kun jouduin yksin, juolahti mieleeni, että
miten voin tämän kaiken kotona selvittää. Ilta oli kaunis, lämmin
ja tyyni. Lehmät nukkuivat kesantopelloilla. Niiden kellot joskus
kalastelivat, kun ajelivat kärpäsiä itsestään. Muuten ei kuulunut
luiskaustakaan. Koko maailma näytti olevan sopusoinnussa. Vaan
minua jäyti sisäinen tuska. En voinut keksiä millä itseni pelastaisin.
Mietin, jos selittäisin myyneeni leivokset velaksi. Ei. Sekään ei au-
ta, sillä saatavat tulisi joskus periä, ja mistä niitä perit, mitä ei ole.
Jotain parempaa on keksittävä, mutta mitä? Tätä miettiessä kului
matka, ja asian yhtään selväämättä olin viimein kotona.

Onneksi ei kukaan herännytkään tulostani. Hiivin hiljaa nuk-
kumaan. Ei tullut uni. Tuo sama kiusallinen keksimisen taitamat-
tomuus vaivasi yhä. En tiedä miten lie viimein käynytkään.

Heräsin kun isä nyki minua ylös. Uni olisi ollut niin ihmeen
makeaa, vaan täytyihän nousta, koska ajettiin. Elämä tuntui taas
suloiselta. Eiliset muistot olivat kokonaan kadonneet. Yhfäkkiä

kysyäkin tokasee isä;
«Missä on rahat? Pitäisi mennä jauhoja ostamaan ja sinun

taas iltapäivällä kaupalle.»
Tunsin kuin kylmää vettä olisi kaatunut korvilleni. Salamana

leimahtivat muistot. Mitään valmista ei ollut keksitty. Tartuin nyt
kuin hukkuva oljen korteen, siihen mikä ensimäisenä päähän päl-
kähti. Aloin sopertaa:

«Mi-minä 'kun menin tuosta noita portaita yli joen, niin jalat
luiskahtivat ja pulkkakori putosi jokeen. Virta vei kaikki.»

En. muistanut,'että joessa ei virtaa moneksi ollutkaan, etenkin
portaiden kohdalla.

«Entä mistä tyhjän korin sait?» kysäsee isä. Muuten hän näyt-
ti siltä, että uskoi valheeni ihan pribulleen. Sain nyt uutta vauhtia
jatkaakseni kertomustani. Selvitin kaikki juurtajaksain, miten juok-
sin pitkin joenrantaa ja tavottelin koria ja pulkkia. Kori tuli vii-
mein rantaan, vaan pulkat menivät jok’ainoa myötävirtaan ja ne
menivät niin nopeaan, etten ennättänyt rantaa myöten perässä.. Tun-
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sin helpotusta rinnassani, kun olin päässyt loppuun. Silloin töksäyt-
tääkin isä:

«Paljasta nyt selkäsi ja valehtelijalle annetaan ensin hyvä sel-
käsauna, ja sitten onkimaan olemattomat pulkat joesta, ja kun joka
ainoa pulkka on korissa, niin sitten saat tulla kotiin.»

Tiesin, ettei isän sanoissa ollut tinkimisen varaa, ja kun pulk-
kia oli mahdoton enään saada, niin katsoin parhaaksi hypätä yhden
yäliasteen, nimittäin selkäsaunan. Livahdin ulos ovesta ja aloin
juosta minkä jaksoin. Vilkasin välin jälkeeni. Isää ei kuulunut ei
näkynyt. Hän ei viitsinyt tulla perässäni.

Menin parin kilometrin päässä olevaan tuttuun taloon. Siellä
leikin puoleen päivää oman ikäiseni tytön kanssa. Nälkäkään ei tun-
tunut yhtään, vaikka koko edellisenä päivänä en ollut syönyt muu-
ta kuin pulkkia. Puolenpäivän aikana emäntä alkoi ottaa piirakoita
uunista. Silloin tuli kauhean polttava nälkä. Liekö emäntäkin sen
huomannut, kun antoi kokonaisen piirakan minulle ja sanoi;

«Vie veljillesi ja siskoillesi!»
Muuta käskyä en odottanut. Silloin lähdin ja päätin mennä niin

kauas kuin piirakka riittää. Niin teinkin.
Seuraavana päivänä iltapäivällä oli jo taas nälkä. En kehdan-

nut sinä iltana puhua siitä vielä kelienkään, vaan kun nälkä yhä
paisui, täytyi viimein alkaa etsiä paimenen paikkaa. Kaikkialla vain
naurettiin minulle ja sanottiin, ettei kuka syksyllä paimenta tarvit-
se, kun et keväällä tullut, vai tahtoisitko sinä paimentaa navetassa?»
Puolustelin, etten keväällä joutanut ja nyt kun jousin, niin tulin.
Paikkaa vaan ei löytynyt.

Viimein sanoi eräs kauppias: « Jos menet viemään tämän kir-
jeen ratavahdille, sinne on 6 virstaa, niin saat 20 kopeikkaa.»

Suostuin tietysti mielelläni, sillä olihan hyvä saada jotain vaik-
kapa lyhyempi aikaistakin tointa.

Menin asemalle, sillä täälläkin oli rautatieasema lähellä. Siitä
minun oli mentävä rataa pitkin. Sattui eräs poika, joka selitti, että
oli turhaa lähteä sellaista matkaa kävelemään, koska kohta tuli ta-
varajuna._ Siinä hän oli tämän matkan aina kulkenut. «Maitolaituril-
ta pääsee hyvin hyppäämään., etenkin jos sattuu olemaan tyhjiä
avonaisia tavaravaunuja», selitti hän.

Mentiin katsomaan maitolaituria. Todellakin siitä oli hyvä hy-
pätä. Se oli niin korkea, että vaunujen sillan laskimme olevan mel-
kein tasalla ja oli se siksi lähelläkin, että siitä, voi vaivatta hypätä.
Häp lupasi hypätä mukanani, joten ei ollut mitään pelkäämistä.
Siellä kuudennella kilometrillä se kulki taas vastamäessä niin hil-
jaa, että oli kvllin sopiva hypätä pois. Tien laidassa kuului olevan
vielä pehmeä hiekka, mihin hyppäsi kuin lumeen, -i- Kunhan nyt
vain tulisi juna siksi hiljaa, että ennättäisi. Aseman kohdalla se
kuului kvllä aina hiljentävän.

Maitolaiturilla saimme odotella hetkisen. Pitkältä se tuntui,

•sillä niin mielenkiintoista oli saada suorittaa tuo urhea teko hy-
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pätä ohi kiitävään junaan. Viimein alkoi kuulua junan jyrinä. Se.
läheni lähenemistään. Jo vislasi ja- alkoi näkyä metsän takaa. Jän-
nityksen! yhä kasvoi. Varasimme itseämme lähemmä ja lähemmä.
Veturi kiiti ohi. Yritin hypätä jo ensimaiseen vaunuun, vaan toveri-
ni esti. Hän kielsi minua hyppäämästä ennen kuin hän hyppää.
Maltoin mieleni ja odotin. Hän laski ohi kymmeniä vaunuja. Minua
ihan harmitti hänen vitkastelunsa. Viimein alkoi tulla matalaitai-
siä hirsivaunuja. Hän laski niitäkin muutamia ohi. Minä seurasin
henkeäni pidättäen hänen liikkeitään. Hädissäni kysäsin jo pari
kertaa: «Joko, joko?» Mutta ennenkuin hän ennätti vastata, oli
hän yhdellä vilahduksella vaunussa. Silloin minäkin. Tayotin vielä
samaan vaunuun. Mutta satuinkin pylvääseen. Siinä kiireessä en
ehtinyt saada käsilläni kiinni. Pylväs ponnautti minut takaisin.
Edelleen en itse muista mitään mitä tapahtui. Nähtävästi vauhti
tai jokin sieppasi minut vaunujen alle. Onneksi ei jäänyt kiskolle
muuta kuin toinen kantapää. Sen sijaan tarttui jokin vaunun, alla
riippuva koukku housuihini ja alkoi laahata minua junan mukana.
Joku asemamiehistä sattui huomaamaan tapauksen ja alkoi huutaa.
Junamiehet kuulivat huudon ja laskivat jarrut päälle. Kesti kuiten-
kin hetkisen ennenkuin täydessä vauhdissa oleva pitkä, raskas juna
saatiin pysäytetyksi. Olin silloin jo noin sadan sylen päässä maito-
laiturista.

Kun heräsin, tuntui elämä niin suloiselta. Se tuntui siltä, että
olisin tahtonut siinä liikkumattomana olla vaikka kuinka kauan.
Muistan hyvin, että se tunnelma oli niin nautintorikasta, etten iki-
näni ole sellaisen vallassa ollut. Ihmishälinää kuului lähellä. Näin
paarit vaunun kupeella ja kaksi miestä kyyristyi tullakseen vaunun
alta minua hakemaan. Sanoin silloin: «älkää tulko. Tulen minä tääl-
tä-itsekin.» Vaan kun yritin tulemaan, en saanut jäsentäkään liikah-
tamaan. Luulin nyt, että minulle olisi jotain pahaa tapahtunut, vaik-
ka kipua en-tuntenut missään. Miehet lähenivät ja lähenivät sekä
tarttuivat lopuksi minuun kiinni. Taas kadotin muistini kokonaan.

Kun jäleen heräsin, oli juna liikkeessä ja minä makasin paa-
rien päällä konduktöörivaunussa. helvetillisiä tuskia koko ruumis
täynnä. En voi sanoin kuvata, miten kauheasti särki joka paikkaa
ja junan tärinä vain sitä yhä lisäsi.

Kaupungissa vietiin minut kirurgiseen sairaalaan. Siellä sain
leikkuuhuoneessa odottaa vuoroani pitkät ajat. Viimein asetettiin
minut leikkauspöydälle, riisuttiin veriset vaatteet päältäni,' irrotel-
tiin väliaikaiset siteet ja sidottiin pöytään niin lujasti, etten voinut
jäsentäkään liikuttaa. Sen jälkeen asetettiin jokin myssyn muotoi-
nen suuni eteen ja • sitten en taas muista mitään

Hiljainen kammari, jossa makasi kolme muuta sairasta, oli uusi.
olinpaikkani. Siinä sitä sain minäkin loikoa lähes seitsemän kuu-
kautta, pää, molemmat kädet ja vasen jalka sidottuna.

Siis ensikertaa kun olin itseni isäntänä, ansaitsin vain 20 ko-



peikkaa sekin tuli kuin velkakauppaa, kun työ jäi tekemättä ja
tuhlasin niin sitä en kykene vieläkään arvioimaan. Ja tämä kaik-
ki oli korttien syy tai johtui ainakin siitä», lopetti hän.

«No milloin menit jälleen kotia?» kysyin.
«Isä haki sieltä sairaalasta», vastasi Jussi.

Inkerinmaa ja sen kansa.
Maantieteessä puhutaan, paljon luonnon ihanista .maista. Mut-

ta Inkerinmaa on jäänyt ikäänkuin unhotuksiin.' Joka on käynyt
Tuuterin Äijämäellä, Osselin mäellä ja Koivukylän kukkuloilla, tai
nähnyt Toksovan ja Lempäälän järviä, taikka' kulkenut Nevaa Pie-
tarista Lyyssiin, ei voi koskaan näitä näkemiään jättää vertaamatta
kehuttuihin kukkuloihin, järvi- ja jokimaisemiin. Paljon kauniim-
pia ovat Inkerin vihreät, täyteläisellä elämällä vtrhötut kukkulat
kuin kuolleet Lapin kivitunturit. Vaikea on sanoa kumpi on kau-
niimpaa kaukaa katsella, laajatko, saaririkkaat siniselät, vaiko kylät,
pellot ja niityt ja niiden välissä syviin ouruihin painautuneet tum-
mat pikkujärvet, joiden aina tyynessä kalvossa järvien päälle kurot-
tautuvat rantalehvikot itseään yötäpäivää peilaavat. Tuskin min-
kään virran rannat voivat olla vaihtelevampia ja luonnonkauneudes-
tansa rikkaampia kuin on Nevan. Neva kiemurtelee ja mutkittelee
jyrkkien savipengermien välissä kuin luulisi umpisopen joka virs-
talla eteen tulevan. Tehtaita, kyliä ja huviloita on rannikoilla toi-
nen toisensa vieressä. Onpa väliin kauniita metsiäkin.

Sitä osaa Inkerin maata mikä on Nevan oikealla puolella kutsu-
taan Pohjois-Inkeriksi. Ja vasemman puoleista Etelä- Inkeriksi.

Pohjois-Inkeri oh kauttaaltaan mäkistä maata. Keiton mäet ovat
jo miespolvia olleet viljapeltoina tai marjatarhoina. Mutta Lempää-
lässä ja Vuoleella tavataan vieläkin laajoja, jylhiä korpia, alku-
peräisessä jaloudessaan.

Etelä-Inkeri on enimmäkseen tasankoa ja suurimmalta osaltaan
aukeaa. Muta löytyy täälläkin paikoin laajoja, synkkiä metsiä, jotka
ovat ennen olleet joko keisarin jahtimetsiä, -tai valtion taikka herro-
jen vallassa.

Maanlaadultaan koko. Etelä-Inkeri ja suurimmalta osaltaan Poh-
joiä-Inkerikin, on viljavaa savimaata, vaikka taitamattomasti viljelty-
nä, se ei ole kyennyt edes omia asukkaitaan elättämään. Suurin osa
maastakin, joka. huolellisella ojituksella ja säVimaille mutaa vedätjtä-
mällä ja rautamaita saveamalla saataisiin melkeinpä ilman lantaa
kasvamaan, on arvottomana karjaketona ja sammalta kasvavina ve-
sikkoina.

Inkerissä asuu seka-kansaa. Enemmistönä ovat suomalaiset, mut-
ta näiden seassa on. kaikkialla venäläisiä kyliä. Meren ja Nevan ran-
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nikkokylät ovat, muutamia pieniä poikkeuksia lukuunottamatta, ve-
näläisiä. Pohjois-Inkefissä, Pietarin ympäristöllä, on suuri joukko
saksalaisia kyliä. Etelä-Inkerissä on kaikkialla virolaisia kyliä. Löy-
tyypä siellä täällä puolalaisiakin asukkaita.

Inkeriläiset ovat kaikki pikkuviljelijöitä. Keisarivallan aikaila
olivat ne köyhiä, sillä kaikki metsät ja parhaimmat maat, yksinpä jär-
vien kalat ja metsien marjatkin olivat jokokeisarin, kruunun, tai herro-
jen. Talonpojille annettiin maata vain sen verran, niihin he saivat teh-
dä pelto- ja niittytilkkunsa. Rakennustarpeensa ja polttopuunsa saivat
he ostaa herroilta ja usein vedättää kymmenien virstojen päästä. Kun
pikku tila ei kyennyt perhettä elättämään, täytyi ihmisten käydä teh-
taissa ja minkä missäkin ansiotöissä pä kotona saadut vähät maidot-
kin piti kuljettaa Pietariin myytäväksi. Näin oli Inkerin kansa kapi-
talismin palkkaorj uudessa ja kokosi rikkautta ja ylellisyyttä laiskoil-
le herroille, joita oli joka hovissa ja huvilassa ja Pietarissa toista
miljoonaa.

Koulut olivat venäjänkielisiä. Niissä suomalaisten lasten-aika
meni vieraan kielen oppimiseen. Siksi kansan valistuskin pysyi alhai-
sella kannalla.

Kun Venäjän kansa kukisti keisarivallan ja hävitti entiset kan-
sansortajat, katosivat herrat Inkerin hoveistakin ja metsät, maat ja
mannut joutuivat kansan käsiin. Talonpojat saivat nyt rakennushir-
siä, polttopuita ja aitatarpeita, karjanlaidunta ja kalavettä, marja-
metsää, niitty- ja peltomaatakin. Koulut muutettiin kaikille kansalli-
suuksille äidinkielisiksi, oppiaikaa pidennettiin ja määrättiin, että
kaikkien lasten on käytävä koulua. Vaikka alituinen sota, Venäjän
saarto ja niisti johtuneet nälkävuodet ovatkin lakkaamatta rasitta-
neet Inkeriäkin, -on Inkerin kansan varallisuus ja hyvinvointi vuo-
sina tavattomasti kohonnut.

Kunhan Inkeriin saadaan riittävästi opettajia, saadaan maan-
viljelykset kuntoon ja päästään rauhaan entisen sortovallan hyök-

"vksistä, niin kohoaa tämän kauniin: maan köyhä ja sortoa kärsinyt
kansa maailman onnellisempien joukkoon. \

Lehtinen Keiton historiaa.
Tuuli ulvoi kuusien latvoissa, täitteli ja pudotteli oksia maa-

han. Vääntynyt koivunrunko hankasi kylkeään kumajavaan keloon.
Se naukui kuin «se itse» olisi ollut oksalla irvistelemässä, ilkku-
massa ja pelottelemassa. Yö oli synkkä ja musta. Ei olisi nähnyt,
vaikka tikulla olisi silmään pistänyt. Vettä satoi kuin saavista kaa-
taen. Väliin sitä roimi kuin uhmalla joka puun juurelle, missä ih-
miset hakivat suojaa, ollen jo siihen tullessaankin läpi märkinä.
Karja värisi vilusta, ja lehmät pyrkivät tuskissaan ammuskelemaan.



Niiden turpien ympärille kierrettiin vitsapannat. Vaimot huokaili-
vat ja lapset itkivät, ja he kaikki sulloutuivat ahtaaseen pysyäkseen
lämpiminä.

Siinä sitä oli yö vietettävä.
«Ää-tää, ät, at», lauloivat koivu ja kelo. Ja puiden oksat von-

kuivat yhä kaameammin veden roiskuessa kuin ruiskusta.
Nämä olivat Keiton Vanhan kylän asukkaita, jotka syksyllä

1713 olivat pakoitetut jättämään kotinsa ja pakenivat karjoineen
tuntematonta verivainolaista Suosaareen. Kuusenlatvaa he vetivät
jäljessään, kun kerrottiin vihollisten olevan «koirankuonolaisia»,.
jotka jälkien hajusta voivat ajaa takaa.

Puoliyöstä heräsi Sakari Anttonen, yksi isäntämiehistä ja alkoi
herätellä toisia.

«Hot hyö tulloot tänne. Mie unta näin. Hyö tulloot ja tappaat
meijät.»

«Älä tyhjiä. Ei nyt kukaan näe metsään tulla. Eikä tästä mi-
hin, kun on vetelä suo yltympäri. Nuku vain päivään sinäkin!» ke-
hotteli kylänvanhin.

Mutta Sakari vain itsepintaisesti hoki:
«Hyö tulloot, tulloot.» Otti pussinsa ja alkoi rämpiä vetelälle

suolle.
Kun Sakari oli muutaman pyssyhollin päähän päässyt, alkoi

kuulua kauheaa huutoa ja valitusta, itkua ja parkua. Vihollinen
yllätti nukkuvan kylänväen ja kirvein ja miekoin kakkasi kuoliaik-
si, kaikki. Karjan ja eväät otti saaliikseen.

Edelläkerrotusta oli kulunut kahdeksan vuotta kun Sakari
Anttonen jälleen palasi kotikyläänsä.

Talot oli poltettu. Pellot kasvoivat kanervia, puita ja pensaita.
Vain jokunen latorähjä oli jäänyt vanhan polven muistoksi. Ketut
ja sudet niissä majailivat.'

Kotfkoivut, kedot ja kunnaat olivat rakkaita. Ihan entisen
tinsa raunioille kyhäsi Sakari Sakarinpoika Anttonen majansa, otti
vaimon ja alkoi uuden polven Vanhankylän historiaa. Talo kantaa
nvtkin kanta-isän mukaan nimeä «Sakaria».

Kohta seuraavana vuonna tuli Sakarille naapuriksi Jääskestä
Esko Eskonpoika, joka perusti «Eskolan» talon. Eskola on ollut
sikiävää, sorttia. Siitä lähtöisin on,väki parissa kymmenessä Van-
hankylän talossa ja he kaikki käyttävät sukunimeä «Jääskeläinen»..

Vanha kanta nähtävästi on .ollut varakasta väkeä, koska vielä-
kin on pelloilta löydetty kupari- ja hopearahakätköjä.
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Vanha-Aaiami ja sielunpaimen.
Vanha-Aatami oli elänyt monen sukupolven ijän, nähnyt kesä-

päiviä kuumia että nahka oli haljeta ja talven‘pakkasia 'niin ankaria
että kynnet olivat varpaista irrota. Nurkumatta hän kuitenkin kärsi
kaikki. Kesällä liotteli nahkaansa kirkkorannassa ja talvella juosta
pingersi lämpimikseen. Hänen siivoa luonnettaan usein kehuskel-
tiin ja se se tietysti lisäsi hänen ikäänsäkin.

OH sunnuntai-aamu. Ilma oli kirkas ja lämmin kuin kesäisenä
sunnuntaina usein tapaa olla. Aatami veteli aamu-unia kunnan vil-
jamakasiinin seinustalla ja muisteli niitä edellisiä vuosia, jolloin sai
käydä kirkonmäellä, pyhinä vapaasti liikuskella väkijoukossa ja ar-
kisinkin —■ niin miks’ei silloinkin •—■ vaikkapa -ruumiin terveydeksi
astella puhtaalla nurmikolla. Eikä Aatamin mielestä siellä nytkään
mitään salaperäisempää, tai edes vaaranalaista ollut. Kuitenkin siel-
lä käveleminen oli nyt melkeinpä henkensä menettämisen uhalla
kielletty. Ei tuonne muuten olisi mielikään tehnyt, vaan kun oli tot-
tunut ja tottumuksestahan siellä ihmisetkin kävivät. Aatamiakin
vaivasi sama tauti. Kielto tosin oli ollut jo keväästä asti. Uusi ro-

vasti oli sen seurakuntaan tultuaan julistanut ja . itse valvoi että sitä
tarkasti noudatettiin. Mutta siitä huolimatta Aatami oli kahtena
viimeisenä pyhänä uskaltanut pistäytyä, jopa toisena käynyt ihan
kirkon ovella asti, kenenkään häiritsemättä. Sitä hän nyt siinä mietti
ja laski viikonpäiviä, iski silmää ja heilautti häntää pari kertaa, kier-
täen taas häntänsä kiemuraan ja painaen silmänsä jälleen umpeen.

Kirkonkellot pamahtivat soimaan,
«Noh!» aännähti Aatami ja käänsi kylkeä. Todellakin se oli

taas sunnuntai ja rovasti menee kirkkoon. Voi tänäänkin kävästä
vaikkapa kirkon ovella asti ja miksi ei voisi. Hevosia ilmestyi mä-
elle, männikköön, pappilan kuja-aitaan, jopa karjapihaankin. Ihmisiä
samoin. Kellot soivat uudelleen ja taas uudelleen. Kirkosta alkoi
kuulua urkujen vurinaa ja veisuuta. Aatami kohousi kyynäsvarsil-
leen ja kuulosti. Kärpäset tunkeutuivat silmiin. Päätä liikauttamalla
ne häilähtivät vähän etemmä. Mutta tulivat taas kiusaamaan. Paras-
ta oli muuttaa paikkaa. Hän alkoi löntystellä kirkonmäelle. Jos siellä
lakealla kävisi tuuli ja eikäpä ne kärpäset liikkuessa niin .

Kellotapulin kupeella kuului messu :-

«Herra olkoon teidän kanssanne!»
Se oli rovastin ääni. Ja Aatami meni ihan kirkon ovelle. Töl-

listä siinä katseensa yli kirkon. Siellä alttarilla se rovasti seisoi ja
luki: «Se Vanha-Aatami, joka meissä riippuu » Sai nyt kat-
soa rovastia ihan silmästä silmään. Harvoin sitä uskalsi niin lähelle.
Tässä hän teki käännöksen, pompautti lyhyttä häntäänsä ylenkat-
seellisesti ja lähti, kulki pitkin kirkkomäen laitaa hevosen luota he-
vosen luo ia vihdoin pappilan karjapihan taitse jälleen kellotapulin
kupeelle. «No, no, no » puhellen mennessään. Saipa taas
kerrankin laahustella kirkkomäen ristiin rastiin ja tutkia kaikki van-
hat tutut, kivet Ja puunjuuret.
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Täällä ehätti hänet pappilan «Emä», vanha lihava, laiska
köhnys, joka kulki pää maassa ja suri hiljan ryöstettyjä lapsiaan.
Sekin oli ensikertaa tänä kesänä kirkkomäellä. Yhdessä sitä sitten
mentiin lähemmä kirkkoa ja siinä tiennurkkauksessa unohduttiin
tutkimaan muuatta roskakasaa, jonka nähtävästi kirkon puhdistajat
olivat jättäneet. Sanottavaa ei ollut kummallakaan, vaikka seura
tuntuikin muuten ylentävältä. Eivät he oikeastaan siinä olisi olleet,
jos olisivat tienneet mitä seinien sisäpuolella tapahtui. Pehtorin poi-
ka nähkääs luki papiksi ja suoritti esikoissaarnaansa. Tämä nyt oi-
keastaan ei heitä olisi liikuttanut, vaan se oli eräs toinen seikka, jo-
ka olisi saanut heidän sydämensä pelvosta vapisemaan ja pamppai-
lemaan, jos vain olisivat tienneet.

Rovasti näet oli saarnan aikana vapaa ja oli ikkunasta nähnyt
mitä ulkopuolella tapahtui. Hän- hiipi kirkonseinustalle ja siellä kan-
nallaan kolautteli maahan tallaantuneita kiviä, hakien sopivaa, kiroil-
len hiljaa itsekseen.

Aatami ei kuitenkaan sitä kuullut. Mutta se Emä, joka lie pa-
pin ruotsalaisen kirosanankin kuullut ja ymmärtänyt, huomasi ro-
vastin ja varotti Aatamia kuiskaten ruotsiksi:

«Hän kommer.» *)
Aatami kohotti päätään ja vastasi:
«Was ?» **)
«Hän kommer», toisti toinen heiniä suu täynnä.
Silloin tulla möksähti iso kivi ihan Aatamin eteen. Aatami;

vaikka hän ei mitään nähnytkään, käsitti nyt rovastin olevan lähellä
ja hyppäsi täyteen laukkaan kiljaisten mennessään:

«Kom bort !»'***)

Samassa tuli toinen kivi Aatamin kinttuun. Se kävi niin kipe-
ästi, että maailma pimeni ja Aatami päästi sikamaisen hätähuudon.
Rovastikin nähtävästi tunsi tyydytystä vikaansa, koska painautui
seinäviereen ja sieltä luikki sakaristoon. Väki kirkossa kääntyi oveen
ja ikkunoihin kuin olisi tahtonut ottaa osaa Aatamin hätään. Papin
alkukin sotkeutui konsepteissaan.

Saarnan jälkeen rovasti lie ollut jo vähän katumapäälläkih,
koska nousi saarnatuoliin ja kuulutti:

«Vielä kerran varotetaan seurakuntalaisia päästämästä eläirni-
ään kirkkolaanille ja erityisesti maamiesseuran siitoskarjua. Hoita-
jain tulee muistaa, että se on kallis kappale ja voisi Aatamiparka
joutua kirkkohevosten jalkoihin.»

Aatami hauteli nilkassaan olevaa ruhjevammaa allaan viljama-
kasiinin seinustamullikossa, ja.se kolmas lykkäsi kirkosta pappilaan
päin nurmikkoon koukeroista kynää kuin salamannuoli televoonipat-
saaseen saparon heiluessa paljon tiukemmassa tahdissa kuin korvat
ja kärsä.

*j Hän tulee.
**) Mitä?
***) Lähdetään pois
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Ikävä erehdys.
Dmitri Grigorjevitsh oli matkalla kotiinsa. Viidettä vuorokaut-

ta hän oli istunut yhtämittaa junassa eikä saanut yhtään nukkua,
sillä vaunut olivat niin tungokseen asti täynnä, että harvoin istu-
maankaan pääsi. Nyt ne hetkeksi, kenties koko joksikin, tyhjentyi-
vät ja sai käydä ihan penkille pitkäkseen. Hän olisi halunnut muu-
tamia tunteja nukkua, vaan puoliyöstä tuli se asema, johon oli jää-
tävä. Hän puhui konduktöörille:

«Haluaisin vähän levähtää, mutta pelkään, että sattuisin nuk-
kumaan liikaa, sillä minun on jäätävä .Urasain asemalle, jota juna
sivuuttaa siinä toisella tunnilla. Ettekö olisi ystävällinen ja ottaisi
siinä herättääksenne ja poistaaksenne minut junasta. »

«Hyvä, hyvä», myönteli konduktööri.
Mutta ettei konduktööri mitenkään unohtaisi, sillä häntä koto-

na odotettiin ja hevoset olivat Asemalla vastassa, hän työnsi konduk-
töörin kouraan viiden ruplan setelin ja jatkoi:

«Olen nuoruudessa sairastanut ja saanut siitä vian, että usein
kesken unen herättyäni uneksin kauheastj. Voi sattua ettette saa
minua heräämään. Mutta ottakaa vain niskasta ja heittäkää ulos
junasta vastaanharaamisestani huolimatta.»

«Hyvä, hyvä», kumarteli konduktööri, ja Dmitri Grigorjev
asettui nukkumaan. •

Hän nukkui ja kuorsasi niin, että väliin jyrinällään junan äänen
voitti. Unissaan hän riisui takin päältään, kietoi sen päänsä alle ja
yhä kuorsasi.

Kun hän lopulta heräsi, oli selkeä päivä. Kello käveli kymmen-
tä ja hän oli kulkenut ainakin sata virstaa ohi. Kiivaasti puki Gri-
gorjev päälleen, varusti matkatavaransa ja vihasta puhisten istuu-
tui odottamaan konduktööriä.

Kun konduktööri tuli, antoi hän sille aika Eksytyksen. Tämä
vain yhä levollisena kuunteli. Se alkoi vieläkin enemmän Grigorje-
via suututtaa. Hän tiuskasi viimein:

«Moukka, ette edes millään tavalla puolustaudu, vaikka Teitä
kuinka haukkuisi.»

Konduktööri vastasi tyynesti:
«Ei tuo nyt mitään. Mutta se mieshän vasta haukkui, jonka

minä yöllä sinne asemalle nakkasin.»

Kolme tulipaloa.
Oli lauvantai-ilta myöhä siinä helmikuulla. Maistraatin kello

pamahti soimaan ja kohta sen jälkeen kirkonkellotkin. «Tuli on ir-
ti», kuului kaikkialla. Ihmiset juoksivat hölmistyneinä kadulle, kel-
lä oli ämpäri, kellä kirves, lapio tai muu sammutus-ase. «Missä se
©n?» huusivat ihmiset ja juoksentelivat edestakaisin.
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«Lampelassa, Lampelassa», kuului hälinän seasta. Ja Lampe-
laan päin ne menivät palokuntalaisetkin vieden mukanaan kuutta-
kaupungin paloruiskua. Kellot soivat yhä ja ihmiset riensivät hevo-
silla ja jalkaisin. Siellä se roihusi paloJ

«Antin mökki on tulessa.»
«Ei kun sauna.»

i Ja ihmiset menivät aika kyytiä edelleen.
Tuli katosi vähitellen näkyvistä, mutta sen usvaiseen ilmaan

synnyttämä valokehä yhä vaan käsvoi. Oli siis kiiruhdettava. Oli
pyrittävä perille, ettei taas ennättäisi ilmiliekkiin ja pelastus olisi
myöhäistä.

( Rantatörmää noustiin kilvan, ja .paloruiskujen vedättäjät huu-
sivat ja hoilasivat ja löivät hevosiaan.

Mutta mikä hämmästys? Siinähän olikin saunan edessä pellol-
la vain haloista tehty nuotio ja sen ympärillä kymmenkunta koulu-
poikaa tervaamassa suksia.

Palomestari Heikkinen piti ankaran tutkinnon ja päälle tora-
saarnan.

Pelästyneet koulupojat selittivät mökistä ostaneensa halot ja
kun ei muualla ollut tilaa, niin siksi avonaisella pellolla.

Sammutus joukko kääntyi hitaasti paluumatkalle, Plevosetkin
saivat nyt kävellä. Ainoastaan maistraatin ja kirkon kellot soivat
vhä samassa tähdissä.

Huhtikuulla kun oli ensimäinen leuto kevätpäivä ja illalla oli
sohjua kadut täynnä, alkoivat taas maistraatin ja kirkon kellot soi-
da. Löfbergin kahvila oli tulessa. Tuli oli nähty jo katolla.

Kunjjaloruiskut olivat lähellä,, niin hetkessä oli koko sammu-
tus täydessä käynnissä. Kuusi ruiskua puhalsi vettä kuin ukkospil-
vestä ja ämpärit keikkuivat palokuntalaisten käsissä kuin noppaki-
vet pitkin sammuttajain vesikujaa.

Paksut rullaverhot peittivät kahvilan ikkunat. Tuli siellä sisäs-
sä näytti olevan.

«Onkohan tuolla vielä ihmisia», sanoi joku. «Menkää pelas-
tamaan, menkää pelastamaan!» huusivat naiset.

Samassa kohosi verho puoleen ikkunaan. Ikkunan pielessä is-
tui muuan koulupoika, Lassi Narinen ja levollisena ryyppi kahvia.
Hän ryyppi ja tuli portaille. Siinä huitoi käsiään ja Imusi: «Älkää,
sen pojat, ajako vettä niin pirusti luhtiin. Kastelette kaikki sokerit.»

«Seis!» komensi päällikkö.
Nyt ryhdyttiin tutkimaan mikä oli tulessa. Pian se selvisikin,

sillä uljaat palokuntalaiset, jotka eivät tulta pelkää, kiipesivät siinä
silmänräpäyksessä katolle, luhtiin ja joka paikkaan. Tulta ei löy-
tynyt, ei savuakaan mistään.

