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Krambambuli.
Koiratarina,

Kirj. Marie von Ebner-Eschenbach.

Mieltymystä tuntee ihminen kaikenlaisiin asioihin,
rakkautta, sitä oikeaa, unohtumatonta, hän oppii
jos hän yleensä oppii ainoastaan kerran tuntemaan.
Niin oli ainakin herra piirimetsästäjä Hoppin laita. Niin
monta koiraa kuin hän onkin jo pitänyt ja myöskin
mielellään pitänyt, on hänelle rakkaaksi, rakkaaksi ja
unohtumattomaksi, kuten voi sanoa, jäänyt ainoastaan
yksi Krambambuli. Hän oli sen ostanut höwe-
nin ravintolassa Wischaussa eräältä kuljeksivalta met-
säapulaiselta tahi oikeastaan vaihtanut. Heti ensi nä-
kemällä valtasi hänet koiraan mieltymys, joka oli kes-
tävä viimeiseen hengenvetoon saakka. Kauniin eläi-
men omistaja, joka istui pöydän ääressä edessään tyh-
jennetty viinalasi ja haukkui isäntää, koska tämä ei
tahtonut ilmaiseksi antaa lisää, näytti retkaleelta. Se
oli pieni mies, vielä nuori ja kuitenkin niin kuihtuneen
näköinen kuin kelopuu, keltatukkainen, parta keltainen
ja kurja. Hänen metsästäjätakissaan, joka luultavasti
oli menneen ihanuuden jäännös viimeiseltä palvelus-
ajalta, oli merkkejä märjässä maantienojassa viete-
tystä yöstä. Vaikkakin Hopp vastenmielisesti liittyi
huonoon seuraan, istuutui hän kuitenkin nuorukaisen
viereen ja alkoi tarinoida hänen kanssaan. Silloin hän
sai pian selville, että tuo kelvoton oh jo jättänyt pys-
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synsä ja jahtilaukkunsa isännälle pantiksi ja että hän
pian aikoisi tehdä koiralle samoin; mutta isäntä, tuo
ihmisten nylkyri, ei tahtonut kuulla puhuttavankaan
ruokittavasta pantista.

Herra Hopp ei maininnut aluksi sanaakaan mielty-
myksestä, jota hän oli tuntenut koiraa kohtaan, tila-
sihan pullon hyvää Dantsigin kirsikkaviinaa, jota ravin-
tolanisäntä silloin toi, ja kaatoi uutterasti kuljeksi-
jan lasiin. No, hetkisessä oli kaikki selvillä. Met-
sästäjä antoi kaksitoista pulloa samaa juomaa, jota
ryypätessä kauppa päätettiin maankulkuri antoi koi-
ran. Hänen kunniakseen on kuitenkin myönnettävä,
ettei se helposti käynyt. Kovin vapisivat hänen kätensä
hänen asettaessaan nuoraa koiran kaulaan, niin että näyt-
ti siltä kuin hän ei voisi koskaan saada tätä nypiste-
lyänsä valmiiksi. Hopp odotti kärsivällisenä ja ihai-
li itsekseen ihmeellistä koiraa, joka mitä huonommis-
ta olosuhteistaan huolimatta pysyi noin ihailtavana.
Se saattoi olla korkeintaan kahden vuoden vanha,
ja väriltään se muistutti miehen retkaletta, joka sen
luovutti; kuitenkin oli sen väri paria värivivahdusta
tummempi. Sen otsassa oli tunnusmerkki, valkea pilk-
ku, joka oikealle ja vasemmalle päättyi pieniin juoviin
samalla tavalla kuin neulaset kuusen oksassa. Silmät
olivat suuret, mustat, loistavat, kasteenkirkkaiden, tu-
lenkeltaisten renkaiden ympäröimät, korvat pystyt,
pitkät ja virheettömät. Ja virheetöntä oli kaikki koko
koirassa kynsistä aina vainuavaan kuonoon asti: var-
talo voimakas, solakka, seisonta kaiken kiitoksen ylä-
puolella. Neljä elävää patsasta, jotka olisivat kel-
vanneet kantamaan hirvenkin ruumiin, vaikkeivät olleet
paljoa jäniksen koipia paksummat. Pyhä Hubertus! tällä
olennolla täytyi olla sukupuu, niin vanha ja puhdas
kuin jollakin Saksan ritarilla.

Metsästäjä hymyili sydämessään oivallisesta kau-
pasta, jonka oli tehnyt. Hän nousi ylös, tarttui nuo-
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raan, jonka sitominen kulkurille vihdoin oli onnis-
tunut, ja kysyi; »Mikä tämän nimi sitten on?»
»Sillä on sama nimi kuin millä te olette sen saanut:
Krambambuli!» oli vastaus. »Hyvä, hyvä, Krambambu-
li! No, tuleppa sitten! Eähdetkö? Eteenpäin!» —• Niin,
hän sai kauan huutaa, viheltää, tempoa koira ei häntä
totellut, käänsi vaan päänsä sen puoleen, jota hän vie-
lä piti herranaan, ulvoi, kun tämä hänelle huusi: »mars!»
ja vaikka tämä antoi hänelle hyvän potkun, koetti yhä
edelleen tunkeutua hänen turviinsa. Vasta kuuman
taistelun jälkeen onnistui herra Hopp toteuttamaan
omistusoikeutensa koiraan. Sidottuna ja kapaloi-
tuna oli hänen se vihdoin säkissä hartioilleen nostet-
tava ja täten kannettava monen tunnin matkan päässä
olevaan metsästäjäkotiinsa.

Kaksi kokonaista kuukautta kului ennenkuin Kram-
batnbuli, puolikuoliaaksi piestynä, jokaisen pakoyrityk-
sen jälkeen piikkikaulanauhaan kytkettynä vihdoin
käsitti, mihin hän nyt kuului. Mutta sitten, täydel-
lisen alistumisen jälkeen, millainen koira hänestä tuli-
kaan! Ei voi kielin kertoa, ei sanoin selittää sitä täy-
dellisyyden korkeutta, jonka hän saavutti, ei ainoas-
taan kutsumuksensa täyttämisessä, vaan myöskin jo-
kapäiväisessä elämässä innokkaana palvelijana, hyvänä
toverina, uskollisena ystävänä ja vahtina. Siltä puut-
tuu vain puhelahja, sanotaan muista älykkäistä koi-
rista Krambambulilta ei sitäkään puuttunut; aina-
kin hänen herrallaan oli tapana puhella pitkät ajat sen
kanssa. Piirimetsästäjän vaimo tuli oikein kateellisek-
si »Buliin», kuten hän sitä halveksien nimitti. Usein
hän moitiskeli miestään. Hän oli vaieten ommellut kai-
ken päivää, joka hetki, milloin ei lakaissut, pessyt tahi
keittänyt. Illalla, illallisen jälkeen, alkaessaan jälleen
neuloa olisi hän kernaasti hieman tarinoinut.

Aina sinulla on Balille jotakin kerrottava, Hopp,
mutta ei koskaan minulle! Sinä unohdat paljaasta pu-
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helemisesta eläimen kanssa ihmisten kanssa puhumisen.
Piirimetsästäjä myönsi itsekseen, että asiassa oli jota-

kin totta, mutta auttaa hän ei sitä -voinut. Mistäpä hän
puhelisi vaimonsa kanssa? Tapsia heillä ei ollut; leh-
mää he eivät saaneet pitää, ja kesy siipikarja ei huvita
metsästäjää elävänä ollenkaan eikä paljoa paistinakaan.
Viljelyksistä ja jahtijutuista ei hänen vaimonsataas mi-
tään välittänyt. Hopp keksi vihdoin keinon päästäkseen
tästä pälkähästä; sen sijaan, että olisi puhunut Kram-
bambulin kanssa, puhui hän Krambambulista, voitoista,
joita hän kaikkialla hänen kanssaan saavutti, kateu-
desta, jota hänen omistamisensa herätti, naurettavan
korkeista summista, joita hänelle koirasta tarjottiin ja
jotka hän halveksivasti hylkäsi.

Kaksi vuotta oli näin kulunut; silloin ilmestyi eräänä
päivänä kreivitär, hänen isäntänsä rouva, metsästäjän
taloon. Hän tiesi heti, mitä käynti tarkoitti, jakun tuo
kaunis, hyvä rouva alkoi: »Huomenna, rakas Hopp,
on kreivin syntymäpäivä . . .», jatkoi, hän levollisena ja
myhäillen; »Ja silloin teidän kreivillinen armonne var-
maankin antaa herra kreiville lahjan ja olen vakuu-
tettu, että ei osoita millään niin suurta kunniaa hänelle
kuin Krambambulilla.» »Niin, niin, rakas Hopp.»
Kreivitär punastui mielihyvästä tämän ystävällisen koh-
telun johdosta ja puhui samalla kiitollisuudestaan ja
pyysi häntä ilmaisemaan hinnan, mikä koirasta oli suo-
ritettava. Vanha piirimetsästäjä-kettu nauroi, tekeytyi
hyvin nöyräksi ja selitti yhfäkkiä: Teidän kreivilli-
nen armonne! Jos koira jää linnaan, ei pure rikki jo-
kaista köyttä, ei revi jokaista kahletta, tahi jollei se sitä
voi tehdä, jollei se sitä koettaessaan itseään kurista, sil-
loin saavat teidän armonne sen ilmaiseksi • silloin se
ei ole minulle minkään arvoinen.»

Koe suoritettiin; muttakutistumiseen asti ei toki tultu,
sillä kreivi menetti pikemmin mieltymyksensä itsepäiseen
eläimeen. Turhaan koetettiin sitä rakkaudella voittaa,
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ankaruudella taivuttaa. Se puri jokaista lähentelijäänsä,
ei huolinut ruuasta ja paljonhan ei metsämiehen koi-
ralla muutoinkaan ole laihtumisen varaa surkastui val-
lan. Muutamien viikkojen perästä sai Hopp sanan, että
hän voisi noutaa hallinsa takaisin. Kun hänkiiruhti nou-
dattamaan saamaansa sanaa ja meni koiraa koppiin ta-
paamaan, silloinpa nousi jälleennäkemisenrajaton riemu.
Krambambuli päästi mielettömän ulvonnan, juoksi her-
raansa vastaan, kohotti etukäpälänsä tämän rinnalle ja
nuoli ilonkyyneleet, jotka juoksivat vanhuksen poskilla.

Tämän onnellisen päivän iltana vaelsivat he yh-
dessä ravintolaan. Metsästäjä pelasi turakkaa tohtorin
ja isännöitsijän kanssa; Krambambuli lepäsi nurkassa
herransa takana. Monta kertaa katsahti tämä taak-
seen siihen, ja koira, niin syvässä unessa kuin näyttikin
nukkuvan, alkoi silmänräpäyksessä hännällään koputtaa
lattia, ikäänkuin tahtoisi sanoa: »Valmis olen» Ja kun
Hopp, itsensä unohtaen, viritti aivan kuin voittokulun;
»No, kuinka voi Krambambuli?» kohosi koira arvok-
kaana ja kunnioitusta herättävänä ylös, ja hänen kirk-
kaat silmänsä vastasivat:

»Hyvin».
Samaan aikaan kierteli ei ainoastaankreivillisessä met-

sässä, vaan myöskin koko ympäristössä oikein uhka-
rohkea salametsästäjäseurue. Johtajan sanottiin olevan
oikean maankulkurin. »Keltaiseksi» kutsuivat häntä ha-
lonhakkaajat, jotka tapasivat hänet jossakin pahamai-
neisessa pesässä paloviinan ääressä, hänen vainoo-
jansa, jotka jo siellä täällä olivat olleet hänen jäljillään,
mutta eivät koskaan olleet voineet häntä saavuttaa, ja
vihdoin vakoojat, joita hänellä oli huonoimman roisto-
väen joukossa useita joka kylässä.

Hän oli julkein kulkuri, mikä siihen aikaan antoi
kunniallisille metsämiehille päänvaivaa, mutta hänen
täytyi varmaankin olla työhönsä perehtynyt, muu-
toin hän ei olisi voinut vainuta riistaa sellaisella tark-
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kuudella eikä niin taitavasti väistää jokaista sadinta,
joka hänelle viritettiin.

Riistan- ja metsänvahingot kohosivat kuulumatto-
miin; metsänvartijat olivat mitä kiukkuisimmassa mie-
lentilassa. Silloin tapahtui liiankin usein, että vähä-
väkiset eläjät, jotka keksittiin jostakusta vähäpätöi-
sestä metsärikoksesta, saivat kovemman kohtelun kuin
muina aikoina olisi tapahtunut ja mitäkohtuudella saat-
toi pitää oikeutettuna. Suuri katkeruus, oli senvuoksi
vallalla kaikialla paikkakunnalla. Ylimetsänhoitajalle,
jota kohtaan viha etusijassa kääntyi, saapui joukottain
hyväntahtoisia varoituksia. Salametsästäjät, niin ker-
rottiin, olivat vannoneet ensi tilassa kestävänsä hänelle
oikein mallikelpoisesti. Hän, reipas, rohkea mies, antoi
tämän kaiken mennä tuulen teitä ja piti paljoa enemmän
huolta siitä, että ylt’yrnpäri tulisi tunnetuksi, miten hän
oli kohdellut alaisiansa mitä häikäilemättömimmällä
ankaruudella ja itse ottanut niskoilleen vastuun kai-
kista mahdollisista huonoista seurauksista. Sangen usein
terotti ylimetsänhoitaj a piirimetsästäjä Hoppin mieleen
hänen virkavelvollisuuksiensa ankaraa täyttämistä ja
moitti häntä joskus »terävyyden» puutteesta, johonvan-
hus ainoastaan hymyili. Mutta Krambambuli, jota hän
sellaisessa tilaisuudessa tarkasteli kiireestä kantapäähän,
haukotteli ääneensä ja ylenkatseellisesti. Pahaksi eivät
hän eikä hänen herransa ottaneet ylimetsänhoitajan
puheluja. Ylimetsänhoitajahan oli sen unohtumattoman
miehen poika, joka oli Hoppille jaloa metsästystaitoa
opettanut, ja Hopp oli hänet vuorostaan perehdyttänyt
pienenä poikana tämän kutsumuksen alkeihin. Se vaiva,
jota poikanen oli hänelle ensin aiheuttanut, tuotti hä-
nelle vieläkin iloa, hän oli ylpeä entisestä oppilaastaan
ja rakasti häntä, huolimatta siitä karkeasta kohtelusta,
jota hän, samoinkuin jokainenmuukin, sai tämän miehen
puolelta kokea.
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Eräänä kesäkuun aamuna kohtasi hän hänet jälleen
tarkastusretkellä.

Se oli lehmustossa, sen herraskartanon puiston päässä,
joka ulottui »Kreivinmetsään» asti, ja lähellä viljelyksiä,
jotka ylimetsänhoitaj a olisi kernaimmin ympäröinyt
ruutimiinoilla. lehmukset olivat par'aikaa kauneimmassa
kukoistuksessaan ja niiden kimppuun oli juuri käynyt
tusinallinen pieniä poikasia. Oravain lailla kapusivat he
ihanaiu puitten oksille, taittoivat kaikki oksat, joihin
voivat ylettyä ja heittivät ne maahan. Kaksi naista
poimi nopeasti oksat ja pisti ne koreihin, jotka olivat jo
enemmänkuin puolillaan tuoksuvaa saalista. Ylimetsän-
hoitaja riehui rajattomassa raivossa. Hän antoi seura-
laistensa pudistaa pojat puista, huolimatta siitä, miten
korkealta he putosivat. Heidän piehtaroidessaan hänen
jalkojensa juuressa vaikeroiden ja huutaen mikä oli
ruhjonut kasvonsa, mikä nyrjähdyttänyt käsivartensa,
mikä taas taittanut koipensa pieksi hän molemmat
naiset omin käsin pahanpäiväisiksi. Toisen heistä tunsi
Hopp hiljaisessa kauhussaan kevytmieliseksi letukaksi,
jonka huhu tiesi »Keltaisen» lemmityksi. Ja kun nais-
ten korit ja liinat ja poikien hatut otettiin takavarik-
koon ja Hopp sai tehtäväkseen haastaa heidät oikeuteen,
ei hän voinut torjua itsestään pahaa ennakkotunnetta.

Käsky, jonka ylimetsänhoitaja silloin huusi hänelle,
oli viimeinen, minkä hän eläessään piirimetsästäjälle
antoi. Viikkoa myöhemmin tapasi hän ylimetsänhoita-
jan jälleen lehmustossa kuolleena. Siitä kunnosta,
missä ruumis oli, saattoi päättää, että hänet oli laahus-
tettu tänne nähtävästi halki soiden jakivikon täällä paa-
rille pantavaksi. Ylimetsänhoitaj a lepäsi hakatuilla ok-
silla, tuuhea lehmuksenkukkaseppele otsalle kiedottuna
ja samallainen ikäänkuin kannikkeeksi rinnan ympäri
käärittynä. Hänen hattunsa oli hänen vieressään täyn-
nä lehmuksenkukkia. Jahtilaukunkin oli murhaaja jät-
tänyt hänelle, ottanut vain patruunat ja niiden sijalle
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pistellyt lehmuksenkukkia. Ylimetsänhoitajan kaunis
takaaladattava oli poissa, ja sen sijalle oh asetettu vihe-
liäinen tuliluikku. Kun murhatun rinnasta löydettiin
myöhemmin luoti, joka oli hänen kuolemansa aiheut-
tanut, huomattiin sen sopivan juuri tähän tuliluikkuun,
joka oli asetettu ikäänkuin pilkan vuoksi ylimetsänhoi-
tajan hartioille. Hopp seisoi huomatessaan pahoinpidel-
lyn ruumiin liikkumatonna kauhistuksesta. Hän ei olisi
voinut nostaa sormeakaan ja hänen aivonsakin olivat
ikäänkuin halvaantuneet; hän vain tuijotti tuijottamis-
taan eikä aluksi ajatellut yhtään mitään, ja vasta het-
kisen kuluttua teki hän huomion, teki sanattoman ky-
symyksen; Mitä koira tekee?

Krambambuli nuuskii kuollutta miestä, juoksee kuin
mieletönhänen ympärillään, kuono alati maassa. Vinkai-
see sitten kerran, päästää kerran kimeän riemunhuudah-
duksen, ottaa pari hyppäystä, haukkuu, ja on aivan
kuin hänessä heräisi kauvan kuolleena ollut muisto . . .

»Tänne,» huutaa Hopp, »kas tänne!» Ja Krambam-
buli tottelee, mutta katselee herraansa korkeimmassa
kiihtymyksessä ja kuten metsästäjän on tapana sanoa
—• frihuu hänelle;. Pyydän sinua kaiken maailman ni-
messä, etkö nyt näe? Etkö haista mitään? ... Oi ra-
kas herra, katso toki, haista toki! Oi herra, tule! Tule
tänne päin! ...» Ja hän lykkii kuonollaan metsämiehen
polvea ja hiipii, usein ympärilleen katsellen, ikäänkuin
kysyisi: »seuraatko minua?» ruumiin luokse takaisin ja
alkaa kohottaa ja lykätä raskasta kivääriä ja tarttua
siihen kuonollaan, ikäänkuin selvässä tarkoituksessa
ruveta sitä kantamaan.

Kauhun väre kulkee läpi metsästäjän selkäpiin ja
hänessä alkaa herätä kaikellaisia ajatuksia. Muttakoska
tutkiminen ei ole hänen asiansa, eikä valaistuksen an-
taminen esivallalle kuulu myöskään hänen tehtäviinsä,
vaan pikemmin se, että jättää tekemänsä kauhistutta-
van löydön koskettamatta paikoilleen ja menee tiehensä
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tässä tapauksessa oikeuteen niin tekee hän yksin-
kertaisesti sen, mikä hänelle kuuluu.

Kun se oli tapahtunut ja kaikki muodollisuudet, joita
laki tällaisissa onnettomuudentapauksissa määrää,
olivat täytetyt ja kokonainen päivä ja osa yötäkin
kulunut, ottaa Hopp ennen maatamenoaan vielä koi-
ransa puheilleen.

»Koirani», puhuu hän, »nyt on santarmisto liik-
keellä, nyt etsitään lakkaamatta. Annammehan tois-
ten tehtäväksi puhdistaa maailman siitä lurjuksesta,
joka on ampunut meidän ylimetsänhoitajamme? Minun
koirani tuntee tuon ilkeän maankiertäjän, tuntee kyllä.
Mutta sitä ei tarvitse kenenkään tietää, sitä en ole minä
kellekään sanonut.. . Minä, hohhoo! .. . Minäkö sotkisin
koirani tähän tapaukseen . . . Sekö pistäisi päähäni!» Hän
kumartui Krambambulin ylitse, joka istui hänen hajalla
olevien polviensa välissä, painoi poskensa eläimen päätä
vasten ja otti vastaan sen kiitolliset hyväilyt. Samalla
hän hyräili: »No, kuinka voi Krambambuli?» kunnes
uni hänet saavutti.

Sieluntutkijat ovat koettaneet selittää sitä salape-
räistä halua, joka ajaa monen rikollisen aina uudelleen
sille paikalle, missä hän on pahantyönsä tehnyt. Hopp
ei tiennyt näistä oppineista esityksistä mitään, mutta
hän samoili kuitenkin levottomana ja rauhattomana
sinne tänne lehmusten seutuvilla.

Kymmenentenä päivänä ylimetsänhoitajan kuoleman
jälkeen oli hän ensi kerran parin tunnin ajan ajatellut
jotakin muuta kuin kosteaan ja ollut »Kreivinmetsäs-
sä» merkitsemässä puita, jotka ensi kaadossa olivat
otettavat.

Saatuaan työnsä valmiiksi ripustaa hän pyssyn jäl-
leen olalleen ja kulkee lyhintä tietä suoraan metsän
kautta kohti lehmusten lähistöllä olevia viljelyksiä.
Samassa silmänräpäyksessä, jona hän aikoo astua pitkin
pyökkiaitausta vievälle polulle, tuntuu hänestä siltä,
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kuin kuulisi lehdossa jotakinrisahtavan. Heti sen jäl-
keen vallitsee kuitenkin syvä hiljaisuus, syvä, jatkuva
hiljaisuus. Hän olisi melkein luullut, että se ei ollut mi-
tään merkillistä, jolleikoira olisi niin kummallisesti sinne
päin katsellut. Se seisoi karvat pystyssä, kaula ojennet-
tuna, häntä suorana ja mulkoili samaan paikkaan ai-
tauksessa. »Ohoh,» ajatteli Hopp, »odotappa mies,
jos se sinä olet,» astui puun taakse ja jännitti pyssynsä
hanan. Miten raivokkaasti hänen sydämensä sykkikään,
ja hänen muutoinkin lyhyt hengityksensätahtoi nyt ko-
konaan tukahtua, ja samalla aivan äkkiä —■ Jumalan
ihme, aituuksen läpi »Keltainen» astui polulle.
Kaksi nuorta jänistä riippui hänen jahtilaukussaan ja
hänen hartioillaan hyvin tunnetussa nahkahihnassa yli-
metsänhoitajan takaaladattava. Nyt olisi tuon lurjuksen
ampuminen varmasta väijymispaikasta todellinen huvi.

Mutta huonointakaan miestä ei metsästäjä Hopp
ammu hänelle ensin huudahtamatta. Yhdellä hyppäyk-
sellä juoksee hän puun takaa esiin polulle ja huudahtaa
»Antaudu kirottu!» Ja kun salametsästäjä hartioiltaan
tempaisee takaaladattavan, antaa metsästäjä tulen . . .

Kaikkien pyhimysten nimessä hyvänkin tulen. Pyssy
naksahtaa sen sijaan että pamahtaisi. Se on liian hau-
van ollut kosteassa metsässä puuta vasten eikä laukea.

»Hyvää yötä, tämän näköinen on kuolema,» ajattelee
vanhus . . . eipä kuitenkaan hän on vahingoittumaton;
hänen hattunsa vain lentää haulien lävistämänä ruo-
hikkoon . . .

Toisella ei ole myöskään mitään onnea; se oli hänen
kiväärinsä viimeinen panos, ja seuraavaa varten vetää
hän vasta patruunaa taskustaan.

»Iske kiinni!» huutaa Hopp koiralleen käheänä; •
»Iske kiinni!» Ja sitten:

—• »Tänne! Tänne Krambambuli!» houkuttelee toi-
nen hellällä, lempeällä ah, vanhastaan tutulla ää-
nellään .

. .
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Mutta koira
Se mikä tapahtui, tapahtui paljoa nopeammin, kuin

mitä saattaa kertoa.
Krambambuli oli tuntenut ensimäisen herransa ja

juoksi hänen luoksensa tien keskiväliin asti. Silloin
viheltää Hopp, ja koira tekee käännöksen, »Keltainen»
viheltää, jakoira tekee jälleen käännöksen ja pyörii epä-
toivoisena samalla paikkaa, yhtä pitkän välimatkan
päässä metsästäjästä kuin sala-ampujastakin, samalla
kun häntä sekä houkutellaan että torutaan . . .

Vihdoin on eläin parka lohduttomana luopunut tur-
hasta taistelusta ja tehnyt lopun epäilyksilleen, mutta
ei tuskilleen. Haukkuen, ulvoen, vatsa maassa, ruu-
mis kuin jousi jännitettynä, pää ylös kohotettuna, ikään-
kuin kutsuisi taivasta sieluntuskiensa todistajaksi, ryö-
mii se ensimäisen herransa luokse.

Sen nähdessään täyttää Hoppin verenhimo. Vapi-
sevin sormin on hän asettanut uuden nallin levolli-
sella varmuudella hän tähtää. »Keltainenkin» on jälleen
ojentanut pyssyn häntä kohti. Tällä kertaa on tosi ky-
symyksessä! Sen he tietävät molemmat, pitäessään pys-
syjään ojennettuina toisiaan kohti, ja olkoonpa heillä
mielessään mitä hyvänsä, tähtäävät he niin levollisina
kuin kaksi maalattua metsästäjänkuvaa.

