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Seitsemäs luku(jatkoa)

utta mikä saattoi matkaan
tämän pauhinan ja telmeen
tuolla ulkopuolella luolan
aukiota? Seisoi siellä paka-
noita suuri joukko jaheidänkeskellänsä muutamia kris-
tittyjä sidottuina nuoriin ja
tuomittuina nälkään kuole-

maan wuoren pimeässä uumennossa. Eiwätkä
arwelleet he muuta kuin että sama surma oli
kohdannut miestä, joka wuotta ennen samaan
luolaan suljettiin. Mutta kowin he kummastui-
wat, koska luolan auetessa sankari astui ulos
kirkastetulla, säteilewällä otsalla. Ia ääni, jonka
pyhä heläys tunkeust aina ytimiin asti, kaikui
hänen suustansa: Terwe, ystäwät ja weljet,
terwe, kultainen aurinko ja kohisewat metsät,
terwe!" Silloin lankesi joukko hänen eteensä pol°
willeen, ylistäen sitä Jumalaa, johon hän uskoi
ja joka oli hänen pelastanut hirweästä kuole-
masta. Mutta korkealla äänellä kertoiheille mies
ne ihanat ihmetyöt, joita wuoren kohdussa oli
kokenut; ja yhdestä suusta huusi hänelle kansa:
Kasta meitäkin, kasta meitäkin uskoon saman
Jumalan päälle!" Niin he miehen suureksi rie-
muksi huusiwat ja päästiwät wiipymättänuorista
kuolemaan tuomitut wangit. Siitä astui ojan
partahalle hurskas uros, ja seurasi häntä jouKo,
joka, luopuen pakanuudesta, antoi itsensä kastaa
Kristuksen uskoon. Mutta ylhäällä äyräällä sei-soiwat äsken wielä uhreiksi määrätyt miehet, wei-
saten kiitoswirttä Hänelle, joka tuskallisesta kuo-
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lemasta olipelastanut sekä heidät itse että heidänwanhurskaan isänsä ja johdattanut pimeydestä
walkeuteen pakanain lapset. Niin he weisafiwat,
katsahtaen taiwaan korkeuteen ylös.

?3apo. Tämä on tarina hurskaasta mie-
hestä.

lubani. Ia pakanain kastaminen tapahtui
juuri samalla kohdalla ojassa, jossa nyt on mei-
dän sudentarhamme.

Oimeoni. Askoihmeitä tekee. Olenpawarma
siitä, ettei miehellä luolassa ollut yhtään lähdettä
eikä hedelmällistä puuta ja ettei mikään maalli-
selle silmälle paistama walo walaisnutkaan hänenkammiotansa, waan että luja ja järkähtämätön
usko tyydytti kaiken hänen ruumiillisen tarpeensa.
Hänen henkensä woima oli hänelle raikkaana
lähteenä, maistamana hedelmänä ja säteilewänä
walkeutena. Mitä sanoi entinen karjatowerini,
Termakosken Tuomas? Los sinulla on uskon
kilpi ja hengen miekka, niin mene maikka perke-
letten kanssa polskaa tanssimaan". Niin lausuihurskas ukko.

lubani. Mutta aikamiehen maha ei tule
kauankaan toimeen paljaalla uskolla ja tyhjällä
ilmalla, ei maikka mätänis. Ia minä mannon,
että hän pisteli poskeensa muikeampaakin muo-
naa kuin hedelmiä ja mettä. Sitä maatii miehenruumis, joka on kasmanut ja marttunut täällä
lihan ja ruisleimän nojalla. Niin, niin, kerro-
taanpa tarinaa mielä toisellakin lailla. Kerrotaan
että miisi mustaa sonninsarmea ilmestyi äkisti
miehelle luolan seinään. Koska hän nyt aukaisi

en
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ensimmäisen sarwen, niin roiskahtipa siitä suhis-
ten ulos parasta, Heleittä wapriikin palowiinaa
ruokaryypyksi, joka kylläkin weti ryppyynmiehen
huulet. Toisesta sarwesta taasen kiskoi hän kyy-
närittäin ulos monipoimullista, raswaista ja läm-
mintä sianmakkaraa. Mutta kolmannesta pinnis-
teli kankeana kaarena ulos parasta uutispuuroa,
ja neljännestä piimää puuronkastiksi, piimää sa-
keata kuin terwa. Ja koska hän nyt oli täyttä-
nyt maarunsa kuin puutiainen, niin aukaisi hän
wallan wikkelästi wiidennen sarwen ja siitä lap-
pasi hän ulos pikanellia, parasta tanskan punM-
rullaa, joka paisui pojan poskessa kuin imewä
iilimato. Tarwitsiko enään parempaa trahtament-
tia joutilas mies?

Hänolitaiwaassa,hän. Muttame?
Tuomas. Tämä polttaa miehen mieltä.

Ia pyörryttää pojan päätä.
lubani. Tuhannen riksiä senkaltaisen atrian

edestä nyt! Tuhannen tuhatta riksiä!
Oinieoni. Poimullista, raswaista, läm-

mintä sianmakkaraa!" Niin, me istumme keskellä
helwettiä ja kuulemme kerrottawan, kuinka tai-waassa iloitaan ja syödään. Ah! Mitä on mei-
dän tekeminen, weljet, mitä on meidäntekeminen?

Eero. Askolaamme, uskokaamme!
Oimeoni. Kaasteletko wielä pilkan kieltä,

sinä hirmu!
Eero. Wiimeinen pihaus, weljeni, wiimei-

nen pihaus; usko minua. Kohta waiwun huo-kuen alas kuin tyhjäksi käypä rakko. Ah olis
tässä yksi lämpimäisleipä ja woita sen päällä!

Timo
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Ia woin päällä wielä maan kauheapyllimakkara.
lubani. Olis tässä seitsemän lämpymäis-

leipää, seitsemän naulaa woita ja seitsemän pys-
tywalkean ääressä haudottua makkaraa; kas siitä
noufis kesti.

Eero. Kirkas tuli ja leimaus!
Ihmisen pitäisi aina oleman wiisasja kantaman ehtimiseen suoloja taskussansa tu-possa. Suola sitoo sisun ja wie henkemme Wiik-

kokausia edes ilman suuruksen hyttystäkään suo-lenpäässä.
lubani. Ai poika! ei suolallakaan juuripit-

källe potkita.
Himo. Mutta Koiwiston lisakki, tuo wer°

rattoman laiska mies, maata röhötteleeKarkku^
lan saunanparwella monta Jumalan päiwää yh-
teen jaksoon, nauttimatta einettäkään suurusta.Ia millä keinolla pihisee henkiparka miehessä?
Tuo uuspeili kun imeskelee suolatuppoa kuin
kakara äitinsä nisänappia.

lubani. Istuupa hän myös usein kuin
rääkkä kylän ruispelloissa, hieroskellen tähkä-
päistä jywiä naamaansa. — Kas, onpa meillä
jo myöhäinen ilta, mutta apua ei kuulu meille
ihmismaailmasta, ja tässähän waan aina pas-
teerailee, pasteerailee ympärillämme kolmekym-
mentä ja kolme puhisewaa paholaista. Mutta
puskeileepa tuossa peeweliä kaksi. Iskekäät yh»
teen, iskekäät yhteen ja touhaiskaat läpitse toinen
toisenne otsat, touhaiskaat että aiwot päästänne
roiskahtaa tanterelle, niin on meillä kaksi kiusan-
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kappaletta wähemmin. Kas noin, kas noin! On-
han meillä tässä hieman huwiakin ajan wietteeksi.— Niin juuri! ja kestäkööntämä leikki kauan ja
kyntäköönmaata kahdeksan luista auraa.

Tuomas. Iykewästi siinä ottelemat kyyttö-
selkä ja koiwipää.

Mutta Koiwi woittaa.
Tuomas. Kyyttö woittaa.

Tässä käpäläni, lyöppäs wetoa.
Tuomas. Olkoon menneeffi. Timo, eroita.
lubani. Kas niin!
Tuomas. Kortteli miinaa!
lubani. Sanottu. — Katsellaanpas, katsel-

laanpas kahden pojan otteloa. Mutta nyt he
hieman niinkuin lewähtäwät otsa wasten otsaa.

Himo. Ia nytkeilewät noin waan hil-
jakseen.

lubani. Mutta nyt! Nyt parannetaan
täyttä päätä. No Koiwi, minun Koiwini, iske
sorkkas lujasti maahan!

Tuomas. Iske lujemmin wielä sinä, mi-
nun urhea Kyyttöni. Sillä lailla!

Jubani. Koiwi, Koiwi!
Tuomas. Minun rotewa Kyyttöni teräs-

tetyllä otsalla! No niin! Mutta heitä jo tuo
wakawa junnaus ja työnnäise miehes helkkariin.