Asia ei kuitenkaan niin nolosti, ollut kuin mieli teki luulla. Oli
näet ollut nokivalkea, joka loimusi katolla iltapimeässä.
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Iski tulta, ukkonen jyrisi kamalasti ja vettä putosi taivaalta niin.
että katot rämisivät, maisraatin ja kirkonkellot soivat ja väkeä kulki
kadun täydeltä, kun heräsin kellon käydessä kolmatta Helluntai-aa-
muna. Riensin minäkin mukaan. Rakenteilla olevan Serkejeffin
uuden talon kohdalla oli Aleksanterin katu väkijoukolla suljettu ja
ruiskumiehet polkivat niin että hiki valui pitkin poskia.

■ Kaikki kaupungin kuusi paloruiskua olivat tähdätty rakennusta
kohden. Mutta savu yhä vain taajeni ja laajeni. Sitä tuli kuin tuli-
vuoren kidasta. Tulta, ihan Omitulta ei tosin näkynyt. Rohkea palo-
mestarimme, uskalsi viimein mennä sisälle savun sekaan. Kohta al-
koi kuulua hänen kimakka äänensä:

«Älkää, veikkoset, ruiskuttako vettä, sillä tämä palo vedestä
vain äityy. Hevosmiehet heittiöt, kun illalla toivat tavaroita asemal-
ta, niin ovat jättäneet kalkkisäkit sellaiseen paikkaan, että niiden
päälle pääsi satamaan ja täällä ei pala tuli, vaan kalkki sammuuu)'.

Väkijoukko ja etenkin palokuntalaiset hajaantuivat hieman no-
loina ja se Lassi Narinen vakuutteli mennessään, ettei hän tässä
kaupungissa enää usko tulipaloon ennen kuin tuli on hänen omissa
housuissaan.

Sellaisia ne on ihmeet pikku kaupungissa.

Ventovieraille.
Antti oli jo siinä neljissä kymmenissä, kun Rikinän nai. Van-

hana poikana häntä piteli se, ettei tahtonut, kuten lukuisat muut,
hankkia perhettä ennen kuin oli mihin sen hankki ja työmiehen pal-
koista oli vaikea säästöjä koota, kun vielä lisäksi oli äiti elätettävänä.
Silloin tällöin sai viitosen tai kympin postipankkiin. Väliin vilahti
vuosiakin, ennenkuin kykeni lisäämään. Kun säästöt lähenivät viit-
tä sataa, osti hän mökin hirret ja puhdetöinä tehdä kalkutteli oman
hönnin. Äidin kanssa siihen syksyllä muutettiin asumaan, ja talvella
taas kylän töistä kotona käydessään hän yön aikoina naperteli puuas-
tiat ja kaikki tarpeelliset huonekalut. Lopuksi teki kätkyenkin. Kun
liän sitä höyläili ja jalkoja pyöristeli, pääsi äidiltä vähän väliä hieno
hymähdys ja rukki tuppasi tavantakaa seisattumaan, sillä äidin har-
taimpia toiveita oli, ettei nyt tuo Antti toki vanhaksi pojaksi jäisi,
kun oli mökkikin oma ja uusi mökki vento-vieraiden perittäväksi.
Äitikin otti osaa tämän kapineen valmistukseen. Hän näet piteli jal-
koja kiinni, kun Antti niitä paikoilleen naulasi, ja vaikka Antti koki
huomautella, että hän saa yksinkin, vastasi äiti: «Joudanhan minä-
kin tässä. Eikäpä tuo väärä könkkänä miten ilman. Kaatuuhan se.
Pidellähän sitä pitää.»

Kun se sitten tuli valmiiksi ja nostettiin höyläpenkiltä lattial-
le, pankkasi Antti laidasta keinumaan ja sanoi;

«Valmis se on.»
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Ja äiti patikkasi uudelleen:
«On se!»
Äidin teki mieli kysyä, että milloin sitä tässä sellaista tarvitaan,

vaan kun Antti oli muutenkin ujo sellaisissa asioissa, ei käynyt säi-
käyttelemään.

Syötiin sitten illallinen melkein ääneti, ja kun äiti kävi makuu-
tiloja pöyhöttelemään. otti Antti kätkyen kainaloonsa ja alkoi sitä
viedä ulos tuvasta;

«Mihin sinä sitä nyt?» sanoi äiti.
«Vienpähän tuonne tuvanluhtiin», vastasi Antti ja kun- luuli

äidin luulleen, että sitä nyt vieraille sellaista olisi rustattu, jatkoi
eteisestä: «Ei sitä tiedä mitä kavetta sitä vielä talossa tarvitaan.»

Sen koommin ei puhuttu koko asiasta, eikä tiennyt Rikinäkään,
joka keväällä mökkiin tuotiin, mikä siellä tuvanluhdissa savupiipun

takana oli.
Kului sitten vuosia puolenkymmentä, ja Rikinä jo kehuskeli, et-

tei hän lapsia tahdokaan. Helpompihan sitä ilman on olla ja Anttia
harmitti,että se siellä savupiipun takana tyhjänä on. Ja mummokin yhä
itsekseen säälitteli, että uusi mökki jäisi kenties ventivieraille, kun
heistä kaikista aika jättää.

Yhtäkkiä lakkasi Rikinä lapsettomuudestaan puhumasta, ja
Antti silloin tällöin itseaikojaan pistäysi luhdissa katsomassa sitä
sieltä savupiipun takaa. Ja taisi se mummokin väliin käydä.

Helluntaina iltapäivällä lämpisi mökin sauna ja siitä jo voi päät-
tää, että jotain odottamatonta oli tekeillä, sillä eihän kuka pyhä-
iltana saunaan. Ja kun mummo ja Antti kahden illallista söivät, oli
se sieltä savupiipun- takaakin jo kolmantena lattialla. Antti paukkasi
laidasta ja sanoi;

«Hyvästi se soutaa.»
Ja mummo paukkasi uudelleen:
,«Kyllä se soutaa.»
«Eipäs kiertyneet jalat, kun kesät oli kuumassa ja talvet kyl-

ariässä», jatkoi Antti.
«Eikä halkeilleet laidat», lisäsi äiti.
Antti otti kätkyen kainaloonsa ja alkoi lähteä. Äiti kysyi:
«Mihin sinä sitä nyt enää raahaat?»
«No saunaan», vastasi Antti.
«Kerkiäähän tuo tuvassakin. Eihän sinne mahdu. Ahdashan se

■on muutenkin, kuin kirveensilmä.»
«Mahtuuhan sinne vaikka lauteille ja lämpimämpi on», puolus-

teli Antti, kun teki mieli kätkyttä Rikinälle näyttää.
Ja mummo kiidätti täkkiä ja tyynyä perässä.
Siinä se Nestor nukkui nimettömänä viisi ensimäistä yötään

saunan lauteilla ja sittemmin tuvassa isän ja mummon vuoroon lie-
kuttaessa ja itsekseen ajatellessa nukkujasta •

«Hyvä se on.» * -.i-j
«On se.» - '
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Rikinä ei Nestoria ennättänyt liekuttaa ollenkaan, sillä hän kuo-
li samana päivänä, jolloin Nestor saunasta tupaan muutettiin.

Antti kiiruhti aina iltasin työmailtaan kotiin mummon avuksi
liekuttamaan. Ja niin pian kun la"psi alkoi käsillään hapuilla, valmis-
teli hän sille leikkikaluja. Ensin hän höyläsi pitkiä kiemuraisia haa-
palastuja. Sitten vuoleskeli vasaroita, ukkoja, lehmiä ja hevosia. Te-
kipä ensi talvena jo kelkankin. Kaikki mitä mökissä uutta valmistui
tuli Nestorille. Jopa alettiin mökkiäkin kotiväen keskuudessa kutsua
Nestorin nimellä. Perunakellari, navetta ja toinen asuintupa, nekin
tehtiin Nestorille ja aikomus oli vasikasta kasvattaa lehmäkin Nesto-
rille.

II

Kun Suomen luokkasota loppui ja punaiset mestattiin, tai teljit-
tiin vankiloihin, oli Antti yksi jälkimäisten joukossa. Hän tosin ei
koskaan puolueasioita, kyennyt kunnolla ymmärtämään, vaan työtove-
reillensa-mukana, meni punakaartiin ja sai siellä tehtäväkseen, vanha
kun oli. keittiössä leivän leikkaamisen.

Vankila jossa häntä säilytettiin, oli kotikylän työväentalo. Sinne
Nestorkin hiipi joka päivä aidan taa pilkisteleraään eikö isää näkyisi
pihalla. Ja kun Anttia kerta päivässä käytettiin ulkona, huusi Nesto
aidan raosta:

«Isä.»
Ja Antti vastasi;
«Nestor.»
Nestor ei ymmärtänyt miksi isä ei tullut hänen luokseen ja sili-

tellyt hänen valkeita kiharoitaan ja miksi isä ei nyt enää tullut yöksi'
kotiin eikä hänellä ollut sitä kirkaspiippuista pyssyä, jonka lukkoa
Nestorkin oli niin usein rakSautellut.

Helluntai-aamuna Nestor taas varustaUsi sinne aidan taa, mutta
isää ei näkynyt, vaikka hän koko päivän aidanraosta tiirasi. Ei siel-
lä pihalla näkynyt muitakaan, sillä punavangit oli ammuttu edellisenä
yönä ja vahdit lähteneet pois.

Kuu nousi puoliyöstä. Punakkana se oli ensin. Kenties sekin hä-
pesi ihmisten töitä. Sitten se kalpeni ja alkoi sekin etsiä työväen ta-
lolta, vaan elävää sielua ei löytänyt, vaikka tirkistikin joka puunraos-
ta. Aamuyöstä'se kääntyi katselemaan pitkin aitavierustaa ja sieltä
kannon takaa tapasi istualleen jäätyneen nelivuotiaan Nestorin. Tur-
haan se koitti valollaan lämmitellä lapsen kylmiä varpaita, käsiä ja
poskia. Eloa se ei niihin saanut, sillä senkin sydän oli kylmä.

Mummo kuoli seuraavana päivänä ja yksin jäi kät-
kyt Antin ja Nestorin uuteen mökkiin ventovieraiden perittäväksi..
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Herrasväen huviksi.
Punnaniemi on yksi kuuluisimpia huvilapaikkoja Karjalankan-

naksella. Tätä nykyä sen vehreitä heinikolta varjostaa vain isot koi-
vut ja korkeimmalla mäkikennäällä meheväkasvuinen lepikko. Siel-
lä täällä näkyy jälkiä entisistä käytävistä ja tarkemmin katsoessa
huomaa myöskin, ettei koivutkaan ole noin vain omia aikojaan ojan-
pientareihin syntyneet, vaan on niiden paikan määritellyt ihmiskäsi.
Jätteitä näkyy myöskin vanhasta laiturista, uimahuoneesta ja vene-
valkamasta. Niemi on säännöllinen kuin mykevä linssi. Etelässä ja
lännessä ympäröi sitä kaunis,, kaislainen pikkujärvi, • pohjoisessa ja
koillisessa kapea Kuujoki ja vain yhdellä neljänneksellään liittyy se
mantereen komeaan koivikkoon, jonka läpi kulkee maantie.

Tuossa linssin kannella oli vielä parikymmentä vuotta takaperin
uljas, kaksikerroksinen, vaaleanharmaa herrastalo. Salaperäisenä
se pilkotti lehvien lomista kuin satujerilinna. Ohikulkijat kurkotteli-
vat ja sanoivat:

'

>«Kyllä se tuo Punnaniemi on kaunis.»
Kilvan herrat, koti- ja ulkomaalaiset, riensivät sitä vuokraa-

maan. Jouluun siitä oli jo ensi kesän asumisesta käsirahat kannettu.
Ja sadat raapivat päätään harmista ja kateudesta, kun ei edes yh-
deksi kesäksi päässyt Punnaniemeen,

Sattui sitten, että Punnaniemi jostain syystä, jonka kertominen
ei kuulu tähän, joutui Venäjän kruunulle, ja nyt siihen tuli kenraali
Jurgovitsh. Ei olisi hänkään muuten päässyt, vaan rouva sattui ole-
maan Venäjän tsaarillista Romanov-sukua.

Kolmivaljakolla tämä herrasväki tuli asemalta ja kolmivaljakol-
la ajeli ylhäinen rouva aikansa kuluksi kylän kaitoja, kivisiä teitä.
Punaiset olivat posket, nuoruuden viehkeä iho, rusohuulet ja nuo-
rehko koko ulkomuoto osottivat, ettei sen hatun alle harminhallat
olleet osanneet. Sittenkin tätä perhettä jäyti tuo kaiken maailman
syöpäläinen köyhyys, vaikka se ei ilmennytkään nälän haamussa,
ahdisteli vain alituisena puutteena ja rahapulana, jota vähäpätöiset
lainat ja vippaukset eivät riittäneet poistamaan. Tsaarivallanaikuinen
maasotaväen kenraalin palkka ei riittänyt säädyn mukaiseen elämi-
seen, kahdeksan palvelijan, hevosten ja koirien ylläpitoon ja palkkoi-
hin. Sitä paitsi, rouvan olisi nyt pitänyt päästä talveksi lämpimäm-
pii» maihin.

Rahaa kun ei saanut lainaksikaan, vaikka etsittiin Moskovaa
myöten, niin täytyi ryhtyä viimeiseen keinoon. Vähäinen irtaimisto,
jonka arvo lienee ollut siinä tuhannen korvilla, vakuutettiin viidestä-
kymmenestä tuhannesta.

Oli syksy jo saapunut. Ilmat täällä Pohjolassa muuttuivat kyl-
miksi ja kosteiksi. Ei voinut enää päivällä ajella kolmivaljakolla eikä
illoin istua verannalla katselemassa järven tummaa peiliä. Palvelijoi-
den palkat olivat olleet kuukausia maksamatta, ja kaikki uhkasivat
lähteä pois. Kaupunkiin olisi pitänyt muuttaa, vaan ei ollut millä
muuttaa. Etelään menosta ei puhettakaan.
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Silloin lauvantai-iltana, jolloin ilma oli kaunis ja palvelijat ulko-
na, humahti Punnaniemi tuleen. Rouvan kamarista kuului syttyneen,
kun rouva tuli siirtäneeksi lamppua liian lähelle ikkunaverhoja. Ver-
hot syttyivät ensin. Siitä seinätapetti ja koko talo.

Rouva voivotteli talviturkeissaan, muhvissa ja hatussa, laukkui-
neen ja kalleuksineen puiston penkillä, kun palvelijat saapuivat pai-
kalle. Jokaiselta pääsi raskas huokaus ja naisilta katkera itku, sillä
tässä meni kaikki heidänkin vähäinen omaisuutensa.

Sonja, kahdeksantoistavuotias keittiöapulainen, kotoisin Etelä-
Venäjältä, katseli hetkisen kuinka liekit nuoleskelivat eteisen seiniä.
Sitten hän ajatteli, että tässä hän menettää palveluspaikkansa ja mil-
lä voi sitten kotipuoleensa matkustaa. Siellä sisällä, noiden tulenliek-
kien takana, rakennuksen vielä palamattomassa päässä, on hänen
passinsa ja rahansa .15 ruplaa. Ne kun saisi pelastetuksi! Ja miksi ei?
Tuosta kun karkaa tulen läpi ja sitten takaisin hyppää ikkunasta.
Miksi ei tuollaisen keveän tulen läpi voisi juosta?

• Ja ykskaks, hän kohotti hameensa helmat korviinsa, kietasi
päänsä ympäri, juoksi kevein askelin portaita ylös, sisälle avonaises-
ta ovesta ja katosi tulen ja savun sekaan.

Sitä mukaa otti tuli haltuunsa koko komean talon. Rytisten ja
paukkuen syttyivät seinät ja katto. 'Mahtavana tulipatsaana kor-
keampana maailman korkeinta kirkkoa huipun aaltomaisesti lai-
nehtiessa. katosi Punnaniemen kaunis talo avaruuteen. Tuulenpyör-
teenä se nieli juureltaan happea kaikista ilmansuunnista. Katto luhis-
tui sisään. Seinät sortuivat. Tulitorni vaipui. Pyörre heikkeni. Ja jäl-
jelle jäi vain savuavat rauniot ja rouva puistonpenkille tekemään
ulkomaamatkasuunnitelmia.

Seuraavana aamuna matkustivat herra ja rouva kolmivaljakolla
ja palvelijat jalkaisin Venäjälle.

Rauniot savusivat kauan. Kohta kohdalta ne vähitellen sammui-
vat. Yksi paikka vain ei lakannut käryämästä. Se kylvi outoa hajua
ympäriinsä. -t

Kylänmiehet ottivat viimein lapiot ja menivät viimeistelemään
tulen tihutöitä.

Löytyi ensin kreikkalaiskatolisen kaularisti. Se olk tulikokeen
kestänyt. .Sen vieressä olevaa isoa hiilimöhkälettä hakattiin lapioilla,
Siitä turskahti lihaa ja verta ihmislihaa ja maksottunutta sydän-
verta. Tässä oli jätteitä Sonjan yläruumiista. Kylänmiehet kuoppasi-
vat sen siihen syvemmälle, sillä eihän vierasuskoista sopinut hautaus-
maalle viedä.

Ja rouva siellä Etelässä ei enää Sonjaa muistellut. Hän nautti
talvikuukausien kesästä, iloista ja herkuista, ja sai rahalla piikatyt-
töjä toisia. •

Sonjan haudalle singahti keväällä lepän siemen. Mistä lie tuuli
senluonutkaan.. Ensi kesänä yleni leppä sylen, toisena kaksi ja kym-
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menessä vuodessa muuttui tuuheaksi metsäksi, jossa kuhankeittäjät
kesäisin laulaa heläyttelevät, ja syystuuloset kaivaten oksissa humi-
noivät ja ilmojen immet istahtavat vuosipäivänä latvoihin vuodatta-
maan salaiset kyyneleensä köyhän lapselle, joka kuoli, kun herras-
väki hankki huvia.

Hiljaa.
Hiljaa, hiljaa kevät saa
lintuin laulellessa. ,
Hiljaa, lapsi uinahtaa
äidin tuutiessa.
Hiljaa, hiljaa aukeaa
lehdet lehvikoissa.
Hiljaa lapsuus raukeaa
nuoruus unclmoissa.

- •

Hiljaa kukka kalpenee
syksyn kuutamossa.
Hiljaa tukka vaikenee
elontaistelossa.
Hiljaa peittyy lumehen
maa ja kasvaa hanki.
Hiljaa iki-unehen
nukkuu elonvanki.

Onneiiaren antimet.
Kaksinäytöksinen lasten näytelmä.

HENKILÖT:
Siiri (kaupunkilaistyttö),
Martta (maalaislapsia), .
Paavo »

Miero,n-Riihka (kerj äläismuramo),
Onnetar (haltia).

(Näyttämö metsää, jossa on kiviä tai puita istuimiksi).
Siiri:

(Istuu kivellä, päivånvarjo päälaella ja haukoiielee) Voi kuin-
ka täällä maalla on ikävä ja kurja olla. Päivä paistaa läkättää joka
päivä, niin että minä ihan tulen sairaaksi. Vaikka' kuinka suojeli'-
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sin itseäni, niin päivettyy täällä. Tulee mustaksi kuin neekeri. Illal-
la sanoivat jo niskani punottaneen. Äiti lähetti minut tänne lepää-
mään. Missä täällä lepäät? Huoneissa kiusaavat kärpäset. Ulkona
paistaa päivä. Ei yhtä puistoa ole koko kylässä. Risukkoja ja pen-
saikkoja vain niin ettei päivänvarjoa voi mukanaan kuljettaa. Ei
yhtä puistopenkkiä, missä voisi istua. Tällaisella epämukavalla ki-
vellä istuminen, onko tämä lepäämistä? Väsyyhän tähän tämmöi-
seen. Ei ole verantaa eikä korkean rakennuksen suojaa, mihin verk-
koina ttonsa kiinnittäisi siimekseen. Kaikkialla vain kauheaa päivän-
paistetta. Kyllä nämä maalaiset ovat typeriä, kun eivät osaa mi-
tään laittaa. Siksipä he ovatkin likaisia ja paahtuneita kuin torakat.
Ei täällä oikeat 'ihmisetkään voi levätä. Paistuu ja kuolee.

|

Mieron- RH k k a:
(Tulee oikealta keppi kädessä.) Tapasin toki ihmisen. Lähde

hyvä tyttö avuksi! Naapurin sika pääsi potattitarhaani, enkä saa
yksin pois ajetuksi kun en voi juosta. Se nyt penkoo ja kyntää kaik-
ki. Lähde rakas lapsi! Olethan kiltti.

Siiri:
En minä voi lähteä. (Haukottelee) , Minun täytyy levätä. Etsi

muita.

Mieron-Riikka:
Oletko sinä sairas?

Siiri:
En, mutta tulen sairaaksi, ellette anna minun olla rauhassa.

■ I Mieron-Riikka;
Et siitä sairaaksi tule, jos sian pois ajat. Lepää sitten.

Siiri;
Älä kiusaa minua. En minä ole sinun piikasi. Minä olen kau-

pungista pikku-neiti, enkä mikään sikapaimen.

Mieron-Riikka;
Suokaa anteeksi kaupungin pikku-neiti. En niinä paimeneksi

pyydäkään. vain hiukan auttamaan. Nähkääs! Minä vanha ja vai-
vanen olen perunatarhan kuokkinut kovaan nurmeen. Kerjuulla
saanut pussin perunoita siemeneksi. Ja nyt se sika syö ja sotkee
kaikki. Ette neiti-kulta siitä kuole, jos köyhää hiukan autatte.

Siiri:
Menkää matkoihinne. En minä voi tulla sinne päivänpaistee-

seen juoksentelemaan. Kuuma tässä on ja päivettyy ilmankin.



Mieron- R i i k k a ;

Armoton ihmisalku. Voi tulla vielä, että itse kannat mieron-
•sauvaa ja rukoilet muiden apua. Silloin varmaan itket tätä päivää
ja käytöstäsi Mieron-Riikkaa muistellessasi.

Siiri:
Minun isäni on rikas. Sillä on monta tehdasta ja kauppaa ja

rahaa paljon. Ei minun huoli ikänäni työtä tehdä, sen vähemmin
kerjätä.

Mieron-Riikka:
Tehtaat voivat hävitä, joutua työmiehille, kaupoista loppua

kaupattava ja rahatkin kuluvat. Kuninkaastakin voi kerjäläinen
tulla. Ei sitä yhtään tiedetä kuka se vanhana kaunis on.

Siiri
Mene tiehesi paholainen minua kiusaamasta ja anpa minun

levätä!
Mieron-Riikka;

Isä riistää. Tytär nauttii. Antakoon onnetar teille molemmille
kerjäläispussit ja mieronsauvat! (Lähtee )

Siiri:
Voi kauhea,. kuinka tämä maahansa' on tuhmaa ja raakaa. Ei

kaupungissa tule kukaan sanomaan.: «Sika juoksee kadulla, jos
kauppaneuvoksen armollinen pikku-neiti tulisi ajamaan pois. Sen
ajavat poliisit. Mutta näillä raukoilla ei ole, edes poliiseja.

Paavo:
(Tulee oikealta onkivapa ja mato-astia kädessä, lyö onkivavalla

päivänvarjoon.) Hyvää päivää hepotatti! Vältä .-vain etteivät lehmät
sinua syö.

Siiri;
(■Kavahtaa pystyyn.) Mene tiehesi hukkaani! Äläkä jtee ihmisille

pahaa.

Paavo
Kattos väin, kärpässienipä se olikin, koska alkoi pöristä!

Siiri;
Maamoukka. Älä hauku, kun sinulla ei ole neljää jalkaa.

Paavo:
Onko sinulla, kaupungin haukka?

Siiri;
Mitäs se sulle kuuluu?
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P a a vo:
Kuuluu se. Jos sinulla on neljä ialkaa, niin silloin sinä et ole

hepotatti etkä kärpäslakki, vaan olet marakatti. Olettakaammepas,
ota sinulla olisi nel> jalkaa ja häntä jatsina olisit marakatti, niin
minä kerron yhden hauskan kaskun. Oli kerran oikein viisas poika
ja hänellä oli iso marakatti. Poika talutteli marakattia vitjassa ja
he kulkivat näin tämmöistä tietä. Sitten se poika löysi tämmöisen
onkilieron, (ottaa onkimadon astiasta) nosti sitä hännästä ja vei
marakatin eteen näin näin. Mutta silloin se marakatin riivattu
haukkasikin sen lieron näin (Tuuppaa madon Siirin suuhun).

Siiri;
(Syleksii) Hyi, ilkiö! Roisto. Mene tiehesi! (Alkaa itkeä) Tul-

kaa avuksi, poliisi, tulkaa avuksi! (Huutaa) Poliisi!!

Paavo
Älä vongu. Ei kalatkaan vongu, vaikka aina matoja syövät.

Söisin minä itsekin jos tahtoisin.
' , -

Martta
(Tulee vasemmalta puutaakka selässä ja ruokakuppi kädessä.)

Voi, voi sinä Paavo vieraalle teet jo pahaa!

Paavo;
Ei. Enhän minä. Me vain tässä, leikimme marakattia ja hän

nieli yhden lieron.

Siiri:
Enpäs niellyt.

Martta
Sinulla on aina tuhmia leikkejä. Milloin sinä kiusaat ihmisiä.

Milloin eläimiä. Eilenkin olit särkenyt linnunpesän ja tappanut
pojat.

Paavo:
Mitäs niillä linnuilla tekee? On niitä ennestään jo liikojakin.

Martta:
, Mitäs niillä ihmislapsilla tekee? On niitä ihmisiäkin ennestään

kylliksi. Mitä sinullakaan, Paavo, tekee? On miehiä kyllin ilman
sinuakin. Ajattelepas! Jos olisi hirveän suuri jättiläinen. Se tälläisi
sinun kotisi palasiksi, tappaisi sinut, veljesi ja siskosi. Äitisi yksin
pääsisi pakoon. Varmaankin hän itkisi katkerasti.

Paavo:
{Miettien, hitaasti) Itkisi. Hän itkisi itsensä harmaaksi ja me-

kaikki itkisimme.
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Martta
Niin tekee lintukin.

Paavo:
(Valittaen) Minä en ikinä säre linnun pesiä. En tyhjiäkään.

Ongin vain kaloja.

Martta:
Ei ole hyvä sekään. Kala houkutellaan nielemään terävä rauta-

ypukku, joka sitten kiskotaan elävän kalan sisästä pois niin että
toisinaan lähtevät kituset tai sisälmykset mukana.

Paavo:
(Viskaa madot ja taittaa onkivavan) Ei. Minä teen muuta työ-

. Ajan hevosta, käyn marjassa ja paimenessa ja kitken puutarhaa.

M artta;
Voit pyydystää kalojakin muulla tavalla eikä rääkkäämällä.

Paavo:
Kiitos Martta kiltti ia hyvästi kaupungin nukke. (Lähtee ta-

haisin.)

Siiri:
Miksi sinä puita kannat? Eikö teillä ole piikaa ja vornikkaa?

Martta;
Ei kumpaakaan.

Siiri;
Oletteko tekin sitten köyhiä?

Martta:
Ei. Ei me köyhiä olla. Meillä on kaikkia mitä tarvitsemme, silla

me teemme jokainen työtä. En minä näitä puita kotia vie. Täällä
asuu eräs köyhä mummo huonossa mökissä. Seinät ovat maahan
lytistyneet, katto on tukien varassa ja mummo on vanha ja sairas.
Minä vien hänelle, joka päivä puita ja keitän perunoita. Tässä ku-
pissa on minulla hänelle maitoa. Sitten minä lakasen hänen tupansa,
pyyhin pölyt ja kitken rikkaruohot perunapenkeistä.

Siiri;
Maksaako hän sinulle?

Martta:
Ei. En minä maksua tahdo. Minä olen onnellinen, että saam

mummoraukkaa auttaa.



Siiri:
Onko hänen nimensä Mieron-Riikka?

Martta:
Niin haukkuvat.

Siiri;
Aij ai! Hänen tarhassaan on vieras sika. Hän etsii apua.

Martta:
Hyvänen aika! Täytyy joutua. Hyvästi! (Lähtee juoksuun.)

Siiri
( Yksikseen) Kummallista väkeä nämä maalaiset. Kaikki teke-

vät työtä. Rikkaatkin tekevät. Pienet tytöt palkatta ja pahat pojat-
kin. Pitäisiköhän minunkin koettaa. Ei. en minä-viitsi. (Heittäy-
tyy maahan ja jättää päivänvarjon varjokseen.)

Onnetar:
(Pitkä valkeaan vaippaan puettu haamu astuu hitaasti, seisot-

tua etualalle ja levittää kätensä.) Olen onnetar. Minä hallitsen koko
maailmaa. Tähän asti olen leikkinyt. Antanut laiskoille rikkautta ja
hyviä päiviä, uutterille usein puutetta ja nälkää. Nyt lopetan leikin.
Ruhtinaat ajan pois palatseistaan ja täytän palatsit kerjäläisillä ja
kurjilla. Hyvä se on heidänkin kerran saada lämmintä, leipää ja iloa.
Toimeliaille annan kaikki tarpeet ansion mukaan. Laiskat tapan näl-
kään.

Paavo:
(Juoksee.) Unhotin matoastiani. Siihen poimin marjoja. (Ottaa

astian, huomaa samalla Onnettaren ja säikähtää.) Hyvät ihmiset,
haltia! Minä pelkään. (Painautuu alas.)

Onnetar
(Ottaa kädestä .) Älä pelkää. Minä olen Onnetar ja annan kai-

kille ansion mukaan. (Tunkee kätensä Paavon niskaan.)

P a a vo:
(Raapii selkäänsä.') Mitä sinä sinne panit? Puree kun paho-

lainen.

Onnetar:
(Nauraa leveästi.) Hah hah hah hah. Eihän se ollut kuin pikku

muurahainen. Ei se sinua tapa. Tekee vain kiusaa. Toiste ehkä saa-
net parempaa. 9 ,
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Mai‘ 11 a ja Riikka
{Tulevat.')

Martta;
Älä sure yhtään. Mennään meille. Meillä on perunoita sinulle-

kin. {Huomaa Onnettaren.) Voi! Mikä tuo on?

Mieron- R i i k k a:
Älä pelkää lapseni. Se%n hyvä haltia. Odotapas! Mitä tuo meil-

le sanoo ?

Onnetar;
Seis Riikka! Anna tänne sauvasi ja pussisi! (Riikka ojentaa.)

{Onnetar nostaa ne ylhäällä.) Näitä tarvitsee kauppaneuvoksen ty-
tär, Nyt tulee hänen vuoronsa tällaisia kannella. Ja sinulle Riikka,
on nyt Martta sauvana ja leivästä pidän minä huolen. Kauppaneu-
voksen ajan pois kotoaan, ja hänen palatsistaan teen vanhusten ko-
din. Ja sinä Mailta tulet sinne vanhusten hoitajaksi.

Martta:
{lloisena .) Voi. kuinka olen onnellinen !

Mieron- R i i k k a
Ja minä iloinen.

Onnetar;
{Ojentaa Riikalle leivän, ja Martalle vekkliopussin omenia ja

matoisia.) 'ldissä on teille evästä matkalle.

Martta ja Riikka
(Niijaavat.) Kiitos, kiitos!

P. a a v o;
(Koko ajan raapinut selkäänsä, ottaa niskasta .) Ähä, sainpahan

vihdoinkin kiinni.

Onnetar:
Tuo tänne! Täsfedes sinä et sitä enää tarvitse, koska olet päät-

tänyt olla hyvä poika.

Siiri;
(Yrittää hiipiä pakooni)

Onnetar
(Koppaa Siirin kiinni. Viskaa päivänvarjon ja rtpii koristeita.)

Näitä sinä et enää tarvitse. (Antaa Riikan kepin käteen ja sitoo
pussin kaulaan.) Kantele näitä! Ja muista, ettet pidä kahta yötä pe-
räkkäin samassa talossa!



Tästedes minä teen ainoastaan oikeutta. Onnellisiksi teen vain
me, jotka elämällään ja työllään hyödyttävät itseään ja muita

Martta;
Voi kuinka minä olen onnellinen!

Mieron-Riikka;

Ja minä iloinen.
& n

" ...li
Paavo;

Ja minä tahdon tulla onnelliseksi ja tehdä muita' iloisiksi 1

TOINEN NÄYTÖS

{Näyttämö talonpoikaistupa, jossa on pöytä ja pöydän' takana
pitkä rahi. Perällä ovi ulos.)

Paavo;
(Vuolee laudanpalasta rahin nenällä.) Onnetar lupasi Riikan

viedä kauppaneuvoksen kotiin ja pitää leivästä huolen, Martasta lu-
pasi tehdä vanhojen hoitajan ja Siirille antoi kerjäläispussin ja
mieronsauvan ja käski kiertää kuin mustalaisen, ettei saa olla kahta
yötä peräkkäin samassa talossa. Mutta minulle ei luvannut mitään

ei hyvää eikä pahaa. Sanoi vain, etten muurahaisia tarvitse.
Oikeastaan minä en tarvitse häneltä mitään. «Ihminen on oman

onnensa seppä», sanoo sananlasku, ja sellaiseksi sepäksi minä tah-
don tulla. Ei, mutta nythän minä unohduin tätä lintujen syöttö-
lautaa vuoleskelemaan. Tämän minä teen iltasilla. Lähdenpä tästä
varaamaan saunapuita, että ne edes on valmiina, kun äiti palaa työs-
tä saunaa lämmittämään. Lastut pitää ensin laasta lattialta. {Hakee
luudan ja alkaa laasta selin oveen.) Jokainen kunnon mies siivoaa
itse jälkensä.

Siiri:
{Tulee keppi kädessä ja pussi kaulassa. Ovensuussa kumartaa

ja niijaa syvään.) Päivää isäntä!

