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Jouluyönä.

Tuvassamme, harmaalla savella rapatun uunin
luona, oli vuosikausia seisonut tamminen jakkara.
Se oli aina puhdas, sillä joka lauantai hierottiin
se, kuten muutkin talouskalut, hienolla purohie-
kalla ja olkitukolla. Keväisin, kesäisin ja syksyin
oli se nurkassaan tyhjänä ja yksinäisenä, ainoas-
taan iltasin veti mummo sen vähän lähemmäksi,
polvistui sille ja toimitti iltarukouksensa. Myöskin
lauantaisin, kun isä pöydän ääressä lauantai-har-
tautta toimitti, polvistui isoäiti sille.

Mutta syystalven tullessa pitkine iltapuhteineen,
jolloin rengit kiskoivat tuvassa kuivista haloista
päreitä ja palvelustytöt äidin ja isoäidin kera keh-
räsivät villoja ja pellavia, ja adventtiajan lähetessä,
jolloin tällaisina veistely- ja kehruuiltoina kerrot-
tiin vanhoja tarinoita ja laulettiin hengellisiä lau-
luja, istuin aina jakkaralla uunin luona.

Kuuntelin siellä nurkassani lauluja ja kerto-
muksia ja kun ne alkoivat käydä kammottaviksi
ja saivat pienen sydämeni vapisemaan pelosta, ve-
din jakkaran lähemmä äitiä ja pitelin hänen ha-
meestaan kiinni voimatta ensinkään ymmärtää,
miten muut vielä saattoivat nauraa minulle ja
omille kauheille jutuilleen. Ja kun vihdoin tuli
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maatamenon aika ja äiti veti esille pienen vuoteeni,
en enää uskaltanutkaan yksin mennä levolle, vaan
isoäidin täytyi maata vieressäni, kunnes pelottavat
kuvat katosivat ja minä nukuin.

Mutta pitkät adventtiyöt olivat meillä hyvin
lyhyet. Heti kello kahden jälestä alkoi talossa olla
liikettä. Ylhäällä ullakkohuoneessa kuuluivat ren-
git pukeutuvan ja liikuskelevan. Keittiössä tytöt
taittelivat päreitä ja puhallelivat takkaan. Sitten
lähtivät he kaikki riiheen puimaan.

Äitikin oli noussut ja sytyttänyt tupaan tulen;
pian nousi isäkin ja he pukeutuivat vaatteisiin,
jotka eivät olleet oikein arkipukuja eivätkä juhla-
vaatteitakaan. Sitten sanoi äiti pari sanaa isoäi-
dille, joka vielä oli vuoteessa ja kun minä, herät-
tyäni liikkeestä, tein jonkun huomautuksen, vastasi
hän minulle vain: »Ole sinä vain hiljaa ja nuku
pois!» - Sitten sytyttivät vanhempani lyhdyn, sam-
muttivat valon tuvasta ja lähtivät ulos. Kuulin
ulko-oven käyvän ja näin valon akkunan ohi kul-
kevan, kuulin lumen narisevan askelten alla, kuu-
linpa vielä kahlekoiran ketjujen kalinaa. Sitten
hiljeni taas kaikki, kuului ainoastaan riihimiesten
epäselvä, säännöllinen puinti, ja siihen nukuin
uudelleen.

Isä ja äiti lähtivät lähes kolmen tunnin mat-
kan päässä olevaan kirkkoon messuun. Seurasin
heitä unissani, kuulin kirkonkellojen soivan, kuu-
lin urkujen äänen ja adventtilaulun; »Terve, ar-
moitettu! sa aamutähti kirkas!» Näin kynttilät
suurella alttarilla, näin miten sen yläpuolella lei-
jailevat enkelit levittivät kultasiipensä ja lentelivät
ympäri kirkkoa, ja näin sen, joka pasuuna huu-



7

liilaan seisoi saarnastuolin yläpuolella, lentävän
yli metsien ja maitten ja puhaltavan koko maail-
maan tiedon, että Vapahtajan tulo lähenee.

Herätessäni paistoi aurinko sisään, ulkona
loisteli ja kimalteli lumi, ja äiti liikkui taas tuvassa
arkivaatteissaan talousaskareita toimitellen. Isoäi-
din tila vuoteeni vieressä oli jo pantu kokoon ja
hän tuli keittiöstä, auttoi minua vetämään housuja
jalkaani ja pesi kasvoni jääkylmällä vedellä, niin
että aristellen vuoroin itkin, vuoroin nauroin. Kun
se oli tehty, polvistuin jakkaralleni ja rukoilin iso-
äidin kera aamusiunaukseni:

Jumalan nimeen nousen
Jumalan eteen astun
Taivaan Isää rukoillen
Kolme enkeliä meille suomaan:
Ensimäisen meitä neuvomaan,
toisen meitä ruokkimaan
kolmannen suojaa antamaan
ruumiin ja sielun varjelemaan.

Tämän hartaushetken jälkeen sain aamukeit-
toni ja senjälkeen toi isoäiti pytyllisen nauriita,
jotka meidän piti yhdessä kuoria. Istuin silloin
jakkarallani. Mutta nauriitten kuorimiseeni ei iso-
äiti ollut oikein tyytyväinen; kuorin aina liian pak-
suja kuoria, toiset paikat jätin taas kuorimatta.
Kun silloin satuin leikkaamaan sormeeni ja aloin
heti itkeä, sanoi isoäiti aina hyvin tyytymättömänä,
»Sinusta on koko risti, sinut pitäisi heittää lumi-
hankeen!» Mutta samassa hän sitoi haavani ku-
vaamattomalla huolella ja rakkaudella.

Niin kuluivat adventlipäivät ja isoäiti ja minä
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juttelimme yhä useammin joulujuhlasta ja Kristus-
lapsesta, joka pian oli tuleva ihmisten luo.

Mitä lähemmä juhla lähestyi sitä levottomam-
maksi tuli elämä talossa. Rengit ajoivat eläimet
ulos tallista, panivat sinne puhtaita olkia ja laittoi-
vat soimet kuntoon. Paimenpoika harjasi härät,
niin että ne kiilsivät; karjapoika sekotti enemmän
heiniä olkiin kuin tavallisesti ja levitti niitä paksun
kerroksen lattialle. Karjakko teki samoin. Puimi-
nen oli jo joku päivä sitten lopetettu, koska luul-
tiin kolinan loukkaavan lähestyvien juhlapäivien
pyhyyttä.

Koko talossa pestiin ja puhdistettiin; tupaankin
tulivat palvelustytöt vesisankoineen, olkitukkoineen
ja luutineen. Iloitsin aina suuresti tästä pesemisestä,
sillä pidin paljon siitä, että kaikki käännettiin ylös
alaisin, koska silloin lasikuvut pöydän nurkasta,
ruskea Schwarzwaldilaiskello metallisoittimineen ja
muut esineet, joita muuten vain ylhäältä sain kat-
sella, otettiin alas ja pantiin minua lähemmä, niin
että kaikkea voin tarkemmin ja joka puolelta tar-
kastella. Tosin ei minun sallittu koskea niihin,
koska olin vielä liian kömpelö ja ymmärtämätön
ja olisin helposti voinut vahingoittaa tavaroita.
Mutta oli kuitenkin hetkiä, jolloin minua innok-
kaan pesun ja puhdistamisen touhulta ei huomattu.

Silloin kiipesin kerran jakkaralta penkille ja
penkiltä pöydälle, joka oli tavalliselta paikaltaan
siirretty ja jonka päällä oli schwarzwaldilaiskello.
Kosketin kelloa, jonka painot riippuivat pöydällä,
katselin avoimesta sivuovesta messinkisiä, pölyisiä
rattaita, koskettelin muutaman kerran kiertorattaan
pieniä hampaita ja panin vihdoin sormeni itse rat-
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taalle, koettaen eikö se kävisi; mutta se ei käynyt.
Vihdoin nykäsin vähäsen jotain pientä puunappu-
laa ja silloin alkoi kellossa hirveästi ratista: Toiset
rattaat pyörivät hitaammin, toiset nopeammin ja
kiertoratas pyöri niin, että tuskin silmä selitti. Olin
sanomattoman pelästynyt ja kierin pöydältä penkin
ja jakkaran yli märälle, likaiselle laattialle; silloin
tarttui äiti takkiini ja »koivurieska» oli tulossa.
Kellon ratina ei ollut ensinkään lakata ja vihdoin
tarttui äiti minuun molemmin käsin, kantoi minut
eteiseen, sysäsi ulos lumeen ja paiskasi oven kiinni
perässäni. Seisoin siinä äimistyneenä, kuulin vielä
sisältä äitini torumisen, lienen häntä suuresti lou-
kannut, kuulin palvelustyttöjen pesemisen ja nau-
run ja kuulin yhä myös kellon pärinää.

Seisottuani siinä vähän aikaa nyyhkyttäen, ja
kun ei kukaan tullut minua sisään kutsumaan,
menin polulle, joka oli astuttu lumeen ja kuljin
yli pihamaan ja pellon metsää kohti. En tiennyt
mihin aioin, minusta vain tuntui, että minulle oli
tehty suurta vääryyttä ja etten enää voisi palata
kotiin.

En ollut kuitenkaan vielä saapunut metsään
asti, kun kuulin takaapäin kimeän vihellyksen.
Isoäiti siellä vihelsi panemalla kaksi sormea suu-
hunsa, kielensä suipoksi ja puhaltamalla. »Mihin
sinä menet, tuhma poika», huusi hän, »odotas, jos
aiot juosta metsään, ottaa sinut sammal-akka kiinni,
odotas vain!»

Nämä sanat kuultuani käännyin heti kotiin ja
jäin seisomaan pihalle, jonne isä ja kaksi renkiä
talutti samassa tallista sikaa teurastettavaksi. Eläi-
men korvia vihlovasti huutaessa ja nähdessäni
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verta, jota eräs palvelustytöistä otti ruukkuun,
unohdin äskeiset, ja kun isä eteisessä nylki sian,
seisoin jo hänen vieressään ja pitelin nahan kul-
maa, jota hän irrotti suurella puukolla rasvaisesta
lihasta vähän kerrassaan. Kun sisälmykset myö-
hemmin olivat otetut pois ja äiti kaasi vettä vatiin,
sanoi hän minulle: »Meneppäs pois tieltä, muuten
roiskuu päällesi.»

Niisiä sanoista ymmärsin, että olimme taas so-
vussa äidin kanssa ja silloin oli kaikki hyvin, ja
kun jälleen tulin tupaan vähän lämmittelemään,
olivat kaikki tavarat entisillä paikoillaan. Lattia ja
seinät olivat vielä kosteat, mutta puhtaaksi harja-
tut, ja schwarzwaldilaiskelloriippui taas seinällä nak-
suttaen. Ja se naksutteli puhtaassa tuvassa vielä
kovemmin ja selvemmin kuin ennen.

Vihdoin loppui pesu, harjaaminen ja kiillotta-
minen ja talossa kaikki rauhottui, melkein hiljeni,
sillä joulu-ilta oli käsissä. Juhla-aaton päivällistä
ei syöty tuvassa, vaan keittiössä, jossa leivinlauta
oli pöytänä ja sen ympärille istuutuivat kaikki
syömään yksinkertaista paastoruokaa, hiljaa ja juh-
lamielellä.

Tuvan pöytää peitti lumivalkea liina ja pöydän
edessä oli jakkarani, jolle isoäiti illalla, hämärän
tullessa, polvistui hiljaa rukoilemaan.

Tytöt kävelivät ääneti huoneissa pyhäpukujaan
levitellen ja äiti otti suureen ruukkuun lihapalasen,
kaasi siihen vettä ja pani sen takkaan tulelle. Minä
hiivin tuvassa varpaillani enkä kuullut muuta kuin
keittiön tulen iloisen räiskeen. Katselin sunnun-
taihousujani ja takkiani sekä mustaa huopahattua,
jotka riippuivat jo naulassa seinällä ja sitten vil-
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kasin ikkunasta ulos pimenevään iltaan. Ellei
pahaa ilmaa tulisi, pääsisin voudin kanssa yöllä
kirkkoon. Ja ilma oli hyvä, eikä se tulisikaan,
isän arvelun mukaan, liian kylmäksi, sillä vuorilla
oli sumua.

Vähän ennen »savutusta», jolloin talo ja piha
vanhan tavan mukaan siunattiin vihkivedellä ja
pyhällä savulla, oli isällä ja äidillä pieni kiista.

Sammal-akka oli käynyt meillä toivottamassa
onnellista juhlaa ja äiti oli antanut hänelle, juhla-
päivän kunniaksi, palan lihaa. Isä oli siihen vähän
tyytymätön; hän oli muuten köyhien ystävä ja an-
toi heille sangen usein enemmän, kuin varamme
olisivat sallineet, mutta sammal-akalle ei hänen
mielestään pitänyt antaa mitään. Sammal-akka oli
nainen, joka ei oikeastaan kuulunut koko pitäjään
vaan kuljeskeli luvatta metsissä sammaleita ja juu-
ria kokoillen ja lämmitti puoleksi rappeutuneita
sysimökkejä, nukkuen niissä. Sitäpaitsi kulki hän
kerjäillen taloissa, myyskenteli sammaleita ja ellei
saanut mitään kaupaksi itki, kiroten elämää.
Lapset, joihin hän vain vilkasikin, pelkäsivät häntä
hirveästi, tulivatpa monet sairaiksikin; lehmät hän
noitui, niin että ne lypsivät punaista maitoa.

Sitä, joka hänelle teki hyvää, seurasi hän vä-
hän aikaa toistaen: »Tuhansin, tuhansin kerroin
palkitkoon sen teille Jumala, taivaaseen asti!»

Mutta sille,joka häntä pilkkasi tai jollainlailla
loukkasi, sanoi hän: »Toivotan sinut pohjimmai-
seen syvyyteen!»

Sammal-akka tuli usein meille ja istui tavalli-
sesti talon edessä nurmikolla tai aidan porraspuulla,
välittämättä kahlekoiran kiivaasta haukkumisesta
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ja ketjun helinästä. Koira näkyikin olevan erityi-
sen raivoissaan tätä naista kohtaan. Mutta sam-
mal-akka istui talon edustalla, kunnes äiti vei
hänelle astialla maitoa tai palan leipää, tai molem-
pia. Äiti oli tyytyväinen, kun vaimo toivotti hä-
nelle tuhatkertaisen palkan aina taivaaseen asti.
Isä ei pannut mitään painoa hänen sanoilleen,
toivotti hän sitten siunausta tai kix-ousta.

Vuosia sitten koulua rakennettaessa oli tämä
nainen saapunut miehineen paikkakunnalle autel-
len työssä, kunnes kerran kiviä räjähytettäessä mies
kuoli. Siitä lähtien ei hän enää ollut tehnyt työtä,
eikä myöskään muuttanut pois, vaan kuljeskeli
ylfympäri kenenkään tietämättä, mitä hän teki tai
mitä tahtoi. Työhön ei hän enää kyennyt; hän
näytti olevan mielisairas.

Tuomari oli sammal-akan jo moneen kertaan
ajanut pois paikkakunnalta, multa hän oli aina
palannut takaisin. »Hän ei tulisi aina takaisin»,
sanoi isäni, »ellei hän saisi kerjuullaan mitään.
Niin jää hän tänne ja tullessaan vanhaksi ja sai-
raaksi täytyy meidän häntä hoitaa ja holhota; se
on risti, jonka olemme itse itsellemme ottaneet.»

Äiti ei sanonut siihen mitään, vaan antoi sam-
mal-akalle silloin kun tämä tuli, tavallisen almun
ja tänään vieläkin enemmän, juhlapäivän kun-
niaksi.

Siitä siis johtui pieni kiista isän ja äidin välillä,
mutta se loppui heti, kun kaksi renkiä savu- ja
vesiastioineen astui sisään.

Suitsutuksen jälkeen asetti isä kynttilän pöy-
dälle ; tänään poltettiin päreitä ainoastaan keittiössä.
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Illallinen syötiin taas tuvassa. Sen aikana kertoi
vouti ihmeellisiä tarinoita.

Illallisen jälkeen lauloi äiti paimenlaulun.
Muulloin kuuntelin näitä lauluja ihastuksella,
mutta tänään ajattelin vain kirkkomatkaa ja olisin
nyt jo pukeutunut sunnuntaipukuun. Sanottiin sen
olevan liian aikaista, mutta vihdoin suostui isoäiti
pyyntööni ja puki ylleni. Tallirenki pukeutui hyvin
huolellisesti pyhävaatteisiinsa, sillä hän ei aiko-
nutkaan palata keskiyön jumalanpalveluksen pää-
tyttyä kotiin, vaan aikoi olla kylässä aamuun asti.
Kello yhdeksältä olivat muutkin rengit ja palvelus-
tytöt valmiina sytytellen kynttilällä päresoihtuja.
Pysyttelin lähellä voutia, ja vanhempani sekä iso-
äitini, jotka jäivät kotivahdeiksi, pirskottelivat pääl-
leni vihkivettä toivoen, etten kaatuisi enkä palel-
tuisi.

Sitten lähdimme.
Oli hyvin pimeätä ja soihtu, jota tallirenki

kantoi edellä, heitti punaista valohohdetta lumelle,
aidalle, kiviröykkiölle ja puille, joiden ohitse kul-
jimme. Minua tämä punainen valo, johon var-
jomme vielä lisäksi lankesivat, alkoi pelottaa ja
hädissäni pysyttelin aivan voudin vieressä, niin että
hän kerran virkkoi: »Kuuleppas, anna takkini olla
rauhassa, mitä minä sitten pidän, kun sinä tämän
revit!»

Polku oli jonkun matkaa hyvin kapea, niin
että meidän täytyi kulkea peräkkäin, jolloin olin
iloinen, ettei minun tarvinnut olla viimeisenä, sillä
kuvittelun mielessäni, että viimeinen oli kummitus-
ten vuoksi lukemattomille vaaroille alttiina.

Ilmassa kävi vihainen viima ja soihdun heh-
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kuvat säkenet lentelivät kauas, hehkuen vielä hyvän
aikaa kovalle hangelle pudottuaankin.

Tähän asti olimme kulkeneet autioitten ketojen
yli, pensaikkojen läpi ja metsien kautta; nyt
tulimme purolle, jonka tunsin hyvin; se juoksi sen
niityn poikki, jolla me kesällä teimme heinää.
Kesällä tämä puro kohisi kovasti, mutta tänään
kuului se vain jääpeitteensä alla sorisevan ja
lorisevan. Kuljimme myös myllyn ohi, jolloin pel-
jästyin kovin, sillä katolle lensi kipinöitä, mutta
katolla oli lunta ja kipinät sammuivat. Kuljettu-
amme vähän aikaa laaksoa pitkin, jätimme puron
ja tie vei ylöspäin synkän metsän kautta, jossa oli
vähemmän lunta, eikä hanki niin kovaa kuin avoi-
mella kedolla.

Vihdoin tulimme leveälle tielle, jossa saatoim-
me kulkea rinnakkain ja jolla tuon tuostakin kuu-
limme kulkusten kilinää. Tallirengin päresoihtu oli
melkein loppuun palanut ja hän sytytti uuden, joka
hänellä oli varalla. Tiellä näkyi muitakin valoja,
suuria punaisia tulisoihtuja, jotka loimusivat kuin
olisivat uineet mustassa ilmassa, ja niitten takaa
sukelsi esiin meihin yhtyvien kirkkoonmenijöiden
kasvoja. Me näimme muiltakin vuorilta ja kukku-
loilta tulia, jotka olivat vielä niin kaukana, ettei
voinut erottaa pysyivätkö ne paikallaan, vai liik-
kuivatko.

