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SIELLÄ MAALLA.

Siellä maalla on nyt syksy ...
Siellä on nyt rannan ruskea kaislikko

ja uuvahtava, alakuloinen laine. Siellä on
luhdalla täysinäinen lato ja ladon ovella pie-
les, kuusen oksilla katettu; ja ladon takana
on haapa, joka on seulonut lehtensä sen
seinämille ja katolle. Siellä on niityn sisässä
metsäsaareke ja saaressa keltaisia koivuja
ja punainen pihlaja ja niiden ympärillä nuori
näreikkö, jänisten piilo; niityn takana met-
sän reunassa on kynnetty sarka, joka välk-
kyy viistossa auringossa kuin tummansininen
teräs.

Saran perällä on torppa, josta ei kesällä
näkynyt muuta kuin tuvan harja ja kaivon
vintti. Nyt kuultaa pihakcivikon harson läpi
talli ja navetta, aitat ja sauna ja sen alla
perunapelto ja siihen unohtunut vasu. Sauna
lämpiää ja riihessä puidaan ja tuuli kantaa
maantielle olen lämminneen lemun.
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Siellä on toisaalla kartano ylhäällä kuusi-
sella mäellään ja alhaalla työväen matalat
huoneet.

Siellä on se kaikki . . .

Ja siellä on vielä vetelä maantie ase-
malta entiseen kotiini ja kartanon navetan
kohdalla yli äyräiden kuohuva savi ja läkäh-
tyvät ojat — suloiset minun muistaa.

Siellä on vinot puhelinpylväät ja niiden
risaiset, aina toisiinsa takertuneet langat.

Siellä ajaa kaupungista palaten hihkuvat
Mäntsälän miehet, laimeasilmät, kaulakkain
huojuen, hevoset märkinä, savessa selkää myö-
ten — kotoiset katsella.

Siellä on asema ja semahvoori ja saapuva
juna, jonka vihellys näkyy, ennenkun kuu-
luu. Aseman salissa on kitkerä ilma ja lika-
nen sementtilattia, ja luukulla ottaa lehtiään
kaulukseton kauppias, tohvelit jalassa... ja
asemasillalla turisevat miehet mahorkkaa polt-
taen ja tappelevat koirat ja tuossa ajaa kar-
tanon rillat ja kiiltonappi kuski — vuosi-
kymmenen tutut.

Ne ovat siellä ja minä olen täällä. Vaan
kerran viikossa on minun mentävä katso-
maan, vieläkö ne ovat. Ja siellä ne ovat.
Oi, miksi ne jätin!



YLLÄTYS.

En tiedä, mitä se on ja miksi se tulee,
niinkuin tulee. En osaa selittää siihen syytä.
Olisiko se sävelkosketus jostain, joka synnyt-
tää minussa myötäsoinnun jostain, joka on
samassa vireessä minussa kuin siellä, missä
lie, näkymättömien tunnelmamaailmojen ta-
kana. Se soittaa minua väkisin, milloin tahtoo.

On varhaisimman kevään myöhäinen ilta.
Olen viettänyt sunnuntaipäiväni rauhallisessa
lepokodissa maalla, nukkuen ja lueskellen.
Koko olemuksessani vallitsee sopusointu ja
rauha. Kaikki on hyvin, kaikki on kunnossa.
Olen astellut hiljaisen metsän läpi autiolle
pysäkille ja istuutunut sen tyhjälle penkille,
noustakseni viimeiseen kaupunkijunaan.

Pysäkki on peltojen keskessä. Lumet
pelloilla ovat sulaneet, mutta ojissa on vielä
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talven tähteitä; nyöskin aitovarsilla ja poh-
joispuolella ratavallia on jälellä vanhaa nie-
tosta, kuin kuolleen talven aavetta.

Muuta ei ole enää talvesta jälellä. Mutta
ei ole vielä kevätkään. Maa on ruskea syksyn
kulon jäleltä. Sen pinnan alla on vielä routa.
Ei ole enää sitäkään eloa, joka on luonnossa
silloin, kun lumet sulavat ja ojissa lirisee ja
sihisee iltaisin ja öinkin. Metsän ranta vai-
nioiden takana on synkkä kuin syksyllä.
Taivas on harmaa ja tylsä ja ilmeetön, niin-
kuin se on ruskottomana, leutona talvi-iltana.
On niinkuin saattaisin ajatella olevan Haa-
deksessa, jossain varjojen maassa.

Tuota taivasta vasten häämöittää lähin
lennätinpylväs ja siihen kiinnitetyt eristäjä-
kupposet. Lankoja ei näy eivätkä ne nyt
edes humise niinkuin tavallisesti. Mutta
metsästä kuuluu keväthuuhkajan säännölli-
nen uukahdus kuin sumussa seisovan laivan
puhallus. Peltopyy kirahtaa vihaisesti jos-
sain elottoman pellon hämäryydessä. Hyvin
kaukaa kuuluu liikkeessä oleva juna, joka ei
tunnu lähestyvän eikä poistuvan.

Siinä se sitten tulee — ja minkätähden
juuri siinä? — vaatimus siitä, että kaiken
entisen tulee muuksi muuttua .,

. että, jos
mieli, niin on alotettava kaikki alusta ...
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kaikki tai ei mitään, tinkimättä, mutkittele-
matta. »Et ole koskaan toteuttanut sitä, mitä
pitäisi ja mistä tiedät, että pitää . .. ainoas-
taan kaikenlaista pientä, mikä on ollut sinulle
mukavaa ja helppoa, et koskaan sitä vii-
meistä, lopullista, sitä, että mene ja myö
kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille —

tunnon kiristys niin kiinteä, ettei suurin
hätä, ei hengenvaara, ei kovin sairaus, ei rak-
kaiden omien kuolemakaan ole kyennyt saa-
maan sitä aikaan. Jos et sitä tee, olet ian-
kaikkisesti hukassa. Jäät tähän kuin jo men-
neen talven ja vielä tulematta olevan kesän
väliseen hämäryyteen, joka ei siitä enää pi-
mene, mutta ei valkenekaan, kuulemaan huuh-
kajaa, joka ei koskaan vaikene, odottamaan
junaasi, joka ei koskaan saavu.

Panen vastaan. Mitä se on yhtäkkiä tuo
tuommoinen aiheeton vaatimus, yöllinen yllä-
tys, karkaus rauhallisen, viattoman matka-
miehen kurkkuun? Enhän minä, en ainakaan
nyt, ole tehnyt kenellekään mitään. Jos
on joskus mitä rikottu, niin se on sovitettu.
Eihän kukaan vaadi minulta hyvitystä mis-
tään. Teenhän kaikessa velvollisuuteni ja
voitavani, minkä muutkin.

Ja sitäpaitse — olkoon, että pitäisi enem-
mänkin, että pitäisi kaikki — tiedäthän sinä,
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että se ei ole mahdollista, että se ei tule toteu-
tumaan . . . minä en voi, enkä jaksa, minä
olen pysyvä alati samana, heikkona, kelmeänä,
puolinaisena — olipa sitten iltataivaasi kuinka
painostava tahansa, uikuttipa huuhkajasi
kuinka aavemaisesti tahansa, kirahtelivatpa
kulolintusi kuinka uhkaavasti tahansa. Ei
se siitä enää parane — sadoitpa tai paistoit,
uhkasitpa tai houkuttelit, raatelitpa tai hyväi-
lit. Onhan se jo niin monta kertaa nähty
— mitä hyödyttää enää minua tunnelmilla
huumata, koettaa herpauttaa siitä, mistä olen
heikoin. Enhän minä voi antaa mitään lu-
pausta enää enkä minä voisi sitä pitää, vaikka
sen antaisinkin. Soisit minulle edes sunnuntai-
rauhan siitä, mitä olen koettanut.

Se katoaa kuin manausta. Juna humah-
taa pysäkille. Se on täynnä iloista nuorisoa,
huoletonta, laulavaa sunnuntaiyleisöä. Het-
ken kuluttua ollaan kaupungissa, jossa valot
välkkää, äänet sorisee, autot hyrrää ja toi-
tottaa.

Se katosi, aave ... Mutta minä tiedän,
että se tulee takaisin, tämä, niinkuin on tul-
lut monta kertaa ennenkin tämänlainen —

peruuttamatta, hellittämättä, yllättäen omana
hetkenään, jonain seuraavana sunnuntaina,
ehkä vasta vuosien päästä, samassa tilassa
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tai jossain samanlaisessa, vaatimuksineen juuri
silloin, kun siihen minusta näyttää olevan
aihetta kaikista vähimmin ja kun olen sitä
vastaan kaikista vähimmin varuillani, säpsä-
hyttäen kuin salama, johon ei koskaan totu,
kouristaen kuin kuoleman pelko.



TOIVIORETKI.

Riennän asemalle ja juoksen jo liikkeellä
olevaan junaan. Istun siinä kuin unessa,
kuin painajaisessa, jossa ei koskaan pääse
perille sinne, mihin pyrkii — pois kaupun-
gista, missä taas olen kulkenut viikkomääriä
kuin eksyksissä itsestäni, häärien ja pyörien
pääsemättä mihinkään — eroon ihmisistä,
jotka pakottavat minuun omat tunteensa
ja vetävät minua harrastuksiinsa, joiden
kanssa minulla ei ole mitään tekemistä —

pakoon aaveita, jotka kummittelevat ympäril-
läni ilman määrää ja tarkoitusta pyörien kuin
piharikat porttiholvien ristituulessa, ja joiden
joukkoon temmattuna minäkin ajelehdin kuin
irrallani omasta itsestäni.

Ne ottavat minut vielä kiinni ja vetävät
takaisin siihen epätoteen ja sekasotkuiseen,
jossa ei ole ajatusta, ei järjestystä, ei yhte-
näisyyttä, ei suhteita eikä mittoja.
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Pois heidän kaduiltaan, jotka eivät mis-
tään tule eivätkä mihinkään vie, heidän tai-
vaansa alta, joka ei ala eikä lopu eikä kaa-
reudu, vaan katkeaa joka paikasta kesken.

Pois henkeni kaupalla, pois maksoi mitä
maksoi vankeudesta vieraalla maalla!

Pudottauduin kuin varkain ratapenke-
reeltä kinokseen junasta, joka oli ajanut pysä-
kin ohitse, kauas sen laiturin sillasta. Sei-
soin siinä, kunnes se oli kadonnut, punaisen
tulen sammumistaan sammuessa kaukaisuu-
teen.

Oli tupa lähellä. Siellä jo nukuttiin.
Sen räystään varassa oli sukset. Otin ne ja
panin ne maahan. Lylyn puu helähti pakka-
sessa kuin kanteleen lauta sitä seinältä las-
kettaessa.

Olen selälläni suksien päällä saarekkeessa
peltojen keskellä, huurteisen koivun alla. Kuu
paistaa ja paistaa, värähtämättä. Sen otsalla
on pilviharso, leviten siitä yli koko taivaan
verhoamatta kuitenkaan sen haaleata sineä
ja kätkemättä jotakuta siellä täällä sinen
läpi heikosti tuikkavaa himmenevää tähteä.

Siinä on taivas ja taivaan alla on vai-



konen lumivainio ja kaukana sen ympärillä
matala metsän reuna.

Ei kuulu hiiskahdusta, ei näy liikah-
dusta, ei tunnu henkäystä, ei tuulahdusta.
Härmäharso koivun ympärillä on kuin valkoi-
sesta hopealangasta ainaisesti liikkumattomaksi
valettu.

Mitä ihmettä miettii kuu? Mitä ajat-
televat pilvet? Mitä uneksii yksinäinen tähti?

Olenko minä sama kuin olin siellä? Onko
tämä samaa maailmaa kuin se siellä? Pais-
taako tämä kuu sinne samalla kuin tänne?

Olen kuin olisin läpikuultavan lasikellon
alla, jonka ei ole soittajaa eikä tule olemaan
tuhansiin vuosiin, josta ei ole pääsöä eikä
pyrkimystä ulos, jossa ei ole ketään muuta
kuin minä, yksinäni minä.

Missä on maailma ja missä ovat sen ihmi-
set? Missä on äskeinen kaupunki ja sen elämä?
Ulkopuolellako jossain? Olihan siinä rata,
jonka poikki joskus hiihdin, mutta eikö sen
viimeinen juna mennyt tästä jo tuhat vuotta
sitten, hiljeten hiljenemistään, kunnes se vii-
mein pysähtyi minne lie Siperian kinoksiin,
hautautuen sinne? Kettu, jonka jälki näkyy
vielä tuossa suksenlatuni alla, tullen vainioilta
etelästäpäin ja mennen vainioille pohjoiseen,
on kai jo aikoja sitten nukkunut ikuiseen
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uneensa, jäätyen luolaansa metsien, järvien
ja vuorien takana.

Miksi tämä on niin sanomattoman su-
loista ja turvallista?

Maailma on kuin olisi se selvinnyt kaik-
kein alkeellisimpaansa, palautunut alkuhah-
moihinsa. Se on elänyt elettävänsä, siinä on
tapahtunut kaikki, mitä siinä on voinut ta-
pahtua ja minkä siinä on tarvinnut tapahtua.
Se on jo mennyt riittaan ja on menemässä
ikuiseen jäähänsä. On tyhjyyden aatto, ian-
kaikkisen olemattomuuden ilta ennen sen lo-
pullista yötä.

Ajallinen ja olevainen on vajaata ja
vaillinaista, koska siihen täytyy joka hetki
jotakin lisätä. lankaikkinen tyhjyys ja ole-
mattomuus on ainoa, joka on valmista ja täyttä
ja totta, sillä siitä ei voi mitään ottaa eikä
siihen tarvitse mitään panna.

Sentähden on tämä niin sanomattoman
turvallista ja suloista. Siellä on valheeni,
täällä on toteni. Sentähden teen minä tänne
toivioretkeni niin usein, kuin pääsen.



AURINKO JA MERI.

Olen jo aamutyynellä nostanut verkot
merestä majaniemeni nenästä. Olen souta-
nut jyrkän kallion ohitse hiekkarantaisen lah-
den pohjaan, jossa on virepuut petäjikön
reunassa. Levitän pyydykseni niille kuiva-
maan, puhdistellen niitä ilmanhengen hivel-
lessä hartioita ja auringon lämmittäessä sel-
kää ja hiekan jalkaa. Oravia kurahtelee
petäjikössä, lokit ja tiirat vaakkuvat puiden
tasalla kiertoretkillään kalarannasta toiseen
ja viklat ja rantasipit kahlaavat kuin koti-
linnut loivalla rannalla, johon meri kantaa
heille ravinnon ja jättää sen kuin tarjotti-
melle vetäytyessään itse hetkeksi pois.

Taampana maissa on kylä ja sen kala-
ranta, jossa seisoo pyynnistä palanneen kalas-
tajan venheen purje, jota ei vielä ole kääritty
kokoon.

Verkot jäävät siihen oikomaan ainojaan,
seisoen ruskeana harsona vihreää metsää vas-



ten. Niiden kuivamista odotellen kylven
lahdessa, jonka hiekkapohja on kova kuin
kallio ja johon sileä maininki hiljalleen kei-
nuu sisään suoraan Itämeren ulapoilta. Läm-
penevä aurinko ja yhä virkenevä lounas on
jo kuivannut verkot, jotka pian taas riippu-
vat pöyheinä katoksessaan, kumotun hylky-
ruuhen alla, valmiina illalla laskettaviksi.
Askartelu niiden kanssa on joka-aamuinen ilo.

Aamiaiskutsu kuuluu majasta petäjikön
läpi. Sinne johtaa havuneulapohjainen polku,
joka kulkee ohitse muurahaispesän ja notkel-
massa olevan suosilmäkkeen ja voisi yhtä
hyvin viedä johonkin sisämaan umpilammen
torppaan kuin majaan, joka on mantereen
ja saariston viimeinen merta kohti.

Se on kallion suojassa, joka kääntää
mereltä tulevan tuulen sen yli, kun taas pohja-
tuuli takertuu takana olevaan metsään. Se
on piilossa kuin linnun pesä, yhtä näkymä-
tön maalle- kuin merelle. Mutta sinne kuuluu
kaikki, mikä merellä äännähtää: lokkien itku
ja nauru, laivojen huudot, niiden koneitten
hyrinä, kokan kohina, ammunta ja majakan
ulvonta sumussa.

Sen ovelta on vain harppaus kallion
laelle, mistä ei ulospäin näy muuta kuin tai-
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vasta ja vettä ja joitain puuttomia luotoja
ja uloinna meressä mataloita paasia, joilla
hylkeet ojentelevat aamun paisteessa, pelkää-
mättä suurimpiakaan laivoja, mutta solah-
taen aallon helmaan, niin pian kuin keksivät
kalastajan ruuhen. Kaukoputki tuo ne kiven-
heittämän päähän tekemään siinä temppujaan
kömpelöin päin ja muodottomin jaloin. Toi-
sella karilla ruuhottaa suurlokin poika, odot-
taen emäänsä, kuvastuen taivasta vasten suu-
rena ja kaula kenossa kuin viikinkilaivan keula.

Ulapalla tapahtuu aina jotain tai odote-
taan tapahtuvaksi. Aterialta, kesken askarei-
den, työpöydän äärestä, levoltakin tempaa
ääni, outo tai tuttu, sinne ylös tähystämään,
mikä on tuo laiva, kenen on tuo purjevene,
kuka siellä soutaa verkoilleen tai siimoilleen,
mihin hän ne laskee, saako onkija tuolla mi-
tään — joko tuuli tyyntyy, minne se nyt
kääntyy? — joko pikkupojat tulevat kotiin
mereltä? — tuollahan ne juuri tulevat. —

Ja jos johonkin aikaan ei kuulu mitään, niin
miksei kuulu? Eikö meressä ehkä juuri nyt
ajelehdi jotakin, eikö sieltä tule tänään mi-
tään, koska tuli eilen? Tai: koska ei eilen
tullut, ehkä tulee tänään.

Aurinko on pian ylimmillään, meren sini
heleimmillään, kesäpäivä kukkii, kaikki leh-
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tensä levällään. Tuuli karehtii, vuoroin me-
reltä, vuoroin maista, tuoksuen milloin aal-
lon suolaa, milloin havuneulan pihkaa, tai
jollain näkymättömällä pientarella kukkivaa
angervaa tai apilasta.

Pikkupoikien purjevene lähenee heikossa
tuulessa. Se on vain hiukan kallellaan, teh-
den rauhallisen, pysyvän kulman vettä vas-
ten. Liekö mitään niin keikailevan sopusuh-
taista, niin rauhallisen eloisaa kuin purje-
siiven nousu vastahankaan. Ilma painaa,
vesi tukee, toinen sysää, toinen pidättää,
ja syntyy vaivaton liukuminen niinkuin meri-
linnun lento. Sen pelkkä loitolta katselemi-
nenkin keinuttaa mieltä, niinkuin olisin siellä
mukana, ja poikien asennot, toisen kokassa,
toisen perässä, ilmaisevat, että heidän on-
neensa ei voisi enää lisätä piirtoakaan.