Paavo:
Päivää ! En minä mikään isäntä ole.

Siiri:
Päivää, nuori herra!

„

» •

Paavo:
Enkä ole herra. : " ? ■

62



Siiri:
(Alkaa itkeä.) En minä sitten tiedä mikä Te olette. Olkaa ar-

mollinen ja auttakaa köyhää. Isä on kuollut, äiti on kuollut, koti
mennyt kruunulle ja

Paavo:
Ja laiska tytär saanut käskyn kerjätä.

Siiri:
Älkää armollinen herra pilkatko köyhää. Antakaa toki leipäpala.

Paavo:
(Vihaisena.) Mutta älkää Te armoton ryökkynä haukkuko sii-

nä. Näettehän, etten minä ole herra enkä isäntä.

Siiri;
Renkikö sinä sitten?

Paavo
En ole renki, enkä piikakaan, en lapsenlikka enkä paimen

en edes sikopaimen. Olen vain maanmoukka, jos entinen kaupunki-
haukka tuntee ja muistaa.

Siiri:
Herranenaika! Sehän onkin Paavo. Kiltti Paavo, Mutta miksi

sinä lattiaa lakaset?

Paavo:
Siksi lakasen, että likasin. Siivoon jälkeni, kun tein lastua.

Siiri;
Eikö teillä naisia olekaan, kun sinä lakaset?

Paavo:
On kyllä. Mutta ei heidän tarvitse minun jälkiäni laasta

Siiri:
Kun minä luulin, että Onnetar on pannut sinut lakaisemana

*

Paavo;
Onnetar ei pane minua mihinkään. Minä olen itse onneni seppä.

Siiri:
Voi, kuinka onnellinen! Mutta etkö, Paavo kulta antaisi mulle

vähän leipää. (Istuu rahille.) Ja saisinko minä tässä vähän loikoa?
(Käy lojalleen.)
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Paavo:
Minä menen hakemaan. Lojo veikkonen, vaikka nuku, jos ha-

luttaa. (Lähtee ulos.)

Siiri:
{ltsekseen.) Voi, voi kuinka tuo Onnetar on paha! Minulta hän

otti kaikki, kaikki. Ja ne olivat minun omiani. Isäni oli ne hankki-
nut, ja silloin ne olivat minun. Sitoi kaulaani Mieron-Riikan pussin.
Ja tuotako minun pitäisi ikäni kannella ja kulkea ihmisten haukut-
tavana ja potkittavana? Ei, sitä en jaksa. Minä kuolen tämmöiseen.

Kauhea Onnetar! Toisille antaa hyvää. Minulta ryöstää kaikki
ja kiusaa ja rääkkää minua ja minä en ole kellekään tehnyt mi-
tään pahaa. En mitään. En ole tehnyt mitään. Ja sittenkin. Niin
sittenkin vain minua. Yksin minua.

Voi kuinka tuo Paavo on hyvä ja kiltti! Mutta miksi hän ei
onnetarta tarvitse? «Olen onneni seppä.» Mitä hän sillä tarkoitti.
Ai jäi, jos hän onkin sellainen seppä, että osaa takoa onnea! Takoo'
itselleen kuninkaanlinnan ja paljon palvelijoita ja hevosia ja vau-
nuja ja vaikka mitä. Minä pyydän että hän takoisi minullekin. Ta-
koisi isäni kodin, paljon ruokaa, hyviä vaatteita, rahaa ja palvelijoi-
ta ja ja Niinkuin kuningattarilla on. Ja ihmiset taas kut-
suisivat minua kauppaneuvoksen pikkunoidiksi. Silloin minä ostai-
sin jälleen punaisen päivänvarjon, istuisin verkkomatossa ja lepäi
sin. Voi, voi kun Paavo, tuo kiltti Paavo voisi ne kaikki tehdä! Te-
kisi minusta jälleen kaupi ■.■.neuvoksen pikkunoidin..— Mutta isää
ja äitiähän minulla ei enään olekaan! Ei oie mitään, köyhällä rau-
kalla, ei mitään muuta kuin sauva, tyhjä pussi ja nälkä nälkä
nälkä (.Nukkiin)-

Paavo:
{Tulee hetken kuluttua leipä-pala kädessä.) Katsos vain! On

nukkunut laiskuri. Tekisi työtä, niin kyllä tuosta .pussista pääsi-
si. Panen tuon leivän kumminkin tuohon pöydälle. Syököön kun he-
rää. Ja minun' täytyy joutua tästä niitä puita varaamaan (Lähtee).

Siiri:
{Unissaan) Älkää, potkiko minua. Kun Paavo takoo minulle

onnen ja kuningataren linnan ja paljon palvelijoita ja sotaväkeä,
niin, niin mitä minä sitten teenkään? Autan köyhiä ja potkin
teitä.

(Hetken hiljaisuus.)

Onnetar;

(Hiipii hiljaa ovesta. Katselee ympärilleen) Ei näy ketään.
(Tulee etualalle) Olen mielikuvitus, jota ihmiset kutsuvat Onneta-
reksi ja hupsutan hupsua maailmaa. Miljoonat raatelevat jalkojeni
juuressa ja rukoilevat. Kuningas paljastaa minulle kruunatun pään-
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sä ja kumartaa syvään, kerjäläinen laskeutuu polvilleen, ja kaikki
anelevat minulta sitä mitä eivät ole ansainneet. Rukoilkoot! Minä
en anna mitään. Minä en tee mitään. Ottakoon kukin ansaitun
osansa! (Huomaa pussin ja kepin pöydällä.) Katsos vain! Mieron-
Riikan pussi. Niin ja laiskuri nukkuu pöydän takana. Nyt otan
häneltä tuon pussinkin pois. (Ottaa pussin ja laskustaan kiven, jon-
ka pistää pussiin. Paavon leipäpalan kätkee taskuunsa.) Ajetaanpa
tyttö syömään. (Nykäsee.) Nousepa! Siinä olet jo nukkunut. Nyt
on muutettava toiseen taloon.

Siiri
Antakaa. Minua vielä nukuttaa.

Onnetar:
Ei hetkeäkään. Syö ja lähde!

Siiri:
(Nousee.) Mitä minä syön? Herrajesta, Onnetar! Antakaa mi-

nulle jotain hyvää. En jaksa kerjäläisen pussia ja mieronsauvaa
kantaa. Antakaa minulle jotain hyvää syötävää! On niin kauhea
nälkä.

Onnetar:
Kerjäläinen syö pussistaan;

Siiri:
Se on tyhjä.

Onnetar:
Katsopa!

Siiri;
(Löytää hiven.) Hyi, hävytön! Millainen tuo Paavo on.

Onnetar:
Syö tyttö! Äläkä syytä Paavoa.

Siiri;
(Yrittää purra.) Tämä on kivi. Ei tätä voi syödä.

Onnetar;
(Vihaisena.) Se on syötävä. Pure vaan!

Siiri:
Ei pysty hammas. (Alkaa itkeä.) Älkää hyvä Onnetar, Eihän

kukaan voi kiveä syödä.
5



Onnetar:
(Vihaisena.) Laiskan on syötävä, pystyköön tai olkoon pysty-

mättä.

Siiri:
Mutta kun ei pysty.

Onnetar:
(Leppeästi .) Söisitkö pehmeämpää?

Siiri:
Söisin, söisin. On niin kauhaa nälkä.

Onnetar
Pehmeämpää syövät ne. jotka ovat sen ansainneet. Tee sinäki»

työtä, niin kyllä saat!

Siiri:
Mutta mistä minä saan työtä ia ruokaa?

Onnetar; \

(Ottaa luudan nurkasta' ja ojentaa Siirille.) Kas tässä, lakaise
lattia! (Näyttää leipäpalaa.) Ja sitten kun se on tehty, saat tämän.

Siiri:
(Lakaisee.)

Paavo:
(Tulee.) Kas vain, Onnetar! Mitä asiaa Teillä meille on?

Onnetar:
Haen Mieron-Riikan pussia ja sauvaa.

Paavo:
Mutta katsohan kun kauppaneuvoksen pikkuneiti lakaisee

lattiaa!

Siiri:
(On laassut.) Kelpaako?

Onnetar:
Kelpaa kyllä. (Antaa leivän.) Ja tässä on ensi pala omaa ansio-

ta. Kelpaako tämä?

Siiri:
(Haukkaa leipää.) Voi kauhea kuinka makeaa leipää!
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Onnetar:
Oma ansio on aina makeaa, vai mitä Paavo?

Paavo:
Ön se. I

... . vSuri:
Saisinko minä vielä työtä, ja oma-ansio leipää?

Paavo:
Saathan sitä. Lähde minun kanssani kantamaan lähteestä sau-

navettij/ Sitten äiti opettaa sinut lypsämään lehmiä ja huomenna
lähdemme, yhdessä mullittamaan perunaa. Meillä on leipää niin kau-
aksi kunnes peruna, kasvaa. Sitten syöt oma-ansio perunoita.

Siiri:
Mutta mihip -minä panen tämän pussin ja sauvan?

Onnetar:
{Ottaa, repii pussin ja taittaa sauvan ja heittää nurkkaan.) Kas

tuonne! Ei näitä enää kukaan tarvitse. Niitä tarvittiin vain silloin,
kun maailmassa oli laiskoja ja niitä, jotka elivät toisten työstä.

Siiri:
(Astuit etualalle.) Voi kuinka olen nyt iloinen, kun minäkin

•osaan tehdä työtä, ja elän omalla työlläni!

Onnetar;
Kaikki tulevat iloisiksi, iotka tekevät työtä. Ja onni onkin vain

sitä,, että tuntee itsensä hyödylliseksi.

AValminlouhijat.

.Erään pöhjois-Michiganin suurimman kuparikaivoksen kone-
huoneessa istuu korkealla istuimellaan nuori kiharatukkainen vielä
lapselliselta näyttävä ranskalainen insinööri, joka äsken on suoritta-
nut tutkintonsa Houghtonin ylemmässä vuori-insinöörikoulussa. Hän
on lupaava geoloogi, maan ja vuorten salaisuuksien tuntija. Hän is-
tuu mahdottoman suuren rautaisen rullan ääressä, jonka ympärille
kiertyy hienoista teräslangoista, punottu, miehen käsivarren paksui-
nen köysi Hän pitelee oikealla kädellään kiinni rautavipusimesta,
mutta hänen kirkkaat lapsekkaat silmänsä ovat tarkkaan tähdättynä
suureen kellonviisariin vastakkaisella seinällä. Tuo kellolaitos osoit-
taa hissien kulkua yli seitsemäntuhatta jalkaa syvässä kaivoksen val-

-9
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ta-aukossa. Se mittaa tarkalleen jokaisen jalan, minkä hissit nouse-
vat tai laskevat kaivosaukossa. Tuon kellolaitteen avulla voi insinöö-
ri tarkalleen määrätä hissin kulun yli 2 kilometriä syvässä kaivok-
sessa. Kaivoksesta annetaan vain sähkökellolla komento kuinka mo-
nen sadan tai tuhannen jalan syvyyteen ja niille tasanteelle, minkä
tunnelin suulle hissi on kulloinkin pysäytettävä. Samalla sähkölait-
teella ilmoitetaan myöskin kaivoksen syvyyksistä, mitä kuormaa his-
si kulloinkin kuljettaa, ihmisiä, koneita, louhittua malmikiveä j.n.e.,
että tietää sen mukaan määrätä hissin kulkunopeuden.

Insinöörin tehtävä on tavattoman tarkkaa ja edesvastuullista
työtä. Jos insinööri silmänräpäykseksikin unhoittaa velvollisuutensa,
jos hän erehtyy ottamaan kädellään väärän otteen, jos hänen sil-
mänsä ylenmääräisen hermojännityksen ja rasittavan yövalvomisen
vuoksi ummistuu, saattaa tapahtua suuri onnettomuus, joka voi tuot-
taa suunnatonta aineellista vahinkoa ja tuhota monta ihmishenkeä.
Niin on joskus tapahtunut. Insinöörin huolettomuuden tai erehdyk-
sen vuoksi on hissi päässyt valloilleen. Monta tonnia painava teräs-
hissi ja sitä kannattava kymmenien tonnien painoinen teräsköysi on
päässyt omin valtoinsa syöksymään kaivoksen pohjaan. Sen vauh-
tia ei mikään este kestä. Kanuunankuulan nopeudella syöksyy sil-
loin raskas hissi päin pimeää syvyyttä murskaten kaikki esteet tiel-
tään, Höyryllä käypä, 4—5 syltä läpimitaten oleva teräsrulla, jonka
ympäri hissin nostoköysi kiertyy ja jonka avujla hissejä nostetaan
ja lasketaan, särkyy kappaleiksi kuin hauras vaha. Suuret teräskap-
paleet lentelevät läpi paksujen kiviseinien ja joukko miehiä murs-
kaantuu muodottomaksi lihakasaksi kaivannon pohjaan.

Suuren kaivoksen insinöörin kädessä on tuhansien ihmisten hen-
ki. Vähäinenkin liikahdus hänen kädestään saattaa murskata kymme-
niä ihmisiä. Tämä edesvastuuntunne painaa vakavan leiman nuoren
insinöörin kasvoille. Milloin sähkökello soi, terästyy insinöörin katse,
se on naulittu tiukasti kellon viisariin, hento käsi tarttuu jäntevällä
otteella vipusimeen ja kas, jättiläiskoneisto tottelee silmänräpäyk-
sessä hänen tahtoaan. Hän on suuren jättiläiskoneiston, mahtavan
luonnonvoiman ajatteleva osa, pieni elävä solu lihasta ja verestä,
koneen tahto ja järki, työmies parhainta laatua.

Mutta ulkona kaivosaukon suulla ja ympärillä seisoo kokonai-
nen armeija työmiehiä, odottaen vuoroaan päästä hisseille, jotka no-
peasti vinttaavat työvoimaa alas kaivokseen. Aika on rahaa ja siksi
käyvät hissit tulisella kiireellä. Kolmessa neljässä minuutissa tekee
hissi kahden kilometrin matkan, vieden jokaisella kerralla suuren
joukon työmiehiä alas. Viivyttelemiseen ei ole aikaa.

Tuo työläisjoukko on kaiken maailman väkeä. Siinä on edustet-
tuna länsi-, itä-, etelä- ja pohjois-Euroopan kansallisuudet. On ame-
rikalaista, afrikalaista ja aasialaista kansanainestakin, vaikka työ-
miesten valtavin osa on eurooppalaisia siirtolaisia. Äsken ne vielä
olivat sangen kirjavaa karjaa, useimmat kotimaansa puvuissa ja vä-
reissä.'Nyt ne ovat jo ennättäneet vaihtaa kaivannon avarassa puku-
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huoneessa ylleen samanmukaisen kaivosunivormun; likaisen sinertä-
viin «overhaalin», öljyhatun kynttilöineen, raskaasti raudoitetut kai-
vossaappaat ja lyhyen «jäketin» huopatakin. Nyt ne ovat kaikki
ihan samanlaista massaa, ainoastaan ihonväri on toisilla tummempi,
toisilla vaaleampi. Mutta oikea Baabelin tornin kielten sekoitus tuos-
sa joukossa on. Kuuluupa sieltä suomenkieltäkin, vankkaa pohjalais-
ta murretta, oikeaa siirtolaiskieltä:

«Hei Ollin baardi, Aisakin (lisakin) baardi, Jakin (Jaakon)
haardi, lavalle!» «Hei sahtimiehet suomalaiset pyöreäpäät, everi-
bori lavalle! Ja bonipojat ja mokkerit ja trammerit joutukaa!»

We ovat suomalaisia, vanhoja mainareita, porakoneen käyttä-
jiä, jotka työskentelevät kaikkein syvimmällä kaivoksen valta-aukon

pohjassa, Leikillään ne kertovat, että he kohfikään ovat kaivaneet
maanpakon läpi, niin että poron kellot jo kuuluvat Kuusamosta.

Reippaasti astuvat miehet lavalle. Muutamassa silmänräpäykses-
sä seisoo parikymmentä miestä hissillä tiheään ahdattuna. Rautasal-
opa sulkeutuu ja kaikki on valmiina lähtöä varten. Jo kajahtaa laulu,
ne ovat tutut «Internationalen» säveleet.

«Eestä leivän, hengen, kunniamme,
yössä sorron turmion,
kukin painakaamme palkeitamme,
kun käymme työhön, taistohon.

Se on mahtava työn laulu, äsken vasta ilmestynyt suomenkie-
lellä. Se on valtava työn sotahymni ja mahtavana se kajahtaa nyt
keväisen raikkaassa aamuilmassa, kun sitä laulavat vanhat mainarit,
nuo rohkeat vuorien murtajat,, jotka eivät pelkää kivilohkareiden
sinkoilemista, kun ne tietävät malmisuonen piilevän vuorten pohjal-
la, kun sitä.'laulavat miehet, jotka tuntevat työn arvon, sen ihmeitä
tekeviin voiman, jonka edessä ikivuorten perustukset vapisevat. Se
sytyttää ja innostaa kaivosmiesten mieliä. Jo yhtyvät toisetkin lau-
luun ja kas, pian kaikuvat «Internationalen» sävelet valtaisina monil-
la mailmankielillä.

Jo tekee kaivoskapteeni, vanha harmaantunut skotlantilainen,
kädellään kärsimättömän liikkeen —•— laulamaan rupeavat,
suotta kuluu siihenkin joku minuutti

«Laske, alas!» komentaa hän hermostuneena ja nuori, hissiä
valvova poikanen vastaa hiukan hätääntyneesi!: «valmis on, mesta-
rikapteeni.» Poika painaltaa peukalollaan nopeasti muutaman kerran
sähkönappulaa huutaen samalla varoitushuutoja hissillä seisoville,
laulaville miehille.

Jo värähtää hissi kuin raisu varsa, jonka ohjiin tartutaan. Se
hypähtää hiukan ylös kuin hätääntyneenä, sitten tuntuu kuin pohja
murtuisi yhfäkkiä jaikain alta ja miehet putoavat kuin omalla pai-
nollaan pimeään kuiluun. Se on hurjaa menoa, putoamista ilman hal-
ki, joka saa ensikertalaisen veren kauhusta hyytymään. Hissi kiitää



alaspäin nopeasti kuin kuula kohden pohjattomalta tuntuvaa pimeää
syvyyttä. Ilman paine on ankara, on kuin olisi äkkiä joutunut rai-
vokkaan pyörremyrskyn valtaan. Ankara ryske ja pauke täyttää ah-
taan kaivosaukon ihan kuin tykeillä ammuttaisiin korvan juuressa.
Vieressä olevan toverin puhetta on mahdoton kuulla, vaikka kor-
vaan huutaisi ja pimeys oh sellainen, ettei maanpäällinen eläjä voi
sitä edes mielessään kuvitella. Mutta yhä vaan kiidetään alaspäin,
yhä alaspäin. Parin kilometrin matka, joka tehdään parissa minuu-
tissa, tuntuu iankaikkisen pitkältä.

Äkkiä hiljenee hissin vauhti, samassa tuokiossa se pysähtyykin..
Ollaan pohjalasanteella n;o 72. Vaikka pimeys tuntuu henkeä ah-
distavalta, liikkuvat työmiehet kuin kotonaan. Pitkällinen tottumus
on kehittänyt heissä sokean vaiston. Jo välähtää tulitikku ja useita
kynttilöitä sytytetään. Pian liekehtii parikymmentä kynttilää. Niiden
valossa voi äsken tullut tarkata ympäristöä. Seisotaan avarassa, kap-
pelinmuotoisessa holvissa, mistä kiskofaiteilla varustetut tunnelit joh-
tavat vuoren sisään. Kiskoilla on muutamia pieniä rautavaunujar
joilla «trammerit» kärräävät louhittua kiveä kaukaa tunnelin peril-
tä. Se on raskasta vetojuhdan työtä, joka lyhyessä ajassa kuluttaa
loppuun vahvimmankin miehen voimat ja terveyden. Ilma täällä sy-
vyyksissä onkin kauhean kuuma ja tukahduttava. Tottumaton tah-
too ihan tuohon paikkaan läkähtyä, vaikka istuisi aivan rauhassa,
mitä sitten kun täytyy ankarasti tehdä työtä! Mutta tottumus aut-
taa tässäkin ja onpa miehiä, jotka ovat kymmenisen vuottakin työs-
kennelleet nurkumatta tällaisissa kauheissa oloissa. Ja kun he vih-
doin huomaavat, että voimat ovat loppuun kuluneet ja ettei työmie-
hen elämä kapitalismin palkkaorjana todellakaan ole puuveitsellä
kullan vuolemista, silloin he sanovat jäähyväiset kaivokselle, hank-
kivat pienen maatilkun ja elävät loppuikänsä uutisviljelijän puut-
teellista elämää, usein raskaiden velkataakkojen painamina.

Mutta palatkaamme takaisin työpaikoille. Tuskin on puolta
tuntia kulunut ensimäisen hissin alas laskemisesta, kun jo lukemat-
tomien tunnelien perillä ja suurissa onkaloissa on tulinen työ käya-
nissä. Siellä porauskoneet jyskyttävät nopeasti, tuuma tuumalta,
murtaen reikää kuparipitoiseen, kovaan kiveen. Trammerit puskevat
raskaita rautavaunuja. Hissit käyvät tulisella kiireellä. Kun tramme-
rit ovat työntäneet vaunun lasteineen hissille, tarvitaan vaan painal-
lus sähkönappulaan ja tuossa tuokiossa tempaa väkevä kone vaunun
lasteineen maanpäälle. Sieltä kuljetetaan kuparipitoinen kivi sUrvi-
moon, missä jättiläiskoneet lyhyessä ajassa survovat kiven hienoksi
sannaksi, josta sitten suurten koneellisten huuhtelulaitteiden avulla
eroitetaan kupari erilleen ja lähetetään maailman rparkkinoille.

Mutta sillä aikaa kun kaivosmiehet läkähtyen kuluttavat kallis-
ta elämäänsä raskaassa raadannassa, istuvat kaivostenomistajat, suu-
ret osakekeinottelijat ja pörssikuninkaat Bostpnin ja New-Yorkin
pörsseissä lyöden arpaa työmiesten työn tuloksista. He elävät loiste-
liasta, tuhlaavaa elämää, jolle vanhan maailman hovien tuhlaus on
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lastenleikkiä. Heille on yhden tekevää, elävätkö vai kuolevatko työ-
miehet, jäävätkö heidän lapsensa vaille sivistystä, elääkö työmiehen
kodissa onni ja tyytyväisyys vai kyyristeleekö kaamea tietämättö-
myys, nälkä ja puute.

Kommunistisessa yhteiskunnassa, missä työmiehet ovat itse
tuotannon välikappaleiden Omistajia, tulee kaivosmiestenkin kolk-
koon elämään valoa. Silloin pidetään huolta kaivoksissakin riittäväs-
tä valosta, raittiista ilmasta ja työmiesten hengen suojelemisesta,
joka nyt milfei kokonaan on laiminlyöty.

S.. Mäkelä. -

Muinaissuomalaisten asumusalueilla.
Arkeologia ei ole vielä lopullisesti voinut selvittää milloin Suo-

mensukuisten heimojen ((kansainvaellus», siirtyileminen niiden alku-
kodista, Ktski-Aasiar ylängöiltä, alkoi länttä ja pohjoista kohden
halki laajan Venäjän, mutta todennäköisesti se tapahtui jo hyvin
varhain, otaksuttavasti vanhimman kivikauden lopulla, sillä jo noin
4,000 vuotta sitten oli suomalaisheimojen siirtyileminen ulottunut,
ei ainoastaan Karjalan kannakselle, vaan läntiseenkin Suomeen.
Siirtyileminen luultavasti'— on tapahtunut sangen hitaasti lukui-
sien vuosituhansien kuluessa, sikäli kun kansan aikaiset ravintoläh-
teet, metsästys ja kalastus, sekä nuoremmalla kivikaudella myöskin
maanviljelys (kaskiviljelys) seutukunnalta ehtyivät.

Eittämättömästi monet myöhemmän tutkimuksen esiintuomat
seikat, kuten suomalaisaiheiset ikivanhat paikkain nimet y.m. tukevat
sitä väitelmää, että suomalaisheimot sangen varhain, jopa eräissä
paikoin ensimäisinå asukkaina ovat kansoittaneet siirtymäseutujensa
valtaväylien Volgan ja sen lisäjokien latvaseutujen silloisia erämai-
ta. Suomalaisheimojen historian kehto siirtyisi niinmuodoin aimo
askeleen menneisyyteen. Keski-Aasiaa pidetään myöskin ihmiskun-
nan kehtona. Venäjä on saanut asutuksensa samoista lähteistä kuin
Pohjois- ja Länsi-Eurooppakin ja osaksi samoja kulkuteitä, mitä
suomalaisheimot lähtivät pyrkimään länteen päin. Venäjän kaakkoi-
set ja eteläiset seudut, kuten Länsi-Eurooppakin olivat jo suurella
jääkaudella asutettuja. Heimot säilyivät puhtaina ja eristettyinä vie-
railta vaikutteilta, säilyttivät kansallisuutensa, kielensä ja tapansa,
valitsivat asumisalueensa ja hallitsivat niitä vieraiden heimojen anas-
tuspyyteiltä. Tekisi mieli edellyttää, että suomalaisheimot ensimäisi-
nä kansoittivat siirtymäteitään suuren Venäjän halki länteen ja poh-
joiseen ja sitten varsinaisena ydinjoukkona kieleltään ja kansallisuu-
deltaan itsenäisenä saapui Suomen niemelle sen sukulaisheimojen
jäädessä rippeinä tänne laajaan Venäjään.

Jos näin olisi asianlaita ja sitähän tukee kieleltään ja kansal-
lisuudeltaan eheän heimokunnan säilyminen ja siirtyminen kokonai-



sen maaosan läpi niin voitaisiin tuo kansainvaellus katsoa alka-
neen, kuten sanottu, jääkauden loppupuolella, noin 100,000 vuotta
sitten. Volgaa ja sen pariin sataan nousevaa Hsäjokiverkostoa, mit-
kä ovat jääkauden tuotetta, voidaan pitää pääkulkutienä siirryttäessä
länteen päin.

Kostroman johdannainen sanasta Kostjarka = Kokkotuli
lääni, sijaiten Volgan lisäjoen Kostroman joen alueella, on muinais-
suomalaisten ikivanha asutuskeskus. Paikallisten asukkaiden kerto-
man mukaan pitäisi Kostroman läänin jossakin kolkassa olla säily-
neenä suomenkielen murretta muistona, kuten he sanovat, ikivanhas-
ta suomalaisasutuksesta. Eräät paikkain, esineiden ja kyläin nimet
niinikään viittaavat eittämättömästi suomenkielen muinaisiin perui-
hin. Kostromanjokeen Buin kaupungissa laskeva haarajoki maini-
takseni, vaan yhden esimerkin saaden alkunsa Kaatitsin järvestä,
on nimeltään Vjooks, mitä erään paikallisen tieteellisesti sivistyneen
henkilön tiedonannon mukaan yleensä pidetään johdannaisena iki-
vanhasta suomalaisesta sanasta Vuoksi = Vjooks. Tämä ja muut
paikkain nimitykset viittaavat siihen, että Kostroman lääni, nimen-
omaan Kostroman ja sen haarajokien seudut, ovat suomalaisheimo-
jen ensiksi asuttama ikivanha asutuskeskus heidän siirtyessään pit-
kien ajanjaksojen vaihdellessa ja toisten heimokuntain työntämättä
länttä kohden.

jjc jjc

Istun Kostroman joen rannalla haalean lämpimänä heinäkuun
iltana. Aurinko usvasta ja suurien metsäpalojen savusta veripunai-
sena ja loistöttomana on painumassa lännen maille, sinne pohjoisen
kotimaan rakkaille rannoille. Haaveilen. Tunnen tulevani hentomie-
liseksi. Tällä kertaa suon itselleni jonkun minuutin etuoikeuden sii-
hen, niin sopimatonta kuin semmoinen näin pakolaiselämässä onkin.
Mielikuvituksessa siirrähdän ajassa 10 vuosituhatta taaksepäin. Iki-
metsät reunustavat joen tulva-alueita, mitkä toisin paikoin laajene- .
vat mahtaviksi, runsasheinäisiksi luonnonniityiksi joen kahden puo-
len. Ainoana valtiaana tallustelee mesikämmen rämeisiä metsiä ja
talvisen kuutamoyön rauhaa rikkoo susilaumojen ulvonta, mikä kuo-
rossa kajahtelee suunnattoman erämaan kaikilta kolkilta.

Mesikämmenkö oli ainoa valtias tämän suuremmoisen erämaan-
luonnon keskellä ? Eipä suinkaan ! Ihminen hyvinvalmistettuine kivi-
aseineen oli lyönyt rajapaalunsa merkiksi etuoikeutetusta valta-ase-
mastaan. Mesikämmenkin sitä karttoi ja susilaumat vain varkain
käväsivät tarkastamassa hänen asumuspiiriänsä rauhaisena yösydän-
nä kun luonnon valtias nukkui.

Eräs suomalaisheimokunta oli hiljattain painautunut silloin ni-
metöntä Kostroman jokilaaksoa Volgalta ylös tänne rauhaisiin jyl-
hiin erämaihin etsimään uusia riisto-alueita. Täällä ylhäällä oli vielä
vallan rauhallista. Ei jälkeäkään ihmisasumuksista. Ei ohivaeltaneen
metsästäjän tulisijaa edes näkynyt tällä suunnattomalla taipaleella.
Se rauhoitti heimokuntaa. Joki tarjosi runsaasti antimiaan. Heti en-
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si yrityksellä saatiin miehenmittaisia «Monnia», kyhmyniskaisia hau-
kia ja pienempää kalaa viljalti. Metsä vilisi täynnä riistaa ja turkis-
eläimiä. Tulvaniityt tarjosivat mehevää ruohoa heimokunnan koti-
eläimille ja myöhemmin asutuksen vakiintuessa viljelysalueita. Asu-
muksia parannettiin. Ylängöille kaivetut maakuopat laajennettiin ja
seinättiin puururuilla. Heimokunta toimi pääasiassa yhteishankinnan
ja kulutuksen pohjalla. Asesepät valmistivat tuotteita koko heimo-
kuntaa varten mukana tuodusta runsaasta raaka-ainevarastosta. Ra-
vinnon hankintaan olivt kaikki kykynsä mukaan velvollisia. Asun-
noistaan taas huolehtivat perhekunnat itse. Asuntoina oli talvella
maakuopat ja kesällä kevyet kokotuvat. Heimokunnan vanhin oli
pätevä viimekädessä ratkaisemaan kaikki kysymykset lopullisesti,
mikäli ne koskivat siirtokunnan sisäisiä asioita, riitoja y.m., mutta
heimokunnan siirtyminen uusiin seutuihin, paikkain valinta, ryöstö-
retket ja sodan käynti yleensä sekä monet muut ulkopoliittiset asiat
ratkaistiin joukkoneuvotteluissa, jotavastoin taas sotasaaliin jakoon
vanhimmalla oli ratkaiseva sanavalta. Vanhimman asettaminen niin-
ikään oli joukkopäätöksen tulos.

Pääasiassa tuommoinen kuva muodostautuu yks, kaks mielikuvi-
tuksessani suomalaisten esipolvien vaiheista pitkiä aikoja sitten. Mi-
ten paljon ne ovatkaan kärsineet ja toivoneet monivuosituhantisen
ajanjakson vaiheella taistellessaan villiä vallottamatonta luontoa vas-
taan, sekä säilyttäessään sukunsa sen ja toisten vihamielisien heimo-
jen tuhoamishalulta. Erikieliset olivat tietenkin vihollisheimoja kes-
kenään. Kieli oli se tunnus,-se yhdysside, mikä takasi ystävyyden,
veriheimolaisuuden, mutta nyt 10,000 vuotta jälkeenpäin istun minä
haaveilemassa täällä ikivanhan heimoasutukseni raunioilla todista-
massa vahaisen maailmankehityksen omituisista tuloksista. Vanhan
heimokuntani elämän ja säilymisen ehtona oli veriheimolaisuuden
tunnustaminen, minä sitävastoin olen täällä —• eikö se ole koh-
talon ivaa pakolaisena nykypäiväisen heimokuntani «veljessodan»
johdosta sen sanan kirjaimellisessa merkityksessä.

Aatto Siren

Siperiasta ja sen suomalaisista.
Siperia! Meitä puistattaa kuullessamme tuon nimen. Siperiaa

ajatellessamme kuvittelemme mielessämme maata, jossa on kylmää,
kolkkoa ja ikävää loppumattomiin. Joutua Siperiaan olisi samaa kuin
joutua pois ihmisten ilmoilta. Huh! Ja mielellämme puistamme mie-
lestämme koko ajatuksenkin Siperiasta.

Mistä johtup tämä käsityksemme Siperiasta? Se on meillä pe-
rua menneiltä ajoilta. Se juontaa juurensa tsaarivallan kauheilta
ajoilta. Muistammehan vielä, miten Siperia oli se kaatopaikka, jon-
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ne kapitalistiselle yhteiskunnalle vaarallisia henkilöitä ja rikollisia
työnnettiin, jolleivät sopineet vankilaan. Siten joutui ihmispoloisia
Siperian synkkiin kaivoksiin y.m. raskaaseen työorjuuteen ja suun-
nattomaan kurjuuteen, monet loppuiäkseen. Täten on selitettävissä
meidän kauhumme tätä maata kohtaan.

Mutta Siperia ei ole yksinomaan tätä tietä , saanut asutustaan.
Paljon on sinne siirtynyt vapaaehtoisestikin uutisasukkaina. Nämä
joutuivat maanviljelystä harjoittamaan hedelmällisille lakeuksille,
kalastajiksi kalaisille jokirantamille tai (jietsästäjiksi suunnattoman
suurille riistarikkaille metsämaille. Siellä he kotiutuivat, perustivat
kyliä ja vähitellen kaupunkeja ja niin sai Siperian asutus alkunsa.
Mutta ennenkuin käymme seuraamaan asutuksen vaiheita, luokaam-
me pieni yleiskatsaus itse maahan.