Siten jatkoimme matkaamme. Lumi narisi
jalkaimme alla ja mistä tuuli oli sen ajanut pois,
siinä oli musta maa niin kovaa, että saapas siihen
kalahti. Ihmiset puhuivat ja nauroivat, mutta mi-
nusta tuntui, ettei se ollut oikein tehty pyhänä
jouluyönä; minä ajattelin vain koko ajan kirkkoa
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ja minkälaista mahtaa olla, kun keskellä yötä, pide-
tään messu ja soitto soi.

Kun olimme vielä kulkeneet hyvän aikaa maan-
tietä yksinäisten puiden ja talojen sivuitse sekä
sitten taas yli peltojen ja läpi metsän, kuulin äkkiä
puitten latvoista hiljaista soittoa. Kun aloin kuun-
nella, ei sitä kuulunutkaan, mutta pian kuulin sitä
jälleen ja selvemmin kuin ensi kerralla. Se oli pie-
nen kellon ääni kirkontornista. Niitä valoja, joita
vuorilla ja laaksoissa näimme, näkyi yhä enemmän
ja nyt me huomasimmekin että ne kaikki riensivät
kirkkoa kohti. Pienet, rauhalliset lyhty-tähdetkin
häilyivät samaan suuntaan ja maantiellä kävi liike
yhä vilkkaammaksi. Pienen kellon ääni hukkui
suuremman soittoon ja se soi niin kauan, että
olimme jo saapuneet lähelle kirkkoa. Oli siis
totta, mitä isoäiti oli sanonut, että kellot alkavat
keski-yöllä soida ja soivat niin kauan, että kaukai-
simmista laaksoistakin asukkaat ehtivät perille.

Kirkko kohoaa koivuja ja kuusia kasvavalla
kukkulalla ja sitä ympäröi pieni hautausmaa, jonka
ympärillä on matala muuri. Laaksossa oli joita-
kuita taloja.

Kun ihmiset olivat saapuneet kirkolle, sam-
muttivat he soihtunsa, pistäen ne ylös alasin lu-
meen, yksi ainoa jätettiin palamaan kahden hau-
tausmaan aidan kiven koloon.

Nyt alkoi tornissa jo soida iso kellokin hitain
tasaisin heilahduksin. Korkeista, kapeista kirkon-
ikkunoista lankesi kirkas valo. Minä aioin mennä
kirkkoon, mutta vouti sanoi, ettei sinne ollut kii-
rettä ja jäi piippuaan täyttäen juttelemaan ja nau-
ramaan muitten nuorten miesten kanssa.
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Vihdoin alkoivat kaikki kellot soida yhteen
ääneen, kirkosta alkoi kuulua urkujen soittoa ja
silloin me menimme sisälle.

Siellä oli toisenlaista kuin sunnuntaisin. Alt-
tarilla palavat kynttilät olivat valkoisia, loistavia
tähtiä ja kullattu tabernakeli säteili ihanasti. Ikui-
sen tulen lamppu oli punainen. Kirkon yläosa oli
niin pimeä, ettei laivan ihania koristuksia voinut
nähdä. Ihmiset näkyivät hämärinä varjoina tuoleil-
laan istuen tai seisoen niiden vieressä, naiset ys-
kähtelivät huiveihinsa käärittyinä. Monella oli
palava kynttilä edessään ja he lauloivat kirjoistaan
tedeumin kaikuessa kuorista. Vouti vei minut
kahden tuolirivin lomitse sivualttarin luo, missä
jo seisoi useita ihmisiä. Siellä nosti hän minut
jakkaralle lasisen arkun eteen, joka kahden kynt-
tilän valaisemana oli kahden kuusenlatvan välissä
ja jota en ennen vanhempieni kera kirkossa käy-
dessäni, ollut nähnyt. Nostettuaan minut jakka-
ralle, kuiskasi vouti hiljaa korvaani: »Kas niin, nyt
voit katsella seimeä.» Sitten jätti hän minut siihen
seisomaan ja minä katselin lasin lävitse. Silloin
tuli eräs nainen luokseni ja sanoi hiljaa: »Lapsi,
jos sinä sitä tahdot katsella, niin täytyy sitä jonkun
sinulle selittää.» Ja hän selitteli minulle arkussa
olevia pieniä olentoja.

Katselin niitä. Paitsi Maria-äitiä, jolla oli
päässä jalkoihin asti ulottuva sininen huntu, olivat
kaikki ihmisiä esittävät olennot puetut kuten ren-
kimme tai vanhimmat isännät. Vieläpä pyhällä
Josefillakin oli viheriät sukat ja lyhyet gemsinnah-
kahousut.

Tedeumin päätyttyä tuli isäntärenki taas luok-
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seni, nosti minut jakkaralta ja me istuuduimme
tuolille. Silloin kulki kirkonpalvelija ympäri kirk-
koa sytyttäen kaikki kirkossa olevat kynttilät ja
kaikki, isäntärenkikin, vetivät nyt taskustaan esiin
kynttilänsä, sytyttivät sen ja kiinnittivät sulattamalla
eteensä laudalle. Nyt oli kirkossa niin valoisata,
että saattoi nähdä selvästi kaikki koristukset katossa.

Kuorissa viritettiin viuluja, torvia ja rumpuja,
ja kun sakariston ovella kello kilahti ja pappi lois-
tavassa messukaavussaan lukkarin ja punamantte-
lisen kynttilänkantajan seuraamana astui purppu-
ranpunaista mattoa myöten alttarille, silloin pauha-
sivat urut täysin äänin, silloin tärisivät rummut ja
soivat torvet.

Pyhäsavu kietoi koko kynttiläloisloisen pää-alt-
tarin huntuunsa. Nyt alkoi juhlamessu, ja niin
säteili ja soi ja helisi koko keskiyön. Offertoriu-
min* aikana olivat kaikki soittokoneet vaiti, kaksi
kirkasta ääntä vain lauloi ihanaa paimenlaulua ja
Benedictuksen* aikana soitteli klarinetti ja kaksi
torvea hitaasti ja hiljalleen kehtolaulua. Evanke-
liumia luettaessa kuului kuorista käen kukuntaa
ja salakielen laulua aivankuin aurinkoisena keväänä.

Syvälle painuivat sieluuni jouluyön ihmeelliset
ihanuudet, mutta en ihastuksesta riemuinnut
ääneeni, vaan istuin totisena ja rauhallisena, pyhän
tunteen täyttäessä mieleni.

Soiton soidessa ajattelin isää, äitiä ja isoäitiä
kotona. Nyt he polvistuvat pöydän ääressä yhden
ainoan vahakynttilän valossa rukoilemaan, tai nuk-

* Katolisen messun eri osia.
Lapsuudenmuistoja. 2



18

kuvat ja huoneessa on pimeätä, kello yksin käy,
muuten on hiljaista, metsäisillä vuorilla lepää syvä
rauha, ja jouluyö on levinnyt yli koko maailman.

Juhlamessun lähetessä loppuaan sammuivat
kynttilät tuoleista toinen toisensa jälkeen ja kirkon-
palvelija kulki taas ympäri kirkkoa painaen läk-
kisuppilollaan sammuksiin kynttilät seiniltä, kuvien
edestä ja alttareilta. Pää-alttarilla paloivat vielä
tulet viimeisen riemuisan juhlamarssin kaikuessa
kuorista ja ihmisten tunkeutuessa ulos pyhän-savun
tuoksuisesta kirkosta.

Ulos tultuamme ei enää ollut niin pimeätä
kuin keskiyöllä, huolimatta vuorilta laskeutuneesta
sumusta. Kuu oli varmaankin noussut, soihtuja-
kaan ei enää sytytetty. Kello löi yksi, mutta koulu-
mestari soitti jo jouluaamun rukouskelloa.

Katsahdin vielä kerran kirkon ikkunoihin; koko
juhlavalo oli sammunut, näin ainoastaan ikuisen-
tulen lampun himmeän, punaisen hohteen.

Aikoessani taas tarttua isäntärengin takinlie-
peeseen, en häntä löytänytkään, ympärilläni oli
vieraita ihmisiä, jotka keskenään puhellen tekivät
kotiinlähtöä. Oppaani oli varmaankin jo lähtenyt
edellä; kiiruhdin hänen jälkeensä, juoksin nopeasti
ja sivuutin yhä useampia ihmisiä saavuttaakseni
hänet. Juoksin, minkä pieniltä jaloiltani pääsin,
kuljin synkän metsän läpi, riensin peltojen poikki,
joilla puhalsi niin tuima tuuli että nenäni ja kor-
vani tulivat*aivan tunnottomiksi, vaikka minulla
muuten oli lämmin. Sivuutin talot ja puuryhmät,
ja ihmiset, jotka äsken kulkivat maantietä, katosivat
vähitellen näkyvistä, olin yksin, enkä vieläkään
ollut saavuttanut isäntärenkiä. Ajattelin, että hän
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ehkä tulikin vasta jälessäni ja päätin rientää kotiin
suorinta tietä. Maantiellä oli siellä täällä mustia
täpliä, se oli päresoihtujen kartta, jota ihmiset
kirkkotiellään olivat karistelleet. Pensaikkoja ja
pieniä puita, jotka seisoivat tienvieressä ja kohosi-
vat kammottavina usvasta, päätin olla katsomatta,
sillä pelkäsin niitä. Etenkin olin peloissani, jos
maantieltä erkani joku polku, sillä tienristeyksessä
saattaa jouluyönä seisoa paholainen helistellen aar-
teitaan houkutellakseen ihmislapsiraukkojaluokseen.
Tallirenki oli tosin sanonut, ettei hän usko sellai-
siin, mutta täytyihän sellaisia olla olemassa, koska
ihmiset niistä niin usein puhuivat.

Olin hädissäni ja katselin joka puolelle, näkyi-
sikö jossakin kummitus tulevan minua kohti. Vih-
doin päätin mielessäni, etten sellaisia asioita enää
ajatlele, mutta mitä lujemmin sen päätin, sitä enem-
män kuitenkin tuota kaikkea ajattelin.

Nyt olin saapunut polulle, jonka piti johtaa
suoraan metsän kautta laaksoon. Poikkesin sille ja
riensin eteenpäin pitkäoksaisten puitten alla. Puit-
ten latvat humisivat ja silloin tällöin putosi lunta
viereeni maahan. Paikoin oli niin pimeätä, että
tuskin näin puun runkoja, ennenkuin töytäsin niitä
vastaan ja silloin eksyin polulta. Siitä en paljoa-
kaan välittänyt, sillä lunta oli vähän ja maakin oli
alussa tasaisia, mutta vähitellen alkoi se tulla epä-
tasaisemmaksi ja lumen alla oli paljon risukkoa ja
korkeata kanervaa. Puunrungotkaan eivät enää
olleet järjestyksessä vaan sikin sokin, monet kallel-
laan, toiset maasta kiskotuin juurin toisiin nojaten,
toiset taas makasivat maassa sekaisin oksin. Sitä
en ollut huomannut ylöspäin kulkiessamme. Tus-
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kin pääsin eteenpäin, minun täytyi pujottautua
pensaikkojen ja oksien lomitse. Usein petti lumi
ja jäykkä kanerva ulottui rintaani asti. Huomasin
eksyneeni, mutta kunhan pääsisin laakson ja puron
luo, kulkisin sen vartta pitkin, silloin saapuisin
vihdoin myllylle ja niityllemme.

Lumihiutaleita putoili reppuuni, lunta tarttui
housuihini ja sukkiini ja vettä virtasi kenkiini. En-
sin olin väsynyt kiivetessäni runkojen yli ja ryömi-
essäni pensaikoissa, mutta nyt katosi väsymys; en
enää huomannut lunta, en kanervia enkä pensaita,
jotka usein löivät kasvoihini, riensin vain eteenpäin.
Koko kummitusten pelkokin oli hävinnyt, ajattelin
vain laaksoa ja kotiani. En tiedä, miten kauan
olin eksyksissä kulkenut, mutta tunsin olevani voi-
makas ja reipas ja tuska ajoi minua eteenpäin.

Akkiä seisoin kuilun reunalla. Kuilussa oli
harmaata usvaa, josta sukeltausi esiin puitten lat-
voja. Ympärilläni oli metsä harvennut, pääni
päällä oli kirkasta ja taivaalla näkyi puolikuu.
Edessäni oli vain kummallisia, keilamaisia, metsän
peittämiä vuoria.

Alhaalla syvyydessä täytyi olla laakso myllyi-
lleen; luulin kuulevani puron kohinaa, mutta tuuli
se vain humisikin vastakkaisissa metsissä. Kuljin
oikeaan ja vasempaan etsien polkua, joka veisi
alas, ja löysinkin paikan, mistä lumettomien kivien
ja katajapensaitten avulla luulin pääseväni laaksoon.
Se onnistuikin jonkun matkaa, multa oikealla het-
kellä sain kiinni puun juuresta, sillä olin syöksy-
mäisilläni äkkijyrkännettä alas. Nyt en päässyt
enää eteenpäin. Vaivuin uupuneena maahan. Al-
haalta syvyydestä näkyi sumua ja tummia puitten-
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latvoja. En kuullut mitään muuta kuin tuulen
huminaa metsissä. En tiennyt, missä olin.

Jos nyt tulisi petoeläin, kysyisin siltä tietä, eh-
käpä se voisi sen minulle näyttää, joulu-yönähän
puhuvat eläimetkin ihmisten kieltä.

Nousin kiivetäkseni takaisin; silloin irtautui
kivi, enkä päässyt mihinkään. Käsiäni ja jalkojani
pakotti. Seisoin paikallani ja huusin isäntärenkiä
minkä jaksoin. Ääneni palasi epäselvänä kaikuna
takaisin metsistä ja vuorenseinämistä.

Sitten en taas kuullut muuta kuin tuulen ko-
hinaa.

Pakkanen puri jäseniäni.
Huusin vielä kerran kaikin voimin renkiä. Ei taas-

kaan muuta vastausta kuin pitkäveteinen kaiku.
Nyt valtasi minut pelottava tuska. Huusin

nopeasti peräkkäin vanhempiani, isoäitiäni ja kaik-
kia palvelijoitamme.

Kaikki turhaan.
Silloin aloin itkien valittaa.
Seisoin siinä vavisten ja pitkä varjoni lankesi

viistoon yli alastomien kallioitten. Kuljin edesta-
kaisin vuorenseinämän sivua pysyäkseni lämpimänä
ja rukoilin ääneeni Jeesus-lasta, että hän minut pe-
lastaisi.

Kuu oli korkealla tummalla taivaalla.
En jaksanut enää itkeä enkä rukoilla, tuskin

liikkuakaan, lyyhistyin vavisten kivelle ja ajattelin:
Nyt käyn nukkumaan, tämä on vain pahaa unta
ja herätessäni olenkin kotona tai taivaassa.

Silloin kuulin äkkiä kahinaa katajapensaissa
yläpuolellani, tunsin miten joku tarttui minuun ja
nosti ylös. Olisin huutanut, luutta en voinut, ääni
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oli kuin jäätynyt kurkkuun. Pelosta ja tuskasta pi-
din silmäni lujasti suljettuina. Kädet ja jalatkin
olivat kuin halvatut, en voinut niitä liikuttaa.
Minulla oli lämmin ja minusta tuntui, kuin olisi
koko vuori keinunut kanssani.

Herätessäni oli vielä yö, mutta minä olin ko-
tini oven edessä, ja kahlekoira haukkui kiivaasti.
Joku oli laskenut minut poljetulle lumelle, lyö-
nyt kovasti kyynärpäällään ovelle ja kiiruhtanut
sitten pois. Olin tuntenut hänet se oli sammal-
akka.

Ovi avautui ja isoäiti riensi luokseni siunaten:
»Jumalan kiitos, siinähän hän on!»

Hän kantoi minut lämpimään huoneeseen,
mutta vei heti takaisin eteiseen, nosti siellä ammeen
päälle, riensi sitten ulos ovesta ja vihelsi kimeästi.

Hän oli aivan yksin kotona. Kun isäntärenki
oli palannut kirkosta eikä minua ollut kotona, ja
kun muutkin palasivat, enkä minä ollut heidänkään
kanssaan, hajaantuivat kaikki jokahaaralle metsään,
laaksoon ja maantielle asti. Vieläpä äitikin läksi
mukaan ja oli kaikkialla, missä kulki, huudellut
minua.

Kun isoäiti uskoi, ettei minulla enää ollut vaa-
raa, kantoi hän minut takaisin lämpimään huonee-
seen, ja kun hän riisui sukat ja kengät, olivat ne
jäätyneet jalkoihin kiinni. Silloin riensi hän vielä
kerran ulos, vihelsi taas pari kertaa, toi sitten san-
golla sisään lunta ja pani paljaat jalkani siihen.
Lumessa seisoessani, alkoi varpaisiini koskea niin
kipeästi, että valitin ääneen, mutta isoäiti sanoi:
»On hyvä, että niitä kirvelee, silloin eivät jalkasi
ole paleltuneet.»
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Pian näkyi ikkunasta aamurusko ja ihmiset
palasivat koliin toinen toisensa jälkeen, isä viimei-
senä, ja kaikkein viimeksi tuli äiti, kun punainen
auringonkehä jo nousi Weickselalppien takaa ja
kun isoäiti oli lukemattomat kerrat viheltänyt.
Hän tuli vuoteen viereen, johon minut oli laskettu
ja jolla isä istui ja hänen äänensä oli aivan käheä.

Hän kehotti minua nyt nukkumaan ja peitti
vaatteella ikkunan, ettei aurinko paistaisi silmiini.
Mutta isä sanoi, etten vielä saisi nukkua, hän tah-
toisi tietää, miten olin eksynyt rengistä hänen sitä
huomaamatta ja minne olin juossut. Kerroin, mi-
ten olin kulkenut eksyksissä ja kertoessani kuusta
ja synkistä metsistä, tuulen suhinasta ja vuoren
jyrkänteestä, sanoi isä puoliääneen äidille: »Äiti,
Jumalalle olkoon kiitos ja ylistys siitä, että hän on
nyt tuossa, hän on ollut Helvetin kuilulla.»

Nämä sanat kuultuaan suuteli äiti minua pos-
kelle sitä hän ei usein tehnyt peitti esilii-
nalla kasvonsa ja läksi pois.

»Sinä rasavilli, miten sinä sitten kotiin ‘jou-
duit?» kysyi isä. Sanoin, etten sitä tiedä, sillä pit-
kän nukkumisen ja keinumisen jälkeen olin ollut
koti-oven edessä ja että sammal-akka oli seisonut
vieressäni. Isä kysyi uudelleen samaa, mutta vas-
tasin, etten osaa sitä tarkemmin kertoa.

Lienen nukkunut monta tuntia, sillä herätes-
säni oli ulkona hämärä ja huoneessa melkein
pimeä. Vuoteeni vieressä istui isoäiti päätään nyy-
käytläen ja keittiöstä kuului takkavalkean räiskettä.

Myöhemmin, talonväen ollessa illallisella, istui
sammal-akkakin pöydän ääressä.

Aamujumalanpalveluksen aikana oli hän istu-
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nut kyyrysillään miehensä hautakummulla; silloin
meni isäni hänen luokseen ja toi hänet kotiin.

Yöllisestä tapahtumasta ei häneltä saanut muuta
tietoa kuin että hän oli etsinyt metsässä Jeesus-
lasta; sitten tuli hän vuoteeni luoja katseli minua.
Minä pelkäsin hänen silmiään,

Talossamme oli huone, jossa oli vanhoja, käyt-
tämättömiä kaluja ja paljon hämähäkin verkkoja.

Tämän huoneen antoi isä sammal-akalle asun-
noksi ja toimitti sinne uunin, vuoteen ja pöydän.