Koiwi! Peeweli sinun sarwes kar-
sikoon! Pakenetko, riiwattu?

Tuomas. Käpälämäki kelpaa hänelle.T^imo. Ia toinen tuhnii wielä perään kuin
peijakas. Xi, hi, hi!

Tuomas. Niin, Juhani. Iv
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lubani. Meni minultakortteli wiinaa. Sen
saat, kun pääsemme pinteestä. Mutta koskahanse päiwä koittanee? Ah! tapahtuupa wuosien
päästä, että jahtiwoutimme komennon alla kis-
kotaan täältä aika telakuorma kylään ja kylästä
kirkkotarhaan, kiskotaan kasa kalisewia, kolisewia
luurankoja seitsemästä miehestä.

Oimeoni. Ia niin päättyi syntinen elä-
mämme.

lubani. Niin päättyi elämämme.
Niinhän se Päättyi.

lubani. Päättyi surkealla tawalla. Mutta
aukaiseppas konttisi, Lauri, ja käyköön ympäri
yksi kumaus.

Kapo. Olkoon tämä kerta, mutta loppu wii-
nastamme säästyköön suurimpaan hätään.

lubani. Niinkuinsanot. Muttanytotamme
naukin, joka tuntuu, ja sitten huudamme kuin
Pämpästä.

oska he oliwat ryypänneet, ko°
roittiwat he äänensä taas, huu-
taen kaikki yhtaikaa. Ehtikaiku
Wiertolan woudin korwaan,
koska hän käyskeli riihimäellä,
mutta hän ei käsittänyt huudon
tarkoitusta, waan lausui ka»
mostuen itseksensä: rajahal

tija
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tija siellä huutaa". Mutta weljekset, jännittäen
leukojansa kohden taiwasta ja ammottaen, suut
seljallaan kuin lohikärmeet tai kuin pesässänsä
linnunpoikaset, koskakuulemat lähestymän emänsäsiipien Haminan, huusimat aina mielii huikeasti,
huusimat kymmenen kertaa. Ia siitä istuimat he
taasen sammaleiselle sijallensa, sydämmissä riu
tuma toimo.
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Kahdeksasluku.

ullut on jo neljäs päiwä,
weljesten ollessa kiwellä,
mutta alati wielähärkien
piirittäminä he istumat.
Tuolloin tällöin siirtyi-
wät elikot kauemmaskin,
mutta ainapa käyskeli nä-
kymissä yksi ja toinen, an-
tainmyristenkohtakump-
paneillensa tiedon, jos

weljekset yrittiwät pyrkimään pois mankeudes-
tansa. Siinä ympärillä mikä heistä nyt tem-
poilee naamaansa korwen ruohoa, koukistellen
kieltänsä, mikä märehtien ja raskaasti puhkaten
lepää tuossa pullealla mahallansa. Tuossa kaksi
leikin ja totuuden wälissä kisailee, ja ympäri
kaikuu heidän sarwiensa läikkynä. Mutta tuossa
taasen ihan Kiidenkimen juurella yksi heistä mi-
haisesti kuoppii, toistellen multaa ja warpuja
korkealle ja möräten ilkeästi. Niinhe siinä aikai-
lemat weljesten tuskaksi, laimeaksi mimmaksi; sillä

kuo-
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kuolemata wartowat jo Jukolan uhkeat pojat. —
Ketki sitten oli Lauri kumonnut kurkkuunsa jol-
tisen siemauksen wiinaa, nyt teki hän samoin ker-
ran wielä, josta muut kowin kummastuiwat ja
rupesiwat häntä kiinteästi nuhtelemaan.

lubani. Peijakasko sinua riiwaa?
?3apo. Mitä aatteletkin? Muista että ol-

laan samassa puristimessa kaikki.
Tuomas. Muista asuntomme kämmenen

leweäksi sijaksi, jossa meidän tulee waroten liikkua.
Qauri. Wimman willitty mies!
?3apo. Mutta se ei käy kuntoon.
Qauri. KäyköönsittenKornan koloon. Myl-

lyn kiwenä pyöriköönlinnamme ja wiskatkoon
elukkain saaliiksi seitsemän onnetonta poikaa.
Pyöri, kiwi, idästä länteen, ja metsä ympäril-
lämme, lännestä itään pyöri! Keleijaa!

lubani. Olethan jo humalassa, poika?
cauri. Tuleeko sitä kysyä? Mitä maksaa

elämä ja maailma? Ei yhtään homeista äyriä.
Sentähden menköön kaikki tomuna ja tuhkana
pitkin tuulien teitä. Loiskis! Saakaamme tästä,
sydämmeni weljet.

Napo. Kän on päissään. Kannu häneltä
pois!

Qauri. Se ei lähde juuri leikillä. Kannu
on minun; enhän sitä hellittänyt härkien sotket-tawaksi aholle. Mutta te muut? Ah! laskittepa
köntiinne koreasti maahan kuin kurjat mustalai-
set, koska nimismiehen Pyssy paukahtaa.

lubani. Kannu tänne!
l^auri. Kannu on minun.

Kahdeksas luku
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lubani. Mutta minä tahdon sen haltuuni.
Qauri. Sinä tahdot? Jos tahdot, niin

saatpa sen wasten otsikkoas.
lubani. Nupeaisitko tappelemaan?
Qauri. Jos tahdot, niin ei sitäkään Pidä

puuttuman. Mutta eihän rakkaat weljekset tap-
pele. Sentähden saakaamme tästä.

Älä ryyppää, Lauri.
lubani. Kannu tänne kohta!
Oauri. Selkään minä sinulle annan. Mi-

tähän sinä luulet olewas?
Judani. Syntinen ihminen, tosi; mutta

olenpa kuitenkin wanhin weljes.
Qauri. Wanhin? No sitä enemminhän olet

ehtinyt syntiä tekemään ja sitä enemmin tarwit-
set selkääs. Mutta skool! sanoi ruotsalainen.

Tuomas. Et maista pisaraakaan.
Qauri. Tuomaasta pidän minä paljon,

Tuomaasta ja pikku Eerosta. Mutta nuo muut
tuossa? Mitä sanon heistä?

duornas. Kitas kiinni, ja kannu tänne!
Tuossa, Juhani, ota kontti selkääs ja wiina
haltuus.

Oauri. Ainoastaan sinä taidat kääntää
Laurin pään. Pidänpä sinusta, sinusta ja pikku
Eerosta.

Tuomas. Maiti!
Qauri. Tuommoisia miehiä! Mitä on Ju-

kolan Jussi? Käyrypää kukko, nuijapää sonni.
Judani. Pidä suus kiinni kohta, ettei kor°

wani kuule jotakin sellaista toista kertaa.
Lauri
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Qauri. lolla on korwa, hän kuulkoon",saarnaa Aapo, se Jukolan pyhä Paawali.
Oimeoni. Ah sinua! Oletko sinä se entinen

wakaa, totinen ja harwasanainen poika? Oletko
sinä Lauri? Tuommoinen awosuinen riiwattu?

Qauri. Olethan sinäkin Simeoni, se imelä-
suinen terwe-rabbi".

6imeoni. Sen annan sinulle anteeksi, aina
kooten, aina kooten tulisia hiiliä pääsi päälle.

Qauri. Mene helwettiin, siellä on hiiliä!
simeoni. Jumalaton!
I^imo. Kun oikein karwat seljassani pöy-

histyy.
Qauri. Mitä mökötteleeTimo, se Jukolan

hallawasilmäinen wuohipukki?
Himo. Anna olla waan. Wuohen-maito

on hywääkin.
Qauri. Häh?
Himo. Wuohen-maito onhywääkin. Mutta

kiitänpä sinua tästä kunnioituksesta: suurkiitos!Niin,siinä olimeidänosamme; suurkiitos! Mutta
nyt tulee etees toista sorttia kalua. Katsoppas
tuossa lillipoikiasi, Tuomasta ja Eeroa, tuossa
noin.

Qauri. Häh?
Himo. Katsoppas tuossa lillipoikiasi, Tuo-

masta ja Eeroa, tuossa noin.
Qauri. Häh?
L^imo. Pappi praakaa kolme kertaa, mutta

hän saa makson.
Qauri. Toista sorttia kalua", molotit sinä.

Mutta kylläpä tiedän mihin sorttiin kaluun hei-
dät
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dat wertaan. Tuomaspoika on kirwes jalo, wa-
kaa, miehukas ja tuima, mutta pikku Eero putik-
kani tuossa on pieni, teräwä ja nasewa weistin-
kirwes. Niin, hän weistelee", weistelee oikein
wikkelästi, wiskelee ympärillensä pieniä koukku-
sanoja, se junkkari.