Kaikki, mihin ryhtyy, muuttuu iloksi
ja nautinnoksi. Mieli saa viihdykettä pie-
nimmästäkin askartelusta. Verkon paikkaus,
siiman selvittely, ongen pahlaimen laittele-
minen, nikartelu, verkkomerkin vuoleskelu
tuottaa tyydytyksen kuin minkä tärkeimmän
tehtävän suorittaminen. Sillä aurinko ja
lämmin uudistavat soluja, verryttävät jäseniä,
sujuttelevat jänteitä hyppystensä lomitse, mi-
nun itseni tarvitsematta mitään ponnistella.
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Syntyy valoisa usko, selittämätön huo-
lettomuus maailmasta ja sen menosta. Kaikki
on hyvin ja oikein, ja mikä ei ehkä ole, sille
ei mahda mitään. Niinkuin täällä meren
hengessä kaikki on laajapiirteistä, suorasu-
kaista, yksinkertaista, jykevätä ja pysyvätä,
niin näyttää se täältäpäin katsoen olevan
muuallakin. Täällä ei kestä mikään, mikä on
lahoa, onttoa, haurasta ja mätää. Raskas
aalto ja kova rantakallio kysyvät lujaa ruuhta
ja airoa ja ehyttä tulloa. Mastopuussa ei saa
olla madonsyömää. Purjeen pitää olla tiiviin
ja sen köyden tiukaksi punotun, jos mieli
ei revetä eikä katketa. Kuivat oksat karsii
meri rantapuistostaan huolellisemmin ja sää-
limättömämmin kuin tarhuri omastaan.
Huono täällä aina häviää ja hyvä jää.

Entä ajan kauhut, kaikki se surkeus
siellä tuon ulapan autereen takana?

Onkohan niitä? Eihän sieltä mitään
näy eikä mitään kuulu. Päivä huikaisee
näkemästä muuta, kuin mitä se itse tahtoo
näyttää. Miksi pyrkisin näkemään muuta?
Nuo harmaanruskeat tursotkin tuolla kuole-
maa syöksyvine sieramineen, jotka sumuisina
aamuina hiipivät saalista vaanivien hirviöi-
den tavoin taivaan rannalla, ilmestyen yht-
äkkiä ja kadoten samassa, valmiina ja kye-
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tenkin yhden henkäyksensä iskulla tuhoa
maan tuhannen miestä, ne liukuvat nyt aurin-
gossa valkeina ja keveinä ja viattomina kuin
huvipurret, kääntäen aallon ympärilleen val-
koiseksi päärmeeksi .. . Kymmenkertainen
pamaus ja sitten kymmenen kertaa kymme-
nen peräkkäin, ja toisaalta toiset kuin kai-
kuna vastaten ja sitten yhteen sulaen . . .

ehkä ne huhusivat vain huvikseen, Ahtolan
iloittelevat jättiläistyttäret, ihmispäät, kala-
pyrstöt.

Jos olisi, niinkuin sanotaan — jos juuri
nyt meni pohjaan satoja — kuinka voisi sa-
malla päivä paistaa noin, menemättä heti
pilveen; kuinka voisi lounas olla noin leuto
eikä yltyä luojan myrskyksi eikä taivaan
ranta heti punertua verestä ja vihasta; kuinka
meri karehtia vain yhä tyynempänä ja minä
saada tästä kaikesta iloni?

Minä tahdon saada sen ja säänkin, aina-
kin tänään ja huomenna, niinkauankuin
tätä kestää — tulkoon sitten mitä tulee — eikä-
hän se olisi tulematta, vaikka minä tässä
istuisinkin murhe helmassa, kerien rintaani
epätoivon kerää.

Taas lapset siellä ilakoivat uimarannassa,
pärskyttävät, kirkuvat, juosten ruumiit rus-



keinä ylös lämpimän kallion pankolle ja pais-
kautuen siitä pää edellä veteen. Heidän
riemunsa on meren ja auringon omaa riemua.

Miksen voi tästä kallion laelta kättäni
ojentaen koskettaa jotain, joka soisi? Miksei
ilmassa ole näkymättömiä kieliä, joita myö-
ten voisin, turvautumatta kuluneihin sanoi-
hin, välittömästi kaukaisimmissa maanäärissä
virittää toistenkin kuultavaksi sen, mikä täällä
heläjää aamusta iltaan omassa mielessäni:
tämän valon ja lämpimän, tämän taivaan
sinen ja aallon loiskeen, äärettömyyden ja
rannattomuuden, suuren riemun ja pienet
ilot, unhotuksen ja uskon — kaikesta huoli-
matta.
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LUMOISSA.

Istun yhä venheessäni, vaikka olen jo
lakannut onkimasta. Olen nostanut ankku-
rin. Vapa torkkuu veneen laitaa vasten.
Minun olisi lähdettävä, mutta en saa tarmoi-
tetuksi itseäni tarttumaan airoihin.

Olen kahden karin salmekkeessa "ulkona
merellä. Takanani on pienoinen sisäselkä
ja sen perillä manner metsäisenä viivana
vielä valoisaa iltataivasta vasten. Edessä
on aava, rannaton meri, tyven ulappa, jossa
on enää vain muutamia vedenpäällisiä kal-
lioita ja joka illan hämärtyessä on häipynyt
taivaaseen niin huomaamatta, ettei rajaa
erota. Maista päin kuului heikkoa elämää
kalastajakylästä, joku lehmän ammahdus, koi-
ran haukahdus ja soutua näkymättömästä
veneestä — joka kaikki jo on lakannut.

Mereltäkään ei näy mitään muuta kuin
itseään merta, ei purjetta, ei laivan savua,
eikä kuulu mitään. Kerran sieltä kuului
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kumea pamaus, hyvin kaukaa. Onhan sota,
eihän siellä saa kukaan kulkea, ei muut kuin
venäläiset sotalaivat, jotka eivät kule . . .

Tämä on vielä sitä vanhaa tuttua tunnel-
maa, joka usein on tullut ja mennyt, monena
sotakesänä. Olen usein ollut sen lumoissa,
illan vaihtuessa yöksi, liukunut kuin puoli-
horroksissa toisesta toiseen, viihtynyt siinä
hetken, värissyt sisäisesti jotain uhkaavaa
ja outoa, irtautunut siitä, nostanut ankkurin
ja soutanut kotiin.

Nyt en saa itseäni siitä valveutetuksi,

vaikka koetan — tosin heikosti.
Tämä ei ole enää oikeata todellisuutta,

vaikka se siltä näyttää ja vaikka maailmalla
ympärilläni on kaikki sen tutut ulkopiirteet.
On niinkuin lapsena, kun seisoin pihamaalla
kesäyönä ja katselin porttia ja maantietä
ja lehmisavua, joka painui järvelle. Sen alla
ja takana oli jotain muuta, käsittämätöntä
ja salaperäistä, mutta se sai olla siinä, en sitä
pelännyt enkä ihmetellyt. En osannut kysyä
syytä siihen enkä sitä kammoksua. Nyt se
kaksinaisuus jotenkin ahdistaa ja minä tah-
toisin tietää miksi. Mutta en kuitenkaan
jaksa kysyä niin voimakkaasti, että joku
tulisija vastaisi. Itseen saa vastatuksi jaminun
on niinkuin ahdistaisi ja puristaisi rintaa.



Jossain loiskahtaa, tuolla matalalla, ve-
denalaisella karilla ja vaahto välähtää, häi-
ritsemättä kuitenkaan hiljaisuutta, ainoastaan
sitä vahvistaen, niinkuin satunnainen tuulen-
henkäys metsässä, joka liikauttaa vain jota-
kuta lehteä ja uuvahtaa siihen. On vielä
enemmän olematonta kuin äsken. Tahtoisin
paeta, mutta mitä ja minne? Onko tule-
massa joku turtuminen ja herpautuminen?
Olenko ajautumassa pois tästä ja siirtymässä
johonkin toiseen? Kesästänikö syksyyn ja
sitä tietäkö syksystä talveeni?

Kuljenko pois? Mutta siinähän on kallio
— ellei sekin ajaudu mukana ja samalla koko
tämä seutu ja taivas ja meri?

Tätäkö tämä olikin, elämä? Mitä se oli?
Sekava sarja elämyksiä, joista ei mikään
erottaudu toisestaan, toistaan merkillisepänä?
Sainko mitään aikaan? Oliko minusta kenel-
lekään mitään iloa tai apua? Enkö tehtäviäni
täyttäessäni koettanut täyttää ennen muuta
jotain omaa tyhjyyttäni, josta siitäkin aina
pohja paistoi? Jos en tähän asti, niin mitä
minä enää tämän jälkeenkään? Haluaisinko
enää jatkaa, jos saisinkin, jos joku tulisi ja
tahtoisi auttaa minut maihin? Ehkä pakeni-
sin häntä, vapauttajaani, niinkuin hukut-
tautuia maallevetäjäänsä. Olen hajoavalla
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jäälautalla, jota tuuli ajaa merelle ja huisku-
tan vain kättä hyvästiksi . . . Sillä oikeas-
taanhan minä tahdon pois, olen tahtonut
kauankin, vaikka en ole uskaltanut. Jos
joku tahtoisi estää, ehkä uskaltaisin paremmin.

Minun on mentävä sinne, ellen saa rat-
kaistuksi nyt tässä tuokiossa elämän arvoi-
tusta. Mutta kuinka minä voin saada vas-
tausta, kun en osaa kysyä? Tunnen olevani
tahdoton ja tarmoton kaikkeen. En saa ojen-
netuksi kättäni tarttuakseni airoihin, vielä
vähemmän laskeakseni niitä veteen ja lähteäk-
seni. Minussa määrää joku muu, kietoo ja
lumoo omakseen. Enkö ole aina ollutkin
kannel, jota joku muu on soittanut, milloin
mikin päähänpiston tai tunnelman tuuli?
Olenko koskaan soinut jotain omaa? Kut-
suuko joku minua nyt siitä tilille? Kuka,
missä? Tuollako, missä yhä hämärtyy, missä
taivas ja meri ovat sulaneet toisiinsa eikä
enää näy äskeisiä karejakaan? Onko se Iso
Kiero, joka kutsuu, Napinvalaja, joka tah-
too valaa minut uudelleen? Vaan tulisiko
minusta uutenakaan mitään, olisiko minussa
edes alkuainettakaan mihinkään muuhun kuin
mikä olin? Enkö ole jo palanen karstaa?
Mutta miksei meri jo vie minua sinne pois?
Eikö välitä?



Näenkö taas väärin kaiken, toisin kuin
mitä se on? Niinkuin aina olen nähnyt. En
ole nähnyt mitään oikein. Olen luullut ja
kuvitellut ja tehnyt aina omastani toden,
mutta en koskaan todesta omaani. Joka
pensaassa piilee haltija, joka lehdossa sinipiika,
joka laineessa muka vellamonneito. Kaiken
ikäni olen haastellut heille kuin puolimielinen
metsänpuille, kiville ja kannoille.

Taas loiskahtaa laine samalla paikalla,
missä äsken. Mistä se tuli siihen, vaikkei
tuule eikä merellä käy maininkia? Tuota
yksinäistä lainetta, joka tuossa murtui, ei ole
voinut nostattaa mikään tulossa oleva tuuli.
Se oli aavelaine. Niitähän liikkuu usein tyy-
ninä öinä. Niitä ei näe, ennenkuin ne synty-
vät, enemmän kuin hylettä, joka nostaa päänsä
veden alta ja katoo samassa. Vai oliko se
tämän sota-ajan laine, hyöky räjähdyksestä
jossain kaukana? Ehkä on räjähtänyt miina,
uponnut panssarilaiva ja hyöky lähti kiertä-
mään yhä laajenevana helmana ja tämä oli
sen helman viimeinen humaus, kaikkien kuol-
leiden yhteisen hengenlähdön huokaus tällä
karilla?

Eikö minua mikään päästä tästä paina-
jaisesta? Eikö minulle selviä mikään aate,
mikään tehtävä, jota pääsen heti suoritta-
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maan? Eikö kukaan puhalla minua hereille
sanomalla, mitä minun pitää? Onko mitään
järkeä siinä, että istun täällä tuntikausia
tuijottaen omaan tyhjyyteeni ja tylsyyteeni?
Miksi olen täällä, kun maailma ja oma maani
on hajoamaisillaan liitoksistaan? Miksi en
tee mitään, auta ketään, en edes itseäni?

Minun täyiyy päästä maihin tältä hylly-
vältä pohjalta, tuntea tukevata kalliota jal-
kojeni alla, päästä kosketuksiin edes sen
todellisuuden kanssa.

Ponnistan viimeiset voimani — tartun
airoihin ja lähden. On ainakin airojen kolina
ja kokan kahina minun omaani ja aikaan
saamaani. Olen hereillä, olen luonut lumouk-
sen. Mikä minua oikein vaivasi? . . Tuossa
on laskemani verkon merkki, tuossa toinen.
Huomenna tuulee mereltä. Sitä se laine siis
loiskahti — aavelaine muka . . .

Ei, maistahan nyt alkaakin tuulla. Koti-
lahden suussa tuntuvat sen oireet yhä sel-
vemmin. Pikkulaineet jo lipattavat ja kuis-
kivat. Mitä ne sanoo? Aina ne ovat sanovi-
naan ja sopottavinaan jotain .. . Mitä sinä,
kallioseinä, siinä katsot? Synkeile mitä syn-
keilet. Aina sinä uhkaat pudota ja murs-
kata, mutta et koskaan osaa sitä tehdä. Ei
sinussa ole mitään kätkettyä henkeä. Ei
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sitä ole meressäkään. Olet elotonta kiveä
ja meri on vettä ja ne ovat vain minun her-
kistyneet hermoni, jotka pitävät pilaa kans-
sani. Ei sinun luolassasi ole mitään peikkoa.
Luuletko, että minä olen mörköpelko lapsi? . .

Ka, terve taas, purjepursi. Mitä varten sinä
seisot noin, perä vasten tuulta, mikset käänny
myötätuuleen? Sanoitko jotain? Pelkäätkö,
että yöllä nousee myrskj- ja että ajaudut
merelle? Kyllä sinun köytesi kestää. Ei
se solmu petä, tokihan minä sen tiedän, koska
itse sen solmisin. Näithän sen itse.

Ja kuitenkin, vaikka tiedän, että se on
mieletöntä, minä pysäytän ja menen tarkas
tamaan, sillä eihän milloinkaan tiedä, mitä
on voinut tapahtua. Se on kiinni, mutta se
olisi voinut jotenkuten päästä. Pääsee mil-
loin mikin itsestään.

Ja ennenkuin olen tullut maihin, olen
liukunut takaisin siihen, missä olin merellä.
Lumous ei ole lauennut. Kaikki on jotain
muutakin, kuin miltä se näyttää. Tämä ranta
ei ole minun rantani, en ole koskaan ennen
täällä ollut, tämä vene voisi kiivetä itse kal-
liolle, jos ei sitä vedetä. Täällä kummittelee
yhä niinkuin merellä. Sieluni aukee liitoksis-
taan. Jalka ei usko, että se on kotikalliota,
jota se polkee, vaikka se samalla tietää väis-
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tää tutun kiven. Käsi tarttuu oven ripaan,
mutta ei tunnusta sitä omaksi ... Ennenkuin
avaan oven, kysyn, vedinkö minä veneen
maihin vai jätinkö sen siihen .. . En muista
sitä ... Ovi kai taas narahtaa, jos vedän, ja
herättää lapset. Miksen saa sen saranoita
koskaan voidelluksi, vaikka päätän ja pää-
tän! . . Mutta sehän ei narahdakaan. Minä-
hän voitelin sen merelle lähtiessäni.

Ja kun minä sen muistan, muistan sa-
malla, että vedin veneen maihin ja viskasin
veden pois ja solmisin nuoran paaluun.

Astun tupaan. Vaimoni vielä valvoo
ja lukee.

— Missä olet ollut näin kauan ?

— Tuolla vain.
— Saitko mitään?
— Sain vähän.
Lumous on poissa. Mutta minä tiedän,

että se huomenna palaa.



BULEVARDIN PUU.

Se seisoo vankina rautaristikkonsa kes
kessä, niinkuin maahan upotetussa kukka-
astiassa, loppumattoman huonerivin puristuk-
sessa. Sen alla ei rehoita ruoho, ei rapise
sora, ei hengitä avoin maa; sen toisella puo-
lella on asfaltista valettu katukäytävä, toi-
sella kivihiilitervassa imetetyistä pölkynpäistä
laskettu katu. Maa, josta sen on imettävä
elatuksensa, on tihkuvan kaasun ja vuotavan
viemäri-ilman tukahduttama eikä ole päässyt
tuulettumaan vuosisatoihin.

Sen juuret kiertävät kadunalaisia johto-
putkia ja syleilevät lokaviemäritorvien vyö-
täisiä, eivätkä ole koskaan saaneet kasteluaan
taivaan sateesta eivätkä kylpyään purojen
tulvista: sitä juotetaan kadunlakaisijan let-
kusta ristikkonsa läpi niinkuin vankia kopis-
sansa. Katupuro vilisee sen ohitse viemärin
kitaan.



Ilma, jota se hengittää, on keittiölieskaa
kahviloista ja kellarikerroksista. Tuuli, joka
sen lehtiä silloin tällöin heilauttaa, lienee
ehkä joskus, kuin jossain kaukaisessa muinai-
suudessa, ennenkuin tuli tullista sisään, kul-
kenut vainioiden ja ehkä vesienkin yli. Sen
lehtien hermoja ei elähdytä aurinko itse, vaan
sen heijastus ikkunasta toisella puolen kadun,
ja öism kaarilamppujen kuutamo.

Sen oksa ei ole koskaan ulottunut anta-
maan kättä toisen puun oksalle, eikä sen
lehti ole koskaan lepattanut toisen puun leh-
teen; sen latva ei ole koskaan huojunut sylik-
käin toisen latvan kanssa.

Istuessani sen alla, kahvilan edustalla,
puutarhatuolilla, olen usein kysynyt itseltäni,
kuinka mikään voi kasvaa ja elää siinä missä
se, ja mitä iloa siitä on sille itselleen ja muille.

Ja kuitenkin se kasvaa ja elää ja lehdit-
tyy ja kukkii, ja on maailman ihanin puu niille,
joille se on heidän ainoa puunsa. Ei erämaan
palmu, ei aron kaivopihlaja, ei pölyisen maan-
tienvarren piinia ilahduta allensa istahtanei-
den mieltä niinkuin Pariisin bulevardin puu
niitä, joiden iloksi se on pantu kasvamaan.
Ei kenellekään ole kadun lyyrikko sorvaillut
sirompia lauluja kuin sille — ellei ilotytöl-
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leen, sen haltijahengelle. Hän on ylistellyt
sen siimestä, laulanut sen lehtipuvun silkin-
kahinaa, kuvannut sen liepeiden vivahdukset
sekä päivisin että öisin lyhtyjen valossa,
kuvannut sen kukinnan ja sen kukkien lemun.

Joka kevät se kukkii — silloin kun valo-
kaupungin elämä on hilpeimmillään, sen ilma
hurmaavimmillaan, sen perhosten parveilu iloi-
simmillaan, kun taivas on herkimmän sininen
ja sää suloista kuin hunajamaito. Silloin se
kukkii. Niinkuin hienottaren lemulippaasta
tulvii sen tuoksu kaduille ja poikkikaduille,
tunkien kahviloihin ja voittaen hetkeksi nii-
den absintin lemun, huljuen huoneihin, niin
hyvin alempiin sen latvan tasalla kuin kaikkein
ylimpiin katon rajassa, missä ompelijat),ttönen
avonaisen ikkunansa ääressä istuu ja laulah-
telee, säestellen kevätiloisten lasten karkelo-
huutoja auringonlaskun hetkenä.

Kuta himmeämmäksi ilta käy, sitä kiih-
keämmin se tuoksuu. Sillä ilta on sen aika.
Päivällä se on ilmeetön, pölyinen, hatara ja
laiha. Vaan kun kaarilamput alkavat hehkua
sen alla ja yllä, se kirkastuu, elostuu ja pöyh-
tyy ja levitteleikse, joka kukka loistaen, joka
oksa eläen, joka lehti palaen, aina uusiintu-
vaksi iloksi niille, joille se on heidän ainoa



puunsa, maailman ihanin — ja iloksi minul-
lekin, puitten palvelijalle .. . vieden minut
kotoisen pappilan lehtikujaan, paperilyhty-
lehtoon ilotuli-iltana sisareni häissä hyvin,
hyvin kauan sitten.