Kaksi laukausta kuuluu. Metsästäjä osuu, salamet-
sästäjä ampuu harhaan.

Miksi? Koska hän koiran myrskyisten hyväilemis-
ten ahdistamana vavahti juuri laukaisun hetkenä.
»Peto!» kirkaisee hän vielä, kaatuu selälleen eikä enää
liikahda.

Hänen rankaisi] ansa tulee hätäisesti astuen. »Sinä sait
palkkasi», ajattelee hän, »ja jokainen sinuun osuva hauli
olisi tuhlausta.» Siitä huolimatta laskee hän pyssyn maa-
han ja lataa uudelleen. Koira istuu suorana hänen edes-
sään, laskee kielensä riippumaan, läähättää lyhyesti
ja ääneensä ja katsoo häneen. Ja kun metsästäjä
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on valmis ja ottaa jälleen pyssyn käteensä, tapahtuu
heidän välillään keskustelu, jota kukaan todistaja ei
olisi kuullut, joskin kuolleen sijassa olisi ollut elävä.

»Tiedätkö, kenelle tämä luoti on määrätty?»
»Minulle varmaankin.»
»Karkuri, imartelija, velvollisuudestaan ja uskolli-

suudestaan luopunut lurjus!»
»Niin, herra, juuri niin.»
»Sinä olit minun iloni. Nyt on kaikki mennyttä.

Minulla ei ole sinusta enää mitään iloa.»
»Ymmärrän herra.» Ja Krambambuli laskeutui alas,

painoi päänsä ojennetuille etukäpälilleen ja katsoi met-
sästäjään.

Niin, jospa tuo kirottu elukka vain ei olisi tuolla ta-
valla katsonut! Silloin hän olisi tehnyt nopean lopun ja
säästänyt paljon piinaa sekä koiralta että itseltään.
Mutta kuka saattaa ampua olentoa, joka toiseen noin
katsoo? Herra Hopp murisee puolen tusinaa kirouksia
hampaittensa välistä, toisen toistaan jumalattomamman,
ripustaa pyssyn jälleen olalleen, ottaa salametsästäjältä
nuoret jänikset ja lähtee.

Koira seurasi häntä silmillään, kunnes hän oli kadon-
nut puitten väliin, nousi siten ylös, ja sen luihin ja
ytimiin tunkeva valitusulvonta kaikui halki metsän.
Pari kertaa se pyöriskeli piirissä ympäri ja asettautui
jälleenkuolleen viereen. Niinpä löysi hänet täältä oikeu-
dellinen toimikunta, joka Hoppin seuraamana ilmestyi
yön saapuessa katsomaan salametsästäjän ruumista ja
kuljetuttamaan sen pois. Krambambuli väistyi muuta-
mia askeleita takaperin herrojen saapuessa. , Eräs heis-
tä sanoi metsästäjälle ; »Siinähän on sinun koirasi!»
»Minä olen sen jättänyttänne vartijaksi,» vastasi Hopp,
jota hävetti totuuden tunnustaminen. Mikäs auttoi?
Asia tuli kuitenkin ilmi, sillä kun ruumis oli viety vau-
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nuihin ja kuljetettu pois, kulki Krambatnbuli pää rii-
puksissa ja häntä alhaalla perässä. Ruumishuoneen
ympärillä, missä »Keltainen» lepäsi, näki oikeudenpal-
velija hänen vielä seuraavana päivänä kuljeksivan. Hän
antoi sille potkun ja huusi: »Mene kotiin!» Kram-
bambuli irvisti hänelle hampaitaan ja juoksipois, kuten
mies arveli, metsästäjän kotia kohti. Mutta sinne asti
se ei saapunut, vaan vietti kurjaa kulkurielämää.

Villiintyneenä, luurangoksi laihtuneena se hiipi ker-
ran mökkiläisten viheliäisten asuntojenympärillä, kylän
päässä. Äkkiä se hyökkäsi lapsen kimppuun, joka sei-
soi viimeisen majan edessä, ja tempasi häneltä leipä-
palan, jota hän nakersi, kapsi jähmettyikauhistuksesta;
mutta muuan pieni pystykorva juoksi talosta ja hauk-
kui varasta. Tämä jätti heti saaliinsa ja pakeni.

Samana iltana seisoi Hopp ennen maatamenoaan ik-
kunan ääressä jakatseli kimaltelevaa kesäyötä. Silloin
tuntui hänestä kuin hän näkisi niityn toisella puolella
metsänreunustalla koiran istuvan, katselevan entisen
onnensa olinsijoja lakkaamatta jakaivaten uskollisista
uskollisin, isännättömänä!

Metsästäjä sulki ikkunan ja meni vuoteelleen. Mutta
hetkisen jälkeen nousi hän ylös ja astui jälleen ikkunan
ääreen koiraa ei ollut enää siellä. Ja jälleentahtoi hän
mennä levolle, eikä hän nytkään saanut unta.

Hän ei kestänyt enää. Oli miten oli! ..
. Hän ei

tullut enää toimeen ilman koiraa. »Minä noudan sen
kotiin», ajatteli hän ja tunsi itsensä kuin uudestasynty-
neeksi tämän päätöksen jälkeen.

Aamunkoitossa oli hän pukeutunut, kielsi 'vaimoaan
itseään päivälliselle odottamasta ja kiiruhti matkaansa.
Mutta hänen astuessaan huoneesta osui hänen jalkansa
siihen, jota hän läksi kaukaa noutamaan. Krambam-
buli lepäsi kuolleena hänen edessään, pää painuneena
kynnykselle, jonkayli se ei enää ollut uskaltanut astua.

2



18

Piirimetsästäjä ei häntä koskaan unohtanut. Ne sil-
mänräpäykset olivat hänen parhaansa, joina hän unohti
hänet menettäneensä. Ystävällisiin ajatuksiin vaipu-
neena viritti hän joskus kuuluisan; »No, kuinka voi
Krambam .. .» Mutta keskellä sanaa hän hämmästy-
neenä pysähtyi, pudisti päätään ja huokasi: »Sääli
sellaista koiraa!»



Syyspäivät Bernin Alpeilla.

Koiratarina.

Kirj. /. V. Widmann.

Syyspäivien saapuessa, niin runsaasti kuin aurinko
vielä luokin kultiaan nurmikoille, jäävät vuoristomme
vuoritiet yksinäisiksi.

Mutta ne, jotka kantavat sydämissään vakavaa rak-
kautta Alppeihin eivätkä ole ainoastaan muodin huiken-
televaisia orjia, ne sanovat tähän aikaan itselleen: Nyt
on minun hetkeni tullut.

Niinpä tartuin minäkin vuorisauvaani suureksi rie-
muksi koiralleni, joka saa seurata sellaisille retkeilyille
ja on riemusta suunniltaan, heti kun minä panen päälleni
sarkatakkini ja otan laukun selkääni. Aavistamaton eläin-
parka! Olisit säästänyt hurjat ilohyppysi ja melkein rie-
muitsevan haukuntasi, jos olisit voinut nähdä, mikä
hätä sinua tällä kertaa oli kohtaava. Mutta minäkään
en sitä tiennyt, ja niin aloimme me molemmat hyvän-
tuulisina syksyisen vaelluksemme.

Jo ollessamme laivassa Thunjarvella näkyivät
Alppien jäähuiput kirkkaampina kuin mitä ne koko
tänä, kuitenkin niin ihmeen kauniina kesänä olivat sä-
teilleet. Tahtoi melkein uskoa äkkiä saaneensa kotkan-
silmät voidessaan Mönchin tahi Eigerin kaukaisilla lumi-
seinillä laskea samalla kertaa vaot, joitamyöden vihma-
vyöryt kulkevat laaksoon.
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Interlakenin jätin vasemmalle ja menin Thun-
järven ylimmältä höyrylaiva-asemalta sinä iltana suo-
raan jalkaisin Eauterbrunniin. Ruusunvärisenä kohosi
viimeisessä ilta-auringon valossa Jungfrau yli hämär-
tyneen laaksoinaan, ikäänkuin sulkien koko maiseman.
Silloin se äkkiä kelmeni, ja öistä kulkuani Eauter-
brunniin elvytti ainoastaan kaksi ilmiötä: ylhäällä sa-
nomattomassa kirkkaudessa säteilevät tähdet ja siellä
ja täällä välähtelevä valkoinen vaahto rajussa vuori-
purossa, Eiitschinessa, jonkakohina täytti koko laakson.

Seuraava aamu toi minut Pienen Scheiddegin kuk-
kulalle, Wengeralppien ohitse. Sydänkesällä usein niin
vaivaloinen nousu miten helposti se nyt kävikään
vilpoisassa, mutta sangen kirkkaassa syksyilmassa. Sen
rotkon toisella puolella, joka erottaa Wengeralpit Jung-
fraun läheisistä jäätiköistä, näin minä kaukoputkella,
miten rohkeat miehet pyrkivät ylöspäin Jungfraun selän-
teen jäätikköä. He olivat valinneet vaikeimman tien, jota
tänä vuonna kukaan ei ollut vielä kulkenut. »Tiellä» on
luonnollisesti tarkoitettava ainoastaan portaita, joita he
askel askeleelta jääsauvoillaan itselleen jäätikköön hak-
kasivat. Mutta he olivatkin kuuluisia ensimäisen luo-
kan vuoristomatkailijoita; toinen herra W. E. David-
son Eontoosta ja toinen H. S. Hoare, mukanaan kaksi
kokenutta ohjaajaa Meiringenistä.

Silmieni edessä sellainen urotyö kuin Jungfraulle kii-
peäminen, josta nytkin, keskipäivän aikana, ainoastaan
kymmenen minuutin väliajalla tuli alas kaksi jyrisevää
lumivyöryä, en todellakaan saattanut lähteä taivalta-
maan tavallista, kaikille tunnettua Grindelwaldiin vie-
vää matkailijapolkua. Scheideggin ravintolassa oli kui-
tenkin kaikeksi onneksi opas, ja hänen kanssaan läksin
minä Eigerin kalliorinnettä pitkin vievää tietä Grindelwal-
din jäätikköäkohti, jota matkaa voi suosittaa «ainoastaan
reippaille jalkamiehille», kuten matkakirjoissa luetaan.
Niin, reippaaksi tunsin itseni todellakin tässä ihanassa,
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hermoja terästävässä ilmassa ja todellisella nautinnolla
minä kuljin yli nurmikoiden vastavuorta, myötävuorta,
halki mukulakivikoiden, halki kukoistavien alppiruusu-
kenttien ja yli noiden jyrkkien, sileiden kivilevyjen,
jotka kerran neljännestunninmatkan ajaksi keskeyttivät
kaiken kasvullisuuden. Matkamme kävi sitten useiden
tuntien ajan yhä korkeammalle. Ja täällä oli minulle
suotu se syksyllä harvinainen ilo, että sain poimia vielä
kukoistavan, vaaleanpunaisen alppiruusun. Myös man-
sikoita ja mustikoita oli siellä runsaasti.

Nyt saavuimme jäätikölle, joka oli noin tunnin mat-
kan levyinen ja pituinen. Mutta jäätikkö ei näyt-
tänyt hyvältä. Sen sijaan että se olisi kääntänyt meitä
kohti kaltevan lakeuden, osotti se meille tervehdykseksi
yksityisiä korkeita, saha- tahi tornimaisesti kohoavia
huippuja. Yhtymäkohdat, jotka tavallisesti olivat ole-
massa näiden huippujen välillä, olivat tällaisena kuu-
mana kesänä melko lailla sulaneet. »Miten siis pääsem-
me tuonne ylös?» kysyin minä. Ohjaaja pudisti pää-
tänsä, mutta sanoi kuitenkin: »Kyllähän kai päästään».
Ja nyt hän valitsi vankimman jäätorneista ja alkoi
sitä jääsauvalla hakata. Hakattuaan pari askelta kiipesi
hän niitä myöten korkeammalle, hakkasi uusia portaita
ja onnistui tämän järjestelmällisen ja suurella taidolla

tekemänsä työn avulla todellakin pääsemään jäätornin
huipulle, josta hän minulle huusi, että olisi jo helpompi
saavuttaa seuraava huippu ja sieltä päästä tasaisille jää-
tikkölakeuksille. Minä annoin heittää sen vuoksi itselleni
köyden, jonkatoisesta päästä opas piti lujasti kiinni, janiin
kiipesin minä hänen jälkeensä sangen iloisena siitä, että
minun ei ainakaan tarvinnut kulkea alaspäin tätä sileää
seinää.

Tuskin olin päässyt ylös, kun valittava vinkuna mi-
nulle muistutti, että alhaalla oli vielä eräs, joka ei avutta
saattanut päästä ylös. Minun pikkuinen koiraparkanil
Mitä oli tehtävä? Heittäisinkö sille köyden, jottase sii-
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hen tarttuisi hampaillaan ja antaisi vetää itsensä ylös?
Se on kyllä kovin viisas koira, mutta sellaisen vaatimi-
nenhan olisi kuitenkin jo liikaa. Ei ollut siis mitään
muuta neuvoa jäljellä kuin että joko opas tahi minä us-
kaltaisimme mennä takaisin ja kantaisimme koiran ylös.
Mutta minä en uskonut voivani päästä jyrkkää jääsei-
nää alas ehein nahoin, enkä olisi missään tapauksessa
voinut kantaa koiraa ylös. Minulla oli kyllä vapain kä-
sinkin ollut täysi työ kiivetessäni onnellisesti perille asti.

Niinpä oh minun pidettävä köyttä, jota myöten opas
laskeutui koiraa noutamaan. Mutta, katsoppa, niin pian
kuin opas läheni meitä huolestuneena katselevaa koiraa,
karkasi tämä käpälämäkeen ja laukkasi raivoisasti ja
kuitenkin samalla tuskallisesti haukkuen samaa tietä,
jota olimme tulleet, hiipi kallionlohkareen alle jasitten,
kun opas tahtoi hänet ottaa sieltä kiinni, tiheään or-
jantappurapensaaseen; lyhyesti sanoen: se ei antanut
ottaa itseään kiinni, koska ei tahtonut mistään hinnasta
nousta jäätikölle. Liian myöhään muistin, että se oli
tehnyt minulle samallaisen kepposen jo kerran Bossom-
jäätiköllä Montblancilla. Mutta siellä minulla oli ollut
aikaa tarpeeksi oh ollut keskikesäinen aamupäivä
silloin me emme olleet ollenkaan levänneet ennenkuin
eläin oli saatu kiini, ja sitten kantoi savoyalainen opas
sen koko jäätikönyli.

Nyt oli asema vakavampi. Jo hehkui tuo hirvittävä
jää- ja lumikehä, joka vahaavana renkaana ympäröi
jäätikön, lyhyen syksypäivän viimeisessä iltaruskossa.
Opas selitti, että pimeys ei saisi yllättää meitä jäätiköllä,
sillä päivänvalossakin on hänelle vaikea oikeata kulku-
tietä löytää. Jäätikköhän muuttuu melkein joka päivä,
uusia aukkoja ja kuiluja syntyy yön kuluessa. Kanuu-
nanlaukausten kaltaisen jyrinän, joka tällaisia muutok-
sia seuraa, tuntevat kaikki vuoristomatkailijat, jotka
ovat viettäneet yön jäätikön lähistöllä. »Meidän täy-
tyy jättää koira» -se oh vihdoin oppaani luja, kaikkia
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vastuksia sietämätön selitys. Vastenmielisesti minä
siihen suostuin. Minun ainoa lohdutukseni oh luottamus
koirani -älyyn, ja sitäpaitsi lupasin itselleni lähteväni
Grindelwaldista noutamaan eläinparan sen hirmuises-
ta vankilasta vuoriston erämaasta. Vielä viimeinen
harras houkuttelu. Turhaan! Tosin tuli koira näkyviin,
mutta kiinni ottaa se ei itseään antanut.

»Siis eteenpäin Jumalan nimessä.»
Pääsimme jäätikön yli monenlaisilla vaikeuksilla,

jotka olisivat olleet vielä suuremmat, jos meidän olisi
silloin täytynyt kantaa koiraa mukanamme. Tarvit-
simme täyden tunnin; usein täytyi meidän vielä hakata
astuimia; köysi oli myöskin hyväksi avuksi. Tämän ajan
kuluessa kaikuivat edelleen jättämältämme suunnaltakoi-
ran valitusäänet, ja me saatoimme päättää, että elukka,
mikäli me nousimme tahi laskimme jäätikköä, seurasi
meitä joko ylös- tahi alaspäin jäätyneen virran rantaa
pitkin.

Jäätikön tuolla puolella on ainoastaan kesäisin avoin
pieni »Zur Bäreckin» ravintola. Nyt oli meillä jälleen
luja kallio jalkojemme alla, ja me riensimme hämärän
lisääntyessä nuolen nopeudella hyväksi tunnettua pol-
kua Grindelwaldin laaksoa kohti. Tällä matkalla minä
huutelin tavantakaa, lyhyiden välihetkien jälkeen niin
kovaa kuin voin yli jäätikön koiraani sen klassilli-
sella nimellä (Argos). Ja pian minulla oh suuri ilo
kuulla sen sydämellisellä haukunnalla vastaavan. Ei
ollut mitään epäilystäkään, sekinkoetti laaksoa lähestyä,
tosin alaspäin viettävän, ylipääsemättömän jäätikön
meistä erottamana. Näin aloin minä toivoa yhtymistä
laaksonpohjassa. Mutta minä en ottanut huomioon vii-
meistä korkeaa kallionjyrkännettä, joka alisen Grin-
derwaldjäätikön yläpuolella ehkäisee tältä puolelta jo-
kaisen vuoriston ja laaksoseudun välisen yhteyden. On
tosin olemassa eräällä kallioseinän reunamalla tikapuut,
ja oppaani ajatteli myöskin, että koira käyttämällä tai-
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tavasti hyväkseen paikottain olevia nurmenkaistaleita ja
lumi- ja vesisateen kovertamia purosia erittäin onnelli-
sissa olosuhteissa voisi kallion sivua päästä laaksoon.
Mutta tikapuita nousevat ainoastaan opetetut koirat koi-
rateatterissa, ja kuinka voisi pieni eläinparka, päälle-
päätteeksi vielä yöllä, huomata paikkoja, joita myöten
hän kenties pääsisi pois? Mutta tästä harkitsemisesta
huolimatta minä en lakannut sitä huudoillani houkut-
telemasta, pääasiallisesti sitä varten, että se tietäisi,
mihin minä olin mennyt, ja jottase seuraavana aamuna
kenties voisi minua seurata. Koira vastasi jokaiseen
huutoon terävällä ulvonnalla, kuitenkin aina samasta
paikasta, niin että me saatoimme varmasti olettaa sen
olevan jollakin paikalla, mistä kaikki eteenpäin pääse-
minen vallitsevan pimeyden vuoksi näytti siitä vaaral-
liselta. Silloin minä lakkasin houkuttelemasta sitä, ja
murheellisena retkeilyni tällaisesta lopusta seurasin
opasta alas Grinderwaldiin, jossa majoittauduin »Zum
Adlerin» ravintolaan.

Minun huoneeni oli vuoriston puolella, jonka laimea
lumiloisto kimalsi pimeydestä Eutschinen toiselta puo-
len. Myöhäisenä yönhetkenä vallitsi maisemalla syvä
pimeys; ainoastaan tukahtuneena tunkeutui virran ko-
hina korviini. Silloin yht’äkkiä halki syvän hiljai-
suuden kuului avarasta kaukaisuudesta pitkäveteinen
valitusääni, joka minulta, huolimatta väsymyksestä sel-
laisen yksitoistatuntisen vaelluksen jälkeen vuoristossa,
karkoitti kaiken unen. Ei mitään epäilystäkään, se oli
minun uskollinen eläimeni, jokakaukana kallioilla minua
ulvoi ja yksinäisyyttään valitteli. Einnunteitse ei matka
todellakaan ollut niin suuri, ettei sen ulvontaa olisi voi-
nut kuulla, ja täällä äänisuhteita vahvistaa erityisesti
vuoriston puoliympyränkaltainen muoto. Silmänräpäyk-
sessä syttyi minussa halu vastata voimakkaalla, koi-
ralleni hyvin tunnetulla vihellyksellä. Mutta ajattelin
itsekseni, että minä siten ainoastaan lisäisin eläimen kai-
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puuta, voimatta sitä auttaa siinä silmänräpäyksessä.
Pysyttäydyin siksi hiljaa ja laskeuduin vuoteelleni jäl-
leen, vapauttaakseni aamulla virkistynein voimin uskol-
lisen seuralaiseni hänen vankeudestaan.

Oli jälleen ihmeen ihana syksyaamu tahi oikeastaan
kaunis kesäpäivä, aivan pilvetön kesäpäivä minun var-
hain herätessäni. Ensimäinen tehtäväni oli luonnollisesti
kuunnella, kuuluisiko vuorelta mitään. Mutta siellä oli
kaikki hiljaista. Olisiko koira rauhallisesti alistunut
kohtaloonsa ja nukkuiko se kenties jonkunvanhan kuu-
sen juurella, kunnes minä sen noutaisin? Vai oliko se
yöllä koettaessaan hapuilla laaksoon syössyt kuiluun ja
jo saanut surmansa. Saattoivathan ketutkin tahi Ei-
gerin rotkoissa ei niinkään harvinaiset petolinnut uskal-
taa pikku koiran kimppuun, joka ei suurestikaan kyen-
nyt tehokkaaseen puolustukseen ja jonka äänikin oli
jo sen »heikkouden sanansaattaja».

Tällaisissa epäilyksissä minä nousin vuorelle tällä ker-
taa sitä puolta jäätikköä, mihin eilen olin koiran jät-
tänyt. Huutoni oli turhaa. Tunkeuduin aina viimeiseen
kallionseinämään asti, missä se oli vielä yön aikana ollut.
Ei mikään haukunta, ei mikään vingunta minulle vas-
tannut. Täällä ei siis koira enää saattanut olla. Niinpä
käännyin kappaleen matkaa takaisin ja nousin jäätikön
toiselle puolelle pieneen »Zur Bäreckin» ravintolaan asti,
jonne saavuin keskipäivän aikaan. Siellä olevat ihmiset
vakuuttivat minulle kuulleensa koiran ulvovan yöllä
aamupuoleen, neljän tienoissa, mutta ei sen koommin.
Minun vielä hänen kanssaan puhellessani lähestyi minua
soreavartaloinen, solakka englantilainen, opas mukanaan.
Hän härppäsi pullollisen limonaatia ja kertoi ohimennen
eilen nousseensa Jungfraun harjanteelle ja tänä aamuna
nopeasti ohimennen kavunneensa Mönchille. Tämä
lausuttiin yksinkertaisesti, vaatimattomasti, ilman
mitään kerskaamista. »Silloin te olette Mr Davidson?»
sanoin minä. »Se olen,» vastasi hän ja vilpittömällä
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ihailulla katselin minä miestä, joka on vallannut kor-
keimmat vuorenhuippumme, ikäänkuin se olisi leikin-
tekoa. Hän on jäntevä, oikea ylä-skottilainen, kotiseu-
tunsa vuorilta jo kiipeämiseen tottunut. Hänen seura-
laiselleen Mr. Hoarelle oli nousu Mönchille kuitenkin ollut
hiukan liikaa, ja niin he olivat eronneet. Ja melkein
tanssiaskelin jätti nyt Mr. Davidson Bäreckin, lausuen
kuivia pilasanoja meiringiläiselle oppaallensa, joka häntä
seurasi jonkin verran kömpelömpänä, mutta myöskin
suorana kuin kynttilä.

Kaikki tämä ei kuitenkaan auttanut minua saamaan
koiraani takaisin. Myöskin Mr. Davidsonilta ja hänen
oppaaltaan olin kysellyt sitä, luonnollisesti turhaan.
Niin kuljin minä edelleen masentunein mielin paluu-
tietä; en kuitenkaan voinut olla ihailematta kaikkea
minua ympäröivän, ihanan ylävuoristomaailman sa-
nomatonta loistoa ja usein myöskin virkistin itseäni jää-
kylmällä vedellä, joka sieltä täältä kallionrotkoista pul-
pahteli. Myöhäisen iltapäivän ja illan minä kulutin vielä
etsimiseen yläpuolisilta Grinderwaldjäätiköiltä ja kirjoi-
tin samalla sanomalehti-ilmoituksia sekä postikortteja
tutuille ravintolanisännille.

Toisena päivänä palasin jälleen Berniin, jalkaisin
Grinderwaldista Thunjärven rannalle asti, ja sieltä
edelleen höyrylaivalla ja rautateitse. Pieni toivo eli mi-
nussa vielä, että tapaisin kotona koirani, joka lopuksi
ehkä oli lähtenyt yksin paluutielle. Henkilöt, joille
tästä puhuin, nauroivat minulle. »Niin pieni eläin! Mitä
ajattelette?» Hi se todellakaan ollut siellä, ja minun
majakumppanini ottivat osaa minun suruuni, niiden
joukossa eräs rakas ystävä Wienistä, Johannes Brahms,
suuri mestari sävelten valtakunnassa, joka tänä yönä,
kuten usein ennenkin, mieltymyksellä majaili kattoni alla.

Silloin aamulla heti kuuden jälkeen mikä ääni
kuuluu asuntoni lasioven takaa? Ja mikä koputus,
melu ja raapiminen! Kaikki juoksimme talon etehiseen,
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sellaisina kuin olimme vuoteelta nousseet. Ovi nopeasti
auki! Siinä se todellakin oli!