Ja hän jäi luoksemme. Usein samoili hän vielä
metsissä ja toi sammalia kotiin, sitten hän meni
kirkkomaalle ja istui tuntikausia miehensä hauta-
kummulla, jota hän ei voinut jättää lähteäkseen
kaukaiselle kotiseudulleen, missä hän olisi ehkä
ollut yhtä yksinäinen ja koditon kuin muuallakin.
Hänen elämästään emme saaneet mitään tarkempia
tietoja, me arvelimme, että hän oli ennen ollut on-
nellinen ja varmaankin tervejärkinen, ja että suru
puolison kadottamisesta oli järjen pimittänyt.

Pidimme hänestä kaikki, sillä hän oli rauhal-
linen, eli tyytyväisenä eikä tehnyt kenellekään vä-
hintäkään pahaa. Ainoastaan kahlekoira ei tunte-
nut olevansa häneltä turvassa, se haukkui ja nyki
kovasti ketjuaan heti, kun hän vain kulki pihan
poikki. Mutta eläin tarkotti sillä muuta; kun ketju
kerran katkesi, syöksyi koira hänen luokseen, hyp-
päsi valittaen hänen rintaansa vasten ja nuoli hä-
nen poskeaan.

Tuli sitten myöhäinen syksy, jolloin sammal-
akka istui herkeämättä hautakummulla, aika, jolloin
kahlekoiramme, joka aina oli valmis haukkumaan,
ulvoi tuntikausia, niin että isoäiti, jokamuuten oli jo



käynyt vanhuudenheikoksi, sanoi: »Odottakaa, mei-
dän paikkakunnallamme kuolee joku, koska koira
niin ulvoo; auttakoon häntä Jumala!»

Vähän ajan kuluttaa sairastuikin sammal-akka
ja talven tultua hän kuoli.

Vielä viimeisenä hetkenään piti hän isän ja
äidin kättä omissaan ja sanoi: »Tuhansin, tuhansin
kerroin palkitkoon sen teille Jumala, taivaaseen
asti!»
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Kun minä

Kerran oli talossamme vanha renki, jolla oli
juhlallinen lisänimi häntä sanottiin Raha-
Antiksi.

Hänellä oli nimittäin joko sitten perintönä
tai säästämällä koottuna, sitä emme tienneet
joukko vanhoja hopearahoja, joissa toisissa oli
Maria Teresian, toisissa Fredrik Suuren tai Juma-
lanäidin kuva, toisissa sauva ja miekka, kotka,
leijona, kaksipäinen tiikeri, risti ja sormus, harvi-
naisia kirjaimia tai muita salaperäisiä merkkejä.
Jotkut näistä rahoista, joita me, huolimatta niiden
kotimaasta, leimasta tai suuruudesta, sanoimme
taalereiksi, lienevät olleet jopa 30-vuotisen sodan
ajoilta asti. Tätä aarrettaan säilytti Antti-renki
pyöreässä, tulipunaiseksi maalatussa puurasiassa.
Kun tuli juhlan aatto-ilta tai rauhaisa lepohetki,
haki hän vaate-arkustaan rasiansa esille mutta ei
kuten saituri niitä laskeakseen ja niistä nauttiak-
seen, vaan jakaakseen ilonsa taalereistaan isäntävä-
kensä kanssa ja selittääkseen heille rahoja omalla
tavallaan. Hän kilahutteli niitä pöydällä, näyttääk-
seen hopean hienoutta ja iloitakseen ahnaista sil-
mäyksistä, joita hänen kauniisiin taalereihinsa
luotiin.
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Mutta heti, kun ihmiset huomasivat, ettei näistä
uudistuvista hopeanäyttelyistä ollut heille mitään
hyötyä, alkoi koko juttu tuntua heisiä pitkävetei-
seltä ja he sanoivat:

»Jätä meidät rauhaan, Antti, vanhoine, homeisine
kaluinesi. Kun et kerran ainoatakaan niistä lah-
jota, emme niitä halua nähdäkään.»

Sellaiset kiittämättömät ja epäystävälliset huo-
mautukset loukkasivat Anttia niin syvästi, että hän
heti erosi sellaisen talon palveluksesta ja siirtyi
toiseen paikkaan, jossa taalerikokoelmaa, joka
oli koko hänen renki-elämänsä sisällys, taas osat-
tiin pitää paremmin arvossa. Mutta maalaisetpa
ovat pian kaikkikin siksi ylpeitä, etteivät he pidä
rahana mitään, mitä he eivät itse saa. Ja sen
vuoksi vaihtoikin Antti varsin usein palveluspaik-
kaansa, vaikka hän muuten oli hiljainen, rauhalli-
nen ihminen, eikä mikään huono työmieskään.

Niin, siten oli Raha-Anlti joutunut meidänkin
taloomme ja kun hän huomasi, ettei isäni arvoste-
lut rahoja niiden painon mukaan, vaan kunnioitti
kuninkaitten ja keisarien ja etenkin rakkaan Ju-
malanäidin kuvia, ja kun hän huomasi, että me
lapset olin silloin noin 8 vuotias muodos-
timme väsymättömän ihailijani riemuitsevan joukon
hän vallan uudelleen elpyi kodissamme. Joka ilta,
syötyämme illallisen, tuli hän vaatearkultaan, joka
oli ylhäällä ullakon nurkassa, luoksemme tupaan,
pitäen salaperäisenä punaista rasiataan piilossa tak-
kinsa alla ja vetäen sen sitten esiin, kasvoillaan
ilme, kuin tekisi hän sen ensi kerran eläessään ja
näyttäisi jotakin harvinaisen uutta. Ja istuessaan
sitten varmassa turvassa suuren tammipöydän
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ääressä, meidän ympäröidessä häntä vahvana muu-
rina, avasi hän rasian varovaisesti, tarttui rahaan
toisensa jälkeen kahdella sormella ja alkoi selityk-
sensä. Joka rahalla oli oma erityinen merkillisyy-
tensä. Siinä Maria Teresia selvästi pyöritteli sil-
miään, kun vaan piti Fredrik Suuren kiiltävää
rahaa sen edessä. Eräässä taalerissa oli vielä ruos-
tepilkkuja 30-vuotisen sodan ajoilta ja siihen huo-
mautti renki, ettei sentään tarvinnut uskoa sodan
kestäneen yhtä jaksoa 30 vuotta; monena yönä,
etenkin ennen suuria juhlapäiviä, oli taistelu kes-
keytetty ja sekä ystävät että viholliset olivat yhdessä
rukoilleet. Eräässä taas oli Jumalanäidin oikea
kuva, ja joka sitä suuteli, sai syntinsä anteeksi.
Mekin saimme sitä suudella, kukin vuorostansa ja
myöskin ne palvelijat, joista renki piti. Toisille
hän sanoi, että he voivat hakea anteeksiannon
jostain muualta, sillä he voisivat vain imeä saastai-
silla huulillaan kaiken pyhyyden koko hopeasta.

Etenkin oli eräs keskenkasvuinen Heikki-poika
joka heitteli kevyitä huomautuksiaan sekä Antista
että hänen rasiastaan, herättänyt siinä määrin van-
han rengin vastenmielisyyttä, ettei häntä kertaa-
kaan laskettu edes taalerinäyltelyyn, vielä vähem-
min rahaa suutelemaan.

Heikki oli vielä vähän aikaa sitten ajelehtinut
maailmalla koditonna kulkijana. Isäni oli otta-
nut hänet luokseen, antanut hänelle hyvät vaatteet
ja kelpolailla ruokaa, sillä ensimäisinä viikkoina ei
koditon poika tahtonut ensinkään saada kylläkseen.
Siksipä tarttuikin Heikki reippaasti työhön, oli iloi-
nen, eikä säännöllinen elämä näyttänyt häntä en-
sinkään rasittavan. Hän oli nyt terve muodoltaan,
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solakka varreltaan ja jos hän päälle päätteeksi
kampasi hiuksensa oli hän aika hauskannäköinen
poika. Minä en, se täytyy minun tunnustaa, tun-
tenut mitään erityistä rakkautta Heikkiin, eikä se
johtunut ainoastaan siitä, että hänet asetettiin aina
esimerkiksi kun en tahtonut peseytyä enkä kam-
mata hiuksiani, vaan vielä enemmän siksi, että hän,
joka oli kotoisin Ala-Itävallasta, käytti puheessaan
sikäläistä murretta. Minä en pitänyt murteista ja
hänen puhetapansa oli mielestäni kerrassaan kiu-
soitta vaa. Heikki vuoleskeli minulle piiskanvarsia
ja auttoi minua silloin tällöin lapsellisissa leikeis-
säni, mutta en sittenkään koskaan voinut kiintyä
häneen, kymmenen kertaa mieluisempia olivat mi-
nulle vanha Antti ja hänen taalerirasiansa.

Vanhuksen itsetyytyväisyyttään hymyilevien
kasvojen näkeminen oli minulle oikeata huvia.
Kerrassaan naurua herättävä oli tuo ryppyinen
naama korkeine poskiluineen ja veden värisine
silmineen, jotka lakkaamatta kurkistelivat tuuheit-
ten kulmakarvojen alta taalerien marssiessa esiin.
Ja kun hän suurimman tyytyväisyytensä merkiksi
liikutteli ryppyistä otsanahkaansa ylös alas, vieläpä
käänteli korvalehtiäänkin kuin aasi, oli se kerras-
saan hullunkurista. Silloin juolahti äkkiä mieleeni:
kun Antilla iloisena ollessaan on näin naurettavat
kasvot, millaiset ne lienevätkään, kun hän on vi-
hainen ja raivoissaan? Vaan nytpä alkaa itse
kertomus!

Eräänä päivänä, ihmisten ollessa pellolla, astuin
tutisevin polvin ullakolta portaita alas ja iloitsin
sydämessäni ajatellessani sitä hetkeä, jolloin Antti
taas aikoisi näyttää taalereitaan, eikä löytäisikään
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niitä. Silloinkos ilo syntyisi! Mutta minä vain
naureskelisin hiljakseen ja kertoisin kujeeni vasta
seuraavana päivänä.

Oli kiire leikkuu-aika, jolloin tehtiin työtä myö-
hään iltaan. Silloin ei tullut taalerien katselemisesta
mitään. Unohdin pian koko asian, minun tuli
kantaa lyhteitä ja auttaa isää kuhilaiden teossa.
Kirsikatkin olivat jo kypsiä mutta niistä oli minulla
enemmän surua kuin iloa, sillä en uskaltanut kii-
vetä puuhun ja oksien alas taivuttaminen koukulla
oli ankarasti kielletty. Jos oksa taittui, oli leikki
kaukana. Oksien vallatonta taittamista kutsui isä
tulevien kirsikoiden varastamiseksi. Se olikin kova
sana, ja mieluimmin olin ilman noita kirkkaan
punaisina hohtavia kirsikoita lauantai-iltaan asti,
jolloin isä säännöllisesti otti niitä alas minulle tai
teki sen Heikki, joka oli aika hyvä kiipeilijä.

Silloin sain kerran kokea, mitä paha sana saa
aikaan. Kun Heikki istui ylhäällä keinuvalla ok-
salla ja joka päänkäänteessä tuoreet kirsikan tertut
pyrkivät aivan sananmukaisesti hänen suuhunsa,
huusi hän minulle alas ruohikkoon, että olisi häpeä,
ellen pääsisi ylös kirsikkapuuhun ja heitti lakkiini,
jota pitelin kirsikoiden alla, pari märkää kirsikan-
kiveä. Tartuin harmistuneena puun runkoon ja het-
ken kuluttua olin omaksi hämmästyksekseniylhäällä
Heikin vieressä.

Aioin juuri riemuissani äkillisestä miehuullisuu-
den osotuksestani päästää ilmoille ilohuudon, kun
alhaalla talossa nousi äkkiä kova melu. Antti
juoksi ovesta ulos kuin raivostunut, piteli kahden
käden harmaata päätään ja huusi:

»Rahani ovat poissa! Rahani ovat poissa!»
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Häntä seurasi isäni: Antin ei pitäisi sentään
hiuksia repiä päästään, kyllähän rahat löytyisivät,
isä antaisi etsiä koko talon. Pari palvelustyttöä
huusi täyttä kurkkua. Heille ei ollut vielä milloin-
kaan tapahtunut, että heidän tavaroitansa tutkittiin
niinkuin pahantekijäin; he tekevät sen itse, heittä-
vät isännän jalkain juureen koko omaisuutensa,
kappale kappaleelta ja hän saa katsoa, onko kurja
taalerirasia niitten joukossa.

»Kurja taaleri-rasia!» voihki renki-vanhus. »Oi
isäntä, hyvä isäntä! Sydämeni halkeaa pelkästä
surusta!» ja hän alkoi ääneensä itkeä ja kulki yhä
vielä päätään pidellen ympäri taloa kuin olisi rasia
ollut kätkössä viheriässä nurmikossa.

Nyt kuulin äitini äänen. Hän torui siitä, että
ihmiset jättävät avaimet vaatearkkunsa suulle, joten
koko talo joutuu helposti epärehellisten kirjoihin;
mutta hän oli sitä mieltä, että Antti oli huomaa-
mattaan kuljettanut rahat pellolle ja pudottanut ne.
Moniin viikkoihin ei ainoatakaan kerjäläistä eikä
kisälliä tai muuta vierasta ollut käynyt talossa ja
sen hän ainakin tiesi varmasti, ettei talonväessä ole
ainoatakaan varasta.

Minun oli paha olla kiikkuessani kirsikkapuun
oksalla. Olisinpa vain alhaalla! Asiat liityttivät
menevän kerrassaan nurin.

Heikkiä huudettiin sisälle.
»Jos sen kerran on joku talonväestä tehnyt,

niin kukapa muu se olisi kuin Heikki!»
Kun poika tämän kuuli, hyppäsi hän notkeasti

oksalta maahan.
Ihmiset kokoontuivat heti hänen ympärilleen.

Antti oli taas saanut ajatuskykynsä takaisin, hän
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tarttui Heikin käsivarteen ja kysyi, missä rahat
olivat.

Poika oli kasvoiltaan punaisempi kuin kypsim-
mät kirsikat ja hän sanoi, ettei hän tiennyt rahoista
mitään.

Kieltämisestä ei ollut apua, tiedeltiinhän
varmaan, että hän oli ottanut taalerit.

Moisen syytöksen kuultuaan jäi poika joka
oli kömpelö puheissaan, mutta tottunut saamaan
tylyjä sanoja osakseen aivan sanattomaksi. Hän
seisoi kuin puupölkky tuijottaen syyttäjiinsä mel-
kein tylsin katsein.

»Jos sanot vapaaehtoisesti, missä rahat ovat»,
virkkoi Antti lempeämmin, melkein rukoillen, »ei
sinulle tapahdu mitään. Pyydän isännältä, että hän
antaa sinun kulkea vapaana. Multa jos sinä valeh-
telet, lyön sinut kuoliaaksi!»

Entäs minä poloinen? Nähdessäni, minkä pe-
lottavan käänteen »kujeeni» alkoi saada, nähdes-
säni, ettei asia enää ollut mitään pilaa ja kuulles-
sani äänen sisässäni sanovan: tekosi oli varkautta!,
oli ensimäinen ajatukseni sanoa heti: minä ne
rahat pistin vaatearkun taakse, puuparrun alle.
Mutta toinen ääni huusi heti: sehän olisi hirveätä!
Katso, hän repii jo pensasaidan varpuja ja niistä
sinä saat, jos sanankin sanot! Sillä renkivanhuk-
sen kasvot olivat hirvittävät nähdä. En ole eläis-
säni nähnyt missään raivon, neuvottomuuden ja
tuskan kuvastuvan niin selvästi kuin nyt Antin
kasvoilla. Nauru oli minulta silloin kaukana. Lie-
nen ollut kalmankalpea kasvoillani hiipiessäni kir-
sikkapuun taakse; käännyin sitten äkkiä, riensin
sisään, juoksin ullakolle, hain onnettoman taaleri-
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rasian kätköstään ja viskasin sen renkivanhuksen
seposelällään olevaan vaatearkkuun.

Palatessani takaisin kirsikkapuun luo, oli pen-
saiden varvuista jälellä vain valkoisia pirstaleita
yltympäri viheriää nurmikkoa. Ihmiset hajaantui-
vat kiukkuisina ja riidellen, ja metsätietä kulki
Heikki horjuen ja revityin hiuksin.

Kartanolla kuljeskeli Antti-renki valitellen. Isä
tuli luokseni huomauttaen minulle, mihin epäre-
hellisyys vie. Hän oli ajanut Heikin pois talosta.
Minä saisin kiivetä takaisin kirsikkapuuhun.

Sano se nyt! Sano se nyt! huusi kiihkeä ääni
sielussani. Mutta minä en sanonut. Minusta tun-
tui, etten voisikaan sitä sanoa, oli jo tapahtunut
liian paljon. Minähän olin koko talon silmissä
kiltti, hyväntapainen poika, joka osasin katkismuk-
sen melkein kannesta kanteen ja luin pyhää evan-
keliumia niin kauniisti ja voimakkaasti kuin pappi
saarnastuolissaan minäkö olisin varas ja roisto!
Enkö nähnyt ihmisten pöyristyttävää suuttumusta,
jota he kaikin tavoin purkivat Heikki-rukalle! Mi-
nun kävisi vielä huonommin, sillä minä olin kak-
sinkertaisesti rikollinen. Sellaisen oli sangen varo-
matonta mennä ilmaisemaan itseään ja niin en
sanonut mitään.

Sen sijaan juoksin heti pitkin metsätietä hake-
maan Heikkiä. Kuljin tietä myöten sysihaudalle
ja siitä ylös Hiiden-vuoren hongikkoon. Ja kuk-
kulalta, sieltä, missä avara, viheriä niitty leviää
keskellä metsää ja missä punaiseksi maalattu Kris-
tus-risti seisoo, sieltä hänet löysin. Hän nukkui
ristin juurella ja hänen kasvoillaan näkyi kyynel-
ten jälkiä.

Lapsuudenmuistoja. 3
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Tummia, korkeita puitten latvoja valaisi ilta-
rusko. Ei tuulenhenkäystä eikä ääntäkään kuulu-
nut hämärtyvällä niityllä. Istuin nukkuvan pojan
vieressä ja itkin. Lapset itkevät usein, mutta har-
voin lienee kukaan itkenyt niin tuskallisen katke-
rasti kuin minä istuessani vartioiden nukkuvaa
poikaa, jolle oli tehty niin julmaa vääryyttä.

Herättää en häntä voinut. Olihan hän väsy-
mykseen asti kiihtynyt. Hän tiesi olevansa syytön
ja hänen hyvä suojelusenkelinsäkin sanoi sen hä-
nelle hänen siinä nukkuessaan. Hänellä ei ollut
isää eikä äitiä eikä mitään koko maailmassa. Ja
kun hänen hartioilleen jo nyt sälytetään vieraita
rikoksia, eikä kukaan ihminen häntä puolusta,
miten käykään sitten, kun hän tulee aikamieheksi
ja joutuu pahojen ihmisten pariin: on sitä silloin
kantamista ja kärsimistä .. .! Nukkukoon siis rau-
hassa!

Jotain sellaista lienen ajatellut tai tuntenut;
sanomaton sääli valtasi minut enkä siinä itkiessäni
tiennyt mitään neuvoa. Kun hän vähänkin liikahti,
alkoi sydämeni jyskiä ja olin menetlämäisilläni
rohkeuteni tunnustaa hänelle, että minä olinkin
tehnyt sen kujeen, josta häntä rangaistiin. Eikö
hän vain suuttuisi minuun ja raivostuisi? Ehkä
hän löisi minut kuoliaaksi täällä synkässä metsässä
ja sanoisi vain, että hän on saanut siitä rangaistuk-
sen jo etukäteen.