Enkä hennonut erota; tulin aina uudel-
leen sen alle, minä samoinkuin hekin, kahvi-
lan edustalle, he lemmittyineen, minä yksin.

Se lehdittyy ja kukkii ja tuoksuu ja on
ihmisten ilona, mutta ei koskaan saa teh-
dyksi sukuansa jatkavata siementä. Tai jos
jonkun tehneekin — en tiedä — ei se koskaan
pääse maahan, jossa voisi itää. Erämaan
palmukin kylvänee joskus itävän siemenen
ja nähnee sukuansa jatkavan taimen, aron
pihlaja samoin . . . bulevardin puu ei kos-
kaan. Sen siemen karisee jo kukkana asfal-
tille, lakaistaan kadun ja sen käytävän uo-
maan, josta letkun suihku sysää sen korah-
taen menemään viemärin kitaan, iankaikki-
seen pimeyteen.

Sillä se on vain ilotyttö, geisha, jonka
tarkoitus ei olekaan joutua äidiksi, vaan olla
ilona ja aistien huumeena. Sen on oltava
aina tuores ja nuori. Kun se alkaa kuivaa
ja lahoa eikä enää kykene kukkimaan, tuomi-
taan se pois nostetaan ylös ja sen sijaan
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istutetaan uusi. Olen nähnyt samojen rat-
taiden, jotka toivat uuden, vievän pois van-
haa, aamulla varhain, kun kaupunki vielä
nukkuu. Olen nähnyt heitä, bulevardin puita,
laahattavan tullista ulos, latvan tukka katua
lakaisten.



MAAHENKEÄ.

Vanha mies, talon vaari, seisoo havutukin
ääressä tallin takana pellolla ja pienentelee
hakoja. Työ käy häneltä kokonaan koneelli-
sesti. Kun oksa on pienennetty, kopeloi hän
jalallaan ebiin uuden, nostaa sitä jalkoteräl-
lään ja tarttuu siihen kumartumatta, jatkaen
niin tunti tunnilta samassa tahdissa. Kasvo-
jen ilme on hajanainen, katse harhailee ulos
avaruuteen, niinkuin näkemisellä ei olisi mi-
tään tekemistä työn kanssa.

Hän on melkein sokea. Hän erottaa
edestään vain vaalean aukean, jonka tietää
pelloksi, sen takaa tumman juovan, jonka
tietää metsänreunaksi, ja sen yläpuolella nou-
see kajastava laajuus, minkä hän tietää tai-
vaaksi. Muuta hän ei näe. Hän käyttää
näkönsä tähteitä enää vain apukeinona, kun
on tunto pääturvana. Hämärissä ja sakealla
säällä on kepin pää toisena silmänä ja toi-
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sena jalkoterä. Kuta tylsemmäksi silmä käy,
sitä enemmän teroo tunto.

Vaikka se on jo vanha asia, vaikka se
vuosien kuluessa on tullut vähitellen, melkein
huomaamatta, kaivertelee se mielessä alin-
omaa.

Onhan hyvä, että näen senkään verran,
kuin näen. Vielähän tässä menettelisi, jos
tällään pysyisi. Mutta eihän luultavasti kestä
kauankaan, ennenkuin kaikki sammuu, jos
tätä menoaan menee. Ensi talvena on kyllä
jo täysi pimeä. Entä sitten? Mihin minä
silloin kykenen?

Ilta on yhä pimennyt. Taivas on kai
mennyt etelästä pilveen, koska sieltä käy
leuto tuulen henki kasvoihin. Hän ei erota
enää metsän juovaa pellon ja taivaan rajasta.
Ei muuta kuin harmaan verhon niinkuin usva-
seinän. Tämmöistä se on kai se täysi sokeuskin.

Havukasa on pienennetty7. Jalkoterä ei
enää löydä uusia oksia. Hän iskee kassaran
tukkiin ja kääntyy lähteäkseen. Kirkkaalla
säällä hän kulkee havutukilta pihaan ottaen
merkikseen tuulimyllyn siiven, joka kuvas-
taa tuparakennuksen katon takaa. Pilvisellä
säällä on pidettävä toiset tuumat.

Jalallaan tunnustellen vaari kulki ennen
tekemäänsä polkua tallin ja navetan väliseen
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solaan. Siitä oli kaksi tietä: joko tallin seinää
pitkin tallin ja tuvan solaan, siitä yli tuvan
nurkkaan ja siitä seinää haparoiden edelleen,
tai tallin ja navetan solalta suoraan piha-
maan halki vaistoon luottaen, askelmuistin
mukaan.

Hän päätti lähteä suoraan. Oli kuin olisi
ollut jotenkuten häpeä haparoida seinää myö
ten, jos kuka sattuisi näkemään. Piha oli
suuri ja ihan tasainen eikä antanut millään
epätasaisuudellaan ohjetta jalalle. Lasket-
tuaan kolmekymmentä askelta ei hän kepil-
lään tavannutkaan tuvan rappuja. Hän oli
kai mennyt ohi ja voi yhtä hyvin joutua ait-
toihin tai kärryliiteriin. Hän oli eksynyt
omalla vanhalla pihamaallaan eikä osanne
ilman toisen apua oikeaan. Hänet valtasi
ahdistava epätoivon tunne omaa avuttomuut-
taan ja turvattomuuttaan. Ei koskaan hän ole
ollut sairas eikä tarvinnut toisen tukea.

Hänen siinä pyörähdellessään yksissä jal-
kainsa sijoissa varmistui hänessä päätös, jonka
hän jo ennenkin oli tehnyt, mutta yhtä usein
purkanut: minä lähden sittenkin Helsinkiin
leikattavaksi, maksoi mitä maksoi, ajatteli-
vatpa muut mitä ajattelivat, saipa niillä ra-
hoilla vaikka minkälaisen pellon peratuksi.
Onhan minulla ne rahat ja nehän ovat minun



rahani. En minä sillä taloa köyhdytä, että
käytän ne näköni saamiseen, ja vaikka olisi-
vat kuinka paljon tahansa toiseen tarpeeseen
>äästety7t, niin ei niitä ole pakko siihen panna.

Navetan öven narahdus ilmaisi hänelle,
missä hän oli; askeleen pari astuttuaan hän
sai kepillään tuntua tuvan rappusista ja meni
tupaan.

Tupa oli tyhjä, hiillos hehkui liedessä ja
lapsi hengitti kehdossaan. Täällä hän osasi
liikkua yhtä hyvin, olipa päivä tai pimeä.
Oli leppoisaa ja lämmintä, ja hän rauhoittui
äskeisestä säikähdyksestään. Eihän kukaan
ollut vielä nähnyt, että hän oli tulemassa
niin näkemättömäksi, että pian tarvitsi talut-
tajaa ... ei ollut nähnyt eikä tulekaan näke-
mään ... Ei niiden pitäisi voida katsoa sitä
kohtuuttomaksi. Vaikkei minulla itselläni
olisikaan sitä matkarahaa, niinkuin nyt kui-
tenkin on, niin pitäisi niiden sittenkin yllyt-
tää minua avun hakuun vaikka omalla kus-
tannuksellaan. Olenhan minä veljenpojalle
antanut osani talosta, tehnyt työtä ruoka-
palkoilla, rakentanut, perannut ja kaivanut
kuin omaani. En ole häneltä saanut muuta
kuin vaatteet ja ruuan; kenkäni olen itse kus-
tantanut. Jos työni rahassa laskisin, tekisi
se tuhansia. Jos ei minua olisi ollut, olisi sen
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ollut pidettävä vierasta väkeä. Jos olisin
ottanut oman osani pois tai jos vielä ottaisin,
kuinkahan olisi käynyt ja kävisi? Ei tässä
puolesta talosta eläisi, kun on tiukassa ollut
koko talostakin eläminen. Menisi jakaen
pilalle pieni maa. Sentähden en ole akkaakaan
ottanut, vaan sai velivainaa ottaa, koska
hänellä siihen näkyi olevan parempi halu.
Ei olisi pyystä ollut kahden jakaa. Enkähän
minä siitä aio nytkään osaani ottaa, eipä
silti, koska minulla on säästöpankissa se raha.

Hän laski taas sen, niinkuin oli usein
ennen laskenut. Posti ottaa asemalle vien-
nistä 4 m. ja takaisin 4 m., sen se ottaa, se
on Bm. Rautatiepiletti 15 m, 50 p. sinne
ja sieltä takaisin, se on 31 m.; linikkamaksu
1 m. 50 p. päivältä enintään 30 päivältä,
mikä tekee 45 markkaa eli yhteensä 84 mark-
kaa, eli enintään, ennenkuin apteekkirohdot
ja muut pienet on maksettu, 100 markkaa.
Jos pitää ottaa toveri täältä asti viemään,
niin tekee sen matka ja eväät hyvinkin 50 m.
Sataan viiteenkymmeneen se nousee.

Se on julma raha, puolet rengin rahapal-
kasta. Jos sen otan pois pankista, jää sinne
vain 50 markkaa. Ei sillä saa mitään aikaan.
Ne katsovat sen kaksisataisen jo kuin omak-
seen, koska tietävät sen perivänsä tai muuten
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saavansa. Ja luvattuhan se on ollutkin siihen,
pantu sitä varten talteen, ja riittää hyvin
sen pienen hiekkapenkereen puhkaisemiseen.
Siitä kun tulee tosi ja vesi valuu suosta pois,
niin tulee kolmen lehmän lisäheinät. Ei näillä
ilman sitä milloinkaan ole siihen voimia eikä
varoja. Eihän se yksinäinen mies siihen sem-
moiseen kykene. Hyvä, jos saa pidetyksi
entisetkään peltonsa kunnossa, kun talvikau-
det tukkeja ajaa. Minä sen perkkiön kyllä
olisin aikaa myöten ojittanut loppuun asti,
niinkuin olin alottanut, jos ei vienyt tätä
näköä.

Ja siihen umpikujaan hän aina lopulta
ajautui: jos lähden näköäni saamaan, jää
suoperkkiötyö tekemättä — jos mieli saada
suoperkkiötyö tehdyksi, menee minulta näkö.
Kummastako on talolle enemmän hyötyä tai
vahinkoa ja kumpiko on valittava? Menköön
näkö! Mutta sokeahan ei kykene mihinkään,
tuskinpa tekemään mitään edes oman ruo-
kansa edestä. Jään loppuiäkseni heidän hoi-
dettavakseen ja talutettavakseen ja talon rasi-
tukseksi. Se on sille ajanpitkään suuri kulu-
tus, vaikkei rahaista rahaa heti menisikään.
Sillä ties kuinka kauan tämmöinen terve-
sisuksinen ukko vielä elää — vaikka eläisi
yhdeksäänkymmeneen. Luulisi heidän itsen-
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säkin käsittävän. Ja hän päätti sen taas
niinpäin. — Puhun siitä heille heti, kun tule-
vat tupaan, ja istun huomenna postin rekeen.

Veljenpoika kuului ajavan pihaan hako-
kuorman, riisuvan hevosensa ja paukkavan
tallissa. Ja silloin häntä taas herpasi toisapäin.

Jos siitä ei ole apua. Jos se raha menee
eikä näkö kuitenkaan tule takaisin. Parempi
on silloin antaa sen mennä tätä menoaan.
Eihän minusta enää näkevänäkään olisi isom-
piin töihin. Siihen, mihin kykenen, kykenen
silmitönnäkin. Hakojen hakkuu luonnistaa
silmät ummessakin. Verkkoa osaa sokeakin
kutoa. Soutaa voin, kun on joku, joka istut-
taa venheen kokkaan ja itse istuu perään.
Väännän minä sokeanakin silppumyllyä ja
pyöritän siivuukonetta, kun ääreen vievät.
Onhan täällä lapsia minulle silmäksi. Sau-
naan kai kyllä mielellään hoitavat samalla
kuin itsensäkin, ja kerta pari vuodessa kir-
kollekin. Lukemaan ei taitaisi enää päästä
uusillakaan silmillä. Jos sairastun — mutta
hoidettavahan se olisi näkeväkin sairas, ja
hautaan hoidettaessa ei sokeana kuolleesta
liene suurempaa vaivaa kuin silmillisenä-
kään .

..

Parasta lie, että saavat sen suonsa kuiva-
tuksi. Joukko kasvaa eikä ne tässä pääse
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oikeaan elämisen vauhtiin, jos eivät alueet
laajene ... Ja mistä minä nyt saan senkään
saattajan sinne mukaani? Ei ole yksin lähte-
mistä, kun on kuulema monet muutokset ja
juna tulee y7ön aikana Helsinkiin.

Kunnan tohtori kyllä oli varma siitä,
että näkö palautuu. »On ihan varma, että
saatte näkönne, jollette vitkastele», sanoi.
»Mutta minkä teette, se tehkää pian.»

Kun tietäisi, mitä veljenpoika oikein ajat-
telee. Eihän se tietystikään kehtaa panna
vastaan, jos kuulee mieleni kovin tekevän.

Ja vanha vaari päätti virittää veljenpoi-
kansa eteen paulan: olen itse olevinani linik-
kaan lähtöä vastaan. Jos se yhtyy, on sille
raha mieluisampi. Jos taas rupeaa yllyttämään
ja kivoittelemaan, niin silloin se tahtoo, että
menen. Ja odottaessaan pani vaari sitä var-
ten valmiit vastauksetkin veljenpojan suuhun.
»Nyt ei muuta kuin setä taipaleelle ja heti!
Lähden itse saattamaan.» — »Olipa nyt talo
kuinka pieni tahansa, niin ei tässä hätää
tule, kun ei ole tullut ennenkään.» — »Saadaan
se suo-oja kerran vielä mitenkuten kaive-
tuksi.»

Veljenpoika tuli tupaan, ripusti turkkinsa
naulaan ja teki tulen.

— Ka, täälläkö se istuu pimeässä.
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— Näkeehän tuota pimeässäkin tämmöi-
nen näkijä.

— Havukasanpahan vain näitte panna niin
puhtaaksi, ettei jäänyt ymtä ainoata oksaa
pohjaan.

— Ei ole ollut näkemisestä apua enää
pitkään aikaan, ei siinä työssä eikä paljon
muussakaan. Tuntotarkalta se on jo tehty,
mikä on tehty. Pian tässä jään upposokeana
talutettavaksenne ja hoidettavaksenne.

— Ei huoli sedän hätäillä, vaikka niin
kävisikin, alkoi veljenpoika lohdutella. Kyllä
tässä toki talutetaan ja hoidetaan, jos niiksi
tulee. Vaan vielähän tuota toki lienee aikaa
siihen, koskapa liikuttekin omin päinne.

— Näenhän minä vähän liikkua, niin
kauan kuin päivä paistaa, mutta kun vetää
pilveen tai muuten hämärtyy, ettei kajasta,
niin ei silmän avulla näy pitkällekään pääse-
vän. Olin äsken eksyä pihamaalle.

— Joko on niin huonosti?
— On se, vaan minkä.päs tuolle. Tohtori

viime pyhänä kyllä patisti lähtemään Hel-
singin linikkaan, mutta mahtaisiko olla apua.
Lähteneekö silmän jää veitsellä raapien, kun
ei ole sulanut voiteistakaan.

Nyt olisi veljenpoika voinut sanoa sen,
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jos tahtoi. Mutta mitään virkkamatta kuu-
lui hän vetävän kenkää jalastaan.

— Ja vaikkapa vähän saisikin apua, niin
liikanainen olisi siihen tarpeeseen semmoinen
rahameno.

— Paljokohan tuohon menisi?
— Tohtori laski, ettei siihen menisi kuin

puolitoista sataa, mutta minä sanoin, että
se on julma raha sekin yhden ikälopun sil-
mästä.

Henkeään pidätellen odotti setä, mitä
veljenpoika virkkaisi. Veljenpoika virkkoi:

— Ka, kun on kengänpohjaan puhjennut
reikä. Siihen on heti ruvettava paikkaa pane-
maan.

— Olisihan minulla kyllä se raha ja vä-
hän enemmänkin, niinkuin tiedät, mutta sää-
littäähän sitä siihen panna, kun saattaisi
tarvita parempaankin.

— Mihinkä parempaan? kysyi veljenpoika
nyt uteliaan pikaisesti. Mutta sitten kuin
jälkiään peittäen teennäisen hitaasti: — Mikäs
se nyt olisi sen parempaa?

— Olisi kai se siinä alangon viemärissä-
kin yhtä hyvässä tallessa kuin vanhan sokean
miehen silmässä.

— Olisi kai se siinä hyvässä tallessa.
— Niin kummassako?
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— Kummassakin olisi hyvässä tallessa.
Vaarin ei ollut tarvis enempää udella.

Hän tiesi nyt, että se panisi sen kernaammin
suohon kuin silmään.

Mutta nyt riensi veljenpoika sanomaan:
— Vaan ei suinkaan pidä sitä katsoa . . .

minä ilman vain, kun kysyitte. Saadaan se
suo toki kuivatuksi jotenkuten muutenkin.

— Mitenkä muuten sinä sen saisit?
— Jos en minä saa, niin saavat pojat,

kun varttuvat.
— Kunko varttuvat — kun vanhin vasta

viidennellä.
— Pitää kaikin mokomin vain lähteä

linikkaan, jos kerran tohtorikin luulee sieltä
avun lähtevän.

Turha sitä oli enää parsia. Vaari tunsi,
että asia oli ratkaistu. Hän oli saanut tietää,
mitä tarvitsi. Hetken aikaa oli kurkku kiris-
tyksessä, estäen liikutusta pääsemästä ulos.
Sitten hän sanoi, koettaen sanoa niin halveksi-
vasti kuin voi:

—Ne tohtorit luulevat ja uskottelevat .. .
jos niiden luulojen päälle lähtisi . ..

Veljenpoika myöntää, koska on vaiti.
Silloin vaari, niinkuin usein ennenkin

vähänäköisyydestään hilpeästi leikkiä laskien,
virkkoi:
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— Ja enkös minä näe noita töitäni so-
keampanakin tehdä. Marjojakos minä tässä
ole ennenkään poiminut. Näenhän minä noita
hakojani sokeampanakin hakkailla ... ja
silppumyllyä kiertää ... ja siivuukonetta vään-
tää .. . ja verkkoa kutoa ruokani edestä.

— Jo toki enemmänkin edestä.
— Olenhan minä tätä maailmaa jo tar-

peekseni katsellut. En taida minä parata
sen katselemisesta eikä se siitä, että minä
sitä katselen. Ja vielähän tuo kirkkaalla
ilmalla ainakin aurinko näkyy ja kuu tai-
vaalla kuumottaa.

Se jäi siihen. Setä siirtyi verkonkudok-
sensa ääreen eikä lääkäriin lähdöstä puhuttu
sen päivän perästä. Viemäri avattiin vaarin
säästöillä, alanko kuokittiin ja kylvettiin. Oli
saatu vähän viljelyslainaakin maanviljelysseu-
ralta. Kun siinä heilimöi ensimmäinen ruis,
oli vaarin silmän päällä jo ikuinen jää, niin
paksu, ettei kirkkainkaan paiste enää kuu-
mottanut sen pimeyteen.

Suvisina sunnuntaipäivinä kuletutti hän
itsensä lapsilla viljelyksen ääreen ja istui
siinä ojanreunalla kuunnellen tähkien kahi-
naa ja hengittäen heilimon lemua.

Tulihan tietoon, minkä uhrauksen ukko
oli tehnyt. Veljenpoika kertoi asian niin,



että setä itse oli niin tahtonut ja ettei häntä
houkuttelemallakaan oltu saatu Helsingin toh-
toriin. Olisihan sille toki annettu kyydit ja
toimitettu apu kuinka kaukaa tahansa, mutta
kun se itse oli sen toisapäin päättänyt, niin
eihän häntä voitu vakisinkään viedä.