Kywä! Mutta sanoitko sinä mi-
nun häyrypääksi kukoksi?

Sanoipa hän minunkin wuohipu-
kiksi. Suurkiitos!

Qauri. Eero weistelee, mutta hänellä on
miehen sydän.

Judani. Kywä,hywä! Mutta sanoitko sinä
minun häyrypääksi kukoksi?

Qauri. Sanoin sinun wielä nuijapääksi son-
niffikin.

Judani. Praa, weli, praa.
Himo. Ole rauhassa, Juho. Hän sanoiminunkin wuohipukikst ja minä kiitän häntä siitä

arwonimestä, sillä wuohi ei oletkaan mikään hyl-
jätty eläin. Wiertolan punaposkinen röökinä,seLyytia röökinä, juo paljasta walkoisen wuohenmaitoa, ei yhtään muuta. Kas siinä.

Oinieoni. Olisimmeko miehiä, jos ottai-
simme onkeen juopuneen sanoja?

llauri. Sinäkö mies? Sinä? Woi weikko-
seni! rupeaisitpa katkerasti itkemään, jos näkisitjotain, jota likat eiwät juuri näytäkkään tuom-
moisille nurrupojille kuin sinä.

Judani. Simeoni, Simeoni! ottaifinpa en-
nen puukosta kuin tällaisia pistoksia.

Si
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Oinieoni. No, no, kyllähän wiimeisenäPäi-
wänä nähdään, ketä he pistäneet owat.

Hinio. Meitä olet sinä yhdeksikin maalan-
nut aina kukosta kirweskynään asti, mutta mikä-
hän olet sinä itse, jos kysyn sangen kiinteästi ja
otan päälleni oikein kieron pään?

Qauri. Minä olen Lauri.
Himo. Kas, kas! PaljaskilttiLauri waan?
Qauri. OiwaLauri, en yhtäänmuuta, waikka

minua on yhdeksikin mielitty kuwata ja kutsua:
mäyräksi, Konnin kuokkamieheksi, kärnäweikoksi jasen tuhanneksi täällä. Sm! Olenpa teidän jokai-sen huulilta kuullut yhtä ja toista tämänmoista.
Mutta sywimmässä äänettömyydessä olen pis-
tellyt kaikki tuonne hampaan kolontalteen. Nytpä
mielisin hieman liewitellä tätä yhteiskassaa, mie-
lisin, peeweli wie! antaa teille oikein aika ploo-
tuja otsaan, ja alas joka mies kuin tamppusäkki
härkien saaliiksi!

?3apo. Onko tämä totisesti Lauri, se siiwo
äänetön Lauri? Kuka uskoisi?

sukani. Aih! weli Aapo, aih! siellä nisu-
kullassa löytyy paljon koiruohoa. Sitä olen
uumoillut jo kauan, mutta nytpä tunnen miehen
sydammen.

Qauri. Turpas kiinni, sinä Jukolan sonni.
puliani. Älä Kerran tähden äköittele mi°

nua kauemmin, sillä wereni kuumenee, kuumenee!
Sinä kirottu nallikka, tuonne wiskaan sinun här-
kien huhmareen, ja tulkoon häwityksen kauhistus,
tulkoon almanakan wiimeinen päiwä!

simeoni. Surkeutta, surkeutta!
Aapo
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Aapo. Siljaa,hiljaa! Tappelus kauas tästä.
Tuomas. Ole järkewä, sinä.
Jukani. Kän on minua häwyttömästihauk-kunut. Kukko häyrypää!
Aapo. Entäs pyhä Paawali? Ole rau-

hassa.
Entäs wuohipukki? Mitäs siitä sa-not? Monet tuhannet kiitokset, mun kaksois-weljeni!

Aapo. Muistakaammekuinkalähellä olemme
kuoleman kitaa. Weljet, minulla on aatos aiwos-
sani, kielenpäässäni pieni keino, jonka luulen tässäMuri tärkeäksi. Suomatkaat: tämä kiwi on laiwa
myrskyssä ja myrskynä on tuo möräilewä, wi-
hainen härkäliuta kiwemme ympärillä. Wai wa-
litsenko toisen kuwan? Niin, olkoon siis tämä
kiwemme linnana, jota wihollinen, julmasti kei-
häillä warustettu wihollinen piirittää. Mutta
jos nyt linnalla, joka piiritetty on, ei ole Pää-miestä, järjestyksen ja puolustuksen johtajata,
niin wallattomuus ja häiriö anastaa miehistön
ja pian on hukassa sekä linna että linnan wäki.
Samoin käy myös meille, ellemme toisin tässäaseta ja rakenna, ellemme saata wälillemme lail-
lista järjestystä. Siis olkoon yksi, jonka järke-
wätä sanaa jokainen kuulkoon ja sitä myöten
itseänsä käyttäköön. Juhani, hillitse nyt itses ja
koko welisarja. Tiedä, että useammat meistä as-
tuwat sun puolellesi, esimiehyyttäst tueten tässä
piiritetyssä linnassa.lubani. Mikä rangaistus määrätään hä-nelle, joka ei tottele sanaani, waan häijyn sisunsa

kautta
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kautta matkaansaattaa yleisen sekamelskan ja
waaran?

Tuomas. Kän kuskattakoon alas härkien
eteen.

lubani. Oikein, Tuomas.
Aapo. Jyrkkä rangaistus, mutta senhän

tilamme waatii. Minä suostun määräykseen.
Oinieoni. Kärkien eteen", niinkuin mart-

tyyria ennen; mutta tässä ei auta hempeys.
Hän wiskattakoon härkien eteen, seolkoon laki ja asetus.lubani. Se olkoon laki ja asetus. Paina-kaat sydämmeenne tämä hirmuinen parakraaffi

ja eläkäät sen mukaan. Nyt on ensimmäinen
käskyni, että Lauri waikenee ja panee koreasti
maata; toiseksi käsken minä, että sydämmemme
lohdutukseksi jokainen meistä, paitsi Lauri, ottaa
tinapullosta pienen naukin. Niin, saadaan tästä.

Qauri. Mutta minäkö en saisi, minäkö?
lubani. Sinä panet maata.
Qauri. Siihen on helwetissä kylläkin aikaa.
lubani. Jumala tiesi, Lauri kulta, missä

maataan wielä.
Qauri. lumala tiesi, Jussi kulta,

Missä nahka naulitaan."
Minä laulan kuin mies, heläytän kuin klaneetista
waan.

»Minä olen pikkuinen poika,
Mamman oma Jussi,
Minä olen pikkuinen poika,
Mamman oma Jussi."

Iv
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lubani. Säästä laulus toistaiseksi.6ero. Säästä pikkupojan laulu minulle.
Qauri. Säästetään se Jukolan Jussille ja

aljetaanpas toinen ja oikein iso laulu. Lauletaan
ja tanssitaan, heleyaa!

Katso, etten tuomitse sinua wiskat-
tawaksi härkien eteen.Tuomas. Lauri, nyt waroitan sinua wii-
meisen kerran.

Oauri. Wiimeisen kerran? No parastahan
onkin, että taukoot.

lubani. Että juuri Tuonelan portilla tai»
dammekin elämöitä näin, me täyskarwaiset pa-
kanat!

sinieoni. Ansiosta kyllä meitä rankaiseekin
Jumala. Oi! rankaise meitä, witsaa meitä tässä
piinakiwellä.

Qauri. Ilokiwi tämä on, Mäinämöisen ilo-
kiwi, joka ukko sanottiin olleen Sawon jumala.
Kuulinpa hänestä kerran oikein sukkelan runo-
laulun eräältä nokipoika-lvekkulilta. Muistanpa
myös samalta pojalta huikean saarnan, jota hän
oikein sulawasti hellitteli ulos punaisista huulis-
tansa ja irwistäwistä hampaistaan, koska seisoiKuninkalan tuoksuawassa torwessa. Jahän saar-nasi näin . . .

Juhani. Maitinyt, sinä willi peto!
Qauvi. Saarnatkaamme, koska jo olemme

kylliksi laulaneet, laulaneet kaikki yhdestä suusta,
niinkuin kirkossa on tapana. Minäolen pappina,
tämä kiwi on saarnastuolina, te olette lukkareina,
ja Härjat tuossa ympärillämme owat seurakuntahurs
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hurskas ja makaa. Mutta ensiksi marssiwärssy
saarnastuoliin. Te kuulitte. Pappi wartoo.

Judani. Warro, warro, kyllä sinun mars-
sitan ja märssytän kohta.