Toisen kerran ulvahtaen juoksieläin rukka keskeemme,
ikäänkuin meitä kaikkia samalla kertaa tervehtääkseen.
Sitten se vaipui maahan. Se oli läpeensä märkä, koska
yöllä oli ollut ankara sade, sen turkki oh täynnä kuusen-
neulasia, sen jalkaparat olivat käpälien kohdalta punai-
set ja turvonneet; puremahaavakin oh sillä niskassa, ja
niin laihtuneelta se näytti, että me käsitimme, ettei
se ollut perjantaista maanantaihin ■ saanut mitään
syödäkseen. Me kuivasimme sen, me annoimme sille
maitoa juoda, me kylvetimme sen myöhemmin ja sili-
timme sen pörröisen karvan, ja kaikkea sitä tehdessäm-
me näytti se haluavan kertoa meille paljon, äärettömän
paljon sellaista, mistä sen valitettavasti täytyi olla vaiti.
Tisäksi tiedän, osittain Ylämaan ravintolan omistajalta
saamieni suoranaisten tietojen mukaan, että koira, an-
tamatta ottaa missään itseäänkiinni, oli juossut mat-
kan jäätiköltä Grinderwaldin luota pitkin Eigerwandin
tietä Vähään Scheideggiin asti, sieltä Wengern-Alppien
yli Tauterbrunniin, sitten Unspunnenin kautta Thun-
järvelle, edelleen pitkin järven rantaa monien tuntien
matkan Thuniin ja sieltä runsaan viiden tunnin mat-
kan Berniin.

Minä saatan lopettaa nämä tiedonantoni sillä ilah-
duttavalla ilmoituksella, että kahden päivän kuluttua
koirani täydellisesti toipui. Monet lehdet ovatkertoneet
sen kyvystä, onpa sille lähetetty »persoonallisestikin»
onnentoivotuskortteja eikä sen luonne ole sille niin moni-
puolisesti osoitetusta kiitoksesta vähimmässäkään mää-
rässä turmeltunut.



Tuppukorva.

Jänistarina.
Kirj. Ernest Thompson Seton.

Tuppukorva eli Tuppu oli nuoren jäniksen nimi. Hän
sai kiittää tätä liikanimeä repeämästä korvassaan, jonka
hän sai ensimäisessä seikkailussaan. Tuppukorva eli
äitinsä kanssa Olifantin rämeikössä, jossa minullakin oli
kunnia päästä sen tuttavuuteen. Sen elämästä kokosin
silloin satoja pikku seikkailuja ja tapahtumia, jotka vih-
doinkin olen piirtänyt näille lehdille.

Ihmiset, jotka eivät ole tarkoin perehtyneet eläinten
vapaaseen elämään, moittivat minua varmaankin siitä,
että olen niille tarinoinut liian paljon ihmisominaisuuk-
sia; kuitenkin ne, jotka elävät keskellä eläinmaailmaa
ja senvuoksi tuntevat niiden tavat ja usein hämmäs-
tyttävän vaiston, minua varmaan uskovat.

Jäniksillä ei luonnollisesti ole mitään sellaista kieltä,
jota me ihmiset ymmärrämme, mutta niillä on omat ta-
pansa ja keinonsa, joilla ne ilmaisevat ajatuksensa jär-
jestelmänavulla, johon kuuluu ääniä, merkkejä, viiksien
liikkeitä, eleitä, ja se korvaa puheentäydellisesti. Kun
minä nämä jututkäännän jäniksenkielestä vapaasti kie-
leemme, en todellakaan kerro mitään, mitä en olisi
kuullut ison heimojäniksen puhuvan.
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I.

Kahiseva kaisla lammin rannalla kumartui ja piilotti
lämpimän, tuttavallisen pesän, jossa Tuppukorvan äiti
piti ainokaisensa piilossa. Hän peitti sen lämpimästi
siroilla ruohonkorsilla ja hänen viimeinen äidillinen neu-
vonsa oli, kuten ainakin: »Pysy hiljaa ja pidä suusi
kiinni, tuli mitä tuli.» Tuppukorva, vaikka olikin lämpi-
mässä vuoteessaan, ei ollenkaan ajatellut nukkumista,
ja viisailla silmillään katseli hän palasta pienestä, v -

heriäisestä maailmastaan, joka hänen ylitsensä levisi.
Tuolla ylhäällä riitelivät keskenään harakka ja orava,
kuuluisia varkaita molemmat, ja yhtäkkiä oli Tuppu-
korvan kotipensas kiihkeän taistelun keskipisteenä.
Keltasirkku kaappasi sinisen perhosen tuskin kuuden
tuuman päässä hänen turvastaan, japurppuranpunainen,
mustapilkkuinen leppäkerttu, viittaillen tylpillä tunto-
sarvillaan, teki arvokkaana pitkän kävelyretken ruohon-
kortta pitkin ylös, toista alas suoraan pesän halki ja juuri
Tuppukorvan nenän ylitse. Tuppukorva ei kuitenkaan
liikahtanutkaan, hillitsipä vielä itsensä siihen määrin,
ettei edes räpäyttänyt silmiään eikä aivastanut.

Hetkisen kuluttua kuuli hän läheisestä viidakosta ou-
toa rapinaa, yksitoikkoista keskeymätöntä kahinaa,
ja vaikka hän kuuli sen milloin sieltä milloin täältä,
läheni se kuitenkin lähenemistään, mutta askeleita ne
eivät olleet. Tuppukorva oli viettänyt koko elämänsä
(hän oh silloin ainoastaan kolmiviikkoinen) rämeikössä,
ja kuitenkaan hän ei ollut koskaan mitään senkaltaista
kuullut. Hänen uteliaisuutensa oli luonnollisesti mitä
korkeimmilleen jännittynyt. Äiti oli kyllä häntä käske-
nyt pysymään hiljaa paikoillaan, mutta ainoastaan vaa-
ran hetkenä, eikähän tämä outo kahina ilman kuultavia
askeleita saattanut suinkaan merkitä mitään vaarallista.

Hiljainen kahina kävi aivan hänen lähitsensä, sitten
oikealle, sitten jälleentakaisin ja näytti lopullisesti loit-
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tonevan. Tuppu tiesi, mitä oli tehtävä, sillä eihän hän
ollut enää mikään pikku lapsi; hänen velvollisuutensa oli
ottaa selko siitä, mitä siellä oli. Hän kohotti hennon,
täyteläisen ruumiinsa villojen peittämien lyhyiden koi-
pien nojaan, lykkäsi paksun päänsä yli pesän suojaa-
van seinän ja tähysteli uteliaana. Kun hän ei voinut
huomata mitään erinomaista, otti hän askeleen eteen-
päin ja huomasi olevansa vastatuksin hirvittävän
mustan käärmeen kanssa.

»Äiti», kirkui Tuppukorva kuolettavassa kauhussa,
kun hirviö hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän koetti
juosta kaikilla voimillaan, mitä hänen heikot koipensa
myönsivät. Mutta salamannopeudella oli käärme tart-
tunut hänen korvaansa ja kietoutui hänen ympärilleen
täynnä ahnasta halua nielaista hänetpäivällisateriakseen.

»Äiti, äiti», huusi pienokaisparka, kun kauhea peto
alkoi häntä kuoliaaksi kuristaa. Pian, sangen pian olisi
pienokaisen huuto kuitenkin tukahtunut; mutta silloin
tuli apu hädän hetkenä; pitkin askelin hyppi henkeään
pidättäen äiti. Hän ei ollut enää arka, pelokas emo-
jänis, joka on aina valmis vaikka varjoaankin pakene-
maan äidinrakkaus oli hänessä herännyt. Hänen ai-
nokaisensa avunhuuto oli hänessä synnyttänyt urhool-
lisuuden, ja hopsis, hyppäsi hän yli ilkeän käärmeen.
Harpatessaan löi hän lujilla, teräväkyntisillä takakäpälil-
lään voimakkaasti ja antoi käärmeelle sellaisen iskun,
että tämä tuskasta kiemurteli ja raivosta sihisi.

»Äiti», valitti aivan heikosti hänen pienokaisensa.
Ja äiti uudisti uudistamistaan hyppynsä ja löi joka hy-
pyllä yhä lujemmin jakiivaammin, niin että kammottava
matelija päästi pienokaisen korvan ja koetti tarttua
kiinni emojänikseen, mutta kaikki, mitä hän voi saada
suuhunsa, oli villatuppu. Emojäniksen voimakkaat is-
kut alkoivat tehdä vaikutuksensa; sillä pitkiä, verisiä
naarmuja oli syntynyt mustan pedon suomuiseen sel-
kään.



Hirviö hyökkää Tuppukorvan kimppuun.
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Asia alkoi käydä käärmeelle tuskaisaksi, ja samalla
kun se valmistautui seuraavaan hyökkäykseen, löyhtyi
rautainen kiemura, millä se likisti pikku jänistä, niin
että tämä heti pujahti pois kauhistavasta syleilystä ja
katosi varvikkoon, hengästyneenä ja melkein hengettö-
mäksi säikähtyneenä, mutta vahingoittumattomana, lu-
kuunottamatta vasenta korvaa, jota terävä hammas oli
pahasti raadellut.

Äiti oli nyt saavuttanutkaikki, mitä hän tahtoi. Hän
ei tuntenut mitään halua taistella maineen tahi koston
vuoksi; niin katosi hän metsään, ja vapautettu pikku
jänis seurasi hänen valkoista töpöhäntäänsä kuin majak-
kaa, kunnes oli päässyt rämeikössä varmaan soppeen.

11.

Olifantin rämeikkö oli asumaton, ohdakkeinen rä-
meikkö, jossa oh nuorta metsää liejuisen lammikon ja
joen molemmin puolin. Pari metsän vanhusta oli jää-
nyt sinne vielä seisomaan, ja muutamia vieläkin van-
hempia puunkantoja varvikossa oli siellä täällä kuin
hautapatsaina. Lammikon ympärillä oli pajukkoa ja
kaislikkoa, jota kissat ja hevoset karttavat, mutta jo-
hon nautaeläimet kuitenkin pyrkivät. Kuivemmilla
kaistaleilla rehotti villiä ruusuja ja nuoria puita, ja
tämän kaiken uloimmalla reunalla, josta avoin kenttä
alkoi, kasvoi solakoita, notkeita nuoria kuusia, joiden
tuoreet, vihreät neulaset lähettävät yksinäiselle vael-
tajalle virkistävää tuoksuansa. Mutta voi rikkaruo-
hoa, joka uskaltaa ottaa elinvoimaansa kuusen perityltä
maa-alalta: varmaa tuhoa uhkaa sille kuolevien kuusen-
neulasten pistävä kääriliina!

Laajalti ympäri levisi avoin kenttä, ja ainoat polut,
joita joskus metsikössä risteili, olivat varsin tavallisen,
tunnottoman ketun, jonka maanalainen ryövärinluola
oli liiankin lähellä.
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Rämeikön pääasujamet olivat Tuppukorva äitineen;
heidän lähimmät naapurinsa asuivat pitkien matkojen
päässä ja heidän sukulaisensa olivat jo aikoja sitten
kootut isiensä luokse. Metsittynyt alankomaa oli hei-
dän kotiseutunsa; täällä he elivät vaatimatonta jäniksen-
elämäänsä, ja täällä Tuppukorva sai sen kasvatuksen,
mikä teki hänestä kelpo jäniksen, joka luonteenlujuudella
astui elämän vaaroja vastaan.

Emojänis oli uskollinen, pikku äiti, jokakasvatti pol-
kastaan niin hyvin, kuin suinkin taisi. Ensimäinen, mitä
hän hänelle teroitti, oli »paikoillaan oleminen ja vaikene-
minen». Seikkailu käärmeen kanssa opetti Tupun täy-
dellisesti ymmärtämään tämän neuvon viisauden; hän ei
unohtanut opetusta milloinkaan ja menetteli myöhem-
pinä päivinään juuri, kuten häntä oli neuvottu, mikä
myöskin useimmissa tapauksissa osoittautui ainoaksi
oikeaksi tavaksi.

Toinen, minkä hän oppi, oli »kangistuminen»; se seuraa
aivan itsestään edellistä ja opetettiin se Tupulle käytän-
nössä heti, kun hän kunnollisesti osasi juosta.

»Kangistuminen» merkitsee yksinkertaisesti sitä, ettei
liikuta itseään ja muuttuu elottomaksi patsaaksi. Heti
kun hyvinkasvatettu jänis huomaa vihollisen itseään
väijyvän, jääpi se aivan paikoilleen, olkoon miten jamissä
hyvänsä, ja välttää huolellisena jokaista liikahdusta.
Tämä on varsin luonnollista; sillä koska metsänasukkaat
ovat samanvärisiä kuin maa, puu tahi pensas, vetävät ne
vainoojiensa huomion puoleensa ainoastaan liikkuessaan.
Milloin kaksi vihollista kohtaa toisensa yksinäisellä
metsä- tahi eläinpolulla, on se, joka huomaa ensiksi vi-
hollisensa, paremmassa asemassa, koska hän »kangistu-
malla» voi tehdä itsensä näkymättömäksi ja silloin voi
itse valita itselleen oikean hetken hyökkäystä tahi pakoa
varten. Ainoastaan se, joka on perehtynyt metsän elä-
mään ja rientoihin, kykenee kokonaisuudessaan käsittä-
mään tämän opin tärkeän merkityksen. Jokaisen eläi-

3
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men vapaassa, viheriäisessä metsässä ja jokaisen met-
sästäjän täytyy se oppia, ja useimmat eläimet saa-
vuttavat siinä hämmästyttävän täydellisyyden; kukaan
ei sitä kuitenkaan voinut tehdä emojäniksen tavalla.
Hän opetti Tupulle nämä taidot omalla esimerkillään.
Kun valkoinen hännäntypykkä, jonkahän aina mukava-
na istuimena kantoi mukanaan, vilahti metsikön läpi,
hyppi Tuppukorva perässä niin nopeaan kuin saattoi,
ottaakseen ainakin likipitäin samallaisia askeleita. Kui-
tenkin milloin äiti äkkiä pysähtyi ja »kangistui», teki
tämä luonnollisen matkimisvaiston ohjaamana juuri sa-
moin.

Syvin viisaus, minkä Tuppukorva sai äidiltään, oh
villin ruusupensaan salaisuus. Se on ikivanha tarina, ja
jotta sen voisi täysin ymmärtää, täytyy ensiksi tietää,
miksi villi ruusupensas joutui eläinten vihoihin:

Vanhan vanhoina aikoina kukoistivat ruusupensaat
ilman piikkejä. Mutta orava ja hiiri kiipesivät niihin,
ja lehmä puski niitä sarvillaan. Rotta pieksi sitä pit-
källä hännällään ja metsäkauris polki sitä terävillä ka-
vioillaan. Senvuoksi varusti ruusupensas itsensä terä-
villä piikeillä, voidakseen suojella ruusu jaan, ja julisti
kaikille eläimille ikuisen sodan. Tästä sodanjulistuksesta
ei päässyt vapaaksi kukaan muu kuin jänis; sillä sehän
ei voinut kiivetä, oli kavioton eikä sillä ollut sarvia eikä
mitään häntääkään, jota todella siksi voisi kutsua.

Ja todellakin, jänis ei ole koskaan tehnyt villille ruu-
sulle mitään pahaa, ja kun sillä oh niin paljon vas-
tustajia, teki se jäniksen lähimmäksi ystäväkseen, ja
milloin vaara uhkaa jänö parkaa, juoksee se ruusu-
pensaaseen, sillä sehän tietää, että tämä on valmis
häntä tuhansilla pistimillä, myrkyllisillä miekoilla puo-
lustamaan.

Tämä on salaperäinen muinaistaru ruusupensaan sy-
dämellisestä ystävyydestä jänömestaria kohtaan.
Jänöemo oli kyllin viisas käyttämään ennen muuta hy-



Kun valkoinen hännänfypykkä vilahti metsikön läpi, hyppi
Tuppukorva perässä niin nopeaan kuin saattoi.
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vin kalliin aikansa tutustuttaakseen oppivaisenpoikansa
seudun maantietoon, tuhansiin harhapolkuihin sinivattu-
ja orjantappurapensaiden välillä, ja Tuppu tunsine pian
niin hyvin, että hän saattoi löytää kotiin rämeikön halki
kahta eri tietä, poistumatta aina avuliaasta villistä
ruususta kauvemmaksi kuin korkeintaan viiden hyp-
päyksen päähän.

Ei kulunut kauvaa, ennenkuin jänisten viholliset huo-
masivat suureksi mieliharmikseen, että ihmiset olivat
keksineet jonkinlaisia uusia ohdakeaitauksia ja istutta-
neet näitä pitkiksi riveiksi peltojen ympärille. Nämä ai-
taukset olivat niin vahvoja, että kukaan ei voinut niitä
kaataa, ja niin teräviä, että ne armotta repivät rikki
taajimmankin turkin. Joka vuosi ilmestyi niitä yhä enem-
män jaenemmän, ja joka vuosi tuli asia yhä vakavam-
maksi vapaille metsänasujamille; ainoastaan jänöemon
ei tarvinnut tätä uudistusta ollenkaan peljätä; sillä suotta
ei hän ollut kasvanut villien ruusujen alla; mutta koirat
ja ketut, lehmät ja lampaat, niin, vieläpä itse ihmisetkin
repivät itsensä pahanpäiväisiksi näihin pelottaviin pis-
timiin, ja mitä kauvemmaksi tämä tähän asti tuntema-
ton ja peljätty ohdakepensas ulottui, sitä varmemmaksi
tuli maa jäniksille ja sitä levolhsemmin ne saattoivat
elää piikkilanka-aitauksen suojassa.

111.

Emo jäniksellä oh tämä ainoa jälkeläinen, ja Tuppu-
korva sai senvuoksi hänen jakamattoman rakkau-
tensa ja hoitonsa. Hän oh harvinaisen näppärä, voi-
makas ja viisas poikanen, onni hymyili hänelle, ja näin
kehittyi hän todelliseksi mallijänikseksi.

Äiti opetti poikaansa lakkaamatta perinpohjaisesti
tuntemaan metsätiedon salaisuuksia, mikä oli hyvää
syödä ja juoda ja mikä vahingollista. Päivä päivältä näki
hän vaivaa häntä opettaessaan ja muodostaessaan hä-
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nestä kelpo jänistä ja painoi hänen päähänsä sadat
suunnitelmat, juonet ja salapolut, jotka hänen oma ko-
kemuksensa ja hänen hyvä kasvatuksensa oh hänelle
opettanut, ja antoi Tupulle sivistyksen, jonka avulla
tämä miehen tavoin saattoi astua elämään.

Aivan vanhan apilapellon tahi viidakon luona saattoi
nähdä hänen istuvan arvokkaana ja huomata, miten
hän jäljitteli äitiään, milloin tämä puhdisti turpaansa,
tahi nykäsi pari olkea hänen suustaan ja nuoli huuliaan,
ollakseen varma, että hänkin sai samaa ruokaa kuin äiti.
Silloin hän oppi, miten korvia on jaloilla silitettävä, mi-
ten turkki on harjattava jakarvakimput sukista poistet-
tavat. Hän tiesi myöskin pian, että kastepisarat villien
ruusujen lehdillä ovat jäniksen ainoa kelvollinen juoma;
sillä vedessä, joka kerran koskettaa maata, täytyy aina
olla vahingollisia aineksia. Ne olivat metsätiedon,
kaikista tieteistä ensimäisen, esitutkimuksia.

Niin pian kuin Tuppukorva oli tullut kyllin suureksi,
mennäkseen ulos ilman seuraa, tutustutti hänen äi-
tinsä hänet »sähkötyksen» salaisuuteen. Jänikset an-
tavat tavallisesti toisilleen merkkejä, siten että ne
takajaloillaan koputtavat maaperää, ja kun kaiku maan
pinnalla, kuten tunnettu, kantaa hyvin hauvaksi, saat-
taa iskun, kun vain panee korvansa likelle maata,
kuulla vähintäin sadan metrin päähän. Jäniksillä taas
on erittäin hyvä kuulo, ja ne kykenevät kuulemaan jon-
kun heikäläisen koputuksen kahdensadan metrin pää-
hän, matkan, joka ulottuu Olifantin rämeikön toisesta
laidasta toiseen. Kertakoputus merkitsee »pidä varasi»
tahi »kangistu». Pitkällinen koputus merkitsee »tule».
Nopea koputus merkitsee »vaaraa» ja kolmenkertainen
hätäinen jyskytys merkitsee»juokse henkikultasi edestä!»

Eräänä kauniina aamuna, kun sininärliit riitelivät kes-
kenään oksilla - varma merkki, ettei mitään vaaraa ol-
lut pelättävissä alkoi Tuppukorvan opinnoissa taas
uusi vaihe. Jänisemo antoi korviaan luimistamalla mer-
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kin painautua maahan; sitte se juoksi kauas viidakkoon
ja lennätti sanoman »tule!». Tuppu lähti liikkeelle, mutta
ei voinut löytää häntä; hän tömisteli ja odotteli turhaan
vastausta. Tarkasti nuuskien se löysi emon jäljet ja seu-
raten tätä opasta, joka ohjaa varmasti kaikkia eläimiä,
mutta on ihmiselle tuntematon, hän samosi eteenpäin
ja löysikin onnellisesti; äitinsä piilopaikasta. Nämä oli-
vat hänen ensimäiset opinaskelensa vainuamisessa, ja
tämä etsimisen ja löytämisen vuoroleikki oli hänelle
suureksi hyödyksi hänen myöhemmän elämänsä monessa
vakavassa tapauksessa. Jo ennen ensimäisen oppijakson
loppua hän oli mestari kaikissa tempuissa ja koukuissa,
jotka ovat elinehtoja jänikselle, ja monissa hän osoitti
tavatonta kykyä, vieläpä joskus todellista neroakin.

Hän oli asiantuntija puiden ja kasvien erottamisessa,
todellinen taitelija sivuhypyissä ja kangistumisessa, hän
osasi sirosti hypätä joka esteen yli jakäyttää hyväkseen
jokaista tuulta ja tekeytyä kuolleeksi niin luonnollisesti,
että hän tuskin enää tarvitsi uusia taitoja. Ilman en-
nakkoharjoituksia hän tiesi, kuinka hänen oli käytettävä
hyväkseen piikkilanka-aitoja; sillä tämä temppu oli kaik-
kein uusimpia keksintöjä. Hänen mielihuvituksiaan oli
potkia hietaa ahdistajiensa silmille ja suuhun; hän osasi
tehdä taitehikkaita kaarroksia, hypätä aitojen yli,' piir-
tää ympyröitä ja ennen kaikkea pujahtaa loukkoon, taito,
joka on tuonnempana tarkemmin kuvattava. Mutta
kaiken tämän ohessa se ei unohtanut, että »kangistumi-
nen» jamaahan painautuminen onkaiken viisauden alku ja
että villi ruusupensas on ainoa, joka antaa varman suojan.

Aikaisin opetti emo häntä myös tuntemaan ja erotta-
maan kaikki vainoojansa ja vihollisensa ja varoitti häntä
unohtamasta taitoa vetää heitä oikein kelpo tavalla ne-
nästä. Sillä kaikilla niillä: haukoilla, pöllöillä, ketuilla,
koirilla, näädillä, kärpillä, kissoilla, pesukarhuilla ja
ihmisillä on oma tapansa ahdistaa jänistä,!ja kaikkiin
näihin vastuksiin tiesi viisas oppimestari apuneuvot.
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Hän opetti, että kun vihollinen lähestyy jakuntahtoo
sen ajoissa huomata, on parasta luottaa ennen kaikkea it-
seensä ja emoonsa, mutta myös sininärHin. »Älä kos-
kaan halveksi sininärhin varoitushuutoa!» oli äidin viisas
neuvo, »tosin se on vehkeilijä, pahantekijä ja varas, mutta
ei mikään jää siltä huomaamatta. Se tosin ei välittäisi
vähääkään, jos tuottaisi meille onnettomuutta, mutta,
kiitos metsäruusupensaan, se ei voi sitä tehdä, ja kun
sen viholliset ovat meidänkin vihollisiamme, on sinun
paras pitää sitä aina silmällä. Kun sinä kuulet tikan va-
roitushuudon, voit sinä luottaa häneen, sillä hän on re-
hellinen ja kelpo naapuri; mutta hän ei ole suorastaan
mitään sininärhin rinnalla, ja vaikka tämä usein valeh-
teleekin, saadakseen pahaa aikaan, voit kuitenkin aina
häneen luottaa, kun hän ilmoittaa pahoja uutisia.

Piikkilanka-aidan lävitse juokseminen vaatii lujia
hermoja ja sukkelia jalkoja, ja vasta myöhemmin elä-
mässään Tuppukorva koetti sitäkin taitoa; mutta kun
se oli tullut täyskasvuiseksi, olikin se hänen mieliurhei-
luaan.

»Se tuottaa paljon huvia sille, joka sitä ymmärtää»,
sanoi jänisemo. »Ensin juokset koiran edessä aivan suo-
raan eteenpäin ja annat sen hiukan lämmitä; annat sen
melkein saada kiinni itsesi ja sitten, kun olet siitä vaan
harppauksen matkan, viet hänet laajassa kaaressa täyttä
juoksuarinnankorkuista piikkilanka-aitaa vastaan. Olen
usein omin silmin nähnyt, kuinka koira tai kettu on koko
elinijäkseen tullut raajarikoksi, ja kerran näin suuren
metsäkoiran kuolevan siihen paikkaan; mutta vielä
useammin on joku kelpo jänis menettänyt henkensä,
uskaltaessaan tätä uhkarohkeata temppua.»

Tuppukorvalle opetettiin ajan varrella sellaista, jota
moni jänisei koskaan opi, se on »loukkoonpujahtaminen»,
joka; seikka ei ole niinkään yksinkertainen. Usein on
se viisaan jäniksen viimeinen pelastus, mutta ennemmin
tahi myöhemmin tyhmän jäniksen kuolema. Nuori jä-



40

nis ajattelee tätä keinoa aina ensiksi, ennenkuin koette-
lee mitään muuta; mutta oppinut turvautuu siihen ai-
noastaan äärimäisessä hätätilassa. Sinne voipi varmasti
paeta ihmistä tahi koiraa, kettua tahi petolintua; mutta
se tuo varman turmion, milloin vainoojana on näätä,
haisunäätä tahi kärppä.