Vaari hakkasi vielä monet vuodet hako-
jaan, kutoi verkkoa, väänsi siivuukonetta ja
silppunyllyä ja soudatteli lapsia.

Veljenpoika ei kyennyt pitämään taloa,
vaan möi sen yhtiölle, siirty7en sen palveluk-
seen ja jääden itse vuokralaiseksi entiseen
taloonsa. Vaari sai eläkkeensä.

Yhtiö kylvi puunkasvuun pellot ja suo-
perkkiönkin. Kun maanviljelyskonsulentti sur-
kutteli vaaria siitä, että siihen toteen nyt
menivät nekin silmärahanne, olisihan tuo
alanko sinälläänkin kelvannut näreikköä kas-
vamaan, arveli äijä: »Vaan eikös ollut hyvä,
ettei tuota tarvinnut näkevin silmin nähdä .

.
.»
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ORJAMARKKINAT.
Kuvaus Kuopiosta v.ita 1886.

Niitä on täällä taas pidetty joulujen
välillä, pidetty aamusta aina iltaan saakka.
Kunnan yhteisiä vaivaisia ja köyhiä on julki-
sella huutokaupalla tarjottu vähimmän vaa-
tivalle hoidettavaksi ja elätettäväksi. Kunta
kokonaisuudessaan on ollut kauppiaana ja
kuntalaisia erityisesti ostavana yleisönä.

Tämän kirjoittaja lähti huutokauppapaik-
kaan, nähdäkseen, miltä siellä näytti. Sitä
lähetessään tulla reuhkasi häntä vastaan mieli-
puoli nainen repaleisissa vaatteissa. Hänen
edellään kulki talonpoika, joka ikään oli jou-
tunut mielipuolen isännäksi.

»Voitin isännän kaupassa!» hihkasi hullu
ohimennessään.

»Lienet voittanut tahi tapannut, astuhan
perässä! » virkkoi siihen isäntä.

Ja, kiireessä kulussa he poistuivat, ka-
dulla =;eisovain nauraa hohottaessa.
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»Mikä melu täällä on?» kysyin suotta
muutamalta mieheltä, astuessani huutokauppa-
huoneen etehisecn.

»Orjamarkkinathan täällä on», sain vas-
taukseksi.

»Vieläkö toimitusta, kestää?»
»Hullut jo myötiin ja langettavatautisia

parhaillaan kaupitaan», sain vastaukseksi.
Avasin oven ja menin siitä »kirkkoon» 1.

Vaan kirkko ei kirkolta näyttänyt. Oven
suusta aina kuoriin saakka oli lattia ihmisiä
täynnä. Mikä penkeissä istui, mikä seisoi
keskikäytävällä toinen toisessaan kiinni. Tun-
keusin siinä niin pitkälle kuin pääsin ja aloin
tarkastella ympärillä olevia.

Heti kohta ensi silmäyksellä erotin kau-
pittavat muista. Sokeita, silmäpuolia, van-
huksia ja keskenkasvuisia lapsia seisoi ja is-
tuskeli siellä täällä muiden lomassa. Kaik-
kien heidän oli pitänyt tulla saapuville, näyt-
teeksi siitä, millaisia olivat ja mitenkä paljon
heistä kannattaisi maksaa. Muuan vanha
vaimo ei jaksanut pystyssäkään pysyä, vaan
oli hän heittä}i:ynyt pitkäkseen penkille. Osa
ei näyttänyt mistään välittävän, tylsinä ja

1 Kuopion kunnanhuone oli siihen aikaan
sisustettu kirkoksi.
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alakuloisina he vain tuijottivat eteensä. Toi-
set taas seisoivat kiihoittunein kasvoin, pos-
ket kalpeina ja silmät palavina, seuraten
toimituksen menoa.

Tämä tapahtui aivan samalla tavalla
kuin muunkin tavaran huutokaupassa. Teki
vaikutuksen sellaisen, kuin olisi ihmiskunta
tehnyi: suuren vararikon, jonka pesästä myö-
tiin kaikki joutava irtaimisto.

Lautakunnan esimies seisoo ylinnä huo-
neessa pöytänsä takana ja hänen vieressään
istuu kaksi kirjuria. Heleällä äänellä, mainit-
see hän muutaman onnettoman nimen.

»Paljoko vaaditaan?»
»Sata markkaa!»
»Helpoittakaa, helpoittakaa! Ei kannata

niin paljoa maksaa!»
»Yhdeksänkymmentä viisi!»
»Yhdeksänkymmentä viisi ensimmäinen . . .

toinen yhdeksänkymmentä viisi ...»

»Markka pois!»
»Yhdeksänkymmentä neljä . . .»

»Yhdeksänkymmentä!»
»Yhdeksänkymmentä ensimmäinen . ..»

»Kahdeksankymmentä!»
»Kahdeksankymmentä ensimmäinen ..

.»

»Markka pois!»
»Seitsemänkymmentä yhdeksän ensimmäi-
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nen . . . toinen . . . seitsemänkymmentä yhdek-
sän ..

. eikö oo helpommasta huutavata?
seitsemänkymmentä ... yh . . . dek . . . sän . . .
kolmas . . .»

»Kenen huuto?»
Sen ja sen.
»Onko 'se ja se' semmoinen, että voi

hoitaa?» kysyy esimies.
»Hoitaa, kyllä hoitaa!» vastataan väki-

joukosta.

Ja sillä on sitten todistettu, että kyllä
hän hoitaa.

Taas mainitsee esimies jonkun nimen.
»Se on sekin langettavatautinen?» kysy-

tään yhtäältä.
»Paha onkin!» vastataan toisaalta.
»Se on ennen ollut R:n kylällä . . . K:n

talossa .
.

. hoidetaanko se samassa talossa
vieläkin?»

»Ei entisestä hinnasta!»
»Pitäisi toki sadan viidenkolmatta mar-

kan riittää!»
»En huolisi kahdestakaan sadasta . . . lap-

set sitä säikkyy kuoliaaksi ...»

»No, paljoko tarjotaan?»
»Sata viisikymmentä!»
Ja niin alkaa kilpailu ja noin sadasta
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markasta joutuu huono hoidettava entisiltä
asuinsijoiltaan aivan toiselle puolen pitäjää.

Sitten tulee kaupittavaksi luettelossa lä-
hin ja esimies kysyy, vieläkö hän elää.

»Vielä elää!»
»Onko täällä?»
»Tuoli' on ovensuussa!»
»Paljonko vaaditaan?»
»Se on vielä hyvä työmies . . . talvikau-

det havuja hakkaa ...»

»Eikä sitä keikauta kuin kahdesti tai
kolmasti kuukaudessa .. .»

»Paljonko vaaditaan?»
»Kahdeksankymmentä!» "on ensimäinen

huuto.
»Markka pois!»
»Seitsemänkymmentä yhdeksän ...»

»Markka pois!»
»Seitsemänkymmentä kahdeksan .. .»

»Markka pois!»
Ja sillä lailla lasketaan miehen elatuk-

sesta »markka pois», kunnes viimeinen huuto
pysähtyy »kuudellekymmenelle».

Asianomainen oli noussut penkille seiso-
maan, kuullakseen, mitä hänestä tarjottiin.

»Alas laskevat, alas laskevat», jupisi hän
huutoja kuunnellessaan. Kun ne olivat loppu-
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neet, painautui hän taas takaisin istualleen
ja huokasi:

»Kylläpä vähään .. . kylläpä vähään ...

meni vain kuuteenkymmeneen markkaan.»
Esimies panee merkin menneen kohdalle

ja huutaa uuden esille.
»Paljonko vaaditaan?»
»Sata markkaa!»
»Markka pois!»
»Yhdeksänkymmentä yhdeksän ...»

»Markka pois!»
»Yhdeksänkymmentä kahdeksan ensim-

mäinen ...»

»Yhdeksänkymmentä viisi!»
»Yhdeksänkymmentä viisi ensimmäinen ...

toinen .. . huutakaa viisin markoin ..
.»

»Kahdeksankymmentä!»
Vaan silloin hyppää penkille muuan vanha

vaimo ja huutaa kimakalla äänellä:
»Ei pidä huutaa luontokappaleen hintaan!»
»Eihän tuo oo vielä lehmänkään hin-

nassa!»
»Kuka se on tuo akka?»
»Min' oon siihen kuuluva!»
Vaan siitä huolimatta putosivat huudot

markan markaltaan.
»Kuusikymmentä viisi . . . ensimmäinen ...

toinen ja.
.. kolmas.»
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»Eipä paljoon noussut.»

»Ei siitä paljoon olekaan . . . toinen käsi
rampa ...»

»Olkaa hiljaa siellä!» huutaa esimies.
»Täällä ei kuule toisiaan, kun semmoista

hälinätä pidetään.»
»Ketä siellä nyt tarjotaan?» kysyy joku

vieressäni.
»Se tuntuu olevan se meidän kylän

Kaisa ...»

»Etkö sinä huuda?»
»Huutaa pitäisi . . . eipähän tuota muu-

ten tänä aikana saane rahaa nähdäkään .
..»

»Anna minä huudan ... se on hyvä sukan-
kutoja ..

.»

»Huuda sitten ... minä lähden tieheni .
.

.

johan noita mulla on kolme syöttilästä ennes-
täänkin!»

Hän pakkautui oven suuta kohti ja minä
käytin tilaisuutta päästäkseni ulos yhdessä
avauksessa. Takimmaisessa penkissä istui vanha
puolisokea eukko ja kaksi lasta, tyttö ja poika.
Mies talutti eukon etehiseen ja siitä ulos ka-
dulle. Täällä asetettiin hänet, kun ei voinut
jaloillaan pysyä, pieneen kelkkaan, jota mies
ryhtyi vetää junnistamaan.

Kansa, jota seisoskeli sekä ulkona että
sisässä, katseli tuota lähtöä.
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»Paljonko noista elätistäsi rikastuit?» huusi
muuan miehen jälkeen.

»Vähän toista sataa sain.»
»Silläköhän se aikoo ne ruuassa ja vaat-

teessa pitää?»
Minulla ei ole kokemusta siitä, riittääkö

todellakin tuo summa. Mutta minä epäilen
sen kanssa, joka varmaankin omasta koke-
muksestaan tuon epäilyksen lausui.

Olin nähnyt ja kuullut kylläkseni ja läh-
din kävelemään poispäin. Kunnanhuoneen
seinäviertä kulkiessani tunki vielä kadulle-
kin avatusta ikkunasta korviini:

»Markka pois!» — »Markka pois! »
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Meitä oli veljeskunta vanhoja tovereita
ja ystäviä, jotka ensimmäisiltä ylioppilasvuosil-
tamme alkaen olimme pitäneet yhtä ja pysy-
neet jotakuinkin koossa. Meidät liitti toi-
siimme ensin suomalaisuus ja sitten muut

aatteelliset ja isänmaalliset harrastuksemme.
Enin kuitenkin sama maailmankatsomus
yleensä. Valhe, petos, vikuroiminen, tinki-
minen tuomittiin armotta läheisimmissäkin
tovereissa. Lippu oli pidettävä puhtaana,
olipa sitten kysymys julkisesta tai yksityi-
sestä elämästä. Ei mitään aatetta ja asiaa
saanut ajaa, ei mitään etua valvoa vääryydellä,
kieroudella tai tinkimisellä. Se ei ollut meillä
mikään liehuva lippu, sitä ei koskaan malja-
puhein nostettu tankoon, se oli pikemmin
kuin muistoliina, jonka kukin piti kätkettynä
povellaan. Se oli millä ibseniläistä, millä
pietististä pohjaa, millä tulos tiedemiehen to-
tuuden etsinnästä, millä nuorison kasvattajan
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oman hengen kouluutuksesta, millä taiteili-
jan ja kirjailijan herkentyneestä omastatun-

nosta ja itsensä tutkistelusta. Se hyvin har-
voin puhkesi tehdyksi tuomioksi tai toiselle
esitetyksi vaatimukseksi, se vain oli ja eli
meissä ja johti meitä ja vaikutti jotenkuten
välittömästi niihinkin, jotka joutuivat lähem-
min liittymään meihin. Se veti luoksemme
samanhenkisiä, työnsi meistä pois toishenkisiä.

Elimme verrattain vaatimattomissa oloissa,
pikkuviroissa, pienillä tuloilla, mutta autoimme
toisiamme ei vain neuvoilla, vaan myös lai-
noilla ja takuilla. Joskus sai toveri maksaa
toisen puolesta, mutta en koskaan kuullut
kenenkään sitä nurkuvan, sillä jokaisessa sel-
laisessa tapauksessa oli joko sairaus tai kuo-
lema tai muu voittamattomuus ollut syynä
siihen, ettei suoritusta ollut voinut tapahtua.
Sattui useammankin kerran, että toverit yh-
teisesti ottivat vastatakseen yksityisen sitou-
muksista, hoitivat ja järjestivät ne.

Olimme pääsävyltämme totisia, yksiva-
kaisia nuoria miehiä. Jo yiioppilasaikanamme
oli meihin kuitenkin liittynyt toveri, joka oli
meidän kaikkien vastakohta. Luonteeltaan,
synnyltään, kasvatukseltaan ja elintavoiltaan
hän ei juuri lainkaan kuulunut meihin. Siitä
huolimatta me hänet hetikohta »hyväksyimme»,
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kun eräs hänen kotonaan kotiopettajana toi-
minut toveri toi hänet seuraamme. Kiin-
nyimme häneen yhä enemmän ja vähitellen
kävi hän meille miltei välttämättömäksi. Hä-
nessä oli sitä, mitä meiltä itseltämme puut-
tui: hilpeyttä, herttaisuutta, seikkailijaverta,
reippautta, kevytmielisyyttäkin. Hän sanoi
alunpitäen meitä »paapoikseen», (»Mitäs paa-
poille kuuluu? .. . Mitäs vaarit vanneh-
tii? — Joko ukot ylijumalat ovat julistaneet
tuomionsa kurjalle kuolevaiselle?» j. n. e.) —

me häntä »pojaksi», fHiukseksi, ottopojaksi,
tai oikein lellitellessämme »tuhlaajapojaksi»,
kun hän palasi tavallista pitemmältä kier-
tueelta ja kertoi ja katui syntinsä yhtä hert-
taisesti, kuin hän oli ne tehnytkin. Pidimme
hänelle monet sellaiset tuliaispidot ja —

menimme uusiin takuihin. Suhde oli niinkuin
lie ollut luostariveljien iloiseen, vallattomaan
ritaripoikaan.

Ei hän kuitenkaan pelkällä sillä vasta-
kohtaisuudellaan olisi voittanut meitä ja pysy-
nyt miehenämme. Se oli sittenkin hänen
luonteensa hyvä ehyt pohja, hänen suoruu-
tensa, vilpittömyytensä, rehtiytensä, toverilli-
suutensa ja tosiritarillisuutensa, johon suo-
siomme häntä kohtaan ja kiintymisemme hä-
neen lopulta perustui.
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Hän oli ylioppilasaikanaan Helsingin tun-
netuimpia nuoria miehiä. Hän oli kaikkialla
mukana ja veti kaikkialla huomiota puoleensa.
Hän oli kaunis, solakka nuorukainen, tukka
tumma ja hiukan kähärä, nenä kaareva, sil-
mät ruskeat ja palavat, käytös notkea ja
sulava, puku aina aistikas ja hieno. Hänessä
oli meihin kuin jotain vieraan rodun viehä-
tystä. Isä oli vanhaa karjalais-saksalais-
ruotsalaista juurta, äiti venakko. Hän oli
ihanteellinen marsalkka ja juhla-airut, jona
hän muuten toimi koko ylioppilasaikansa alim-
malta osakunnan lähettiasteelta suurien yli-
oppilasjuhlien ja kansalaispäivällisten ylim-
mälle juhla-airut-asteelle. Hän oli laulaja,
kaunis solistitenori, kaikkien tanssien alot-
taja ja etutanssija, mukana kaikissa arpajais-
ja hyväntekeväisyyshommissa, joissa ylioppi-
laat olivat Helsingin naisten apuna. Ylioppi-
laat olivat siihen aikaan kaikkena kaikessa,
ilman heitä ei saatu mitään aikaan. Luento-
salissa hän näkyi harvemmin, mutta sai kui-
tenkin kutakuinkin säädylliseen aikaan suo-
ritetuksi välttämättömimpänsä, ensin kandi-
daattitutkinnon ja sitten oikeustutkinnon, sillä
perheen perinnäissääntöjen mukaan oli hänestä
tuleva juristi ja sitä myöten virkamies niin
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korkealle asteelle kuin asteita riitti — mutta
ilman hätäilemistä.

Hän oli viipurilainen, puhui tuota hei-
dän herttaista, pehmoista »mie-sie»-murrettaan,
tuota »hyö ottaat» — »myö mäntiin» — »näin-
köhän se on niin» — josta ruotsinkielistenkin
suussa aina tuoksahtaa sikäläinen kotiturve.
Ja samalla hänessä, niinkuin yleensä viipuri-
laisissa, oli jotain eurooppalaista mannermaa-
leimaa, eikä ollenkaan sitä tukholmalais-ber-
liniläis-uusmaalaista teko-ylimyksellistä olevi-
naista, mitä niin usein tapaa Helsingin ja Tu-
run keikarissa. Sen kai sai aikaan karjalainen
hilpeys ja suurkaupungin läheisyys.

Pietarin läheisyys uurtelee muuten kyllä
toisiakin piirteitä luonteihin ja katsantotapoi-
hin lähellä rajaa, tuota: »ka, eihän sill' niin
vällii» — vaikka nyt esimerkiksi vähän sala-
kulettaisikin tupakkaa ja teetä. Viipurilai-
sissa, niinkuin yleensä rajaseutulaisissa, tapaa
koko joukon kaikenlaista semmoista »suvait-
sevaisuutta». Siellä ei semmoisissa olla niin
ankaria kuin muualla. Hänessäkin tuota
höllyyttä, tuota siveellistä »värisokeutta», joksi
me sitä sanoimme, joskus ilmeni, ja hän
innostui sitä puolustelemaankin, mutta aina
niin herttaisen miellyttävästi ja paradoksi-
maisesti, että mekin ankarat ja lujat aat-
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teen ja periaatteen peruukkiäijät, lopulta tup-
ruttelimme tullikavallettua tupakkaa, jota hän
tarjosi meille hopeisesta, sisältä kullatusta
sikarikotelostaan.

Kaikki puhalsi hänen läpitsensä, kaikki
hyvät harrastukset, kaikki ajan innostukset,
kaikki soittaen häntä kuin tuuli seinäkannelta.
Itse hän ei mitään soinut, mutta soinnahti
kauniisti kaikkeen, mikä häntä kosketti. Kai-
ken hän teki itselleen ja muille huviksi ja haus-
kuudeksi. Kaikki, juhlat, konsertit, ensi-
illat, päättyivät häneltä päivällisiin tai illat-
suihin, pikkutunteihin, — jälkipäivän uupu-
muksen suomaan toistaiseksi lykkäämiseen ja
vapautukseen kaikesta, minkä oli päättä-
nyt ja itselleen ja muille luvannut.

Mutta joskin hänessä oli tällaista karjalai-
sen kevytmielisyyttä, sen vikoja ja heikkouksia,
niin oli hänessä keskittyneenä sen parhaatkin
puolet. Oli asioita, jotka hän otti totisesti,
pelottavan totisesti. Hän voi joutua ihan
vimmoihinsa, jos sai kuulla jostain alhai-
sesta, jos joku oli pettänyt, syönyt sanansa,
jos joku vikuroi, rikkoi annetun luottamuk-
sen, menetteli kurjasti. Mutta varsinkin jos
joku oli pettänyt jonkun toverin, asettanut
oman etunsa hänen etunsa edelle. Se oli hä-
nessä melkein sairaaloisen intohimoista. »Olisi
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ennen ampunut kuulan otsaansa», oli lause,
jota hän usein käytti. — »Ei pidä sanoa, jollei
itse tekisi samoin». — »Minä tekisin!»