Qauri. Sinä oletkin päälukkari, ukko itse;
nämä muut owat oppipoikiasi, tuommoisia puoli-
millaisia herroja, jotka hikoillen ja punoittaen
kuin kalkkunat täyttämät kirkkomme lukkarinpenkin
sekä sunnuntaina että juhlapäiminä. Tässä he
nyt taas istumat pöllöttämät,rintapielet lemeil-
lään, tukka limottuna moilla ja ihralla, ja pieni,
kuihtuma leukapartakin tutisee hieman. Mutta
istukaat nyt kuitenkin rauhassa ja laulakaat
Matti pappi" saarnastuoliin. Tosin kaapasi
hän Keijulan kroumista kirkkoon, mutta hän wa-
leli päänsä ja harjasi tukkansa, ja nyt, komin
liikutettuna, hän konttii rukoillen ylös saarnas°
tuoliin ja poruttelee ämmiä kuin poika. Nyt,
lukkari-lutte, minä katsoa mulautan puolees,
sentähden anna paukkua. Synta tei, lutte",
huusi entinen pappi lukkarille.

lubani. Supista juuri kohta koreasti suus,
sinä ryökäle!

Qauri. Ei niin, maan suu amaa kaikkein
paimenten" pitää sinun laulaman. Mutta ol-
koon tässä jo kylliksi, maikene, kuultele ja pane
suus koreaksi kirkkosuuksi", koska minä saarnaan.Niin, nokipoika, lainaa sinä minulle mieles ja
mapaa kieles. — Minä tahdon saarnan saar-
nata tässä saarnastuolin päällä Pietarin man-
hasta kaprokista ja kymmenestä nappilämestä.
Kuitenkin tahdon ensiksi katsoa lammaslaumani

yli,
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yli, mutta näenpä sydämmeni suureksi suruksihaisemia wuohia waan ja sen peijakkaan pukkeja.
Woi te Kärkölän neitseet, narssut ja naasikat!
te pöyhkeilette silkeissä ja saaleissa, kullanhohta-
wina kuin riikinkukot;mutta sylkekäät minua was»
ten naamaa, ellette wiimeisenä päiwänä huuda
wielä Matti pastooria puhelemaan puolestanne.
Mutta se on nielua se! — Kywää päiwää, ukko
Näihä! Minä tahdon sinulle sanasen sanoa:
Ota waari tuosta Kettulan wanhasta waarista.
Mutta sinä peewelin Peltolan Paawo, mitä
teit sinä Tanun hirsitalkoossa talwella? Sinä
klasia kilistit ja likkoja likistit. Mutta minä sa-
non sinulle, poikanalli: ota lumppilan lallista
waari; muutoin tuomitsee sinua wiimein Matti
pappi, pakanat, Krekiläiset ja Prekiläiset; ja stt°
ten säkki päähän ja helwettiin. Awaa siis ajoissa
korwaläpes ja kuule mitäsanon ja saarnaan, sillä
minä olen keitetty monessa liemessä, ja tässä rin-nassa on sydän kuin hylkeennahkainen tupakkikuk-
karo. Onhan poika monessakin ollut. Minä olen
ollut Helsingissä opissa, wesikopissa, jalkapuussa
ja monessa muussa konttapuussa. Mutta siitä
on paras, etten ole waras, etten ole loannut
kenenkään kaiwoa, enkä halaillut toisen miehen
waimoa."

Oli minulla kerran morsian pieni, pieni
penttu, aika lunttu, mutta hän karkasi minulta
kauas pois. Minä läksin häntä hakemaan: hain
Suomen suuren maat ja meret. Saksat ja Wi-
rot, mutta en löytänyt kullankokkoani. Tulin
taasen suureen Suomensaareen, ja löysinpä ha-

nen
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nen tuolta Tampereen takaa hietaharjulta. Tuos-
sahan Tettunipieni! huusi poika iloissansa,mutta
Tettu tuiskahti ja lausui: mikä olet sinä? mikä
maan mustettu? mikä terwaan kastettu?" ja kie-
pasi ensimmäiseen tölliin. Mutta minä, aina
lystipoika, en tuosta suuriakaan surrut; panin
turpaani tupakkaa ja poikkesin parhaasen kapak-
kaan, jossa Mikko meteli ja ämmiä meteli."

Tuoppi olutta ja kaksi korttelia miinaa lip-
pariksi on kohtuullinen mitta ja määrä mäsyneen
miehen kurkkuun ja päähän. Nytpä kannu keik-
kui ja parta kastui, pojat laulaa laskettelimat ja
muorin tyttäret nauraa rikostelimat. Mutta läk-
sinpä iloleikistä pois, läksin Pitkin katua käymään.
Lauluni remahti, akkunat säpäleiksi sälähti, ja
siitäpä liikkeille Tampereen poropormarit kaikki.
Mutta minä, aina lystipoika, minä miitenä milk-
kasin pitkin rantaa, heille potkaisin masten kuo-
noa soraa ja santaa. Tulin siitä Poriin,pantiin
pärekoriin za medettiin pitkin torii; tulin Uuteen-
kaupunkiin, siellä akkunasta haukuttiin; tulin Tur-
kuun, pistettiin puukko kurkkuun. Tulinpa lopulta
Amngaisten kadun haaraan ja siellä kohtasin miisinokkelata naaraa. Ensimmäinen potkaisi mua ja-
lallansa, toinen sanoi: anna sen pojan olla
alallansa! hän ei ole mikään rakkari eikä mikään
pikiprakkari". Mutta kolmas kysyi: mikä sitäpoikaa maimaa?" ja neljäs sanoi: häntä pitäis
auttaa ajallansa". No lähdetäänpäs käsi kädessä
käymään, lausuin minä, mutta miides tuuppasi
mihaisesti nyrkillänsä ja ärjähti: mene Helsin-kiin!" Menin minä Kelsinkiin, pantiin syömään

kruu
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kruunun wellinkii, ja sitten poikaa tutkittiin ja
huikeasti selkään hutkittiin: mene nyt tiehes,
sinä wasaran-poika!" Läksin taasen tietä käy-
mään, minä weitikka, aina iloinen, minä, jonka
sydän on kuin hylkeennahkainen tupakkikukkaro.
Kuljeskelin, laulelin ja tallustelin pitkin tölmäl-
listä tietä; tulin Kämeesen, astuin ylös Ku-
ninkalan saarnastuoliin; ja sitten oli ammen
plottis!"„Tahdon minä kuulutuksen kuuluttaa. Pi-
täjän lukkari ja läänin kuppari aikomat ahkerastiawioliittoon, wiettäwät huomenna haansa, huo-
menna jälkeen kaalin. He liittykööt yhteen ja
istukoot kiinni kuin Tattarin-Paamalin piki za
terwa! — Seuraamat talot nyt käsketään tämän
kautta päimätyöhön pappilaan: Milä, Allila,
M-Seppälä,Pimppala ja Alamest. Toltti lau-
toja, leimiskä traaksipiikin rautanauloja, mies
talosta, kaksi parhaasta paikkaamaan pappilan
pienempätä sikaruuhta. — Kiialan haasta on
karannut yksi manha ruuna, iso, suuri, mustan-
pruuni, kello kaulassa, umpiraudassa, mähäläntä,
lyhytläntä, typpihäntä."„Mutta ei nyt mitään muuta tällä erällä,
maan että lammas on laakea eläin, ei hän puske
eikä potki, mutta kas kun härkä pääsee Mallal-
lensa, hän puuhaa puuta, kuopii maata ja pu-
haltaa sen tulen palamata lokaa ja rapaa pai-
menta masten naamaa ja napaa. Ia sitten oli
taasen ammen plottis! jokainen menköönomaan
koppiins, minä menen kimimuuriin." — Sehän
oli saarna.

Si
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Oimeoni. Sellaista jumalatonta sinä osaat,
mutta osaatko lukea, juupeli?

Qauri. Se wasta kysymys: osaako Pappi
lukea? Minä osaan lukea ja weisaan enkä kos-
kaan kesken seisaa; niin pitkä wirsi kuin nawetan
seinähirsi". Mutta papin tulee messuta eikä wei°
sata. Minä messuan ja pikku Eero wastaa.

Sero. Minä wastaan, jos waan nälältäni
jaffan.

lubani. Nupeaisitko hullun kanssa juonit-
telemaan? Sinä peijooni, aina walmis koiran-
elkiin! Kas sen mä luulen. Iasinä, Lauri, pane
nyt koreasti itses nukkumaan; lopeta, weli kulta,
tämä leikki ja leiskuna, muutoin langetan pääl-
lesi järkähtämättömän tuomion, ja kohtapa kym»
menen kouraa sun wiskaa alas härkien eteen.
Lopeta tämä leikki.

Qauri. Wastahan alku tanssii, weljeni,
tanssii. Niin, tanssitaan, painitaan, tanssitaan
jussia, että sammaleet tuoksuu. Kas näin!