Siperia on koko Eurooppaa koko joukon suurempi (n. 12
milj. km 2 .), mutta asukkaita on vähän, vain jonkun verran toista-
kymmentä miljoonaa. Siis väljyydestä, liikkumistilasta ei ole puutet-
ta. Siellä todellakin saa hyvää havainto-opetusta avaruuskäsitteestä.

Siperia jaetaan Länsi- ja Itä-Siperiaan, jotka eroavat toisistaan
huomattavasti geologisen rakenteensa, pinnanmuodostuksensa, asu-
tusolojensa, elinkeinojensa sekä ilmastonsakin puolesta. Länsi-Sipe-
riaan luetaan kuuluvaksi tavallisesti Ob-joen vesialue, joskus myös-
kin läntinen osa Jenisein vesialuetta. Itä-Siperia on pinta-alaltaan
kolme kertaa edellistä suurempi. Läntinen osa on kauttaaltaan ala-
tasankoa, entistä merenpohjaa, kun itäinen osa sitävastoin on iki-
vanhaa vuorista mannerta. —■ Siperia on jokirikas. Sen suurista joista
sellaiset kuin Ob, Jenisei, Lena, Amur ovat suorastaan jättiläis-
mäisiä.

Ilmasto on mitä jyrkintä mannerilmastoa, varsinkin Itä-Sipe-
rian sisäosissa. Suunnaton manner jäähtyy talvella nopeasti ja voi-
makkaasti. mutta onneksi sää sisäosissa on kuiva ja melkein tyven,
joten eläminen kuitenkin on mahdollista. Melkein koko maan tam-
mikuun keskilämpö on n. —2o° C, mutta Verhojanskissa, pohjoisen
pallonpuoliskon pakkasnavalla (vähän napapiirin pohjoispuolella) on
se 51,2° C. Lumipeite on talvisen vähäsateisuuden tähden hyvin
ohut (sentähden monin seuduin ajetaan silloinkin rattailla), joten
maa routaantuu sangen syvälle ja suojasäiden puuttuessa on lumi
yleensä löyhää ja ajoittain esiintyvät myrskyt (buranit) nostavat sii-
tä syystä hirmuisia lumipilviä. Kesällä taas maa lämpenee kovasti,
niin että lämpöisotermit ovat yleensä pohjoisempana kuin vastaavil-
la leveysasteilla Europassa. Heinäkuun keskilämpö on n. -)- 20° C.
Kesän korkea lämpö vähentää talven kylmyyden vaikutusta, mutta
vuoden keskilämpö on siitä huolimatta alhainen, kaikkialla nim.
vain kylmäasteita, esim. Tomskissa —l° C ja Verhojanskissa
—17,20 C. Koska 2°:n vuosi-isotermiä yleensä pidetään routa-
maan rajana, ulottuu routamaa sangen kauas etelään, karummaksi
Baikal-järven takaisessa vuoristomaassa. Metsäraja on kuitenkin
hyvän matkaa routamaan rajan pohjoispuolella. Monet joet ovat



jäässä suurimman osan vuotta, joten liikenteelle niistä ei ole sitä
hyötyä kuin muuten olisi. Vuotuinen sademäärä on jokseenkin
alhainen {2O0—600 mm.), mutta vain Länsi-Siperian etelä-osissa on
kasvullisuus sateen vähyyden tähden aroluontoisfa.’

Siperia jaetaan kasvillisuutensa puolesta kolmeen suureen
vyöhykkeeseen. Pohjoisessa on tundra-, keskellä metsä- ja etelässä
arovyöhyke. Raja tundran ja metsän välillä kulkee, kuten jo mainit-
tiin, routamaan rajaa melkoista pohjoisempana. Jokivarsilla metsä
tunkeutuu kauemmaksi pohjoiseen kuin jokien välisillä taipaleilla.
Metsän ja aron välinen raja käy suunnilleen Siperian radan suun-
taan, hieman pohjoisempana. Puista leiman antavat havupuut, lehti-
kuuset, kuuset ja "männyt, niistä ovat useimmat siperialaisia lajeja
tai muunnoksia. Lehtipuista on yleisin koivu, joka lännessä monin
paikoin on valtapuuna, kosteilla paikoin muodostaen kauniita koivu-
metsikpitä. Muista lehtipuista mainittakoon haapa ja leppä. Mel-
kein alituiset, tavattoman laajoille alueille leviävät metsäpalot hävit-
tävät vuosittain suunnattomia metsäaloja. Sentähden Siperian met-
sän (taigan) puut eivät useinkaan ehdi kasvaa täysmittaisiksi, jotenka
taiga ei tee .kulkijaan sellaista läpipääsemättömän aarniometsän vai-
kutusta kuin. odottaisi. Syrjässä asutuilta seuduilta ja kulkuteiltä
tuli harvemmin pääsee irti, joten siellä metsät ovat säilyneet pa-
remmin.

Eläinlajit ovat jokseenkin samat kuin Europan vastaavilla kas-
villisuusalueilla. Yksilörikkaus on vain huomattavasti suurempi, vaik-
kakin muutamat kallisarvoiset turkiseläimet, kuten soopeli 1. kiilto
säätä, ovat suuresti vähentyneet innokkaan metsästyksen tähden.
Tundran nisäkkäistä mainittakoon poro, sopuli ja naali, metsäalu-
eella taas ovat tavallisia karhu, susi, kettu, ilves, majava, villisika,
hirvi ja metsäkauris; aroalueelta tavataan jäniksiä, hvppyrottia ja
antilooppeja. Joskus Amurin tiikeri ulottaa retkeilynsä Takahaika-
liin asti. Baikal-järven hylje on reliktinä*) mainittava. Lintumaailma
•h kaikkialla runsaslukuinen, varsinkin tundraa elävöittävät suun-
nattomat vesilintuparvet. Jokien kalarikkaus on huomattava. Tund-
ralla ja Länsi-Siperian räme-metsissä ovat sääsket tavattomana ra-
situksena. -

Siperian alkuäsukaskansoista ovat useimmat sukupuuttoon hä-
viämässä kapitalistisen sivistyksen aiheuttamien olojen ja elinehto-
jen tähden (viina ja taudit). Taloudellinen riippuvaisuus venäläisis-
tä, kauppasaksoista (velkasuhde) on sietämättömällä tavalla painanut
alkuasukaskansoja. Tässäkin suhteessa on noille onnettomille koet-
tanut vapauden aika. Venäläistyminen on osaltaan myöskin vaikut-
tanut alkuasukkaiden lukumäärän vähenemiseen. Yleensä koko Si-
perian asukkaiden lukumäärää on vaikea sanoa tarkalleen tietojen
vanhentuneisuuden tähden. Tiedot vuodelta 1897 osottavat seuraa-
vat, prosenttiluvut: venäläisiä Bt,i %, turkkilais-tataarilaisia 8,3 %,

*) Reliktillä tarkoitamme eläintä tai kasvia, joka elää jäännöksenä var-
sinaisen levenemisaiueensa ulkopuolella.
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mongooleja 6,2 %, tunguuseja 1,2 %, suomensukuisia (ostjakkeja
ja voguuleja) i,x % ja muita niin vähän, ettei niitä kannata erik-
seen mainita.

Siis väestön valtavana enemmistönä ovat venäläiset. Aluksi oli
uutisasukkaina kasakoita, hallituksen töimesta lähetettyjä maaorja-
talonpoikia, rikollisia ja valtiollisista syistä karkotettuja. Viimemaini-
tut ovat olleet sangen tärkeitä tekijöitä maan taloudellisessa ja hen-
kisessä kehityksessä. Sadan vuoden (1807—1907) kuluessa karkoi-
tettiin sinne n. 1 milj. henkilöä. Vapaaehtoinen siirtolaisuus oli Si-
perian radan valmistumiseen asti (1904) verrattain pieni. Sen jäl-
keen on se ollut erittäin huomattava. Niinpä siirtyi sinne vuosina
1901—10 yli 3 milj. siirtolaista t.S. yhtä paljon kuin 300 :n vuoden

kuluessa luettuna valloituksen alusta Siperian radan avaamiseen asti.
Suurin osa varsinaisista siirtolaisista asettuu Länsi-Siperiaan. Vas-
ta viime aikoina Amurin radan rakentamisen johdosta (1908—14)
on siirtolaisuus Itä-Siperiaan suuresti kasvanut. Siperian asuttami-
sen edistämistä on Venäjän hallitus ymmärrettävistä syistä aina har-
rastanut m.m. myöntämällä uutisasukkaille erinäisiä etuja ja helpo-
tuksia maan ja maanviljelyskoneiden hankinnassa sekä asuntojen
rakentamisessa ja seurauksena siitä on ollutkin, että uutisasukkaan
taloudellinen asema on yleensä hyvä.

Maan asuttamiskysymys on ollut kiperin sen itäosissa Amurin
ja Ussurin alueilla, joissa «keltainen vaara» on kummitellut. Talou-
dellisista syistä olisi ollut erittäin edullista päästää huokeata kiina-
laista ja korealaista työvoimaa asumaan sinne, mutta ehdottomasti
epäedullista valtiollisista syistä, koskapa noiden seutujen «keltaistu-
minen» , olisi siitä ollut seurauksena. Erinäisillä asetuksilla on koe-
tettu siellä, kuten muuallakin «keltaisen vaaran» uhkaamilla alueilla,
selviytyä pulasta. Niinpä (v. 1882) julkaistiin asetus, jonka mukaan
siellä vain Venäjän alamaiset saivat omistaa maata, mutta erinomai-
sella taitavuudella ja luontaisella sitkeydellä ovat nuo keltaisen ro-
dun edustajat tämänkin asetuksen kiertäneet ja lopputuloksena on
se, että nuo viisaat vinosilmät ovat työntyneet etualalle kaikilla työ-
aloilla, varsinkin sen jälkeen kun japanilaiset ovat siellä alkaneet
esiintyä uuden sodassa hankkimansa arvon mukaisesti.

Siperian elinkeinoista on maanviljelys tärkein. Noin 80 % asuk-
kaista harjoittaa maataloutta. Sen harjoittaminen on luonnollisesti
keskittynyt Eänsi-Siperian keskiosiin! sen mustamulta-alueelle. Tois-
taiseksi on vain pieni osa koko Siperian viljelyskelpoisesta maasta
auran alla (n. 1,6 % ; 1897) ja sittenkin on Siperia maanviljelysaluee-
na kuuluisa. Jos siellä koko viljelyskelpoinen alue viljeltäisiin käyttä-
mällä kaikkia uudenaikaisen tekniikan saavutuksia, niin Siperia,yksi-
nään kykenisi helposti tyydyttämään koko maailman viljatarpeenl
Sikäläiset viljelystavat ovat nykyään vielä alkuperäiset. Koneita to-
sin jo käytetään, mutta lannoitusta ei nimeksikään. Lanta nim. siellä
hyödyttömänä poltetaan. Väittävätpä paikotellen talonpojat lannoi-
tusta pelloille vahingolliseksikin. Ajanmittaan luonnollisesti hyväkin
pelto hoidon puutteesta laihtuu, mutta koska maata on yllin kyllin,
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»iin yksinkertaisesti voidaan tyhjiin imetty pelto toistaiseksi hylätä
ja vähällä vaivalla muokata uusi. Vanha venäläinen «mir»-jär-
jestelmä, jonka mukaan vallitsee kylän kaikkien maiden yhteisomis-
tus, on pääasiallisesti täälläkin ollut käytännössä; yksityisomistusta
on käytetty vähässä määrässä. Nykyään on luonnollisesti maa kaik-
kialla kansan yhteistä omaisuutta. Samoin on karjanhoito ollut
alkuperäisellä kannalla. Sikäläiset lehmät, jotka yleensä lypsävät niu-
kasti, eivät monin paikoin talvisin lypsä lainkaan, sillä karjan talvi-
ruokinta on usein huolimattomalla kannalla. Navettojen asemesta
käytetään prigoneja, s.o. korkeita pajusta palmikoidun aidan ympä-
röimiä ahtaita tarhoja, jotka talvella'peitetään vain harvalla olkika-
toksella. Monista puutteellisuuksista huolimatta on meijeritalous
Siperian radan valmistumisen jälkeen kehittynyt suuremmoisesti,
niin että Siperia ennen maailman sotaa oli voinviejänä maailman en-
simäisiä. Kalastus on mainitsemisen arvoinen. Joissa harjoittavat
sitä etupäässä alkuasukkaat, mutta venäläiset , pääasiallisesti Tyynen
valtameren vesillä. Kamtschatka esim. on kuuluisa kalarikkaudes-
taan. Siellä m.m. muuan tunnettu suomalainen ammattikalastaja
Matti Rönkä on vuosikausia harjoittanut suurkalastusta käyttäen
pääasiallisesti japanilaisia kalastajia apunaan. Metsästystä har-
joittavat varsinkin alkuasukkaat ja saaliina ovat etupäässä turkis-
eläimet. Elinkeinoista on vielä mainittava vuorityö, vaikka sitä
ci vielä harjoiteta siinä määrin kuin Siperian vttorien mineraalirik-
kaudet sallisivat. Vuorityön kehitystä ovat myöskin suuresti haitan-
neet suunnattomat matkat maailman markkinoille. Etupäässä saa-
daan kultaa. Itä-Siperiassa, Lenan ja Amurin vesistöissä, on suuria
kultahuuhtomoita; Länsi-Siperiassa (kuten Uraälilla) käytetään jo
uudenaikaisempia työtapoja.

Venäläiset alottivat Siperian valtauksen jo 1500-luvun loppu-
puolella. Mutta tämä valtaustyö, jossa Donin kasakat näyttelivät huo-
mattavaa osaa, oli kovin hidasta m.m. Siperian suunnattoman suu-
ruuden tähden. Siksi se pääpiirteissään kestikin vielä seuraavan vuo-
sisadan kokonaan. Mutta Siperian asuttaminen ei käynyt rinnan val-
tauksen kanssa. Asuttaminen nim. alkaa vasta 1700-luvulla ja on
sitä jatkunut hitaasti meidän päiviimme saakka.

Ensimäiset suomalaiset saapuivat Siperiaan 1700-luvun alussa
sotavankeina (karoliinit). Heidän lukumääräänsä ei niin tarkkaan
tiedetä, mutta näyttää heitä olleen runsaanlaisesti, koskapa heillä oli
omia seurakuntiakin, ainakin Tobolskissa ja Irkutskissa. He olivat
kuitenkin jäljettömiin hävinneet, kun viime vuosisadan alussa (1802)
siirtyi Inkeristä joukko talonpoikia perheineen Siperiaan. Tämä siir-
tyminen tapahtui tavallaan pakosta, tavallaan vapaaehtoisesti. Muis-
tammehan Venäjän silloisen maaorjuuden. Talonpoika oli tilanher-
ran täydellisen mielivallan alainen. Niinpä Inkerinkin työtätekevä
kansa sai joka päivä aamusta iltaan tuntea selkänahassaan voutien
solmuruoskan heiluvan potkujen ja sadatusten säestämänä. Mainit-
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seinillämme talonpojilla oli erikoisen ilkeä tilanherra, jonka harjoita
tamaa sortoa ja vääryyttä he pyrkivät pakoon. Anoivat ja saivatkin
vihdoin tsaarin suostumuksen muuttoonsa. Ja he, kymmenkunta ta-
lonpoikaisperhettä, valitsivat pakopaikakseni kaukaisen Siperian.
Läheltä Omskin kaupunkia, aron ja metsän rajamailta he saivat maa-
ta, jota rupesivat raivaamaan viljelykselle perustaen sinne kylänsä
Ryschkovan. Siten sai Siperian suomalainen asutus alkunsa.

Vähitellen vuosikymmenien kuluessa kylän asutus suure-
ni suurenemistaan osittain luonnollista tietä, osittain uusien
tulokkaiden kautta ja kylän varallisuus ja hyvinvointi oli
ympärillä asuviin venäläisiin verraten erittäin huomattava.
Mutta vuosisadan puolivälissä tapahtui onneton käänne. En-
sinnä vaikutti haitallisesti hallituksen määräys (v. 1843), jonka
mukaan aljettiin koota kaikki Länsi-Siperian luterilaiset (virolaisia, f

lättiläisiä ja saksalaisiakin) Ryschkovaan. Myöhemmin tuli lisää ve- ,
näläisiä. Näiltä ajoilta on peruisin se tapojen, olojen ja kielten kir-
javuus, mikä on Siperian suomalaisille kylille ominaista. Toisena on-
nettomana tekijänä oli Ryschkovan palo v. 1848. Sen johdosta osa
ryschkovalaisia siirtyi uusia asuinpaikkoja etsimään. Näin sai alkun-
sa Eugene 1. Suomenkylä metsäseudussa Ryschkovasta koilliseen n.
65 km. Irtischin rannalla olevasta Taran kaupungista länteen sekä
Bojarka n. go km. Ryschkovasta pohjoiseen niinikään metsäseudus-
sa. Samoista syistä syntyi, (v. 1861) Om-siirtola 125 km. Omskista
itään heinäarolle Om-joen etelärannalle. Eugenesta lähti 1880-lu-
vulla osa kylän asukkaista parempia paikkoja etsimään perustaen
Aschtschegulin siirtolan Kulunda-arolle. Barnaulin kaupungista lähes
300 km. lounaiseen.

Samanlainen luterilaisten kerääminen yhteen paikkaan tapahtui
myöskin Itä-Siperiassa (määräys vuodelta 1845). Täten sai alkunsa
Verhne-Suetukin siirtola Sajanin vuoriston juurella n. 65 km. Minu-
sinskista kaakkoon*). Sinne ensimäiset Suomesta lähetetyt saapui-
vat v. 1857. Suomesta lähetettiin yleensä koko Siperiaan vuosina
1826—88 vähän yli kolme tuhatta henkilöä, joista 880 oli pakkotyö-
tä! s-tä. Vielä on mainitsematta muuan suomalainen siirtola, joka
sijaitsee kaukaisessa idässä, Japanin meren rannalla lähellä Vladi-
vostokia. Se on nimeltään Turku (Aho). Sen perustivat v. 1874 Amu-
rin ja Ussurin alueilla hajallaan asuneet suomalaiset, jotka sinne
olivat tulleet 1860-luvulla.

Ryschkovan, Eugenen ja Bojarkan pääelinkeinona on karjan-
hoito, kun taas Om-siirtolassa, Aschtschegulissa ja Verhne-Suetukis-
sa harjoitetaan pääasiallisesti maanviljelystä, joskin Om-siirtolassa
on myöskin karjanhoito huomattava ja Verhne-Suetukissa kultakai-
vostyö. Turussa harjoitetaan kalasjusta jakarjanhoitoa. Suomalai-
sia asukkaita on näissä kaikissa siirtoloissa yhteensä vähän kolmatta
tuhatta.

_

*) Huhujen mukaan olivat tsarismin valkoiset rengit hävittäneet tämän
siirtolan suurella pakoretkeliään alussa vuotta 1920.



Muuan Aasian matkani kauneimpia muistelmia liittyy juuri Si-
periaan, sen suomalaiseen Om-siirtolaan. On paraillaan ihana kevät.
Aurinko, paistaa lekottaa suloisimmillaan ja luonto vihannoi herttai-
simmillaan. Ajamme huimaavaa vauhtia mustamultaista tietä aito
siperialaisilla ajoneuvoilla, «tarantasilla» *j kaksi rivakkaa siperia-
laista juoksijaa edessä. Olemme juuri jättäneet Om-joen kauniilla
rantamilla sijaitsevan Helsingin kylän päämääränämme pieni Makar-
kan kylä. Seutu, jota ajamme, on viheriä ja tasainen kuin biljardi-
pöytä. Aitoja, ja ojia ei ole lainkaan eikä kiven sirua edes ihmeeksi-
kään. Epätasaisuuden vaikutelman aiheuttavat väin rehottavat pen-
saat ja koivikot. Maisema kokonaisuudessaan muistuttaa suurta
tyyntä ruohikkorfierta, jonka sokkelpisena viehättävänä saaristona
ovat nuo ihanat koivikot.

Saavumme pian kauniiseen kylään ja ajettuamme jonkun mat-
kaa sen rahtia käymme talosille erääseen taloon. Vastaanotto, on
suoraa, rehtiä ja ystävällistä:. Huomioni kiintyy talon isäntään, jos-
sa tyypillinen tyyneys ja maailmaa kokeneen miehen
vilkkaus ovat hauskalla tavalla yhtyneet. Mielenkiintoni kasvaa, kuta
pidemmälle ajatuksien vaihdossa pääsemme. Isäntäni on syntyään
Siperian suomalaisia. Asevelvollisena on hän kahdesti ollut sodassa,
ensin Japanin ja sitten äskeisessä maailman sodassa. Hänen kertoel-
lessaan kokemuksiaan ajattelen itsekseni: «pistimet puhuvat». Ilok-
seni kuulen, että hän ei ole turhaan maailman rannan koulua käynyt,
vaan että hän on retkillään pitänyt silmänsä ja korvansa auki ja
osannut vetää luonnolliset johtopäätökset. Mahtaakohan noilla pisti-
mien entisillä käskijöillä olla aavistustakaan siitä, kuinka hyvää agi-
tatsioonia he tahtomattaan ovat harjoittaneet!

Kylään saapuu -myöskin neuvostohallituksen terveydenhoidon-
neuvoja. Pidetään eräässä talossa «soimat», s.o. kokous, jossa tuo
kiertävä neuvoja pitää esitelmän terveydenhoidosta ja sen jälkeen
seuraa keskustelu asiasta.

Illalla toverini ja minä pidämme kyläläisten kanssa uudet «sui-
mat», joissa puhumme neuvostojärjestelmästä ja punaisesta armei-
jasta sekä kansanvalistuksesta ja varsinkin koulukysymyksestä.
Tarkkaavaisina ja innostuneina kuuntelevat kyläläiset esityksiä, joi-
ta seuraa vilkas ajatusten vaihto. Innostus kohoaa korkeimmilleen.
Näen, että olemme koskettaneet kansan sydämen kieliä, joiden sopu-
sointuinen helkähtelerninen tuottaa todellista nautintoa. Opin ja tie-
don jano on täällä yhtä polttava, kuin kaikkialla muuallakin työtä-
tekevän kansan kesken. Minut valtaa syvä sääli. Ajattelen, millä lail-
la tätäkin joukkoa on henkisesti ravittu. Siperian suomalaisten hen-
kisestä tasosta on sanottu, että se varsinkin alkuaikoina on ollut
kurja. Sitä se luonnollisesti on ollutkin, siellä kuten kaikkialla muu-

*) Tarantahila tarkoitehan nelipyöräisia ajoneuvoin, joissa akselin välil-
jä on tavaäisesii kuusi pitkää'aisantapaista seivästä ja niiden päällä pa-
kista punottu kori.
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allakin varsinaisen kansan keskuudessa. Mutta missä syy? Vanhan
yhteiskunnan mätähaavojen paikkaajat ja puoskarit selittävät, että
syy on noissa kurjissa itsessään, rikollisia ja heittiöitä kun ovat.
Tuon pitemmälle eivät asiaa tutkineetkaan eivätkä varmaan halun-
neetkaan, sillä silloin olisi paljastunut todellinen syy, jota ei sopinut
ilmaista. Silloin nim. olisi käynyt selville, että rikollisia ja heittiöitä
tuottaa vain rikollinen ja mätä yhteiskunta, jollainen kapitalistinen
yhteiskunta on ja on aina ollut. Vanha yhteiskunta itse, sen pönkit-
täjät ja tukipylväät etupäässä ovat syyssä rikollisuuteen ja henki-
seen pimeyteen y.m. kurjuuteen. Mutta kun oikeata syytä ei tie-
detty tai ei tunnustettu, niin ei luonnollisestikaan voitu oikeata lää-
kettä antaa. Korkea-arvoiset yhteiskunnan pylväät, maalliset ja hen-
gelliset löivät tuumansa tukkoon ja päättivät lähettää kurjien kes-
kuuteen papin, joka järjestäisi siellä «sielunhoidon», kyllä sitten hy-
vä tulisi. No, en epäilekään, etteikö tuo kauhea helvetti-oppi olisi
jälkeään jättänyt! Kun yksinkertainen, valistumaton ihminen jou-
tuu tuon opin valtoihin, niin saahan se uhrinsa aisoihin ainakin jos-
sain määrin ja niin kauan kun pelko tulevasta rangaistuksesta vai-
kuttaa, koettaa hän itseään hillitä. Mutta oikeata parannusta hän ei
ole saanut sen kautta. Hän sairastaa edelleenkin. Vain hänen sai-
rautensa ilmauksia on koetettu keinotekoisesti tukahduttaa. Siinä
kaikki, mitä sitä tietä on saavutettu. Itse syy sairauteen on jäänyt
edelleenkin koskematta. Eikä tuo syy poistukaan, ennenkuin yhteis-
kunnalliset olosuhteet ovat kokonaan uudet, jolloin ihmiset ovat
päässeet niin korkealle siveelliselle tasolle, että ovat hyviä ja tekevät
hyvää vain hyvän itsensä tähden eivätkä mistään muista vaikutteis-
ta. Neuvostohallitus, tuo köyhän ja sorretun mahtava turva, ei täs-
säkään suhteessa ole jättävä yhteiskunnan jäseniä oman onnensa
nojaan, vaan on tyydyttävä suuremmoisella rakkaudella kansan hen-
kisen tarpeen.

Tuo makarkalaiskuva kansan «suimista» innostuneine kyläläi-
sineen iltahämyisessä tuvassa on lähtemättömänä painunut mielui-
sirapien muistelmieni joukkoon.

Lauri Saimi.
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Kirjailijain kertomuksia lapsille.

Kokoillut MIKKO MIMMI.



Kettu ja kalastaja.

Olipa kerran ukko. Hän sai eräänä talvipäivänä niin paljoa
kaloja, kuin suinkin mahtui hänen rekeensä. Hyvin iloisena hän
lähti kotiinsa, itse ajaen isoa kuormaansa. Matkalla lauleli hän
iloista laulua. Mutta mikähän tuo on, joka tuolla keskellä tietä ma-
kaa? Kuollut kettupa se on. Tämän ukko piti hyvänä saaliina. Kau-
nis turkkisi, kettu kulta, sattui minulle hyvään
nosti ketun kuormansa peräpuolelle. Ja itse hän istui etupuolelle.

'Mutta häijynilkinen kettu ei ollutkaan kuollut. Oli vain ole-
vinaan. Sillä oli omat tuumansa.

Ukon havaitsematta nakkeli se kuormasta kaikki kalat tielle.
Sitten hyppäsi se itsekin reestä. Nyt rupesi se kaloja, tieltä kokoa-
maan. Toiset se säästi. Toiset se söi suuhunsa. Niin hyvää ateriaa
ei se ollut pitkään aikaan saanut.

Ukko, joka iloisena eteenpäin ajeli, ei tätä ollenkaan havainnut.
Viim.ein tuli hän kotiin kuormineen. Vaimo tuli häntä vastaan. Mis-
sä olet niin kauvan viipynyt, ukkoseni? Älä ole milläsikään, akkaseni.
Nyt pidetään isot pidot. Laita pata tulelle. Minulla on reki täynnä
kaloja. Todellakin, ukkoseni? Toden totta. Ja lisäksi on minulla
vielä komea kettukin, jonka löysin tieltä kuolleena.

Akka tuli reelle. Voi. mitä hulluttelet, ukkoseni! Eihän tässä
ole yhtäkään kalaa. Vielä vähemmin tässä kettua näen. Ukkoa ko-
vasti hävetti. Kylläpä hoksaan. akkaseni. Viekas kettu on meille
aika kepposet tehnyt.

Karhun kalanpyynti-
Kettu, joka oli syönyt vatsansa täyteen, istui nyt hyvillä mie-

lin metsän rinteessä. Iso käsa kaloja oli vielä sen vieressä. Karhu
silloin metsästä siihen juosta jolkutteli. Hyvää päivää, kettu kuoma-
seni. Päivää, päivää, karhu kuomaseni. Miten vain olet saa-
nut noin paljon kaloja? Olen ne järvestä onkinut. Sepä oival-
linen saalis. Etkö opettaisi minuakin onkimaan? Aivan mielellä-
ni, kuoma kulta, No, miten Te käypi? Kyllä sen sanon sinulle,
karhu. Mene avannolle jonakuna talvi-iltana, kun on paljon kiilu-
vaisia taivaalla. Laske siinä häntäsi avantoon. Istu:sitten aivan Hik-
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kumatta aamuun asti. Vedä sitten häntäsi ylös. Silloin on kala
tarttunut kiinni jokaiseen karvaan. Sillä lailla minä ongin. Kii-
toksia, kettu kuomaseni. Sepä hyvä neuvo. Pidä hyvänäsi, karhu
kuoma seni.

Samana iltana oli kova pakkanen. Tähdet kiiluivat taivaalla.
Karhu, joka muisti ketun opetuksen, meni järven jäälle. Siellä hän
istui kohta häntineen avantoon. Vähän ajan perästä tunsi hän juuri-
kuin nipistyksiä hännässänsä. Siitäpä hän tuli oikein hyville mielin.
Kalat ne nyt purevat itsensä kiinni. Istun aivan hiljaa. Tästäpä
tulee oivallinen kalansaalis.

Siinä istua kökötti karhu aina aamuun asti. Sillä aikaa oli avan-
to mennyt vahvaan jäähän. Karhun häntä oli jäätynyt siihen kiin-
ni. Karhua alkoi jo ikävystyttää. Pitääpä minun viimeinkin vetää
ylös kalani. Mutta eipä se tahtonutkaan onnistua. Häntä oli kiin-
ni. Karhu ei päässyt paikaltansa liikkumaan.

Kettu, joka par’aikaa oli aamukäyely 11ään, havaitsi, karhun sur-
kean tilan. Ilkeä veijari tuo kettu oli. Ei hän ollenkaan karhua aut-
tanut. Juoksipa päinvastoin kalastajan tuvalle. Siellä hän kiipesi
katolle. Pluusi sieltä savutorven kautta tupaan. Akka kulta, mene
heti järvelle. Siellä istuu karhu häntineen avannossasi, josta vettä
noudat.

Akka. joka voita kirnusi, vihastui kovin. Heti hän, korento kä-
dessä, juoksi järvelle. Karhu ryökäle, miksikä avantoani pilaat?
Kyllä minä sinulle parempia tapoja opetan.

Niin pieksi hän karhua kaikin voimin korennolla. Karhu rauk-
ka oli suuressa hädässä. Aina kiivaammin koki hiin repiä häntäänsä
irti. Viimein kävi kovim pahasti. Koko häntä katkesi' avantoon. Sii-
tä päivästä asti ei karhulla enää ole ollenkaan häntää.

Kettu taas .mennä livahti tupaan, jonka oven akka oli jättänyt
lukitsematta. Siellä hän kaatoi kirnun. Näin hän taas sai kelpo ate-
rian. Kyllä hänen ilkeät tuonenpa onnistuivat. Mutta sentähden ka-
dettikin hän kaikki ystävänsä. Ei yksikään enää tuota ilkeätä kettua
uskonut.

Pieni hiirenpoika.
On niitä onnellisiakin hiirenpoikia maailmassa, vaikka lyhyt

tahtoo olla heidänkin onnensa, samaten kuin ihmistenkin.
Oli kerran hiirenpoika, joka asui äitinsä ja siskojensa, kanssa

vieraskamarin lattian alla. Eräänä päivänä pilkoitti hieno päivän-
säde pienestä nurkasta sisään heidän asuntoonsa. Sinne juoksi hii-
renpoika, keksi pienen reiän ja pisti päänsä siitä ylös. 'Oi, mikä iha-
na maailma siellä oli I Suuri, valkoinen aivan sileä lattia, johon ih-
meen kirkas valo paistoi kahdesta äärettömän suufesta aukosta. Ja
lattialla, : valkoisen seinän nojalla seisöi kaikellaisia suuria kauniita
esineitä, jommoisia ei hän koskaan ennen ollut nähnyt.
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Ensin häntä kovasti vapistutti, niin kummaa se oli, mutta se oli
niin kaunista, ettei hän voinut hillitä nuorta mieltään. Tehtyään mon-
ta yritystä, hyppäsi hän viimein reiästä ylös ja lähti hiljaa hiipimään
pitkin permantoa. Pelko kyllä oli suuri, mutta kun ei ketään liikku-
nut, rauhoittui hänen mielensä pian. Juostessaan löysi hän pieniä
makeita murusia, jotka nopeasti söi suuhunsa. Kun hän oli tullut
kylläiseksi, juoksi hän takaisin reiästä alas asuntoonsa ja kertoi mis-
sä hän oli käynyt ja mitä herkkuja hän oli löytänyt.

Niin, kyllä se on hyvä, sanoi emähiiri vähän huolissaan. To-
sin olit sinä suurimmassa vaarassa menettää henkesi siellä ihmisten
ilmoilla, mutta enhän minäkään jaksa teitä kaikkia elättää/ Kun olet
vanhin siskoistasi, niin saanet ruveta itsestäsi pitämään huolta.

Ja niin se pieni hiiri tekikin. Ja sinne vieraskammariin ilmestyi
pieni tyttö, joka aina pani uusia muruja lattialle, kun toiset loppui-
vat. Ensin hiirenpoika tuota uutta, olentoa hirmuisesti säikähti ja.
juosta töytäsi reikäänsä, mutta kun hän sieltä tirkistellessään näki.
ettei tytöllä ollut mitään pahoja aikeita, tuli hän arastellen takaisin
muruilleen. Viimein uskalsi hän syödä muruja, vaikka tyttö istui
vieressä lattialla, pää aivan hiirenpojan likellä. Se oli niin sanomatto-
man hauskaa, että hiirenpojalta usein pääsi pieni naurunvikinä, jo-
hon tyttökin sekaantui heleällä. lempeällä äänellään.