Se oli juuri tämä, joka meitä hänessä
miellytti. Toveruus oli hänelle pyhistä pyhin
asia. Niitä oli ennen aikaan ehkä enemmän
semmoisia, joille toveruus oli avuista ensim-
mäinen. Hän voi tehdä toverin hyväksi mel-
kein mitä hyvänsä. Hän lainasi viimeisen
penninsä, meni takuuseen jokaiselle, joka vain
pyysi. Antaessaan hän ei epäillyt saavansa
takaisin, eikä ottaessaan voivansa maksaa.
Asiainsa huonoimmillaankin ollessa hän oli
vilpitön vakuuttaessaan: »Ei kukaan tule
kärsimään minun tähteni».

Hänen elämänsä oli alkanut mukavissa
väljissä valjaissa, ja jatkui leveää tietä kul-
kusten kilistessä. Ja kun ei kulkusia enää
ollutkaan, kuuluivat ne kuitenkin yhä hänen
omissa korvissaan ja tie oli hänelle aina yhtä
leveä, ajaja-eleet yhtä laajat.

Hän oli ollut varakkaan isän poika. Isällä
oli korkea virka, ja suuri sukutila lähellä
Viipuria. Pojalla oli aikoinaan kaikki, mitä
hän halusi: pyssyt, ajokoirat, setterit ja point-
terit, ratsuhevoset ja purjeveneet, ja olisi
tietysti ollut automobiilikin, jos niitä olisi
ollut siihen aikaan. Hovissa elettiin suuresti



ja vieraanvaraisesta Tuttavapiiri ulottui sekä
Helsinkiin että Pietariin. Hänellä oli Helsin-
gissä hieno kahdenkamarin asunto, mikä
siihen aikaan oli tavatonta komeutta yli-
oppilaalle. Istuttiin siellä usein hänen vieraa-
naan mukavissa sohvissa ja tuoleissa. Usein
hän sai tehdä ulkomaan matkoja, jota mei-
dän varamme eivät sallineet. Ei koskaan
ollut hänellä rahanpuutetta, isä antoi aina
niin paljon, kuin hän pyysi. Kun ei enää viit-
sinyt pyytää, teki hän velkaa omiin nimiinsä.
Usein hän lainasi itse voidakseen lainata
muille.

Isä kuoli ja vanha sukutila ja kaikki
muu myötiin pesän veloista. Onneksi meni-
vät velat varain kanssa vastakkain, muuten

hän kai olisi ottanut niistä vastatakseen.
Nyt hän jäi vastaamaan ainoastaan omis-
taan eivätkä nekään olleet aivan pienet

Kun nuori mies on joutunut siihen, on
hänen valittavanaan joko uusi tie tai jatka-
minen vanhalla. Harvassa on sankaria vaih-
tamaan verkaansa sarkaan, jos vain näyttää
olevan mahdollisuutta tai toivoakaan edel-
leen pysyä verassa. Ja hänellä näytti olevan.
Hän saa viran, maksaa velkansa, sen uskoivat
kaikki ja sen hän uskoi itsekin.

Sellaisilla, jotka eivät ole mihinkään toti-

64 JUHANI AHO



siin otteihin tottuneet, tulee usein, silloin
kun täytyy tehdä sellainen ote, heikkous,
niinkuin suonenveto jäseneen, joka on tehnyt
äkkinäisen repäisyn. Hän ei saanut mistään
kiinni eikä pysytetyksi itseään missään. Hän
sortui omiin jalkoihinsa, oli omain kiireidensä
tiellä.

Hän kyllä koetti useat kerrat ryhdistäytyä
työhön. Palveli asianajajatoimistoissa, mutta
ei ollut täsmällinen, ja ura katkesi siihen.
Yritti pankkiin, mutta ei hänestä ollut istu-
maan pulpetin takana. Koetti toimia vakuu-
tusalalla. Mutta paitse tottumattomuutta
säännölliseen työhön oli siinä aina esteenä
velat, joita täytyi hoitaa. Ja niin tuli vel-
kain hoitaminen uusilla veloilla hänen pää-
tehtäväkseen. Virkaurat alkoivat siihen ai-
kaan olla hänen läisilleen tukossa. Jos hän
olisi tahtonut käyttää aikaa ja sen tarjoamia
etuja hyväkseen, olisi kaikki pian ollut jär-
jestyksessä. Mutta se ei tietysti voinut tulla
kysymykseenkään, kaikkein vähimmin meidän
piirin miehelle. Hänen oli tavattoman vaikea
pysyä pinnalla. Mutta vakuuttelemistaan
hän aina vakuutti: »Ei kukaan tule kärsi-
mään minun tähteni.»

Oli kuitenkin säälittävää nähdä hänen
taistelevan uppoamistaan vastaan. Aamui-
Lastuja VII — 5
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sin ennen pankkituntia nähtiin hänen tuon
tuostakin ajelevan ympäri kaupunkia haali-
massa uudistusrahoja ja nimiä papereihinsa.
Hänellä oli alinomainen tuska silmässä ja pos-
killaan kuin mikä ujostuksen puna. Seuras-
samme hän oli hajamielinen, hänen entinen
vilkkautensa, reippautensa ja avonaisuutensa
oli kadonnut.

Meille tuli häntä yhä enemmän sääli.
Hänen asiansa täytyi saada jollain tavalla
»järj estetyksi». Pidimme neuvottelun. Hän
sai esittää tilansa. Se oli kylläkin toivoton
siihen nähden, ettei hän siitä yksin suoriu-
tuisi. Olimme mekin jokainen kiinni hänen
papereissaan melkoisista summista. Pää-
timme yhdistää kaikki vekselimme ja muut
sitoumuksemme yhteen ainoaan kassalainaan
kaikkien yhteisellä takuulla. Hän tarjosi
meille pantiksi henkivakuutuskirjansa, kerta
kaikkiaan maksetun.

— Pidä sinä paperisi, tarvitset sen muu-
hunkin, kunhan nyt lupaat kunniasanallasi,
että vihdoinkin ryhdyt johonkin totiseen,
mihin tahansa.

— Täällä minä en voi ryhtyä mihinkään
totiseen. En koskaan tällä tämän maan tah-
dilla pääse niille perille, joille pyrin. Olen
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menettänyt liiaksi aikaa ja nyt täytyy minun
harpata pitkä askel yhdellä otteella.

— Aiotko naida sen kivimuurisi? sanoi
joku pilalla.

— Ei pidä tässä seurassa puhua pilal-
lakaan semmoisesta, sanoi toinen.

Se oli kaikille tunnettu juttu, rikkaan
rakennusmestarin kyttyräselkätytön ihastus
Helsingin kauneiropaan poikaan. Yhtä tun-
nettua oli myöskin, että ystävämme ei mil-
lään tavalla ollut vastannut tytön tunteihin
eikä antanut aihetta niihin. Siitä oli muuten
sellaisesta ollut usein puhetta meidän kesken
sekä tämän tapauksen että muiden saman-
laisten johdosta, sekä periaatteelliselta että
moraaliselta kannalta. Hän oli itse lausunut
mitä ankarimman inhotjiomion niistä, jotka
naivat rahaa ilman rakkautta. Se oli pää-
pykäliä meikäläisessä rehellisen miehen siveys-
laissa.

Hän ei vastannut heti, sulki hetkeksi
silmänsä ja pyyhkäisi otsaansa. Silmissä oli
hetken aikaa epämääräinen ilme. Oliko hän
ajatellut sellaista ratkaisua mahdolliseksi? Huo-
ahdin helpoituksesta, kun hän virkkoi tyynesti:

— Ennen ampuisin kuulan otsaani. Ei,
minä matkustan Ameriikkaan, jos vielä au-
tatte minut sinne.
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Se oli meistäkin oivallinen ratkaisu. Me
yhtäkkiä uskoimme kaikki, niinkuin hänkin,
että hän siellä ja juuri siellä on onnistuva.
Sellainen sukkela, hyväpäinen, miellyttävä
mies löytää aina suuressa lännessä helposti
alansa. Ehkä hän on juuri niitä, joita täytyy
opettaa uimaan heittämällä heidät veteen ja
niin syvälle, ettei jalka pohjaa. Ameriikassa
hän olisi heitettynä semmoiseen veteen. Täällä
kotona jalka aina jotenkuten ottaa pohjaan.
Me siis täydellisesti kannatimme hänen aiko-
mustaan ja lupasimme mielihyvällä auttaa

häntä sinne. Siitä innostuttiin niin, että se
oli kuin kaikkien yhteinen asia, niinkuin hän
olisi ollut lähettimme, löytöretkeilijä yhtei-
seen lukuun. Epäkäytölliset miehet valtaa
usein sellainen innostus.

— Joko palajan miljoonamiehenä tai en
palaja ollenkaan! Mutta kävi miten kävi,
ei kenenkään tarvitse joutua kärsimään mi-
nun tähteni —

— Eläköön! ... ja hänen siinä seisoes-
saan malja kädessä vartalo norjana meistä
oli, niinkuin hän ei vain palaisi miljoonamie-
henä, vaan niinkuin hän jo olisi palannut.

Hän lähti ja hän palasi myöskin. Mutta
ei miljoonamiehenä. Hänet oli lunastettava
laivasta ja hän oli niin kurjassa kunnossa,
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ettei voinut liikkua missään, ennenkuin rää-
täli ■— kaupungin paras muuten — oli ehtinyt
valmistaa puvun. Ameriikka ei ollut häntä
varten. Siellä on liian paljon sellaisia hyvä-
päisiä miehiä kuin hän. Siellä olisi tarvittu
ruumiillisia voimia, toista työtarmoa ja toi-
senlaista häikäilemättömyyttä, kuin mitä hä-
nellä oli, meikäläisellä herraspojalla.

Vielä kerran oli meillä siis tuhlaajapoi-
kamme kotonamme ja me valmistimme hä-
nelle tuliaispidot, joissa aioimme ilmoittaa
päätöksestämme vapauttaa hänet kaikista si-
toumuksistaan meihin nähden ja ojentaa hä-
nelle kuitatun velkakirjan. Se olisi ollut
kullekin meistä melko kipeä kärsittävä, jol-
lemme olisi vuosien kuluessa päässeet vauras-
tumaan ja saaneet hiukan säästöönkin. Oli-
han vähän sääli näitä säästöjämme, jotka
nyt menetimme, mutta enemmän kuitenkin
häntä, jonka viimeinen ote oli onnistunut
niin masentavan huonosti. Sillä olihan hän
vihdoinkin koettanut parastaan, ahertanut
siellä hermojensa ja jänteidensä viimeiseen
pinnistykseen, tehnyt voitavansa, jota enem-
pää ei voinut vaatia.

Puhuttiin iloisia, kilisteltiin, kohdeltiin
häntä miltei niinkuin juhlavierasta. Päivälli-
set jatkuivat vanhaan tapaan. Me yleensä
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totiset miehet osasimme joskus antautua iloit-
telemaankin, kun niiksi tuli. Olimme kai-
kesta huolimatta iloiset siitä, että hän taas
oli piirissämme. Seuramme oli hänen poissa
ollessaan ollut kuin munkkikapituli vailla
»iloista veljeä». Meidän oli usein ollut tyhjää
ja ikävää ilman häntä. Olimme kaivanneet
hänen herttaisuuttaan, hänen helähtelevää nau-
ruaan, hänen kevyttä mieltään, jopa hänen
kevytmielisyyttäänkin, juttujaan ja rakkaus-
juttujaankin, joiden perillä meillä mielestämme
oli oikeus olla ja joita hän muuten ei salannut-
kaan meiltä, joilla ei niitä itsellämme ollut.

Saatuaan pudistetuksi pois ensimmäisen hä-
millisyytensä ja noloutensa oli hän pian taas
entisellään, jutellen seikkailuistaan, matkas-
taan ensimmäisessä luokassa, jossa oli matkus-
tanut muka voidakseen tehdä tuttavuuksia
jo ennen perille tuloa, mutta joka oli niellyt
suurimman osan matkavaroista; sitten olosta
Amerikassa, missä hän oli elätellyt itseään
kadunlakaisijana, hevospaimenena ja jos jona-
kin, nähnyt nälkääkin. Hän oli sairastanut,
joutunut nälkäkuoleman eteen ja lähtenyt
paluumatkalle lämmittäjänä valtamerilaivalla,
sen konehelvetissä — helvetinkoneessa, jonka
oli toivonut räjähtävän päästäkseen aaltojen
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viileyteen — syntinen ajatus . . . huh! Terve!
Maljanne! Eläköön Suomi!

Muut nauroivat niinkuin hänkin. Mutta
oli hänen hilpeydessään kuitenkin jotain teh-
tyä ja pinnistettyä. Ei hän enää ollut —

ja mitenkäpäs olisikaan ollut — ihan se sama
välitön, mikä ennen. Hänessä oli kuin hal-
keamia, oireita henkisestä ja ruumiillisesta
rappeutumisesta. Oli jotain kulunutta ja
hervonnutta, oli jotain muutakin. Minua oli
hänessä aina viehättänyt hänen viattomuu-
tensa, sielullinen puhtautensa, avoin suora
katseensa, puhtaat piirteensä.

Nyt oli silmässä joskus, keskellä tätä
suosiollista, luottavaista, iloista toverikeskus-
telua, pälyvä, epäluuloinen, pelokas ilme.
Suun ympärillä asui samalla joskus veltto
piirre, niinkuin vanhuksella, jota on kohdan-
nut tai pian kohtaa lievä halvaus. Hän on
ilmeisesti luisumassa. Ei hänestä koskaan
tule täyttä miestä. Olin näkevinäni hänet
elämässä loppuelämänsä toisten elättinä, loi-
sena, armoilla, niinkuin hän oikeastaan oli
jo jonkun aikaa elänytkin. Häntä odottaa
rappiolle joutuneen vanhan ylioppilaan koh-
talo, sijoitus johonkin maaseudulle, jonne
maksu täysihoidosta lähetetään suoraan ta-
loon, koska hän ehkä heti juo rahat, jos saa



ne omiin käsiinsä. Olihan tämä lopullinen vara-
rikko toverien edessä, tämä maksukyvyttö-
myyden julistus oikeastaan ensi askel siihen.
Tuskin hän siitä enää kohenee, ellei ihmettä
tapahdu. Ja vaikka hän nyt ajautuisikin
johonkin pieneen ansiotoimeen, ei hän kos-
kaan ole saava tuntea riippumattomuuden
tunnetta siitä, ettei ole kenellekään velassa,
sillä ainakin meille, tovereilleen, tulisi hän
olemaan velassa kaiken ikänsä. Oli sääli,
että hän oli joutunut siihen. Että hän sit-
tenkin oli palannut, että hän sittenkin oli
ottanut vastaan tämän kutsun, hän, joka oli
sanonut: »joko palaan miljoonamiehenä tai
en palaa ollenkaan.» Kuinka voi hän noin
syödä ja juoda, olla meidän vaatteissamme,
huvittaa meitä niinkuin siihen palkattu? Oli-
han se tistysti kaikki hyvästä tahdosta suotua
ja annettua, olimmehan tovereita, veljiä,
miksei voisi veli veljeltä ottaa, kun veli vel-
jelle antaa? Niinpä niin, mutta sittenkin .. .

Hän oli ollut niin komea ja olisi saanut sem-
moisena pysyä.

Ja kuinka perinpohjaisesti minä hänestä
sittenkin erehdyin! Kuinka väärä olikaan
arvioni hänestä! Kuinka toisenlaisista aineksista
se mies olikaan kokoonpantu kuin mitä olin
uskonut!
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Ollaan kahvissa ja konjakissa, on aika jo
tulla asiaan. Oli ajateltu toimittaa yllätys
hänelle niin, että se paperi poltetaan malja-
kossa ja ojennetaan hänelle tuhka pienessä
uurnassa — siten oli muka vertauskuvalli-
sesti esitettävä, että hänen vanha itsensä,
hänen entisyytensä on näin haudattava ja
tuhkasta nouseva uusi. Se oli oleva pidettä-
vän puheen aihe. Ei hautaus, vaan uudesti-
syntymisjuhla. Tämä pikku pila piti olla
meidän palkkiomme. Minusta se nyt ei ollut
niin erittäin onnistunutta eikä hienotunteis-
takaan, mutta en tahtonut sitä estää, koska
se näytti toisia huvittavan. Ajattelin myös-
kin — tosin jonkinlaisella katkeruudella —

että ehkäpä se tulee huvittamaan häntäkin.
Eihän hän koskaan ollut menettänyt toivoaan,
ei koskaan uskonut laivojaan poltetuiksi. Siis
ei nytkään. Ja olihan siinä samalla kauniisti
kylläkin tulkittu toverien usko häneen ja hä-
nen omaan uskoonsa viimeiseen asti, kaikesta
huolimatta. Siis siltä kannalta katsoen taval-
laan hienokin teko häntä kohtaan. Tutkin
puhetta pidettäessä hänen ilmettään. Hän
myhähteli niinkuin se, jolla on varalla iloinen
yllätys iloista yllätystä vastaan. Mutta sa-
malla oli hän ilmeisesti levoton.
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Puhe oli pidetty ja pitäjä vei paperin
kynttilään.

— Maltas hiukan. Se on teiltä kauniisti
tehty ja ajateltu, kiitän teitä, mutta minä
en voi ottaa sitä uhria vastaan. Pjydän,
ettei paperia hävitettäisi, lunastan sen huo-
menna.

— Lunastat? Huomenna? Mikset jo
tänään?

—En laske leikkiä. Se on totista totta.
Huomenna julaistaan kihlaukseni. Ei kukaan
tule kärsimään tähteni.

— Kenenkä kanssa? Senkö —?

— Sen.
Kaikki tiesimme, kuka se oli. Se oli se

vanha rakkaus. Heidät oli nähty aamupäi-
vällä yhdessä ajelemassa rikkaan isän valja-
kolla. Mutta että hän todella olisi voinut
myödä itsensä, sitä ei kukaan olisi voinut
uskoa.

Puhuja laski paperin pöydälle. Toinen
puhalsi sammuksiin kynttilän, josta se oli
aiottu sytyttää, uhrituli toveruuden altta-
rilla.

Ei kukaan onnitellut. Ei kukaan virkka-
nut mitään. Ei kukaan kiittänyt siitä, että
oli päässyt sitoumuksestaan, että oli nyt yht-
äkkiä useita tuhansia rikkaampi. Sillä olisi



TUHLAAJAPOIKA 75

kärsitty vaikka kaksinkertainen vahinko, jos
olisi säästytty tästä pettymyksestä.

Joku kilisti vahtimestarin ja pyysi saada
maksaa. Toinen ja kolmas tekivät samoin.
Hänkin maksoi puolestaan eikä kukaan sitä
estänyt, vaikka hän olikin meidän vieraamme.
Sitten hän nousi ja meni hyvästiä sanomatta.
Hän oli kuullut sanattoman tuomionsa, ym-
märtänyt sen ja tyytynyt, koska ei koetta-
nutkaan puolustautua eikä selittää eikä ve-
dota.

—■ Petti kuin poika.
— Söi kuin koira kunniansa.
— Upposi eikä enää nouse.
— Sen raajarikon, kyttyräselän kanssa —

fyffaan!
— »Ammun ennen kuulan otsaani».
Joku koetti laimeasti puolustaa häntä.

Hän oli ehkä luullut pitävänsä tehdä sen
uhrin toveruuden alttarille, vapauttaakseen
meidät sitoumuksestamme. Hän teki sen
meidän tähtemme.

— Itsensä tähden hän sen teki. Kuka
tietää sitäpaitsi, mitä jälkiä hänellä on pei-
tettävänään.