Mutta minä jäin nukkuvan viereen kyyrylleni
se onkin ainoa sovittava muisto, mikä minulla

on tästä surkeasta päivästä ja päätin, etten häntä
jättäisi, ennenkuin olisin kaikki hänelle kertonut
ja tunnustanut. Sitten veisin hänet takaisin kotiini
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ja hän saisi siellä kaiken sen mikä tähän asti oli
ollut minun ja saisi pitää ne kauan, kauan, niin
kauan kuin pensasaita versoo kirsikkapuun vierellä.

Mutta ennenkuin Heikki heräsi raskaasta unes-
taan, tapahtui jotain muuta. Metsätietä pitkin tulla
ratisivat kahden härän vetämät häkkiratlaat, joita
ajoi muuan mies. Se oli Fischbachista muuan tuttu,
joka palasi metsästään kotiin. Tunsin hänet,
sillä hän vaihtoi viime viikolla härät isältäni. Hä-
märästä huolimatta tunsin härät samoiksi, jotka
hän oli meiltä vienyt. Nähdessään ristin juurella
nukkuvan nuorukaisen ja nyyhkyttävän pojan,
pelästyi hän ja kysyi mikä oli hätänä. Ja silloin
minä polvistuin hänen eteensä, aivan kuin jos olisin
häneltä varastanut tai häntä olisi pahoin pidelty,
ja kerroin hänelle kädet ristissä kaikki.

Hän oli rauhallinen, vakava mies. Lopetettuani
hän kysyi, olinko kertonut kaikki, ja kun vaikenin,
sanoi hän:

»Heikin kanssa ei sinulla, enemmän kuin isäl-
läsikään, ole mitään tekemistä. Hän kuuluu nyt
minulle, otan hänet mukaani. Suuremmaksi tul-
tuasi saat tunnustaa hänelle kaikki, se ei muista
se tapahdu milloinkaan liian myöhään. Nyt
sanon hänelle vain että hänen suojelus-enkelinsä
on tuonut hänen viattomuutensa ilmi. Sen enem-
pää ei hänen tarvitse tietää. Ja riennä sinä, poika,
nyt kotiisi; sinä tiedät kyllä, mitä sinun tulee
tehdä.»

»Rahat annoin jo takaisin», huomautin minä
varmempana.

»Kulta on multaa», virkkoi hän. »Kunnia
maksaa enemmän. Lapseni!» jatkoi hän ojen-
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taen minulle kätensä, »katso, tuolla ylhäällä alka-
vat tähdet kimmeltää. Ne katsovat tänne alas si-
nuun, kun kotisi oven avaat, ne näkevät, mitä sinä
tulet tekemään ja mitä tekemättä jättämään ja ne
loistavat tuomiopäivään asti.»

Sanat lausuttiin rauhallisesti, melkein hiljaa,
ja minusta tuntui kuitenkin kuin olisivat ne saaneet
maan jalkojeni alla vapisemaan.

Mies jäi rattailleen vielä seisomaan punaisen
ristin juurelle. Vilkaisin nukkuvaan, ja minusta
tuntui kuin olisin nähnyt pyhimyksen kuvan. Sit-
ten läksin kotiinpäin, kävelin ja juoksin, peläten
aaveitten seuraavan jälessäni.

Läheslyessäni kotia kuulin äitini äänen, hän
mainitsi nimeni.

»Minkälainen päivä tänään on!» valitti hän.
»Sekä rahat että lapset häviävät. Varmaankin on
mustalaisia liikkeellä!»

Mutta sekä lapsi että rahat löytyivät onnelli-
sesti, ja tuvassa polvistui isä ison pöydän ääreen,
muut polvistuivat seinäpenkkien viereen ja rukoili-
vat yhteen ääneen tavanmukaisen lauantairukouk-
sen. Minun oli sekä hyvä että paha olla. Polvis-
tuin vanhan Antti-rengin luo, aivan hänen viereensä
ja yhdyin ääneen rukoukseen. He toistivat Isä
meitää ja ave Mariaa ja minä liityin suriseviin
ääniin, yhä toistaen :

»Rakas Antti, anna minulle minun syntini an-
teeksi, minä sinun rahasi otin! Rakas Antti, anna
minulle minun syntini anteeksi, minä sinun rahasi
olin!»

Antti oli joko liian uninen, tai sitten hän lienee
ajatellut koko rukouksen ajan vain löydettyä raha-
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lipastaan, mutta kesti sangen kauan, ennenkuin
hän ymmärsi kummallisen rukoukseni. Vihdoin
alkoivat hänen otsanahkansa ja korvalehtensä liik-
kua, hän käänsi hiljaa kauhistuneet kasvonsa ja
huusi tupaan päin, että kaikki vaikenisivat kuul-
lakseen, mitä pikkupoika rukoili.

Ja kun kaikki sellaisesta pysähdyksestä häm-
mästyneinä hiljenivät, lyyhistyin itkien nurkkaan
ja valitin ääneeni;

»Minä ne rahat otin!»
Rukoushetki keskeytyi siksi kertaa. Asiain kulku

läheni nyt nopeasti loppuaan. Se seikka, että
Heikki oli nyt tallessa ja että hän varmaankin oli
jo saanut tietää viattomuutensa, lievensi kuitenkin
kokolailla asiain päätöstä.

Tämän onnettoman päivän jälkeen ei Raha-
Antti enää jäänyt meille. Mutta jäähyväisiä jättä-
essään vei hän minut vaatearkulleen. Siellä hän
avasi arvokkaasti rasiansa ja lahjotti minulle kiil-
tävän taalerin löytäjäisiksi.

Vnosien kuluttua, kun Antti oli jo tullut van-
haksi ja raihnaiseksi, aikoi hän hopearahoillaan
perustaa »ihmeitä tekevän kappelin». Siitä kehotti
pastori häntä kuitenkin luopumaan. Sitä vastoin
huomautettiin hänelle, eikö hän tahtoisi jättää
pientä muistoa kunnon nuorukaiselle, joille näitten
hopearahojen vuoksi oli kerran tehty vääryyttä.

Mutta Heikki ei ollut niillä seuduillakaan. Hän
oli ollut jo kauan uuden isäntänsä luona ja kerrot-
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tiin, että hän aikoi naida sieltä talon sievän tyttären.
Silloin tehtiin äkkiä kylässä puhdasta. Kaikille

nuorille voimakkaille miehille tuli kutsunta. Oli
aika, jolloin sananparren mukaan naisväki riiteli
jokaisesta tuolista, jolla mies vaan oli istunutkin.

Kuten tulva särkee padot, niin hyökkäsi vihol-
linen maahan. Oi, sallikaa minun vaieta noiden
päiväin muistoista, niin hirvittävän raskaita ne
ovat! Myrsky meni pian ohi; moni miehistä pa-
lasi kotiin, moni jäi iäksi sille tielleen. Heikki
tuli, jalka luodin ruhjomana. Se oli tapahtunut
Königrätzin luona.

»Mies parka», tervehti isäntä kotiinpalaavaa,
»nyt on sinua toisen kerran viattomasti lyöty».

»Kyllä minä sen kestän», vastasi Heikki», hä-
nen vuoksensa se vain on kovaa».

»Mitä turhia!» vastasi isäntä, »hänen isoäidil-
lään, minun äitivainajallani oli myös ontuva mies.
Tyttö, tulohan tänne! Katsos, raajarikko ei voi luo-
lasi nyt niinkään helposti karata. Suokoon rakas
Jumala teille siunauksensa!»

Nyt on kertomus lopussa. Nykyään on Heikki
arvossa pidetty mies, appensa viran perijä ja hänen
vaimonsa palkitsee hänelle, kuten olen kuullut, mo-
ninkerroin kaikki hänen kärsimänsä vääryydet.

Vanha Raha-Antti kuoli vasta joku vuosi sitten.
Suurin osa hänen rahoistaan kului hautaamiseen,
toiset hän tahtoi arkkuunsa, muun muassa sen,
jossa on Jumalan äidin kuva. Siksipä ei olekaan
ihmeellistä, että vanhusvainajan kasvot olivat mel-
kein hyväntahtoisen tyytyväisessä hymyssä, ja var-
maan hän haudassakin muuttuu hymyillen mul-
laksi taaleriensa seurassa.



Markkinamatka.
Rihkama-Terese oli yksi lapsuusaikani kahdek-

sasta ihmeestä. Hän oli vanha nainen ja se oli
onni, sillä sen seudun nuoret naiset eivät kannis-
kele merkillisyyksiään selässään, kuten Rihkama-
Terese eivätkä tarjoile aarteitaan seitsemäätoista
vuotta nuoremmille pojille niinkuin Rihkama-Te-
rese tarjoili. Hän kantoi kumaraisessa selässään
ruskeata puista arkkua, jossa oli kolme neljä laa-
tikkoa, ja sen harjalle oli vielä tanakasti sidottu
suuri, sininen nyytti.

Jos me lapset teimme jotain hyvää, jotain oikein
hyvää, puhui kiltin äitimme suun kautta lupausten
hengetär.

»Lapset», sanoi se, »kun Rihkama-Terese tulee
ostan teille jotain».

Silloin päästimme kaikki riemuhuudon ja tö-
mistimme jalkojamme, kunnes äiti taas sanoi:

»Niin, jos sellaista melua pidätte, en ostakaan
teille mitään!»

Silloin oli heti niin hiljaista, että olisi kuullut
vaikka hiiren juoksevan lattialla, jos se vain
olisi juossut. Mutta hiiret tulevat näkyviin ainoas-
taan keskiyöllä, ja Rihkama-Terese ei lainkaan
tullut.
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Se on: kyllä hän tuli. Ammoisista ajoista hän
kävi kerran, kaksi vuodessa meillä, senhän tiesim-
me mutta aika kului niin sanomattoman hitaasti,
että meidän lasten mielestä oli keväästä syksyyn
ja syksystä kevääseen koko iankaikkisuus, johon
taru Rihkama-Teresestä häipyi häipymistään kuten
leivo taivaan sineen.

Mutta kerran keskellä talvea, aivan arkisena
päivänä, kun isä oli vain tallissa härkiä harjaa-
massa, äiti istui tuvassa kehräämässä, pienemmät
siskot permannolla kiistelivät särkyneestä värtti-
nästä ja minä leikkelin nauriita porsaankauka-
loon, sydämessä huikea halu ottaa osaa kiistaan
silloin avautui ovi: Terese oli talossa.

Rihkama-Terese näet. Ja kun hän levitti arkus-
taan pöydälle laatikot kynäveitsineen, huuliharp-
puineen, tupakkapiippuineen ja kirkkaan punaiseksi
maalattuine soittorasioineen, messinkisine housun-
nappeineen ja hakasineen, lankarullineen ja ompe-
lutarpeineen, hienoksi veistettyine puulusikoineen
ja leikkikalu-ukkoineen ja kaikkine, kaikkine muine
ihmeellisyyksineen, ja me lapset meluten ja toisi-
amme tyrkkien täytimme penkit pöydän ympärillä
silmät ja suu selkiselällään, silloin vasta oikein ym-
märsin, mikä pelottavan suuri vahinko olisi tänä
päivänä meille sattunut, ellei Rihkama-Terese olisi
tullut.

Mieleni teki kaikkea, vaikka tosin heti tein
itselleni selväksi etten kaikkea voinut saada, taivaan
saisin vasta kuollessani, nyt tuli minulla olla vain
yksi toivon esine.

Käteni pyrki arastellen laudalla seisovaa he-
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vosta kohti, jolla oli neljä pyörää. Se oli maalattu
tiilenpunaiseksi ja kyljessä oli valkoisia kukkia.

Satulassa istui sininen ratsastaja, jolla oli suu-
ret viikset ja silmät, vieläpä ihan oikea töyhtö.

»Anna olla, poika, äläkä koske kaikkeen!»
nuhteli minua äiti, mutta Rihkama-Terese, joka oli
yhtä hyväntahtoinen ja kärsivällinen kuin Neitsyt
Maria, virkkoi:

»Oi, ei se tee mitään, kyllä siihen saa koskea,
katsoppas, husaari ratsastaa jo sinun luoksesi!» ja
hän sysäsi hevosta niin että se pyöri yli pöydän
minua kohti.

»Eihän meillä ole rahaa», huomautti äiti.
Onneksi ei Rihkama-Terese kuullut noita kau-

heita sanoja, osotti vain minua ja kysyi:
»Tuo on varmaan se erinomainen poika, joka

osaa lukea ja laskea ja sepitellä kaikenlaista, kuten
ihmiset kertovat?»

»Niin», vastasi äiti pysäyttämättä hetkeksikään
rukkiaan, »sepitellä hän jotain aina osaa, kunpa-
han vain osaisi pysyä irti pahanteosta».

»Minäpä en usko, että hän on paha», arveli
Terese, »kuuleppas emäntä, sinä voisit lainata mi-
nulle hänet. Ihan totta, emäntä. Minun tyttöni
täytyi jäädä koliin vuohien luo ja nyt olen huo-
mispäivänä ihan yksin Rattenin kirkkojuhlassa.
Myyntikoju on suuri, ihmisiä paljon ja on aina
niin kova tungos kojun ympärillä, etten yksin voi
pitää tarpeeksi huolta. Ajattelinkin tänne tulles-
sani: jospa voisin saada tuon pojan kanssani. Minä
antaisin sitten jotain.»

Juuri noin sanoi Terese, ja kun äiti nyt pysä-
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ytli rukin vastatakseen, tuntui minusta kuin olisin
seisonut viimeisellä tuomiolla.

Äiti sanoi: »jos Terese luulee voivansa häntä
käyttää, niin ehkä hänestä pakkanen vie vähän
uteliaisuutta pois ja aikaa hänellä kyllä on mennä
Rattenin kirkkojuhlaan».

Silloin hyökkäsin penkiltä ja ennenkuin vielä
ehdittiin isälle kertoa uskomattomasta ylennykses-
täni, olin jo pyhäpukimissani.

Sisareni saivat kumpikin mustaksi kiillotetun
puulusikan jonka pohjakupurassa oli punainen
kukka. He veivät ne heti suuhunsa kuvitellen
syövänsä puuroa.

»Ja ratsastaja on sinun», sanoi Rihkama-Te-
rese minulle, »äiti ottaa sen nyt talteensa, ja anna
sen sitten huomispäivänä kotiin tultuasi kovasti
ratsastaa».

Äiti kehotti minua ottamaan vähän leipää
evääksi, mutta Terese tokasi, laittaessaan tavara-
kantamustaan taas kokoon: »Sepä olisi kyllä
minä itse nuoren kauppiaani ruokin. Toivotaan,
että me teemme roimakaupat Rattenissa kirkko-
juhlilla. Ja nyt matkaan, poikani.»

»Tapahtukoon se Jumalan nimessä», toivotti
äitini rukkinsa takaa. Siskoni söivät yhä uusilla
lusikoillaan pöydältä tyhjää ja me painuimme
tielle.

Ratten on pieni kylä Feistritsin vuorten kes-
kellä, Ratten-alppien juurella. Rinteillä notkelmissa
on siellä täällä joukko taloja, kaksi kyläläisten
»lohduttajaa», nimittäin pari komeata ravintolaa,
sekä suuri kaunis Herran huone, jossa pyhä Niko-
laus oli kirkonisäntänä. Tämän isännän kunniaksi
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pidettiin joka vuosi hänen nimipäivänään, 6 päi-
vänä joulukuuta, kirkkojuhla ja siihenpä juhlaan
me nyt menimme.

Meiltä kului matkaan kolme tuntia, sillä poik-
kesimme muutamiin taloihin, toivoen saavamme
irti pari kreuzeriä. Mutta ihmiset jättivät kaikki
ostonsa huomiseksi.

»Se ei tee mitään», arveli Terese »me saamme
ne huomenna».

Koska tiepahanen, jota me nimitämme poluksi,
oli syvässä lumessa ja hyvin kapea, astui Terese
edellä, selässä kännin, johon kiinnitetty nyytti ko-
hosi korkealle yli hänen päänsä, ja jäljessä astua
paapersin minä näkemättä korkeitten lumimuurien
yli paljonkaan avarasta maailmasta. Tuo avara
maailma ulottui metsäiseen rinteeseen asti, joka
kohosi jäätyneen joen takana, kupeellaan siellä
täällä pieni talonen tai hiljalleen savuava sysihauta.
Vihdoin näin Rattenin kirkontornin suuren punai-
sen kuvun kohoavan kukkulan takaa. Maantiellä,
jolle nyt saavuimme, oli vilkasta elämää. Siellä
luisti rekiä, joitten eteen oli valjastettu entinen
juoksija-polle tai vanha tamma. Toiset kantoivat
suuria taakkoja selässään, juutalaiset kantamuksi-
neen kiirehtien toisten edelle ja soittajia mennä
huristi ylöskäännetyin kauluksin, viikset jäässä.
Puunhakkaajia ja päivätyöläisiä asteli pyhäpuki-
missaan hitaasti, ikäänkuin ei olisi kiirettä ollut-
kaan, kaikkein lyhintä tietä ravintolaa kohti, jossa
elämä vähitellen alkoi käydä yhä vilkkaammaksi.

Kirkkomäellä pystyttivät kaupustelijat myymä-
löitään, joitten pöydät olivat vielä aivan tyhjinä ja
seinä- ja kattotelineet vielä vailla pinkokangastaan.
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Saavuttuamme keskelle kirkkomäkeä, pysähtyi
Terese ja tuijotti kirkkomaan porttiin mutisten:
»Mitä tämä on?»

Vilkkaimmalta paikalla oleva myymäpaikka,
aivan kirkonoven edessä, oli jo varattu, vaikka se
oli kuulunut Tereselle ammoisista ajoista. Maischel,
pilahinnoistaan kuuluisa juutalaiskaupustelija, oli
siihen myymälänsä pystyttänyt.

»Min’en aijo levittää tavaroitani lainkaan»
virkkoi Terese ylpeyden ja harmin sekaisella äänellä
tehden samassa liikkeen kuin aikoisi heti kääntyä
takaisin. Mutta onneksi sattui siihen kirkonisäntä,
joka jakoi myyntipaikat ja nyt puolusti tekoaan
sillä, että juutalainen oli tarjonnut myyntipaikasta
kirkonoven vieressä puolta suuremman vuokran.

»Niin vilkasta kauppaa», ehätti nyt Terese sano-
maan, »ei yksi juutalainen ennätä hoitaa, täytyy
olla kaksi, toinen, joka tarjoilee, ja loinen, joka
pitää huolta ostoksista.»

Kirkonisäntä hymyilimakeasti, aivan kuinTerese
olisi sanonut hänelle kohteliaisuuden, sitten ehdotti
hän vastapäätä olevaa paikkaa, aivan pyhän Niko-
lauksen kuvan vieressä, sehän oikeastaan oli muka
paljon parempi ja sen voisi saada entiseen hintaan.

Ei silloin muuta neuvoksi kuin ottaa tarjous
vastaan. Menimme kuitenkin ensin syömään läm-
mintä keittoa, sitten varustauduimme järjestämään
myymäläämme.

Teresellä oli omat kojuvehkeensä, joita hän
säilytti muutamassa kirkonisännän ladonnurkassa
ja jotka me nyt kuljetimme sieltä. Kantaessamme
pöytälautoja Terese pari kertaa taitavasti heilautti
niitä niin, että tulimme ankarasti tuupanneeksi vas-
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tapäätä olevaa juutalaismyymälää. Se horjahti,
mutta Maischel tuki sitä näppärästi, hymyillen tyy-
tyväisenä. Juutalais-Maischel oli pieni, vilkasliik-
keinen mies, hänen tukkansa ja partansa olivat
pikimustat ja kiharat, kuten vastasyntyneen karit-
san villa, tummanpunaisista kasvoista pilkisteli pieni
silmäpari, joka ei milloinkaan katsonut ketään
silmiin, vaan tarkasteli toisen kaulaa tai olkapäätä.