Eräänä päivänä, kun hiirenpoika taas tuli paikalle, ei ollutkaan
muruja lattialla, mutta sen sijaan oli siinä ojennettuna tytön pieni
pehmeä kämmen ja kämmenellä kauniita valkoisia nisunmuruja.

Mutta voi tokkiinsa! rohkenenko sinne hypätä, ajatteli hii-
renpoika,nen.

Mutta sille kun oli tähän astikin niin hyvin käynyt, niin se oli
siitä tullut luottavaiseksi, ja yks’ kaks’ oli se tytön kämmenellä.

Ja siinäkös vasta oli hyvä olla. Pehmeä ja lämmin ja ruuaksi
makoista vehnäleipää.

Tästä päin hiirenpoika joka päivä tuli huoneeseen, ja tyttö oli
aina siellä murusia tuomassa.' Lopulta hiirenpoika leikitteli vapaasti
lattialla ja hyppi tytön toiselta kämmeneltä toiselle. Monta kertaa se
nostettiin ylöskin ja sai käydä toisissa huoneissa, joissa tvtön isä
ja äiti asuivat, ja sai sitten taas palata pesäänsä.

Ja se oli niin onnellinen, niin onnellinen.
Mutta eräänä päivänä, kun hänen taas tapansa mukaan piti

hypätä rei’ästä sisään huoneeseen, tarttui hänen pikku jalkansa terä-
vään tikun sirpaleeseen, joka'oli irtautunut lattiapalkista juuri reiän
ylälaidassa. Eikähän niin pienen olennon jalka paljoa tarvitse louk-
kaantuakseen. Se katkesi ja tuotti pikku omistajalleen mitä suuri” -

man kivun. Kolmella jalallakoetti hän vielä juosta eteenpäin ja pää-
si'tuskalla vanhalle paikalleen, jossa hänen uskollinen ystäviinsä
häntä odotti.

Voi pientä raukkaani, mikä sinulle nyt on tullut? surkuth V
■tyttönen. Hiirenpoika vaan katseli häntä pienillä pvöreillä silmillään
ja päästi valittavan vikinän.
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Ei maistanut ruokakaan kipeälle vaivaiselle. Hän pääsi tuskalla
suojelijansa kämmenelle ja siinä hän sai hetkisen hoivaa vaivoistan-
sa. Tyttö koetti jalkaa katsella ja olisi niin mielellään tahtonut ruveta
sitä parantelemaan, mutta kukapa sitä osaisi semmoisen hienoluisen
olennon jäseniä eheiksi tehdä, vaikka kuinkakin halua olisi. Pieni
hiirenpoikanen tuli sitten vielä parina päivänä takaisin, mutta oli yhä
huonontunut ja valitti heikpjla äänellä, ettei hän enää kauvan kestä.
Ja niin kävikin. Kolmantena päivänä ei se enää palannut takaisin.
Se kuoli vaivoihinsa siellä permannon alla, yksin, sillä äiti ja siskot
olivat siirtyneet muuanne päin.

Mutta hiirenpojan pieni ystävä kaipasi häntä kauvan ja suri
ettei ollut voinut turvatonta raukkaansa henkiin auttaa.

Pieni kananpoika.
Kana-äiti oli rakentanut pesänsä tallin sillan alle. Pesä oli teh-

ty pehmoisista risuista, sammalesta ja heinistä. Se oli hämärällä
paikalla kahden kiven välissä. ■

Eräänä, kauniina kesäpäivänä ilmestyi kana-äidin pesään kuusi
sievän sievää kanan-poikasta. Kana-äiti katseli ihmetellen, ihastel-
len noita pienokaisia ja sirkutti niille sujuvasti omaa kieltään. Ja
kanan pojat nostivat pienet keltaiset nokkansa pystyyn ja katselivat
kana-äitiä silmiin, voidakseen häntä paremmin ymmärtää.

«Ruvetkaa kiltisti pesään nukkumaan, lapsi-kullat», sanoi ka-
na-äiti.

Mutta eräs pieni kananpoika piipitti vastaan hienolla äänellään:
«En, en, ininä en tahdo!» ja samalla putosi hän kuperkeikkaa pesän
reunalta alas.

«Pii, pii. pii», huusivat toiset ja riensivät katsomaan. Siitä tuli
hirveä meteli ja mellakka. Moni kaatui, moni loukkasi jalkansa.
« Pii, pii. pii», huusivat kaikki kuin yhdestä suusta.

Jå kana-äidillä oli täysi työ saada järjestystä tuohon suureen
lapsilaumaan.-

«Ylös pesään kaikki tyyni, mars, eespäin mars!» huusi kana-
äiti kaakottaen kiivaasti. Ja kananpojat kiipesivät yksi toisensa jäl-
keen pesään takaisin.

Viimeisenä tuli itsepäinen kananpoika. Hänen pieni keltainen
nokkansa oli aivan verisenä. Sen hän oli pudotessaan loukannut.

«Noin käypi tottelemattomalle», sanoi kana-äiti, ja auttoi pie-
noista veren pois pyyhkimisessä.

«Nukkukaa nyt siivosti, että minäkin saan hiukan uinahtaa»,
sanoi hän sitten, asetellen vielä nokallaan pienoisia parhaaseen asen-
toon.

Sitten nukahtivat he kaikki.



Mutta tallirenki oli unohtanut tallin oven selkiseljälleen ja au-
rinko rupesi paistamaan sillan raosta tallin sillan allekin.

Pikku kananpoika, joka nukkui aivan äitinsä siiven alla, tunsi
oudon valon kuumoittavan sinne. Hän pilkisti vähän ulos, pikkui-
sen vaan. Ai, miten kaunista, ajatteli hän. Tätä täytyy katsoa 'sä-
lää, muiden nukkuessa. Sillä jos muut heräävät, ei tällaista iloa saa
nähdä.

Aivan hiljaa hiipi hän nyt äidin siiven alta, kiipesi pesän reu-
nalle, tirkisteli ympärilleen ja keppasi' kevyesti maailmata katsele-
maan. Kivijalasta löysi hän pienen kolon, pujahti siitä läpi ja
seisoi äkkiä suureksi hämmästyksekseen vihannalla, suurella piha-
maalla. Aurinko paistoi niin ankarasti silmiin ettei pian voinut
eteensä nähdä. Mutta kaunista täällä oli sidekin," oikein kaunista!

Kananpoika oikasi itsensä ja asteli edelleen. Kummallista vaan
että heinä oli niin pitkää, että siihen tahtoi sotkeutua! Heinikossa
oli paljon elukoita. Ne olivat kaikki pienemniä kuin hän, ja paljon,
paljon rumempia. Kananpoika asteli ylpeästi heidän ohitseen, talla-
sipa muutamia leikillä kuoliaaksikin.

«Hiljaa!» huusi hän ylpeästi kärpäsille, jotka surisivat hei-
nikossa.

«Pois tieltä, tahi tallaan teidät kuoliaaksi», liuskasi hän pie-
nille madoille.

Tämä oli kananpojasta tavattoman hauskaa. Tällaista hän ei
ollut voinut uneksiakaan. Hän oli mielestään onnensa kukkuloilla,
ja hän piipitti tyytyväisenä; «Onna elämä sentään onnellista!

Kun hän asteli edelleen heinikossa, ilmestyi hänen eteensä suu-
ri, musta esine. Onkohan tuo kivi, ajatteli hän ia nokkasi nokallaan
mustaa esinettä kylkeen. Se liikahti ia nousi ylös. Se oli hirvittävän
suuri! Se käänsi päänsä kananpoikaa kohti, puhalsi häntä vasten
silmiä ia työkkäsi hänet kumoon kuonollaan.

«Äiti. äiti!» huusi kananpoika minkä jaksoi. «Äiti, äiti, minä
kuolen! Pelasta minut!» piipitti hän yhä kovemmin.

Mutta iso elukka ei, sitä kuunnellut. Hän avasi suuren suunsa,
ja kaappasi kananpojan sinne. Nyt luuli kananpoika viimeisen het-
kensä tulleen. Hän luuli olevansä kuollut, mutta hänellä oli niin
kauhean ikävä äitiä, veikkoja ja siskoja siellä kotona. Sentähden
itki hän katkeria kyyneliä ja piipitti minkä voi. Hän aiatteli juuri,
kuinka lyhyt elämän ilo on, kun hän äkkiä putosi kyljelleen kovalle
lattialle.

«Aini, Aini, katsoppas! Vahti toi meille kananpojan! Vahti
on löytänyt kananpojan!» huusi eräs pieni poika täyttä suuta ja
hyppi viidellä jalalla kananpojan edessä.

Kanannojka oli säikäyksestä puoli kuollut. Hän tunsi itsensä
peräti 'heikoksi ja sairaaksi ja valitti ääneen.

«Voi, pikku raukkaa, sehän.on aivan märkä!» sanoi Aini, otti
kananpoian syliinsä ia likisti sitä rintaansa vastaan.

Pian iuoksi suuri ioukko länsiä kananpoikaa katselemaan.. Jo-
kainen tahtoi sitä silittää ja hyväillä.

'■ MÅ
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«Pii, pii, pii»; sanoi kananpoika. Se merkitsi että hänellä oli
ikävä äitiä, muttä lapset eivät ymmärtäneet, vaan nauroivat hänelle.
Silloin pisti hän nokkansa siiven alle,, osoittaakseen että hän tahtoi
nukkua. Mutta eräs pieni poika veti nokan esille ja tarjosi hänelle
ruokaa. Kyllähän hänellä olisi ollut nälkäkin, mutta hän ei voinut
syödä, sillä hänellä oli niin ikävä. Kaikki oli niin outoa hänen ym-
pärillään ja hän olisi' hartaasti halunnut tallin sillan alle, josta oli
tullutkin. Mutta hän ei osannut sitä selittää, eikä kukaan ymmärtä-
nyt häntä.

«Minne me panemme sen?» kysyi yksi lapsista toisilta.
«Pannaan häkkiin, häkkiin», huusivat useat yhtaikaa.
Ja pian tuotiin sisälle pieni, rautalangasta tehty häkki ja ka-

nanpoika pistettiin sinne.
Voi, miten ikävä hänellä siellä oli! Tämä oli hänen mielestään

pahempi kuin kuolema. Hän ajatteli sisko je%n onnea ja nukkui vih-
doin suruihinsa. Kun hän siitä heräsi, oli aikaa kulunut hänen
mielestään äärettömästi. Hän muisteli entisiä onnellisia aikojaan,
jolloin hän oli asunut tallin sillan alla, ja jolloin hän pii lähtenyt
tälle onnettomalle retkelle.

Hänen näitä miettiessään ryntäsivät lapset iloisesti huutaen
huoneeseen, sieppasivat häkin äkkiä ikkunalaudalta ja läksivät juok-
semaan sen kanssa pihalle. «Pii. pii. pii», huusi kananpoika, ja se
merkitsi samaa kuin «minä olen täällä, älkää surmatko!» Mutta
lapset eivät sitä riemussaan huomanneet.

«Avatkaa, • avatkaa!» huusi eräs pikku tyttö.
Ja häkin ovi avattiin ja kananpoika pudotettiin nurmikolle. Mi-

kä ääretön riemu! 'Kana-äiti oli siellä ja veikot ja siskot. Pikku ka-
nanpojan sydän oli ilosta pakahtua, mutta hän ei virkkanut siitä
mitään. Ja kun äiti rupesi suorimaan hänen lyhyviä untuviaan. ja
torui häntä hiljaisella äänellä, tulivat ilonkyyneleet hänen silmiinsä.

Mutta sitten rupesivat veikot ja siskot tutkimaan häneltä mis-
sä oli ollut, ja mitä hän oli nähnyt. Hän kertoi puolet ja jätti toiset
kertomatta. Yhä hän odotti pelolla että äiti kyselisi* häneltä hä-
nen- matkoistaan. Mutta ihmeistä ihmeellisintä oli, ettei äiti häneltä
mitään niistä kvsynyt, sanoi vaan kerran päätään nyökyttäen nämä
neljä sanaa: «Ylpeys käypi lankeemuksen edellä».

Neljä soittoniekkaa.
Miehellä oli aasi, joka koko ikänsä oli uskollisesti , isäntäänsä

palvellut, mutta viimein paljosta työstä ja rasituksesta tullut voimat-
tomaksi, ettei enää työhön paljo kyennyt. Silloin isäntä aikoi hä-
net lopettaa, mutta kun aasi huomasi tuhonsa tulossa olevan, kar-
kasi hän talosta ja lähti tallustamaan kaupunkiin päin ajatellen:
«Ellei muuksi, niin rupean siellä soittajaksi.»
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Jonkun matkan astuttuaan näkee hän tien vieressä vanhan
metsäkoiran makaavan hengästyksissään.

«No, mikäs sinulle on tullut, kun noin heägästyksissäsi oletPoi
kysyy aasi.

«Voi, voi», vastaa koira, «vanhuushan rupeaa minua vaivaa-
maan, ja kun päivä päivältä heikommaksi tulen enkä enää kelpaa
jäniksen ajoon, on isäntäni aikonut minut täppaa. Senvuoksi otin
matkapassini ja läksin kulkemaan, mutta en nyt ymmärrä, millä
leipäni ansaitsisin.»

«Kuulehan nyt, lähde sinä minun kanssani kaupunkiin ja ru-
vetaanpa siellä soittajiksi; minä kanteletta soitan, lyö sinä rumpua.»

Siihen suostui koira ja lähti aasin kanssa kulkemaan. Eivät
kauvas ennättäneet, niin näkivät tien vieressä kissan, joka näytti
kovin surkealta ja alakuloiselta.

«No, mitäs varten noin surulliselta näytät, vanha . viiksenpesi-
jä?» kysyi taas aasi.

«Kukahan tässä voisi iloinen olla, kun ei tiedä missä hetkessä
selkänahka päältä nyljetään», vastaa kissa. «Kun olen vanhentunut,
kampaani alkavat tylsyä ja mieluisammin uunin päällä istua hyr-
rään, kuin hiirien perästä juoksen, niin aikoi emäntäni minut tap-
paa. Sentähden pötkin tieheni koko talosta, mutta nyt ovat hyvät
neuvot kalliit, minnekkä sitä tästä nyt, joudun?»

«Tule meidän kanssamme kaupunkiin, osaathan sinä soittaa
hyvästi, pääset siellä soittajaksi», vastasi aasi.

Tämän neuvon piti kissa hyvänä ja yhtyi toisten-seuraan.
Kun tämä seurue sitten kulki erään kartanon ohi. istui kukko

portilla ja huutaa kiikatti parkuvalla äänellä. «Sinähän huudat että
korvat puhkeaa», sanoi aasi, «mikä hätä sulia on?»

«Minähän tässä talossa aina kaikki kauniit ilmat ennustelen»,
vastasi kukko, «mutta ajatelkaas, huomenna kun tulee meille vie-
raita, niin on emäntäni määrännyt minut ilman armoa herroille
herkuksi ja sen vuoksi käskenyt minulta tänä iltana kaulan kat-
kaista. Nyt huudan täyttä kurkkua niin kauvan, kuin vielä taidan.»

«Ai, ai, vanha punaparta», tuumaili siihen aasi, «lähdehän
toki ennemmin meidän kanssamme kaupunkiin; paremman kohta-
lon kuin kuoleman saatat sinä sentään kaikkialla löytää. Sinullahan
on oivallinen ääni, ja kun me kaikin yhdessä, laulamme ja soitamme,
niin sehän nyt jommoiseltakin kuuluu.»

Neuvoa noudattaen lähti kukko heidän kanssaan kulkemaan.
Yhdessä päivässä eivät he voineet kaupunkiin ennättää, jonka

vuoksi heidän täytyi olla yötä metsässä. Aasi ja koira panivat
maata puun alle. kissa ja kukko taas kiipesivät puuhun, kukko len-
si aina ylimmäiselle oksalle, jossa hän mielestään oli parhaiten tur-
vassa. Ennen nukkumistansa heitti hän vielä tarkan silmäyksen kai-
kille suunnille ja oli huomaavinaan pienen valkean kaukana met-
sässä. Hän huusi silloin tovereillensa, ettei mahda olla talo aiväa
etäällä, koska metsässä näkvv valkea. Siihen sanoi aasi:
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«Jos niin on, täytyy meidän heti lähteä sinne, sillä huono täs-
sä on yösija.»

«Niin, palanen lihaa ja luunkappale tekisivät minulle varsin
hyvää», tuumasi koira.

Nyt lähtivät he kaikki liikkeelle, ja kuta likemmäksi he tulivat
aiottua paikkaa, sitä suurempana valkea loisti, kunnes vihdoin sei-
soivat valaistun rosvolan edessä. Aasi, joka oli suurin, meni akku-
nan alle ja kurki steli lasista sisään huoneeseen.

«Mitäs näet, harmaanahka?» kysyi kukko.
«Mitä minä näen?» vastasi aasi, «näen katetun pöydän peitet-

tynä maukkailla muilla ja juomilla, ja rosvojen istuvan pöydässä
pistäen poskeensa herkkuja, minkä ennättävät.»

«Kelpaisipa se meillekin», sanoi kukko.
«Niin, niin, kunpa vaan olisimme siellä sisällä», arveli aasi.

.Sitten he rupesivat miettimään, millä tavoin he saisivat rosvot
majasta pois karkotetuksi, ja viimein keksivätkin keinon. Kusin
piti aasin nousta etujaloillaan akkunapielelle seisomaan, sitten liiti
koiran hypätä istumaan aasin selkään, kissan' taas oli kovettava koi-
ran selkään, ja kukon vihdoin piti asettua seisomaan kissan pään
päälle. Kun tämä kaikki oli valmista, puhkesivat he kaikki yhtaikaa
vahvaan yhteislauluun: aasi, mörisi, koira haukkui, kissa naukui ja
kukko kiikatti. Sitten säntäsivät he kaikin yhtäkkiä sisään akkunas-
ta, niin että lasiruudut putosivat helisten lattialle. Kuullessaan tuon
kauhean kirkunan lensivät rosvot ylös istuimiltaan, ja luullen kum-
mituksen sisään hyökänneen, juoksivat he pelästyksissään ulos ja
pakenivat metsään, minkä ennättivät. Nuo neljä soittoniekkaa istui-
vat nyt pöytään ja syödä ahmivat kaikki, mitä oli jäljelle jäänyt,
aivan niinkuin olisivat syöneet monen viikon varaksi.

Kun olivat saaneet kyliänsä, sammuttivat he kynttilät ja etsivät
itselleen makuusijat, itse kukin luontonsa ja mukavuutensa mukaan.
Aasi meni pihamaalle, koira pani maata oven taakse, kissa takalle
lämpimän tuhkan ääreen, ja kukko orrelle. Ja koska he olivat aika
lailla väsyksissä, nukkuivat he pian.

Kun rosvot keskiyön kuluttua näkivät valkean majassaan sam-
muneen ja kuulivat siellä ihan hiljaisen olevan, sanoi päämies:

«Olimme sentään hölmöjä, kun annoimme itsemme noin kä-
pälämäkeen narrata.»

Hän lähetti yhden miehistään paikalle taloa tutkimaan. Lähet-
tiläs huomasi kaiken olevan hiljaa. Styttääkseen kynttilän, meni
hän keittiöön tulitikkuja hakemaan, mutta kun siellä kissan sil-
mät takalta kiilsivät, luuli hän ne palaviksi hiiliksi ja rupesi niistä
sytyttämään. Mutta kissa, joka ei leikkiä ymmärtänyt, töytäsi mie-
helle vasten silmiä, sylkien ja kynsien. Siitä tämä kauheasti säikäh-
ti ja hänen piti juosta peräovesta ulos, mutta sieltä koira säntäsi
esille ja puri häntä sääreen. Pihan yli juostessaan sai hän vielä tun-
tuvan muistutuksen aasin takajalasta, ja kukko, joka kaikesta tästä
hälinästä heräsi,- rupesi täyttä kurkkua huutamaan:.«Kukko-kitkaa!»
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Silloin mies pakeni koko paikasta juosten minkä kerkesi toisten luo.
«Ai, ai, talossa hallitsee, kauhea noita-akka, se hyppäsi päälleni

ja tahtoi repiä minulta silmät päästä; ovella seisoo mies, kädessä
__suuri puukko, jolla löi minulle haavan sääreen, pihalla taas oli jo-
kin musta hirviö, joka minua puupalikalla heitti, ja katon harjalla
vihdoin tuomari istui ja huusi täyttä kurkkua: «Ottakaa varas
kiinni!» «Silloin aika kyytiä sieltä luuni korjasin.»

Tämän perästä eivät rosvot enää uskaltaneet taloon mennä,
mutta nuo neljä soittoniekkaa sitä vastoin viihtyivät siellä erinomai-
sen hyvin eivätkä milloinkaan enää sitä paikkaa jättäneet.

Heikki Helisevä
Heikki Helisevää te, hyvät lukijani, tuskin tuntenettekaan; mut-

ta syntymäseudullaan on hän* yhä vielä hyvässä muistossa. Viraltaan
oli Heikki viulunsoittaja, ja harvassa lieneekään ollut hänen vertais-
taan soittajaa. Sillä kun Heikki viulunsa kieliä koski, sai hän niistä
semmoiset säveleet, että vanhat ukot ja akatkin tanssivat, saatikka
sitten nuorempi väki, joka oli jaloiltaan nopsempi. Tästä taidosta oli
Heikki lisänimensäkin saanut, ja missä ikinä oli häät, tanssit taikka
muut pidot vietettävä, s‘inne piti Heikinkin viuhuneen tulla ja soitella
kaiken kansan huviksi.

Tästä en kuitenkaan aikonut tällä kertaa puhua, vaan siitä, kuin-
ka hän kerran sai soitella susille. Hän oli juuri ollut eräissä häis-
sä soittamassa ia lähtenyt sieltä kotiinsa päin, joka oli pitopaikasta
parin virstan päässä. Sinne olisi kyllä vienyt oikea maantiekin, mut-
ta Heikki, joka tunsi tarkalleen syntvrnäseutunsa, päätti pyrkiä suo-
rinta tietä metsän halki vähäiseen mökkiinsä, niinkuin oli tehnyt mo-
nesti ennenkin. Hän siis läksi viulu kainalossa metsää samoamaan
ja olikin jo onnellisedti puolen taivalta kulkenut, kun maa äkkiä va-
josi hänen, jalkainsa alta ja hän samassa mennä hurahti pari syltä
alaspäin.

Jos nyt Heikki jo tästäkin vähän älllistyi, niin kävi hänen häm-
mästyksensä vielä suuremmaksi, kun hän uudessa olopaikassaan näki
suuren suden .ainoana toverinansa. Lisäksi tämä tuntematon kump-,
pali ei näyttänyt juuri ystävälliseltä, vaan irvisteli ikeniään ja ärisi.

Mikäs tässä tukalassa tilassa neuvoksi? Jos vieras olisi puhetta
tajunnut, ei sitten hätääkään, sillä Heikki oli sanoissaan sukkela ja
liikutti kieltään yhtä sievään kuin sormiansakin; vaan nyt ei tämä
keino auttanut. Vaikeampi oli vielä väkisin vastustella, sillä viulun '
käyrä oli hänen ainoa aseensa. Tätä aiatellessa tuli Heikki poloiselle
tosi hätä. eikä hän tiennyt, mitä keinoa koettaa.

. Tuskissaan tempasi hän viulunsa esille ja tuli sitä käyrällä
koskeneeksi. Siitä lähti sävel, ja kas kummaa! susi herkesi



kohta hampaitaan näyttämästä ja alkoi lymyssä korvin viulun ään-
tä kuunnella. «Aha», arveli Heikki, «jos sitä luontoa lienet, tulee
meistä pian tuttavat». Samassa alkoi iloinen polska kuulua, eikä
aikaakaan; niin nosti susikin kuononsa ja alkoi ulvoa kohti kulkkua.
Ei tämä laulu ollut juuri kaunis nuotilleen, mutta laulajan hiljainen
käytös ja se lempeys, millä hän soiton joskus tauotessa silmäili viu-
lua, todistivat kuitenkin, että hänen harras huutonsa nousi sydä-
men pohjasta.

Mutta susia oli muitakin metsässä, ja kun nämä kuulivat soi-
ton haudasta, alkoivat ne huutaa ja ulista. Tätä tehden tulivat ne
aina lähemmäksi hautaa, kunnes vihdoin toinen toisensa perästä
tuiskahtivat päällensä Heikki Helisevän soittosaliin. Miten nyt oli
Heikkiparan mielestä, sen arvaatte helposti. Tuskin pysyi hän sei-
saallaan, niin oli hän jo ennestään säikähfynyt, ja nyt tuli hauta täy-
teen susia!

Muusta ei tässä pulåssa apua ollut, jos ei viulusta se ajatus
oli vain selvänä hänen päässänsä. Ei hän sentähden muuta keinoa
koettanutkaan, puristi vaan viuluansa lujasti rintaa vastaan ja sort-
ti, soitti henkensä edestä. Pitkähännät, ioita pikainen alennus aluksi
hämmästytti, tointuivat vähitellen eivätkä kauan olleetkaan haudas-
sa, ennenkuin Heikin soitto alkoi heitä niin viehättää, että istuutui-
vat kaikki hänen ympärilleen ja rupesivat vhtä suuta ulvomaan.
Tästä nousi niin hirmuinen nielu, ettei Heikki Helisevä kuullut oman
viulunsa ääntä. Mutta kuta kovemmin kuulijat ulvoivat, sitä no-
peammin liikkui käyrä soittajan kädessä.

Näin oli Heikki vähässä aikaa soittanut tovereilleen kaikki ne
valssit, polkat ia engelskat, mitkä hän suinkin muisti. Jottei muka
kunniallinen kokous, hänen ympärillänsä kyllästyisi yhteen nuottiin,
koetti hän näet yhtenään vaihdella soiton laatua. Ei muuta neuvoa
kuin alkaa alusta taas. Sen Heikki tekikin ja soitti ennättämistään.
kunnes kieli toisensa perästä katkesi ja käyrä viimein pyöri vain
yhdellä kielellä.

Silloin vasta alkoi hätä ia tuska oikein hänen mieltänsä ahdis-
taa. Tosin olivat sudet sillä hetkellä semmoisessa laulamisen innos-
sa, etteivät soiton laadussa huomanneet mitään erotusta. Mutta
Heikki arvasi heidän nälästyvän ulvomisestaan ja pelkäsi viimeisen-
kin viulunkielen katkeavan. Silloin olisi hänen kuolemansa varma
ja välttämätön. Kun hän sitä ajatteli. kävi sävel aina surkeammaksi
ja surkeammaksi.

Mutta silloin oli hädän ylimmillään' ollessa apukin läsnä. Susi-
haudan omistaia Pekka Pulkkinen tuli aamuhämärässä pyydystään
katselemaan. Jo etäältä kuuli hän susien ulvonnan ja arvasi siitä
saavansa hvvän saaliin. Hyvillä mielin riensi hän sentähden hau-
dalle päin. Mutta kuinka hämmästyi hän, kun likelle tultuaan kuuli
viulun;vingutusta haudan sisästä! Kohta huomasi hän myöskin ih-
misen jäljet vievän 'aivan hautaan asti, ja nyt arvasi hän, että Heik-
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ki Helisevä se oli, hänen vanha ystävänsä, joka soitti susille hau-
dassa. Hänelle tuli kiire käsiin., varsinkin kun soiton surkea ääni
selvästi ilmoitti Heikin kauhean tilan.

Vipustimellaan rupesi hän viipymättä tyhjentämään haudan si-
susta. Näin sai hän yhden laulajista heti paikalla haudasta ja kohta
toisen ja kolmannen. Mutta ei huuto ja soitto vieläkään tauonnut,
sillä haudassa oli aina seitsemän sutta, ja Heikki ei tauonnut soit-

tamasta ennenkuin näki viimeisen suden vivussa rimpuilevan.
Silloin vasta huusi hän Pulkkiselle: «Nosta, veikkonen, minut-

kin täältä, mutta tee se varovasti!» , Sen tekikin toinen ja pelasti
näin vanhan tuttavansa.

Näin ihmeellisellä tavalla säilyi Heikki Helisevä viulunsa avulla
susilta ja soitteli vielä monta kertaa sen jälkeen paremmillekin kuu-
lijoille. Hänen pelastumisensa oli kuitenkin itsessään luonnol-
linen asia, sillä onhan muulloinkin huomattu, että metsän pedot soit-
toa tajuavat.

Leikkisatuja hölmöläisistä.
Tässä maassa on jossakin kylä nimeltä Höjmölä, ja siinä asu-

vat hölmöläiset. Nämä hölmöläiset ovat erinomaisen varovaista kan-
saa ja miettivät tarkkaan, ennenkuin mihinkään ryhtyvät, ettei mi-
tään vahinkoa tulisi liiallisen kiireen tähden. Heistä kerrotaan, pait- -

si monia muita viisaita yrityksiä, seuraavaa;
a) Elonleikkuu. Kun hölmöläisten piti ruista leikata,

tarvitsivat he siihen seitsemän henkeä. Yksi - painoi alas rukiinoljet;
toinen piti puukappaletta niiden alla; kolmas löi oljet poikki; neljäs
kantoi oljet lyhteeseen; viides sitoi lyhteet; kuudes kantoi lyhteet
kokoon, ja seitsemäs pani ne kuhilaalle. Matti sattui kerran näke-
mään heidän työtänsä, ja häntä kummastutti heidän suuri toimeliai-
suutensa. Illalla oli puoli .sarkaa leikattuna ja toinen puoli leikkaa-
matta. Matti tahtoi auttaa hölmöläisiä ja rupesi yöllä leikkaamaan
ja sitomaan sen, mikä vielä oli leikkaamatta. Kun hän oli lopettanut
työnsä, laski hän sirpin viimeiselle kuhilaalle ja meni nukkumaan.
Hölmöläiset tulivat aamulla, näkivät rukiin leikattuna ja sirpin .
kuhilaalla. Yleistä ihmettelyä. Kauan neuvoteltuaan, tulivat kaikki
siihen päätökseen, että sellainen vahingollinen pikatyö, kuin tämä
leikkuu, oli tehty noitakeinojen avulla ja että noita oli muuttanut it-
sensä sirpiksi. Tämä oli siis hukutettava, ettei se enää toista kertaa
hätiköimällä pilaisi väen perinpohjaista työtä. Mutta ei ollut hyvä
koskea niin vaaralliseen ‘kapineeseen ; senvuoksi otettiin pitkä sei-
väs, sidottiin sen nenään silmukka, ja, sillä tavalla saivat sirpin ve-
detyksi maahan. Koko joukko näki nyt ihastuksissaan, kuinka sir-
pin täytyi kulkea mukana järven rantaan, vaikka se kaikin voimin
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karasi vastaan ja takertui kantoihin ja ojaiisyrjiin. Vihdoin sirppi
saatiin veneeseen ja nyt soudettiin keskelle selkää. Varteen sidot-\
tiin iso kivi lujilla .köysillä, ettei se jäisi veden pinnalle, ja sitten
se ilosta huutaen viskattiin järveen. Mutta pahaksi onneksi sattui
sirpin koukero terä tarttumaan veneen laitaan, kivi painoi, vene
kaatui, ja hölmöläiset töin tuskin pelastuivat noidan häijyistä juo-
nista.

bj Tup a. Hölmöläiset rakensivat itselleen tuvan ja tekivät
työnsä niin perinpohjaisesti, että unhottivat hakata ikkunareikiä
seinään. Kun tupa saatiin valmiiksi, huomasivat he' sen pimeänlai-
seksi ja miettivät kauan, kuinka saisivat sinne päivänvaloa. Viimein
keksivät' hyvän keinon ; heidän tuli tuoda valoa säkissä sisään. He
siis pingoittivat säkin auringonpaisteeseen, sitoivat suun tarkasti
kiinni ja kantoivat säkin tupaan. Täällä se avattiin, mutta kaikkien
ihmeeksi ei tupa tullut vähääkään valoisammaksi. Kun tämä odotta-
maton pettymys huolestutti heitä,, sattui Matti tulemaan ja sai kuul-
la heidän huolensa. «No»j sanoi Matti, «jos annatte minulle sata
ruplaa, niin minä hankin tupaan valoa!» Hölmöläiset olivat mielis-
sään. kun niin huokealla hinnalla saivat valoa, ja antoivat kohta
vaaditun maksun. Sitten Matti kakkasi reifjn seinään, ja katso, koh-
ta tuli. auringonvaloa tupaan! Hölmöläiset ihastuivat niin tästä kek-
sinnöstä. että päättivät hakata tuvasta koko seinän pois. Valoa he
saivat nyt kylläksi; mutta samassa koko. tupa romahti maahan.

c) Metsäs t y s: Kerran hölmöläiset lähtivät talvella kar-
hunajoon. Tultuaan karhun pesälle he istuivat ensin syömään vah-
van suuruksen. Sitten neuvoteltiin ja päätettiin, että Pekka kont-
tiisi ensin pesään tuomaan karhun ulos. Varmuuden vuoksi sidot-
tiin köysi hänen Jalkaansa ja sovittiin, että, jos hätä tulisi, Pekan
piti potkaista ia toisten vetää hänet ulos. Pekka konttasi pesään, ja
kun oli paraiksi päässyt sisään, puri karhu häneltä pään pois. Hiu-
kan sätkytteli Pekka koipiansa. mutta heitti samassa henkensä. Mut-
ta ulkopuolella olevat kumppanit sanoivat; «Nyt Pekka potkaisi;
siellä sisällä ei liene niinkään hauska olla.» Silloin he vetivät Pe-

ken ulos., ia Pekka oli päätönnä, «Niin, totisesti, päätönnä!» sanoi-
vat hölmöläiset ja neuvottelivat, mitä tämä merkitsi. Joku heistä
väitti, ettei ollut niin varmaa, oliko Pekalla päätä pesään kontates-
saan. «Älähän», sanoi toinen, «enkö sitä tietäisi; näinhän selvästi
hänen partansa liikkuvan, kun hän söi herneitä suurukseksi.»

dj Ruoka-ateria. Eipä käynyt paremmin toisellakaan
kerralla, kun hölmöläiset polttivat kaskea järven rannalla. Toisella
rannalla kävivät heidän lehmänsä laitumella; susi tuli ja repi yh-
den lehmän kuoliaaksi. Hölmöläiset soutivat järven poikki ja päät-
tivät laittaa itselleen suuruspaistin lehmästä, koska se jo muutenkin
«li kuollut. Koska nyt kaski paloi toisella rannalla, katsoivat he tar-
peettomaksi tehdä uutta tulta, vaan hakkasivat lehmästä kappaleen
lihaa ja. nostivat sen paistumaan vastapäätä olevan valkean loistee-

93



94

seen. Hetken perästä katsottiin paisti kypsyneeksi ja ruvettiin syö-
mään, mutta eipä paisti maistanutkaan. Joku arveli silloin, että ka-
la maistuisi paremmalta, ja kun siinä rannalla riippui nuotta teloil-
laan, niin poikettiin se hiekkakankaalle ja vedettiin apaja, mutta
saatiin ainoastaan värpuja ja kanervia. Taas pidettiin neuvoa, mitä
saataisiin ruoaksi, ja yleinen mieli oli, että puuro maistuisi paraalta.
Mutta kun kaikkien oli nälkä eikä heillä ollut pataa semmoista, joka
olisi kaikille riittänyt, päätettiin odottaa talveen asti, jolloin voitai-
siin keittää avannossa. Talveen asti odottaminen ei ollut helppoa
nälkäisille vatsoille, mutta hölmöläiset odottivat, kuten sopii perin-
pohjaisen kansan, joka ei hätäile. Talvi tuli ja järvi meni jäähän.
Silloin meni yksi joukosta ja kakkasi jäähän avannon, minkä jäl-
keen toinen kantoi jauhosäkin paikalle, pudisti jauhot avantoon ja
alkoi sekoittaa. Kun arveltiin puuron olevan valmiin, astui keittäjä
avantoon maistamaan keitosta ja jäi sinne. Toiset odottivat hetken
aikaa, mutta kun kokki ei tullutkaan takaisin, alkoivat he luulla, et-
tä hän yksinään söi kaiken heidän puuronsa. Toinen astui sitten
jään alle päästäkseen pidoista osalliseksi ja jäi sinne niinkuin ensi-
mäinenkin. «Kah», sanoivat toiset, «nyt he syövät kahden kaiken
puuron.» Sitten he kaikki kömpivät toinen toisensa perästä/ avan-
toon ja jäivät sinne.