Rämeikössä oli ainoastaan kaksi maaloukkoa. Toi-
nen oli Päivärinteen kuivan, suojassa olevan maakum-
mun alla, sen eteläisellä puolella, avoin ja hitaasti päivän
puoleen kalteva. Täällä jäniksenperhetavallisesti otti au-
ringonkylpyjään. Kuusenneula- ja talvikkivuoteellaan
he oikoivat ja loikoivat kissamaisissa asennoissa jakään-
telivät itseään hitaisesti puolelta toiseen, samalla tavalla
kuin paistia käännetään vartaassa, jotta se kaikilta puo-
lilta hyvin kärventyisi. He räpäyttelivät silmiään, äh-
kyivät ja köyristelivät itseään ikäänkuin kauheimmissa
kivuissa ja tuskissa; mutta silloin ne tunsivatkin itse
asiassa mitä suurinta hyvinvointia.

Maakummun reunan yläpuolella oli kuusenkanto.
Sen eriskummalliset juuret kiemurtelivat hiedassa
kuin lohikäärmeen käsivarret, ja niiden suojaa-
vien haarojen alle oli ennenaikaan vanha, äkäinen
murmelieläin kaivanut ontelon. Tämä äreä erakko
oli päivä päivältä tullut yhä äreämmäksi ja pahan-
tuulisemmaksi, ja seurauksena oli, että se antautui
eräänäpäivänä ylimielisyydessään käsikähmään Olifantin
koiran kanssa. Tämän johdosta saattoi emäjänis muu-
tamia tunteja myöhemmin ottaa onkalon haltuunsa.

Joku aika sen jälkeen joutui tämä maakumpu itse-
rakkaan nuoren näädän haltuun, joka varmaankin olisi
saanut iloita pitkästä elämästä, jos olisi ollut vähemmän
tyhmänrohkea ja turhamainen; sillä se luuli uhkaroh-
keudessaan, että itse pyssyllä varustetun ihmisen täy-
tyisi lähteäj sitäj pakosalle. Hänen täytyi jättää pian
tämä asunto, sillä hänen yksinvaltias hallituksensa kesti,
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kuten tunnetun juutalaiskuninkaan, ainoastaan neljä
päivää.

Toinen loukko, Sananjalkaloukko, oli, kuten nimikin
osoittaa, sananjalkapensaan alla, aivan apilapellon vie-
ressä. Se oli ahdas, kostea, eikä soveltunut mihinkään
käytettäväksi, se kelpasi korkeintaan hädän hetkenä
viimeiseksi pakopaikaksi. Tämäkin oh murmelieläimen,
hyväätarkoittavan, ystävällisen naapurin tekemä, jonka
nahka kuitenkin valitettavasti sittemmin omistajansa
oman varomattomuuden vuoksi piiskansiiman muodossa
kiihotti Olifantin peltohevosten työvoimaa.

»Kävipä hänelle aivan oikein», arveli vanhus, »sillä
tämä ruoska on kasvanut varastetusta karjanrehusta.»

Tuppukorva ja sen äiti olivat nyt näiden molem-
pien loukkojen ainoat omistajat; mutta he kävivät niissä
niin harvoin kuin mahdollista, ettei mikään polun kaltai-
nenkaan ilmaisisi heidän vihollisilleen näiden viimeisten
pakopaikkain olemassaoloa.

Siellä oli myöskin ontelo pähkinäpuu, joka, vaikkakin
oli kovin rappiolle joutunut, kuitenkin joka vuosi ku-
koisti tuoreena ja tarjosi verrattomia etuja, koska sen
kolo oli molemmin puolin avoin. Tämä ontelo oli kau-
van ollut vanhanyksinäisen pesukarhun hallituspaikkana,
joka katsoi elämäntehtäväkseen sammakkojen pyydys-
tämisen, ja joka, kuten vanhat munkit, pidättäytyi kai-
kesta liharuuasta; kuitenkin epäiltiin, että häneltä ai-
noastaan puuttui tilaisuutta koettaa kerran saada jä-
nistä aamiaisekseen. Ja niin tapahtui, että hän sai erää-
nä yönä äkillisen kuoleman Olifantin kädestä, juuri ol-
lessaan hänen kanatarhaansa perusteellisesti ryöstämässä,
ja emojänis saattoi ottaa haltuunsa hänen tuttavallisen
kotinsa vähintäkään surematta poismennyttä, vaan päin-
vastoin todellista helpotusta tuntien.
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IV.

Eräänä elokuun aamuna kultainen auringonpaiste vir-
tasi yli rämeikön, ja jokainen lehti näytti kylpevän
lämpimässä loistossa. Pieni, ruskea suovarpunen keinui
kevyellä kaislalla lammikon pinnalla ja hänen ällänsä
kuvasti likainen vesi pari juomua sinisestä taivaasta ja
muodosti näistä ja vihreänkeltaisista vesivirvilöistä mitä
ihmeellisimmän mosaikin, pienen linnun peilikuva kes-
kellä. Rannalla seisoi taaja metsä täynnä reheviä vesi-
kasveja, jotkaloivat syviä varjoja ruskealle saraheinälle.

Pienen suovarpusen silmät eivät olleet tottuneet ot-
tamaan vastaan kaikkea tätä väriloistoa, mutta ne olivat
nähneet jotakin, joka meiltä varmaankin olisi jäänyt
huomaamatta, nimittäin että kaksi pientä, ruskeaa myt-
tyä vesikasvien leveiden lehtien alla oli eläviä olentoja,
joiden nenät eivät lakanneet edestakaisin liikkumasta,
vaikka ne siinä lepäsivät kuin kuolleet.

Siinä olivat äiti japoika, jotka molemmat mukavasti
loikoilivat suojelevain lehtien varjossa. He olivat va-
linneet tämän siimespaikan, koska se oli kiusallisille he-
voskärpäsille liiaksi ikävä ja he sen vuoksi saattoivat
nauttia täällä häiritsemätöntä rauhaa.

Jäniksenpojilla ei ole mitään varmasti määrättyjä
oppituntien aikoja, he oppivat kaiken päivää; sillä oppi-
tunnin valinta riippuu kokonaan olosuhteista ja se tulee
usein tarpeelliseksi ennenkuin voi aavistaakaan. Äiti ja
poika olivat tulleet hauskalle päivällislevolle tähän hil-
jaiseen paikkaan; mutta he eivät ehtineet siellä hauvaa-
kaan olla, ennenkuin äkkiä kajahti aina valppaan sininär-
hin varotushuuto ja saattoi emojäniksen heti tunnustele-
maan nenällään ja korvillaan. Rämeikön takaa ilmestyi
Olifantin iso musta- ja valkopilkkuinen koira ja tuli juuri
heitä kohti.

»Painaudu alas», huusi vanhus, »minä tahdon tuolle
narrille opettaa rämeikön tapoja.» Sitten hän mennä su-
hahti ja juoksi pelotta poikki koiran tien.
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»Vau, vau», kajahti koiran kiihkeä haukunta sen lau-
katessa Tuppukorvan äidin jäljestä; tämä eikuitenkaan
päästänyt sitä lähelle, vaan vei sen sinne, missä mil-
joonat terävät o’at sen repivät verille, kunnes nahka
alkoi riippua sen hennoista korvista, hopuksi kulki hui-
ma ajo kaaressa suoraa päätä törröttävään piikkilanka-
aitaukseen, jolloin kiihkeä vainooja sai sellaisia haavoja,
että tuskasta ulvoen mennä hölkytti kotiinsa.

Kun emojänis sitten oh vielä piirtänyt juostessaan
kaksinkertaisen solmun ja useita muita taitehikkaita
kierroksia, haihduttaakseen jälkensä mahdollisimman
tarkkaan siltä varalta, että koira palaisi takaisin, tuli
hän jälleen poikansa luokse, ja huomasi hänen suuret,
uteliaat silmät selkoselällään istuvan pystyssä ja kau-
laansa kurkottaen katselevan tätä hauskaa urheilua.

Tämä tottelemattomuus suututti vanhusta niin, että
hän äkkiä sivalsi poikaansa takajalallaan, niin että tämä
teki kuperkeikan suinpäin mutaan.

Eräänä päivänä, kun jänikset juuri olivat asettuneet
runsaalle aterialleen apilaspeltoon, tuli punapyrstöinen
hiirihaukka ilmoista syöksyen heitä kohti. Äiti kohotti
takaj aikansa ilmaan halveksimisen merkiksi japakeni sit-
ten orjantappuroihin, jotkaseisoivat pitkin vanhaa metsä-
polkua ja jonne ryöväri ei luonnollisesti voinut seurata.
Se oli pääyhdystie puron luona olevan viidakon ja niin-
kutsutun »Uuninpiippu>>-risukon välillä, ja koska muuta-
mia köynnöskasveja oli kasvanut tämän eteen, rupesi
emojänis, hiirihaukkaa luonnollisesti silmällä pitäen, näitä
oksia pureksimaan poikki. Tuppukorva katseli häntä het-
kisen; sitten juoksi hän kappaleen eteenpäin ja nakersi
poikki muutamia köynnösiä, jotkavielä alhaalta päin tuk-
kivat tien. »Se on oikein», sanoi äiti, »pidä juoksu-
tieti auki, ei liian leveinä, mutta ei myöskään liiaksi ah-
taina, sillä usein olet sinä niitä tarvitseva. Pure pois
kaikki köynnökset huolellisesti ja sinä olet jonakunapäi-
vänä huomaava, että olet ansoja katkonut.» »Mitä se
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merkitsee? » kysyi Tuppukorva tiedonhaluisena, samalla
kun hän vasemmalla takakäpälällään mukavasti raa-
putti oikeaa korvaansa.

»Ansa tahi paula», selitti hänelle äiti, heittäen silloin
tällöin nopean katseen etenevään hiirihaukkaan, »ansa
on esine, joka on aivan samallainen kuin köynnöskasvi,
mutta se ei kasva ja on vaarallisempi kuin koko maail-
man petolinnut; sillä se on päivät jayöt kätkössä
tielläsi, kunnes se saa kerran tilaisuuden sinut vangita.»

»Et kai sinä ainakaan usko, että se voisi minut van-
gita?» kysyi Tuppukorva koko nuoren ikänsä itseluotta-
muksella, nousten samalla varpaisilleen hangatakseen
leukaansa ja viiksiään nuoren puun sileää runkoa vas-
taan. Tuppu ei tiennyt, mitä varten hän näin teki, mutta
hänen äitinsä näki ja tunsi tämän merkiksi, joka vastaa
pojan äänenmurrosta, ja hän tiesi, että hänen lapsensa
ei ollut enää mikään pienokainen jaettä se oh pian astuva
täysikasvuisten joukkoon.

V.

Raittiissa, solisevassa vedessä on syvä tenho. Kukapa
ei tiedä ja tunne sitä lakkaamatta uudelleen. Rauta-
tiesulkuja rakennetaan pelotta avaroiden soiden ja
lammikoiden, vieläpä järvienkin halki, mutta pienin-
täkin juoksevan veden uomaa kohdellaan mitä suurim-
malla arvonannolla ja varovaisuudella, edistetään sen
suuntaa, tietä ja toivomuksia ja annetaan sille vapaa
kulku. Janon ahdistama matkamies pysyttäytyy myrk-
kyä henkivillä suola-aroilla kaukana kaislaisista nevoista,
kunnekka löytää paikan, jossa luikertelee hopeankirkas,
hieno vesipuro —• elävä vesi ja pelastettuna kumar-
tuu hän itseään virkistämään.

Raittiissa, juoksevassa vedessä on salaperäinen voi-
ma, se muodostaa voittamattoman, ikäänkuin lumoavan
esteen jokaiselle pahalle taikavoimalle; suurimman hä-
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dän hetkenä tarjoaa se apua ja pelastusta, ja jokainen
vapaa metsäneläin, jota ahdistaa verivihollinen, etsii
sen tenhovoiman tietämättään vetämänä sen suojaa,
jota se ei koskaan kiellä. Milloin haavoitettu eläin vii-
meisillä voimillaan lopuksi turhaan etsii jokaista mah-
dollista keinoa, viepi hänen hyvä enkelinsä hänet veden
luokse, hauskasti lirisevän elävän veden luokse, ja
hän syöksyy sinne ja seuraa vilvoittavaa virtaa, jatkaak-
seen sitten jälleen matkaansa kohti metsää virkisty-
neenä ja voimistuneena.

Elävässä vedessä on salaperäinen voima. Milloin koi-
ria kiihkeässä jahdissa kohtaa tämä este, täytyy niiden
hiljentää juoksuaan ja hapuilla sinne tänne, mutta ne
etsivät turhaan. Jälki on kadonnut raittiisti rientä-
vään virtaan, ja ahdistettu eläinparka on pelastettu.

Tämä on toinen niitä suuria salaisuuksia, minkäTuppu-
korva äidiltään oppi: »Villin ruusupensaan jälkeen on
vesi paras ystäväsi».

Oli helteinen elokuun yö, kun emo poikaansa kuljet-
ti metsikön halki; vilkahteli hänen lumivalkoinen töpö-
häntänsä, jota hän kantoi kuin tietänäyttävää lyhtyä
ja joka sammui ainoastaan silloin, kun hän pysähtyi ja
hyvänsävyisenä istahti. Hetkiseksi pysähtyen, milloin
juosten, milloin pysähtyen kuuntelemaan tulivat he
lammikon rannalle, hinnut ylhäällä oksilla lauloivat
kehtolauluansa, jaalhaalla yksinäisellä, vajonneella puun-
rungolla tummassa vedessä, leukaansa myöten vilvoit-
tavassa kylvyssä kurnutti lihava sammakko kiitos-
virttänsä.

»Poikani, seuraa minua», sanoi äiti jäniksenkielellä,
ja loiskis, hyppäsi hän lammikkoon ja ui pitkin ottein,
saavuttaakseen uponneen puunrungon. Tuppu vitkas-
teli ensiksi, kuitenkin hyppäsi hän hieman äännähtäen ,aal-
toihin, vetäisi henkeään ja heilutteli innokkaasti nenään-
sä, mukaillen aina tarkasti äitinsä liikkeitä. Samoin
kuin hän liikutteli itseään maalla, teki hän myöskin ve-
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dessä, hän ui. Eteenpäin sitä mentiin, kunnes hän
pääsi rungolle, ja sitten kiipesi hän ylös vettä tippuvan
äitinsä viereen puunrungon veden yläpuolella olevalle
kuivalle päälle, jonka ympärillä oli humisevakaislikkoja
vesi, joka ei kerro tietojaan. Myöhemmin pimeinä, läm-
piminä öinä, kun vanha Metsäluolan kettu ryöstömat-
kallaan samosi rämeikköä, muisti Tuppu aina sen pai-
kan, missä sammakot lauloivat; sillä suurimman vaa-
ran uhatessa saattoi se tarjota hänelle viimeisen pelas-
tuksen, ja tästä päivästä alkaen kuului hänen mieles-
tään laulu, jota sammakko lauloi: »Tule, oi, tule, oi,
kun vaara vaan sua uhkaa!»

Tämä oli viimeinen opetus, jonkaTuppu sai äidiltään.
Se osoittaa erinomaista jäniksenviisautta, eikä moni
pikku jänis ole todellakaan niin paljoa saanut eikä tule
saamaan.

VI.

Sangen harvoin heittää* metsänasukas henkensä van-
huuden heikkoudesta; hän saa kyllä varemmin tahi myö-
hemmin väkivaltaisen lopun ja on ainoastaan ajan ja vii-
sauden kysymys, miten kauvan hän saattaa välttää viha-
miestensä vainoamisia. Kuitenkin osoitti Tupun elämä,
että jänis, joka kerran on päässyt onnelliseen miehen-
ikään, enimmäkseen joutuu vainoojansa uhriksi vasta
olemuksensa viimeisenä kolmanneksena, kun hänen voi-
mansa jo alkavat vähetä.

Jänisperheellä oli kaikkialla vihollisia, ja heidän joka-
päiväinen elämänsä oh yhtäjaksoista huolehtimista, vai-
noa, ahdistusta, joista pelastuminen riippuu usein ai-
noastaan hiuskarvasta; sillä koirat, ketut, kissat, nää-
dät, pesukarhut, kärpät, käärmeet, petolinnut ja ihmi-
set, niin vieläpä myrkylliset hyönteisetkin punoivat lak-
kaamatta juoniaan heidän elämäänsä vastaan. He oli-
vat kietoutuneet satoihin seikkailuihin, ja ainakin ker-
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ran päivässä olivat he pakotetut henkikultansa puolesta
juoksemaan ja pelastumaan nopealla juoksullaan ja suk-
keluudellaan.

Useammin kuin kerran pakotti ilkeä metsäluolan kettu
heidät pakenemaan kaatuneen, piikkilangan ympäröi-
män vanhan sikolätin alle lähteen lähelle; mutta kun
he olivat sinne päässeet piiloon, saattoivat he levollisina
katsella, miten kettu, koettaen turhaan heitä saavuttaa,
repi itsensä verille.

Muutamia kertoja käänsi Tuppu myöskin vainoa-
van koiran huomion itsestään näätään, joka oli mel-
kein vaarallisempi kuin itse koira.

Kerran sai Tupun käsiinsä metsästäjä, jolla oli apu-
naan hyvä koira ja kärppä; mutta hänellä oli se onni,
että seuraavana päivänä pääsi pujahtamaan pakoon;
mutta tästälähin hän ei enää luottanut maakolojen
turvallisuuteen. Monta kertaa ahdisti kissa hänet ve-
teen, ja usein vaanivat häntä hiirihaukat ja pöllöt; jo-
kaisessa suuressa vaarassa löysi hän kuitenkin pelasta-
van tien. Äiti opetti hänelle kaikki juonet ja vehkeet,
jotka hän itse tunsi, ja Tuppukorva paransi niitä jakeksi
myöskin uusia vanhemmaksi tultuaan. Ja mitä van-
hemmaksi ja viisaammaksi hän tuli, sitä vähemmin hän
antautui juoksemaan ja sitä enemmän hän turvautui
keinoihinsa ja kokemuksiinsa.

Pomppe oli nuoren likiseudun koiran nimi, jonka
sen isäntä usein sitä kehittääkseen vei jänisjah-
ti n Melkein joka tapauksessa koski jahti Tuppua, ja
tämä ajojahti huvitti häntä ainakin yhtä paljon kuin
vainoojaansakin; sillä vaaran tuottama sivumaku antoi
asialle tarpeellisen kiihotuksen. Tavallisesti sanoi hän:

»Oi, äiti, tuossahan tuo tyhmä koira on jälleen; nyt
minun täytyy kerran oikein kelpolailla juosta!»

»Sinä olet liian rohkea, Tuppu poikani», vastasi
äiti, »ja minä aavistan, että sinä vielä saat liiankin
usein juosta.»



48

»Mutta äiti, onhan hirveän hauskaa tätä tyhmää
koiraa narrata, ja onhan se sitäpaitsi terveellistä harjoi-
tusta. Jos se minua ahdistaisi kovin kiivaasti, niin voin-
han koputtaa ja silloin sinä saatat tulla avuksi ja viedä
hänet syrjäteille, sillä aikaa kun minä hieman vetäsen
henkeä.»

Sitten hyppäsi hän esille ja aivan keskelle Pompen
tietä, joka heti alkoi ahdistaa ja ajoi Puppua takaa, kun-
nes tämä aivan väsyi ja lähetti äidilleen koputussähkö-
sanoman, joka saattoi hänet heti kiiruhtamaan juoksuun.
Usein ymmärsi poikanen myöskin pidättää koiran kin-
tereiltään tekemällä viekkaan syrjähypyn. Sen kuvaa-
minen todistaa, miten perinpohjaisesti Puppu oli pereh-
tynyt metsäoppiin ja maantietoon.

Hän tiesi kyllä, että koira voi seurata parhaiten hä-
nen jälkiään, jos tämä suoraan laukkasi hänen peräs-
tään ja jos hän oli itsensä juossut kuumaksi. Jos hän
vaan saattoi löytää ylävän paikan, missä hän voi
puolisen tuntia häiritsemättömästi itseään vilvoitella,
kunnes hänen jälkensä ehtisivät kadottaa hajunsa, niin
tiesi hän olevansa turvassa.

Milloin hän väsyi jahdista, kääntyi hän lehdon liepeellä
olevaan meträruusuaitaukseen japiirsi sekasotkutien,kun-
nes sai syntymään niin monimutkaiset jäljet, että ne vii-
vyttivät koiraa melko lailla. Sitte juoksi hän suoraa
tietä keskelle metsää D:hen ja meni yhdellä hyppäyk-
sellä puunkannon E eteläpuolelle. Kääntyen D;n koh-
dalla kulki hän samaa tietä F:ään asti, hyppäsi tästä syr-
jään ja juoksi G:hen, josta palasi takaisin J:hin ja odotti
täällä kunnes koira meni I:n ohi. Sitten hän läksi van-
haa tetänsä takaisin E:hen, jossa hän valtaavalla hyp-
päyksellä saavutti korkean kaatuneen puunrungon, ja
siinä kuvapatsaaksi kangistuen jäi odottamaan, mitä
edelleen tapahtuisi.
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Pompelta meni paljon aikaa vaikeasti kuljettavan ruu-
supensasviidakon kohdalla ja hänelle kävi äärettömän
vaikeaksi löytää säännöttömiä ja jo melkein haihtuneita
jälkiä; kuitenkin saapui hän monen vaivan jälkeen vih-
doin D;hen. Tässä hän alkoi piirtää ympyröitä tällä ta-
valla päästäkseen jäljille, ja kun hän oli jälleenkulutta-
nut etsimiseen paljon kallista aikaa, tuli hän oikealle
tielle, mutta H:n kohdalla se jälleen äkkiä loppui. Toi-
sen kerran oh hänellä arvoitus edessään ja hän oli pako-
tettu, kuten ennenkin, juoksemaanuutterasti sinne tänne
löytääkseen oikean polun. Hänen piirinsä suureni suu-
renemistaan, kunnes hän äkkiä kulki ohi juuri sen puun-
rungon, jolle Tuppu oli asettunut lepäämään. Mutta

siinä ei ollut mitään vaaraa; sillä kylmänä, tyynenä päi-
vänä haju tuskin tuntuu alaspäin, ja kun Tuppu ei
hiiskahtanut eikä silmäänsäkään räpäyttänyt, juoksi
koira mitään aavistamatta ohi.

Jälleen lähestyi vainooja puunrunkoa ja tällä kertaa
sen alempaa puolta. Hän pysähtyi, nuuski sitä ja ajat-
teli itsekseen: »Totisesti, tässä haisee jänikseltä!» Jäljen-
haju oli jo kylmä ja puoliksi haihtunut; mutta yhtä
kaikki nousi hän rungolle.

Sangen kova koetus oli Tuppukorvalle, kun hän
näki valtaavan koiran nuuskien nousevan puunrunkoa
pitkin, mutta hänen,lujat hermonsa eivät jättäneethäntä
pulaan. Tuuli oli suotuisa, ja Tuppukorva oli tehnyt

4
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lujan päätöksen rokkealla kypyllä loikata pakoon keti,
kun Pomppe olisi saapunut rungon puolitieken. Mutta se
ei tullut. Tavallinen, likainen rakkikoira olisi keti kek-
sinyt jäniksen, mutta ei jalo jaktikoira; tämä juoksi alas
puunrungolta, ja Tuppu jäi voittajaksi.

VII.

Tuppukorva ei ollut, paitsi äitiänsä, koskaan näk-
nyt toista jänistä; niin, kän oli tuskin ajatellut mak-
dolksuuttakaan, että muitakin olentoja kuin kän voisi
asua ympäristössä. Hänen tektävänsä vaativat käntä
olemaan ykä enemmän ja enemmän poissa kotoa; kui-
tenkaan ei kän tuntenut itseään koskaan yksinäiseksi,
sillä jäniksillä ei ole koskaan mitään suurta seurakalua.
Eräänä päivänä joulukuussa kän juuri askaroidessaan
viidakossa rakentaakseen uuttapolkua laaksoon kuomasi
äkkiä ylempänä vieraan jäniksen korvien varjokuvat.
Tulokkaalla oli yritteliään keksijän käynti ja se tuli
pian pitkillä kypyillä Tuppukorvan polulle keskelle
Tuppukorvan aluetta. Uusi, vieras tunne valtasi
keti jänösemme, kuokuva karmin ja vikan sekoitus, jota
kutsutaan kateudeksi. Vieras pysäktyi erään Tupun
puun eteen, jota vastaan kän alkoi miellyttävästi leu-
kaansa kangata aivan leikin vuoksi vain, tietämättään,
että kaikki miekiset jänikset tekevät samalla tavalla.
Tämä antaa sellaiselle puulle jäniksenkajun, ja tulokkaat
voivat siitä keti tuntea, että ympäristöllä jo asuu jänis-
perke ja että väestönlisäys ei ole suotava. Myöskin
saattaa vieras kajuaistinsa avulla kelposti tuntea, kuu-
luuko edellinen vierailija känen tuttaviinsa ja kierotun
paikan korkeus puunkuoressa ilmaisee känelle tarkoin
edeltäjänsä suuruuden.

Mitä suurimmaksi mielipahakseen kuomasi Tuppu-
korva, että tulokas oli päätänsä korkeampi kuin kän
itse ja sen lisäksi luja, voimakas nuorukainen. Se oli jo-
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takin aivan uutta Tupulle ja täytti hänet tähän asti tun-
temattomalla tunteella. Murhanhalu sai vallan hänen
viattomassa sydämessään; hän pureskeli tyhjää ham-
paittensa välissä ja päästyään muutamilla hyppäyk-
sillä vapaalle nurmikkopaikalle koputti hän juhlallisesti:

»Kopin kopin kopin!» joka merkitsee samaa
kuin; »kaita että menet pois minun alueeltani tahi si-
nut paha perii!»

Vieras teki ison V:n korvillaan, istui hetkisen suorana
kuin tukki ja antoi sitten, laskien alas etukäpälänsä,
kauvaksi kuuluvan merkin: »Kopin kopin kopin!»