Tämä juutalais-Maischel oli melkein yli-inhimil-
lisen lempeä, häntä ei saanut millään suuttumaan.
Ainoastaan silloin oli hän hyvin harmistunut, kun
hänelle jostain tavarasta, josta hän pyysi kolmea
guldenia, tarjottiin vain kaksitoista groschenia.
Mutta syvästi halveksien myöntyi hän tähänkin
huokeaan tarjoukseen, niin että ostajan tuli vallan
paha olla.

»Terese-rouva», sanoin vähän alakuloiseksi
käyneelle emännälleni, »Rattenin asukkaat ovat
kunnon ihmisiä; rouva Terese, saattepa nähdä, että
he eivät osta tuolta ihmisten petkuttajalta mitään».

»Jumala sen suokoon!» huokasi hän.
Nyt tuli ilta ja illalla oli hauska. Kirkonisännän

luona olivat kaikki pöydät täynnä vieraita, joka
pöydällä paloi kynttilä ja ilman täytti viinin ja
paistin haju ja sininen tupakansavu, niin että oli
oikein juhlallisen näköistä.

Me molemmat istuimme uuninnurkassa, vie-
ressämme penkillä oli lasi hedelmäviiniä, johon me
vuorotellen kastoimme sämpyläämme. Emäntä
aikoi tuoda meillekin kynttilän, sanoen: »Ei vaina-
jatkaan saa tänä iltana olla pimeässä.»

»Niinpä kyllä», vastasi Terese, »mutta me kaksi
olemme vielä eläviä ia istua me kyllä näemme ja
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taas muiden katseltavaksi emme ole tarpeeksi kau-
niita.»

Mutta oikeastaan hän ei tahtonut, että muut
kaupustelijat, jotka ravintolassa ylpeinä viininsä ja
lampaanpaistinsa ääressä istuivat, näkisivät meidän
vaatimattoman illallisemme. Hän aavisti, mitä
kauppiaalle merkitsee ulkonainen komeus.

Joukko tuli yhä äänekkäämmäksi ja vallatto-
mammaksi ja jotkut pojat alkoivat laulaa:

Rattenissa iloitaan,
kaikki ovat valloillaan,
polisiakaan ei näy,
se ei koskaan täällä käy.

»Valitettavasti», virkkoi Rihkama-Terese itsek-
seen, »ja nyt menemme nukkumaan».

Hän oli tilannut itselleen huoneen, minun piti
nukkua tallirengin kera. Tallirenki oli jo itsestään
suuriruumiinen, mutta kun hän nukkui vieressäni
vuoteessa ja hän nukkuikin kuin tallirenki aina-
kin otti hän niin suuren tilan, että jouduin aivan
laidalle ja olin joka hetki vaarassa pudota perman-
nolle. Onneksi oli noin yhden jalan päässä vuo-
teesta seinä, jota myöten tosin tallin kosteus vetenä
valui, mutta siitä sain toki niin paljon tukea, että
koko yön saatoin menestyksellä vastustaa vuode-
toverini painoa. On itsestään selvää, ettei sellai-
sella tilalla uni ainakaan vaivaa ja niin oli minulla
aikaa ajatuksissani puolustella tallirenkiä, joka päi-
vän töistä ja vaivoista väsyneenä oikeudenmukai-
sesti ansaitsi koko vuoteen haltuunsa, ja hiljaisesti
rukoilla, että Jumala sallisi huomisen kirkkojuhlan
onnistua emännälleni hyvin minun avullani.
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Mietin mielessäni, mitä sanoja käyttäisin ostajia
houkutellakseni ja tavaroita kiitelläkseni ja näin
ihmisten virtaavan ihanien tavaroittemme luo. Me
olisimme myyneet kaikki, vieläpä tyhjän kojumme-
kin, ellen olisi liian aikaisin tullut herätetyksi unes-
tani. Ja silloin huomasin tallirenkini lähteneen
hevosineen ulos pakkaseen. Olipa suloista mielin
määrin ojennella itseään laajassa vuoteessa sekä
lämmitellä perin pohjin. Säälin tallirenkiä, jonka
niin varhain täytyi lähteä talvi-ilmaan, mutta sy-
dämessäni olin kuitenkin tyytyväisempi, kuin jos
hänen leveä, raskas-uninen olentonsa vielä olisi ollut
vuoteessa.

Sitä iloa ei, ikävä kyllä, kestänyt kauan. Te-
rese tulla hapuroi talliin, huusi minua ja kysyi,
joko olin nukkunut tarpeeksi. Hypähdin heti pys-
tyyn. Syödessämme aamiaista lämpimässä ravin-
tolahuoneessa, antoi Terese minulle neuvoja, miten
myymälässä on meneteltävä. länsiksi tulee pitää
huolta, ettei mikään »saanut jalkoja alleen», sitten
jos jotain hintaa kysyttiin tuli siitä hänelle Tere-
selle heti ilmoittaa, eikä hänen ohjeensa jälkeen
enään saanut tingiskellä, koska hän ei pannut liian
korkeita hintoja tavaroilleen. - Sitten antoi hän
minulle kaksi kuudenpfennigin rahaa, että tietäisin
minkävuoksi siellä kojussa olin palelemassa, sitten
otti hän kantamuksen selkäänsä ja me lähdimme
Jumalan siunausta pyytäen kirkkomäelle.

Oli vielä pimeätä, mutta kuului jo ihmisäänten
surinaa, ja kirkonkellot kutsuivat aamuhartauteen.
Kauppakojuista kuului vasaroimista ja huutoa ja
mekin tarkastelimme vielä kerran myymäläämmeja
urkujen sävelten kaikuessa kirkosta levittelimme,
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hiljaa pyhään messuun yhtyen, tavaroitamme näyt-
teille. Nyt vasta näin emäntäni tavaroitten koko
paljouden ja monipuolisuuden. Hänellä oli kaik-
kea, enkä edes ajatellutkaan, mitä häneltä puuttuisi,
se oli sivuasia. Hänellä oli pikkukaloja ja koru-
tavaraa sellaista, joita talonpojat käyttävät, tai aina-
kin mielellään omistaisivat, jos vain voisivat niitä
ostaa: kaikenlaisia veitsiä ja haarukoita ja muita
tarvekaluja, lompakoita, kirjerasioita, henkseleitä,
kellonavaimia, tupakkatarpeita, nenäliinoja, muisti-
kirjoja, lankaa, nauhoja, lastenleikkikaluja, käsi-
peilejä ja niin edespäin yli koko pitkän, leveän
pöydän ja vielä niitä riippui nauloissa ja koukuissa
ja mitä olikaan arkun laatikoissa ja tyhjenemättö-
mässä nyytissä!

Mutta kun päivä alkoi sarastaa pilvinen,
hiljalleen lunta sateleva talvipäivä silloin näin,
että juutalainen meitä vastapäätä oli myöskin pan-
nut esille juuri samallaisia tavaroita, mutta niin roh-
keassa sekamelskassa, että ne heti »pistivät silmään».
Ja myymälän katonharjalla komeili kaksi punaista
pientä lippua, jollaisia ennen käytettiin sota-aikana
sotilaitten lähtiessä tai keisarin juhlapäivinä pilk-
kaan ammuttaessa tai kun muuten oli joku harvi-
nainen tilaisuus. Molempien lippujen välissä oli
taulu; »Täältä saa ostaa hyvää ja halpaa!» Ja kun
ihmiset virtasivat ulos kirkosta, otti hän, tuo lurjus,
huuliharpun, puhalsi siihen ja huusi ihmisille että
hän oli voittanut arpajaisissa päävoiton, sen vuoksi
hän muka antaa tänään heille kaikki lahjaksi.

»Hopealusikka maksaa viisi kreuzeriä kappale,
tusinan saa vielä huokeammalla!» huusi hän, pan-
nen siten ihmisten päät aivan pyörälle. Sitten
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heilutteli hän kirkkaan punaisia silkkihuiveja hei-
dän päittensä päällä. »Tylyille!» huusi hän, osaa-
matta edes puhua selvästi, »ja kuka vaan yks täl-
lainen pane kaulaans’ sen perässä hyppävät kaikit
pujat. Vaikk’en minä sitä tässä anna!» Ja hän
veti sen kiireesti takaisin. Niin näytteli hän tava-
roita huutaen: »Tuike tänne? Täällä myydään,
annetaan lahjoja, saatte kaupanpäällisiä, täällä on
onnenpuoti.» Ja yhä tiheni ihmisjoukko juutalais-
myymälän ympärillä ja meille, Teresen rehelliselle
kaupalle, he käänsivät selkänsä.

Kaikki lumihiutaleet näyttivät pelkästä har-
mista silmissäni vihreiltä ja keltaisilta ja minä
tuuppasin Tereseä: hänenkin pitäisi huutaa, että
ihraiset huomaisivat meidätkin.

»Sinä et ymmärrä», sanoi hän minulle, »missä
tuollaiset ihmiset meluavat, siellä olisi suuri häpeä
suutansakaan avata. Ennemmin panemme tavarat
kokoon.»

Nyt alkoi muuallakin joku huutaa, se oli eräs
kaupustelija, joka koetti olla juutalaista viek-
kaampi:

»Tänne, ihmiskullat, tänne! Minulta saa kau-
neussaippuaa, oikeata, kehuttua ja parasta kauneus-
saippuaa ! Kaikki rumat tyttöset, jotka sillä pese-
vät, tulevat kuvankauniiksi ia vanhat naiset aivan
nuoriksi!»

»Se on vain petkutusta!» huusi Maischel, »mi-
nulta saa vasta keksittyä lumivalkoista ja ruusun-
punaista kauneussaippuaa, mutta sitä on vain nuo-
rien ja kauniitten käytettävä, etteivät vanhetu. Hyvää
ja halpaa. Hyvät herrat ja naiset, älkää menkö
onnenne ohitse!»

Lapsuudenmuistoja. 4
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'tietysti jokainen osti juutalaiselta saippuaa.
Nyt alkoi Maischel sekotella arpalippuja, hän

arpoi tavaroitaan. Yhden groschenin panolla voi
saada kultasormuksen, kellon, pullottain lemmen-
juomaa ja mitä uskomattomimpia tavaroita.

Terese oli tarkastellut meluavaa juutalaista
kauan, aikaa hänellä siihen oli kyllin, ja nyt hän
sanoi päätään pudistellen;

»Hänessä on paholainen.»
Markkinat olivat parhaassa käynnissään, oli

tingitty ja ostettu, oli laskettu leikkiä leipureissa ja
viinamyymälöissä ja kuului laulua:

Polisiakaan ei näy,
se ei koskaan täällä käy!

Naiset kuljeskelivat myymälältä toiselle mättäen
käsinyyttiinsä omenia, pähkinöitä, hunajakakkuja
ja lapsilleen leikkikaluja Nikolain päiväksi. Pidin
käsiäni housuntaskuissa, liikuttelin jalkojani ja
kopistelin jäätyneitä jalkineita toisiinsa. Sitä paitsi
en tiennyt varpaistanikaan mitään, ne eivät anta-
neet vähintäkään elonmerkkiä, joka muuten ei
näihin aikoihin ollutkaan harvinaista; varpaani
nukkuivat talviuntaan ja kylmyys alkoi niissä sitten
vasta kipristellä, kun ne joutuivat lämpimään.
Niin astuskelin onnen hylkimässä myymälässämme,
eikä meillä oltu osteltu vielä ainoatakaan esinettä.
Olin jo epätoivoissani.

»Vajoaisin mielelläni maan alle», kuiskasin Te-
reselle.

»Se on liian jäätynyt», kuului vastaus, »mutta
se täytyy minunkin sanoa, ettei tällaista kirkkojuh-
laa ole vielä ennen ollut».
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Ne sanat koskivat sydämeeni. Ehkä se oli
minun syyni! Minulla ci ole kykyä, en osannut
hoitaa tehtävääni, seisoin siinä saamattomana ja
tyhmänä. Sellaista kirkkopäivää ei hänellä ole
ennen ollut!

Vihdoin huomasin myymälämme vieressä erään
hyvän tuttavan meidän puoleltamme. Se oli Gra-
benhergerin vuohipaimen, Mikko. Hän vilkuili
lyijyisiin taskukelloihin, piippuihin ja kiiltäviin
kynäveitsiin sekä minuun, varmaankin mietiskellen,
miten olin näiden aarteiden luona, joita hän ahnein
silmin tarkasteli, Terese oli vähää ennen hänen
käsistään siepannut pois tinaisen tulitikkukotelon.
Tämän pojan luo nyt menin ja painaen salaa hä-
nen käteensä molemmat kuusipfenninkiseni, kuis-
kasin hänelle nopeasti korvaan:

»Osta jotain! Osta jotain itsellesi!»
Riensin heti takaisin paikalleni ja katsoin

rohkeana hyljättyyn emäntääni, sydämeni kovasti
lyödessä, odottaen sitä ihanata hetkeä, jolloin yksi
ostaja tulisi.

Poika vilkaisi kouraansa ja kun hän huomasi
siinä kaksi hopearahaa, irvisti hän minulle, kään-
tyi äkkiä ja osti juutalaiselta, vastapäätä, tupakka-
tarpeet.

Silloin unohdin arvoni, tunkeuduin ihmisten
välitse pojan kimppuun kuin kiihottunut tiikeri ja
heitin hänet maahan. Syntyi kahakka, niin että
lumi ryöppysi ympärillä ja ihmiset muodostivat
ympärillämme piirin kovasti nauraen. Aioin sie-
pata pojalta hänen petoksensa vuoksi uuden piipun
ja särkeä sen pirstaleiksi, mutta Rattenin järjestyk-
sen valvoja ei antanut minulle siihen aikaa. Tämä
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mies tarttui takkini kaulukseen ja nosti minut kor
kealle ilmaan, ja kun kaikki huusivat, että syyttä
olin hyökännyt viattoman pojan kimppuun, niin
oli siis putka edessä.

Silloin huomasin, että minuunkin sopivat Tere-
sen sanat: »sellaista kirkkojuhlaa en ole ennen
nähnyt». Mutta purin huultani, ja kun minulta
kuulusteltiin, miksi olin tullut niin tappeluhalui-
seksi ja sanottiin: sepä kaunista, kun kirkkojuh-
lassa pienet pojat jäljittelivät aika ihmisiä! en
sanonut mitään. En voinut sanoa mitään, enkä
tahtonutkaan, sillä arvelin, että sittepähän luulevat
koko jupakan johtuneen kauppa-innosta.

Sitten kysyttiin minulta, olinko Rihkama-Te-
resen poika; silloin huusi emäntäni myymälästään,
että minä olin kaikkea muuta, mutta en suinkaan
hänen poikansa, olin maanviljelijän poika, muuten
hyvä lapsi, mutta kylmyys lienee vienyt minun
järkeni.

Rattenin järjeslyksenvalvoja ei osannut muuta
kuin tuuheaan partaansa mutisten taluttaa minut
kädestä ihmisjoukon lävitse, joka kammottavan
alttiisti muodosti kujan, pois markkinapaikalta.
Niin vei hän minut ulkopuolelle kylää ja jätti sei-
somaan tyhjälle maantielle, antaen sen ystävällisen
neuvon, että pitäisin huolta kotiinmenostani.

Oikeastaan olisin nyt tahtonut itkeä, mutta
kiukkuni oli liian suuri. Päätin, etten pitäisikään
huolta kotiinmenosta, vaan odottaisin maantiellä
Grabenbergerin poikaa, Ja kun hän menisi ohitse,
antaisin hänelle kunnon löylyytyksen, sekä Rihka-
ma-Teresea, jolle kertoisin koko asian, miten an-
noin pojalle rahani, jotta hän pelastaakseen kun-
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hellinen lurjus oli vienytkin hopearahani melua-
valle juutalaiselle.

Myöhään iltapäivällä, kun kaikki ihmiset ostok-
sineen ja juovuksissa olivat sekä jalan että reki-
neen kulkeneet ohi, tuli Terese raskaine taakkoi-
neen hengästyneenä ja hänen vieressään tallusteli
poikalurjus pää sidottuna, ja vanhus talutti häntä
hellästi ja hyväili häntä, ikäänkuin hän tahtoisi
sovittaa kaiken sen, mitä hänen poikansa oli tälle
tehnyt.

Koska asianlaita oli sellainen, kätkeydyin no-
peasti kuusenrungon taakse ja annoin heidän kul-
kea ohitse. Ja sitten läksin seuraamaan heitä hi-
taasti, syvästi suruissani.

En ollut vielä puolitiessäkään kun minut val-
tasi kova väsymys; heittäydyin lumeen lepäämään.
Tiellä ei ollut enää kulkijoita. Olin Hausteinin
metsässä; varikset ja närhit vain varistelivat lunta
alas puista. Lienen nukkunut jo hyvin kauan,
kun äkkiä minua joku ravisteli ja edessäni seisoi
iltahämärässä juutalais-Maischel taakkoineen.

»Mikäs sinua, poikaparka, vaivaa», kysyi hän,
»ei ole terveellistä paleltua kuoliaaksi! Nyt täytyy
meidän ajoissa saada sinut lämpimäksi.» Hän
pani puupullon huulilleni ja nielaistuani pari ker-
taa, alkoi sydäntäni niin lämmittää, että ajattelua:
ei tuo Maischel sentään olekaan paha ihminen.
Huomatessaan, ettei ollut viisasta jättää minua yk-
sin, läksi hän kanssani kotiin asti.

Ja niin oli siis käynyt, että Teresen kanssa
läksin ja Maischelin kera kotiin palasin.
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Kolmesataa kuusikymmentäneljä ja yksi
yötä.

Meiltä oli karitsa kuollut.
Mutta isälläpä oli tallissa vielä neljä isoa

vuohta, kuten hänellä oli neljä lastakin, jotka oli-
vat edellisten kanssa aina hyvin hyvissä väleissä.
Joka vuohella oli oma pieni seimensä, josta se
lypsettäessä söi heinää ja apilasta. Ei ainoakaan
niistä antanut maitoa, jos seimi oli tyhjä. Vuohien
nimet olivat Mansikki, Mustikki, Kaunikki ja Lem-
mikki ja ne olivat annetut ihan omiksi meille lap-
sille. Kaksi ensinmainittua vuohta oli pikkusisko-
jeni, Kaunikki 8-vuotiaan Jaakko-veljeni ja Lem-
mikki minun.

Kukin hoiti ja paimensi uskollisesti omaa
nimikkoaan, mutta maidon panimme kaikki sa-
maan ruukkuun, äiti keitti sen, isä antoi lisäksi
leipäpalan ja hyvä Jumala siunasi keittomme.

Meillä oli jokaisella oma leveä puulusikkam-
mekin, jonka setä oli meille vuollut ja jota sen
suuruuden vuoksi oli ensiksi vaikea saada suuhun
mahtumaan ja sitten sieltä pois. Kun me sillä
olimme lapioineet illallisen poskeemme, otimme
loimemme ja ryömimme levolle kukin oman vuo-
hensa purnuun. Nämä olivat pitkät ajat vuotei-
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namme ja nuo eläinkullat hyväilivät pehmeine par-
toineen poskiamme ja nuoleksivat neniämme.