— Tiedätkö jotain?
— Kun voi sen tehdä, voi tehdä mitä

hyvänsä; se on petosta ja väärennystä, eikä
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yksi petos ja väärennys ole sen suurempi
kuin toinenkaan.

— Emme puhu siitä sen enempää.
Joku napautti rystyillään pöytään. Se

oli kuin päätetty ja vahvistettu eikä kukaan
ilmoittanut vastalausettaan.

Velkakirja virui vielä pöydällä.
—- Entä tämä?
— Polta se!
— Ja siroita tuhka tuuleen.
Lähdettiin.
Oli kuljettava biljardisalin kautta, jonne

ovi oli ollut puoleksi auki meidän huonees-
tamme. Hän oli vielä siellä, hajamielisesti,
näennäisen tyynesti nakellen palloja laidasta
toiseen. Hän oli nähtävästi kuullut kaiken.
Hänen kasvoillaan oli ilme, niinkuin hän olisi
pyytänyt armoa tai ainakin pyytänyt päästä
selittämään, mutta ei kukaan meistä pysähty-
nyt. Hän jäi ravintolaan meidän jälkeemme.

Minulla oli mennessäni tunne, niinkuin
olisimme jättäneet miehen uppoavaan laivaan
ja itse soutaneet maihin. Eikö tuomiomme
ehkä sittenkin ollut liika ankara? Eikö se
ollut kovin pinnistettyä? Eikö olisi ollut
otettava selkoa vaikuttimista ja siitä mielen-
tilasta, missä tuo teko oli tehty? Eikö tämän
takana ollut tarve uhrautuameidänhyväksemme,



vapauttaa meidät tavalla millä tahansa
sitoumuksistamme? Epätoivoinen teko, johon
hän oli ryhtynyt kaikkein viimeisimmässä
hädässä? Kun hän meni ja ratkaisi sen sillä
ainoalla tavalla, mikä hänelle tällä hetkellä
oli mahdollinen, eihän hän silloin vielä tiennyt,
että me iloisella jakeveällä mielellä tahdoimme
vapauttaa hänet, että se meidän puoleltamme
oli meille itsellemme erinomaisen mieluinen
teko. Eikö koko tämä tuomio tai ainakin
sen toimeenpano ollut kovin äkkipikainen,
aiheutuen ehkä osaksi siitä, että meidän
kaunis ylevä kädenliikkeemme oli keskeyty-
nyt kauneimmillaan meille näin nololla ta-
valla? Meidän jalomielisyyttämme yhtäkkiä
ei tarvittukaan, juuri silloin kun olimme
juhlallisin elein astuneet esille sitä osoitta-
maan. Vaikka tuomiomme hänen teostaan
kaikissa tapauksissa olisi jäänyt pysyväksi,
oikeutetuksi ja peruuttamattomaksi, eikö
tämä ainakin vaikuttanut siihen tapaan, millä
se tehtiin? Hienona miehenä hän ei ryhtynyt
mihinkään selityksiin eikä puolustuksiin, vaan
alistui sanaakaan sanomatta. Ja minusta
alkoi tuntua, kuin olisimme tehneet itsemme
syypääksi tuomion tekoon ja sen toimeen-
panoon syytettyä kuulematta. Olihan tosi-
asia, teko semmoisenaan, inhottava kyllä-
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kin — mutta sittenkin. Eikö tämä ollut liiaksi
pinnistettyä? Eikö se ollut liika suurta
melua jokapäiväisestä, tavallisesta teosta?

Olin näissä mietteissäni istunut jonkun
aikaa, kun telefooni soi. On jotain kaameaa,
kun telefooni rämähtää keskiyön hiljaisuu-
dessa. Se hälyyttää kuin palokello. Se tietää
tapaturmaa, onnettomuutta, usein kuolemaa-
kin. Mutta se oli vain hän, joka pyrki puheil-
leni. Annoin hänelle luvan tulla.

Hän tietysti tahtoo tulla selittämään,
voittamaan minua puolelleen, asianajajakseen,
tietäen, että olen suvaitsevaisempi ja peh-
meämpi kuin muut, että koetan ymmärtää
ja asettua toisenkin kannalle. Mutta samassa
minusta hänen asiansa taas oli menetetty.
Näin tai ainakin tahdoin nähdä kaikki taas
toverien äskeisillä yhteisillä silmillä. Minun
täytyy olla solidaarinen heidän kanssaan. Lau-
sutun tuomion täytyy jäädä voimaansa.
Meillä täytyy olla oikeus tinkimättä, hellytte-
lemättä sovittaa häneen se, minkä samanlai-
sissa tapauksissa niin monta kertaa olemme so-
vittaneet muihin, hän ensimmäisenä, jyrkimpänä.
Kuta tavallisempi, yleisempi joku siveellisen
höllyyden ilmiö on, sitä ankarampi on sitä
kohtaan oltava. Ei tässä siis voi käydä pyyh-
kielemään eikä lieventelemään, sillä onhan
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teko sittenkin kaikista kehnoimpia ja iumim-
pia. Sitä vähemmin voi, kun on kysymys
yhdestä meistä, veljeskunnan jäsenistä.

— Tulin sanomaan —

— Tulit puolustamaan tekoa, joka ei ole
puolustettavissa, sanoin minä töykeästi ja
kylmästi.

— Eihän kyllä olekaan — ja kuitenkin
ehkä on.

En kehoittanut häntä jatkamaan, en aut-

tanut häntä eteenpäin, niinkuin hän näytti
odottavan. Hän tuijotti minuun, sitten hän
vaipui istumaan, otsa käsiin.

— Tämä on kamala asia, virkkoi hän.
— Niin, sitä se todella on.
— Ette salli minun edes suorittaa, mitä

olen teille velkaa. Ennemmin kärsitte monen
tuhannen tappion mieheen, kuin otatte minulta
penninkään. Niin pohjattomastiko te siis
ylenkatsotte minua?

— Jos ottaisimme sinulta saatavamme

sillä tavalla hankituista rahoista, olisi se
meistä yhtä kuin itse hankkia ne sillä tavalla.
Ne ovat kavaltamalla saatuja, sillä tyttö
tietysti uskoo, että otat hänet hänen itsensä
etkä hänen rahojensa vuoksi.

— Se on ankarasti sanottu, että kavalta-
malla.
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Hän suoristitte ja alkoi kulkea edestakai-
sin lattialla.

— Se on ankarasti puhuttu, toisti hän . . .

Ja minä ymmärrän ... Ja minä sanon, että
jos te ottaisitte niistä rahoista penninkään,
halveksisin minä teitä yhtä paljon kuin te
nyt minua ... Se on selvä se . . . mutta yhtä
selvää on myöskin, että minä en voi olla teille
penninkään velassa. Nyt kaikkein vähimmin.
Minä lahjoitan ne pois jonnekin tai poltan
ne.

— Senhän voit tehdä. Se on sinun
asiasi. Mutta ei se mitään muuta.

— Eipä niin — ei. Vaan jos hankkisin
ne jotenkin muuten?

— Mitä tarkoitat?
— En mitään. — Teinpä, mitä tein, ei

se siitä enää parane, kun kerran olen tehnyt,
minkä olen tehnyt. Se on nyt myöhäistä.
Vaan ehkei se sittenkään ole.

— Mikä?
Taas vastasi hän: — Ei mikään, — ja

painui mietteihinsä. Sitten hän nousi ja otti
lakkinsa ja aikoi lähteä, pani sen kuitenkin
takaisin ja jäi. Hän nähtävästi yhä odotti,
että antaisin hänelle tilaisuuden selittää. Ja
miksen antaisi hänelle sitä?

— Mutta kuinka sinä oikeastaan saatoit
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sen tehdä? Kuinka se oli mahdollista? Heik-
kohan olet aina ollut, pettänyt monetkin
toiveet, omasi ja muiden. Mutta kuinka voit
tehdä tämän?

Vastaus tuli niin pian ja niin selvänä,
kuin se olisi ollut valmiiksi ajateltu.

— Näin siinä ainoan pelastuksen. Mi-
nulla ei näyttänyt enää olevan mitään muuta

keinoa päästä sitoumuksistani. Olin luvannut
palata miljoonamiehenä tai olla ollenkaan
palajamatta. Olisinhan omasta puolestani
saattanut jäädä sinne ja kuolla nälkään.
Mutta minä tahdoin pitää sanani teille tavalla
tai toisella. Ette kuoltuanikaan olisi saaneet
mitään, sillä eihän henkivakuutuskirjakaan
ollut voimassa ulkomailla kuoltua. Täällä minua
odotti miljoonani tai ainakin puoli, en todel-
lakaan tiedä, paljoksiko hänet arvioidaan. Tar-
vitsin vain tulla ja ojentaa käteni. Minä tiesin
kyllä uppoavani samalla, kun nousen, hukku-
vani samalla kun pelastun, se oli siveellinen
itsemurha, mutta samalla itseuhri, siis kui-
tenkin jonkinlainen ansiotyö, niin, miksikä
ei suurtyökin minun puoleltani. Kuvittelin, että
ainakin te, toverini, sen siksi ymmärtäisitte ja
tunnustaisitte minun panneen itseni uhriksi
toveruuden alttarille. Ajattelin, että vaikka
tarkoitus ei pyhitäkään keinoja, on sittenkin



tapauksia, joissa se sen tekee. Että vaikkakin
yleensä tuomitsisitte tekoni, tällä kertaa sen
sittenkin antaisitte anteeksi vaikuttimien
vuoksi.

— En usko, että vaikuttimesi olivat noin
jalot. Koetat turhaan koristella niillä tekosi
rumuutta. Sinä teit sen, koska ajattelit:
»jostainhan minunkin täytyy elää, jos kerran
aion elää», ja niin sinä nait rikkaan tytön
rahojen vuoksi. Teet niinkuin tuhannet ennen
sinua: nait rikkaan rahojen tähden, elääksesi.

— Se ei ole totta — ei, ei, sitä se ei ollut!
Purkaus oli niin kivukas ja vilpitön,

että heti kaduin ja tahdoin peruuttaa, mitä
olin sanonut.

— Anna anteeksi, sanoin ja ojensin hä-
nelle käteni. — Minulla ei ollut oikeutta sellai-
seen otaksumiseen.

Hän ei tarttunut käteeni, oli yhtäkkiä
kokonaan toinen, katsoi minua kiinteästi sil-
miin ja virkkoi:

— Ei, sinä olet sittenkin oikeassa. Täy-
tyihän minun elää tavalla tai toisella. Mi-
nussa on joku luonteen tahra. Olen aina
ollut heikko, kevytmielinen, suuri raukka ja
pelkuri. Olin kuitenkin luullut olevani aina-
kin rehellinen mies. Olen ainakin koettanut.
Nyt en ole edes sitäkään.

5.2 JUHANI AHO
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Mitä minä sanoisin siihen? Jotain sanoak-
seni sanoin, että niitä semmoisiahan on maailma
täynnä, valitettavasti kyllä — tarkoitin, ettei
hänen siis tarvinnut pitää itseään huonom-
pana, kuin ihmiset yleensä ovat.

— Mutta minä en saa olla semmoinen!
kimposi hän taas. Semmoinen ei saa olla,
sitä vähemmän, kuta enemmän on niitä, jotka
sitä ovat. Olitte täysin oikeassa. Ainoa lopul-
linen vaikuttimeni oli se, minkä sanoit. Olen
pahempi kuin varas, olen väärentäjä. Olen
tieten tahtoen mennyt sitoumukseen, jonka
tiesin mahdottomaksi täyttää. Olen tietoi-
sesti, harkitusti pettänyt. En ole koskaan
ennen semmoista tehnyt.

Semmoinen hän aina oli, läikähdellen
äärimmäisyydestä toiseen. Olisin miltei ker-
naammin suonut, että hän ei olisi antautunut
näin pian, vaan taistellut viimeiseen asti.

— Mutta jos kerran olet tuolla kannalla,
voithan purkaa ja peruuttaa!

Vaan se ei käynyt päinsä sekään.
— Mitä se enää hyödyttäisi, ei tehty

siitä enää tulisi tekemättömäksi. Enhän
voisi enää kohentua omissa silmissäni enkä
teidän. Sanoisitte: »Sai velkansa anteeksi
ja jätti samassa tytön, otti hänet rahan vuoksi
ja jätti hänet rahan vuoksi.» Se olisi kaksin-
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kertaisesti katala teko. Ja tyttö sitten, vai-
vainen raukka.

— Ota hänet sitten ja anna asiain mennä
menoaan. Hellyydellä, hyvyydellä ja hienolla
kohtelulla voit ehkä lopulta sovittaa paljon, ehkä
kaikenkin.

—■ Ei valheella voi mitään sovittaa. Eikä
voi valehdella ja teeskennellä kautta pitkän
elämän. Ja mistä minä tiedän, etten petä
häntä jo huomenna, ja etten joskus lyö häntä,
kun hän tahtoo minua lähestyä? Teen hul-
lusti, kuinka tehnenkin. Näen ainoastaan
yhden ainoan keinon.

— Minkä keinon?
— Ei olisi pitänyt minun enää ollenkaan

palata. Miksi en hypännyt Atlanttiin hiili-
ruuman ikkunasta, niinkuin jo olin päättänyt.
Tuuli jäähdytti pääni, ennenkuin ehdin tun-
keutua ulos. Se olisi ollut oikea ratkaisu
silloin ja olisi yhä vieläkin.

Tuo oli minusta tekeytymistä, sitä minulle
kaikkein vastenmielisintä, ja ärsytti minua.
Sanoin räikeästi ja ylenkatseellisesti:

— Et sinä sitä sillä tavalla kuitenkaan
ratkaise, mitäs sitä uskotteletkaan!

— Kuinka voit niin sanoa?
— Koska se, joka semmoisesta puhuu,

ei koskaan sitä tee.
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— Niinkö luulet?
— Sinä tulet ratkaisemaan sen kokonaan

toisin. Sanonko, kuinka sinä tulet tämän
ratkaisemaan, sittenkuin tuuli tuolla ulkona
vielä kerran on jäähdyttänyt otsasi ja tehnyt
sinulle saman palveluksen kuin silloin Atlan-
tilla? Sinä otat tytön, saat hänen rahansa
ja pidät ne hyvänäsi. Varakkaana miehenä
sinä tulet järjestämään elämäsi vaimoosi näh-
den verrattain helposti. Kiitollisuuden tun-
teesi ja hellä luontosi tekee sinulle helpoksi
teeskennellä hänelle tunteita, joita sinulla ei
ole. Itsellesi hankit korvausta muualta siihen,
mikä sinulta kotona puuttuu. Et tule häntä
lyömään, ainoastaan pettämään. Se on kyllä
julkinen salaisuus kaikille muille paitsi hä-
nelle. Jos joku hänelle siitä kertoo, ei hän
usko semmoista omasta rakkaasta ukostaan.
Mutta ei kukaan sinua siitä soimaa.

—" Niinkö sanot?
— Päinvastoin on maailma sen johdosta

sinua kohtaan miltei myötätuntoisella kan-
nalla. Olisihan pikemmin ihme, jos häneen
tyytyisit. Jos ketä tuomitaan, niin tuo-
mitaan vaimoasi. Se oli oikein hänelle, kuka
käski hänen, mokomankin varikserpelätin,
ostaa itselleen kaupungin komeimman pojan,
käyttäen hyväkseen hänen tilapäistä ahdin-
koaan.
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— Niinkö sanot?
Joka kerta kun hän sanoi: »Niinkö

luulet? Niinkö sanot?» oli, niinkuin hän olisi
sanonut: »Lyö, lyö vielä!» —Ja minä löin,
tahallani liioitellen, terästellen, paisutellen,
sillä oikeastaan niin totista tarkoittamatta.

— Meidän, sinun toveriesi, tuomio sinua
ehkä aluksi painaa, mutta sinä luot sen pai-
non pian hartioiltasi. Huomaat, ettet kuol-
lutkaan heidän ylenkatseestaan ja että aivan
hyvin voit elää ilman heidän kunnioitustaan.
Alussa sinä meitä kartat ja me sinua. Mutta
sinusta on tullut huomattava henkilö yhteis-
kunnassa ja omassa puolueessasi.

— Minä en kuulu mihinkään puoluee-
seen.

— Mutta tulet kuulumaan ... varakas
mies kiinnitetään väkisinkin semmoiseen. Sinä
teet lahjoituksia, otat osakkeita kansallismie-
lisiin yhtiöihin, uhraat isänmaan alttarille,
tulet yleistä suosiota ja kunnioitusta nautti-
vaksi henkilöksi, johtokuntien ja hallinto-
neuvostojen jäseneksi. Eivät vanhat toveri-
sikaan ajan pitkään voi olla ottamatta vaiku-
tusta yleisestä mielipiteestä. Tulet meihinkin
nähden vähitellen sovittamaan tekosi. Tuo-
miomme on peruutettu meidän siitä melkein
tietämättämme. Tavataan. »Päivää, lange
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nicht gesehen, kuinkas hurisee?» — »Olisipa
hauska kerran taas istua yhdessä». — »Tul-
kaa meille jonakin iltana, niin pannaan totiksi
ja haukataan suolaa leipää». Hienot ruuat,
viinit, kahvit ja liköörit. Vaimosi näyttää
tyytyväiseltä ja onnelliselta. Siis kaikki
hyvin. Ei kenelläkään näytä olevan syytä
valittamiseen. Myönnämme olleemme liian
ankarat. Aamummalla yötä ehkä pidämme
puheenkin sinulle. Meitä vanhoja, kuivettu-
neita maistereita ei ole herkuilla eikä hie-
noilla viineillä pilattu. Olemme niin herkkiä
ja herttaisia, sulamme niin helposti, etsimme
kaikesta parhaan puolen. »Voi sinua, vanha
veikko!» Totta kyllä, sinä nait rahojen vuoksi,
mutta sinun ja tavallisten rahannaineiden
välillä on iso ero. Sinä olet poikkeus. Sinä
teit sen ihanteellisessa tarkoituksessa, tove-
ruuden vuoksi, vaikka sinun ei olisi tarvin-
nutkaan. Sinä olit ylpeä, arka kunniastasi,
et tahtonut jäädä velkaan edes parhaille tove-
reillesi. Nolasit heidät pahanpäiväisesti hei-
dän jalomielisyydessään. Juuri kun he olivat
tekemäisillään komean liikkeensä, teit sinä vielä
komeamman. Sinä poltat rahat, ennenkuin
pidät ne itse. Sinun menettelystäsi kerrotaan
suurella ihastuksella, Meitä nauretaan pin-
nistettyjen periaatteiden narreina, donkki-
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jotteina. Jokainen samanlaiseen asemaan
joutunut eteenpäin pyrkivä mies etsii tilai-
suutta tehdäkseen niinkuin sinä. Sanalla
sanoen — niin sinä ratkaiset tämän asian.

— Sinä luulet?
— Olen siitä jotenkin varma. Ja teet

sen hyvässä seurassa, koskapa mekin lopulta
annamme sille siunauksemme, otamme vielä
kerran tuhlaajapojan syliimme. Puheita, peri-
aatteita, ohjelmia, kauniita sanoja, täyte-
läisiä teorioja — kurjuutta, raukkamaisuutta,
puolinaisuutta — semmoisia me ollaan!

— Oletko lopettanut?
— Olen, ja olisi kai pitänyt jo aikoja

sitten.

■— Ei, sinun piti puhua juuri niin, kuin
puhuit. Kiitos.

Hän koetti nähtävästi olla tyyni ja välin-
pitämätön, vaikka olikin kalpea ja vaikka
hänen kätensä vapisi, kun hän sytytti kynt-
tilästä sikarin. Se, mitä olin sanonut, oli
kyllä koskenut, vaikkei hän tahtonut sitä
näyttää. Oli hyvä, että se oli tullut sanotuksi.
Oli hyvin ansaittu läksytys, minkä hän oli
saanut. Ei ollut tarvis ainakaan nyt vielä
sitä lieventää.