Ja sota oli julistettu.
Lyhyin hypyin he kumpikin tekivät kierroksen,

kumpikin koettaen päästä tuulen alle ja väijyen tilai-
suutta hyökkäykseen. Muukalainen oh vankka, kookas
jänis, jonka jäntereet olivat hyvin muodostuneet;
muutamilla' taitamattomilla käänteillä osoitti se kui-
tenkin kykenemättömyytensä ja kömpelyytensä ja
näytti selvästi, että se saattoi voittaa taistelunsa ai-
noastaan painonsa, mutta ei ketteryytensä avulla. Lo-
puksi se alkoi taistelun, ja Tuppukorva vastusti sitä
kuin pieni raivotar. Yhteen hyökätessään kohosivat
he korkealle, iskivät valtaavastitakakäpälillään, jämää-
hän kaatui pieni Tuppuparka. Vastustaja kävi silmän-
räpäyksessä hänen kimppuunsa, raasteli häntä hampail-
laan, ja pienen jäniksen täytyi jättää jälkeensä lukuisia
villakimppuja, ennenkuin hän jälleen pääsi jalkeilleen.
Kuitenkin oli hän nopeasti pystyssä ja pääsi pian väli-
matkan päähän, josta saattoi hyökätä. Jälleen iski hän
kiinni ja jälleen singahti hän maahan ja sai oikein sää-
littävästi selkäänsä, sillä hän ei ollut likimainkaan vas-
tustaj ansa veroinen. Pian kävi hänelle selväksi, että hän
voisi pelastaa henkensä ainoastaan nopean juoksunsa
ja paremman neuvokkuutensa avulla.

Haavoittunut kun oli, pakeni hän täyttä vauhtia
muukalaista, joka näytti ei ainoastaan haluavan häntä
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murhata, vaan myöskin tulla sen rämeikön yksinval-
tiaaksi, missä Tuppu oh syntynyt. Pikku jäniksellä oh
voimakkaat, vikkelät koivet ja erinomaiset keuhkot,
ja hänen lihava jaraskas vainoojansa oh pian luopunut
turhasta ajosta. Se tapahtuikin Tuppukorva paralle
aivan viime tingassa, sillä hän alkoi haavojensa joh-
dosta väsyä ja jäykistyä.

Tästä päivästä alkoi kauhujen aika. Tuppukorva
tiesi kyllä, mitä oh tehtävä, jos häntä ahdistivat
pöllöt, koirat, kärpät tahi ihmiset ja muut vaa-
ralliset ryövärit; mutta miten hänen olisi meneteltävä
toisen jäniksen ahdistaessa, sitä hän ei tiennyt, sillä koko
hänen taitonsa sisältyi »kangistumiseen», kunnes hän
keksittiin, jolloin hän sai turvautua nopeisiin koipiinsa.

Pieni äiti parka oli tuskasta ja kauhistuksesta aivan
hervottomassa tilassa, sillä hän ei voinut auttaa poi-
kaansa ja hänen täytyi vain tyytyä olemaan varmassa
piilopaikassa; mutta lihava tulokas löysi hänetkin. Hän
koetti sitä paeta, mutta ei ollut enää niin notkea kuin
poikasensa. Vieras ei tehnyt mitään yritystä häntä mur-
hata, hän teki päinvastoin hänelle rakkaudentarjouksia,
ja kun toinen häntä vihasi ja koetti pujahtaa hänen
kynsistään, kohteli tämä häntä varsin hävyttömästi.
Päivä päivältä tuotti hän emolle huolta väijymisillään
ja usein raivostuneena hänen pysyvästä vastenmielisyy-
destään ja vihastaan kaasi hän hänet kumoon ja kiskoi
villoja hänen hennosta turkistaan, kunnes hänen rai-
vonsa oli jäähtynyt ja hän jätti hänet joksikin aikaa
rauhaan. Hänen vakava tarkoituksensa oh ottaa Tuppu-
korva hengiltä, ja mitään pelastusta ei ollut juuri toi-
vottavissa. Eihän ollut mitään muuta rämeikköä, johon
hän saattaisi lähteä, ja jos hän, kerrankin torkahti,
täytyi hänen heti olla valmis juoksemaan henki-
kultansa edestä. Tusinan kertaa päivässä tuli paksu
julmuri hiipien paikalle, missä Tupulla oli tapana naut-
tia hyvinansaittua lepoaan; mutta joka kerta heräsi jä-
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nönen oikeaan aikaan paetakseen. Hän pelasti tosin
henkensä, mutta miten viheliäiseksi hänen olonsa oli
käynytkään. Hänen avuttomuutensa ja vainot, joille
hänen pieni äiti parkansa oli aina alttiina, suututtivat
häntä suuresti, ja samalla täytyi hänen levollisena kat-
sella, miten hänen rakastetut ruokapaikkansa, tuttaval-
liset soppensa ja polkunsa, jotka hän oli niin suurella
vaivalla tehnyt, joutuivat tämän häikäilemättömän,
raa’an isännän haltuun. Onneton Tuppu tiesi nyt varsin
hyvin, että hänen jonakin päivänä täytyi jättää kenttä
vahvemmalle, ja hän vihasi häntä senvuoksi vielä enem-
män kuin kettua jakärppää.

Mikä loppu tästä oli tuleva? Tuppukorva kiusasi
itseään lakkaamattomalla juoksemisella, valvomisella ja
huonolla ruualla, japikku äidin henkiset ja ruumiilliset
voimat heikkenivät lakkaamattomasta ahdistuksesta ja
julmasta kohtelusta. Tulokas oli nyt kerran ottanut
päämääräkseen Tupun maailmasta poistamisen ja
ryhtyi vihdoin keinoon, jota jänisten kesken pidetään
pahimpana kaikista rikoksista. Vihatkootpa ison per-
heen jäsenet toisiaan kuinka paljon hyvänsä; he unohta-
vat kuitenkin vihamielisyytensä heti, kun yhteinen vi-
hollinen ilmestyy alueelle. Eräänä päivänä, kun iso
kanahaukka liiteli rämeikön yllä, koetti tuo tunnoton,
itse pysyen peitossa, kaikin keinoin ajaa Tuppua avoi-
melle kentälle.

Kerran tahi kahdesti oli kanahaukka melkein hänen
niskassaan, mutta jokakerta tarjosivat villit ruusupen-
saat hänelle varman suojan, ja kun iso jänis tässä ri-
koksellisessa työssään oh itse vähällä joutua kiinni, luo-
pui hän siitä, ja jälleen oli Tuppu vapaa, kuitenkin saavut-
tamatta mitään parannusta surulliseen elämäntilaansa.
Sangen epätoivoisena teki hän lopullisesti päätöksen jos
suinkin mahdollista jättää ensi yönä äitinsä kanssa koti-
seutunsa ja vaeltaa etsimään toista kotiseutua avaraan
maailmaan. Silloin sattuiodottamaton välitapaus. Tuppm



55

korva keksi vanhan Jymyn, lähiseutunsa koiran, kun
tämä nuuskien ja etsien samoili rämeikön raja-alueella,
ja hän päätti koettaa viimeistä epätoivoista keinoa.
Uhkarohkeana hyppäsi hän poikki koiran polun ja ajo,
joka nyt alkoi, oli raju jakiihkeä. Kolme kertaa kulki
se ympäri rämeikön, kunnes Tuppu oli varma siitä, että
hänen äitinsä oli luoksepääsemättömissä ja vihattu vi-
hollinen tunnetussa pesässään. Suorinta tietä ohjasi
hän vainoojansa tähän paikkaan ja juoksirohkealla hyp-
päyksellä yli rohkean vihollisensa, antaen hänelle samalla
takakoivillaan voimakkaan iskun.

»Sinä lurjus!» huusi tämä, »nyt minä sinut nu-
tistan!» Ylös kavahti hän, mutta huomasi kauhuk-
seen olevansa Tupun ja koiran välissä ja että tarkoitus
oli ruveta häntä ahdistamaan.

Suoraa päätä häntä kohti tuli koira raivoisasti hauk-
kuen. Isolle jänikselle olivat hänen suuruutensa ja pai-
nonsa suureksi eduksi taistelussa vertaistensa kanssa,
mutta tällä kertaa tuottivat ne hänelle turmion. Ainoas-
taan paria sangen kömpelöä temppua, kaikkein yksinker-
taisinta käännettä ja syrjähyppyä, jommoisia jokainen
jäniksenpoika oppii varhaisessa nuoruudessa, osasi hän
käyttää hyväkseen; mutta vainooja oli aivan vaarallisen
lähellä, jos mieli tällaisten keinojen tepsiä, ja rämeikön
suojelevat loukot olivat hänelle tuntemattomat.

Syntyi kiivas jahti aivan suorassa suunnassa. Ruusu-
pensas, kaikkien jänisten ystävä, teki parastansa, mutta
turhaan; koiran kiivas haukunta läheni lähenemistään,
ja vaikkakin orjantappurat jokaisella hypyllä repivät
hänen hentoja korviaan, niin pääsi hän kuitenkin pian
sille paikalle, missä iso jänis tuskasta vapisten ja perin-
pohjin hengästyneenä istui kyyryssä. Äkkiä tuli kuo-
lonhiljaisuus, sitten lyhyt kahakka, surkea ytimiin tun-
keva parahdus, ja kaikki oh lopussa.
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Tuppukorva tiesi, mitä tämä merkitsi, ja kylmä vä-
ristys karmi hänen selkäpiitään; pian oli kuitenkin kaikki
unohdettu, ja hän oli edelleenkin vanhan, rakkaan koti-
seudun ainoa, yksinvaltias isäntä.

VIII.

Vanhalla Olifantilla oli epäilemättä täysi oikeus polt-
taa kuivat risukasat, jotka itä- ja eteläpuolelta ympä-
röivät rämeikköä ja täten tehdä vapaaksi vanha piikki-
lanka-aitaus; mutta se oli yhtri kaikki kova isku Tuppu-
korvalle ja hänen äidilleen. Risukasat olivat pitkät ajat
olleet heidän varmoja asuinsijojaan ja linnoituksiaan ja
piikkilanka-aitaus heidän suojelusmuurinsa.

He olivat olleet jo kauvan rämeikön asukkaina ja tun-
sivat itsensä sen omistajiksi joka soppea ja kaukaisinta
nurkkaa myöten Olifantin talo ja tilus lukuunotet-
tuna niin että he suuttuneina olisivat sanoneet kiel-
tävän sanansa vieraan jäniksen ilmestymistä vastaan
sillekin alueelle, joka rajoittui viljelystaloon. Heidän
oikeusvaatimuksensa rämeikköön oli pitkän ja onnelli-
sen omistamisen luonnollinen seuraus ja aivan samalla
oikeudella kuin useimpien meidän maapiirimme kanso-
jen keskuudessa.

Kun lumi jo tammikuussa alkoi jonkun verran sulaa,
oli Olifant ryhtynyt kaatamaan metsän viimeisiä van-
huksia, jotka seisoivat lammikon ympärillä, ja oli siten
leikannut ja rajoittanut joka puolelta jänisten omistus-
oikeutta, mutta yhä edelleen pitivät he kiinni hitaasti
häviävästä alueestaan; sehän oli heidän kotipaikkansa,
eivätkä he olleet taipuvaisia matkustamaan vieraille
maille epävarmaa tulevaisuutta kohti. Heidän elämänsä
jokapäiväisine säikähdyksineen ja vaaroineen kulki sen-
tähden vanhaa, tuttua tapaansa; mutta yhä edelleen
olivat he nopsajalkaisia, vahvakeuhkoisia ja hilpeitä,
kuten ennenkin. Joksikin’ aikaa" saattoi heidät jonkin
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verran levottomaksi saukko, joka oli tullut virtaa myö-
ten ja näytti viihtyvän heidän hiljaisessa laaksossaan,
mutta pieni, varsin oikeutettu juoni oli saanut kutsu-
mattoman vieraan huomion pian kiintymään Olifantin
kanatarhaan. Tosin he eivät olleet aivan varmoja siitä,
oliko saukko asettunut sinne pysyväisesti asumaan, ja
jättivät senvuoksi joksikin aikaa maaloukkojen käy-
tännön; sillä nämä olivat liian vaarallisia satimia, ja he
pysyttelivät niissä ruusupensaissa jarisukasoissa, jotka
vielä olivat jäljellä.

Talven lumi oh kokonaan sulanut ja ilma oli päivän-
paisteinen ja lämmin. Emojänis tunsi hieman luuvalon
tapaista ja askaroitsi jossakin viidakossa etsiäkseen
lääkeyrttejä, samalla kun Tuppu paistatteli päivää eräällä
itäpuolisella rinteellä. Savu Olifantin vanhastaan tunne-
tusta savupiipustakohosi tarumaisissa muodoissa leviten
halki metsän ja nousi synkän ruskon tavoin kirkasta
taivasta kohti. Kullankellertävää päätyä vasten kie-
murtelivat villien ruusujen varret, jotka purppuran-
syvissä vivahduksissa tulipunaisina jakullan kaltaisina
kimaltelivat valossa. Talon takainen talli auringon
kultaamme kattoineen ja karjoineen kohosi kirkasta
taivasta vasten kuin Noakin arkki.

Äänet, joita tuuli toi sieltä ja vielä enemmän miel-
lyttävä tuoksu, joka savun kanssa leveni, antoi Tuppu-
korvalle tiedon siitä, että Olifantin karjaa ruokittiin
kaalinlehdillä. Vesi valahti hänen suuhunsa hänen aja-
tellessaan tätä jumalaista ateriaa, ja hän vilkuili kateel-
lisena sinne, kun tämä paljonpuhuva savu tuli hänen
nokkaansa; sillä kaali oli hänen lempiruokaansa. Mutta
hän oli juuri edellisenä yönä ollutkartanolla apiloita syö-
mässä, eikä mikään viisas jänis palaa kahtena yönä pe-
räkkäin samalle ruokapaikalle.

Senvuoksi teki hän viisaamman työnsä, mitä hän tehdä
voi: hän juoksi niin hauvaksi, että kaalin turmiollinen
tuoksu ei enää sinne tuntunut, ja valitsi itselleen ilta-
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ateriakseen heinätukon, jonka tuuli oli pieleksestä len-
nättänyt. Myöhemmin, hänen tahtoessaan mennä le-
volle, liittyi häneen äitikin, joka oli ensin ottanut lääk-
keensä ja sitten nauttinut yksinkertaisen makean koi-
vunvarpu-ateriansa Päivänrinteellä.

Sillä aikaa oli aurinko laskenut, tehdäkseen muualla
askareitansa, ja kaiken loistavan kullan oli se ottanut
mukaansa. Kaukana idässä nousi eteen paksu,musta
esirippu, ja himmensi hitaasti yhä korkeammalle koho-
ten koko taivaan, kätki huolellisesti kaiken valon ja
jätti maailman täydelliseen surulliseen pimeyteensä ja
autiuteensa. Silloin ilmestyi, auringon poissaoloa viek-
kaasti hyväkseen käyttäen, turmiontuottaja näyttämölle
ja alkoi synnyttää levottomuutta ja rauhattomuutta,
nimittäin tuuli. Ilma kylmeni kylmenemistään, ja se
oli vastenmielisempää, kuin jos maa olisi ollut vielä lu-
men peitossa.

»Mutta tänä iltanahan on vasta kylmä», sanoi Tup-
pu, »jospa meillä vielä olisi vanha risukasamme». »Niin,
niin», vastasi äiti, »voisimmepa viettää yön luolassa, kuu-
senjuurien alla, mutta koska emme tiedä, onko saukko
vielä seutuvilla, ei siellä voi olla oikein turvassa.»

Ontelo pähkinäpuunmnko oli kadonnut tosiasiassa
majaili siinä tähän aikaan sekin oli halkokasassa
viljelystalon luona saukko, jota jäniksemmesenvuoksi
turhaan pelkäsivät. Tuppu ja hänen äitinsä läksivät vih-
doin lammikon eteläpuolelle, ja valiten risukasan asuin-
sijakseen hiipivät he sinne ja panivat kodikkaasti levolle.
Heidän nenänsä olivat tuulta vastaan, kuitenkin eri
suuntiin, niin että he yöllisen häiriön sattuesssa saat-
toivat paeta vastakkaisille tahoille. Myrsky puhalsi yhä
terävämmin jakovemmin, hitaasti kuluivat tunnit, ja
puoliyön aikana alkoi hienoa, jäistä lunta rapista kuiville
lehdille ja alastomien oksien välitse raivata itselleen tietä
heidän piilopaikkaansa. Näytti olevan epäsuotuisa yö
jahtiseikkailuille; mutta vanha Metsäluolan kettu, oli liik-
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keellä. Aivan tuulen mukana läheni se viidakonsuojassa,
ja onnettomuudeksi aivan risukasaan päin, jossa hän
heti vainusi nukkuvat jänikset. Hetkeksi se jäi seiso-
maan, sitten se tuli hitaasti hupien risukon luokse,
jonka alla äiti ja poika nyt luulivat olevansa varmassa
suojassa. Tuulen suhina teki sille mahdolliseksi tulla
sangen lähelle, kunnes äiti heräsi kuivan lehden hiljai-
sesta kahinasta hänen tunnustelevien askeltensa alla.
Heti kosketti emo Tuppukorvan viiksiä, ja molemmat
olivat täysin hereillä, juuri kun vihollinen varustautui
hyökkäykseen. Vanha viekastelija ei ollut ottanut huo-
mioon, että jänikset nukkuvat aina koivet valmiina
juoksuun; sillä heti lennähtivät he pakoon raivoa-
vaan myrskyyn. Kettu jäi juostessaan äidistä jäljelle,
mutta läksi kuitenkin laukkaamaan kiivaasti perästä
kunnianhimoisen juoksuhevosen tavoin, samalla kun
Tuppu pakeni vastakkaiselle taholle.

Emojaniksella oli nyt ainoastaan yksi tie: suoraan ja
henkensä edestä kiitäessään pääsi hän hieman edelle, juos-
ten suohon, joka ei kettua kannattanut, kunnes hän sei-
soi lammikon rannalla. Siinä ei ollut mitään valitsemi-
sen varaa, eteenpäin oh mentävä.

laitin, lätin, kuului korkeasta ruohostosta, ja sitten
yhdellä hyppäyksellä syvään veteen.

Takana juoksi myöskin kettu, mutta vesi oli kuitenkin
liian vilpoista Repolaiselle, ja hän kääntyi jälleen ta-
kaisin. Hmojänis, jolle jäi nyt vapaaksi ainoastaan yksi
tie, koetti päästä eteenpäin halki ruohikon avoimessa ve-
dessä ja ponnisteli voimakkaasti päästäkseen toiselle
rannalle; mutta hänen oli taisteltava voimakkaan
vastatuulen kanssa, lyhyet laineet löivät jääkylminä hä-
nen päänsä ylitse ja vesi oli täynnä lunta, joka salpasi
hänen tiensä kuin ajojää. Pelastavan rannan tumma
ääriviiva näytti poistuvan yhä kauvemmaksi jakauvem-
maksi ja —kukapa voi tietää mahdollisesti oli ahnas
kettu toisella puolella väijyksissä.



Emojäniksellä oli enää ainoastaan yksi tie.
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Hän laski korvansa luimuun, jotta tuuh mahdollisim-
man vähän olisi esteenä, ja ui nopeammin eteenpäin
myrskyä ja laineita vasten. Pitkän, vaivaloisen matkan
jälkeen kylmässä vedessä oh hän vähällä saavuttaa toi-
sen rannan ruohikon, mutta silloin telkesi kiinteä, aje-
lehtava lumisohjo hänen tiensä. Tuuh läheisellä ranta-
penkereellä päästi kamalan äänen, joka muistutti näl-
käisen ketun ulvontaa ja riisti häneltä kaiken rohkeuden
ja kaiken voiman, ja hän ajautui takaisin, ennenkuin
ehti vapautua vastaanvirtaavasta esteestä.

Jälleen hän ponnisti eteenpäin, kuitenkin hitaasti,
yhä hitaammin, jakun hän vihdoinkin saavutti korkean
kaishkon suojan, ohvat hänen jäsenensä kangistuneet,
hänen viimeiset voimansa käytetyt, hänen pieni sydä-
mensä alkoi uupua, ja hänelle oh aivan samantekevää,
odottiko kettu häntä vaiko ei. Halki ruohikon pääsi hän
vielä onnellisesti; mutta keskellä kiemurakasvien sala-
kavalia köynnöksiä alkoi hän tulla epävarmaksi; hänen
heikot ponnistuksensä eivät häntä enäämaallepäin autta-
neet, ja hänen ympärilleen kasaantuva jääteki eteenpäin
pääsemisen aivan mahdottomaksi. Kangistuneet jäse-
net kielsivät palveluksensa, pieni untuvapeitteinen nenä
ei enää nytkähdellyt hermostuneesti sinne tänne, ja us-
kolliset, ruskeat silmät sulkeutuivat ikuiseen uneen.
Siellä ei odottanut mikään kettu, repiäkseen häntä ah-
nailla hampaillaan.

Tuppukorva oli paennut vainoojansa ensimäistä hyp-
pyä, jakun hän jälleen oh hieman tointunut kauhustaan,
tuli hän juosten takaisin, ohjatakseen harhaan verivihol-
listaan ja auttaaksensa äiti parkaansa. Hän tapasi van-
han ketun tiellä, lammikon toisella puolella, houkutteli
hänet kauvas syrjäpolulle ja tuotti hänelle vertavuota-
van haavan päähän piikkilanka-aitauksessa. Sitten hän
tuli rannalle, etsi ja nuuski ympäriinsä jakoputti; mutta
kaikki hänen etsimisensä oh turhaa, pikku äitiä ei ollut
missään löydettävissä. Hän ei nähnyt häntä enää kos-
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kaan eikä kukaan voinut hänelle ilmoittaa, mihin hän
oli joutunut; sillä hän nukkui viimeistä untansa ystävänsä
veden jäisessä helmassa, joka ei kerro mitään.

Pieni äiti parka! Todellinen sankaritar oli hän ollut,
kuitenkin ainoastaan yksi lukemattomista tuhansista,
jotka elävät sankaruuden nimeä vaatimatta ja vaikutta-
vat parhaansa mukaan pienessä maailmassaan ja lähte-
vät täältä ilman mainetta. Hän oli urhoollinen taisto-
lijatar kamppailussa olemassaolon puolesta, ja hän oli
laatua, joka ei koskaan kuole, sillä liha hänen lihaansa
ja henki hänen henkeään oli Tuppukorva, äiti eli hä-
nessä ja hänen kauttansa ja hän jalonsi rotuaan.

Tuppu asuu vieläkin rämeikössä. Olifant kuoli sa-
mana talvena ja hänen saamattomat jälkeläisensä jätti-
vät rämeen piikkilanka-aitoineen villiintymään. Yhdessä
ainoassa vuodessa se muuttui läpipääsemättömäksi erä-
maaksi, uudet kukat ja ohdakepensaat kasvoivat ja re-
vityt piikkilangat muodostivat lukemattomia sortolinnoja
ja piiloloukkoja, joihinketut jakoirat eivät uskaltaneet
hyökätä. Ja siellä elää Tuppukorva vielä tänäänkin; hä-
nestä on tullut iso, vahva jänis, eikä hän pelkää keitään
kilpailijoita, lukuisaa perhettä kutsuu hän omakseen,
ja suloisen ruskean vaimon on hän noutanut itselleen,
en tiedä mistä. Siellä asuvat hän jahänen lapsensa lapset
varmaan vielä monta vuotta, ja siellä saattaa heidät
nähdä päivänpaisteisena iltana, kun vaan tuntee heidän
merkkinsä ja osaa niitä oikein käyttää.



Valkean jääkarhun elämäntarina.
Kirj. Charles G. D. Roberts.

Pitkän napavyöhykkeen yön salaperäisessä hämärässä
ja äärettömässä kylmyydessä, missä kuolema on laajo-
jen jää- ja lumiaavikkojen ainoa asukas, syntyi nuori,
valkea jääkarhu. Yli lohduttomain lakeuksien puhalsi
lunta tuiskuttava pohjoisnapatuuli milloin sumeana ja
karheana levitellen kristalliluntansa, joka tanssi ja pyöri
ja puri kuin teräs, milloin kylmänä jakirkkaana, suuren
pohjantähden levollisena sen hävittävää raivoa katsel-
lessa. Milloin tuuli vaikeni, oh hiljaisuus myöskin pelot-
tava; sanomaton kylmyys hallitsi rajattomasti tätä tyh-
jää maailmaa. Ajoittain kelmeni tähtien kylmä tuike,
ja aamunkoitteessa leimahteli sinertävä sähköinen valo
ja hieman epämääräinen sinisenpunerva väreily kauhis-
tavassa hiljaisuudessa taivaan kannen alla.

Mutta nuori valkea jääkarhu - hänen äidillänsä oli,
vastoin rotunsa tapoja, ainoastaan yksi lapsi eikä kahta

ei tuntenut kylmyyttä eikä uuvuttavaa yksinäisyyttä,
ei nähnyt ollenkaan ikuista yötä, ei liikkumattomia tähtiä
eikä revontulten kylmää ja ilotonta tanssia. Vuoteella
kahden kallion välissä, yllään seitsemän tahi kahdeksan
jalankorkeudelta lunta, makasi hän äidin lämpimän tur-
kin rinnalla, varmassa suojassa maailmalta, yöltä ja
kylmyydeltä. Äiti, jonka lämmittävä hengitys piti pie-
nen kaarevan aukon suojelevassa lumikatossa, kulutti
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aikansa pelkkään nukkumiseen, sillä täyteläiset ihrapat-
jat, jotkaedellinen kesä oli hänen kupeilleen kasvattanut,
ravitsivat ja lämmittivät hänen jättiläisruumistaan.
Karhunpoikanen makasi myöskin suurimman osan pit-
kistä, yksitoikkoisista tunneista, silloin tällöin vain he-
räten juomaan. Ja hän kasvoi ihmeellisellä nopeudella
tämän lähteen luona, josta äidinmaito hänelle loppumat-
tomana herui.

Kuukausi seurasi toistaan, ja vähitellen alkoi pitkä yö
hitaasti väistyä kevään ja päivän tieltä; ja yhä vaan
nukkui emäkarhu ja laihtui laihtumistaan joka päivä;
ja yhä vaan nukkui karhunpoikanen ja vaurastui ja
nukkui ja lihosi ja kasvoi ja vahveni päivä päivältä elä-
män suurta, hirveää taistelua varten, joka häntä odotti
lumivuoteen kynnyksen toisella puolen.