Kotka.
,T ./

Kalastaja, joka merellä souteli. näki kummallisen taistelun.
Korkealla ilmassa lensi iso kotka. Veden kalvossa ui iso nauki, joka
ajeli pienempiä kaloja. Kotka näki hauen. Nuolena ampui se korkeu-
desta alas. Se iski terävät kyntensä hauen niskaan. Se koetti sitä
vedestä nostaa lentääksensä pois sen kanssa. Mutta hauki oli sille
liian raskas. Hauki oli sille liian väkevä. Tämän huomattuaan koet-
ti kotka, siivillänsä räpyttäen, saada kyntensä irti. Mutta se ei on-
nistunut. Ne olivat liian lujassa. Hauki taas koki sukeltaa- meren
pohjaan. Mutta sillä ei ollut voimaa vetää riuhtovaa kotkaa muas-
saan. Näin taistelivat kauran nämä molemmat väkevät pedot.

Viimein väsyi kotka. Hauki, joka oli vedessä kotonaan, veti
vihollisensa muassaan' syvyyteen. Sinne kuoli kotka. Mutta hauki-
kaan ei voinut enää irtautua kuolleesta kotkasta, joka oli kiinni sen
selässä. Muutaman ajan kuluttua nousi se, kuolleena veden pinnalle.
Kotkan luuranko oli vielä kynsistä kiinni hauen ruumiissa.

On tapahtunut, että kotka on vienyt pieniä lapsia, jotka ovat
leikitelleet kedolla. Niin kävi kerran Sveitsissä, jossa on hyvin kor-
keita vuoria. Kotka vei lapsen ruuaksi .pojilleen pesäänsä, jonka se
oli rakentanut korkealle kalliolle. Mutta lapsen isä, joka tiesi, mis-
sä pesä oli, kiipesi sinne. Sieltä hän löysi lapsensa vielä elävänä kot-



kan poikien pakissa. Kotka varjeli pesäänsä vihan vimmassa. Vasta
kovan tappelun perästä, jossa isä sai useita syviä haavoja, onnistui
hänen pelastaa lapsensa. Kotka tapettiin. Sen pojat otettiin elävinä.
Kasvaessaan tulivat ne hyvin kesyiksi. Mutta etteivät pääsisi lentä-
mään pois, leikattiin niiltä toinen siipi toista lyhemmäksi.

Lappalaisen poro.

Lappalainen ja hänen poronsa ovat kaksi kumppania, jotka
eivät koskaan erkane toisistaan. Kun peuranvarsa on nuori, leikit-
telee se lappalaisten lasten kanssa ja nämä oppivat jo varhain ke-
syttämään sen vilkasta vallatonta luontoa. Poro syöpi ruohoja, leh-
tiä, puolanvarsia ja muuramia, mutta varsinkin etsii se tarkalla vai-
nullaan poronjäkälän lumen alta. Kun jäkälä on loppunut yhdestä
paikasta, täytyy lappalaisen muuttaa karjoineen, ja senvuoksi pimit-
tää hän alinomaa.

/

Kesällä käyvät lappalaisen porot öisin laitumella, jolloin heitä*
vähimmän vaivaa helle ja sääsket. Aamuisin ajavat koirat heidät
varvuista tehtyyn aituukseen, ja siinä lypsetään vaatimet. Mutta
tämäpä ei tapahdu hyvällä; niitä täytyy tavoittaa nuoralla, joka hei-
tetään niiden sarviin, ja sittensidotaan ne kiinni puihin. Illalla aje-

ne taas laitumelle yöksi. Silloin pitää koirain ja paimenten
olla varoilla, sillä susi seuraa porolaumojen jälkiä ja väijyy pen-
saassa.

Jos lappalaisella ei olisi -poroja, ei hän voisi elää erämaissa.
Poron nahasta tekee hän melkein kaikki vaatteensa. Poron maito,
poron juusto, poron liha on hänen ruokanansa. Kun hän haluaa os-
taa jauhoja, myypi hän poronsa Norjassa tahi ajaa niitä aina Ou-
luun.. Silloin seisovat nuo kauniit eläimet siellä sadottain suljettuina
johonkuhun kartanoon ja vuodattavat kyyneleitä nähdessään kump-
paniensa kuolevan.

Poro'on lappalaisen hevonen ja valjastetaan pienen re’en eteen,
jolla on nimenä pulkka eli ahkio ja joka on keskeltä poikki sahatun
ja selkänojalla varustetun veneen näköinen. Vetohihna menee pul-
kan terävästä keulasta poron vatsan alatse kaulan ja rinnan ymoä-
rillä olevaan käsitteeseen eli poronkoivista tehtyihin länkiin, ioiden
molemmat päät kiinnitetään vetohihnan päässä olevaan silmukkaan.
Pulkan perässä istuu lappalainen kaulaan asti peittyneenä sarkai-
seen tai hvlkeennahkaiseen polstaan. Hän aiaa poroaan hihnalla,
joka on kiinnitetty/päitsien vasemmalle ' nuolelle ia viskataan oi-
kealle selän päällitse. Ajohihnan pää. on silmittä pieneen kalikkaan,
jonka lappalainen pitää kädessään ia jossa kalisee irtonaisia ren-
kaita. Aiäminen vaatii suurta tottumusta ia taitoa. Senvuoksi ale-
taan usein pitkässä jonossa perätysten, taitavin etupäässä. Silloin
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saapi_ katsoa eteensä eikä pelätä,, kuu mennään täyttä vauhtia vuo-
rien, mäkien ja kinosten ylitse. Tuota juonikasta, ja rajupäistä eluk-
kaa, kaulassa heleä-ääninen kello, ei saa pysähtymään. Milloin sat-
tuu pulkka. kovasti lumen alla olevaan kantoon, milloin keikahtaa
se kumoon, ja tästä ei poro huoli vähääkään. Se rientää lentävällä

eteenpäin, ja katsokoon matkustaja itse, kuinka hän siitä
jälleen selviää. Mutta omituista ja kummaa on, ettei poro mielel-
lään juokse etelään päin. On ikäänkuin sen mieli palaisi päästä
maannapaan. Se juoksee mieluisimmin pohjoiseen päin.

Poro on heikko eläin hevosen rinnalla. Kolme poroa tarvitaan
vetämään sen verran kuin yksi hevonen vetää. 'Etikassa istuu ai-
noastaan ajaja ja mahdollisesti pieni lapsi lisäksi. Yksi matkustaja
tarvitsee kolme poroa, yhden itselleen, yhden kyytimiehelleen ja yh-
den kaluilleen. Kun joku lappalais-perhekmUa muuttaa, hiihtää opas
edellä suksilla ja taluttaa poroa, jolla on kulkuset kaulassa, f läntä
seuraavat irtonaiset porot, joita koirat ja kool-
la, ja viimeksi tulevat kuormaporot, jotka vetävät telttaa, talon-
kaluja, lapsia, sairaita ja vanhoja. Silloin on virkeä liike noilla au-
tioilla tuntureilla, kulkuset soivat, koirat haukkuvat, lappalaiset ho-
puttavat karjaansa kaikuvilla huudoilla, ja porojen sorkat napsavat
valkeassa lumessa.

Ensimäiset perunat Euroopassa.

Eräs englantilainen merikapteeni lähetti kerran Ameriikasta
perunoita ystävällensä Englantiin. Tämä tapahtui siihen aikaan, jol-
loin eivät perunat vielä olleet Euroopassa tunnetut. Samassa kuin
perunat-, tuli myöskin kirje, jossa kapteeni kirjoitti: «Tämän kas-
vin hedelmä on niin hyvä ja ruoka-aineena ravitseva, että uskon
sen viljelemisestä tulevan Euroopalle suurta hyötyä.»

Kapteenin ystävä istutti perunat puutarhaansa koetteeksi. Ne
menesty ivatkin hyvin, ja syksyn tullessa kasvoi niiden varsiin ta-
vallisia siemennuppuja. Hän luuli nyt. että nämä olivat niitä kehu-
tuita hedelmiä.

Hän laittoi suuret pidot ja kutsui niihin ystäviään. Niinkuin
pidoissa ainakin syötiin niissä ensin kaikellaisia ruokia. Viimeiseksi
tuotiin pöydälle kannella peitetty astia. Samassa nousi isäntä sei-
soalle ja piti pitkän puheen selittäen, että hän eräältä ystävältänsä
Ameriikasta oli saanut uuden kasvilajin siemeniä. «Te näette», sa-
noi hiin lopuksi, «kuinka hyvästi tämä kasvi on meidän maassam-
me menestynyt. Epäilemättä tulee siitä.Englannille suuri hyöty.
Sitten hän nosti kannen astiasta ja rupesi juhlallisesti jakelemaan
vieraillensa noita vihreitä nuppuloita. Ne näet olivat keitetyitä ja
sokeria päälle ripistetty niinkuin muillekin marjoille.

Vieraat rupesivat maistelemaan, koettelemaan, mutta kehutus
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hedelmän karvas maku veti heiltä suun väärään. Mielellänsä he oli-
sivat ne suustaan sylkeneet, mutta kun eivät kehdanneet isännän
vuoksi, niin nielivät nielemistään, kunnes vihdoin paljqn sokerin
avulla saivat osansa syödyksi. Jo häpesi isäntäkin, ja päätänsä pu-
distellen he yhdessä päättivät, että perunat ovat Englannille kel-
vottomat. Ne voivat tulla hyviksi kuumassa Ameriikassa, mutta kyl-
memmässä ilmassa ne eivät ennätä kypsyä, koska niiden maku on
niin paha.

Näin olivat perunaparat saaneet tuomionsa, ja jonkun ajan
kuluttua antoi isäntä, nostaa varret juurinensa maasta ylös ja käs-
ki puutarhurinsa polttaa ne. Nyt olisivat ne varmaankin menneet
hukkaan, mutta, aamulla sattui isäntä kävelemään puutarhassaan ja
huomasi kuumassa porossa mustia, ympyriäisiä mukuloita. Polkai-
sipa yhden rikki, ja katso sen haju oli hyvin suloinen. Hän kysyi
tarhurilta, mitä paakkuja ne olivat, ja sai vastaukseksi, että ne oli-
vat riippuneet Ameriikasta tuodun kasvin juuressa. Nytpä avautui-
vat isännän silmät. Hän huomasi väärin menetelleensä, kun oli an-
tanut keittää siemennuppuja eli hedelmiä eikä juurimukuloita. Pai-
kalla hän poimitti mukulat kokoon, käski keittää niistä ruokaa ja
kutsui taaskin entiset vieraat pitoihin. Nytkin tuotiin viimeksi kan-
nellinen astia pöydälle, ja isäntä selitti vieraille entisen erehdyksen-
sä, kun hän oli antanut keittää siemennuppuja eikä juurimukuloita.
Yieraat kiittivät nyt perunan hyvää makua, ja isäntä kehoitti kaik-
kia levittämään niin makuisaa ja hyödyllistä kasvia.

Apinain elämästä.
Oleskelussani Afrikassa oli mulla kaikkialla, missä suinkin

vaan sopi, pienempi tai suurempi eläinseura ympärilläni. Itä-Suda-
nissa elin oikeastaan eläimiäni varten enemmän kuin ihmisiä var-
ten, ja siihen oli mulla täysi syy. Sikäläiset ihmiset eivät minua ym-
märtäneet taikka olivatpa olentoja, joita mieluummin karttaa kuin
katselee. Sentähden viihdyin paremmin eläinten parissa, jotka vä-
histä vallitsivat kaikki suojat, asunnossani.

Muun muassa pidin yhtä haavaa luonani kokonaisen tusinan
apinoita, elävinä tietysti, suuria ja pieniä, marakatteja ja babiaane-
ja. Näillä merkillisillä eläimillä oli jokaisella oma luonteensa, ja
jokainen antoi minulle tilaisuuden hyvin viehättäviin ja huvittaviin
havaitsemisiin. Toinen oli -äreä ja paha puremaan,- toinen rauhalli-
nen ja kesy, kolmas murruinen, neljäs aina iloinen, tämä levollinen
ia suora, tuo taasen veitikkamairien, ja lakkaamatta aprikoitseva jos
jonkinlaisia pahankurisia ja ilkeitä koirakuria. Mutta kaikki olivat
yksimieliset siinä kohden, että he suuremmille eläimille mielellään
tekivät tepposia, mutta pienempiä suojelivat, koitelivat ja kestitsi-
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vät. Olin aarniometsissä usein nähnyt esimerkkiä heidän sananpar-
reksi tulleesta äidinrakkaudestaan ja miten he keskinäisesti puolus-
tavat toinen toistaan, kun ulkonainen vaara uhkaa; mutta vasta
heidän vankeudessa ollessaan sain oikein perin pohjin heihin tutus-
tua.

Eräällä matkallani Seinevirtaa pitkin toivat Sudanilaiset minul-
le kaupaksi viisi vasta kiinni otettua marakattia. Minä olin sanomat-
tomasti iloinen täten saadessani hyvät matkatoverit ja otin kaikki
viisi haltuuni maksettuani niistä mitä vaadittiin, nimittäin yhden
markan. Mutta olinpa kun olinkin surkeasti pettynyt arvellessani,
että niistä saisin hupaiset matkakumppalit. Ne olivat apinoita, joil-
le olin aikonut vankeuden kovan onnen. Eläinparat istuivat mykkinä
ja surullisina laivan kannella, johon he olivat sidotut kukin paikal-
leen, ja peittelivät molemmin käsin kasvojaan aivan kuin synkkää
surua huokuvat ihmislapset. Herkullisimmat ruuat jäivät koskemat-
ta, ja surkean alakuloiset kurkkuäänet ilmoittivat selvästi, että hei-
dän mielensä oji sanomattomasti raskas.

Mutta tämä mieliala näkyy vaikuttaneen heissä hyvin rohkean
ja uljaan päätöksen: Sillä mitäs ollakaan h seuraavana im ma oli
laivassa nähtävänä ainoastaan yksi apina; kaikki muut /at yön
kuluessa riisuneet kahleensa ja pötkineet tipo tiehensä. Mi i.i tarkas-
telin. paikalle- jääneet nuorat, eikä yksikään ollut katkaistuna rVä
revittvnä rikki, mutta sen sijaan olivat rfuo näppärät vekkulit hyvin
huolellisesti aukaisseet kaikki • solmut. Tämä oli tietysti voinut ta-
pahtua ainoastaan siten, että he auttoivat toinen toistaan keskenän-
sä; muuten olisi kai tuo viimeinenkin, joka oli jäänyt vankeuteensa,
yhtä näppärästi siitä suoritunut. Tarkemmin tutkiessani huomasin,
etteivät hänen vankitoverinsa olleet •voineet ulottua häneen.' Muu-
tenkin tulin sittemmin tilaisuuteen omin silmin huokaamaan, miten
apina päästää toverinsa nuorista, joihin hän on kahlittu.

Tallelle jäänyt apina oli koiras. Annoin hänelle nimeksi «Kok-
ko». Hän taipui kohtaloonsa arvokkaisuudella ja maltilla. Ensim-
mäinen tutkimus oli hänelle osottanut että hänen kahleensa olivat
rikkomattomat. Senpätähden tyytyi hän järkevänä miehenä onneen-
sa, rupesi syömään ja tekemään temppuja ja tepposia. Meille hän
ei kuitenkaan tahtonut ruveta ystäväksi. Jos joku häntä lähestyi,
puri hän kiukkuisesta ympärillensä. Mutta pian muuttuivat asiat.
Hänen sydämensä kaipäsi kumppania ja leikkejä Usein katseli hän
ikävöivin silmin laivankannella ohi juoksevia koiria. Mutta eräänä
päivänä huomasin, että Kokko oli valinnut valvattinsa. Ja hänen
vaalinsa oli merkillinen kyllä. Laivaväki oli samasta metsästä, jos-
sa tämä apina oli syntynyt, myöskin ottanut jokihevos-kananpoian
pesästä, ja tätä lintua nyt elätettiin. Se oli melkein vahvan kiinan-
kukon kokoinen, ei näyttänyt ensinkään miellyttävältä ja oli hyvin
hiljainen ja jöfömäinen. Tämän oli Kokko valinnut ottopojakseen

kömpelön, taitamattoman, suuren linnun!
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Ihan mahdoton on kuvailla kaikkia niitä lystillisiä kohtauksia,
joita nyt saatiin'nähdä. Linnun lähestyessä holhoojaansa, tarttui tä-
mä sen suunnattomaan nokkaan, silitteli sitä hyväileväisesti käsil-
lään ja rupesi sitten perkaamaan sen höyhenistä pois niitä ikäviä
syöpäläisiä, jotka tätä lintua vaivaavat. Tämä helpoitus näkyi ole-
van linnulle sanomattomasti mieleen, ja apina voitti pian sen sydä-
men puolelleen. Jo muutaman päivän perästä sai sen nelikätinen
ystävä tehdä sille mitä ikinä mieli. Hän käänsi sen kylje.lleen ja sel-
jalleen, ja' lintu vaan oli niinkuin oletettiin; hän sotki sen höyhenet
eoäiäriestvkseen, ja niiden kantaja piti kaikki hyvänään; hän pu-
risti häntä kaulalta, jaloista, siivistä, ja toinen antoi kaiken tapah-
tua. Monta kertaa päivässä kävi hän apinaa tervehtimässä, söi suu-
hunsa ruua-n, mikä. oli pantu tämän eteen, järjesteli höyheniään sen
läheisyydessä ja näytti tahtovan yhä houkutella apinaa kanssaan seu-
rustelemaan. J

Näin oleskelivat nämä kaksi ystävää monet kuukaudet yhdesr
sä. Me palasimme takaisin Kartumiin; lintu sai vapaasti lentää
puutarhassa, kun Kokko sen sijaan yhä oli kahlittuna,, mutta ei tä-
mäkään seikka heidän ystävyyttään rikkonut, -sillä aivan kuin en-
nenkin kävi kasvatti suojelijansa luona. Kuolema tämän kauniin suh-
teen katkaisi ja jätti Kokon yksin ikävöimään. Seurustelu kyläile-
vien kissojen kanssa ei häntä ollenkaan huvittanut. Kerta joutui
hän ankaraan, tappeluun erään semmoisen kanssa, ja vaikka voitto
oikealtaan mi rat Iraisemattaj loppui ottelu kuitenkin siten, että kis-
sa pakeni käpälämäkeen.

Siiloin onnistui meille saada ostaa toinen apina samaa sukua
.'■.uin Kokkokin. Ystävämme ilo oli verraton, kun hän näki tuon
uuden pienen tulokkaan, hän ojensi heti molemmat kätensä häntä
vastaan. Me päästimme pienokaisen vapaaksi, ja se juoksi heti toi-
sen luokse. Kokko marmatti tyytyväisyydestä ja ilosta. Hän otti
uuden hoidokkaänsa vastaan mitä hellimmillä hyväilyillä. Sitten ru-
pesi hän huolellisesti sen turkkia puhdistamaan. Pieninkin tomun-
ivvänen noukittiin pois, kaikki, tikut; neulaset ja oksaset, joita näis-
sä maissa aina tiheällä tarttuu imettäväisten turkkiin, etsittiin suu-
rimmalla tarkkuudella ja nyyttiin karvoista irti. Seurasi sitten uusia
syleilyjä, uusia hyväilemisiä. Jos joku vaan lähestyi pienokaista,
ottaaksensa sitä kiinni, suuttui vanhus silmittömästi; jos joku meis-
tä tahtoi häneltä ottaa hänen lemmikkinsä, osotti hän liikuttavaa
surua ja levottomuutta. Hän ei silmiänsä ottanut pienokaisestaan,
niin kauvan kuin tämä oli syömässä-, pieninkin kolaus herätti hänen
huolensa. Fi lr ä kauvan kulunut ennenkuin nuorempi apina oli hel-
limmästi krntv.nyt hyväntekijäänsä, osottaen hänelle kaikessa sitä
lapsellista tottelevaisuutta, joka ori apinoiden tuntomerkkinä.

Mutta onnettomuus seurasi Kokkoa. Hänen uusi suosikkinsa
kuoli, siinä ei auttanut hellinkään hoito. Olen usein nähnyt eläimien,
varsinkin lintujen, syvästi surevan kumppanin kuolemaa, mutta sel-
laista surua en ole vielä milloinkaan ennen enkä jälkeen nähnyt,
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kuin nyt näin tämän apinaraukan kärsivän. Ensin otti se kuolleen
lemmikkinsä käsivarsilleen, tuuditteli sitä, pani ;sen sitten jälleen
maahan, nähdäkseen sen hermottomana maahan painuvan ja jää-
vän yhä liikkumattomaksi. Sitten puhkesi sureva ystävä uudestaan
sydäntä särkeviin valituksiin. Hänen muuten vastoinmielinen*äänen-
sä sai niin liikuttavan kaiun, jemmoista en milloinkaan ollut ennen
huomannut; se muuttui hellimmästä voivottamisesta katkeraksi
toivottomuudeksi. "Yhä koetti hän saada sitä henkiin jälleen ja uu-
disti hyväilemisensä, yhä uudestaan näki hän yrityksensä tyhjiin
raukeavan ja yhä uudestaan rupesi hän valittamaan. Vihdoin an-
noin ottaa häneltä kuolleen eläimen pois ja heittää pihaamme ympä-
röivien muurien yli. Kokko käyttäytyi aivan kuin olisi ollut hullu:
muutamassa' hetkessä sai hän kahleensa rikki kiskotuksi, hyppäsi
muurien yli, haki lemmittynsä sieltä, nosti sen uudestaan käsivar-
silleeöivja tuli sen kanssa itsestänsä paikallensa takaisin. Tuo'muu-
toin nyo -älykäs anina näkyi unohtaneen kaiken muun. Vastarin-
taa tekemättä antoi hän ottaa itsensä uudestaan kiinni ja kahista,
ainoastaan silloin kuin yritimme häneltä viedä hänen lemmittynsä,
hän suuttui, kynsi ja puri. Ja kuitenkin oli se tapahtuva. Pieni ruu-
mis rupesi pahenemaan- ja levitti sietämättömän hajun. Sen lisäksi
tuli. ettei Kokko ottanut mitään syödäkseen eikä osottanut vähin-
täkään elon halua, niin että minä pelkäsin sen surusta kuolevan.

Otimme siis häneltä hänen hoitolapsensa vielä kerran ja bar.
lasimme sen puutarhaan. Muutamassa minuutissa oli Kokko irti,
etsi koko pihan, kaikki huoneet ja puutarhan ' antamatta itseänsä
kiinni ottaa, hyppäsi vihdoin muurien yli toiselle piha-alueelle, etsi
senkin tarkkaan eikä palannut enää milloinkaan takaisin.

Samana iltana oli sitten nähty apina erään tosien kylän met-
sässä. jossa ei niitä milloinkaan, öltji villeinä tavattu-.

Merkillinen mäenlasku.
Niiden merkillisten tapausten joukossa, joita on sattunut Ouluc

sa Merikosken partaalla eli oikeammin itse koskessa, herätti seuraa-
va aikoinaan paljo huomiota. Se ansaitsee tulla muistetuksi oikeana
Pohjolaisena talviseikkailuna, joka enemmän asutussa seudussa var-
maankin olisi tuottanut ikuisen maineen sille, joka sen kesti. Suoma-
laiselle urhollemme näyttää se olleen vähäarvoinen.

Eräs vanha merimies nimeltä Antti Hägg tuli kuluneessa takis-
saan ja vanha merimieslakki päässään kylmänä talvipäivänä Kallisen
mäelle, josta hänen piti lähteä alas. Tuo pitkä ja roteva ukko veti
jäljessäänkelkkaa, jossa oli täysi tiilikuorma. Mäelle tultuansa istuutui
hän mukavuuden vuoksi kuormalle laskeakseen alas. Mutta korkeas-
sa rinteessä ei hän jaksanutkaan oikein ohjata .Velkaansa. Kiitävää
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vauhtia, jota yhä lisäsi jykeä kuorma, osui tämä väärälle tielle, jon-
ka likellä asuvat värjärit olivat tehneet isolle huuhdonta-avannolleen.
Aivan tyynenä ja 1 vakavin katsein silmäili kuitenkin pelkäämätön
merimies avantoa ja varmalta näyttävää kuolemaa edessänsä. Hän
ei päästänyt vähintäkään hätähuutoa pyytääkseen apua ihmisiltä,
joita seisoi toisen avannon luona aivan likellä ja jotka avosuin kat-
soa töllöttivät, kuinka vanha Hägg totisena kuin kelpo perämies ai-
nakin laski suoraan isoa, sulaa avantoa kohti. Silmänräpäyksen hän
vaan oli nähtävissä, sitten katosi kuin salama kelkkojneen kuor-
mineen, jään alle pauhaavaan koskeen.

Tämä äkkinäinen näky sai katsojat säikähdyksistään liikkeelle
ja ääneen. Akat, jotka olivat jäällä vaatteita huuhtomassa, juoksivat
huutaen edestakaisin, ja pian kokoontui joukko ihmisiä suuren avan-
non ympärille. Mutta ei merkkiäkään näkynyt tuosta onnettomasta,
joka vastikään oli hävinnyt ikäänkuin kummitus heidän silmiensä
edestä.

Koneita hankittiin ja hukkunutta ruvettiin etsimään, jota var-
ten useampia rehkiä hakattiin parin kyynärän paksuiseen jäähän.
Mutta turhaan. Ei edes raskasta kelkkaa voitu saada väkevästä kos-
kesta, joka ärjyi vihaisesti jääkaton alla.

Kun oli pari tuntia tehty turhaa työtä ja kaikki pelastuksen
toivo rauennut, aikoivat jo työmiehet lähteä pois. Silloin kuului odot-
tamatta huuto, ja ihmisen pää pisti esiin toisesta pienemmästä avannos-
ta, noin sata syltä sen paikan yläpuolella, iosta oli etsitty. «Hohoi».
huusi Hägg, «auttakaa minut tästä pälkähästä pois!» Avanto oli
näet niin pieni, ettei hän voinut päästä ylös, ennenkuin se laajennet-
tiin kirveillä. Mutta vihdoin kohosi ukko Hägg jäällek oiensi pitkän
selkänsä ia sanoi: «Kovin koukussa selin täytyy siellä liikkua, tuol-
la jään alla.»

Aivan levollisesti rupesi hiin nyt vetämään kelkkansa jukkoa
jatkaen; «Ylös sinäkin, toveri! En minä sinua jätä! Ethän sinä
olekkaan heittänyt yhtään tiiliä koskeen pulassamme.»

Hägg veti itse raskaan kelkkansa Hkimpään taloon, jossa hänet
Otettiin ystävällisesti vastaan, vietiin lämpimään huoneeseen ja hän
sai pari kunnia kuumaa kahvia. Sitten kertoi ukko seikkailunsa, jota
hän ei kuitenkaan. itse pitänyt niin merkillisenä kuin hänen kuuli-
jansa. '

«Niin, aiattelinpa tuossa», sanoi ukko tehdessään matkastaan
selkoa, «aiattelinpa tuossa, että olihan yhtä hvvä laskea alas Kalli-
sen mäkeä, kuin vetää iäliessään raskasta kelkkaa. Ta siksinä minä
laskin menemään. Mutta kelkka sai liian palio vauhtia, niin ettei
se enää totellut oTdausta, vaan rupesi kulkemaan väärää suuntaa.
Kyllä 'mnä näin, minne mentiin, mutta ymmärsin myöskin, ettei sii-
nä parkumisesta ohut anua. «Olkoon menneeksi!» aiattelin minä.
«Saaoihan koettaa tätäkin. Fhfrä se hyvinkin on viimeinen matkani,
•mitta niin aivan vähällä ei Kallinen kuitenkaan taida saada minua
raitaansa.»



«Samassa tupsahdin kelkkoinani avantoon. 'Tämä pakkanen ui;

kuitenkin siitä hyvä, että vesi koskesta on vähentynyt, joten siellä
on ikäänkuin holvi jään alla. Koski oli niin jnatala, että se tuskin
kävi saappaittani yli. Mutta vaikka jää oli kuin kellarin holvi ylä-
puolella, niin piti minun kuitenkin astua koukussa selin vastavirtaa
noilla liukkailla kivillä. Välistä olin aivan kaatumäisillani, ja silloin
täytyi minun nelin kontan pyrkiä tyynempään veteen. Enkä minä
myöskään tahtonut jättää kelkkaa, joka seurasi minua vakavasti, ja-
laksillaan. Mutta vaikeinta oli oikean suunnan tietäminen' tuolla al-
haalla. Eihän siellä ollut aivan pimeä, mutta ei kuitenkaan voinut
nähdämkauas ympärilleen. Minulla ei ollut muuta kuin
oma pääni, ja se näytti väärin, sillä olisihan minulla oikeastaan ollut
lyhempi matka Buchtin avantoon kuin Ullbrandtin. Kyllä nu •
kuulin huutoa ja hälinää jäällä, ja buusinhan minä itsekin, imi tl a
ei mikään huuto voi kuulua sieltä alhaalta kasken kohinalta. Mira
kuljin niin hyvin kuin osasin ja oikeinhan viimein osuin, vaikka tällä
kertaa pinnistelin kuin akka virtaa vastaan.»

Sittenkun ukko oli aterioinut, maannut vähän ja ■ ;;anut aat-
teensa kuiviksi, kiitti hän niitä, jotka , olivat nähneet vaivaa hänen
tähtensä, sanoi jäähyväiset ja veti kotiin täyden . i.sä, ylpeänä
ja iloissaan siitä, ettei ainoatakaan tiiltä ollut tielle jäänyt. Merkillis-
tä kyllä pani hän itse niin vähän arvoa koko <*>i tk<se;n, eitä inhot-
ti kertoa siitä vaimolleen ja lapsilleen kotona. Mutta ei ukko Häggiii
enää sen jälkeen mäenlasku huvittanut.

Hallayö.
Kuun tarinoita. Neljäs Hia

I.
Kuu kertoi;
Kuule, mitä minä olen nähnyt. Se oli kesällä 1857. Yö oli kir-

kas ja valoisa, niin ettei minun vaaleata valoani tarvittu; mutta
omaksi huvikseni kuljin näkymaton näkin yhtähyvin tavallista mat-
kaani. Mä satuin Karjalaan, Höytiäisen tienoille.

Siihen aikaan ei ollut vielä tää Suomen kirkkain järvi ahtaana
mutalafnpena lietereunojen sisällät Peninkulmia avaralle ulottui vielä
sen valta, ja sen pitkät, tasaiset laineet roiskuivat korkeita, metsäisiä
rantoja vastaan.

Tänä yönTtetkenä se kuitenkaan ei ajellutraaltoja, vaan lepää
äärettömänä sileänä peilinä. Välistä vain kävi yön henki piirtelemä,-
sä hienoja väreitä sen tyyneen pintaan.

Usein olin ennenkin käynyt tätä ihanata seutua ihailemassa, ja
«illoin olivat silmäni aina pysähtyneet eräälle korkealle vaaralle. Su

102



hen ne kääntyivät nytkin. Ylfympärillä, niin kauas kuin silmä kan-
natti, vaaroilla, laaksoissa, seisoi vielä männikkö, kuusikko alkuperäi-
sessä synkässä jaloudessaan.