Hän oli mennyt ikkunaan, joka antoi
merelle, ja avannut sen. Siinä seisoi mustalla
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pohjalla liikkumaton, punainen majakkatuli.
Ulkona merellä kohisi maininki jään reunassa.

— Miksi avaat? kysyin.
— Jäähdytän päätäni, sanoi hän kaksi-

mielisesti.
— Panehan kiinni — vetää.
Hän sulki ikkunan ja ojensi minulle kä-

tensä hyvästiksi. Ovessa hän kääntyi vielä
ja virkkoi:

—■ Minä siis hankin ne rahat jollain toi-
sella tavalla. Onko hyvä niin?

— Kylläpä tietenkin.
— Ei missään tapauksessa kenenkään tar-

vitse tulla kärsimään minun tähteni.
— Hohhoo — ja, jaa.
En ehtinyt mennä häntä saattamaan

eteiseen, kun hän jo oli sieltä poistunut. Vasta
hetken päästä kävin katsomaan, oliko ulko-
ovi tullut suletuksi Löysin lattialta kirjeen-
kuoren, jossa oli sen ravintolan leima, jossa
olimme olleet. Mitään osoitetta ei siinä ollut.
Se oli nähtävästi pudonnut hänen palttoon-
taskustaan. Panin sen pöydälle toimittaak-
seni sen hänelle sopivassa tilaisuudessa

En tullut menneeksi kaupungille seuraa-
vana päivänä. Sitä seuraavana luin lehdistä,
että hän — oli hukkunut. Hänen lakkinsa
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oli ensin löydetty railon reunalta, joka pide-
tään auki Viaporin salmien ja Hietalahden
välillä. Kun toimitettiin haraus, saatiin ruu-
mis ylös samasta paikasta. Tuoreet jälet
johtivat Ursinin uimahuoneelta suoraan Grå-
haaran majakkaa kohti. Poliisin käsitys oli,
että hän tapaturmaisesti oli astunut railoon
ja uponnut.

Riensin avaamaan kirjekuoren. Siinä oli
ravintolan laskulanketille tehty merkintä hä-
nen velastaan meille korkoineen vuoden lop-
puun ja omistajalle siirretty henkivakuutus-
kirja, jonka sisältö melkein markalleen vastasi
meidän saatavaamme. Paperin toiselle puo-
lelle oli kirjoitettu: — »Ei kenenkään tarvitse
kärsiä minun tähteni. Nyt menen isä Aabra-
hamin helmaan.»-

Olimmeko ajaneet hänet kuolemaan?
Oliko meillä syytä soimata itseämme siitä?

Mistä tuo mies sittenkin oli saanut voi-
man tuohon tekoonsa?

Urhoollisuudestaanko vaiko pelkuruudes-
taan? Tarpeestako näyttää meille, millainen
hän oikein oli? Heränneestäkö kunniantunnos-
taan? Mahdottomuudestako elää tytön kanssa?
Säälistäkö tyttöä kohtaan? Suurinko sankari
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vaiko suurin raukka? ... Ne ovat vain otsak-
keita kaikki nämä, ne eivät mitään selittäisi,
vaikka niihin saisikin vastauksen. En ym-
märrä sellaista enkä osaa sitä eritellä. Olen
vain nähnyt ilmiön ja kertonut sen
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Lienevätkö lapsuudenajan ilot ja surut
suuremmat kuin muiden ikäkausien, mutta
ainakin säilyy muisto niistä kauemmin ja
voimakkaammin kuin myöhemmistä elämyk-
sistä ja mielenliikutuksista. En muista kos-
kaan iloinneeni hillittömämmin, surreeni epä-
toivoisemmin ja tunteneeni syvemmin kuin
kaikkein varhaisimmassa lapsuudessani. Kyllä
kai aivot ovat koonneet itseensä kaikki muut-
kin kuvat elämän taipaleen varrelta, ahtautu-
neet täyteen näkemyksiä ja kokemuksia ja
liikutuksia, toinen toisensa taa, toinen tois-
taan tiiviimmiksi kerrostumiksi, mutta kun
niitä useinkin on vaikea saada esille erottau-
tumaan toisistaan, loistaa lapsuudenmuisto
niiden yli kuin revontuli pimeimmän pohjolan
periltä.

Eiköhän lapsen voimakkaimpia tunteita
liene ystävyys ja kiintymys? Ne ainakin
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minä löydän säilyneimpinä ja tavatto-

man miellyttävinä muistojeni vanhoista varas-
toista.

Varhaisin muistoni ei ole äiti eikä isä,
joiden hahmot vasta myöhään selviävät
eteeni, vaan hoitajani Pikku-Liisa ja eräs
minua vanhempi poika, jonka kanssa tein
ensimmäisiä retkiäni ulos maailmaan ja sain
siitä ensimmäiset vaikutelmani. Maailma ei
ollut siihen aikaan suuri. Sen minulle tun-
nettu osa oli suureen järvenselkään pistävä
niemi, jonka tuntemattomasta maailmasta
erotti raja-aita, minkä sisäpuolella oli pappila
peltoineen, pihoineen, niittyineen ja kotina-
ko ineen, ja ulkopuolella suuri ulkometsä.
Mutta se maailma oli siitä huolimatta täynnä
ihmeellisyyksiä, nähtävyyksiä, kokemuksia ja
mielenliikut uksia.

Olen kai tuossa noin neljän viiden vuo-
den vaiheilla. Seison polvillani tuolilla, nenä
litistettynä ikkunaan, jonka jäähän olen saa-
nut huoutuksi sen verran sulaa, että voin
nähdä ulos. Olen täysissä matkatamineissa
ja odotan, milloin »hevonen» ajaa rappujen
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eteen. Sitä ei vielä näy, mutta liiterin ovi
on jo auki. Kohta se tulee . .. Sen kaiken
muistan, jopa näenkin, vuosikymmenien takaa,
samoin kuin senkin, että koivut pihamaalla
kahden puolen porttikujaa ovat niin hui-
maavan korkeat, että latvat ja pilvet näyttä-
vät sekaantuvan toisiinsa . . . On kova pakka-
nen. Minut on puettu kaikkein lämpöisim-
piini, minulla on lammasnahkalakki ja korva-
laput, jotka ovat sidotut nauhalla leuan
alle, harmaa sarkanuttu ja niskanauhassa riip-
puvat kintaat.

Nyt se puhaltaa ulos liiterin mustasta
ovesta. Se »ylpeilee», s. o. kyömistelee kau-
laansa, pysähtelee ja karkailee. Minä tiedän,
että saverikot ja liisteet ritisevät ja aisatiuku
soi vimmatusti, vaikka en kuulekaan mitään
kaksinkertaisen ikkunan ja korvalappujeni läpi.
Minä jo karkaisin vastuuseen) mutta en saa,
sillä on sovittu, etten tule ulos, ennenkuin
kuuluu hirnunta rappujen edestä. Hän saa-
puu siihen, hirnaisee, muljauttaa silmiään ikku-
naan ja kun näkee minut, kuopaisee jalallaan.
Näen sen naamasta, että se panee: »lihahah!»
Siitä minä tiedän, että saan tulla. Minä lui-
sahdan alas tuolilta ja kaadan sen, törmäisen
kädet ojonä oveen ja sysään sen selkoseläl-
leen enkä pane kiinni, kuulen avaimen putoa-
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van, mutta en välitä, laukaisen kylmän pors-
tuan läpi rappusille ja komennan niin vihai-
sesti kuin voin: »Ptruu! Polle! Ptruu! Soh!»
— sillä se on näyttänyt aikovan lähteä ilman
minua. Se tottelee heti, peräytyy, hillitsee
itsensä kokonaan, pudottaa yhtäkkiä aisat
maahan ja pyörähtää minua peittelemään ja
asettelemaan mukavasti kelkkaan. Sitten se
antaa minulle ohjakset, jotka kulkevat sen
kainalojen alaitse niskan taa, ottaa aisat maasta
ja muuttuu taas hevoseksi, odottaen nykäi-
syäni ja käskyäni

— Eväs jäi, elkää menkö! huutaa kait-
sijamummu Pikku-Liisa ovessa ja juoksut-
taa nyytyn seville jalkojeni väliin ja sanoo
varottaen: — Lallu ei vain saa kaataa.

—■ Pollehan se on, panen minä närkästy-
neenä vastaan.

Lalluhan se kuitenkin oikeastaan on, kap-
palaisen poika, kun minä hänen isänsä apu-
laisen. Hän on minua koko joukon suurempi
poika, roteva, voimakas ja paksupohkeinen
pieksujalka. Hänellä on iso punainen tukka,
josta saa vetää niin paljon kuin tahtoo, kesa-
koiset punakat kasvot, pystynenä, kulma-
karvat vaaleammat kuin iho, pienet, tavatto-
man hyväntahtoiset ja aina ystävälliset por-
saansilmät, niin että minä uskallan riuhtoa
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häntä suitsista kuinka paljon tahansa, kun
sille päälle satun, ja huutaa ja ärjyä, aivan
niin kuin Matti oikealle Mustalle Ruunalle.

Lallulle saa ärjyä, mutta minä en ärjy
muuta kuin suotta. Sillä minä rakastan häntä
sanomattomasti, enemmän kuin ketään muuta
ihmistä maailmassa, enemmän kuin hoitaja
Liisaa ja äitiäkin. Hän ei ole ainoastaan
ihminen, joka hoitaa hellästi ja niistää nenät
ja puhdistaa lumet ja haastelee ja nauraa
ja osaa naurattaa, vaan hän on sen lisäksi
hevonen, joka vetää ja hirnuu. Hänellä on
hevosen voima ja ihmisen äly ja ymmärrys.
010 hänen kanssaan tuntuu turvallisemmalta
kuin äidin ja hoitajan kanssa. Se on toisen-
laista, jotain aivan erikoista turvallisuutta.
Heidän on kaikki pehmeää, kädet, povi, pol-
vet. Lallulla on kaikki lujaa, jäntevää. Eikä
hän kuitenkaan käske eikä määräile niinkuin
ne, vaan tottelee ja toimii nurkumatta, vas-
tustelematta saamiensa ohjeiden mukaan.
(»Nyt tuonne! Nyt tuonne!») Ei hän ikävysty
eikä haukottele eikä koeta, suotta huvittaa,
silloin kun ei ole itsellään hauska, ei koneelli-
sesti lallattamalla tai hihittämällä, niinkuin
vain pikkulapsia huvitetaan. Hän käsittää,
että on ero pikkulapsen ja pikkupojan välillä.

Lähtö pihasta tapahtuu, niinkuin sen
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aina täytyy hyvällä hevosella: puhaltautu-
malla täyteen laukkaan, niin että selkä suloi-
sesti retkahtaa ja käy kuin vihuri selkäpiin
läpi. Mutta sitten vauhti pian hiljenee, sillä
meillä on tänä päivänä pitkä matka edessä,
koko päivän taival, ehkä ollaan yötä-
kin tällä matkalla, ehkä palataan vasta
viikon päästä. Ennen on käyty vain
Riihelässä ja Rajaportilla saakka, mutta nyt
on määrä käydä edempänä, Oulussa asti.
Minä tiedän, että Oulu on kaupunki, josta
tuodaan suolaa ja sokeria ja renikoita ja että
sinne on kaksikymmentäviisi peninkulmaa.
Minä tiedän, mitä on suola ja sokeri jarenikat,
mutta minä en tiedä, mitä on kaupunki.
Minä tiedän, että Rappulasta Porttilaan on
peninkulma ja että toinen peninkulma on
Port tilasta Tuulimyllylään ja kolmas Rii-
helään ja neljäs Rajaportille, mutta minä en
koeta kuvitellakaan, kuinka paljon on kaksi-
kymmentäviisi peninkulmaa.

Eilen oli jo vähällä tulla lähtö Ouluun,
mutta Rajaportilla täytyi kääntyä takaisin,
kun ei ollut vällyjä eikä evästä ja kun rupesi
jalkoja paleltamaan.

Ei puhuta mitään, sillä Polle ei saa puhua,
ainoastaan hirnua juostessaan ja syytää jalko-
pohjistaan lunta silmille, ollakseen oikea hevo-
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nen. Levähtäessä ja syöttöpaikoissa minä
kuitenkin sallin Pollen muuttua Lalluksi, ren-
gikseni, joka tekee, mitä minä käsken, ja
joka siitä palkkioksi saa syödä minun eväi-
täni ja ryypätä maitoa pullosta. Saapi se
juoda kahviakin, jos Meikälässä ja Heikälässä
sattuvat keittämään. Mutta kun minä sanon:
»Soh Polle!» ja maiskautan, täytyy sen heti
muuttua hevoseksi.

Me kuljemme näin alkutaipaleesta vain
tuttuja seutuja. Nämä ensimmäiset paikat
ovat monesti ennen käytyjä, mutta nyt ei
ole aikaa niissä virkailla, nyt täytyy rientää.
Hurautetaan koivujen alaitse ja Ison-Portti-
lan läpipihan, sitten kuljetaan Elo-Aittalan
talon editse. Siellä ei asu muita kuin hiiriä
ja siellä on kissa isäntänä. Tuulimyllylä jää
vasemmalle ja on aina jäänyt, sinne ei saa
mennä, sen siipi saattaisi tarttua takin hel-
maan ja kiepauttaa niin korkealle, ettei mil-
loinkaan tulisi takaisin. Kun ollaan siinä,
f n kulettu kaksi peninkulmaa.

Siinä on alamäki petäikön läpi ja Polle
rietautuu menemään niin, ettei tahdo kelkassa
pysyä. Riihelän talot näkyvät! Riihelässä
on kolme taloa: Vanha-Riihi, Uusi-Riihi ja
Ruumenlato Vanha-Riihi on minun taloni,
minä olen sen isäntä, minun täytyy välttä-
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mättä käydä sitä joka päivä katsomassa.
»Ptruu, Polle!» Vanha riihi lämpiää. Varpus-
lauma pyrähtää sen edestä katolle. Puima-
vartta riippuu oven päällä ja pitää sitä raol-
laan, jotta savu pääsisi ulos. Minun täytyy
käydä katsomassa, onko siellä kaikki, niin-
kuin pitää. Kiepahdan sisään korkean kyn-
nyksen yli. Savu on melkein lattian tasalla,
ja minun pitää paneutua vatsalleni, jottei se
pistäisi silmään. Lyhteet risahtelevat savun
sisässä ylhäällä parsien päällä ja pitkä tähkä-
olki riippuu alas. Suuret puut palavat ku-
measti paukahdellen uunissa. Siinä on sano-
mattoman suloista ja lämmintä ja salaperäistä.
Ja minulta unohtuu kaikki muu.

Polle hirnahtaa, mutta minä en ole tietä-
vinäni. Antaa sen vain hirnua, minä vain
katselen, kuinka tuli syö suuria puita. Se
haastaa syödessään jotain, jota en oikein
ymmärrä. Polle hirnahtaa toisen kerran.
Sillä on kiire Ouluun. Tekisi mieli vielä kuun-
nella tulen puhetta, mutta täytyy kai kui-
tenkin lähteä.

Oikeastaan minä en enää välittäisi lähteä
koko Ouluun. Oikeastaan olisi paljoa haus-
kempi riisua Polle Lal!uksi ja mennä sen
kanssa Olkilatoon heittämään kuperkeikkoja
katosta lattiaan niinkuin eilen ja ennen. Polle
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näyttää olevan hiukan äksyllä päällä, ravis-
telee aisojaan ja kaapii lunta jalallaan. Ei
aina tiedä, onko se sillä päällä oikein vai
suotta. Minä tuskin saan sen päästetyksi
ja hypätyksi rekeen, kun se puhaltaa mene-
mään, niin että on vähällä paiskata riihen
nurkkaan. Minä ärjäsen: »Ptruu!» Silloin
se pysähtyy kokonaan, niin että olen lentää
suulleni. Minä sanon: »Soh!» ja silloin se taas
kyllä lähtee, mutta lönkyttää laiskasti ja vasta-
hakoisesti. Enkä minä saa sitä mitenkään
parantamaan vauhtiaan: vähän nykäistyään
se taas vain lönkyttää.

Riihelän takaa alkaa petäjikkö ja pitkä
taloton taival. Polle ei näy välittävän mi-
nusta vähääkään. Ei käännä kertaakaan
päätään jälelleen päin. Minä tahtoisin puhua
sen kanssa, mutta enhän saa puhua, kun
minä itse olen kieltänyt, että aisoissa ollessa
ei saa puhua, vaikka minä kuinka siihen
houkuttelisin. Tuntuu kuin olisi kauhean
kauan siitä, kun lähdettiin Riihelästä ja vielä
kauemmin siitä, kun oltiin kotona. Minua
alkaa arkiuttaa ja pelottaa. Tuolla näkyy
Rajaportti, mutta kauhean pitkän matkan
päässä, eikä se ole vielä puolimatkassakaan
Ouluun.

— Lallu! sanon minä, mutta se ei ole
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kuulevinaankaan. — Polle! — nyt se kyllä
tuntee nimensä ja kääntää vähän päätään
ja katsoa muljauttaa, mutta ei vieläkään
mitään virka. Minä tahtoisin jo kääntyä
takaisin, mutta en saa sitä sanotuksi.

-— Saat sinä sanoa jotain, jos tahdot.
Mutta se vain ravistaa päätään ja pai-

naa eteenpäin. Kuta kauemmaksi tullaan,
sitä hyljätymmältä tuntuu. Riihelää ei enää
näy eikä muutakaan kotipuolta. On sitä vaille,
etten pillahda itkuun. Siellä saattaa olla
isoja koiria ja irtonaisia isoja härkiä ja äkäisiä
pässejä ja jos mitä. — Olen vielä sillä ikä-
asteella, että kaikki tuntematon ja tietymä-
tön pelottaa. Poika pyrkii seikkailuihin,
lapsi karkaa kotiin, niinpiankuin tuntee uutta
ja outoa. Pellon takaa, rannasta, marjamet-
sästä hän rientää pihaan, tupaan, kun näkee
vieraiden tulevan, ja karkaa uunille pappia-
kin pakoon. Hänessä on pesävaisto voimak-
kain tunne, niinkuin ketunpojalla, joka kyllä
uskaltaa pesän suulle leikkimään, mutta ei
koskaan loittone siitä sen edemmä, kuin että
vähimmänkin risahduksen tai oudon äänen
kuultuaan ehtii sisään. Kuta lähemmä Raja-
porttia tulemme, sitä enemmän mieltäni ah-
distaa. Siinä on korkea, luja pisteaita. Sen
tuolla puolella on ulkometsä, synkkä ja sakea.
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Tätä edempänä en ole koskaan käynyt. Se
on minulle maailman laita. Polle pysähtyy
yhtäkkiä ja sanoo:

— Kah, siinäpä on kulkenut susi menn'-
yönä aitovartta .

.. tuoss' on istua vokotta-
nut, mutta eipäs ole vielä uskaltanut tulla
veräjästä sisään.

Minä en ole koskaan nähnyt sutta, muuta
kuin kuvassa, mutta minä tiedän, että se ottaa
koiria ja syö pieniä poikia. Ja parahtaen
kohti kurkkua itkemään minä huudan ja
vaadin, että meidän on hetipaikalla käännyt-
tävä takaisin .. . »ja jos sinä et lähde, niin
sinä olet paha poika ... ja minä lähden
yksin kotiin äidin 1u0» ... Ja minä hyppään
pois kelkasta ja alan juosta tietä pitkin. Mutta
Lallu saavuttaa minut ja nostaa minut kelk-
kaan ja minä tunnen vieläkin hänen voimak-
kaan otteensa, ja kuinka hän hellästi rauhoit-
taen pyyhkii kyyneleeni ja puhdistaa nenäni
ja iloisesti hirnahtaen ja hassutellen ja hyp-
pien kiidättää minua takaisin, — ja ennenkuin
tiedänkään, alkavat taas Riihelän talot näkyä.