Sinä peijakkaan poika! Wähältä
etten kuukahtanut kiweltä alas. Hiljaa, hiljaa!

lubani. Lauri, joko nyt sanon tuon hir-
muisen sanan, joka toilauksessa tekee sinun mu»
reunukseksi? Ia se järkähtämätön sana kuuluu
näin: hän wiskattakoon härkien eteen. Joko
sanon?

Qauri. Älä mitään sano, waan laula, koska
minä tanssin jussia. Kih!

Judani. Kän wiskattakoon härkien eteen,
ja Jumala olkoon hänen kanssansa! Ammen. —
Nyt se on sanottu. Kän menköön.

Lauri
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Qauri. Mennään kaikki yhdessä, käsi kä-
dessä elämän Nälkälästä pois!

Tuomas. Lakimme täyttyköön, ja lähdekuolemaasi
lubani. Älä helwetissä, Tuomas!
Huomas. Alas kiweltä, poika!
"Judani. Älä taiwaan tähden!
Aapo. Tuomas kalwenee! Jumala autta-

koon meitä! Tuomas kalwenee!
Judani. Tekisitkö hirmutöitä? Weljeni,

weljeni!
Kapo. Hän kalwenee kuin kuolema mies, ja

läsnä on kauhistuksen työ! Hillitse mieles, Tuo-
mas, oi hillitse mieles! Minä rukoilen sinua.
<Wös kaikki ja auttakaat Lauria, auttakaat!

Tuomas. Pois tieltä!
lubani. Ei, Tuomas, ei!
Tuomas. Pois tieltä! Sinä olet tuomari,

minä olen pyöweli, ja lakimme täyttyköön. Alas
kiweltä ilman armoa, mies!

Qauri. Kuin sysitukki Nukarin tammesta
alas. Heleijaa!

Oimeoni. Armoa, Tuomas, armoa, armoa!
Tuomas. Ei yhtään armoa!
Jubani. Warjelkoon meitä Jumala teke-

mästä weljenmurhaa!
Niin, Kainin tappamasta Aapelia.

Tuomas. Hän kuolee!
Aapo. Malta mieles.
duornas. Hän kuolee!
Juliani. Suojelkoon meitä taiwaan walta!

Ei, Tuomas, tämä ei käy kuntoon.
Timo
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L^imo. Ei suinkaan, ei suinkaan. Lauri on
meidän jokaisen weli. Seis!

lubani. Miestappo on tekeillä! Pelasta»kaamme Lauri, pelastakaamme kurja weljemme!

!ousi nyt kiwellä Mwasrynnis-
!tys. Mikä siinä hallitsi wi-
ihaista Tuomasta kauluksesta,
!mikä miehustasta, mikä riip-
pui Laurin koiwessa, mikä
mistäkin häntä Piteli kiirah-

!lamasta alas. Monipäiseksi,
monijalkaiseksi hirmueläimeksi

näkyi welijoukko, joka rähisten yhdessä kimpussa
pinnisteli. Nepien itseänsä, moristen, puhkaten
za huokaillen se eläin liikkui, pyöriskeli, kiiriskeli
kiwen reunalta toiselle reunalle ja takaisin taas.
Koirat siinä peloissaan, hännät lyyhyssä jauseinwierähtämäisillänsä alas härkien uhreiksi, pujah-
teliwat sinne tänne, warjellen henkeänsä. Sa-
keammin kuin ennen kokoontuiwat harjatkin tällä
hetkellä kiwen ympärille, katsellen silmät pystyssä
kauhistamaa otteloa. Mutta yleinen wäsymys
saattoi wiimein rauhan Kiidenkiwelle, ja huo-hottaen lepäsiwät weljekset hienoksi jauhoksi hie-
rotulla sammaleella. Mutta lopulta lausui Si-
meoni, saarnasi ja wäänteli silmiänsä hirweästikorkeutta kohden.

Si
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Oinieoni. Pedoiksi, perkeleiksi owat muuttu-
neet kristityt ihmiset. Sentähden rankaise meitä,
Kerra! Iske tänne wihasi wasamalla, lyö mas-
kiksi syntisen Sionin seitsemän poikaa!

)3apo. Niin, Tuomas, ainahan seisoo tässä
wiisi wastoin yhtä; sen tiedätkin. Mutta olkoon
rauha nyt ja hillitkäät Lauria, kunnes hän nuk-
kuu, waiwainen.

Tuomas. Kirous! Alas nakkaan teidät
tästä jok'ainoan miehen, jos niin tahdon, ja sentahdon, jos wihani wimma wielä kiihoittuu.
Mutta hiljaa, pojat, nyt; hiljaa ja koreasti!
Sillä wereni kuohuu, ja mitätön asia on silloin
mielestäni kuolema ja kuoleman kauhistukset.
Sentähden: koreasti, koreasti waan!

lubani. Tuomas on määrällinen mies. Ole
ennen towerinisinä, mies, jokapriiskahtelet, priis-
kahtelet päälleni joka päiwä ja tiima, kuin sinä,
mies, joka suutut Harmoin, mutta hartaasti, ja
saatat silloin kurjan henkeni waaraan. Ah! tämä
oli paha leikki.

Oinieoni. Piekse meitä, kurita meitä, kor-
keuden woima!

Ole waiti, Simeoni, minä rukoilen.
6imeoni. Jos minä olen waiti,niinpuhuu

ja lausuu tämä kiwi. Piekse meitä, hutki meitä!
Juhani. Ole huutamatta päällemme enään

suurempata surmaa. Tässä on jo witsausta
kylliksi.

Tuomas. Tuossa hän saarnaa niinkuin
hullu, kädet ristissä ja silmät päässä kuin kuo-
lemanhyypiön silmät. Suus kiinni kohta!

Timo
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Ole waiti, Simeoni, minä rukoilen;
ja eläkäämme rauhassa kaikki. — Kas Lauripoi-
kaa: hän jo raukenee ja nukkuu, nukkuuhan poika
parka. — Niin, eläkäämme Jumalan tähden rau-
hassa ja kärsiwällisyydessä, kunnes astelemme
tästä kotia taas.

lubani. Kotia! Emmehän joudu edes hau-takotoomme, kunnialliseen kirkonmaahan, waan
tähänpä nukahdamme wiimein korppien ja kot-
kien nokittawikst. Minä kuolen nyt juuri, tuossapaikassa; no niin,minä kuolen. Tässäkö oli tämä
elämä? Mitä se maksoi?

Himo. Niin, tässäkö oli tämä elämä?
Mitä se maksoi? Kysymys.

Juhani. Et tietänyt, armas äitimme, mihin
kurjuuteen synnytit kerran seitsemän pientä nal-
liaista.

Himo. Ethän tietänyt.
lubani. Oi, jos nyt kerran wielä ryyppäi-

simme, waloittaisimme pullosta wiimeisen pisa-
ran. Tuossa, Lauri, ryyppäise ja anna käydä.

Oauri. En huoli sinun miinastasi
lubani. Aha, haha! joko nyt on unohdettu

kaikki lumppilan lallit ja Kuninkalan saarnas-
tuolit? Kyllä jo teuhasitkin, teuhasit ja peuhasit
juuri elämän ja kuoleman rajalla. Hirmuista,
kun aattelen sun astuneeksi Jumalan eteen juo-
puneena, silmät tillissä.Minä kauhistun! Jumalan eteen
juopuneena!

lubani. Jumalan eteen juopuneena, silmätMissä. Se on aatos se.
Si
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Simeon». Ettäs sanot!lubani. Johan liki liippasi, ettei niin tapah-
tunut. Mutta nyt hän lepää tuossa kalweana.
Ah! silmäni wuotaa, koska sieluni häntä surkut-telee, ja tahtoisinpa kätkeä aina sydämmeni sisim-
mäiseen karsinaan tuon kurjan, köyhän ja kärsi-
wän weljeni tuossa.

Aapo. Mutta unessaan hän unohtaa tä-
män nälkämme, tämän kuolettaman madon.

Oimeoni. Kolmas päiwä! Niin waipu-
kaamme jo kuolemaan.

6ero. Ia kuolla täytyy meidän, waikka on
edessämme lihaa, eläwätä lihaa.

Oimeoni. Se liha meidät kuolettaa, kuo-
lettaa!

lubani. Juuri tänäpänä, tällä tiimalla ja
minuutilla! niin, tällä tiimalla.

Himo. Tappakaamme se liha, ampukaamme
joka-ainoa sarwipää, ja tulkoon meille tuoretta
lihaa oikein roimalta. Wiisi kiwääriä on latin-
gissa ja Laurin kontissa on ampumawarojakyllin.

lubani. Siinä on aatos!
Kapo. Joka meidät pelastaa!
Eero. Pelastaa tosin!
lubani. Ah! millä maksamme Timon?
Oimeoni. Sinä Kerran enkeli!