Mutta tämä vaara oli erinäköinen. Paikoittain rehotteli sen ku-
peilla nuorta koivikkoa, paikoittain punerteli, sinerteli aho marjoi-
neen, kukkineen; tässä näkyi äsken poltettu musta kaski ruskeine
reunoineen; tuossa heristeli jo kellertäväisiä tähkiä kantojen välistä.
Harvoja ne kyllä olivat ja huonoja,_ mutta salolainen sydän olisi nii-
tä nähdessä kuitenkin iloisesti sykähtänyt, sillä tässä toki oli toivoa.

Vaaran niskoilla seisoi mökki. Se oli niin huono ja pieni, että
sinä, kaupungin komeihin kartanoihin tottunut, sitä tuskin olisit us-
konutkaan ihmisen asunnoksi. Vuolemattomista hirsistä kyhätyt sei-
nät tukien nojassa; katto hajallinen: turpeiden lomista pyrki ilmi
pitkiä valkeita tuohikaistaleita, niinkuin kerjäläisen mekkorepaleesta
paitaryysyt.

Mutta mustennut savupiippu ja seinää vastaan asetetut työkalut
todistivat, että tässäkin elettiin ja vaivoja naitiin. Kenties kävi ilokin
toisinaan .vieraana tässä ahtahassa asunnossa ja oli ylevimmilläkin
tunteilla sijaa tämän matalan katoksen alla! Mutta päätä itse!

2.

Minä olen jo kauan tuntenut tämän mökin. Silloin kun sen ensi-
kerran näin, noin kymmenen vuotta takaperin, se olevasta rakettu.
Siinä asui mies ja vaimo. He olivat nuoria; verevässä ruumiissa il-
maantui voimaa ja terveyttä. Mies oli kotitalossa nuorempana vel-
jenä elellyt; mutta naituaan hän läksi vaimonsa kerällä salolle ja
rupesi omaa tilaa raivaamaan.

Ensi kesän he asuivat majassa; seuraavana tässä jo mökki koho-
si, huononlainen kyllä eihän sitä suuremmaksi ja tarkemmaksi
keritty eikä kyetty saamaan mutta oltiinhan sitä kuitenkin oman
katon alla.

Männikkö näkyi'tätä outoa rakennusta kammoavan ja pakeni
yhä loitommalle. Sen 1 sijaan siirtyi kirjavaa nurmea ja viheriää oras-
ta. Metsässä yhdistyi lehmänkelloin tiukunta lintujen lauluihin, ja
mökissä karttui vuosi, vuodelta pieniä ihmisvesoja emäpuiden ym-
pärille. .

Mutta nyt ei enää ollut niinkuin ennen. Mennä kesänä oli kontio
kaatanut kaksi talon lehmää, siitämissään, kun kutsumatta kuljeskeli-
vat hänen kankaitansa; viime talvena oli täytynyt myydä ainoa jäl-
jelle jäänyt lehmä kaupunkiin, koska halla oli syksyllä viljan vienyt.
Lehmän hinnasta saadut jauhot oli petäjäisellä: sekoitettu,' eikä sit-
tenkään ‘ riittänyt aina.

Minä kun -nyt-itiökin ikkunasta katsoin sisään, näin siinä kai
peitä kasvoia, laihtuneita ruumiita; mutta kuitenkin makasivat kaik-
ki rauhallista unta, ra huolettomuutta, melkein iloisuutta ilmaantui
heidän näössään. Johan alkoi vilja kellertää ja kohta päästiin uut ;
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seen. Paitsi talonväkeä näin tuvassa kaksi vierasta lasta; he olivat
orpolapsia. Isän ja äidin oli heiltä tauti tänä kesänä ryöstänyt. Lap-
set olivat nyt mieron armoilla.

3-
Näitä katsellessani alkoi näköni himmetä. Mikä siihen oli sjrynä?

Suon myrkkyhenki ei tälläkään yön hetkenä saanut unta. Hän
nousi lietevuoteeltaan, kulki hiljaa hiipien maita myöten ja levitti
koko seudulle valkean sumupeitteen. Hän sitä kääri joka kukkaseen,
joka tähkään niin huolellisesti kuin hellä äiti sairasta sydänkäpyänsä
peittelee. Mutta tämä peite ei lämmittänyt, ei varjellut; se jäädytti,
se kuoletti!

Aamulla varhain heräsi mökissä mies. Hän meni ulos viljaansa
ihailemaan. Hänen kalpeat kasvonsa vaalenivat vieläkin kalpeani-
miksi, hänen päänsä painui rinnalle, mielenliikutus näkyi häntä tu-
kahuttavan, mutta viimein sydämen syvimmästä pohjasta pääsi jul-
ma huuto.

Mitä hänen silmänsä olivat nähneet? Koko pelto oli valkoi-
sena, ja koittavan auringon säteissä kimaltelivat tähkäpäät niin iloi-
sesti, kuin olisi niissä pahahenki itse ollut irvistelemässä.

Huuto oli vaimonkin herättänyt; hän tuli ulos . . . pitkään ai-
kaan ei kuulunut muuta kuin raskaita huokauksia ja katkeroita kyy-
neleitä virtaili pitkin poskia.

Vakaalla ja rauhallisella mielellä he menivät takaisin tupaan.
■Siinä olivat jo lapset hereillä. «Isä, meidän on nälkä!» huusivat he
vanhemmille vastaan. Tttska väänsi hetkeksi isän suuta; mutta hä»
hillitsi itsensä. Vakaasti hän otti kaapista viimeisen leivän ja kikkasi
jokaiselle lapselle palasen.

Keriäkiset seisoivat syriempänä, mutta katselivat tätä halulli-
silla silmillä. Mies epäili hetken, mutta sitten hän kikkasi leivästä
vielä kaksi palasta ja antoi ne heille. Sen tehtyään hän kääntyi vai-
moonsa ja virkkoi: «Huomenna täytyy meidän lähteä muualta työtä
etsimään; tässä ei meidän enää ole pysyminen!»

Siihen aikaan kun isä lampun osti
tai vähän sitä ennen, sanoi hän äidille näinikään:

«Äiti hoi, kuulehan eiköhän ostettaisi lamppua meillekin?»
«Mitä lamppua?»
«No etkö sinä tiedä/ että kirkonkylän kauppamies on Pietarista

tuonut semmoisia lamppuja, joista yksi näyttää enemmän kuin kym-
menen pärettä? Jo ovat pappilaankin semmoisen ostaneet.»

«Onko se semmoinen, että, kun se keskellä huonetta palaa, aä~
kee joka nurkassa lukea melkein kuin selvällä päivällä?»
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«Se se on ja siinä palaa öljy, eikä tarvitse muuta kuin sy-
tyttää iltasella, niin se palaa sammumatta, vaikka aamuun asti polt-
takoon.»

«Mutta mitenkä se märkä öljy palaa?»
«No, mitenkä viina palaa?»
«Mutta saattaisihan siitä tulla tulipalo koko taloon -- kun viina

syttyy palamaan, ei se sammu vedelläkään.»
«Eihän siitä mitenkään talp palamaan pääse, kun öljy on kiin-

tönäisen lasin sisässä ja tuli on myöskin.»
«Lasin sisässä! Mitenkä se tuli saattaa lasin sisässä olla

eikö se poksahda rikki?»
«Tuliko?»
«Ei. vaan lasipa.»
«Poksahda rikki! Eikä poksahda kyllä se saattaa poksail-

taakin, jos tulta liian korkealle vääntää, mutta onko pakko vääntää?»
«Tultako vääntää? Älä älä, mitenkä sinä tulta väännät!»
«No, ka kun ruuvia vääntää oikeaan käteen, niin sydän nou-

see siinä on niinkuin kynttilässäkin sydä, ja tuli nousee myöskin,
mutta kun vasempaan käteen, hiin se pienenee, ja kun sitten puhai-
see, niin se sammuu.»

«Vai sammuu mutta en minä sitä nyt ymmärrä vaikka kuin-
ka selittelisit mitä lienee niitä uusmuotisia herrain laitoksia.»

«Kyllä sitten ymmärrät, kun saat nähdä,'jahka minä sen ostan.»
«Paljonko se maksaa?»
«Seitsemän ja puoli markkaa öljy erittäin, ja sitä saa mar-

kalla kannun!»
«Seitsemän ja puoli markkaa, ja 1vielä öljy erittäin! Sillähän

saa jo pärekupoja moneksi talveksi, jos ostaa tahtoo, mutta kun Pek-
ka niitä kiskoo, ei mene penniäkään hukkaan.»

«Ei lampussakaan hukkaan mene, ja maksavathan ne metsätkin,
eikä meidän maalla enää niin joka paikasta pärepuita otetakaan; pi-
tää etsiä ja vedättää korven taustalta asti tänne suohautaan, ja siel-
täkin jo kohta ovat lopussa.»

Äiti-kyliä tiesi, etteivät pärepuut vielä kuitenkaan niin yhfäkkiä
taida loppua, koskapahan siitä tähän asti ei ole vielä mitään kuulu-
nut. mutta että nyt vain piti se syyksi sanoa, kun lamppua teki mie-
li. Mutta ei se äiti siitä asiasta kuitenkaan sen enempää sanonut, sil-
lä isä olisi saattanut suuttua. Ja kokp lamppu olisi ehkä sitten saat-
tanut jäädä näkemättä ia ostamatta. Taikka olisivat johonkuhun
muuhun taloon ennen ennättäneet lampun ostaa, ja kohta olisi koko
pitäiä puhunut, että se talo oli pappilaa lukuun ottamatta en-
simäin en, jossa aljettiin lamppua polttaa. Näin se äiti -liatteli sitä
asiaa ia sanoi sitten isälle, että «osta sitten vain, jos mieli tekee, sa-
ma kai minulle on. mikä palaa, pärekö vai muu öljy, kunhan vain
kehrätä näen. Milloinka isinä sen sitten ostaisit?»

«Aiattelin, että som®? ehkä jo huomenna lähteä - olisi vähän
muutakin asiaa kauppamiehelle.»



Tämä oli keskellä viikkoa, ja äiti'kyllä tiesi, että ne muut asiat
olisi ennättänyt lauantainakin ajaa, mutta ei hän nytkään virkkanut
mitään, ajatteli vain, että kuta pikemmin, sitä parempi. Ja jo samana
iltana kannatti isä aitasta sen ison matkakirstun, jossa ukkovaari
ennen vanhaan Oulussa käydessään eväänsä kuljetti, ja käski äidin
täyttää sen heinillä sekä panna pumpulia keskelle. Me lapset ky-
syimme, minkätähden siihen ei panna muuta kuin heiniä ja sitten

-pumpulia keskelle, mutta äiti käski meitä olemaan vaiti. Isä oli pa-
remmalla tuulella ja selitti, että hän tuo kauppamieheltä lampun, jo-
ka on lasista ja saattaisi särkyä, jos sattuisi kaatumaan taikka reki
muuten tärskähtäisi.

2.

Sinä iltana me lapset pitkän aikaa valvoimme ja ajattelimme
sitä uutta lamppua, mutta se vanha istukas-Pekka, se, joka kaikki pä-
reet kiskoi, alkoi jo heti kohta kuorsata kun päre oli sammutettu.
Eikä hän edes kertaakaan kysynyt, mikä se lamppu oli, vaikka, meil-
lä siitä niin paljdn puhetta riitti.

Isä viipyi matkallaan koko päivän, ja se päivä tuntui meistä kai-
kista hyvin pitkältä, ettei tahtonut syöntikään käydä, vaikka oli mai-
tovelliä- puoliseksi. Istukas-Pekka se vain söi muittenkin edestä ja
kiskoi sinä’ päivänä päreitä orren täyteen. Äitikään ei sinä päivänä
monta leperettä kehrännyt, kun. aina tuli menneeksi ikkunan luo kat-
somaan, eikö isää Jo näkyisi jäältä tulevaksi. Muutaman kerran hän
sanoi Pekalle, ettei niitä, päreitä enää taideta tarvitakaan, mutta Pek-
ka ei sitä puhetta edes senkään vertaa mieleensä pannut, että olisi
kysynyt, miksi nyt ei enää- muka päreitä tarvittaisi.

Vasta iltaista syötäessä kuului ruunan kulkunen kartanolta.
Pala suussa me kaikki lapset kapistimme ulos, mutta isä ajoi

meidät pirttiin-ja käski istukas-Pekan tulla kirstua reestä nostamaan.
Pekka jo silloin pankon nurkalla torkkui ja oli jo siinä käynyt niin
kömpelöksi, että kolahutti kirstun jalan kynnykseen, kun sitä isän
kanssa pirttiin kantoi. Mutta siitä olisi hän saanut isältä kotvilleen,
jos olisi ollut nuorempi, mies, mutta hän oli vanha ukko, eikä isä
itseään vanhempaa miestä ole eläessään lyönyt.

Paha hänet ehkä sittenkin olisi perinyt, jos lamppu olisi särky-
nyt. mutta ei, sille toki tullut mitään.

«Mene uunille, sen tollo», ärjäisi isä Pekalle, .ja Pekka nousi
uunille. -

Mutta isä oli jo ottanut lampun kirstusta ja riiputti sitä kädes-
sään.

«Kas, tässä tämä nyt on, tämmöinen tämä nvt on tänne la-
sin sisään pannaan öljy. ja tuo suikale siellä sisällä on sydän eli
«veeku» pvs}'käji ulompana päreinenne siinä!»

«Eikö sitä panna palamaan ?» kysyi äiti ja siirtyi päreineen vä-
hän ulommaksi.
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«Oletko sinä hupakko mitenkä se palamaan pannaan, kun ei
©le vielä öljyäkään!))

«No, mutta eikö sitten saata panna öljyä?»
«Vai öljyä panna, ehei! Niin sen 'äkkinäinen luulisi, mutta kaup-

pamies varoitti moneen kertaan, ettei saa tulen valolla öljyä panna,
se 'saattaisi syttyä ja polttaa koko talon.»

«Milloinkas siihen sitten saa sitä öljyä panna?»
«Päivällä, päivällä, etkö.sinä jouda päivää odottamaan ei se

«iin kovin kummaa ole!»
«Oletko sinä sen sitten jo nähnyt palavan?»
«Minäkö? Jo toki montakin kertaa olen lampun, palavan nähnyt

—r olen nähnyt pappilassa, ja tätäkin jo kauppamiehen luona koe-
tettiin.»

«No, paloiko se?»
«Paloihän se, ja kun pantiin puodin luukut kiinni, niin olisi

nähnyt vaikka nuppineulan lattialta katsokaa, tässä on tämmöi-
nen «kuuppa», ja kun tuossa tuli palaa, tämän soikulaisen lasin si-
sässä, niin valo ei pääse kattoon, jossa sitä ei tarvitakaan, vaan le-
viää alas kaikki, niin' että. näkee, vaikka nuppineulan lattialta.»

Kyllä mei.dän kaikkein olisi kovasti tehnyt mieli koettaa, näki-
sikö vaikka nuppineulan lattialta, mutta isä ripusti lampun kattoon
ja 'rupesi väin syömään.

«Tänä iltana pitää vielä pärevalkeaan tyytyä», sanoi isä syö-
dessään, «mutta huomenna tä‘ssä talossa poltetaan lamppua.»

«Katsos, isä, Pekka on tätiäpä ivana kiskonut orrellisen päreitä.»
«Ka, eikö ole kiskonut kyllä nyt on syttyjä täksi talveksi

muuhun,ei nyt enää päreitä tarvitakaan.»
«Tarvitaan niitä siltä vielä saunassa ja navetassa», sanoi äiti.
«Mutta tuvassa poltetaan lamppua»? sanoi isä.

3-
Tänä yönä en nukkunut senkään vertaa kuin edellisenä, ja kun

aamusella heräsip, olisin melkein itkenyt, jos olisin iljennyt, kun
muistin, että lamppu vasta iltasella pantaisiin palamaan. Olin näh-
nyt unta, että isä yöllä pani öljyä,lamppuun ja että se sitten koko
päivän paloi:

Heti päivän tultua kaivoi isä siitä matkakirstusta isomahaisen
putelin ja kaatoi siitä jotakin pienempään puteliin. Olisimme mielel-
lämme kysyneet, mitä siinä putelissa oli, mutta emme uskaltaneet,
sillä isä oli niin totisen näköinen, että meitä vähän peloitti.

Mutta kun hän laski lampun alemmaksi katosta ja rupesi sitä
ruuvaamaan ja vääntelemään, niin ei äiti enää malttanut olla ääneti,
vaan kysyi:

«Mitä se isä nyt tekee?»
«Panen öljyä lamppuun.»
«No, vaan särjethän sinä. sen mitenkä sinä saat tuon sijoil-

leen, jonka irti väänsit?» Äiti ei tiennyt, emmekä me muutkaan
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tienneet, niiksi sitä- sanottaisiin, jonka isä oli lasiastiasta irti vään-
tänyt. Isä ei virkkanut mitään siihen, kaskihan meidän vain pysyä
loitommalla. Sitten hän kaasi siitä pienemmästä putelista siihen lasi-
astiaan, niin että se tuli melkein täyteen, ja nyt me arvasimme, että
isommassakin putelissa mahtoi olla öljyä.

«No, eikö siihen nyt tulta pannakaan?» kysyi äiti taas, kuu
kaikki ne irti väännetyt kalut olivat paikoillaan ja kun näki, että isä
nosti lampun kattoon.

«Nytkö päivällä?»
«Niin, no saisihan tuota nyt koetella, mitenkä se palaa.»
«Kyllä se palaa odota vain iltaan äläkä hätäile!»
Ruokalevon jälkeen kantoi istukas-Pekka jäisen pärepölkyn si-

sään ja romahutti sen olaitaan lattialle, niin että koko tupa hytkäfais
ja öljy lampussa liikahti.

«So, so!» sanoi isä. «Mitä sinä nyt?»
«Toin pärepöikyn-. sulamaan eihän sitä jäistä ruojaa kukaan

kisko.»
«Eihän sitä ole pakko kiskoakaan», sanoi isä ja iski meille

silmää.
«No, ei kai se tuommoisenaan pala.»
«Eihän sen ole pakko palaakaan.»
«Eikös niitä sitten päreitä enää kiskotakaan?»
((Entäs jos.pi kiskottaisikaan.»
«Sama minulle on, jos isäntä itse ilman toimeen tulee.»
«Eikös se Pekka näe, mikä tuolta orresta riippuu.»
Kun isä tämän sanoi, katsahti hän ylpeästi lamppuun ja sääli-

västi Pekkaan. Pekka asetti pärepölkkynsä soppeen pystyyn ja kat-
sahti vasta sitten lamppuun.

«Se on lamppu, ja kun se palaa; niin ei pärevalkeaa enää tarvi-
takaan.» ■

«Vai ei tarvitakaan»', sanoi Pekka ja lähti muuta puhumatta
havutukilleen tallin taakse. Pekka pienenteli itsensä korkuisen havu-
ko’on sinä päivänä niinkuin mpinakin, mutta muulta väeltä ei tahto-
nut tulla mitään valmista. Äiti koetti kehrätä, mutta kuontalo ei ku-
lunut puolilleenka.an. kun hän jorukkinsa syrjään siirsi ja lähti ulos.

Isä vähän ensin kirvesvartta veisteli, mutta tottapa työ oli vas-
tahakoista, koska se kesken jäi. Äidin mentyä meni isäkin; lieneekö
kylään mennyt, vai minne. Mennessään hän kielsi meitä minnekääa
lähtemästä ja uhkasi kiirittävänsä, jos kuka meistä sormellaankaan
lamppua koettelisi. Mutta ennen me olisimme papin kaulusta tiskal-
taneet mennä koettelemaan kuin lamppua. Se meitä vain peloitti, et-
tä, jos se nuora, josta se orressa nippupi, itsestänsä yhfäkkiä kat-
keaa, sitä sitten sanotaan meidän syyksemme.

Ikävältä meille kuitenkin rupesi aika pirtissä tuntumaan, ja kum
ei muuta tiedetty, päätettiin lähteä miehissä mäkeen. Koko kylällä 'oli
yhteinen vesitie joelle, ja samassa paikassa oli hyvä mäki, josta kelk-
ka juoksi aina avannon toiselle puolelle pitkän matkan.



«(Tuolia tulevat Lamppulan lapset!» huusivat kylän lapset, kun
näkivät meidän tulevan.

Me kyllä ymmärsimme,'mitä he sillä tarkoittivat, mutta kuiten-
kin' kysyimme me: «Mitkä Lamppulan lapset eihän meidän, talon
nimi ole Lamppula.»

«Jos kohta mutta eikös teille ole ostettu semmoista lamp-
pua?»

«No, mutta mistä tekin sen jo tiedätte?»
«Äitisi oli meidän pihan läpi huikeissaan sanonut äidille, että

isänne on kauppamieheltä ostanut semmoisen lampun-, että .kun se
palaa, näkee vaikka nuppineulan lattialta», sanoi lautamiehen tyttö.

«Se kuuluu olevan ihan samanlainen kuin se, joka on pappilan-
kin salissa niin kertoi isänne meillä vaskikaan, ja minä itse kuu-
lin sen», sanoi kievarin poika.

«No, onhan teillä sitten semmoinen lamppu?» kysyivät kaikki
kyiän; lapset.

«On, mutta ei sitä nyt saata • mennä katsomaan, kun se ei päi-
vällä pala; mutta kun ilta tulee, niin sitten mennään kaikki.»

Me laskea jyrräsimme mäkeä hämäriin asti, ja aina kun nous-
tiin. mäen päälle, niin "puhuttiin kylän lapsille lampusta.

Sillä lailla kului aika nopeammin; kuin luultiinkaan, ja kun oli
vielä viimeinen kerta laskettu, niin lähdettiin miehissä , kotia kohti
Juoksemaan.

i
*T*

Pekka seisoi vielä havutukkinsa ääresgä eikä edes päätäänkään
kääntänyt, vaikka me huusimme hänelle kaikki yhteen ääneen, että
tulisi katsomaan, kun lamppu pannaan palamaan.

Yhdessä avauksessa syöksimme tupaan, koko lapsilauma.
Mutta siinäpä meille tulikin seisaus. Lamppu olikin jo pantu

palamaan ja loisti katosta meitä vastaan niin kirkkaasti, ettemme
osanneet muuta kuin silmät tirrallaan siihen tirkistellä.

'«Ovi kiinni, ostolämmin!» huusi ääni pöydän päästä. .
«Lentävät kuin kanat tuleen!» kuului äiti toruvan karsinasta

päin.
«Ei tuo kumma ole, jos sitä lapset säikähtävät, koskapahan mi-

nä, ..vanha ihminenkään, en osaa-muuta kuin päivitellä», kuului kie-
varin vanha emäntä sanovan.

«Mutta joka paikkaan se meidänkin tyttö ennättää», sanoi lau-
tamiehen miniä.

Kun silmät alkoivat vähän selvitä, huomasimme me vasta, että
tupa oli naapurin väkeä puolillaan.

«No, tulkaa nyt lapset vähän likemmäksi, että oikein näette»,
puhui isä palioa lempeämmällä äänellä kuin äsken.

«Kopistelkaa lumi jaloistanne ja tulkaa tänne karsinaan, täältä
se oikein korealta näyttää», sanoi taas vuoiostaan äiti.
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Kuurtaen kaartaen me kiersimme äidin luo ja istuimme kaikki
rinnakkain hänen viereensä penkille. Nyt me vasta hänen turvistaan
uskalsimme oikein ruveta lamppita tarkastelemaan. Emme juuri ol-
leet ajatelleet, että se ihan tuolla tavalla palaisi, kuin se nyt paloi,
mutta , kun taas mietimme sinne ja tänne, niin kyllä se tuossa nyt
paloi, niinkuin pitikin. Ja kun vielä vähän aikaa katselimme, niin
tuntui meistä, kuin olisimme jo aikoja sitten ajatelleet, että sen pi-
täisi palaa, niinkuin se nyt paloihin.

Mutta sitä emme kuitenkaan osanneet ymmärtää, mitenkä tuli
oli saatu tuonne lasin sisään. Kysyimme sitä äidiltä, mutta äiti sanoi:
«Tottapahan sitten saatte nähdä.»

Kilvan kyläläiset lamppua kiittelivät, ja mikä mitäkin sanoi.
Kievarin vanha emäntä sanoi, että «sehän paistaa ihan yhtä tasai-
sesti kuin taivaan tähti». Kioeäsilmuisesta lautamiehestä oli se siitä-
kin syystä mainio, «ettei siitä ollenkaan savua lähtenyt, jotta sitä
saattaisi vaikka kamarissakin polttaa eivätkä seinät mustuisi ollen-
kaan». Siihen sanoi isä, että «kamaria vartenhan se alusta pitäen
on tehtykin, mutta hyvä se on näin pirtissäkin, kun ei tarvitse mo-
nen päreen kanssa tuhrata, ja tällä yhdellä tulella näkee koko jouk-
ko, vaikka kuinka monta olisi». Kun äiti virkkoi, «ettei kirkon
pienempi kruunukaan sen kirkkaammin valaise», niin isä käski mi-
nua ottamaan aapisen ia menemään ovensuuhun koettamaan, tokko
tuolla lukea näkisi.. Minä menin ja aloin,lukea «Isämeitää». Mutta
silloin kaikki sanoivat, että «se poika osaa sen ulkomuistista». Sil-
loin äiti sieppasi minulle virsikirjan hyllyltä, ja minä rupesin luke-
maan «Jerusalemin hävityksestä».

«No ei häntä kummempaa ole vielä ennen nähty!» ihmettelivät
kyläläiset.

Sitten isä vielä sanoi,, että « jos kellään olisi nuppineula, niin sai-
si viskata sen lattialle, ia se kyllä paikalla löytyisi».

Lautamiehen miniällä oltlruppineula rinnassa, mutta kun se sen
lattialle heitti, niin se menikin sillan rakoon, eikä sitä löydetty, vaik-
ka mitä olisi tehty.

S-
Vasta kun kyläläiset olivat lähteneet pois, tuli Pekka pirttiin.
Hän ensin vähän silmiään siristi lampun outoa valoa vastaan,

mutta riisui sitten vain rauhallisesti nutun päältään ja töppöset ja-
lastaan.

Mikä se tuolla katon rajassa kiiluu niin, että silmiä häikäisee?»
kysyi hän viimein, kun oli saanut sukkansa oireile asetetuiksi.

«Arvaapas nyt, mikä se on», sanoi isä ja vilkutti äidille ja nieli
le silmää.

«En minä häntä arvaa»,.sanoi Pekka ja läheni lamppua.
«Ehkä se on kirkon kruunu», ivasi isä.uiniKo. 3C uh iviiis.uii aiuuiiuw, ivctäi iba.

«Jos lienee», arveli Pekka, mutta oli jo tullut uteliaaksi ja al-
koi koetella lamppua.
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«Ei sitä koetella tarvitse pitää se uskoa koettelemattakin.»
«No, no - en minä häntä tahdokaan», sanoi Pekka vähäisen

vapisevalla äänellä ja vetäytyi penkilleen ovensuuseinälle.
Äidin taisi käydä Pekka parkaa vähän, sääliksi, koskapahan

rupesi selittämään hänelle, ettei se kruunu ole, mutta että sitä sano-
taan lampuksi ja että siinä palaa öljyä eikä nyt enää tarvitse pärei-
tä polttaakaan.

Pekka ei kuitenkaan siitä puheesta ymmärtänyt sen enempää,
kuin että rupesi tuota päivällä tuomaansa pärepölkkyä kiskottavak-
seen pienentelemään, mutta, isä sanoi hänelle, että johan hän päi-
vällä sanoi, ettei nyt enää tarvitse päreitä kiskoa.

«Enhän minä häntä enää muistanut, mutta olkoon sitten, kos-
ka ei enää tarvitse» ja Pekka pisti pärepuukkonsa seinänrakoon.

«Kyllä se nyt siinä ruostumaan joutaa», sanoi isä, mutta Pek-
ka ei enää. puhunut mitään. •

ajan perästä hän rupesi kenkiään paikkaamaan. Kurot-
ti päreen orrelta, pisti sen pihtiin ja istui jakkaralleen pankon nurk-
kaukseen. Me lapset huomasimme sen ennenkuin isä, joka selin Pek-
kaan päin kirvesvarttaan lampun alla veisteli. Emme kuitenkaan
mitään virkkaneet, mutta nauraa kuhersimme vain keskenämme ja
ajattelimme, että «annas, kunhan isä näkee mitähän sanoo!» Ja
kun isä sen näki, niin hän astui kädet kupeissa Pekan eteen ja ky-
syi hyvin pilkaten, että «mitä sinä siinä nyt niin tarkkaa teet, kun
et muiden tulella näe?»

«Kenkiänihän minä tässä paikkaan», sanoi Pekka.
«Vai kenkiäsi sinä paikkaat mutta jos et näe sitä työtäsi

tehdä sillä tulella, jolla minä, niin men,e sitten päreillesi vaikka sau-
naan tai saunan taakse.»

Ja Pekka lähti.
Pisti kengät kainaloonsa ja otti jakkaransa toiseen käteen, pä-

reen toiseen. Hihalleen hän kyhni ovesta porstuaan ja kolisteli siel-
tä kartanolle. Päretuli roihahti tuulessa tavallistaan isommaksi, ia
soma rusko valaisi vähän aikaa aittoja, tallia ja navetat* päätyä.
Tuota me lapset ikkunasta katselimme, ja se~oli meistä hyvin kau-
nista. Mutta kun Pekka saunan ovesta sinne sisään kumartui, niin
pimeni taas kaikki kartanolla, ja sen sijaan näimme me vain lampun
häikäisevän kuvaimen mustassa ikkunassa.

Sen perästä ei meillä enää pärettä pirtissä milloinkaan poltettu.
Lamppu se vain katossa loisti, ja usein sitä kyläläiset kävivät sun-
nuntai-iltöina ihmetellen katselemassa. Koko pitävässä kohta tiedet-
tiin, että meidän talo.oli ensimSinen, jossa pappilaa lukuun otta-
matta aljettiin lamppua polttaa. Meidän jälkeen osti lautamies
samanlaisen lampun, kuin meidänkin oli, mutta kun hän ei sitä
milloinkaan sytyttämään oppinut, niin hän möi sen kievariin, ja
siellä se on vielä nvtkin. Köyhemmät talot eivät ole vielä yrittäneet-
kään lamppua itselleen hankkia, vaan tuhraavat vielä tänäkin päi-
vänä pitkät puhteensa pärevalkean ääressä.



Mutta sitten kun meillä oli lamppu ollut vähän aikaa, piilusi
isä tuvan seinät ihan valkoisiksi, eivätkä ne sitten enää ole milloin-
kaan mustuneet, kun vanha sisäänlämpiävä uunikin särjettiin ja si-
jaan tehtiin uusi uloslämpiävä, peltiniekka.

Vanhan uunin kivistä Pekka teki saunaan uuden kiukaan, ja
niiden kanssa muuttivat sinne sirkatkin, koskapahan niitä ei sen
koommin enää ole tuvassa kuulunut. Isä on siitä hyvillään, mutta
meille lapsille tulee välistä pitkinä talvi-iltoina entisiä aikoja ikävä,
ja silloin me juoksemme sirkkoja kuuntelemaan Pekan luo sau-
naan, jossa hän yhä vielä pärettä polttaen iltojansa viettää.

Laskiaisena.
Pojat, joutuin kelkat, sukset
temmaiskaa!
Hei, nyt kelpo heilahdukset
ottaa saa!
Ylös jyrkänteelle tuonne,
vaaroissapa pojan luonne
kestäväksi karkaistaan!
Tyttösille täss’ -oh oiva
kelkkatie;
liian jyrkkä, liian loiva
ei se lie.
Kelkka suoraan pysytelkää.
Ellös, pikku Elli, pelkää;
vaaraa täss’ ei laisinkaan!
Vallan hauskaa! Laskiainen
tullut on! ,

Sehän vast’ ois; laiskiainen
kunnoton,
ken ei mennä huijottaisi
kelkassaan ia toivottaisi
«pellavia pitkiä»!
Alas hepo näkymätön
kiidättää,
ylös loukko väsymätön
kiipeää!
Talven tuuli ahkerille
Tuoni ruusut poskille,
Velton kasvot valistaa
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Ylvästellen läksi Kalle
Katsos kuin
kupertui hän törmän alle
päin ja suin!
Hyvää päivää, vanha tuttu,
onpas jauhossa nyt nuttu.
Myllystäkös- tulet, mies?
Kallen otsaan pikku • sarvi
ylenee;
vähät siitä! Eapsiparvi
liehuilee
Ennekään, mutt’ kohta lähtään
kotihin, kun tähti nähdään,
niinhän äiti käski, niin!

Tiedonhaluinen.
«Terve, ystäväni kallis! Mistä nyt?»
«Museosta; siellähän mä käyskellyt
olen kolme tuntia jo ainakin;
kaikki tutkin, tarkastelin, katselin,
Ja uskotko, mä ihmettelyltäni
kykene" en sulle, ystäväni.
kertomaan, mi on se ihme-suoja!
Mitä kaikkia se luonutkaan on luoja!
Mitä eläimiä, lintuja näin siellä'
ja vielä
mitä perhosia, torakoita.
kärpäsiä, toukkia ja mikä noita
kaikkia voi hietellakaan!
kuin helmiä, kuin koralleja, vaan.!
Entäs itikoita! Siell’ on näitä
pieniä kuin nuppineulan päitä!»
«Näit siis norsunkin? No miltä näytti tuo?
Kuulit varmaan tullehesi vuoren luo?»
«Onkos sekin siellä?» «On.» «No katsos vaan
kun norsua en tullut huomanneeksikaan.»
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Kaksi tynnöriä.
Matkustipa kaksi tynnyriä:
toinen täytenään,
toinen tyhjillään.
Ensiraäinen ilman kiireillä,
melutta ja käyden kulkee eteenpäin,
toinen juoksujalkaa lennättäin,
kolisten ja paukkuen, ja korkealle
pölypilvi nousee taivahalle.
Ihmiset jo kaukaa, jymyn kuullessaan,
syrjään poikkeavat peloissaan,
luullen sieltä tulevaksi kumminkin
enemmän kuin • tyhjän tynnyrin!
Harvoin on sen töillä mitään merkitystä
joka aina laulaa omaa ylistystä;
suuri mies hän huutamatta,
miettii synnyt syvät, pauhinatta:
itse etsimättä kiitostaan —■

työnsä julistavat hänen mainettaan.