Paitsi äkillistä muutosta myrskystä tyveneksi, päivän-
paisteesta revontulten tanssiksi, ei tässä jäätyneessä
maailmassa saattanut mikään vaihdella. Elämä oli sel-
lainen, miksi sen kylmyys ja pimeys pitkinavoimen meren
rantoja muodosti. Aallot huokuivat sinne kokoontunee-
seen jäähän ilmareikiä. Tuolta tuli usein mursu tai hylje
ja tuolla vaanivat salaa villit vanhat jääkarhut, jotka
olivat kovin levottomia pitkän talviunensa jälkeen. Vii-
sas emäkarhu sitävastoin oli, ennenkuin hän rupesi unen
ja äiteyden talvea viettämään, vetäytynyt syvälle sisä-
maan yksinäisyyteen. Hänen hiljaisen leposijansayllä,
missä hän lapsensa synnytti, ei yksikään elävä olento
liikkunut koko talvena, lukuunottamatta hoikkaa sinistä
kettua, joka kerran tahi pari varovasti juoksi pitkin
kapeaa vanhaa jälkeä, tahi suurta valkeaa napaseudun
pöllöä, joka leveillä siivillään lentää suhautti etelään-
päin, etsiäkseen kadonnutta lumihanhea.

Myöhään ja hitaisesti haihtui hämärä, jasitten, paljoa
myöhemmin kuin hämärä oli vaihtunut pitkän pitkäksi
päiväksi, tuli pohjoisnavan kevät. Silloin jokin puhui
vanhan emäkarhun sydämeen, ja hänkuuli sen pesänsä



Hiljaa kuin lumiaave liikkui jääkarhu poikasensa kanssa.

5
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syvyyteen. Hän tunkeutui heikon, huonontuneen lu-
men läpi ja vei voimakkaan perillisensä ulos valkeaan
erämaahan ja ohjasi tämän askeleet merta kohti. Hän
oli laiha ja hänen turkkinsa pörröinen, ja hänellä oli
hirveän nälkä; mutta hän astuskeli hitaasti, sillä karhun-
poikanen opetteli ensi kertaa uutta, hauskaa työtä, ni-
mittäin koipiensä käyttämistä. .

Pitkin rantoja oli vielä yhtämittaisia jäävuoria penin-
kulmittain; kuitenkin siellä, missä oh syntynyt virtoja ja
tulvia ja missä myrskyt olivat alkaneet nousta niitä hä-
vittääkseen ja teräksehharmaat aallot auringonvalaistes-
sa niitä lakkaamatta kalvoivat, siellä alkoi napaseudun
elämä. Merilinnut huusivat ja lensivät suurissa piireissä
tahi kohosivat vaaleanharmaissa, liitelevissä parvissa jo-
kaiselta esiinpistävältä mustalta kalliolta. Hylkeet pais-
tattelrOnt päivää ja haukkuivat pitkin vaaleansinistä
jäänreunaa, pitäen kauniit silmänsä lakkaamatta avoi-
mina vaaroja vastaan. Mursut piehtaroivat raskaina
aalloissa tahi nostivat päätänsä, niin että torahampaat
uhaten loistivat jään yläpuolella.

Keskellä tätä pelottavaa elämää, jota palava aurinko
jääkentille sirotti, tallusteli varovasti vanha emäkarhu
poikasensa kanssa. Hän väijyi kasaantuneiden jääläjien
takana, hiipi toisen läjän takaa toisen luo ja liikkui
hiljaa kuin lumiaave perheillä käpälillään. Siellä täällä
sattui hänen nopea iskunsa äkkiarvaamatta kallion juu-
rella nukkuvaan, lihavaan lumihanheen. Joskus osui
taas hänen käpälänsä salamannopea isku kiskaisemaan
jäälle kimaltavan kalan, joka oli hänelle, erittäin miel-
lyttävää ruokaa verisen hylkeenlihan vaihteeksi; jakun
päivänpaiste tuli yhä lämpimämmäksi jakesän lyhyt ja
nopeasti ohimenevä kuumuus lähestyi jalaskeutui maa-
han, silloin kohosi sulavan jään alta suojatuillarinteillä ja
etelään viettävillä mäenreunoilla rikas sammalten ja
esiinpistävien juurien muodostama matto, joka naaras-
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karhun tähän asti vain lihaan tottuneelle mahalle tun-
tui hyvin suloiselta.

Mutta ei ollut ravinnon etsiminen aina näin yksinker-
taista. Emäkarhulla oh tyydytettävänä valtaava nälkä,
sekä omansa että vierellään olevan voimakkaan nuoren
karhun, joka lakkaamatta käytti hänen elämänsä ja
voimansa lähdettä. Milloin hän näki hyljeparven lepää-
vän jollakin näkyvällä paikalla autiolla rannalla, minne
ei saattanut huomaamatta hiipiä, läksi hän jostakin
suojatusta paikasta sukeltamaan veteen ja ui niin ve-
den peittoon, että ainoastaan hänen kuononsa kärki
näkyi vedestä.

Viekkaimmalle ja varovaisimmallekaan silmälle ei
tämä veden pinnalla uiva nenä näyttänyt miltään vaa-
ralliselta. Se näytti vain pieneltä jääpalalta, mihin oli
tarttunut joku jäätynyt kasvi, tahi hieman häämöttä-
vältä sammalelta, eroten vain siinä, että se liikkui halki
tanssivien aaltojen välittämättä virrasta taikka tuu-
lesta. Koska hylkeet eivät meren puolelta odottaneet
mitään vaaraa, niin eivät ne paljoa välittäneet niinmität-
tömästä esineestä kuin aalloilla uivasta, eteenpäin liikku-
vasta nenästä. Kun emäkarhu oli päässyt tarpeeksi lä-
helle hylkeitä, jotka eivät mitään pahaa aavistaneet,
vaan jääkentällä vain kellittelivät ja päivää paistatteli-
vat, niin veti hän keuhkonsa täyteen ilmaa, sukelsi alas,
ui jälleen niin pian kuin mahdollista eteenpäin ja iski
käpälänsä lähimpään hylkeeseen.

Mutta eräänä päivänä teki hän huomion, joka oli vä-
hällä viedä äidin nuorelta karhulta, ja nuori karhu, joka
odotti uteliaana jääkasan takana, sai opin, jota hän ei
koskaan unhoittanut.

Rosoisella jäällä pesänsä vieressä loikoili kaksi pyö-
reää mursun poikasta, samalla kun heidän äitinsä kuor-
saten piehtaroi vedessä. Naaraskarhu katseli vasikoita
minuutin tahi kaksi nälkäisin silmin, sitten käänsi hän
selkänsä tuolle hauskalle näylle, ja marssi maalle päin
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jääkunnaitten ja vuorien vähin, ja nuori karhu kulkea
hölkytti tyytyväisenä hänen vierellään.

Tuskin oli hän päässyt mursunpoikasten näköpiiristä,
kun hän jo joudutti askeleitansa, niin että karhun poi-
kasella oli aika juokseminen voidakseen pysyä perässä,
kiersi mursujen pesälle ja ryömi salaa toiselta puolen
paikalle, missä vasikat lepäsivät. Tuuli puhalsi lujasti
häntä vastaan, hänen pehmeät käpälänsä eivät synnyt-
täneet mitään ääntä, ja hän itse pysyttelihe kokonaan
näkymättömänä. Varovaisesti katseli hän liikkeelle
lähteneen jääkunnaan takaa ja näki, että eräs lehmistä
oli noussut maalle ja asettunut vasikkojensa viereen päi-
vällislevolle. Silloin veti hän päänsä takaisin ja alkoi tark-
kaavaisesti tutkiskella kaikkea nenällään jakorvillaan.

Nuori karhu jäi jäljelle. Vihdoinkin hän oh niin kau-
kana, että uskalsi ajatella hyökkäämistä. Tuskin kah-
denkymmenen jalan päässä hän kuulee lehmän unisen
henkäyksen jäällä ja toisten loiskinan vedessä. Silloin
hän kokosi jänteittensä kaikki voimat, kunnes hän oli
jännitetyn jousen kaltainen, jahyökkäsi piilopaikastaan
nukkuvien kimppuun.

Kun turmio näin valkean karhun muodossa uhkasi
nukkuvia, heräsivät lehmä ja vasikka hirveässä kau-
hussa jakoettivat äkkiä vierähtää veteen. Vasikalle se
oli kuitenkin myöhäistä. Hän teki vaivaloisen liikkeen
päästäkseen pelastavaan elementtiin ja päästi kauhean
epätoivoisen äänen, ikäänkuin olisi tietänyt että turmio
häntä uhkasi. Raskas isku kohtasi häntä niskaan, ja
samalla kun hän jäällä levitteli kömpelöitä eviänsä voi-
mattomana ja velttona, tarttui karhu häneen äkkiä kiinni
ja alkoi kuljettaa häntä mukanaan. Kuitenkin huomasi
emäkarhu samassa silmänräpäyksessä hirveän, kömpelön
olennon ryömivän jäällä edestakaisin. Hän oh lujasti
vakuutettu, että se oli vasikkavainajan äiti eikä sen
vuoksi enää kiiruhtanut. Mutta emämursut olivat hä-
nen petollisia vastustajiaan.
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Jos hän olisi ruvennut katselemaan, olisi hän huoman-
nut jättiläismäisen, ruskeanharmaan vartalon, jolla oli

Etukäpälällään jääkarhu antoi jättiläismursulle iskun
toisensa jälkeen.

paksu ryppyinen nahka ja sen yläosassa kauhea, julma
pää ja pitkät ulospäinkääntyneet torahampaat; leveillä
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evillään liukui olento esille hänen takanansa. Karhun-
poikanen, joka piilopaikastaan tähysteli, näki vaaran,
mutta ei sitä ymmärtänyt. Seuraavassa silmänräpäyk-
sessä hyökkäsi hirviö esille ja painoi emäkarhun risti-
luiden kohdalta alas jäälle, samalla kun sen terävät
torahampaat vetivät leveän, punaisen viivan hänen
oikeaan hartiaansa.

Raivosta ja tuskasta möristen vapautti karhu itsensä
hyökkääjästään ja syöksyi julmistuneena hänen kimp-
puunsa. Etukäpälällään hän antoi tälle iskun toisensa
jälkeen. Jättiläismursun nahka oli kuitenkin sitkeä kuin
vanha vuota, ja vaikka emäkarhu joka iskullaan sai hä-
neen verisiä juomuja, ei hän kuitenkaan saanut synty-
mään mitään tuntuvaa haavaa. Pienet, syvässä olevat sil-
mät raivosta punertaen kohosi peto evillensä ja vyöryi
kömpelöllä, mutta vastustamattomalla voimalla kuin vuo-
ri eteenpäin, samalla kun hänkoetti saada vastustajatta-
rensa kumoon, ruhjoakseen hänet hirveillä torahampail-
laan. Taistelun aikana haukkui hän käheästi ja läähätti
ja korskui; samalla uivat mursunpoikaset jään reunalla
jakatselivat pienillä, typerillä silmillään taistelun menoa.

Vanha emäkarhu oli tästä ensimäisestä hyökkäyksestä
uupunut, hän tunsi tuskaa ja hänen takajaikansa kiel-
sivät häneltä lujasti palveluksensa. Mutta sittenkin hän
oli kömpelön vastustajansa rinnalla liiaksi näppärä,
antaakseen tämän ottaa kiinni itseänsä vielä kerran. Jos
hän olisi ollut haavoittumaton, olisi hän kenties vielä
voittanut siten, että olisi hänet vähitellen uuvuttanut
ja vihdoin tarttunut kurkkuun. Mutta nyt hän tunsi,
että häneltä itseltänsä verenjuoksun vuoksi saamastaan
haavasta alkoivat voimat vähetä.

Heti kun hän huomasi, että hänen voimansa rupesivat
loppumaan ja että hän ei voinut enää niin helposti vält-
tää vastustajansa pelättäviä hyökkäyksiä, valtasi hänet
pelko. Mitä tulisikaan karhunpoikasesta, jos hänet ta-
pettaisiin.
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Hän kääntyi nopeasti ympäri ja hyökkäsi suoraan
sinne, missä karhun poikanen vikisten odotti, nuuski
häntä liikutettuna ja vei hänet takaisin korjuuseen halki
harmaiden ja välkkyvien jääkallioiden. Tämän onnet-
tomuuden jälkeen ei emäkarhu käynyt jahdissa yhteen
tahi kahteen viikkoon, vaan pysyttäytyi ainoastaan
sisämaassa päivänpaisteisissa laaksoissa ja nuoleskeli
haavojansa. Hän nautti ravinnokseen vain meheviä juu-
ria jahentoja ruohoja, joitamaasta kohosi nopeasti kaik-
kialla, missä vaan lumi suli. Sellainen puhdas ja verta
virvoittava ravinto paransi hänen haavansa pian, ja
raittiilla voimilla ja uudella halulla punaiseen liha-
ravintoon ryhtyi hän jälleen viekkaaseen hylkeenpyyn-
tiinsä; mursut hän sitävastoin ylpeänä jätti rauhaan.

Sillä aikaa saapui pohjoisnavan lyhyt ja suloisen läm-
min kesä, jonka aurinko ei mailleen mennyt, ja pohjan
lumiaavat alkoivat lähteiden solistessa saada hymyile-
vän, viheriän värin, ja nopeasti syntynyt keltaisten ja
punaisten kukkien loisto levisi ikuisen jäänreunoille, ja
kaikilla eteläisillä rinteillä, missä maata oli riittävästi
kukkien juuriaelättämään, nähtiin liiteleväin perhosten
lukuisat värit. Pienet siivekkäät seikkailijat lensivät
usein lumirajan toiselle puolelle, missä jo uskalsivat ryh-
tyä vaarallisiin lentoyrityksiin omien kötirajojensa ulko-
puolella. Nopeat liitelijät putosivat pian paleltuneina
maahan, ennenkuin löysivät paluutien, ja nuori karhu,
jonka huomiota herättivät nämät monenväriset pilkut
hedelmättömällä lumikentällä, juoksi huvitetun näköi-
senä niiden kimppuun niitä noppiakseen ja syödäkseen.

Niin oleskelivat nuori karhunpoikanen ja hänen äitinsä
koko kesän toistensa läheisyydessä. Harvoin he tapasi-
vat toisia karhuja, jotka samoilivat jäävuorilla tahi pur-
jehtivat lumilautoilla taikka tulivat päivänpaisteisiin
laaksoihin, ravitakseen itseään päivänvanhoilla ruohoilla.

Yhä äidin esimerkkiä seuraten oppi nuori karhu hyl-
keitä pyytämään, hyökkäämään nukkuvien merilintujen
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kimppuun, noutamaan varomattomia kaloja merestä
sekä väijymään tyhmiä jäniksiä tahi viekkaita kettuja;

Nuori jääkarhu juoksi pienien siivekkäiden seikkailijain
kimppuun.

mutta hänellä oli erinomainen vastahakoisuus uimiseen,
ja ainoastaan äidin takakäpäläin voimakkaasta vaati-
muksesta hän meni veteen.
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Mutta kun kesä alkoi kadota yhtä nopeasti kuin oli
tullutkin, näki nuori karhu olevansa yksin kauhistutta-
vassa maailmassa, ja se tapahtui näin. Eräänä päivänä,
kun he olivat nälkäiset jahänen äitinsä oli tullut jahdista
saamatta mitään saalista, toi tuuli kallioharjänteen takaa
väkevän ja suloisen tuoreen veren hajun. Varovaisesti
kuin kissa hiipi emäkarhu kallioiden ympäri ja nuori kar-
hu hiipi hänen jälkeensä hiljaa käpälillään. Sitä, mitä
he nyt näkivät, eivät he olleet koskaan ennen nähneet.
Lähellä rantaa oli kolme ihmistä nylkemässä japaloitele-
massa hylkeitä. Nuori karhu jäi äkkiä seisomaan. Hä-
nen luontainen vaistonsa varotti häntä, että ihminen on
vaarallinen, mutta vanhalta emäkarhulta, jolle ihminen
myöskin oli tuntematon, himmensi hänen vaistonsa tässä
silmänräpäyksessä hänen hidas järkensä. Sitäpaitsi oli
hän pahalla tuulella siitä, että nämä vieraat tunkeilivat
hänen jahtialueillensa. Ja mitä mitättömiä muukalaisia!
Jokaisenheistä, sen hän tunsi, voisi hän yhdellä käpälän-
iskulla kaataa maahan. Hänen silmänsä alkoivat vihe-
riöinä loistaa ja varovaisena ja viekkaana,pää eteenpäin
ojennettuna ja kita auki asteli hän julmistuneena jouk-
koa kohti, odottaen näkevänsä, että he heti pakenisivat
merelle ja jättäisivät saaliin.

Hänen tullessaan lähemmäksi keskeyttivät miehet
työnsä, nousivat ylös ja katsoivat häntä. Ensiksi he ei-
vät tehneet mitään, mutta huomatessaan, että oli tosi
edessä, meni kaksi heistä sivulle ja otti maasta jotakin,
joka näytti kahdelta pitkältä, auringonvalossa kimalta-
valta seipäältä. Sitte tuli toinen heistä esille ja suuntasi
kepin häntä kohti, niin että näytti siltä, kuin se olisi ollut
vaatimus taisteluun. Vihaisesti möristen hyökkäsi karhu
häntä kohti. Kepiltä näyttävän kapineen sisästä välähti
salama, ukkonen jyrähti ja pieni sininen savupilvi liiteli
kuin henki aalloilla. Se olisi voinut olla itse vanhan emä-
karhun sielu, kun hän vastustellen palasi samaan kau-
heaan ja autioon maahan, josta hän oli syntynytkin.
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Sillä heti kun tämä. pilvi hajosi, kaatui hän ja jäi liikku-
matta makaamaan.

Luoti oli lävistänyt hänen otsansa. Kun nuori karhu
näki äitinsä kaatuvan, valtasi hänet kauhu ja hän syök-
syi takaisin kallioiden väliin, kääntyi sitten ja juoksi
minkä kerkesi ja niin kauvan, että voimat loppuivat.
Hän huomasi olevansa jälleen pienessä suojatussa laak-
sossa, jossa hän äitineen oli usein makeita ruohoja syö-
nyt; sitten ryömi hän kaihon alle jalepäsi siellä tuntikau-
den kauhuissansa eikä uskaltanut hievahtaakaan.

Karhun poikanen tunsi hirveätä tuskaa ja epämää-
räistä pelkoa koko olennossaan. Pian ahdistivat häntä
kuitenkin vieläkin ankarammat nälän tuskat pyjmtiin, ja
hän tottui vähitellen uuteen elämään. Hän oli luonnoltaan
viekas, viisas ja taitava, ja kun pohjoisen napavyöhyk-
keen lähenevä pitkä yö alkoi heittää varjojansa jäälle ja
kallioille, olivat hänen lantionsa rasvan ympäröimät.
Laaksoissa alkoivat ruohot kiven juurissa paleltua ja
kadota ensimäiseen lumimyrskyyn.

Silloin valtasi uneliaisuus nuoren karhun, vaisto jahe-
räävä muisto veivät hänen askeleensa kauvas sisämaa-
han etäälle aaltojen kumeasta kuohusta ja jäätä kal-
vavista virroista, kunnes hän löysi korkean kallion juu-
relta paikan, suojapaikan* jonka ympärillä oli ikuinen
jää. Se oli sama paikka, jossa hän oli syntynyt, ja tähän
majaansa kyyristyi hän kokoon ensimäistä talviuntansa
nukkumaan; ja tuskin oh hän ehtinyt nukkua, kun jo
yhtämittaisen yön alkaessa hämärtää paksu lumikerros
laskeutui ja peitti hänet varmaan suojaan.

Ja kun kevät lyhyenä, ikäänkuin peljäten, tuli näille
autioille seuduille, oli nuori karhu suuri ja vahva ja eli
omienkäpäliensä työstä. Tällä kertaa ei sattunut kevät-
myrskyjä. Lämmenneet virrat olivat ilman tuulen tuot-
tamaa väkivaltaa tunkeutuneet jääkerrosten läpi. Niin-
pä tapahtuikerran, että nuorikarhu huomasi eräänä päi-
vänä leveän juovan itsensä ja mannermaan välillä. Hän



Silloin valkea karhu kohosi ylös ja nielaisi äkkiä
väsyneen lokin.
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oli suurella jäälautalla vaaninut hylkeitä eikä huomannnut
pyynti-innossaan, että hänen jääsaarensavähitellen ajau-
tui aavalle merelle. Hän syöksyi veteen ja ui maalle
päin, mutta hänen uintihalunsa loppui kohta, kun hän
pääsi lähimmälle jäälautalle, ja tämän takana uhkasivat
häntä jälleen aavat vedet. Ja hänen uusi olinsijansakin
ajautui ajautumistaan yhä kauvemmaksi merelle, le-
vottomana vaelsi karhu lautallaan, ojenteli jokaiselle
ilmansuunnalle päätänsä kohti raitista meri-ilmaa ja
nuuski levottomasti. Yhä uhkaavammaksi kävi hänelle
nälänaave. Hänen halunsa oli kaloihin, jotka leikkien
lähenivät jäälauttaa. Mutta yhä harvemmin onnistui
saaliin saanti.

Sitten hän kävi nukkumaan jäälle,näyttäen valkealta
lumiläjältä. Joskus tapahtui, että merellä harhailevat
lokit laskeutuivat levähtämään hänen valkealle turkil-
leen, aavistamatta, että he siihen kuolemakseen istuu-
tuivat. Sillä silloin valkea karhu kohosi ylös ja nielaisi
äkkiä väsyneen lokin. Vihdoin eivät voimat siihenkään
enään riittäneet ja hän jäi peräti väsyneenä paikalleen
makaamaan.

Täten kuluivat päivät kulumistaan. Purj ehtipäkerran
laiva siitä ohitse. Kapteeni huomasi pohjan pörheän ku-
ninkaan ja lähetti merimiehensä sitä tappamaan, otta-
maan nahan ja tuomaan pöytään maukkaat koivet.

Pyssyineen lähestyivät he varovasti ja huolellisesti.
Mutta karhu ei liikahtanutkaan paikaltaan. Voimatto-
mana se lepäsi jäällä ja katseli ihmisiä avuttomasti ru-
koillen. Silloin merimiehet hämmästyivät ja veivät lai-
han karhu paran laivaan, ruokkivat sitä matkalla ja lah-
joittivat sen kotimaassaan eläintieteelliseen puutarhaan.
Kukaan heistä ei saattannut häntä tappaa. Karhu oli
virkistynyt ja asteli tylsästi tilavassa häkissään edes-
takaisin.

Kevään lähetessä ja kuuman eurooppalaisen auringon
alkaessa paistaa tuli hän itsepäiseksi ja vartijalleen vaa-
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ralliseksi. Hän ei syönyt enään, ja yhä sairaammaksi
ja surullisemmaksi hän tuli syksyn tullen. Ensimäiset
syystuulet tapasivat vaivaisen, kuolevan eläimen.

lumihiutaleet putoilivat hänen vankilaansa ja itätuuli
lennätteli kristallejaan hänen vuoteelleen. Karhu pai-
noi kuononsa kohti valkeaa, vilpoisaa lunta ja hengitti
huuruisaa ilmaa rautaseipäiden raoista. Autiot lumi-
vuoret luuli hän näkevänsä ja lumitasangot ja pohjan
komeat revontulet. Ja lihavien mursujen haju tuli hä-
nen mieleensä.

likaisessa, viheliäisessä lätäkössä, joka oli syntynyt
nopeasti sulaneesta lumesta, näki vartija erään lämpöisen
yön jälkeen valkoisen karhun kuolleena.



Voikko.
Hevostarina.

Kirj. Bjömstjerne Björnson.

Björgan oli ennen Dovrevuoristossa olevan Kviknen
pitäjän pappilana. Talo on korkealla vuoren kyljessä
aivan yksiksensä; pienenä poikana oli tapani seisoa ar-
kihuoneen pöydällä ja ikävöiden katsella niitä, jotka tal-
vella luistellen kiitivät eteenpäin pitkin jokea tahi ke-
sällä leikkivät sen rantatörmillä. Björgan oli niin korke-
alla, että siellä ei tuleentunut mikään vilja, jonka vuok-
si se sittemmin myytiin eräälle sveitsiläiselle meijerin-
hoitajalle ja pappilaksi ostettiin toinen talo laaksosta,
alemmalta paikalta. Talven tulo Björganiin oli erittäin
aikainen. Eräs peltotilkku, jonka isä lämpöisenä aikaise-
na keväänä oli koetteeksi kylvänyt, oli eräänä aamuna
lumen peitossa; niitetty heinä sai yhtä usein lumiryöpyn
kuin sadekuuron niskaansa. Entäs kun talvi oli tehnyt
tulonsa! Pakkanen oli niin pureva, etten uskaltanut kos-
kea ulko-oven ripaan, sillä sormia kirveli kosketellessani
sen rautaa. Isänikin, joka oli syntynyt Randsvuonon
seuduilla ja oli siis melkoisen karaistunut pakkasta vas-
taan, täytyi usein naamus kasvojen suojana matkustaa
pitäjänsä laitakyliin. Eumi narisi jalkojen alla, ja milloin
oli useampia tulijoita, muodostui narina korvia särke-
väksi kitinäksi. Eunta oli usein suuren rakennuksen toi-
seen kerrokseen asti, pienet ulkohuoneet olivat aivan sen
peitossa, mäenkukkulat, aidat ja pensaat tasaisen valko-
vaipan alla; lakea lumikenttä levisi laajalle järven tapai-
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sena ja suurten koivujen latvat ikäänkuin uiskennellen
huojuivat siinä milloin korkeita kinoksia muodostavan,
milloin niitä jälleen tasoittavan myrskyn jälkeen. Sei-
soin pöydällä katselemassa hiihtomiesten lähtöä luotam-
me laaksoon, näin lappalaisten poroineen suhisten las-
kevan Röraasmetsästä tunturin kylkeä myöten alas laak-
soon ja nousevan sieltä ylös jälleen meidän luoksemme.
Ahkio vieri sinne tänne, enkä milloinkaan unohda, miten
pitkä jono vihdoin pysähtyi pihalle ja miten jokaisesta
ahkiosta kömpi pyöreähkö turkkimytty; tarkemmin kat-
sellessa olikin se pienenlainen, tyytyväisen näköinen ihmi-
nen, joka oh saapunut poronlihaa kaupittelemaan.