Mutta usein, miten me lapset itseämme asette-
limmekin, ei uni vain niinkään helposti tahtonut
tulla. Minä olin isoäidiltä kuullut joukon ihmeel-
lisiä satuja ja tarinoita. Niitä juttelin sellaisina
iltahetkinä siskoilleni, jotka olivat siitä sangen mie-
lissään, eivätkä vuohetkaan olleet varsin tyytymät-
tömiä. Silloin tällöin vain, kun joku seikka tuntui
heistä liian uskomattomalta, mäkättivät he lyhyen
sanasensa väliin, tai tuuppivat sarvillaan tyytymät-
töminä purnua. Kerran minut nolattiin. Juttelin
näet heille »Kauransyöjävuohesta», miten se keski-
yöllä astellessaan pellolla muuttaa kauran mustaksi
eikä syö kuin vanhain sysimiesten harmaata partaa.
Mutta silloin alkoi Lemmikki mäkättää niin ko-
vasti, että toiset kolmekin yhtyivät siihen; vihdoin
ratkesivat sisareni kaikuvaan nauruun ja minun
täytyi kuin kiinnisaadun suurvalehtelijan vaieta.

Sen perästä en pitkiin aikoihin kertonut ma-
ku utovereillenikaan kertomuksia ja päätin, etten
milloinkaan enää virkkaisi Lemmikille halkaistua
sanaakaan.

Tuli sitten juhannus.
Sinä päivänä keitti äiti meille tavanmukaista

munakakkua, parasta herkkuani. Multa kun tänä
vuonna haukka oli vienyt paraan kanamme, ei mu-
nakorimme tahtonut enää täyttyä, ja kun juhan-
nuspäivänä kakku tuli, oli se kooltaan pienenpieni.
Murheellisena tuijotin lautastani.

Viisivuotias pikkusiskoni katseli minua ja
ikäänkuin arvaten huoleni, huudahti äkkiä:

»Kuules Pekka, jos sinä koko vuoden joka yö
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kerrot meille sadun, lahjotan sinulle oman kakku-
osani !»

Tähän pienokaisen jalomieliseen ehdotukseen
yhtyivät, ihme kyllä, toisetkin; he taputtivat käsiään
ja minä suostuin. Siten olin äkkiä päässyt toivoni
perille.

Pistin kakun nuttuni alle ja menin maitokam-
mariin, jossa minua ei kukaan nähnyt eikä kuul-
lut. Siellä suljin oven, istuuduin kumoon käänne-
tylle korvolle ja kävin molemmin käsin ja täysin
hampain kakun kimppuun.

Mutta siitäpä tuli suru. Ei ollut epäilystäkään
siitä, etteivät sisaret pysyisi lujina vaatimuksessaan.
Pyysin paimenmatkoillani jokaista tervankeittäjää,
sysimiestä ja viisasta eukkoa, jonka vain metsässä
tai niityillä tapasin, kertomaan jonkun sadun.
Nämä olivat hyviä lähteitä ja niin saatoin joka ilta
lyhentää siskoille velkaani. Tietysti oli vaikeata
keksiä aina uutta ja jonkun ajan kuluttua tapah-
tuikin sangen usein, että pikku siskoni keskeytti
minut huomauttaen:

»Kuules, sen me osaamme, sen sinä olet jo
meille kertonut!»

Huomasin, että minun täytyi keksiä uusi keino
ja opettelin ahkerasti paremmin lukemaan löytääk-
seni aarteita niistä monista kertomuskirjoista, jotka
viruivat hyödyttöminä nokisilla hyllyillä. Nyt oli
minulla uusia lähteitä: kertomus pfaltzkreivitär
Genovevasta; neljästä Heimoninlapsesta; kauniista
Melusinasta; Wendelin von Höllensteinistä tusi-
noittain ihmeellisiä tarinoita. Silloin virkkoi vel-
jeni usein purnustaan:

»En ensinkään sure kakkuani, saan kuulla
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niin paljon mahdottoman ihanaa! Vai mitä Kau-
nikki?»

Nyt lyhenivät illat ja minun täytyi toisena
iltana jatkaa edellisenä iltana keskeytynyttä kerto-
mustani. Mutta pikku sisko ei tahtonut siihen
suostua, hän vain vaati joka yö kokonaisen kerto-
muksen, niinhän oli päätetty.

Näin kului vuosi. Saavutin vähitellen jonkun-
laisen sadunkertojan taitavuuden, kerroinpa vielä
yläsaksaksi, jota kirjoissa käytettiin! Usein sattui,
että kertoillessani kuulijani kaivautuivat syvälle hei-
niin ja alkoivat voihkia kauhuissaan ryöväri- ja
kummitusjutuistani, mutta lopettaa en kuitenkaan
saanut.

Oli taas juhannus tulossa ja samalla läheni
tehtäväni loppuaan. Mutta kumma sattuma
ennen viimeistä iltaa katkesivat kertomuksen lan-
gat kokonaan. Muistini, kaikki kirjat, joita käsiini
olin voinut saada, kaikki ukot ja akat, joita lapa-
sin, kaikki olin typötyhjäksi tyhjentänyt toivoton
kuivuus kaikkialla. Pyysin silloin sisariani:

»Huomenna on viimeinen ilta, lahjottakaa se
minulle!»

Silloin kuului yhdestä suusta;
»Ei minkäänlaista lahjaa, sinähän olet saanut

juhannuskakkusi.»
Vuohetkin yhtyivät heihin.
Seuraavana päivänä kuljeskelin ylfympäri kuin

eksynyt lammas. Silloin välähti äkkiä ajatus: Petä
heitä, keksi jotain! Mutta samalla kuului oman-
tunnon ääni:

Mitä kerrot, sen tulee olla totta. Salihan sinä
kakunkin todella.
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Silloin sattui muuan tapaus, jonka toivoin häm-
mästyksen hälinässä pelastavan minut velvollisuu-
destani.

Jaakko-veljeni kadotti nimittäin Kaunikkinsa.
Hän kulki metsän ristiin rastiin ja etsi vuohtansa
huudellen ja itkien. Vasta myöhään illalla toi hän
sen kotiin. Rauhallisina söimme keittomme, me-
nimme sitten kukin purnuumme ja sisaret alkoivat
odottaa kertomusta.

Oli hiljaista. Kuulijani makasivat odotellen.
Vuohet raksuttelivat hampaitaan märehtiessään.

No, nyt he saisivat kertomuksen!
Mietin aloin:
»Oli kerran suuren suuri metsä ja metsässä oli

aina pilkkosen pimeätä. Ei ainoakaan lintu laula-
nut, kalmanlintu vain siellä kirkui. Mutta kun
muut linnut lauloivat, silloin itkivät puitten kaikki
oksat ja lehdet tuhansia kyyneleitä. Keskellä tätä
metsää oli kangas, niin äänetön kuin hautausmaa
ja joka sen yli kulki, se ei enää milloinkaan pa-
lannut takaisin. Tämän kankaan poikki asteli ker-
ran kaksi veristä jalkaa.»

»Oi oi —!» huusi vanhin siskoni ja kaikki
kolme ryömivät peiton alle.

»Niin, kaksi veristä jalkaa», jatkoin, »ja ne
hoipperoivat poikki kankaan synkkää metsää kohti
kuin kadotettu sielu. Mutta äkkiä veriset jalat—»

»Saat sinisen sukkanauhani, jos lopetat!» vai-
keroi veljeni tuskissaan, kätkeytyen vielä syvem-
mälle peitteen alle.

» veriset jalat pysähtyivät», jatkoin vain, »ja
maassa oli kivi, valkoinen kuin kääreliina. Silloin
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veristä jalkaa lähestyi.»

»Lahjotan sinulle uuden kenkäparini, jos vain
lopetat», läähätti Jaakko purnussaan, vetäen pe-
loissaan vuohensa parrasta luokseen.

»Ja niin astelivat kaikki kuusi läpi synkän
metsän, poikki kankaan ja yli kaurapellon taloam-
me kohti ja sitten sisään talliin —»

Nyt huusivat kaikki kolme tuskissaan ja pikku
siskoni lupasi minulle peloissaan oman osansa
huomisesta, odotetusta juhannuskakusta, kunhan
vain lopettaisin. Mutta minä vain jatkoin:

»Nyt niin, olin unohtanut sanoa alussa, että
ne molemmat ensimäiset veriset jalat olivat Jaak-
komme jalat ja ne neljä jälkimäistä kuuluivat hä-
nen vuohelleen kun he tänään kuljeskelivat
ylfympäri metsää.»

Siitäkös ilo nousi.
»Joka ihmisellä on kaksi veristä jalkaa!» huusi

siskoni ja vuohet määkyivät, niin että talli kaikui.
Olin näytellyt osani loppuun. Kolmesataa

kuusikymmentäneljä yötä olin loistanut viisaana,
totta puhuvana kertojana. Tämä kolmassadaskuu-
deskymmenesviides oli osottanut, että olinkin tyh-
jänpäivällinen lörpöttelyä.

Lupaus toisesta kakusta peruutettiin; siskoni
selitti sen vain hätäpuolustukseksi.

Kuulijakuntani luottamuksen olin kokonaan
menettänyt ja kun se sitten myöhemmin tahtoi
lausua epäilyksensä jostain kertomuksesta, huusi se
yhteen ääneen:

»Ahaa, siinä on taas verinen jalka!»
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Miten kävi, kun nukuimme metsässä.

Päivällinen oli ohi. Maitokeiton jäännöksen
söi kahlekoira, joka kiitollisena häntäänsä heilu-
tellen nuoli vadin niin kiiltäväksi, että siniset ja
punaiset kukat sekä vuosiluku tulivat selvästi näky-
viin. Koira nuoli vielä, ikäänkuin kiitokseksi,
kukkia ja vuosilukua. Keitto oli ollut aika hyvää.
Lihakeiton lopun oli emäntä antanut vanhalle
lumppu-ukolle, joka istui uunin penkillä vieressään
suuri säkki täynnä alppilaisilta saatuja tilkkuja,
jotka sitten vietiin paperitehtaaseen.

Lumppu-ukko ei huolinut lumppuja enempää
kuin keittoakaan ilmaiseksi, vaan avasi pienen lau-
kun ja tarjosi emännälle vastalahjaksi kolme kyy-
närää sinistä esiliinannauhaa sekä parin englanti-
laisia neuloja. Isäntärenki nimitteli häntä siitä huoli-
matta kerjäläiseksi.

Pöydästä noustuamme ja mennessämme ravit-
tuina taas päivätöihimme, pisti mainittu isäntärenki,
Rochus, tupakkamällin poskeensa. Siitä huolimatta
hän sai suustaan sanat: »Isäntä, tarvitsetko vielä
tänään tuota poikanalkkia?» Näin nimitetään sel-
laista pientä toimetonta poikasta, joka vain pyörii
ihmisten jaloissa, kun paimenenvirka ei pidä häntä
työssä.
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Nimitys sopi nähtävästi minuun, koska isäntä,
jonka luona silloin olin lammaspaimenena, vilkaisi
minuun päin ja kohautti olkapäitään: ei hän tarvin-
nut minua; lampaathan olivat aitauksessa.

»Jos et sinä häntä tarvitse, tarvitsen minä»,
virkkoi renki.

»Minun näes täytyy huomenna lähteä Itävallan
puolelle Herttuan kera ja siksi täytyy juhtaa kul-
jetella tuolla niityllä parisen tuntia.»

Herttua ei nyt tosin ollut ensinkään mikään
»juhta», kuten renki karkeasti sanoi, vaan nuori
vaalea härkä, koko talon lemmikki. Se lienee ollut
jotain erittäin hyvää sukua, koska sitä pidettiin
parempana kuin muita nautoja ja koska sille an-
nettiin heiniä olkien asemesta ja suolanauriskeittoa
ruumenrehun sijasta.

Mistä tämä etuoikeus johtui? Siitä, että Herttua
oli hauska häränmulli ja osasi niin kauniisti myl-
viä. Kun se oli syönyt kyllikseen ja seisoi tallin
edessä, alkoi se äännähdellä, ja äänet, joita se
aina lyhyen väliajan jälkeen päästeli, olivat kuin
kirkkaita riemuhuutoja, joihin metsä kaikuna vas-
tasi. Toisilla sonni-vasikoilla ei ollut läheskään sel-
laista taitoa. Tiesin silloin hyvin vähän maailman
menosta. Muun muassa en tiennyt sitäkään, miksi
se niin voimakkaasti riemuaan huuteli. Siitäkö se
johtui, että sillä oli niin hanskaa tässä maailmassa,
kun sen ei tarvinnut kulkea auran eteen valjastet-
tuna ja kun se sai niin hyvää rehua? Vai huute-
liko se ehkä toveriaan laitumelta luokseen? Vai
riemuitsiko se siksi, että metsä sen huutoon niin
hauskasti vastaili. Lyhyesti sanoen, Herttuaa hoi-
dettiin hienosti ja ylhäisesti, eikä se suinkaan ollut
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pelkkää kohteliaisuutta, kun siitä sanottiin, että se
oli oikein komea. Tämän rakkaan härän kanssa
Rochus siis aikoi lähteä huomenna Itävaltaan Sem-
merin kukkulan yli. Puhuttiinpa Vienistäkin, jossa
Herttua oli muka »onnensa käsittävä» kuten sa-
nottiin.

»Sipi, tyhjäntoimittaja, tuleppas tänne!» Renki
oli siis ottanut minut palvelukseensa. »Vie nyt
Herttua tallista niitylle ja kuljettele sitä siellä edes-
takaisin parin tunnin ajan. No, ymmärrätkö?»

Ja Herttua osotti minulle oikein erityistä koh-
teliaisuutta. Jos minä olisin terve, voimakas härkä
kuten Herttua, en antaisi seitsenvuotiaan pojan,
jota sitäpaitsi sanottiin poikanalkiksi, ajella minua
ilman muuta ympäri niittyä. Joko olisin antanut
hänelle takakoivillani huomautuksen, että hän jät-
täisi minut rauhaan, tai olisin kaatanut hänet sar-
villani. Mutta minun Herttuani myönsi minulle
ylivallan, tai sitten hänen mielestään ei kannattanut
vastustaa sellaista mitättömän pientä kääpiötä; se
antoi hyväntahtoisena kuljetella itseään. Kömpe-
lösti se kävellä lönkytteli ruohikossa, ja minä läp-
päsin avojaloin jälessä, ja jos se aikoi pysähtyä
nuollakseen itseään tai siepatakseen suun täyden
heiniä, näpsäytin sitä kevyesti risulla lonkalle, että
se jatkaisi matkaansa. Niin oli renki käskenyt.
Minä en tosin tiennyt, mitä tällainen ylfympäri
tallusteleminen merkitsi, eikä Herttuakaan nähtä-
västi sitä tiennyt. Ellei ihminen jotain tiedä, miettii
hän sitä, mutta sitä ei nähtävästi tehnyt härkä,
vaikkakin se samoin kuin minä kulki noin neljä-
kymmentä kertaa niityn ympäri.

Vasta illalla, kun me väsyneinä ja jäykistynein
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koivin menimme talliin, sain tietää, miksi tällainen
kiertokulku oli määrätty. Herttuan täytyi harjaan-
tua lähestyvään Itävallan jatkamatkaan, sillä se oli
aivan tottumaton kävelemään. Samoin oli minun-
kin laitani, sillä minutkin oli määrätty ottamaan
matkaan osaa.

Aikaisin seuraavana aamuna pukeuduimme iso
Rochus-renki ja minä »pojanmölli» sunnuntaipu-
kuumme, minäkin uusiin saappaisiini; sitten söim-
me rasvarieskaa ja piimää ja Herttua sai vielä
kerran suolanauxaskeittonsa. Sen sitä tyytyväisenä
popsiessa, aavistamatta, että tämä oli viimeinen
ateria kotona, harjasi isäntä vielä sen sileäksi ja
katseli tyytyväisenä sen pyöreätä vartta.

»Älä jätä sitä alle sataa kuuttakymmentä, aja
se ennemmin vaikka takaisin kotiin», sanoi hän
sitten rengille. Sitä minä en oikein ymmärtänyt,
mutta Rochus vain nyykäytli päätään.

»Lähdeppäs nyt, härkäseni!» juiteli hän sitoen
sille nuoran sarviin. Minä seisoin takana risu kä-
dessä. Kun me kolmisin astuimme portista ulos,
ammuivat lehmät navetassa ja Herttua mylvähti
pari kertaa riemuisen kirkkaasti. Oliko se todella-
kin niin iloissaan lähtiessään ventovieraaseen maa-
han, vai sama äänikö sillä oli sekä surressa että
iloitessa? Talonväki katseli jälkeemme, kunnes
painuimme näkyvistä tien mutkaan.

Alussa kävi kulku hitaanlaisesti, sillä jalkamme
olivat kankeat eilisestä niittyvaelluksestamme, mutta
jo alppien yli kulkiessamme norjenimme ja Murz-
laaksossa astelimme kaikki jo sangen pirteinä.

»Kuules, poika», virkkoi renki »ennen aurin-
gon laskua pitää meidän olla Gloggnitzissa. Huo-
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mennä voimme palata junalla, se on näes turval-
lisempaa rahojen vuoksi.»

Nyt selvisi minulle, mikä hänellä oli mielessä.
Hän aikoi siis myydä Herttuan Gloggnitzissa jolle-
kin eläinkauppiaalle, joka veisi sen sitten Wieniin.

Ei, sitä ei hän voinut todella tarkottaa. Myydä
Herttua! Sama renkihän itse oli kerran jonain
lauantai-iltana kertonut jutun, miten mies oli myy-
nyt veljensä juutalaisille ... Ja eihän tällainen
menettely sopinut vähääkään siihen, mitä äiti usein
oli kotona sanonut, että kaikki eläimetkin ovat Ju-
malan ja että härkä ja aasi olivat ensimäisinä var-
tijoina Kristus-lapsen seimen ääressä.

Tien siinä levitessä edessämme tasaisena ja si-
leänä ja härän astellessa tyytyväisenä eteenpäin
saatoimme jutella. Kotosalla ei kukaan renki pu-
hele paimenpojalle, vielä vähemmin tuollainen
ylpeä isäntärenki poikanalkille, mutta vieraalla
maalla liittyvät ihmiset lähemmä toisiaan, vaikka
härkäkin on välissä.

»Mitäs sille sitten tehdään siellä Wienissä?»
kysyin.

»Se tapetaan», vastasi renki. Nauroin aivan
ääneeni, sillä pidin rengin karkeita sanoja sukke-
lana pilapuheena.

»Ylihuomenna näihin aikoihin riippuu se jo
takajaloistaan teurastajalla», lisäsi hän. Minua al-
koi äkkiä pelottaa; vilkaisin härkää silmiin. Se
tuijotti eteensä rauhallisena, se ei siis kaikeksi on-
neksi ollut mitään ymmärtänyt. Teurastaja!
Olinhan kuullut tuon nimen jo ennenkin. Kun
äiti oli kerran ollut hyvin sairas, oli lääkäri mää-
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rännyt hänelle voimien lisäämiseksi lihakeittoa.
Sekin oli haettu teurastajalta.

»Hei, poika!» kehotti Rochus vetäen härkää
nuorasta.

Sitten jatkoi hän merkillistä puheitaan: »Paras
liha viedään aina Wieniin. Kun joku meikäläinen
kirkkojuhlana ostaa kylän teurastajalta palan lihaa,
on se sitkeää kuin anturanahka.»

Mitä se mies jutteleekaan!
Mutta kun saavuimme nuoreen kuusikkoon

Semmering-vuoren juurella, tiesin jo kaikki. Se
oli ennen kuulumatonta! Takaisin alpeille en
voinut enää viedä Herttua-parkaa; siitä olisi synty-
nyt rengin kanssa tappelu hamaan veriin asti.
Isäntähän oli juuri antanut Rochus-rengille tehtäväksi
toimittaa härkä Gloggnitsissa teurastajalle! Sitten
se viedään teurastuspenkille, sitä lyödään suurellakir-
veellä ja pistetään senjälkeen isolla puukolla. Sitten
irrotetaan sen kauniit mustat sarvet ja nahka nyletään,
sisälmykset otetaan pois ja liha hakataan tuhansiin
palasiin. Ja nämä palaset keitetään ja paistetaan
ja vieniläiset syövät niitä kuten susi syö lampaan
ja kissa hiiren! Silmissäni musteni ja minä tu-
perruin tielle. Rochus pisti palan leipää suuhuni.