Aasi ja Satakieli.
Aasi, nähtyänsä satakielen, sanoo:
«Kuules, ystäväni, kerrotaan,
ett’ oot mestari sä laulamaan;
pyytäisinpä niin hän anoo
saada kuulla kerran lauluasi,
itse arvostellakseni taitoasi.»
Satakieli heti, pyynnön kuultuansa,
valmis näyttämään on taitoansa:
hän vihellellen
ja viserrellen
tuhansin laaduin siinä lauleskeli;
milloin raksutteli rattoisasti,
mikoin vienosti ia kaihoisasti;
toisinaan kuin kaiku kaukomailla
joskus taasen paimenpillin lailla.
Huomionsa kaikki suuntasivat
aamuruskon ihme-laulaiaan,
kaikki asettuivat,sitä kuulemaan:
tuulet tvvntvi. linnut vaikenivat,
kariat laitumella seisahtivat;
niinpä, tuskin hengittäen, innoissaa»
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huomautti paimenkin vain hymyellen
satakieliä paimenettarellen .

. .

Laulu taukosi.
Nyt maahan katsehensa
luo aasi miettien ja lausuu aatoksensa:
«Oivallista», sanoo, «kieltämättä
sinua voi kuulla ikävättä;
vaan sääli on,
•kun sin’ et tutustunut meidän kukkohon:
häneltä jos hiukan oppinut sä oisit,
vielä laulaa voisit.»
Arvostelun moisen kuultuansa
satakieli-raukka harmissansa
pyrähti ja lähti lentöhon
maiden, merten taa ja siellä on .

.
.

Meitäkin sä. Herra, suolaa noista
mokomista arvostelijoista!

Norsu päällikkörä.
Jos on kellä valtaa, mahtavuutta,
mutta
ei oo viisautta,
hyvä sydänkin tuo silloin onnettuutta.
Vaikka norsut tunnetaankin eläimiksi
perin viisahiksi,
kumminkin -—• on seurakunta sekalainen.
Niinpä vainen
norsu tämäkin, jok’ oli päällikkönä:
paksu oli kyllä laadullensa,
vaan ei viisas, kuten vertaisensa;
oli yksinkertaisia noita,
jotka tahallaan ei ketään vahingoita.
Niinpä kerran kanne alammainen
lampahilta tuli hälle virastoon,
valitus-osastoon,
että «sudet aivan nahkan heiltä nylkevät».
«Katsos lurjukset», hän huusi, «mitä tekevät!»
Ja susia nyt alkoi kovistella;
«Ken antoi teille luvan rosvoella?»
Sudet sukkelasti tuohon: «Tsäsemme,
itsehän sä myönsit turkiksemme
ottaa pienen veron lampahilta
HhaviHa;
ja itsekin sä kohta näät
ett’ turhaan määkivät nuo pässinpäät:
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ainoastaan yhden nahan kultakin
otamme, vaan heili’ on sääli sitäkin.»
«Sitähän minäkin»,
nyt norsu tuohon vastoaa';
«vaan varokaa!
kas, vääryyttä ma koskaan kärsi en!
Yks nahka, olkoon niin, se ottakaa,
vaan ei karvaakaan saa ottaa yli sen!»

Ylimys.
Ylimys muinoin maailmasta
hovistaan läksi rikkahasta
sinne, jossa hallitsevi Pluto.
Taikka selvemmästi: hälle tuli muutto
kuolon kautta eloon parempaan.
Kuten tavallista, .Tuonelaan
tuli hänkin tuomiotaan kuulemaan.
Nyt «kuka», «mistä on?» hän kysymykset saapi
«Syntyisin Persiasta, viralta satraapi»,
hän vastoaapi;
«vaan kuri elosteltuani eläissäni
olin heikko terveydeltäni,
niin en ryhtynytkään hallituksen toimiin,
vaan jätin kaikki sihteerini hoimiin »

«Ja itse mitä'teit?» «Söin, join ja makasin
ja papereihin allekirjoitin.»
«Paratiisiin hänet!» «Kuinka? Missä oikeus!»
tähän huudahtaa Merkurius,
asemansa unohtaen kokonaan
kiivastuksissaan.
«Ah, sä veliseni verraton»,
tuomari näin virkkaa sävyisästi,
«sin’ et huomannutkaan nähtävästi
että typerähän vainaa on!
Mitä. jos hän sillä vallallansa
mjkä hällä oli virassansa
itse hoitanut ois asiansa?
tuhonnut ois koko seudun kaunihin!
Mitä kansa olisikaan kärsinyt!
Siksi juuri paratiisiin pääsikin
kun toimeen' mihinkään ei ryhtynyt.»

Kun äsken käräjissä käväsin
näin siellä oikeudentuomarin
ja mietin että siinä sekin istuu, vaikka
paratiisissa ois tuenkin miehen paikka! . . .
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Kalevalan Aino.
Luonto on kasvattanut karjalaisen laulajaksi. Kauniit jär-

vet, synkät salot, karu luonto ja kaihoisa yksinäisyys
ovat esi-isillemme tuoneet tunteita, luoneet lauluja. Lukematto-
mat kauniit runot ovat aikojen vieriessä unholaan kadonneet,
kun niitä ei ole kukaan muistiin kirjoittanut. Toiset ovat kul-
keneet suusta suuhun, sukupolvesta sukupolveen vuosisatoja ja
tuhansia. Onpa suuri joukko Karjalan kansan henkisiä tuottei-
ta laulu- ja kertomarunoja, satuja, sananlaskuja ja arvoi-
tuksia nyt jo taiteenkin otettu, s.o. kirjoitettu muistiin, jopa
painettu kirjoiksikin.

Kalevalassa muinaissuomalaisten kertomarunokokoel-
massa on surullinen tarina Aino-neidosta, joka ennen hukut-
tautui kuin meni vaimoksi vanhalle Väinämöiselle. Hänen vel-
jensä, nuori Joukahainen, oli yltiöpäisyydessään lähtenyt laulu-
kilpailuun'kuulun Väinämöisen kanssa ja hävisi niin, että oli
henkensä menettää. Väinämöinen lauloi näet hänet syvälle
suohon, leukojaan myöten liettehesen. Silloin Joukahainen viime
hädässään tuli luvanneeksi sitä. mihin hänellä ei ollut oikeutta.

Hän rukoilee:
»Kun pyörrät pyhät sanasi',
tuovuttetet lausehesi,
annan Aino.siskoseni,
lainoan emoni lapsen
sullo pirtin pyyhkijäksi,
latliah lakaisijaksi, '
hutikkojen huuhtojaksi,
vaippojen viruttajaksi,
kutojaksi kultavaipan,
mesileivän leipojaksi.» \

Tätäpä Väinämöinen on odottanut. Hän ei pysähdy hetkeksi-
kään ajattelemaan, miten oikeudettoman pitkälle hän on hädän-
alaista kiristänyt. Hänelle ei johdu mieleenkään mikä julma
rikos on asiaankuulumatonta tyttöä kohtaan käyttää sitä ikään-
kuin jonkunmoisena kaupan hintana. Hän ajaltelee vain it-
seään ja miten hän on puolisoa kaivannut, ja siksi hän

ihastui iki hyväksi,
kun sai neion Joukahaisen
vanhan päivänsä varaksi.

Ja istuen ilokivelle hän vihdoin pyörti laulantansa ja päästi Jou-
kahaisen.

Mutta nuori Joukahainen taas «parran paikasta pahasta»
päästyään ymmärtää heti tehneensä väärin, kun oli luvannut
sisarensa noin vain omin ehtoinsa Väinämöiselle, joka lisäksi
niin nuorelle tytölle on soveltumatonkin. Hän heittäytyy rekeen-
sä ja lähtee
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mielellä pahalla,
syäiimiölJä synkeällä;

ajaa kummasti koliinsa,
rikki riihe’en rekensä,
aisat poikki portahasen:

ja niin

ilkeä vefistelevi
alla päin, pahoilla mielin,
kaiken kai lei la kypärin
sekä huulin hyypynyisin, \

nenän suulle langennuisen, •

Ja äidilleen hän suoraan sanoo:
»Oi on maammo, kantajani,
jo on syytä syntynynnä,

taikoja lapahlununrra,
syylä kyliin ifkeani,

taikoja nureksiani!
Tuot’ itken tämän ikäni,
puhki polveni murehin;
annoin Aino-siskoseni,
lupasin emoni lapsen
Väinämöiselle varaksi,
laulajalle puolisoksi,
turvaksi {ulisevalle,

, suojaksi sopenkululle.»

Multa nyt tulee odottamattomuus; äiti onkin hyvillään koko
tapahtumasta ja hykertää vain käsiään. Hän lohduttelee poi-
kaansa ja ilmaisee samalla, miten hän Väinämöisiä ihailee ja
on häntä vain alati tytärelleen toivonutkin.

»Tuota toivoin tuon ikäni,
puhki polveni halasin
sukuhuni suurta miestä,
roluhuni» rohkea'a,
vävykseni Väinämöistä,
laulajata langokseni.»

Aino, joka ei nähtävästi nuoremmallekaan ollut vielä katsonut
voivansa itseään antaa ja niin sitä vähemmän säätiöi välittää
ainakaan Väinämöisen mahtavuuksista, apeutuu asiasta hillit-
tömään itkuun ja suruun. Silloin äiti esiintuo hänellekin Väi-
nämöistä ihailevan mielialansa:

»Mitä itket Ainoseni,
kun olet saava suuren sulhon,
miehen korkean kotihin.



ikkunoille istujaksi,
lautsoille lavertajaksi?»

Aino sanoo ilkevänsä kassansa kauneutta, nuoren tukkansa tuu-
healla ja liivuksiensa hienoutta, «jos ne piennä peitsiähän, Ka-
lelahan kasvavana»; sanoo itkevänsä päivän armautta, kuun
suloutta ja ilman kaiken ihanuutta, «jos oisi nuorena jättämi-
nen, lapsena unohtaminen veikon veistotanterille, ison ikkunan
aloille». Mutta äiti ihastuksensa sokeudessa ei ymmärrä edes
tätä epätoivon viittausta, luulee vain tytlärensä tyhjästä koti-
ikävästä estelevän muualle lähtöä:

»Mene huima huolinesi,
epäkelpo itkuinesi!
Ei ole syytä synkistyä,
aihetta apeutua;
pais ( avi Jumalan päivä
muuallakin maailmassa,
ei isosi ikkunoilla,
veikkosi veräjän suulla;
myös on marjoja mäellä,
ahomailla mansikoita
poimia sinun poloisen
ilmassa etempänäkin,
ei aina ison ahoilla,
veikon viertokankahilla.»

Niin siitä muutamana päivänä lähtee Aino noutamaan leh-
dosta vastuksia. Taittaa vastan isälleen, äidilleen ja veljelleen
ja astuu jo lepikkoa koliansa kohti. Silloin tulee äkkiarvaamat-
ta Väinämöinen vastaan. Tämä tuntuu kilpalaulannan jälkeen
olevan asiastaan varma, ei edes kvsy enää Ainoa, suorastaan
vain ilmoittaa, että nyt Aino on hänen:

»Eläpä muille neiti nuori
kuin minulle, neiti nuori,
kanna kaulan helmilöitä,
rinnan ristiä rakenna,
pane päätä palmikolle,
sio silkillä hivusta!»

Mutta Aino vastaa loukkaantuneena ja tässäkin liikaan nuo-
ruuteensa vedojen:

»En sinulle, enkä muille
kanna rinnan risliloita,
pää'ä silkillä silaise,
huoli en haahen haljakoista,
vehnän viploista väli'ä,
asun kaioissa sovissa,
kasvan leivän kannikoissa
tykönä hyvän isoni,
kanssa arinahan emoni.»
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Hänen on niin mahdotonta mennä Väinämöiselle, että hänen
koristuksensakin, jotka kenties olivat olleet omiaan Väinämöi-
sen huomiota häneen kiinnittämään, pelkästä Väinämöisen mai-
nitsemisesta käyvät hänelle sietämättömiksi. Hän siis kirvotte-
lee ne metsään ja kiiruhtaa itkien kotiin.

Isälle, veljelle ja siskolle mainitsee hän vain koristusten
katoamisen, mutta äidille kertoo koko asian. Äiti ei kuitenkaan
edes vielä ymmärrä lastaan, neuvoo vain syömään hyvin ja
pukeutumaan hänen impiaikaisiin harvinaisuuksiinsa. Mutta
tytär ei voi mukautua, hän vain rientää yksinäisyyteen itke-
mään;

»Miten on mieti miekkosien,
autuaallisten ajatus?
Niinp’ on mieli miekkosien
autuaallisten ajatus
kuin on vellova vetonen
eli aalto altahassa.
Mitenpä poloisten mieli,
kuten allien ajatus?
Niinpä on poloisten mieli,
niinpä allien ajatus
kuin on hanki harjan alla,
vesi kaivossa syvässä.
Usein nyt minun utuisen,
usein, utuisen lapsen
mieli kulkevi kulossa,
vesakoissa viehkuroivi,
nurmessa nuhaelevi,
pensahassa piehtaroiva,
mieli ei tervoa parempi,
syän syttä valkeampi,
Parempi minun olisi,
parempi olisi ollut
syntymättä, kasvamatta,
suureksi sukeumatta
näille päiville pahoille,
ilmoille ilottomille';
öisin kuollut kuusiöisnä,
kaonnut kaheksanöisnä,
oisi en paljoa pitänyt: ,
vaaksan palttinapaloa,
pikkaraisen pientaretta,
emon itkua vähäisen,
ison vieläkin vähemmän,
veikon ei väheäkänä.»

Vielä kerran kysyy äiti, mitä lapsensa itkee. Ja vielä kerran
vastaa tämä liikaan nuoruuteensa vetoamalla ;

ySiiä itken impi rukki,
kaiken aikani valitan,
kun annoit minun poloisen,
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oman lapsesi lupasit,
käskit vanhalle varaksi
ikälopulle iloksi,
turvaksi tutisevalle,
suojaksi sopenkululle;
oisit ennen käskenynnä
alle aaltojen syvien
sisareksi Siikasille,
veikoksi ve’en kaloille;
parempi meressä olla,
alla aaltojen asua
sisarena Siikasilla,
veikkona ve’on kaloilla
kuin on vanhalla varana,
turvana tutisijalla,
sukkahansa suistujalla,,
karahkahan kaatujalla.»

Mutta pakko ei helliä, ja niin harhailee Aino vihdoin «lietohon
merehen, alle aavojen syvien».

Puhumattakaan siitä, että joku nuori sulho, joka häntä oli
mahdollisesti ujostellen itselleen toivonut, näin jäi sulottomaksi
ja ikäville mielin, tuli nyt emokin lohdutlomuudekseen havaitse-
maan. ettei hänen hyvänsä ollut lapsen hyvä;

»Eitätte emot poloiset
sinä. ilmoisna ikänä
tuuitelko tyttäriä,
lapsianne liekutelko
vastoin mieltä miehelähän,
niinkuin mie emo poloinen
tuuittelin tyttöjäni, .
kasvatin kanastani!»

Niin hän itkien valitti ja kyyneliä vuodatti; hänen surunsa oli
niin suuri, että kyyneleistä kasvoi kolme jokea;

»Kasvoipa joka jokehen
kolme koskea tulista,
jokakosken kuohunnalle
kolme luotoa kohosi,
joka luo’on partahalle
kunnas kultainen yleni,
kunkin konnahan kukulle,
kasvoi kolme koivahaista,
kunkin koivun latvasehen
kolme, kultaista käkeä.
Sai käköset kukkumahan.
Yksi kukkui: »lemmen, lemmen!»
Toinen kukkui: »sulhon, sulhon!»
Kolmas kukkui; »auvon, auvon!»
Kuka kukkui: »lemmen, lemmen!»
Sep’ on kukkui kuuta kolme
lemmettömälle tytölle,
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meressä makoavalle.
Kuka kukkui: »sulhon, sulhon!»
Sep’ on kukkui kuusi kuuta
sulholle sulotomalle,
ikävissä isluvalle.
Kuka kukkui: »auvon, auvon!»
Se kukkui ikänsä'kaiken
auvotlomalle emolle

;

iän päivät itkevälle.
Niin emo sanoiksi virkki
kuunnellessansa käkeä;
»Elköhön emo poloinen
kauvan kuunnelko käkeä;
kun käki kukahlelevi,
niin syän sykähtelevi,
ilku silmähän tulevi,
ve’et poskille vaiuvi
hereämmät herne-aaria,
paksummat pavun jyveä;
kyynärän ikä kuluvi;
vaaksan varsi vanhenevi,
koko ruumis runnahlavi
kuuliua kevätkäkösen!»

Mutta myöskin Väinämöinen saa pian tiedon Ainon kuole-
masta. ja häneenkin se tekee tärisyttävän vaikutuksen:

tuosta tuo pahoin pahastui,
ilki illat, itki aamut,
yöhyet enemmin itki.

Hänessä ei kuitenkaan itsekkyytensä lakia herää syyllisyys-
tunne, kuten epäitsekkäässä äidissä, vaan hän ryhtyy vielä Vel-
lamonkin väen parista Ainoa itselleen pyydystämään. «Huolien,
buokaellen. syämmellä synkeällä» käy hän merelle neitiä nuor-
ta onnittelemaan.

Muutamana päivänä tarttuukin kala onkeen, outo ja tunte-
maton. Väinämöinen vefää veitsensä, leikeiiäkseen kalan kap-
paleiksi, mutta silloin tämä pofkaseufuu purren pohjasta me-
reen ja ilmaisee itsensä Joukahaisen sisareksi, vielä mennes-
sään piikaten Väinämöistä, «kun et tuntenut piteä Vellamon
vetistä neitiä, Ahon lasta ainokaista». «Alia päin, pahoilla mie-
lin». toivo; taa Väinämöinen, että Joukahaisen sisar tulisi loisen
kerran. Mutta siihenhän se nyt enää katoaa vain veden kal-
voon.
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Rintaman yli.
«Oletteko jo valmis?» kysyi ylipäällikkö.
«Olen kyllä», vastasi lentäjä lakoonisesti.
«Mutta tiedättekö, että retkenne on perin vaarallinen. Viholli-

sella on lentokoneiden ammuntaa varten tykistöä runsaasti, joten
Teidän, samalla kun on lennettävä mahdollisimman korkealla, on
liikuttava rintaman kohdalla nopeaan ja varovaisuuden vuoksi pa-
lattava jostain kauempaa eikä tästä, missä heillä on hyökkäyksen
keskusta. Retkenne samalla kun kysyy taitoa ja uhkarohkeutta, ky-
syy myöskin mitä suurinta varovaisuutta.»

Lentäjä nyökkäsi myöntävästi päätään, naurahti iloisesti ja
sanoi:

«En pelkää kuolemaa.»
Kone alkoi surista, kiitää edelleen ja kohota maasta. Tuolla se

meni rintamaa pitkin, kauas, näkymättömiin. Hetken kuluttua il-
mestyi taas näkyviin. Lintuna se läheni. Mutta kohosi samalla kor-
keammalle, kunnes pienenä mustana täplänä katosi pilvien sekaan.

«Onnellisesti pääsi huomaamatta», virkkoi päällikkö las-
kiessaan kaukoputken kädestään. «Parin tunnin kuluttua voimme
odottaa häntä palaavaksi.»

Kuka oli tub lentäjä? Hän oli suomalainen mökinpoika. Terä-
vällä älyllä varustettuna, päästyään kansakoulusta, hän suoritti vii-
den luokan kurssin ja istui talven kuudennella luokalla lyseossa.
Mutta siihen loppuivat varat. Ja luottoa kun ei ollut, kuten köyhän
lapsella yleensä, täytyi jättää opinura ja ryhtyä raskaaseen ruumiilli-
seen työhön elatustaan ansaitakseen. Tiedon ja seikkailun halu tem-

pasi hänet ensin merelle ja sitten kauas ulkomaille. Täällä monella
eri uralla harhailtuaan hän vihdoin valitsi elämäntehtäväkseen len-
tämisen.

Edellisenä päivänä hänet .oli päästetty täysin oppineena lentä-
jäkurssilta. Ja nyt hän sai sotarintamalla tehtäväkseen ottaa selkoa
vihollisen voimista, sotajoukoista, tankkien ja tykkien luvusta. Mie-
li hilpeyttä hehkuen, silmä tähtenä’ ja äly teräksepä iskien hän suo-
ritti tehtäväänsä. Vaaraa ajattelematta, pelkäämättä, kiiti ylhäällä
pilvien alla. pilvien päällä, keinuen kuin lapsena pääsiäiskiikussa
tai nuorukaisena impensä kanssa iltamavalssissa. Ohjaili ilmapurt-
taan aallokosta aallokkoon, harmaiden pilvenhattaroiden hajotessa
oikealle ja vasemmalle. Kumeat kanuunain paukkeet siellä alhaalla
tuntuivat kuin ne olisivat vain lisänneet vauhtia. Vielä yksi kierros
ja vielä kierros! Tehtävä oli onnellisesti suoritettu. Ihminen tuntee
aina itsensä onnelliseksi silloin, kun tietää suorittaneensa hyödylli-
sen tehtävän ja sitä enempi kuta tärkeämpi tehtävä on. Tuskin ku-
kaan voisi kuvailla kuinka onnellinen lentäjämme oli lähtiessään .pa-
luumatkalle. Sillä hänellä oli ilmoitettavana, ettei tankkeja ole ja tyk-
kejäkin vain viisi, reserviä keskustassa ei ole yhtään, joten siitä
hyökäten voidaan rintama katkaista ja heti saada ampumavarastpt



ja kuormastot saaliiksi. Näitä tietoja hän lähti tuomaan ja antoi ko
neensa kiitää täyttä vauhtia.

Mutta silloin juuri siellä alhaalla vihollinen teki hyökkäyksen
heikolla keskustallaan ja oma rintama murtui. Ei. Nyt ei ollut ai-
kaa. Apuun oli riennettävä suorinta tietä. Hän ohjasi koneensa maa-
ta kohden ja varasi kuularuiskunsa. Muutamien satojen metrien
korkeudessa hän antoi kuularuiskun rätistä. Ja kuulat kylvivät kuo-
lemaa pitkin vihollisen rintamaketjua. Käännös ja uusi nauha. Sa-
massa hänet huomattiin. Tuhat kivääriä tähtäsi ylös. Kuulat vin-
kuivat lentokoneen siivissä ja ilmassa. Niistä hän ei välittänyt. Oma
henki oli nyt halpa. Uusi nauha vielä, koska ryntäys pysähtyi ja hän
kiiti taas kuin lintu pesänsä päällä, silloin kun sieltä poikia ryöste-
tään. Yhä alemma ja alemma edestakaisin. Omat näyttivät seuraa-
van jännityksellä. Hänestä tuntui kuin siellä joka silmä olisi täh-
dännyt häntä ja huulilta kuulunut:

«Kas niin, toveri! Kas niin! Sinä isket kuin rykmentti. Sillä
lailla! Sillä lailla!. Yksi kerta vielä!»

Ja niin se olikin. Sillä he nostivat raivoisan riemuhuudon ja
ryntäsivät kuin karhun jahdissa osotettua paikkaa kohden. Viholli-
sen rintama murtui. He alkoivat juosta pakokauhun vallassa kah-
taanne. Mutta samassa sattui kuula koneen silinteriin. Se alkoi pi-
histä ja kone laskeutua alas' — vihollisen seläntaa. ,

Muutaman minuutin se lensi kuin katosta myrskyn kiskasema
päre ja viimein katosi alas lepikkoon.

«Sattuikohan ; häneen? Kuolikohan hän?» kysyivät ryntääjät
ja koittivat joutua valtaamaan paikkaa. r

Vasta illansussa saatiin paikka vallatuksi. Kone oli rikki. Mut-
ta lentäjää ei näkynyt. Hän oli paennut.

«Jumalan kiitos, että pelastui!»
Ilta hämärtyi, ja taistelu kiihtyi. Lentäjämme, piileskeli metsäs-

sä vihollisen takana. Synkkä pimeys peitti usvaan verhotun maail-
man. Vain laukaukset taistelupaikalla välähtivät ja valaisivat kuiri
revontulet Pohjolassa. Kuulia pyrisi ilmassa, kranaatin kappaleet
roiskivat puissa ja pudottelivat oksia maahan. Mutta niitä hän ei
pelännyt. Nehän olivat omien. Tuntui siltä kuin ne eivät voisi sat-
tua - pystyä. Väistävän ne näyttivätkin. Lentelivät yli, tai isikvät
maahan sivuilla, edessä, mutta kauempana. Päästäpä sinne, mis-
tä niitä lähetettiin, jakamaan riemua vihollisen rintaman murtumi-
sesta —* onnea onnistuneesta lentoretkestä. Lentokoneen menettä-
minen sen rinnalla ei merkinnyt mitään. Tiedot tosin olivat perille -

viemättä. Niilläkin olisi kiire ollut. Mutta osasivathan nuo ilmankin
hyökätä oikeaan kohtaan. Ja kohtahan sitä pääsee pääsee päälli-
kön luo. Tuntui kuin ne suotta siellä vitkastelisivat ja tuhlaisivat
kallista aikaa. Vihollinen vain saa tilaisuutta koota voimia uuteen
vastarintaan. Hän painautui mättäiden väliin. Siinä piti odottaa,
kunnes peräytyvät ohi ja omat ennättävät. Kuulasade sakeni. Tuli-
tuisku kasvoi. Se tuntui lähenevän, kiihtyvän. Tuossa, tuossa ne
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olivat jo metsänlaidassa. tai vieläkin lähempänä. Ja sittenkin ne
yhä vain viipyivät. Hän ei malttanut odottaa. Nousi piilopaikastaan
ja muutti lähemmä uusien, vieläkin parempien mättäiden väliin.

Taistelun tuoksina heikkeni. Mutta ketään sieltä ei kuulunut.
«Perääntyivätkö ne nyt omat, ja vihollinen alkoi jo hyökätä? Ei.
Tämä on liikaa kaukana.- Täytyy muuttaa vielä lähemmä. Eihän pi-
meässä minua voi kukaan huomata. Ja taistelun yltyessä painaudun
taas maahan.»

Hän nousi ja'haki jälleen uuden turvapaikan. Heikompi se oli
paljon entisiä. Vaan harvennut oli kuulasadekin. Vain siellä täällä
napsahteli niitä puihin. Omien «hurraa» räjähti yhtäkkiä. Se kasvoi,
kiihtyi, laajeni, täytti koko metsän. Jokainen puu ja pensas sitä
toistivat.

«Ei. Nyt on jouduttava, kiirehdittävä vastaan! Hetkinen, muuta-
ma minutti vain ja minä kohoan kuin maasta heidän joukkoonsa.»

Hän nousi taas ja alkoi juosta sinne missä tuli leimahteli ja sen
ralossa heilahteli oma lippu, tummana kuin yö uhaten viholliselle
turmaa surmaa kuolemaa.

Omien huuto yhä selveni. Jo näkyivät miehetkin. Rohkeina he
ryntäsivät tiukassa ketjussa. Ja hänkin kohotti kätensä huutoon yh-
tyäkseen. Mutta silloin lennähti kuula rintaan. Kulki läpi sydämen;
Lentäjämme retkahti maahan. Hänen sydänverensä virtasi kuiviin.
Musta kuolema levitti siipensä sammuvan elämän yli. Muutama ras-
kas kuorsaus. Rinta kohosi korkealle. Ja laski jälleen. Sitten ei enää.
Kuplinkamppailu jäättyi. Elämä loppui lyhyt sankarielämä.

Vaikea valhe ja musta totuus.
Kun lapsi nousi jaloilleen ja alkoi tapailla elon ensi askeleita,

ilmestyi hänen eteensä valkea enkeli. Tähtinä säteilivät sen silmät.
Aurinkona loisti katse. Kultana ja jalokivillä kimalteli puku. Se
ojensi -käsivartensa, hymyili ja sanoi:

«Palleroiseni, tule syliini! Minä olen elämän ilo.»
Lapsi hajotti kätensä, ankasi suunsa Sydämestä kuohuvaan nau-

ruun ja alkoi tepastella kutsujaa kohti.
Yhdessä he kulkivat, milloin käsitysten, milloin vain sormet

sormia tapaili. Välin enkeli eteni, välin läheni. Joskus otti syliinsä,
painoi rintaansa vasten ja kosketti kasvoja kuumilla, ruskon punai-
silla huulillaan suuteli suulle kiihkeästi ja hymyili:

«Minä olen elämä. Sinä olet ihminen.» .

Kukkatarhoja ja marjamättäitä kulki heidän tiensä.
Lapsi kasvoi ja eksyi kukkakentiltä. Enkeli kohosi istumaan

pilvenlongalle, käänsi selkänsä ja katseli surullisena alas.



Lapsi tunsi täydellisemmin kuin koskaan emien olevansa ihmi-
nen. Hän tapasi toisen ihmisen, joka etsi kadonnutta enkeliään. Ruu-
suina hohtivat sen huulet, palona hehkuivat posket, kaihoten katseli-
vat kaipaavat silmät, sydän kuulosti sydämen sykintää.

Sormi kosketti sormea, käsi kättä, poski poskea, rinta rintaa.
Sydän sydäntä haki.

«Minä olen enkelisi,» kuiskasi ihminen.
«Ja minä olen sinun,» kuiskasi toinen. '

Silloin se enkeli sieltä pilven päältä laskeutui alas, leijaili hiljaa
niiden kahden luo. Molempien kaulat käsillä peitti. Puristi helläsi
ja kuiskasi niin hiljaa, että ne kaksi sydäntä vain sen kuulivat;

«Olen onnetar ja sidon teidät toisiinne ijankaikkisiksi ajoiksi.»
Ja ne kaksi puristivat Onnettaren kättä ja tahtoivat kulkea yhdessä
ijankaikkisuuden taa.

Kului päiviä kaksi, kolme.
Tuli toinen ihminen ja vei sen iimisenkelin.
Onnetar tuli ja liitti ne kaksi vireen rh ijankaikkisuuden
Ja sen yksinäisen rinnalle ilmestyi musta ja vakava haamu. Sei;

katse tuijotti jäykkänä, ohuet huulet nipistyivät lujasti toisiaan vas-
taan, ja kosketus oli kylmä kuin jäisen raudan.

«Me kuljemme yhdessä», sanoi se niukasti hampaitaan raot-
taen.

«Sinunko kanssasi, minun?», kysyi ihminen.
«Niin minun», vastasi se musta.
Soita ja rotkoja, rytöjä' ja rapakoita, nälkäisiä töllejä ja kur-

jien luolia kulki heidän tiensä.
Vielä joskus se valkea enkeli illanhämyssä välähteli pilvien pääl-

lä, jopa puiden latvoissakin.
Mutta silloin se musta ojensi leveän, luisen ja likaisen kämme-

nensä eteen ja sanoi:
«Älä katsele sinne. Se on valhe.»
Ja ihminen painoi päänsä alas.
Kun se musta ei koskaan ihmistä jättänyt, rohkasi hän itsensä

ja kysyi: \
_«Kuka sinä olet ja mitä tahdot minusta?»

«Olen totuus ja suojelen sinua.»
Ja se ihminen kulki, ja se totuus seurasi. Ja kun ihminen vä-

syi, istahti hän kivelle. Mutta totuus riuhtasi käsipuolesta ja sanoi
kalseasti:

«Eteenpäin! Sinulla ei ole aikaa.» .

"

Ja ihminen lähti. Hänen polvensa taipuivat köykkyyn, selkä
painui kumaraan, pää vaipui alas.

Totuus taittoi sauvan ensin yhteen, sitten toiseenkin käteen
ja toisti:

«Sinulla ei ole aikaa.»
Veteliköiksi muuttuivat maat, ryteiköiksi tiet, autioiksi seudut.

Ja vain kahden he kulkivat, eikä se musta yhtään auttanut eikä
lapsuuden valkeaa enkeliä koskaan näkynyt.
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LUKIJALLE.
■ Tämän kirjan tulisi ofla lukukirjana t asi. työkoulujen lI—V luo-

killa, vaan siihen tarkoitukseen on tämä yksipuolinen vain kauno-
kirjallisia katkelmia vieläpä paperin vähyyden takia suppeakin.
Syyt puutteellisuuleen ovat monet, etenkin, että tiedon lukukirjan
julkajsemislilaisuudesla sai allekirjoittanut vasta muutamia viikkoja
ennen painatusta ja oli sillä aikaa sidottu moniin muihin tehtäviin,
joten käsikirjoitukset täytyi kyhäillä vain puhdetöinä. Avustusta toimi-
tustyöhön ei saanut, kun kustantajan puolella ei voitu kuin tuskin
myötätunnolla avustaa. Sama syy esti myöskin-käännösten saantia.
Suomalaisten kirjailijain kertomukset ovat. paitsi - viimeisiä, kokoilla
lukukirjoista.

Ehdottoman puutteen vallitessa täytyy tämä kirja päästää julki-
suuteen tällaisenaan, toivossa, että se, samalla kun tulee avaamaan
äidinkielen lukutaitoa Neuvosto-Venäjiin ja Karjalan suomalaisissa työ-
kouluissa, löytää hyvän'ahtoisia lukijoita myöskin koulun ulkopuo-
lella laajalle hajaantuneiden Venäjän suomalaisien keskuudessa.

Pietarissa, marraskuulla 1920.
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