Kviknelaaksolaiset ovat viime aikoina kuulemma
muuttuneet valistuneeksi, reippaaksi seurakunnaksi
mutta siihen aikaan oh Kvikne tunnettu pahamainei
simmaksi pitäjäksi koko maassa. Ei ole niinkään pit
kää aikaa kulunut siitä, kun papin täytyi ottaa pistoo
lit mukaansa kirkkoon; toinen taas huomasi kirkosta
palattuaan kaikki talouskapineensa särjetyiksi. Sen
olivat noella mustiksi maalatut miehet tehneet ja sa-
malla säikähyttäneet puolikuolleeksi papinyksinään ko-
tona olevan rouvan. Edellinen pappi oh paennut sieltä
ja jyrkästi kieltäytynyt palaamasta takaisin. Seura-
kunta oh monta vuotta ollut ilman pappia, kun isäni

ehkä juuri siitä syystä sai paikan, sillä hänen
luultiin myrskyssäkin voivan pysäyttää veneen.

Muistuu vieläkin selvästi mieleeni, miten eräänä
lauantaiaamuna nelinkontin ryömin isäni virkahuoneen
portaita ylös, sillä ne olivat pesemisen jälkeen jäätyneet;
en ollut ehtinyt varsin monta porrasta ylöspäin, kun kau-
hea meteli ja jyske ylhäältä ajoi minut kauhistuneena
jälleen alas. Siellä ylhäällä oh paikkakunnan pahin
tappelupukari ottanut opettaakseen niskoittelevalle pa-
pilleen kansantapoja, mutta huomasikin ällistyksekseen
papin ensin tahtovan opettaa hänelle omiaan, hopulta
mies lensi aika kyytiä ulos ovesta ja saavutti neljällä
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harppauksella portin. Kvikneläiset eivättietäneet muuta,
kuin että heidän pappinsa tahtoi tyrkyttää heille suur-
käräjien laatimia lakeja. He tahtoivat häntä kieltää
m. m. panemasta koululakia voimaan; he olivat röyh-
keät isääni kohtaan, kokoontuivat mieslukuisasti koulu-
johtokunnan kokoukseen, väkivallalla keskeyttääksensä
toimituksen. Huolimatta äidin hartaista rukouksista
isä oli matkustanut sinne, ja kun ei kukaan uskaltanut
auttaa häntä koulupiirien jaossa y. m., niin hän jakoi ne
yksin parhaan ymmärryksensä mukaan, välittämättä
kansan uhkaavasta nurinasta; mutta hänen kotiin men-
nessään pöytykirjat kainalossa väistyivät kaikki ainoan-
kaan heistä koskematta häneen. Voipa kuvailla äidin
riemua, kun hän näki hänen ajavan kotia kohden, tyy-
nenä ja levollisena niinkuin aina.

Niissä oloissa ja semmoisella paikkakunnalla syn-
tyi Voikko! Sen emä oli suuri punaisenruskea Gudbran-
din laaksosta kotoisin oleva tamma, kaikkien ilo jasuo-
sikki; isä oli hurja musta vuonohepo. Veikosta ennustet-
tiin jo aikaisin, että siitäkasvaa voimakkain hevonen, mi-
kä miesmuistiin on niillä seuduin nähty, ja vaikka pääni
oli täpösen täyteen ahdettu sankari- ja taistelukerto-
muksia, katselin tuota älykästä varsaa kuin kumppania
ainakin. Se ei aina ollut minulle suopea; minulla on vie-
läkin oikean silmäni yläpuolella arpi muistomerkkinä sen
kaviosta; mutta siitä huolimatta seurasin yhtä uskolli-
sesti tammaa varsoineen, nukuin heidän kanssaan metsäs-
sä ja temmeltelin sen jaloissa laitumella. Mutta eräänä
päivänä olin seurannut niitä liian kauas. Päivä oli ollut
paahtavan kuuma ja minä olin nukkunut avonaiseen la-
toon, jonne kaikki kolme olimme menneet auringon sii-
mekseen; tamma ja varsa olivat sitten astuneet eteen-
päin, mutta minä olin jäänyt sinne unen helmoihin. Oli
jo myöhä, kun ne, jotka turhaan olivat minua huutaen
etsineet, palasivat kotiin ilmoittamaan, ettei minua oltu
tavattu. Kuvailla sopii, miten vanhempani säikähtivät,
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kaikki väki ulos etsimään, mäet ja metsät etsittiin,
purot, äkkijyrkät syvänteet tutkittiin, kunnes viimein
joku kuulee ladosta lapsen itkua, ja he löytävät minut
istumassa heinissä. Olin niin peljästynyt, etten pitkään
aikaan saanut sanaakaan suustani, sillä joku suuri eläin
oli katsellut minua tulisilmillä. Ei ole helppoa sanoa,
olinko nähnyt unta vai todella nähnyt jotain, varma
vain on, että vielä muutama vuosi sitten heräsin siihen,
että tuo hirviö muka seisoi kumartuneena ylitseni.

Voikko ja minä saimme pian tovereita: ensin
koiran, joka opetti minua näpistelemään sokeria, sitten
kissan, joka eräänä päivänä äkkiarvaamatta ilmestyi
keittiöön. En ollut milloinkaan ennen nähnyt kissaa; kal-
man kalpeana syöksin sisään, huutaen suuren hiiren tule-
van kellarista! Seuraavana keväänä oh meitä vielä
useampia, sillä silloin saimme pienen porsaan, ja joka
kerta, kun Voikko seurasi emäänsä työhön, pysyttelimme
me, koira, kissa ja nasku yhdessä. Aikaamme kulutimme
jotakuinkin hyvin, enimmäkseen nukkumalla yhdessä.
Noille kumppaneille annoin kaikki, mistä itse paljon pidin;
niinpä vein hopealusikan naskulle, että se oppisi syömään
siivommin; se koettikin, aikoen syödä lusikan. Kun mi-
nun oli määrä seurata vanhempiani alas laaksoon viemi-
sille, seurasivat koira, kissa janasku mukana. Molemmat
ensinmainitut tulivat mukana lautalle, millä meidän oli
mentävä joen yli, nasku röhki ensin vähän ja tuli sitten
uiden perässä. Meitä kestittiin kutakin asianhaarojen
mukaan ja illalla palasimme kotiin samanlaisessa mars-
sijärjestyksessä.

Mutta pian tuli minun jättää nämä kumppanini ja
pitää ainoastaan Voikko, sillä isäni pääsi Näässen seura-
kuntaan Romslaaksoon. Oli kummallinen päivä tuo mei-
dän muuttopäivämme. Me lapset ynnä hoitajattaremme
ajoimme pienessä talontapaisessa, joka oli asetettu työ-
reelle, niin ettei tuuli eikä lumi meihin pystynyt, isä
ja äiti taas edellä leveässä reessä monien ihmisten ympä-

6
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röimänä, jotka yhä uudestaan tahtoivat jättää meidät
hyvästi. En voi sanoa juuri tunteneeni erittäin ikävää,
sillä minä olin vain kuusivuotias ja tiesin, että minulle oli
Trondhjemista ostettu hattu,nuttu ja housut, jotkakaik-
ki saisin ylleni päästyämme perille! Ja siellä, uudessa ko-
dissamme saisin ensi kertaa nähdä meren! Ja olihan Veik-
ko mukana!

Täällä Näässen pappilassa, joka on maan kauniim-
pia taloja, sijaiten muhkeana kahden vuonon välissä,
vehreä tunturi yllänsä, koskia ja taloja vastaisella ran-
nalla, lainehtivia peltoja ynnä vilkasta liikettä laakson
pohjalla ja pitkin vuonoa tuntureja ynnä ulos; veteen
ulottuvia niemiä toinen toisensa vieressä, suuri talo jokai-
sen kärjessä täällä Näässen pappilassa, jossa voin il-
taisin seisoa ulkona katselemassa auringonsäteiden kar-
keloa vuorenrinteillä javuonon pinnalla,kunnes purskah-
din itkuun, ikäänkuin minut olisi saatukiinni pahanteos-
ta ja jossa suksillani jossakin notkossa voin pysähtyä
ikäänkuin kauneuden ja ikävän lumoamana, vaikken
voinut tunteitani selittää, jotka kuitenkin olivat
niin vahaavat, että suurimman ilon jälkeentunsin mitä
syvintä surua ja yksinäisyyttä täällä Näässen pappi-
lassa kasvoivat ja painuivat vaikutteeni mieleeni. Vilk-
kain niistä oli Voikon muisto; sillä täällä kasvoi sekin,
koitui sankariksi ja toimitti sankarin töitä.

Sen korkeus ei sanottavasti kohonnut keskimäärää
korkeammalle, mutta se oli verrattain pitkäruumiinen ja
niin leveä, että melkein nauratti. Väriltään se oli haljak-
ko, ennemminkeltainen kuin valkea, harj amusta, tavatto-
man tuuhea; se oli kömpelö, sävyisä eläin, —■ arkioloissa
aina altis ja tarkka. Sen, mihin oli tottunut, se toimitti
rauhallisena ja tyynenä kuin härkä ja perinpohjaisesti.
Paitsi sitä, että se teki enemmän kuin puolet kaikesta
maanviljelykseen ja halkojen hakemiseen tarvittavasta
hevostyöstä, veti se enemmänkuin puolet hirsistä uuteen
päärakennukseen ja moneen muuhun, jotka isäni lisäk-
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si rakennutti, huolimatta siitä, että ne olivat vedettävät
etäiseltä hankalalta takamaalta. Missä kaksi muuta he-
vosta ei tullut toimeen, siinä käytettiin Voikkoa, ja jos
vain ajokalut kestivät, niin kylläpä kuorma saatiin ko-
tiin. Mielellään se katsoi taaksensa renkien laittaessa sille
kaksin, kolminkertaista kuormaa; se ei hätäillyt, vaan täy-
tyi sitä pari, kolme, jopa neljäkinkertaa kehoittaa, ennen-
kuin se lähti liikkeelle, jasilloinkin se ikäänkuin koetteeksi
vetäisi parisenkertaa ja sitten vasta ryhtyi todenteolla
työhön. Verkalleen, askel askeleelta se kulki eteenpäin.
Tuli väliin uusi renki, joka tahtoi sitä totuttaa joutui-
sampaan menoon, mutta aina leikki päättyi siten, että
pojan täytyi tottua hevosen tapoihin. Ruoskaa ei mil-
loinkaan käytetty, sillä pianpa tuo mahtava työjuhta tuli
kaikille niin rakkaaksi, ettäkaikki kävi hyvällä. Mikäli
Voikko tuli paikkakunnalla kuuluksi, sikäli oli kunnia
saada sitä ajaakin.

Veikosta tuli pian seudun suurin ihme. Kun se kävi
paikkakunnan muiden hevosten kanssa laitumella taka-
mailla ja tunturien rinteillä, tahtoi se aina pitää itsensä
muita parempana. Se puri ja potki niitä, jotka luulivat
olevansa jotakin, ja pian talonpojat tulivat näyttämään
hevosiaan pappilaan, vaatien vahingonkorvausta. Vähi-
tellen he kuitenkin malttoivat mielensä, kun huomasi-
vat hyötyneensä, sillä Voikon jälkeläiset kunnostivat
itseänsä ja isäänsä! Mutta kuitenkin oli heille silmätik-
kuna sen tavaton ja epäämätön etevyys! Naapurimme,
luutnantti, ei sotilaana voinut alistua semmoiseen; hän
hankki kaksi gudbrandilaista oritta, komeita hevosia >

niiden oli määrä opettaa Voikkoa pysymään aisoissa-
Eyötiin vetoa puoleen ja toiseen; kiihkeästi odotettiin
tietoa, miten ensimäinen ottelu oli päättynyt tunturi-
laitumella! En senvuoksi milloinkaan unohda tuota iha-
naa helluntai-iltaa, kun seisoin ulkona kuunnellen tei~ren soidinta tunturin kylj eitä, kun muudan tyttö tuli
juosten ilmoittamaan luutnantin molempien hevosten
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toisiinsa nojautuen seisovan tahkokivien luona. Kaikki
riensivät sinne ja katso! siinä seisoivat molemmat
komeat eläimet vapisten ja verta vuotaen; ne olivat
saaneet tehdä tuttavuutta Voikon mahtavien hampai-
den jakavioiden kanssa! Pelko oh antanut niille voimia
hypätä pappilan korkeiden aitojen ylitse, eivätkä ne
tohtineet seisahtua, ennenkuin olivat ennättäneet ih-
misasuntojen luokse. Seuraavana päivänä kaikui Voi-
kon kiitos kirkkomäellä ja sieltä se levisi yli maiden ja
mantereiden.

Voikko sai nähdä sen surun, että eräs pojista, vilkas
raudikko, muutaman vuoden kuluttua tahtoi jakaa val-
lan sen kanssa. Mutta isä otti kurittaaksensa sitä sen
ensimäisessä kapinayrityksessä, ja kun rohkea poika ei
ottanut paetuksensa, vaan hirnahti uhkaavasti, syttyi
ottelu, jolloin ne lähestyivät toisiansa takajaloillaan,
kiersivät etujalat toinen toisensa kaulaan ja rupesivat
painimaan. (Oriit taistelevat aina sillä tavalla.) Ensin
seisoi nuori hurjastelija suorana kuin viulunjousi, kohta
sen perästä se oli maassa pitkällään ja sen täytyi vas-
taan ottaa isällinen kuritus. Sitä olin minä katselemassa.

Melkein joka kesä kävi niillä seuduin karhu kaata-
massa lehmiä ja lampaita meiltä ja muiltakin. Vähä vä-
liä kuulimme paimenpojanhuutavan jakoiranhaukkuvan;
silloin soitettiin kelloa, työväki tuli rientäen ylös met-
sään varustettuna pyssyillä, kirveillä ja rautakangilla,
mutta tavallisesti he tulivat liian myöhään; joko oli
koira jo häätänyt karhun karkuun tahi oli elukka revit-
ty, ennenkuin apua ehti saapua. Hevoset osasivat parem-
min puolustautua, mutta tapahtui kyllä silloin tällöin,
että otso tappoi hevosenkin, joko siten, että houkutteli
sen suohon, jonne hevonen vajosi ja sillä tavoin joutui
helposti saaliiksi, tahi ajoi sitä takaa, kunnes syöksi sen
alas joltakin kalliontörmältä. Eräs kesä varsinkin oh
vaikea; tuskin kului viikkoakaan, ettei karhu ahdis-
tellut karjaa; äkkiä tulivat hevoset aivan tallin luokse va-



85

pisten pelosta, kun karhu ajoi niitä takaa. Mutta Veik-
ko ja se tamma varsoineen, jota se vahvalla rautaken-
käisellä kaviollaan puolusti, eivät milloinkaan tulleet.
Viimein emme tietäneet, miten niiden oli käynyt; paime-
net eivät olleet moneen päivään kuulleet tammankellon
kilinää. Kun oli tullut pitkällisiä sade- ja myrskypäiviä,
jolloin hevosten yleensä oli tapana tulla kotinurkille,
jopa usein asettua aivan tallille vievän veräjän eteen, ei-
kä Voikkoa suojattineen kuitenkaan oltu nähty, lähetet-
tiin rengit miehissä metsään niitä hakemaan. He etsivät
enimmäkseen suoperäisiltä mailta, luullen mesikämmenen
ehkä houkutelleen sinne taistelunhaluisen hevosen, siellä
voittaneen sen ja sitten tappaneen sekä varsan että tam-
man, joka tietysti koetti puolustaa omaansa. He etsi-
vät etsimistään, huomaamatta mitään epäiltävää; otson
jälkiä näkyi kaikkialla, mutta ei mitään merkkiä tais-
telusta hevosten kanssa. Renkien siinä keskustellessa
ja lähestyessä metsän parasta laidunkohtaa huomaa
yksi heistä suon reunalla tamman ja varsan jälkiä, mi-
ten ne lakkaamatta olivat kulkeneet ympäri samalla
paikalla, ja tuo oli tapahtunut aivan äskettäin, var-
maankin vielä samana päivänä. Rähemmin tutkiessansa
he huomasivat todellakin suon sotketuksi kiivaassa
taistelussa. Rengit hämmästyivät kovin ja tahtoivat
saada tarkemmin selvää asiasta. Aivan suon reunalla
huomasivatkin he niin hevosen kuin karhunkin takajalan
jälkiä; siinä olivat molemmat nousseet takajaloilleen,
karhu oli vetäytynyt takaperin suohon houkutelluksensa
hepoa, ja hevonen perässä. Karhun leveitä kämmeniä
ja jalkoja suomaa kannattaa paremmin kuin hevosen,
joka vajoo liejuun ja tarttuu siihen. Mutta sillä kertaa
karhu oli erehtynyt. Voikko tosin oli vajonnut, mutta
lanteidensa jättiläisvoimilla se oli kiskaissut jalkansaylös
liejusta, vahvoilla kengillä varustetuilla etujaloillaan
polkenut vastustajaa ja terävillä hampailla sitä purrut -—•

ja kohta olivat jo mesikämmenen takajalkojen jäljet
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näkymättömissä, ja sen sijaan oli nähtävänä tarkka jäl-
jennös sen turkista, tuossa uusi ja vielä uusi pitkin suo-
maan pituutta; se oli keikahtanut kumoon eikä enää
päässyt pystyyn, vaan kieriskellen väistynyt, siten suo-
jellaksensa itseään raivoisan hevosen potkuilta ja pure-
milta, ja sitä oli jatkunut/kunnes jälleen olivat pääs-
seet kiinteälle maaperälle. Taistelutantereen tarjoaman
näyn elähyttäminä teroittivat rengit silmänsä ja korvan-
sa, ja voivat,,ilma kun sateen jälkeen oli läpikuultava ja
väräjävä, kuulla tamman kellon kilinän vuorenrinteessä
olevasta lehtimetsästä. He riensivät sinne mutta Voik-
ko tuli heitä vastaan, vihasta säihkyvin silmin, kieltäen
heitä sen enempää lähestymästä. Voikkoa tuskin saattoi
tuntea. Pää pystyssä, harja liehuen tuulessa se juoksi
tamman ja varsan ympärillä suuressa piirissä ja vasta pit-
kän houkuttelemisen perästä sille muistui mieleen, että
tuttuapa väkeä siinä tuhkin.

Tämä Voikon suurtyö tuotti sen nimelle semmoista
kunniaa, että sen nimi »Pappilan Voikko» muutettiin
»Karhu-Voikoksi». Vähä väliä se oli ottelussa karhun
kanssa. Oli muuten vaarallista pitää niin hyvää oritta
hyvästi kengitettynä takamailla; mutta muut oriit tun-
sivat Voikon tavat ja pakenivat, ja jos joku niistä oli-
kin kyllin tyhmä jäädäksensä ottamaan vastaan selkä-
saunan, niin katsottiin Voikon suhteen sormien lomit-
se sen kuuluisuuden takia. Pitihän hevosen, joka löi
karhun maahan, saada tehdä mitä hyvänsä.

Miten sitä ihailtiin, näkyi parhaiten, kun meidän,
mikä harvoin tapahtui, täytyi käyttää sitäkirkkohevose-
na. Milloin koko perhe läksi ajamaan, täytyi Voikon ve-
tää meitä kolmea, neljää kappaletta vanhoissa kieseissä,
joissa ei juuri istuttu huvin vuoksi. Kun eivät mitkään
tavallisista koru-ajokaluista olleet kyllin suuret sille,
täytyi sen juosta lönkyttää työajokaluissaan, jakun vie-
lä tuo tuuhea, uppiniskainen otsaharja sillä aina oli sil-
millä, niin ei se suinkaan näyttänyt kirkkohevosen nä-
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köiseltä. Täytyi aina panna se jäljestä kulkemaan, sillä
se joko ei tahtonut juosta, vaan ainoastaan astua niinkuin
työkärryjä vetäessä, tahi tahtoi se viedä kirkkoväen kaik-
kia samoja metsäteitä, joita se oli oppinut työssä ollessaan
käymään. Mutta jos se vaan kulki taempana, niin se
seurasi mukana omalla tavallaan; kun toiset hevoset
juoksivat, lönkötti Veikkokin ja niin saapuivat kieseisssä
istujat hölkyttäen ja ikäänkuin aaltojen heittäminä, jopa
kerran aivan merikipeinä perille. Kirkolla sitävastoin
kaikki muuttui. Siellä kun oli suuri joukko muita hevo-
sia, Voikko nosti heti päänsä pystyyn ja hirnahti tais-
telunhimoisesti. Siihen vastattiin ylt’ympäri ja hepo
tahtoi heti kiesineen päivineen heittäytyä taisteluun,
mutta pidätettiin, riisuttiin ja pantiin liekään. Sillä oli
oma liekaköytensä mukana ja se sidottiin aivan tunturin
lähelle, jotta olisi niin kaukana muista hevosista kuin
mahdollista. Mutta kun sitä halutti päästä toisten luok-
se, se kiskasi liekaansa, nousi takajaloilleen, pudisti har-
jaansa ja hirnui! Enemmän oli väkeä sen ympärillä kuin
kirkossa; sen ollessa hiljaa sitä taputeltiin ja hyväiltiin,
sen rinnan leveyttä,kaulaa jakylkiä mittailtiin, jopamuu-
tamat avasivat sen suutakin, katsellaksensa hampaita,
mutta heti kun joku muista oriista hirnahti, niin se kis-
kasi itsensä irti katsojista, nousi takajaloilleen ja kiljah-
ti vastaukseksi se oli kaikista komeinta, mitä he ikinä
olivat nähneet. Minä puolestani en ole milloinkaan
myöhemmin niin paljon ylpeillyt mistäänkuin silloin Vei-
kosta, seisoessani siinä talonpoikain keskellä ja kuulles-
sani heidän ihailevia kiitossanojaan.

Jätän sen tähän kunniansa kukkuloille. Jouduin
ulos maailmaan ja sain muita ihailun esineitä ja muita
sankareita seurattavakseni.



Juoksija Jalon historia.
Hevostarina.

Kirj. Jae. Ahrenberg.

Vaikka jo oli ilta tulossa elokuun lopulla, lähetteli au-
rinko vielä kuumia vinosäteitään Kristian Kommosen tu-
paan. Kärpäset surisivat tyytyväisinä ja iloisina aurin-
gon paisteessa isännän ympärillä, joka istui tuvassa ik-
kunan luona ja näytti värähtämättä katselevan kahta
palsamia, jotka jäykkinä ja tulipunaisina kukoistivat,
kumpikin halkinaisessa posliinikupissaan ikkunan lau-
dalla. Kristian oli siinä istunut jokauan, katsellen pal-
samin lehtien ja kukkien välitse ulos pitkin kujosia,
ikäänkuin odotellen jotakuta. Hän oh kaiketi jo ehtinyt
ohi keski-ijän, mutta näytti paljon vanhemmalta. Sil-
mät olivat syvällä päässä ja kasvot hyvin ryppyiset.
Hänen vaimonsa kalisteli kuteessaan suksia, kaiteita ja
sukkulaa, mutta ei hänkään näyttänyt olevan kokonaan
kiintynyt työhönsä, sillä milloin hyvänsä Kristian hiljaa
liikahti, katsahti hänkin levottomasti työstään oveen
päin; hänkin näytti odottavan jotakuta.

Äkkiäpä astuikin lautamies Laurikainen tupaan,
tervehti ja pudisti vahvasti kättä isännän ja emännän
kanssa, jotka eivät näyttäneet iloitsevan vieraan tulosta
eikä sitä oudoksuvankaan. Lautamies kävi istumaan
pöydän päähän, oli hyvän aikaa vaiti, sytytti piippunsa
ja arveli viimein, että olipa aikakuuma näin kello viiden
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ajaksi iltapäivällä, johon vastustamattomaan totuuteen
Kristian lisäsi, että lämmin kyllä teki hyvää kauralle.
Viimein sulivat keskustelun juonet: puheltiin päivän
asioista, kurssin alenemisesta, viljan hinnoista kotona
ja Venäjällä, kalastuksesta ja käräjistä. Nyt oli lauta-
mies johtunut siihen, johontahtoihin päästä. Hän nousi
verkkaan ylös, astui uunin luo, kopisti poron piipustaan
ja sanoi ikäänkuin ohi mennen;

»Sinne olette tekin muuten kutsuttu.»
»Käräjiin! minäkö? Kuka minua sinne kutsuu?»
»Jegor Timofeitsh Ivanov, naapurinne.»
»Hm, no, mitähän sillä nyt taas lienee? Siitäköhän se

selkäsaunasta, jonka sai minulta toissa keväänä?»
»Ei toki, selkäsauna on saatu ja pidetty lahja; nyt se

on tästä Jalon historiasta, oriista, hänen juoksijastaan.»
»No, mitä se minuun koskee?»
»Niin, en minä tiedä, mutta tulkaahan vain nyt huo-

menna, niin saatte tietää.»
Ja syläistyään pari kertaa oikein pontevasti ja hengäh-

täen helpommin lautamies nousi ylös, sanoi jäähyväiset
ja läksi.

Kristian raapi tuuheata tukkaansa ja astui verkalleen
ulos. Levottomasti käveli hän tiluksillaan, huokaeli
raskaasti nyt, kun oli yksinään, ja palasi vasta myöhään
illalla kotiin.