Kun hetkistä myöhemmin selvisin, katsoin
Herttuaan. Se haukkasi heinätukon suuhunsa ja
pureskeli sitä hyvin tyytyväisenä. Se ei tiennyt
mistään. Se oli kyllä kuullut, mutta ei ymmärtä-
nyt. Oi, sitä viatonta luontokappaletta! Aloin itkeä
ääneen.

Rochus nauroi ja huomautti, että minäkin olen
syönyt häränlihaa. Minäkö! Sepä jotain! »Niin
juuri, pestauspäivänä! Silloin isäntä tarjosi meille

Lapsuudenmuistoja. 5
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ravintolassa päivällisen maksaen paistit ja vihan-
nekset.» Silloin lihaa syötiin!

Aloin voida pahoin. Paistia olin tosin syö-
nyt, ja hyvää se olikin ollut, mutta että se oli ollut
palanen eläimen lihaa, ehkä pala sellaisen härän
lihaa, joka ennen oli elänyt yhtä lämpimänä ja
ehkäpä mylvinyt yhtä kirkkaasti kuin Herttua.

Miten ihmiset voivat niin tehdä!
Saadessani ensikerran kuulla, että kaikkien

täytyy kuolla, ei sydämeeni koskenut niin hirvittä-
vän kipeästi kuin nyt huomatessani, että ihminen
syö eläimiä, joiden kanssa hän ennen kaikessa
sovussa on elänyt.

»Mikäs tuo on?» kysyi renki napsauttaen ke-
pillä jalkaani. »Eikö se ole kenkä?»

»Se on juhlasaappaani», vastasin kohteliaasti.
»No niin, ja ne jalassa menet kirkkoon ja ru-

koilet ahkerasti. Sanoppas, muistatko vielä sitä
kirjavaa lehmää, jonka isäntä viime vuonna vaihtoi
vasikkaan?»

»Sitäkö kirjavaa, jota karjapiika löi jakkaralla,
kun se ei antanut yhtään maitoa?»

»Sitä samaa. Eikä se antanut maitoa sen-
vuoksi, ettei sillä ollut mitään utarissa ja siksipä
isäntä sen vaihtoihin. No, paimenpoika, missäs
luulet sen kirjavan lehmän nyt olevan?»

Sanoin: »Fischbacherin vuorilaitumella.»
Hän nauroi: »Oi pyhä yksinkertaisuus, vai

Fischbacherin vuorilaitumella! Ja kuitenkin pidät
sinä sen nahkaa!» Taas kosketti hän saappaaseeni.

Nämä paljastukset saivat minut aivan ymmälle.
Sisässä häränlihaa, päällä lehmännahkaa! Ja sit-
tenkin olen olevinani Jumalan lapsi!
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Semmering-kukkulalta, jossa oli viheriää nur-
mikkoa, ei Herttua enää tahtonut jatkaa mat-
kaansa, vaan paneutui pitkäkseen.

»Se ei ole tyhmä!» arveli Rochus ja istuutui
kuusen varjoon, sillä oli tullut kuuma. Minäkin
istuuduin ja katselin salaa härkää. Se pureskeli
heinää rauhallisena, samoin renki tupakkamälliään
raaputellen ystävällisesti härän korvanjuuria.
Herttua oli siitä mielissään ja ojensi turvallisena
suuren päänsä niin, että renki saattoi paremmin
raaputella.

Silloin ajattelin: Miten ihminen voikin olla
viekas! Tarkotin sillä sekä renkiä että itseäni ja
kaikkia, jotka rakastavat niin paljon kotieläimiään,
että kuljettavat ne vihdoin teurastettaviksi ja syö-
vät ne. Vihdoin ojensi Herttua suuren päänsä ko-
konaan nurmikolle ja sulki suuret, pyöreät silmänsä.
Renki nojasi puunrunkoon ja nukahti hänkin.
Nyt nukkuivat molemmat mutta varmaankin
ainoastaan toinen nukkui vanhurskaan unta. Ren-
gillä oli vielä nukkuessaankin kätensä ympärillä
se nuora, jolla hän pahaa-aavistamatonta teuras-
eläintä kuljetti. Minä olin sanomattoman onneton.

Silloin lähestyi samaa tietä, jota mekin olimme
tulleet, juuri kuin suuri, harmaa nyytti ja sen alta
näkyi kumara vanha lumppu-ukko, joka edellisenä
päivänä oli ollut meillä. Hän pysähtyi hiljaa, ojensi
pitkän, ruskean kaulansa ja kysyi kuiskaten:

»Mitä nyt, pikku poika?»
Nyyhkien nousin ja uskoin vieraalle suruni:
»Minua niin säälittää tuo härkä-rukka, se kun

viedään teurastajalle.»
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»Vai niin, vai niin, vai teurastajalle!» kuiskasi
vanhus ja veti ryppyiset kasvonsa tavattoman nau-
rettaviin juoviin. Multa minua ei naurattanut,
itkin vain yhä katkerammin ajatellessani, miten
rakas ystävä-parkani nyt nukkui siinä niin viatto-
mana ja turvallisena.

»Sehän on Zieselhofin renki?» kysyi hän sitten
hiljaa viitaten Rochukseen. »Hyvä on. Tuo se
haukkui mua eilen kerjäläiseksi. Kerjäläinen,
no, niinpä olen kuin olenkin, koska lumppuja
kokoan. Mutta haukkua en itseäni anna, sen sa-
non. Tänään ei hän lumppuja halveksi, kun eläin-
kauppias laskee niistä hänen käteensä ihka uusia
satamarkkasia. Mutta odotappas, sinä vanha
myyrä,ei sinun vain niinkään hyvin käy, sen sanon!
Tuo pieni hyvä poika säälii härkää. Minä myös.
Nuku makeasti, sinä herttainen renkimies, sinä
ilkiö! Nyt menee härkä metsään eikä lahtarille,
sen sanon —» ja veitsellään katkaisi hän nuoran

»kas niin».
Tämän kaiken puheli hän kuiskaten; sitten

ravisti hän härkää sarvista:
»Nouse pian, härkäherra, ja pakene!»
Herttua katseli tätä touhua vähän hämmäs-

tyneenä ympärilleen, sitten se nousi hitaasti, ensin
taka- sitten etujaloilleen ja läksi jalottelemaan met-
sään. Vanha veitikka kuiskasi minulle vielä:

»Nuku sinäkin, lapsi, äläkä ole mistään tietä-
vinäsikään.» Sitten nosti hän taas kuorman sel-
käänsä ja mennä tallusteli pois.

Nuori ihminen on pian johdettu harhaan, kun
hän vielä itsekin tahtoo tulla harhaan johdetuksi.
Ojentausin nurmikolle pitkälleni, suljin silmäni ja
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odotin, kunnes renki avaisi omansa. Siitäpä
mahtoi tulla hirmuinen herääminen! Pelkäsin,
mutta olin kuitenkin sanomattoman utelias. Pil-
kistelin silmäripsien välistä häntä tuon tuostakin.
Hän nukkui nyt yhtä levollisena kuin äsken Hert-
tua. Ja nyt kävi renki säälikseni kuten taannoin
härkä. Hän piti lujasti kiinni katkaistusta nuoran-
pätkäslä. Nyt nykäisi hän vähän kättään ikään-
kuin aikoisi vetää eläintä luokseen. Se ei vastus-
tanutkaan. Hän avasi silmänsä nopeasti, nosti
päänsä ja hypähti seisomaan: »Entä härkä?» Hä-
neltä pääsi oikea tuskanulvahdus:

»Poika, missä on härkä?»
Olin niinkuin vasta olisin herännyt, venyttelin,

oijoin käsivarsiani, haukottelin ja sanoin oikein
lumppu-ukon ilkeydellä:

»Joko sinä olet Herttuan myynyt?»
»Varastettu! Ryöstetty! Ryövätty!» huusi renki

pyörien kuin ketterä hyrrä. Ja hän ojensi taivasta
kohti nyrkkinsä, jonka ympärillä oli vielä nuoran-
pätkä, ja hyökäten minua kohden hän näytti siltä,
kuin olisi aikonut iskeä sillä minuun. Minua ei
naurattanut ja ilo pelastuneesta Herttuasta muut-
tui hirmuiseksi peloksi raivokkaan rengin edessä.
Hänen nyrkkinsä avautuivat ja hän tarttui vaike-
roiden molemmin käsin päähänsä. Niin paljon
rahaa! Vuoden, monen vuoden palkka menisi!
Isäntä ei häntä armahtaisi. Pikemmin rankaisi hän
häntä huolimattomuudesta. Nukkua oudolla tiellä!
Se on velvollisuuden laimiinlyömistä!

»Poika kulta!» huusi hän minulle epätoivois-
saan tavallista lempeämmällä äänellä, »juokse sinä
takaisin sille tielle, jota tulimme, ehkäpä siellä ta-



paat varkaan! Minä lähden tuonne Itävallan puo-
lelle. Kaukana hän ei voi olla. Oi, rahat, rahat!»

Aioimme juuri lähteä takaa ajamaan sitä kel-
votonta, joka oli Herttuamme varastanut, kun met-
siköstä kuului heleä mylvintä . . .

Oi, härkä, sinähän mylvit itsellesi kuoleman!
Kolmen tunnin kuluttua oli Gloggnitsin kaup-

pias ostanut Herttuan ja liittänyt sen siihen karja-
laumaan, joka vietiin Wieniin.
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Miten rakensin maailman taivaalle.
Olin siihen aikaan kaksitoistavuotias poika.

Kuljin valkaisemattomissa pellavahousuissa, har-
maassa hampputakissa ja punajuovikkaisessa suip-
polakissa. Olin avojaloin ja aika konkari sekä
kävellessä että juostessa, ja joka päivä oli joku
varvas kääreissä. Hiukset kampasin sormillani ja
hampaillani pureskelin suolaheiniä. En kyennyt
mihinkään; jos minut lähetettiin pellolle, kompas-
tuin auraan ja lapioon ja jos metsään, löin kirveen
kiveen ja pian oli sen terä niin tylsä, että sillä
olisi voinut vaikka ratsastaa. Ja niinpä seisoin pian
kädet ristissä ja töllötin taivaalle.

Metsäiset vuoremme olivat minulle tulleet sii-
hen aikaan aivan vastenmielisiksi. Ainaista tum-
manviheriää, ainaista linnunviserrystä ja tuulen-
huminaa en enää voinut sietää. Se oli yksitoik-
koista, ei minkään arvoista. Mietin ja uneksin
parempaa. Silloin eräänä päivänä olin paimen-
tamassa karjaamme »Yläkorvessa» niinkuin nimi-
timme muuatta korkealla sijaitsevaa vanhaa halme-
ahoa, jolla jo kasvoi kanervaa ja katajaa - huomasin
taivaan, ihmeellisen, ikuisen, vivahdusrikkaan tai-
vaan pilvimaailmoineen. Yhfäkkiä viehätyin noihin
mitä erilaisimpiin muotoihin ja mitä ihmeellisim-
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piin kuviin, joita siellä vaihteli kaikissa värivivah-
duksissa. Ihmettelin vain, etten jo aikoja sitten
ollut huomannut taivasta pilvineen. Seisoin siinä
katsellen tuohon uuteen maailmaan tasankoineen,
vuorilleen, rotkoilleen, ja suunnattoman suurine
eläimilleen, jotka eivät hievahtaneet paikaltaan ja
kuitenkin kutistuivat, pitenivät, laajenivat, ojennellen
käsiään ja jalkojaan, joista taas muodostui ruu-
miita, häntiä ja siipiä. Tuijottelin noita pilvilinnoja,
jotka siinä silmäini edessä syntyivät, ja pureskelin
ruohonkortta.

Siitä hetkestä alkaen oli paimentaminen suu-
rin iloni; riemulla kaitsin omaa karjaani, mutta
samalla paimentelin myös taivaan kiharavillaisia
lampaita.

Sinä vuonna oli kuuma kesä, joten taivas oli
usein yksitoikkoinen, mutta aamuin illoin oli toki
aina jotain nähtävää. Olin kauan aikaa aivan tai-
vaankannen lumoissa. Isäni ihmetteli, miksi aamulla
usein olin ensimäisenä ylhäällä, miksi aamiainen
jäi syömättä ja minä miltei kuumeisella kiireellä
ajoin karjani »Yläkorpeen». Hän ei tiennyt, mikä
siihen oli syynä. Mutta minä asetuin siellä kivelle,
jota peitti hieno, kellertävän viheriä sammalturkki,
ja lehmien ja vasikoiden ahkerasti hamuellessa
suihinsa kanervia ja kellojen hauskasti kilahdellessa
pureskelin yhä ruohonkorttani ja katselin auringon
nousun suuntaan. Ensin näkyi etäisen Wechsel-har-
janteen takaa hämärä, himmeän punainen juova.
Se leveni levenemistään ja hävisi, en tiennyt minne.
Samassa tunkeutui esille kultaisia säteitä ja suloinen
valo hulvahti pilvimuurin läpi, joka näytti nyt suun-
nattoman suurella, punahohtoiselta jäämöhkäleeltä.
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Silloin muuttuivat äkkiä kaikki lehmäni punai-
siksi, kanerva, jota ne pureskelivat, oli punaista,
kivet olivat punaisia, puut metsänlaidassa olivat
punaisia ja minun pellavahousunikin hohtivat pu-
naisilta. Nyt leimahti Wechsel-alppien reunassa
äkkiä pieni tuli, jollaisia paimenpojat tavallisesti
sytyttelevät perunoita paistaessaan. Mutta tuli laa-
jeni oikeaan ja vasempaan ja kohosi ylemmä; siel-
lähän oli tulipalo, palanevatko kaikki alppimajat?
Mutta tulipalo laajeni ihmeellisen säännöllisesti
ja valtavan suuri hehkuva pallo nousi metsän ta-
kaa se oli aurinko! Silloin lankesi lehmistä,
kivistä sekä minusta äkkiä pitkät varjot yli kan-
kaan. Minun varjoni oli niin pitkä, että jos se
olisi noussut seisomaan, olisi se voinut sormillaan
poimia villatukkoja taivaalta vaaleankeltaisista pil-
vihöytäleistä. Vuorijonon yläpuolella kapeni usva-
kerros yhä; sepä pahoitti sitä: se työnsi vielä heh-
kuvan nuolen, joka lävisti auringon; mutta se suli,
aurinko tuli pienemmäksi ja säteilevämmäksi, ja
pian olivat pilvimuuri ja punaiset säteet kadonneet
näköpiiristä.

Avaralla taivaanlaella oli siellä täällä vielä kuin
valkoisia villatakkeja ja muutamin paikoin uisken-
teli untuvia, mutta pian katosivat untuvatkin ja
villapallot venyivät huomaamatta kevyiksi kiha-
roiksi ja ohuiksi säikeiksi eikä kohta näkynyt
muuta kuin tummansininen taivas ja loistava
aurinko.

Metsäisiä vuoria näytti ikäänkuin hämärä
peittävän; niin sanomattoman kirkas ja paljas oli
taivas, aurinkokin tuntui olevan liian pieni tuossa
äärettömässä avaruudessa.



74

Päivällisaikaan muuttui taivas siniharmahta-
vammaksi; silloin näytti vielä aurinkoisemmalta ja
oli hyvin kuuma. Karjani oli hakenut jo vilpoisen
metsikön, ollakseen rauhassa pistäviltä kärpäsiltä;
minä istuin yhä kivellä katsellen taivaalle ja aja-
tellen, miten ihanata olisi, jos taivaankansi olisi
kuvastin ja koko maailma heijastuisi siihen kaik-
kine ihanuuksilleen; silloin olisin ehkä nähnyt Ylä-
korvessani vieraita maita ja suuria kaupunkeja.

Puolenpäivän korvissa arvasin ajan pysty-
suoran puunrungon varjosta kävi tavallisesti
vieno tuulenhenki, joka parin tunnin ajan ley-
hytteli oksia ja suhisi hiljalleen puissa. Se tuu-
ditteli suloisesti uneen. Oljenkorsi putosi kokonaan
suustani. Muurahaiset saivat mielinmäärin kiipeillä
pitkin jalkojani, en sitä huomannut. En huoman-
nut sitäkään, enkä edes tiennyt, mistä se johtui,
mutta äkkiä oli joka puolella lumivalkoisia pil-
viä, sekä etelässä tummansinisten metsävuorten
kuin Wechselalppienkin kohdalla että pohjoisten
ylänköjen yllä, joitten takaa kokosi paljas, harmaa
Rax-vuori, samoin oli lännessäkin kaukaisen vuori-
ketjun harjalla. Ne olivat puolipyöreissä ryhmissä
muistuttaen tiheätä savua, joka oli äkkiä kivetty-
nyt valkoiseksi marmoriksi.

Niitten reunat olivat niin teräviä kuin olisivat
ne olleet leikatut hyvin hienoilla sahoilla. Pilvet
näyttivät aivan liikkumattomilta ja kuitenkin ne
muuttuivat joka hetki, kasaantuivat toinen toisensa
päälle ja tunkeutuivat toistensa alta yhä sakeampina
tai ilmestyi niihin äkkiä halkeama, kurkistusreikä
taivaansinen äärettömyyteen.
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Ja korkealla pääni päällä levisi, pilvikerroksia,
harmaita, paikoin aivan tummia, kirkkaine, untuva-
na aisine reunoilleen.

Katsoja näki muutoksen, mutta ei nähnyt, mi-
ten se tapahtui. Kuinka ihmeellistä! Onko mah-
dollista, että tätä tapahtuu joka päivä, eivätkä ih-
miset siihen kiinnitä huomiotaan, eivätpä edes sitä
näekään? He ihmettelevät kaikenlaisia silmän-
kääntäjätemppuja enemmän kuin iki-ihanaa pilvi-
laivasta.

Kaukaisten vuorijonojen yläpuolella olivat pil-
vikerrokset somempia kuin lähimmät pilviryhmät;
osaksi olivat ne taivaansinisiä, ja niitä olisi usein
ollut vaikea siitä erottaakaan, elleivät reunat olisi
loistaneet lumivalkeina.

Asetuin seisomaan hajareisin, kumarruin ja kat-
selin jalkojeni välitse kaukaisiin pilvivuoriin, näh-
däkseni tässä tavattomassa asennossa mahdollisim-
man kummallisen kuvan. Näin suunnattomia jät-
tiläisvuoria huimaavan korkeine huippuineen ja
hirvittäville kuiluineen, näin kallionkärkien ko-
hoavan, ja jäätiköiden kimallelevan huimaavissa
korkeuksissa. Ja kun tämän kuvan editse liu-
kui tumma pilvi, oli se mielestäni jättiläiskotka
tai kondoori. Se oli minun Tiroolini, josta olin
jo kuullut puhuttavan. Täten kurkistelin jalko-
jeni välitse niin kauan, että päätäni alkoi huimata
ja minä tupsahdin nurmikkoon.

Taivaalla oli pelottavia jättiläisiä kultareunai-
sissa viitoissaan, käyräjäsenisiä ja suuripäisiä, ja ne
heiluttelivat käsivarsiaan ja osottelivat sormillaan
aurinkoa. Aurinko oli jo kauan taitavasti selviy-
tynyt näistä jättiläisistä, mutta vihdoin se meni
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kuitenkin satimeen. Silloin peitti himmeä täplä
metsikköä ja laakson pieniä, tuleentuvia peltoja, ja
tasangoilla oli montakin täplää, jotka hitaasti kul-
kivat niitten yli ja kiipesivät yhä kasvaen ylös rin-
teitä, jälleen hävitäkseen.