Tuoretta lihaa, tuoretta lihaa! Ei
yhtään muuta. Keheh! — Laurin kontissa on
kymmenittäin nykyisin walettuja luoteja, ja ruu-
tia wielä useampi latinki.

lubani. Niinkuin sanot, sinä werraton
poika! Täällä on luoteja ja ruutia, enemmin

kuin
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kuin tarpeiksi. Härkiä on tässä kolmekymmentä
ja kolme. Km. Me tomppelit ja töpöt! miksi
emme jo ennen keksineet tuota keinoa?

Aapo. Tosin minäkin tuota temppua tässä
kerran muistelin, mutta warat Laurin kontissaeiwät johtuneetkaan mieleeni, enkä siis ilmoitta-
nut aprikoimistani teille muille, sillä wiisi luotia,
wiist härkää.

lubani. Sitä kohden tuumiskelin minäkin,
mutta ehtimättä kauemmas. — Kolmekymmentä
ja kolme härkää. Hywä! Kuulkaat, te Kaura-
Matin poikajunkkarit! Jos nyt ammumme kuin
miehet, läwistämme aina joka ampauksella juh-
dalta sydammen tai pään, niin awattu, awattu
on meille wapauden tie. Woi sinä, Timo jukuri,
itseäskin! K>ä, sanoinhan ma sen. Eihän tässä
yhtään muuta. Kyllä sen tiedät. Nääntyisim-
mekö tähän niinkuin rotat? Eihän siihen uhkeilla
pojilla aikaa ole. Heheh! Minä sanoin sen.Juhani. Nyt leimaus ja jyrinä, za auki
isketty on wapauden tie!

Aapo. Niin, Juhani! Tosin kulkee tämä
tie yli werisien ruumisten, mutta ei auta.

lubani. Ei auta, waan ympäri Kiidenki-
weä lainehtikoon mustanpunainen weri. Me
onnen myyrät! kohtahan syömme lihaa kuin
sudet!

Aapo. Mutta millä maksamme neljäkym-
mentä härkää?

lubani. Elämän ja kuoleman tähden, ja
siitä on laki puolellamme. Lihaa teemme, ja

Wier
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Wiertolan mätimahainen patruuna lihansa kor-
jatkoon, jos miellyttää. Ei koske se meihin.

Aapo. Kuinka käy, sen näemme, kun Walt-
tämätön työon tehty. Mutta koska murha suuri
on tehty, niin on meillä kohta toinen askare.
Kuomatkaat, kun wiimein maassa makaa joka
huiskahäntä, niin kohta heitä nylkemään; mutta
yksi meistä lähteköönmurhesanomalla Wiertolan
kartanoon.

lubani. Tärkeä neuwo. Nylkemään, nyl-
kemään, ennenkuin nahka sitkistyy lihaan. Ta-
pahtukoon niin, ja tulkoon sitten kelle hywänsä
lihat ja nahat, suolet ja mahat. Nauta penkkiin
ja nahka pois! Meillä jokaisella on wyöllämme
weitfi, joka Pystyy, ja tässä on puukko teräwä
kuin kärmeen kieli. Niin; käykäämme käsiksi we-
riseen työhön. Nyt mies, jonka tuliluikku on
tyhjä, pankoon sisään taattawan latingin; ja sit-
ten iskemme weriseen, weriseen työhön.

Kapo. Mutta weljet! woimmehan kilwoi-
tella wieläkin nälän kanssa tunnin tai kaksi, war-
sinkin nyt, kun pelastus on tietty asia. Koet-
takaamme wielä kerta kuuden miehen kurkun
woimaa ja sitten wartokaamme hetki, tuskamme,
wankeutemme wiimeinen hetki.

lubani. Tosin likistää nälkä, mutta teh-käämme, niinkuin tahdot. Huutakaamme, ja ehkä
pääsemme pinteestä, wuodattamatta weren pisa-
raa. Turha toiwo kuitenkin. No,no, me woimme
wieläkin wartoa hieman;onhan wapautemmehir»
weä wälikappale kourassamme nyt. Siis kirkais-
kaamme täyttä kurkkua taas. Minä rukoilen, teh°

käät
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käät niin, sillä se on minun käskyni. Tuomas,
äänetön kuin tämä kiwi,paneppas pämppäs mö-
räämään myös. Tee se, minä rukoilen sinua;
sillä se on minun käskyni.

Tuomas. Älä leksottele. Minä teen, niin»
kuin yhteiset asetuksemme waatii.

puliani. Olkaat walmiit. Yks, kaks, kolme.

ohottiwat he äänensä, kohotti-> wat seitsemän kertaa, ja ym°
!pari kaikui huuto ja koirien
ulwominen. Siitä waipuiwat
he wartomaan taas, maikka

,nälkä oli kowa, mutta warma
i tieto pelastuksesta antoi heillel uusia woimia. Wsiheidän jou-

kostansa, weli Lauri, ei kuitenkaan tuntenut nä-
län tuskaa eikä toiwon iloa. Tuossa hän muiden
jalkain juurella makasi kuorsaten ja kalweana. —
Wartoiwat siinä weljekset hetken, wartoiwat toi-sen, ja läheni jo laskuansa kolmannen päiwän
aurinko. Silloin Juhani,kuultuansa waisun ukko-sen jyminän koillisesta, huusi korkealla kuoleman
äänellä: nyt, Pojat! Herra auttakoon meitä, ja
ammen!" Ia kohta alkoi tulinen, werta wuodat-
tawa leikki.

Sa-

Kahdeksas luku



522

awupilwiin peittyi harmaa
Siidenkiwi, mutta pilwistä
leimahteli, paukahteli kuo-
lema kaikkialle härkien liu-
taan. Ia sarwipäistä yksi
tuolla, toinen täällä, luodin
läwistämänä loistasi möräh»
taen äkisti ylös ja kaatui,

kaatuipuhaltaen woimallisen henkensä rinnastaan
ulos. Elikko, jonka aiwo oli puhkaistu, raukeni
pian, tuskin kertaakaan hän potkaisi, waan ojensi
jalkansa kankeina saumoina, ja niin hän henkensäheitti, ja mustanpunaisena roiskui werihaawasta
korkealle ilmaan ja ilmasta kaarena maahan.
Mutta hän, jonka rinta haawoitettiin eikä juuri
sydän läwistynyt, hän riehui kauan, kirmaisten
werisenä tuonne tänne muiden joukossa, jotka
luoti wielä oli säästänyt, kunnes wiimein hän
nurinniskoin kellahti alas tanterelle jasiinä wielä
hetken myristen wiskeli sorkkiansa ilmassa. Iakiire, hälinä ja peloittawa temmellys nyt nousi
pian muissa, koska, tuntien löyhkän towerinsahöyryäwästä werestä, he raiwoten rynkäsiwät
kaikki yhteen rykelmään. Kielet ulkona, wään°
nellen silmiänsä ja hirmuisella möryllä täyttäen
korwen, paiskeliwat he risuja, turpeita ja multaa
korkealle selkiensä ylitse.

Mutta
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utta kiwellä, kierrottuina sa-muun, seisoiwat kalweina peik-
koina weljekset, ampuen, la-
daten ja ampuen lakkaamatta,
ja aina kiirahteli härkiä maa-
han. Pyssyt leimahteliwat,
paukahtelimat, mutta anka-
rammin wielä tuolla korkeu-

dessa jyrisi ja wälähteli, jossa ukkonen pilwien
muorilla ajeli. Silloin sawu ja taiwaan pimeät
pilwet saattoiwat synkeän hämärän Kiidenkimen
ympärille. Hämärässä kaikui härkien kiljuna ja
poru, koirien ulwominen, Pyssyjen pauke ja pit-
täisen jylisewä ääni, ja kuusien latmoissa kohisi
myrsky. Kauhistama olihetki; werikuumaksi tun»
tui ilma. Keräsi myös Lauri nyt puoleksi wal°
weilleen, awasi silmänsä, mutta näki ainoastaan
kamoittawan himmeyden ja himmeydessä tum-
mia haamuja seisoman ympärillään. Kän kuuli
merrattoman melskeen, kuuli mierestänsä, kuuli
alhaalta maasta ja ylhäältä korkeudesta; ja le°
mottomassa meressään tuntui hänestä wielä, kuin
olisi kaikki maipunut alaspäin kiimaalla wauh°dilla. Synkeä aatos astui hänen mieleensä ja
hän lausui itsekseen: näin mennään symyyden
pätsiin, mennään; mutta mennään sitten; mikä
auttaa enää?" Niin hän lausui, käänsi kyl°
kensä, ummisti silmänsä ja nukkui jälleen sikeään
uneen.