Koska vielä tuntui kuumalta tuvassa, istahti hän rap-
pusilleen nauttimaan illan viileyttä. Yö oli kostea ja
lämmin; tähdet pilkottivat unisesti ilman lävitse, joka
ohuen harson tavalla verhosi taivaan kantta. Täys’kuu
nousi tuolta suon päältä hiljaisessa komeudessaan; se
katseli keltaisena ja isona harvan hongikon lävitse, joka
kuihtuvaisena ja kituvaisena kasvoi mättäissä raudan
sekaisessa vedessä. Viimeinen tynnyrilintu sirisi met-
sässä jakehrääjä lenteli ikäänkuin juovuksissaan, milloin
oikealle milloin vasemmalle, ylös ja alas, katosi silloin
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tällöin näkyvistä yön pimeään, painautui matalaksi teil-
le ja poluille, istui matalana puiden oksilla ja kehrätä
hyristi. Ihmiset kammoavat kehrääjää, jase kammo ehkä
myöskin vaikutti, että, Kristianista tuntui kaikki niin
surulliselta ja masentavalta. Luonto näytti hänestä
sellaiselta, kuin hänen mielialansa antoi hänen sitä huo-
mata. Tuota Jalon historiaa hänen oli aivan mahdoton
saada pois mielestään. J aloon liittyivät kaikki muistot
hänen elämänsä viimeksi kuluneelta ajalta. Kaikki
mitä hän oli uneksinut ja ikävöinyt, kaikki, mikä oli tus-
kastuttanut ja pelottanut häntä ja painautunut hänen
muistiinsa, kaikki se oli koskenut Jaloa. Miten hyvästi
hän muisti, milloin Jegor Timofeitsh Ivanov avasi kaup-
papuodin Tervolan kylään. Kaikkea, mitä ennen oli
täytynyt noutaa kaupungista, voitiin nyt saada Jegor
Timofeitshiltä. Tämä Jegor, miten hän oli ollut imar-
televa ja nöyrä, miten hän oli tunkeutunut jokaisen suo-
sioon!

Se oli silloin, kun Jaio oli noin kolmannella vuodellaan.
Jegor oli ollut kaikkein palvelija. Koukussa kuin link-
kuveitsi oli hän tarjonnut tupakkaa ja piittinää, sanonut:
»peivee» ja»hyvesti» ja»ole hyve»—• »eikö raha, no ei mite

toine kerta, kirjota kirja toine kerta, isentä». Se
oli niin mukavaa, mutta kun vuosi oli lopussa, niin hä-
nen kirjansa oli täyteen kirjoitettu, ja kaikista niistä
pikkuostoksista tuli iso summa. Ja jos ken tarvitsi lai-
naa, niin keliäpä silloin oli rahaa, jos ei Jegorilla. Hän
kyllä otti kaksitoista prosenttia; mutta sittepä siinä ei
ollutkaan mitään mutkia, asianajajia, tuomareja, lauta-
miehiä ja muuta sellaista. Ja kukapa ei tarvinnut ra-
haa niinä aikoina! Sitä tarvitsi koko maailma ja Kris-
tian myös. Ja kun neljä vuotta oli kulunut, silloin oli
Jegor Timofeitsh Ivanov muuttunut kaikkein palveli-
jasta kaikkein herraksi. Nyt oikeni hänen selkänsä tuo-
ta pikaa; hän tuli jäykäksi kuin puukkoveitsi; nyt oli
toinen ääni kellossa.
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»Tyhmeliini, kylvätkö ruista siihen? Ei, kauraa si-
nun pitää kylvää; en minä saa ruista myödyksi tähän
aikaan! Tarvitsetko sinä rahaa lehmän ostoon, sinä,
jolla tuskin on ruokaa sillekään lehmälle, joka sinulla on?
Eipäs!»

Hän möi kauran talonpoikain pelloilta ennen, kuin se
oli leikattukaan. Hän hakkautti heidän metsänsä puik-
si ja puikoiksi ilman mitään; mainitsihan vain heille, jos
viitsi, niin tekevänsä. Ja miten kasvoi tuo hirvittävä
velka. Se oli pohjaton, kyllästymätön kuin filistealais-
ten Molok. Kaikki katosi sen avaraan kitaan. Se ei
koskaan tyytynyt mistään uhreista eikä vähennyksistä,
joiksi sille kuljetettiin tervaa, puita, talia, harjaksia, ko-
konaisia lampaita, rapuja, lintuja ja kauroja. Kristian
oli pahemmin kuin kukaan pulassa tästä naapuristansa.
Heidän tupansa olivat näet nurkakkain. Hän tiesi pa-
remmin kuin muut, mitä merkitsee olla velassa. Ihan
oli, kuin joku olisi kalvanut lihaa ja imenytydintä hänen
luistaan. Hän tunsi välistä olevansa ihan voimaton tätä
julmaa vihollistansa vastaan ja oli jo aikonut keppiker-
jäläisenä lähteä pois koko paikasta, päästäkseen taas
kerrankin vapaaksi. Mutta kun hätä oli suurin, silloin
oli apukin lähinnä. Apu, se oli Jalo, joka silloin, Mi-
konpäivän aikaan, oli kuusivuotias.

Ja millainen eläin tämä J aio sitte oli! Sen musta kar-
va välkkyi sileänä kuin silkki. Sivulta katsellessa näkyi
tummempia ja vaaleampia ympyröitä ristiluilla ja lau-
tasilla. Ja millainen häntä ja harja sillä oli, tuuhea ja
vähän kiharainen! Kaviot olivat kuin teräksestä taotut;
rintaan mahtui ilmaa kuin palkeihin. Silmät olivat sillä
kuin merikotkalla. Eikä se nähnyt ainoastaan kauas;
se näki myöskin sumussa, lumituiskussa ja pimeässä.
Kuitenkin vielä suurempi, kuin sen kauneus ja muodon
sievyys, oli sen sielun jalous. Se oli ylpeä. Piiskan si-
vallus oh häväistys, joka voi saattaa sen raivoon. Se oli
taipuvainen, vaikka väkevä; se oli hyväilevä, vaikka val-
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laton. Ja miten kiitollinen sydän sillä oli! Se siveli läm-
mintä, samettipehmoista turpaansa pitkin Kristianin
käsivartta joka kerran, kun isäntänsä antoi sille suolaa
jaleipää, kauroja tai sokuripalan. Se elukka oli parempi
kuin moni ihminen, ihan varmaan parempi kuin hänen
tottelematon tyttärensä jakiittämätön vävynsä. Oliko
kukaan nähnyt sen säikkyvän? Ei, ei itse pakolaista-
kaan! Oliko se koskaan kompastellut? Ei milloinkaan,
ei pahimmassakaan alamäessä. Sellainen oli J aio, paras
elukka koko Suomenmaassa. Tuskinpa oli edes Venäjäl-
läkään sen vertaista. Kun velat rasittivat Kristiania
kaikkein pahimmin, kun Molok avasi kitansa ja vaati
enemmän uhreja, yhä lisää uhreja, meni Kristian talliin,
siisti Jaloansa, voiteli sen kaviot mustiksi, palmikoitsi
sen harjan ja taputteli sen säkää. Ja aina hän varmaan
tiesi palaavansa tallista iloisempana, kuin sinne meni.

Kun Jegor Timofeitshin saamiset kasvoivat Kristia-
nille liian suuriksi, niin että hän ei enää keksinyt mitään
keinoa päästä irti tuosta nylkyristä, valjasti Kristian
Jalonsa keveän reen eteen ja ajoi Viipuriin puhuttele-
maan asianajajaa, itse »Syöteriä». Hän ei voinut miten-
kään uskoa, että Jegor oli kirjoittanut kirjaansa oikein.
Hänen vähäiset pikku ostoksensa, vähä tupakkaa ja hir-
siryynejä, kahvia ja sokuria, ei niistä mitenkään voinut
tulla niin suurta summaa. Ei ne asiat millään tavalla
voineet olla oikein. Entä hänen koronkiskomisensa sitte!

Miten hyvästi hän muisti sen matkansa! Oli kylmä,
kirkas tammikuun päivä. Immi, tasaisena kuin järven
peili, peitti peltoja ja niittyjä. Aitain, kekojen ja vyö-
rykivimöhkäleiden varjot olivat sinipilkkuja valkoisella
peitteellä. Pulmunen lentää räpytteli pakoon hänen
edeltään; harakka nauroi hyvitiänsä, aidoilla kiikuskellen,
ja Sipi, suippokorvainen ja villahäntäinen karhukoira,
juosta laukkasi Jalon edellä, joka sievästi liikutteli ka-
vioitaan, ikäänkuin huvikseen vain. Kyllä siinä matka
luisti, Se oli niin iloista, että rasittava levottomuus, joka



93

oli Kristiania ahdistanut, melkein kokonaan haihtui.Kris-
tian oli jo päässyt lähelle Papulan kaupunginosaa, kun
kuuli takanaan jonkunhuutelevan. Hän otti piipun suus-
taan, kallistihe katsomaan taakseen ja näki jonkun aja-
van pienessä kilpareessä täyttä laukkaa jäljestä ja viitto-
van ketunnahkarukkasellaan. Kristian pysäytti ja ta-
kaa ajaja, pieni, kömpelöliikkeinen, turkkipukuinen her-
ra, jolla oli hiirakko ruuna valjaissa, saavutti hänet pian.

»Hyvää päivää, isäntä! Onpa teillä oiva juoksija,»
sanoi hän innokkaasti, pureksiessaan jäisiä viiksiänsä.
»Niin, sanonpa niin, kuin tosi on, hyvästikin neljännes-
tunnin olen ajanut, minkä suinkin pääsin, enkä ole ta-
voittanut teitä. Mistä se hevonen on? Kenen se on?
Mitkä sen emä ja isä olivat? Miten vanha se on? Kat-
soppas, millainen rinta ja millaiset jalat sillä on!»

Ja ajaja nousi reestään tarkemmin katselemaan Jaloa.
Kristian oli hyvillään, jopa vähän ylpeäkin, vastaili ky-
symyksiin, mikäli tiesi, ja kiitteli hevostaan vieraalle,
joka näytti vallan hurmaantuneelta.

»No, tottahan tulette kilpa-ajoon ylihuomenna. Tuol-
laisella hevosella kuin teidän on, on se ihan teidän vel-
vollisuutenne. Minä olen ratsumestari T. ja olen palkin-
totuomareita; muistakaa, ensimmäinen palkinto on tu-
hat markkaa.»

Kilpa-ajoista oli Kristian kyllä kuullut puhuttavan.
Olipa hän joskus ajatellutkin niitä; muttatavallisesti saa-
daan maalla tietää, mitä on tapahtuva, vasta sitte, kun
se jo on tapahtunut. Mutta nyt miksikä ei, koska hän
kuitenkin oli kaupungissa.

Kristian lupasi tulla ja kädenlyonnilla vahvistettiin
sopimus. Jalo oli kiireissään menemään jakatosi lähim-
män mäen taakse kuin leimaus ihmettelevän ratsumesta-
rin näkyvistä.

Kristian ajoi kilpaa. Mitkä ihanat päivät, mikä kun-
nian ja riemun aika Jalolle ja hänen isännälleen! Ei
ollut ainoatakaan sanomalehteä maassamme, jossa ei
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puhuttu Jalosta ja hänen isännästään. Sähkösanomia
lenteli ympäri maata J aion urhotyöstä. Sen juoksu oli
meillä tavatonta, se otti loistavasti ensimäisen palkin-
non vanhoilta, kokeneilta kilpajuoksijoilta. Vielä nytkin,
kun Kristian istui raskasmielisenä ja suruisena porstu-
ansa rappusilla, levisi hänen kasvoilleen päiväpaisteinen
hymy, hänen muistellessaan tuota ihanaa päivää. Var-
sin hyvin hän muisti sen: päiväpaiste, sininen taivas,
hienoja välkkyviä lumihöytyviä tanssimassa talvituu-
lessa, soittoa ja hurraa-huutoja, petollisia juomia ja Jalo
päivän sankari! Se oli epäilemättä hänen elämänsä kau-
nein ja sisällysrikkain päivä. Mutta niinkuin korkeim-
mat aallot painuvat syvimmälle ja pisimmistä männyistä
syntyy pisimmät varjotkin, niin se päivä, jonaKristian
ja Jalo seisoivat ylimpänä onnen kukkuloilla, tuotti sy-
vintä surua.

Asianajajalta ei tullut mitään toivoa; päinvastoin sai
Kristian kuulla, että Jegor oli kuvernööristä saanut tuo-
mion häntä vastaan. Hänen velkansa korkoineen kaikki-
neen olivat maksettavat. Jaio täytyi myödä, mutta hinta
ei riittänyt velan maksuun. Kristian joi itsensä huma-
laan, itki, selvisi jälleen, jakaikissa noissa mielen eri ti-
loissa mietiskeli hän äärettömästi J aion hintaa. Viimein
täytyi siitä kuitenkin tulla kauppa. J aio myytiin venä-
läiselle kauppiaalle ja pahoilla mielin, ihan hurjana pa-
lasi Kristian kotiin eräällä tammalla, jota hän vihasi ensi
hetkestä asti. Vähäpä se lohdutti, että hänen lompak-
konsa oli täysi satamarkkasia, jotka Jalo oli juoksemalla
ansainnut isännälleen jäähyväislahjaksi.

Kristian ei ottanut lohtuakseen. Ja lisäksi vielä antaa
rahat Jegorille tuntui hänestä mielettömältä. Sehän
oli samakuin heittää ne järveen. Viimein sen kuitenkin
täytyi tapahtua. Hän astui Jegorin puotiin juuri kun
hän sattui olemaan yksin, maksoi velkansa jasai takai-
sin velkakirjansa ja muut paperinsa. Jegor varomatto-
muudessaan lausui muutamia loukkaavia sanoja. Sil-
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loin kuohahti Kristianin mieli ja, jos Jegor ei ennestään
tiennyt, mitä selkäsauna oli, niin kyllä hän sen tiesi naa-
purin lähtiessä hänen puodistaan. Siitä päivästä lähtien
vallitsi viha henkeen ja vereen asti molempain naapurien
välillä.

Kristian oli vapaa, mutta vaikka hän siitä ylpeilikin
ja kerskasi Jegorin kuullen, niin hänen sydämensä sen-
tään vuoti verta. Mitä vapaudesta, kun Jalo oli poissa!
Hän oli kyllä vapaa uhkaavasta vaarasta, mutta hän oli
myöskin kadottanut ainoan ilonsa. Hänen elämästänsä
oli kadonnut jäntevyys, ei mitään velkoja mietittävänä,
ei mitään Jaloa rakastettavana eikä ilon aiheena. Suo-
lan tavoin kirvelivät hänen sydämensä haavoja ne niu-
kat sanomalehtiuutiset, joista hän silloin tällöin sai tie-
toa. »Mainio juoksija Jalo, joka sai ensimäisen palkin-
non Viipurissa, on taas voittanut» tai »juoksijakuningas
Jalo on saanut palkinnon Hämeenlinnan kilpa-ajoissa».
Sellaisina päivinä ei Kristian ollut ennellään; hän joko
istui ääneti ja nyrpeissään kuin peipponen sadesäällä
taikka hän oli äkeissään ja sähisi kuin kataja tulessa.

Vähitellen kypsyi hänessä ajatus hankkia takaisin tuo
hepo, maksoi mitä hyvänsä. Miksipä hän kokoaisi il-
man mitään tarkoitusta ahneille perillisille ja itse eläisi
elämäänsä ilottomasti? Hänen vävynsähän maltitto-
masti odotteli vain, milloin saisi hänen perintönsä, ja
samaa odotteli hänen tyttärensäkin. Jos hänellä edes
olisi ollut lapsen lapsia. Ei, koska nyt kerran niin oli,
kuin oli, niin olipa paras toimittaa Jalo jälleen kotiin.

Monen mutkan perästä sai hän takausmiehiä jasitte
kihlakunnan-oikeudessa tilansa kiinnitetyksi. Sitte ei
ollut enää muuta kuin nostaa rahat ja lähteä ostamaan
hevosta.. Eihän se ainakaan voinut olla »rahaakalliimpi».
Tuolla viipurilaisella ostajalla oli monta hevosta ja hän
epäilemättä öli antava J aion takaisin hyvästä maksusta.
Eähtöpäivä oli jo määrätty, kun Kristian eräänä heinä-
kuun aamuna juuri raapiessaan puukollansa muutamia.
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jäykkiä, valkoisia karvoja, joita tunkeutui hänen leuas-
taan, kuuli hirnahduksen, jonka hän ihan varmaan luuli
tuntevansa. Ei se voinut olla erehdys; se hirnunta oli
Jalon, sillä juuri siten se kutsui isäntäänsä, kun hän ei
joskus aamusella mennyt ajoissa talliin. Kristian viska-
si veitsen ja juoksi ulos. Siellä hänen oman tallinsa nur-
kan takana, johonasti Jegorin niittytilkku ulottui, siel-
lä seisoi hänen oma Jalonsa, heilutellen päätäänylös alas,
levitellen sieramiaan ja päristellen. Yht’äkkiä se hy-
pähti aidan ylitse ja seisoi entisen isäntänsä pihassa.
Kristian oli kuin rampautunut; hän sai ainoastaan mu-
tistuksi: »kah!» Ystävällinen hymy, kuin päivänpaiste
autiolla kankaalla, valaisi hänen kasvojansa, ja kaikki,
mitä hän oli kuullut noidista ja velhoista, risteili leimaus-
ten tavoin hänen kiihtyneissä aivoissaan. Hänen vielä
hieroessaan silmiänsä, tullakseen vakuutetuksi, että hän
tosiaan oli hereillä, astua viuhtoi J egor, hänen vihamie-
hensä pihaan, suitset ja ruoska kädessä. »Hevonen on
minun», sanoi hän; »älä houkuttelekaan sitä tänne!».

Jegor otti Jaloa kiinni tukasta, pani kiroillen suitset
päähän ja lupasi kyllä opettaa hevosen luopumaan hyp-
pimästä aitain ylitse. Rajusti tempoen talutti hän Jalo
paran kotipihaansa, ja hetkisen päästäkuuliKristian oriin
polkea tömistelevän ja ähkyvän Jegorinpiiskan lyönneis-
tä. Iyyödä Jaloa, lyödä sellaista hepoa, se oli hirmuista.

Siitä päivästä tuntui elämä Kristianista oikein helve-
tiltä. Olla ilman hevosta oli ollut tuskallista; mutta että
se oli pahimman vihamiehen omana, jolta sitä ei voinut
ostaa takaisin, että täytyi nähdä sitä joka päivä eikä
kuitenkaan voinut mennä sen luo, se oli sentään vielä pa-
hempi. Kaikki, mitä Jegor suinkin keksi, kerskatakseen
Kristianin läsnä ollessa hevosestaan jakiduttaakseen hän-
tä, sen hän tarkkaan myöskin teki. Kaikki selkäsaunat,
jotka hän itse oli saanut, hän maksoi Jalolle. Ja josorit,
kuten välistä tapahtui, laukkasi entisen isäntänsä luo,
ikään kuin etsimään häneltä turvaa, silloin Kristian var-
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maan tiesi, että paksut ranteet J aion lautasilla kyllä koh-
ta todistivat, missä arvossa Jegor Timofeitsh piti uskol-
lista ystävyyttä.

Siten kului muutamia viikkoja. Oli kuuma elokuun
päivä, jolloin multakokkareet pelloilla halkeilivat kuu-
muudesta, ilma väreili ja höyrysi lämmöstä. Kylän koi-
rat olivat lakanneet haukkumasta ja paenneet varjoon
rappusien ja ulkohuoneiden alle. Lehmät seisoivat ran-
nalla vatsaansa myöten vedessä ja piiloittautuivat mus-
tanpuhuvain leppien alle. Ainoastaan paarma lenteli
ripeästi auringon paahteessa; sudenkorento jametallilta
välkkyvä vihreä kärpänen piirtelivät loistavia kaaria
ilmaan. Kristian makasi höyläpenkillä tuvassaan jakat-
seli hartain silmäyksin Jaloa, joka seisoi tuolla Jegorin
niityllä vanhan jalavan varjossa. Kristian uneksi on-
nellisistapäivistä, jolloinJalo vielä oli hänen ja silloiset
huolet näyttivät hänestä nyt niin pieniltä ja ilot niin suu-
rilta. Hän oh juuri nukahtamassa kevyeen, suloiseen
uneen, kun hänet herätti äkisti kolme viipurilaista met-
sästäjää, jotka kiivaasti kysyivät talon isäntää. Nuo
kolme herraa olivat lähteneet sotaan jäniksiä vastaan.
Äkkiarvaamatta olivat he tavanneet ilveksetl, joka oli
samoin kuin hekin jäniksiä pyytelemässä. Kaksi vuoro-
kautta olivat he jäniskoirineenajaneet takaa ilvestä, joka,
kuten he sanoivat, jo oli ihan uupumaisillaan; silloin ko-
vaksi onneksi heidän koiransa lonkkasi jaikansa, niin että
täytyi se jättää jäljelle. Metsästäjät nyt kyselivät, mistä
saisivat lainaksi koiran, joka voisi jatkaa ajoa. Kristia-
nilla oli sellainen koira. Hänen Sipinsä, vaikka olikin
vain tuollainen maalaiskoira, ajoi metsä- ja vesilintuja,
jänistä ja karhuakin, jos niiksi tuli. Metsästäjät, Kris-
tian ja Sipi riensivät pois suolle, jossa ilveksen jäljet oli
viimeksi huomattu. Neljännestunnin päästä oli Sipillä
jäljet selvillä jakiihkeästi haukkuen japörhöistähäntään-
sä heiluttaen ryntäsi se metsään. Raivokas haukunta il-
moitti kohta, että väsynyt ilves oli löytynyt ja asettautu-

7
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nut puolustautumaantai kiivennyt puuhun. Metsästäjien
saapuessa paikoille hypiskeli Sipi hurjinta sotatanssiaan
hongan ympärillä, jonka oksilla ilves makasi, näyttäen
hampaitaan ja syljeksien vastustajallensa. Tupsuiset
korvat olivat painetut pitkin päätä, silmät säkenöivät
kiukusta ja näytti siltä, kuin sillä olisi ollut hyvä halu
loikahtaa yhdellä hyppäyksellä pörhöisen vihollisensa
päälle. Kuitenkin se, ennenkuin ehti panna sotapää-
töstänsä toimeen, putosi, ääntä päästämättä, ensinnä
tulleen metsästäjän luodin lävistämänä maahan. Sen
käpälät sidottiin yhteen, seiväs pistettiin jaikain välitse
jariemuiten kannettiin saalis Kristianin pihaan. Siellä
väsyneet, vaan iloiset metsästäjät söivät maalaispäiväl-
lisen, ja ilveksen peijaisia pitäen juotiin runsaasti rom-
mia, sikunaviinaa jakarvastelevaa konjakkia. Väkevät
juomat nousivat lämpimässä päähän ja hämärän tullessa
Kristian ja hänen vieraansa olivat jotenkin punakat ja
kovaääniset.

»Kuules nyt, Kristian», sanoi hänen vaimonsa, joka
alkoi tulla levottomaksi melusta, »minä enkärsi ladattuja
pyssyjä tuvassa, mene ulos jaammu luoti pois tuosta pys-
systä!» Kristian nousi verkalleen ylös, huomauttaen, että
naiset ne nyt aina ovat sellaisia pelkureja, otti penkiltä
pyssyn ja meni ulos. Siellä oli päivänvalo jo sammunut,
mutta ei vielä ollut tullut pimeä. Iltatuuli toi tuok-
sua äsken kansioiduista apilaista. Etäältä kuului pai-
menpoikain tutut leikittelevät äänet ja pihlajassa pi-
halla sirkka pontevasti veti virttänsä. Horjuvin säärin
astui Kristian alas rappusistansa. Yhfäkkiä hän py-
sähtyi. Tuolla tallin nurkan takana seisoi taas hänen
öittensä unelma ja hänen päiviensä ajatus. Jalo pudisti
sievätekoista päätänsä, värisytti tuuheaa harjaansa ja
kutsui entistä isäntäänsä hiljaisella, matalalla, salaperäi-
sellä hörhötyksellä. Kristian meni liikutettuna sen luo
ja taputti sen säkää. Hevonen pisti matalan aidan pääl-
litse kapean turpansa hänen taskuunsa. Kristian, kiih-
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tynyt kun oli, kierasi käsivartensa hevosen kaulaan. Oli-
han siitä jo pitkä aika, kun hän oli saanut taputella Ja-
loa, silitellä sen hienoa karvaa ja puhutella sitä. Vetäes-
sään kättänsä pitkin sen selkää tunsi hän yht’äkkiä ran-
teet Jegorin piiskasta. Silloin vihastui tämä vähän hu-
malainen mies. »Kelvoton eläintenkiduttaja», noitui hän
ja puristi kyhmyräistä nyrkkiään Jegorin taloa kohti.
»Kyllä minä sinut, ystävä parka, ainiaaksi vapautan hä-
nen pilkastaan ja ruoskastaan, hänen julmuudestaan
ja hirmuisuudestaan.» Ja ennenkuin asia oli oikein sel-
villäkään mielessä, sieppäsi hän olkapäällään pyssyn

pamaus, ja jalo eläin vaipui koristen maahan; suruinen
katsaus vielä sammuvasta silmästä ja Jalo makasikuol-
leena aidan takana, joka erotti hänet entisestä isännäs-
tään. Kristian pakeni kuin murhamies metsään. Puo-
len tunnin päästä astui hän takaisin tupaansa ihan selvä-
nä. Metsästyskumppanit olivat menneet etsimään sai-
rasta koiraansa. Kristian oli kahden kesken vaimonsa
kanssa. Kiikutettuna ja väristen kertoi hän hänelle, mi-
tä oli tehnyt.

»No, mitä aiot sinä nyt tehdä? sanoi Kristianin vai-
mo, kun mies palasi lautamies Laurikaisen käynnin jäl-
keen myöhään yöllä tupaansa. Eihän ole mitään vie-
raita miehiä?»

»Ei, ei yhtään, mutta käyköön miten tahansa, minä
kaikissa tapauksissa kerron koko Jalon historian.»
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