Kuta alemma aurinko painui, sitä heikommiksi
sen säteet kävivät; taivas kävi harmaaksi, mutta
paksut pilvet hävisivät, muuttuivat untuviksi ja he-
taleiksi, ja iltasella kulki taivaankannen laitumella,
missä jättiläisetäsken seisoivat,vain valkoisia lampaita.

Kaikkein kauemmin pysyivät kuvat kaukaisten
vuorijonojen laella. Mutta sielläkin tapahtui suuria
muutoksia; mahtavat alppitunturit olivat muuttu-
neet loistaviksi kaupungeiksi torneineen, kupuineen
ja karjoineen. Se oli minun Sionini ja katselin
sitä taas jalkojeni lomitse.

Mutta auringon lähestyessä se särkyi kuin olisi
koko valtakunta ollut sulavaa ainetta ja yli vuori-
ketjujen levisi laaja rajaton punertavan harmaa,
tasanko valo- ja varjovivahduksineen ja sen yllä
taivas. Se oli minun mielestäni meri, ja jatkoin
taas katselemistani kolmikulmaisen kaukoputkeni
kautta.

Aurinko tunkeutui tasangon lomitse ja painui
suurena, punaisena pallona vuorten terävien syrjien
taa. Tasangolla näkyi enää punaisia juovia ja
hehkuvia säteitä, jotka kauan vielä loistivat ja sam-
muivat vasta myöhään, yön hiljaisuuden levitessä
talomme yli, tähtien tullessa näkyviin tai lempeän
kuutamon kutoessa hienoja huntujansa.

Sellaisia olivat heinä- ja elokuun päivät.
Laakson viljapellot kypsyivät hitaasti ja niitä

pidettiin tarkoin silmällä, sillä niissä oli koko tal-
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ven ainoa toivo. Mutta vuorenrinteillä olivat he-
delmät kuivuneet, sillä viikkomäärin oli kestänyt
poutaa. Ja ihmiset katselivat vuoroin pilviin,
vuoroin Rax-alppeja kohden, jotka yhä olivat sel-
keät, ilman ainoatakaan usvapilveä; usvapilvi Rax-
alpeilla oli näet ainoa varma lähestyvän sateen
merkki.

Istuin joka päivä Yläkorvessani katsellen tai-
vasta. En tiedä, minkävuoksi, enkä tuskin ajatel-
lutkaan, mitä näin, tunsin sen vain.

Eräänä iltana istui kerran vuorijonon yläpuo-
lella suuren suuri orava. Se ojensi etujalkojaan
suorasti eteenpäin, selvästi näkyi sen pää. Se lii-
kutteli korviaan, ja sen tuuhea, pehmeävillainen
häntä ulottui kauas Neuberger-alppeihin päin.

Se oli hupainen pilvikuva: pikku elukalla oli
silmäkin, sininen silmä, jonka kautta sininen taivas
kurkisteli; mutta äkkiä tuli se silmä kirkkaaksi ja
hehkuvaksi ja siitä levisi yli koko taivaan suuri,
kirkas säde. Pilven takana oli näet aurinko pii-
lossa! Vihdoin sammui taas aurinko, en tiedä,
oliko joku pilvi sulkenut sen silmäluomen vai
oliko valopallo painunut liian alas; mutta odotin,
kunnes aurinko oli kulkenut kaulan kohdalle ja
iloitsin jo edeltäpäin kultaisesta kaulakoristeesta,
jonka oravani saisi. Mutta kas, odottaessani sitä
ja siitä iloitessani oli eläin muuttunut muodotto-
maksi möhkäleeksi, sen tuuhea, pehmeävillainen
häntä vain vielä osotti Itävaltaa kohti.

Yhfäkkiä oli taivas kietoutunut kevyeen, tasai-
seen sumuvaippaan, jolla pilvet muodostivat erilai-
sia kuvioita. Tuolla kiipeää hämähäkki aurinkoa
kohti. Se hämähäkki on jättiläiskokoinen ja mie-
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likuvituksessani näin silläkahdeksan, jopa kymmenen
jalkaa. Se läheni yhä muutenkin himmeävaloista
aurinkoa ja ahmasi sen suuhunsa, niin että tumma
varjo lankesi koko metsäseudun yli. Katsoessani
taas ylös, oli kuva kadonnut ja kömpelö pilvimöh-
käle peitti auringon.

Toisin kerroin oli taas todellakin vilkasta tai-
vaalla. Vuorijonolla päin kulki melsävuoristamme
yli länttä ja etelää kohti loppumaton pilvilauma.
Paikoittain vaelsivat ne yksitellen, paikottain taas
suurissa joukoissa ja ryhmissä, vaalean- ja tum-
manharmaina, »villaisina» ja lampaan muotoisina;
ne tunkeutuivat toistensa taakse, ratsastivat toistensa
ylitse, hurja pakoretki syntyi. Metsissä humisi
kolkko tuuli.

Taivaalla oli päiväkausia oikea pilvien kansain
vaellus. Kysyin niiltä, mistä ne tulivat, mihin me-
nivät, ne lähettivät minulle vain varjonsa, eivät
vastausta.

Tuulisten päivien jälkeen oli taivas pitkät ajat
tasaisen harmaa ja kolea, usein melkein jäinen
viima puhalsi. Ihmiset arvelivat myöhästyneen
sateen nyt tulevan. Mutta pilvikerros yhä vaaleni
ja tuli läpinäkyvämmäksi, ja vihdoin hohti sen läpi
taas auringon valkoinen pyörylä.

Unohdin kuihtuvat käpristyvät kasvit, jotka
olivat jo palaneet tuhkanharmaiksi tai punaisiksi,
unohdin myös metsän linnut, jotka eivät enää tah-
toneet laulaa, kun kurkkunsa oli kai aivan kuiva,
iloitsin vain siitä, että taivas taas selkeni. Pilvet
olivat hentoja, kevyitä ja lumivalkeita, ja ilmassa
lenteli hienoja lankoja, ikäänkuin avaruudessa olisi
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ollut näkymätön kehrääjä tai korkealla taivaan-
kannella kangaspuut.

Ja koko tästä ihmeellisestä kudoksesta sukeu-
tui pesiä munineen ja lumivalkoisine kyyhkyilleen;
sitten ilmestyi näille linnuille korkeat kaulukset ja
ne alkoivat nokkia toisiaan, ja silloin ajattelin
itsekseni: joskus siis kuitenkin taivas on maan
kuvastin. Olin juuri niihin aikoihin usein unek-
sinut eräästä myllärin tyttösestä, jonka nimi oli
Maria ja jolla oli lumivalkoinen paita.

Näinä päivinä olivat kuvat taivaalla hyvin hert-
taisia ja etäisiltä vuorilta puhalsi virkistävä tuulen-
henki. Mutta ihmiset olivat alakuloisia, ei kuulu-
nut laulua eikä riemua, joka muuten teki metsän
niin eloisaksi. Nyt vallitsi siellä outo velttous.

Eräänä aamuna taivas oli silloin tumman-
sininen, näkyi vihdoin pieni sumupilvi Rax-alppien
puolivälissä. Ihmiset riemuitsivat; katselin mitään
ajattelematta sumun höytyvää, joka pysyi vuoren
seinämällä samassa asennossa melkein koko päi-
vän. Kylmänlainen alppituuli puhalsi, mutta kes-
kipäivän tienoissa se muuttui huomattavan painos-
tavaksi.

Näkyviin kohosi taas erimuotoisia pilvijouk-
koja. Aurinko hävisi pian; pohjoisessa näkyi him-
meän harmaita viiruja ja useamman kerran kuu-
lui kumeata jyrinää. Ukkosilma loittoni ilman
että meidän seudullamme satoi ainoatakaan pisaraa.
Pilvi oli hävinnyt Rax-alpeilta jo aikoja sitten.
Vuorijonon yläpuolelle kokoontui tuhkanharmaa
pilvi ja samanlainen pilviryhmä kulki yli taivaan.

Koko metsäseutu oli varjossa, ei kuulunut
ainoankaan linnun ääntä, silloin tällöin vain kaikui
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korppikotkan vihellys. Olisin mielelläni jäänytYlä-
korpeen tarkastelemaan näitä rauhallisia kuvia,
multa karjani kulki syöden laaksoa ja taloa kohti,
ennenkuin iltakaan oli tullut.

Kotiintullessani seisoi äiti puutarhan polulla
lukien kirjasta puoliääneen pyhän Johanneksen
evankeliumia ja viitaten kolialttarimme ristiinnau-
litun kuvalla joka ilmansuuntaan.

Aurinko ei ollut vielä laskenut, mutta oli jo
aivan pimeätä.

Laakson puro, joka oli niin pieni, että se vain
hiljalleen juosta lirisi, pauhasi nyt suuren vesipu-
touksen lailla. Talo seisoi kuin uneksien eivätkä
kuuset sen vierellä liikahtaneetkaan. Suuri, välk-
kyvä haukka leijaili Yläkorvesta päin yli talon.
Pilvissä jyrisi hiljainen, melkein korahteleva ukko-
nen, joka vaivaloisesti näytti pyrkivän eteenpäin ja
sitten äkkiä tukahtui.

Talon pohjoispuoliset ikkunaluukut suljettiin;
muutamia pääskyjä lenteli hätäisenä räystään alla
edestakaisin. Pihakaivon vesi räiskähteli tuon
tuostakin altaan yli, vaikka ei pienintäkään tuulen-
henkäystä tuntunut. Isä käveli oven edessä edes-
takaisin kädet selän takana.

Äkkiä alkoi kuusissa kohista ja kellastuneita
vaahteranlehtiä lenteli metsästä. Sadepisarat puto-
sivat maahan ja ponnahtivat taas ilmaan. Nyt kir-
kasti heikko valo iltahämärän, sitten pyöri taas
irtonaisia lehtiä niityn poikki. Pilvissä jyrisi kuin
olisi niissä vyörynyt raskaita hiekkapalloja.

Nyt ilma puhkesi. Puut alkoivat huojua ja
rungot ryskivät. Ladon katolta irtaantui suuria
kappaleita ja lenteli ilmassa.
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Samassa silmänräpäyksessä tuli ensimäinen rae
suhisten; se ponnahti takaisin korkealle ja vieri
hypähdellen pitkin maata. Se oli suuri kuin ka-
nanmuna.

Kun ihmiset sen näkivät, riensivät he sisään,
siunaellen. Minä jäin pihalle, kunnes varpaalleni
putosi niin suuri jäämöhkäle, että tuskasta mel-
kein lyyhistyin maahan; silloin pujahdin katon
alle.

Puolentunnin aikana ei kuulunut muuta kuin
pelottavaa ryskeitä. Ihmiset rukoilivat pahanilman
rukousta, mutta siitä ei ymmärtänyt ainoatakaan
sanaa.

Vihdoin alkoivat idän puoleiset ikkunat helistä.
Katolla ryski hirvittävästi ja teräviä rakeita vieri
huoneeseen; tuuli humahti sisääif, sammutti vihi-
tyn »pahan ilman» kynttilän ja puhalsi lieden loi-
muamaan, niin että jo luulimme tulen lähtevän
uuninpiipuista ulos.

Vasta kahden ankaran jyrähdyksen jälkeen
asettui läpi luitten ja ytimien tunkeva pauhu. Ik-
kunasta puhalsi jääkylmä tuuli sisään, ja ulkona
virtasi sade. Vihdoin taukosi sekin. Yö oli tullut;
ulkona oli talvi.

Me emme syöneet illallista, emmekä käyneet
levolle. Otin olkikengät jalkaani ja menin isäni
kanssa ulos ratisevalle jäälle. Äänetönnä kuljimme
ympäri taloa. Rakennusten päällä oli raekerroksia
ja kattojen kappaleita, kuusien juurilla korkeita
risukasoja ja kauniissa puissa oli enää paljaita tai
repaleisia oksia. Pellot ja kyökkitarhan peitti
samanlainen jääkerros, ei noussut siellä ainoata-
kaan oljenkortta eikä ruohonpäätä.

Lapsuudenmuistoja. 6
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Isä seisoi aivan hiljaa kädet kasvoillaan ja hä-
nen hengityksensä kulki vavahdellen.

Etelästä kuului vielä ukkosen kaukaista jyri-
nää. Wechsel-alppien yläpuolella nousi kuu repa-
leisten pilvien lomasta, metsien tummasta helmasta
kohosi valkoisia sumukuvia, taivaalla oli pehmeitä
usvapilviä hopeisine reunoineen.



Mummon pois mentyä.

Se että aurinko paistaa silloin, kun tuska on
suuri, se on surullisinta mitä voin ajatella.

Aikaihmiset olivat lähteneet kirkkoon. Vanhan
hyvän mummon, joka muuten oli aina luonamme,
olivat he kantaneet pois. En siitä paljon muuta
muista, kuin että meidän lasten täytyi jäädä kotiin
pitkän matkan vuoksi ja että vietimme tuskallisen
päivän. Me olimme lukinneet ovet, hiiviskelimme
varpaillamme ja pelkäsimme rosvoja ja ryöväreitä.
Ristikko-ikkunoitten läpi sinersi metsä ja yli kaiken
levisi pyhän pääsiäisauringon lempeä valo. Kun
oli kulunut tällaisessa yksinäisyydessä kokonainen
tunti ilman, että mitään ihmeellistä tapahtui, tu-
limme vähän rohkeammiksi ja vähitellen aloimme
kaivata aamiaiskeittoamme, jota Leena-siskon oli
määrä keittää. Silloin kuulimme äkkiä eteisestä
kolinaa. Säikähdyksestä puolipyörryksissä kyyris-
tyimme kaikki yhteen sykkyrään.

»Jumalan äiti, ole luonamme», rukoili Leena,
»varas on talossa!»

Kuulimme valitusta ja sähinää. Silloin hypähti
pystyyn rohkea Hannu-poika, köyhä lapsi, jonka
isämme joku päivä sitten oli ottanut paime-
neksi; hänellä oli jo eväspussi selässä, sillä
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hän aikoi juuri lähteä viemään karjaa laitumelle.
Hän juoksi keskelle huonetta, sieppasi terävän lei-
päveitsen ja aikoi rientää eteiseen. Sisaremme
pidätti häntä, hän ei saisi Jumalan tähden mennä
ulos puukkoineen, se voisi maksaa meidän kaik-
kien hengen.

»Jos se on ryöväri, niin pistän hänet kuoli-
aaksi», kiljasi Hannu, riistäysi irti ja juoksi ulos.

Siellä oli surkea hävitys; pari varpusta lenteli
valittaen yltympäri ja keskellä eteistä oli maassa
särkynyt linnunpesä. Kissa oli parasi’ aikaa van-
gitsemaisillaan etukäpälineen linnunpoikasen, kun
Hannu saapui paikalle ja ajoi sen pois lyöden sitä
veitsenvarrella.

Nyt riensimme sinne kaikki. Me säälitlclimme
ja hyväilimme avutonta lintuparkaa; eihän ole
maailmassa mitään säälittäväinpää kuin siivetön
lintunen. Se aukoili nokkaansa, Leena toi samassa
kourallisen keittosuurimoitamme ja Hannu otti var-
pusen varovasti käteensä, alkaen sitä ruokkia. Se
oli hauskaa. Olin jo hankkinut käsille vanhan lin-
tuhäkin, johon lintusen panisimme, ja siten sai-
simme odottamatta sellaisen omaisuuden.

Mutta Hannu virkkoi: »Tyhmä poika! Luuletko,
että se jää henkiin? Koettaisipa joku sinutkin vain,
kun et voi syödä etkä juoda, sulkea äidistäsi eril-
leen johonkin lintuhäkkiin. Ei se sinulle kelpaisi.
Poikanen kuuluu emälleen.»

Mutta kissa oli särkenyt linnunpesän kokonaan.
Silloin vein lintuhäkin pois Hannun sanat soi-
vat korvissani ja minä palasin takaisin tuoden pie-
lukseni. Sen asetimme muurin syrjälle ja laskimme
linturukan sille; se aukoili nokkaansa lakkaamatta,
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eikä se kuitenkaan voinut nielaista rahduistakaan,
pieni rinta aaltoili rauhattomana, ja raukka oli
liian heikko jaksaakseen pientä piipitystäkään pääs-
tää kuuluville. Ja niin se makasi pieluksella pie-
nessä kuopassa, jonka Leena-sisko oli siihen kä-
dellään painanut. Me jätimme sen sitten Hannun
käskystä rauhaan, toivoen sen vanhempien nyt
saapuvan pienokaistaan hoitamaan ja holhoamaan.

Mutta lintuset lentelivät hätääntyneinä räystään
alla edestakaisin. Tarmokas Hannu juoksi puukko
kädessä tallit ja navetat kissaa etsien.

Oli sinä aamuna tuskaa! Kuljeskelin rauhat-
tomana ympäri huonetta, kurottauduin varpailleni
ja venytin pitkää kaulaani, mutta turhaan, olin
liian lyhyt ulottuakseni näkemään pienen lintusen
vuodetta. Turhaan kuun telin, enkö kuulisi edes
piipitystä tai hengitystä. Jaakko-veljeni ehdotti, että
minä nostaisin hänet kahanreisin hartioilleni, niin
hän voisi nähdä lintusen. Hän kertoisi sitten mi-
nulle kaikki, mitä näkisi. Me yritimme, hän kiipesi
niskaani, mutta telinepä oli liian heikko ja me kie-
rähdimme molemmat nurin. Vihdoin päivällisai-
kana selitti iso sisko surullisena:

»Nyt on lintu kuollut!»
Joko oli se pudotessaan pahasti loukkautunut,

tai sitten oli pelko ja tuska ollut liian suuri.
»Nyt voit tuoda lintuhäkin», komensi Hannu.

Ja lintuhäkkiin me valmistimme pienelle vaina-
jalle viimeisen vuoteen. Se lepäsi pienessä valkoi-
sessa pumpulipesässä. Rosmarineistä ja satakau-
noista olimme sitoneet sille seppeleen. Minä ehdo-
tin, että tämänkin kuolinvuoteen ääreen sytytet-
täisiin lamppu, kuten isoäidin ruumiin vieressä oli



ollut, multa sisko tuuppasi minua kyynärpäällään
sanoen, että se olisi synti, sillä eihän varpusella ole
sielua.

Katselin lintua surullisena. Sinä raukka,sinullako
ei ole sielua. Ilman syytä raateli kissa sinut, etkä
kuitenkaan pääse taivaaseen. Mutta jos joku sinut
sulkisi iltarukoukseensa, niin ehkäpä hyvä Jumala
tekisi sinuun nähden poikkeuksen.

Illalla, hämärän tullen, kannoimme jäykistyneen
ruumiin ulos, sinne, missä ruusupensaat kasvavat.
Hannu kaivoi haudan ja me laskimme lintusen
valkoisine pumpulivuoteineen ja kukkaseppeleineen
sinne. Ja kun me pienine kätösinemme haudan
peitimme, lenteli varpunen päittemme päällä edes-
takaisin. Sydämemme oli pakahtumaisillaan, kun
Leenasisko virkkoi:

»Se on varmaan lintusen emo!»
Hautajaisten jälkeen etsi Hannu vielä suuren

kiven ja laski sen haudalle, sillä kissa-heittiö voisi
Hannu ei ollut näet sitä vielä saanut käsiinsä.
Hannu elää vielä tänä päivänä. Hänellä on

maat ja mannut ja hän on kelpo mies. Leena-
siskosta on tullut hänen vaimonsa. Taas he ruok-
kivat pientä poikasta, mutta paremmalla menestyk-
sellä kuin ennen vanhaan.
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