Mutta
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utta niinkuin komea linna,
niin waatehti itsensä Hiiden-
kiwi sawuiseen kauhtanaan,
matkien ukkosen kieltä. Sen
ympärillä lainehti weri ja
sadottainkeikahteli siinä sork»kia ilmassa. Iyritteli ukko-
nen pilwissä, jotka nyt rv»

pesiwat raskaasti satamaan, ammentaen wettä
alas kohisemaan korpeen. Mutta tehty olimur-
hatyö, ei näkynyt enää pystyssä yhtään ainoaasarwea. Maassa makafiwat Wiertolan kartanon
kolmekymmentä ja kolme härkää, mikä jo kuol-
leena wallan, mikä potkien wielä; ja sieltä ja
täältä kuului kuolonkamppauksen korahtelewiahengenwetoja. Mutta alas kiweltä astuiwat wel-
jekset koirinensa, riensiwät werhoon tuuhean kuu-sen juurelle; sillä tuimasti satoi ukkospilwi ja
huokaili partainen salo. Tässä he seisoiwat, kat-
sellen edessään kuoleman runsasta niittoa; ja
monena solisewana purona juoksi werinen wesiKiidenkiwen ympärillä kohden jokaista suuntaa.
Mutta koska sade oli lakannut, astuiwat he wer-
hosta ulos, käyskeliwät äänettöminä irwistellen
uhriensa ympärillä, katsellen kamoittawasti ja
tuolloin tällöin rawistaen päätänsä.

Juhani. Onpa tässä lihaa.
Himo. Ia werta.
Judani. Ia wertakanssa, ontotisesti. Kas-

waispa tämän kiwen ympäristö waikka pippuria
kymmenen wuotta perätysten; niin on saanut
moskaa niskaansa tämä maa. — Mutta iske-

käämme
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käämme tulta ja tehkäämme walkea, jossa tai-
damme paistaa itsellemme tuoretta lihaa. Ah,
maistuupa, maistuupa pojille nyt härjänpaisti!
Tuokaas, weljet, puita za pihkalastuja, minä is-
ken tulta;mutta Timo rientäköönaholle ja saat»
taloon tänne kirweeni ja tuohikontit, jotka waa-
ran hetkenä hellitimme. Ia sitten syötyämme
rupeemme miehissä juoneen, rupeemme otta^nakka pois", sanoi Krööni,punapartainen ukko.
Maan polvessa jo lepää hänkin, mutta paras-
tahan päästyänsä. Täällä kärsi äijä rukka nälkää
kuin juoksukoira; eikä ollut hänellä ystäwää, ei
heimolaista, ei suojaa, mihin päänsä pisti, waan
olipa wielä tuo turhanpäiwäinen kunniakin hä-
nen papinkirjastansa pois. Tuonne hän kyykähti
Kolistimen riiheen, ja kaikki on nyt unohdettu
turpeen alla. — Kas niin, Eero, siinähän ras-
waisia pihkalastuja, tuossa tuo Simeoni kuiwia
karankoja, ja kohta on meillä riekas walkea.
Wiilteleppäs walmiiksi, Tuomas, oikein aika
wiuloja tuon kailokyljen reidestä. Ahhah! mie»
lisinpä, mielisinpä jo tuossa paikassa iskeä kiinni
kuin kissa raakaan, weriseen paistiin.

Tuomas. Hieman wieläkärsimystä, japais-
timme maistuu yhä uhkeammin.

lubani. Niin wallan. — Mutta kiittä-
käämme, että kuulumme sukuun, joka on oppi-
nut taistelemaan nälän kanssa, sukuun ja kan-saan. Emmehän muutoin tässä hyöriskelisi enää
zuuri näin. Sen takaan.

Mutta
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utta pian paistui liekissä seit-
semän muhkeata lihankappa-
letta. Siis muistiwat he
myös Laurinkin, waikkeiwät
kuitenkaan tahtoneet häiritä
hänen untansa kiwellä, jossa
hän aina wielä makasi, he-
räymättä silloinkaan, koska

rankkasade häntä waleli. Mutta Timo oli läh-
tenyt matkaan; löysi myös aholta kontit, löysi
kirween weriseltä tanterelta, jossa makasi konno
ja seitsemän härkää. Ia palasi hän retkeltänsätakaisin, kontit seljassa ja kirwes kainalossa, za
silloin otettiin esiin kuusi reikäleipää ja lihankim-
paleet tulesta; ja pienentyi miesten hampaissa
kuiwa leipä ja paistettu, suolaan kastettu härjän-
liha. Nauttimat myös Killi ja Kiiski nyt yltä-
kylläisen atrian, paastottuaan isäntiensä kanssa
kolme yötä ja päiwää. Mutta koska he oliwat
itsensä rawinneet, niin koirat kuin miehet, tuntui
äkisti weljesten jäsenissä puuduttawa raukeus.
Woimallinen, wastustamaton uni heitä painoi,
ja he kallistuiwat, silmät ummessa, alas tante-
relle, toinen toisensa perässä. Mhiiällä kiwellä
makasi kuorsaten Lauri, alhaalla kiwen juurella
muut nuotion ympärillä, koska aurinko sammui
ja syyskuun päiwä pimeni yöksi. Niin he lepä-
siwät uhriensa, surmatun härkäjoukon keskellä;
ja leiriä wartioitsiwat äkeä Killi ja Kiiski.

Mutta
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>utta wiimein, kun oli jo ehtinyt
kappale yötä eteenpäin, hera-
siwät he unestansa ja tunsiwatjälleen jäsenissään entisen woi°
man. Nousiwat he ylös ja ru-
pesiwat kantelemaan mustia,
mehukkaita terwaskantoja tu°

! lelle, että punertamassa wa-
lossa näkistwät nylkeä suurta saalistansa, mutta
lähettiwät Eeron wiipymättä Wiertolaan wou»
dille asiasta tietoa antamaan. <Mös walahtimustanpunainen liekki, walaisten maata ja jyl-
hää metsää. Kohden kartanoa asteli Eero, mutta
muut käwiwät kaikin woimin ketistelemään kaa-
dettuja hirwiänsä.j

lilloin heräsi myös Lauri sy°
wästä, pitkästä unestansa ja

jkatsoi harristellen ympärillensä,
katsoi hetken, käsittämättä mitä, näki. Tuossa palawa kantokasa
walaisi tyynen, pimeän yön,> kaikkialla näkyi weressään pyl°
lyilewiä nautoja, kielet ham°

paista ulkona ja mahat kohistuneina korkealle.
Kaksi heistä oli jo muuttunut lihoiksi, kolmas
oli par'aikaa muuttumassa. Ia siinäpä nyt wel-
jeksistä mikä nylki, mikä hallitsi jalkaa, mikä riuh-

toili
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toili kirweellä rikki naudan jykewiä luita, ja mikä
heistä lihoja latoili kuusen juurelle waltaiseen
pinoon. Tämän kaiken näki Laurin pohmeloinen
silmä, mutta lopulta kuitenkin hän käsitti, mitä
oli tapahtunut. Hän katsahti alas, näki lähellä
nuotiota sammaleisella mättäällä leiwän ja lei-
wällä kappaleen paistettua lihaa. Silloin tunsi
hän kiiwaan hiukaistuksen watsassansa, astui ki-
weltä alas, istui walkean hauteesen ja iski kou-ransa lihaan ja leipään. Paljasti hän kuitenkin
päänsä, liitti kätensä ristiin ja nopeasti nyökäyt-
täin tuota pörröistä tukkaansa, siunasi hän ruo-
kaa ja alkoi maistaman ehtoollisen. Siinä, silmät
akeina äkeän otsan alla, hän äänetönnä istui ja
atrioitsi. Siinä hän istui, kuiwatellen waattei-
tansa terwasliekkien hohteessa, ja muut, hänestä
muutaman askeleen päässä, askarteliwat ja hyö-
riskeliwät wikkelästi; sillä teurastettawana oli
heillä suuri kontio ja neljäkymmentä härkää.

ananpa saattoi Eero Wierto-
lan woudille, wouti kiireesti
herrallensa, ja nousi tuosta
huuto ja tulinen hälinä; ja
Eero läksi wilkaisemaan ta-
kaisin tawallista wikkelämmin.
Mutta kiljuen ja kipenöiten

, wihasta kokoonkutsui Wierto-
lan
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lan herra kaikki saapumilla olewat miehet. Siitä
läksi hän hurjasti käymään kohden Kiidenkiweä,
kymmenenrotewaa miestä seurassaan, ja lähinnäherraansa asteli kartanon hartewa wouti, kou-rassa peloittawa terwapamppu. Samosiwat he
ankarasti eteenpäin, ja lähestyi wiimein paikka,
josta heitä wastaan punertawa walo haamoitti.
Walossa näkiwät he seitsemän urosta, kuin seit-
semän yöllistä, mieltä hurmailewaa aawetta, ja
weristä työtä harjoitteliwat aaweet, werisissä
kourissa meriset weitset. Mikä nylki, mikä hal-
litsi jalkaa, mikä riuhtoili rikki nyljetyn juhdan
jykewiä luita ja mikä lewitteli wuotia kuiwa-
maan kuusien taipumille oksille. Siellä koiratkin
keikahteliwat, nauttien naudoista noita hyljättä-
wiä taikapatoja, joita teurastajat wiskeliwät ym°
parillensa. Pian huomasiwat Killi jaKiisti, että
wierasta wäkeä lähestyi, ja he karkastwat kohden
äkeällä haukunnalla, mutta komistaen riensiwät
weljekset hillitsemään heitä. Astuipa esiin wihai-
nen Wiertolan patruuna, astui hikoillen kowin
tuo isowatsainen, pulleasilmäinen herra, kymme°
nen miehen woimalla.

)3apo. Kywää iltaa, herra!
Judani. Jumala auttakoon meitä! tässä oli

hirwittäwä leikki.
Viertola. Onko jo helwetti irti? Surmattu

neljäkymmentä härkää! Kauhistus ja kuolema!
)lapo. Niin on tapahtunut seitsemän mie-

hen hengen päästimeksi.
Viertola. Minä teidät opetan, te Jukolan

metsäsissit ja roswot! Selkään heitä, miehet, ja
pci
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peitotkaat että makaamat weressään maassa kuin
uhkeat härkäni tuossa. Päin tuuleen, miehet!

?3apo. Hiljaa, herra!
Tuomas. Hiljaa, hiljaa!
lubani. Seis, herraseni miehinesi, seis! ja

muista mikä rauhaas tulee.
Kapo. Keskustelkaamme järkewästi kowan

onnen kohtausta.
Judani. Kaikilla on meillä yhteinen laki,

jonka edessä me seisomme werta»werroin. Sillä
ämmän kohdusta olet sinä astunut ulos juuri
niinkuin minäkin ja yhtä paljaana, yhtä pal-
jaana, et tuumaakaan parempana poikana. M'
teinen laki! ja tässä kohdassa on se wahwasti
lukolaisten puolella.

Viertola. Puolellanne! Onko teillä walta,
te kirotut, teurastaa juhtiani omalla maallani?

Juliani. Onko teillä walta päästää malloil-
lensa härkiä, joista on miehelle hengen surma?

Viertoia. Omalla maallani he käwiwät ja
aidatussa haassa.

lubani. Sitten lasketaan waa'alle tämä.
Tuo kappale raja aidasta, jonka Härjat surkeaksipiinaksemme murtiwat alas, kuuluukoreasti Wier-
tolan osaksi. Mutta nyt tahdon kysyä: miksi pa-
nee rikas kartano niin rässyn aidan, että sen
elikko yhdessä roisauksessa runtoo maahan?

Vouti. Aita kuin harjaksen terä, sinälurjus!
Judani. Aita, jonka juhta työnnäisi waan

kortena tieltänsä pois!
Viertola. Mitä oli teidän tekemistä minun

haassani, minun haassani, te junkkarit? Mitä?
3«
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Judani. Ahdistimme karhua, maavallista
petoa, joka pian nykistää niin teidät kuin teidän
härkännekin. Naatelewan kontion tapoimme, ja
niinpä teimme isänmaallemme suuren, yhteisen
hyödyn. Eikö ole tämä yhteinen hyöty: pens-
sata pedot, peikot ja perkeleet maailmasta pois?
Katsokaas tuota paikkaa. Laki on wahwastipuo-
lellamme, on maikka mätänis.

Vouti. Suus kiinni, sinä ryökäle, ja älä
siinä lörpöttele!

Viertola. Miellyttääpä heitä mielä tehdä
meistä pilkkaa, lurjukset! Selkään heitä! Karat-
kaat päin!

?3apo. Siimosti, herrat, moudit ja rengit,
ja muistakaat kuinka on meitä kiusattu tässä kiu»
san kimellä ja että jokainen meistä on pian mim-
man willitty poika.

Oikein sanottu. Wimman willitty
poika, wimman willitty poika! Ah! hänen aatok-sensa kääntyy äkisti ympäri, hän puree sydäm-
mensa kiwikowakfi ja silloin yksi leimaus, ja maa
ja taiwas naukuu. Ah! tässä on meitä kiusattu
kolme yötä ja päiwää elämän jakuoleman rajalla.

kuonia». Mutta nyt olemme syöneet we-
ristä lihaa, hengittäneet murhan weristä höyryä,
ja tässä seisomme, weriset puukot weristssä kou-
rissamme, weriset aina kyynäspäihin asti. Suo-
koon Herra teidän ottaa ajoissa sanastammewaari, me muutoin teemme tämän yön kauhis-
tuksen helwetiksi. Ottakaat, ottakaat sanastamme
waari.

Sero. Ia waroitus härjistä tuossa. Iv
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lubani. Oi Kerra, suo tällä hetkellä heille
silmäin-woidetta ja sydammen woimaa hillitse-
mään itseänsä kiusaamasta meitä kauemmin!
Anna heille järkeä päähän ja ottakoot waroituk-
sen onnettomista härjistä tuossa, sillä me tai-
damme wieläkin tehdä makkaroita! Anna heillewiisautta, Serra, me muutoin käymme heidän
papeiksensa ja wihimme heidät näillä werisilläpuukoilla yhdeksi lihaksi ja wereksi noiden onnet-
tomien härkien kanssa tuossa, ja teemme kilju-
waksi helwetiksi tämän öisen korwen. Oi Herra,
warjele tuota Wiertolan isomahaista herraa ja
hänen röyhkeitä miehiänsä! Armahda heitä, Ju-
malan kaikkiwaltias poika!

Tuomas. Tässä seisomme, astukaat esiiin,
jos miellyttää.

lubani. Tässä seisomme, astukaat esiin,
jos miellyttää.

Viertoia. Kywä, hywä! Nyt ylwästelkäät,
mutta kerran, luulen minä, lausuu laki toista ja
koreasti silloin lannistuu ylpeytenne pyrstö, zaonpa wielä kurja talonnekin mennyt aina tunk-
kaiseen perustaan asti. — Pois, mieheni! Nel-
jäkymmentä härkää heitän saaliiksenne nyt, mutta
kaikki wielä tempaan teiltä aina wiimeiseen sork-kaan asti. Lähtekäämme!

lubani. Korjatkaat lihanne ja ränttynne,
ennenkuin pahenemat. Ne eiwät koske meihin;
riensimme waan nylkemään ennen nahan sitkis-
tymistä lihaan.

Viertola. Kaikkihywin! Kotia,miehet,niin-
kuin käsken.

Pois
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oistui miehinensä Wiertolan
herra, uhaten kowin ja kiroil-
len; mutta weljekset rupesi-
wat jälleen teurastukseen. Iaseuraamana päiwänä oli nel-
jäkymmentä härkää nyljetty,
japalasiwat weljeksetkotiansa,
kangessa kantam karhua mus-

tanhallawaa,ankaran suurta. Mutta juhtien niin
lihat kuin nahat ja suolet heittiwät he metsään,
kuitenkin kahden weljen wartioittawaksi. — Ja
niin loppui retki, joka syntyi Taula-Matin ker-
tomuksista Pohjolan mailta ja alusta määrättiin
sorsanpyynniksi Kourusuohon.

Kahdeksas luku



556

Yhdeksäs luku.

eräs syyskuun aamu;
päimä on

mennyt,sittenkuin wel°
jesten waikearetkipäät»
tyi. Aholla he istumat

ticlmwan lidapa-
dan ympärillä. Kaksi wuorokautta oliwat hemat-
kan päästä wartioinneet lihoja kormessa, mutta
kenkään ei käynyt niitä korjaamaan, ja näkyi siis
tuleman tuosta merraton haaskio. Silloin päät-
timät he käyttää hyödyksensä noitamuhkeita ka-
soja metsässä ja elää oikein jalosti lihapadan
ääressä ajan tuonnemmaksi. Niin tapahtui. Ke
kantoimat otukset aittaansa, joka täyttyi lihasta,
ja orret peittyimät riippumista muodista. Ia
nytpä kiehui molskien ja kuohuen hirmeän suurilihapata kantoisella aholla lähellä pirttiä, kiehui
melkein lakkaamatta aamusta iltaan, ja täysinä
ponnistelimat meljesten matsat. — Siinä he
miettimät suruttomia, iloisia päimiä nyt. Mil-
loin he söimät, milloin he haastelimat satuja ja
tarinoita, ja milloin taasen he makeasti makasi-
mat, mättäällä pää, ja kuorsauksista jyrähteli
kumisema aho.

Aamu
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