— Mennäänkö Navettalan kaupunkiin?
— Mennään! Hei, mennään!
Ja pellon poikki hän karkuuttaa minut

sinne.
Matti tulee vastaan Mustalla Ruunalla
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tyhjää heinähäkkiä ajaen. Syntyy sama joka-
päiväinen juttu:

— Vaihdetaanko hevosia? kysyy Matti.
— Vaihdetaan väin, sanon minä.
— Paljonko maksat päällisiä? kysyy Matti.
— Minkätähden?
— Sentähden, että minun hevoseni on

puolta parempi kuin sinun.
— Minkätähden?
— Sentähden, että minun hevosellani on

neljä jalkaa ja sinun hevosellasi vain kaksi.
— Paljonko tahdot?
— Kolme sataa.
— Helpota kahteen.
— En helpota.
— Olkoon menneeksi. Tuoss' on.
Päällisten maksu tapahtuu niin, että minä

kolme kertaa paiskaan kintaani hänen rukka-
seensa, yhden paiskauksen jokaista satamark-
kasta kohti. Mutta kun kauppa on tehty,
niin kuuluu myöskin asiaan, että Matti alkaa
sitä katua, ruopii korvallistaan ja pyytää,
että se purettaisiin.

— Paljonko maksat purkaisia?
— Kaksi sataa.
— Liika vähän.
— Kolme sitten.
— Päästä, 'rahat.
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Purkaminen tapahtuu niin, että Matti
nyt vuorostaan lupsauttaa minua käteen, en-
sin päällisiksi ja sitten purkajaisiksi, kuusi
kertaa. Ja niin me taas jatkamme kukin
hevosellamme.

Navettalan kaupungissa on paljon taloja
ja paljon asukkaita. Siinä on monenmoisia
sokkeloita ja teitä. Kuletaan sen ympäri,
mennään kujaan, ajetaan ladon ja sikopah-
nan välisestä solasta. Ajetaan yläsillalle ja
sieltä takaisin hirveää myötämäkivauhtia.
Minä tiedän, että Oulun kaupunki on saman-
lainen kuin Navettalan kaupunki, vaikkakin
paljoa suurempi. Riisun Pollen Lalluksi,
sillä on turvallisempaa mennä navettaan hänen
kanssaan kuin yksin. Ei ole hyvä mennä

navettaan yksin. Vaikka iso härkä siellä
onkin kiinni, on se kuitenkin härkä.

Lähinnä lämpiävää riihtä on navetta
minusta maailman hauskin paikka. Siellä
on niin mukavaa ja pehmoista havuilla ja
pehkuilla täytetyllä lattialla. On kuitenkin
varminta pitää Lallua kädestä, sillä voisihan
tapahtua, että härkä pääsee irti. Kuta lujem-
min minä puristan Lallun kättä, sitä parem-
min pysyy härkä kiinni. Nyi; se makaa eikä
ole näkevinäänkään. Niillä näyttää kaikilla



»LALLU» 105

olevan niin hyvä olla kuin kissalla vasussa.
Ei kuulu muuta kuin märehtimistä. Koko
navetta märehtii. Leuat liikkuvat edes-
takaisin, sitten joku leuka pysähtyy, ja silloin
näkyy niinkuin joku mukula liukuisi kurkkua
myöten alas. Sitten ne taas alkaa. Ison nave-
tan toisessa päässä on pikkunavetta, lampo-
navetta ja vasikkain karsina. Oikeastaan
minä pyrinkin sinne. Siellä on kuin lasten
i uolella tuttavallista ja turvallista. Ei minua
pelota yhtään, kun vasikka nousee ja köyristää
selkänsä ja venyttelekse ja nostaa häntäänsä.
Uskallanpa koetella sen turpaakin ja antaa
sen nuolaista kättäni. Lampaat ovat kuin
vertaisia, melkein kuin leikkitovereita. Tekisi
mieleni heidän mielikseen pureskella kerppuja
yhdessä heidän kanssaan, ne ovat varmaan
makeinta ruokaa maailmassa.

Kana makaa seimessä. Lallu nostaa
sitä, sen alla on valkea muna. Vähän päästä
se nousee ja lentää kaakattaen orrelle, ja nyt
siellä on kaksi munaa. Lallu seisoo silmät
pyöreinä ja ihmettelee, mistä se sinne tuli.
Minä en tiedä eikä hänkään tiedä, se vain
tuli. Enkä koetakaan etsiä syytä. Lapsi ei
kysy syytä, ainoastaan toteaa ja tyytyy.
Voisi tapahtua mitä hyvänsä enkä minä sitä
ihmettelisi.
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— Oletko nähnyt lehmän lentävän? kysyy
Lallu.

— En, sanon minä, — mutta minä muis-
tan, että minä heti aloin kuvitella, kuinka se
tapahtuisi.

— Minä olen, sanoo Lallu.
— Mitenkä se lensi?
— Puiden latvojen päällä.
— Minnekkä se lensi?
— Niittylatoon.
— Ovestako sisään?
— Ovesta, ja sitten se rupesi sinne maata

ja söi, ja kun se oli syönyt mahansa täyteen,
niin se lensi yläluukusta ulos.

Olin heti täysin selvillä siitä, kuinka se
oli tapahtunut.

— Entä sitten?
— Sitten ei mitään.
Istumme siinä lämpimässä navetassa ja

tuumailemme edelleen ja imemme eväsnekkuja
posket pullollaan.

— Mikä lehmä se oli?
— Tuo Omena.
— Etkö ole nähnyt Punikin lentävän?
— En.
— Minäpä olen.
— Mitenkä se lensi?
Minä kerron nähneeni Punikin lentävän
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— aivan niin kuin Lallu oli kertonut Omenan
lentäneen.

— Olen minä nähnyt koko karjankin
lentävän, parvessa niinkuin varikset.

— Elä narraa.
Se ei merkitse sitä, etten uskoisi,

vaan päinvastoin, että minä uskon.
— Muniiko lehmälintu?
— Munii se.
— Entä härkälintu?
— Munii sekin.
— Sillä mahtaa olla hyvin suuri muna.
— Pitäisi olla suuri se pata, jolla sen

munia keittäisi.
— Saunan kokoinen kattila.
— Suuri pitää olla sekin, joka ne söisi.
Koetan kuvitella, kuinka suuri sen pitäisi

olla, joka söisi bärkälinnun munia niinkuin
minä kananmunia, mutta silloin yhtäkkiä nou-
see härkä ylös siellä navetan toisessa päässä.
Koko muu navetta tekee samoin. Ne tuhki-
vat ja kalistelevat kytkyitään.

— Ota minut syliin ...

Lallu kantaa minut ovelle. Minä käpris-
täyn hänen kaulaansa ja tunnen suloisen
turvallisuuden tunteen nivelissäni varpaihin
asti. Täytyy kulkea ihan härän ohitse.

— Taputa Ukkoa lautaselle.
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Minä irroitan toisen käteni Lallun kau-
lasta, kurkottaun ja taputan kuin taputankin.
Se on urotyö, minä tunnen tekeväni jotakin
aivan erinomaista ja minä ihmettelen itseäni,
etten sen enemmän pelkää. Minä teen sen,
vaikka selkäpiitäni karmaisee ja poskissa kihel-
möi, niinkuin silloin, kun minua saunassa
valellaan haalealla vedellä.

Ennenkuin taas muutan Lallun Polleksi,
mietimme, mihin sitten menemme. Päätetään
ajaa ensin Meikälään ja sitten Heikälään,
aivan niin kuin eilen, ja sittenpähän nähdään
minnekkä sieltä.

Meikälä on meidän rakennus, missä on
tupa toisessa päässä, ja meidän kamarit ja
kyökki toisessa päässä, porstua väliä. Heikälä
on heidän rakennuksensa. Me emme aja
isoa tietä pihaan, josta olimme lähteneet,
vaan takateitä aittojen ja liiterien solitse,
joihin olemme tehneet omat uramme, taka-
pihalle takarappujen eteen. Tulemme kuin
vieraaseen taloon, jossa emme tunne ketään
eikä kukaan meitä. Menemme tupaan, istumme
penkille pöydän ja oven väliin. Se ei ole Liisa,
joka ottaa leipiä uunista, vaan jonkun vie-
raan talon emäntä.

— Mistä kaukaa on vieraat? se kysyy.
— Hinttulan Tinttulasta.
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— Hinttulan Tinttulasta.
Lallu keksii joka kerta uuden kummalli-

sen nimen ja minä kertaan sen.
— Minnekkä kauas on matka?
— Rittulan Ratulaan.
— Rittulan Ratulaan.
— Saisiko talosta ryyppäämistä?
— Saahan sitä ja saa ruokaakin, jos

haluttaa.
— Meillä on itsellämme eväs.
Liisa haastattelee minua niinkuin aika-

miestä ja minä vastaan samaan tapaan.
— Kuka se on tämä toinen mies?
Hauskuus on siinä, ettei Liisa ole tunte-

vinaan Laihia, mutta varsinkin siinä, että

hän sanoo: tämä toinen mies.
Me syömme voileipämme ja ryyppäämme

maitoa. Piiat kulkevat edestakaisin joissain
tavallista tärkeämmissä hommissa. Täti Lau-
rakin on taas tullut. Se on suntion emäntä.
Se tuli jo eilen. Se on se, joka tuo pieniä lap-
sia joka taloon, niinpiankuin kerkiää. Se
makasi viime yönä äidin kamarissa ja minun
täytyi maata toisessa kamarissa isän sän-
gyssä.

Sitten me lähdemme taas, menemme Mei-
kälästä Heikälään, heidän pytinkinsä päitse
heidän puutarhaansa, jossa meillä on lumi-
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linna ja monenmoisia teitä ja polkuja puiden
ja marjapensaiden lomitse. Sinne katsoo
meitä ikkunasta ja nyökyttää meille iso valkea
parta ja korkea kalju otsa, jolla on lasisilmät
ja piippu hampaissa. Se on Lallun hyvin
vanha pappa, joka ei milloinkaan tule ulos
eikä milloinkaan käy pihalla niinkuin muut
ihmiset. Toisen kamarin ikkunan edessä
on aina valkoiset uutimet, joita ei milloinkaan
siirretä syrjään. Siellä sairastaa Lallun mamma.
Minä pääsin eilen pujahtamaan hänen huonee-
seensa. Hän makasi korkeaksi laitetulla sän-
gyllä, päässään valkoinen myssy. Käsi riip-
pui rentona alas. Sen alla lattialla vuoteen
vieressä oli astia. Laura hommasi siinä jotain.
Kun se näki minut, huusi se vihaisesti: »Vie-
kää pois se poika.» Minä kuulen suoniraudan
napsauksen ja ehdin nähdä verta ruiskahtavan
paksusta käsivarresta, mutta sitten minut
retuutetaan pois, vaikka huudan.

— Minkätähden sinun äitisi on niin sai-
ras? kysyn minä ikkunan alla.

— Sinunkin äitisi tulee pian sairaaksi,
sanoo Lallu.

— Ei tule.
— Kyllä se tulee, hyvin sairaaksi.
— Ei tule .

.
. sinä narraat ... et saa . . .

minä tahdon kotiin.
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— No, ei tule ... ka, ei tule!
Se aikoi narrata, mutta eipäs uskalta-

nutkaan. Äiti ei saa tulla niin sairaaksi, että
minut ajetaan pois hänen luotaan enkä saa
olla sisällä, kun hänestä lyödään suonta.
Tulemassa ollut itku vaihtuu voiton tuntee-
seen. Ja siitä minä yhtäkkiä tulen hyvin
mahtavaksi, niin että käsken ja komennan
ja riuhdon ohjaksia ja ajan hankeenkin. Polle
tottelee nöyrästi, kulettelee minua minne vain
vaadin: takaisin pihaan, tallin ja liiterin taa
ja sieltä Meikälän ja Heikälän solalle, josta
menee tie saunaan ja nuottikodalle ja ran-
taan.

Siinä hän yhtäkkiä unohtaa olevansa
hevonen ja huudahtaa:

— Koivuniemen miehet ovat nuotalla
meidän rannassa!

Hän rientää täyttä karkua sinne saunan
editse ja nuottikodan ohi. Minulta pääsee
suitset kädestä ja minun täytyy pitää kelkan
laidasta kiinni pysyäkseni. Hän on kuin
pillastunut eikä pysähtyisi, vaikka pyytäi-
sinkin. Yhtäkkiä hän päästää aisat ja jättää
minut kelkkaani jäälle ja loikkaa avannolle
sekaantuen siihen myllerrykseen, mikä siinä
on. Minä en saa selkoa siitä, mitä se oikein
on. Se on vain jotain käsien ja hartiain ja
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jonkun suuren ja märän myllerrystä ja kiih-
keätä polskutusta. Minun kelkkani on luisu-
nut reen viereen, jossa on vasuja ja kontteja
ja jonka edessä seisoo hevonen ja pureksii
heiniä. Lallu on minut kokonaan jättänyt,
temmannut mieheltä tarpoimen ja polskut-
taa vimmatusti, samalla kun miehet lappavat
sitä suurta ja märkää jäälle. Minä olen niin
tyrmetyksissäni, etten älyä edes ruveta itke-
mään. Tunnen ensi kerran sen, mikä sitten
niin monta kertaa on uudistunut: täydellisen
avuttomuuden, jälellejäämisen, kykenemättö-
myyden pysyä perässä ja olla mukana ja mil-
lään tavalla ryhtyä asiaan. Se on jotain omi-
tuista, merkillistä, yliluonnollista, outoa tou-
hua, ulkopuolella minua, minuun niin kuulu-
matonta, etten ole edes utelias tietämään ja
ottamaan selkoa siitä, mitä se on. Minä tuijo-
tan vain koiraan, jonka yhtäkkiä olen huo-
mannut "käppyrässä jäällä, ja koetan olla
niin hiljaa, ettei se huomaisi minua eikä tulisi
luokseni. Sillaikaa touhu on vähitellen hil-
jennyt. Ne nostelevat sitä suurta ja märkää
jäältä rekeen.

— Tule katsomaan, sanoo Lallu.
Kun en saa liikahtaneeksi enkä mitään

sanoneeksi, tulee hän ja nostaa minut kaina-
loista ja asettaa seisomaan vasun viereen,
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jossa sätkii suuria litteitä kaloja. Minä huo-
maan ne, mutta vielä enemmän kiinnittää
huomiotani suuri, musta avanto, jonka ääressä
seison. Veden pinnalla kelluu joitain pieniä
kuolleita kaloja. Isot miehet, joilla on märät

nahkaiset esiliinat ja jotka eivät ole minua
näkevinäänkään, nostavat kalavasun reen se-
ville ja ajavat pois. Koira nousee ja lähtee
heidän jälkeensä. Minä seison yhä siinä,
mihin Lallu on minut asettanut. Se katsoo
reen jälkeen, ne huutavat sille jotain, se ottaa
jotain jäältä ja juoksuttaa heidän jälkeensä.
Silloin minä, luullen, että se aikoo minut
jättää tähän avannon reunalle ja mennä hei-
dän mukaansa, laukean ja huudan: »Lallu,
et saa mennä!» Se ei kuule. Mutta minulla
oli yhtä kaamea hetki kuin silloin, kun näin
suden jälet. Silloin pääsin pakoon, nyt olen
siinä kuin naulittuna ammottavan avannon
ääreen. Mutta Lallu tulee takaisin, kantaa
minut taaskin kelkkaan, ja taas uudistuu se
sama suloinen tunne, sitä suurempana, kun
hän minut pyyhittyään ja siistittyään vakuut-
taa: »Elä sinä pelkää, enhän minä toki sinua
jätä.»

Paluumatkalla pistäymme saunaan. Siellä
on jo melkein pimeä, paitsi mitä lämpiävä
kiuas valaisee lauteiden alle.



114 JUHANI AHO

— Tuolta sitä sinäkin olet tullut maail-
maan, sanoo Lallu.

Minä tiedän sen jo, hän on jo ennenkin
sanonut sen. Minä tiedän vähän lisääkin.
Minä tiedän, että täti Laura käy ne täältä
ottamassa, kaikki maailman lapset, kun ne
tulevat, ja viepi ne mammoilleen.

— Minäpä näin, kun se sinut otti.
— Narraat.
— Sinä juosta vikitit saunasta sitä vas-

taan, ja minä näin, mitenkä se sieppasi sinut
syliinsä ja vei mammasi luo.

— Etpäs nähnyt.
— Koskapa olin silloin puutarhan aidan

takana viinimarjoja syömässä.
— Eihän talvella ole viinimarjoja.
— Silloinpa ei ollutkaan talvi niinkuin

nyt, vaan kesä, etkö muista?
Minä alan muistaa, — minä muistan

aivan selvästi, kuinka minä tulin lauteiden
alta, kuinka sauna noin lämpisi, kuinka ovi
oli noin raollaan, kuinka minulla oli paitakin
päällä, kuinka minä kiipesin kynnyksen yli
ja kuinka Laura täti tuli vastaan valkoisessa
yöröijyssään ...

Alkaa tulla liika lämmin ja savukin pis-
tää silmään.
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Ja sitten minä vielä muistan siitä päi-
västä, että se päättyi Lallun ullakkokama-
riin. Minä muistan, kuinka hän selässään
kantoi minut sinne jyrkkiä rappuja pimeän
ullakon läpi. Siellä on minulle jo tehty tila
hänen sänkyynsä ja minä jään yöksi sinne.
Kysyn, miksi minä en mene kotiin yöksi?
Siksi, että sinne on niin pitkä matka, ettemme
enää ehtisi. — Eihän pihan yli ole pitkä
matka. — Ei pihan yli, mutta meidän täytyy
palata vanhoja jälkiämme, samaa tietä, jota
olimme tulleet, ensin saunalle, sitten avan-
nolle ja Navettalaan ja Riihelään j. n. e. Niinpä
niin, nyt minä ymmärrän. Olimme aina teh-
neet niin näillä retkillä.

Meille tuodaan tänne illalliseksi voileipiä.
Huone on ihmeitä täynnä. Seinällä on poron sar-
vet ja pyssy ja teeren kuvia ja jahtitorvi, jota
saan töryyttää. Lallu riisuu minut ja panee
astialle ja nostaa minut sänkyyn selkänsä
taa. Ennenkuin nukutaan, kertoo hän mi-
nulle satuja veden ukosta, jonka valtakun-
taan olisi päästy nuotta-avannosta, jos olisi
tahdottu, kun vain olisi käännetty takki
nurin ja pantu hattu ylösalaisin päähän. Siellä
on suuria saleja ja pitkiä pihoja ja keltaisia
hevosia ja sinisiä lehmiä kultaisissa pilttuissa
ja hopeisissa kytkyvissä ja lehmät lypsävät
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makeata sokerimaitoa, johon kohoo siirappi-
kermaa.

— Onko siellä susia?
— Siellä on susia, mutta ne ovat niin

kesyjä kuin koirat, eikä niitä tarvitse pikku-
poikainkaan pelätä, koska ne ovat mykkiä
kuin kalat, eivät osaa haukkua eikä purra,
ainoastaan häntäänsä heiluttaa.

Kietaisen käteni Lallun kaulaan. Sen
poski ei pistä niinkuin isän. Herään yöllä.
Lallu antaa minulle juomista ja juodessani
minä näen kuun paistavan ikkunasta sisään.

Kun aamulla herään, on Lallu poissa
ja vuoteen vieressä seisoo Liisa ja pukee minut
ja vie alas.

— Nyt mennään katsomaan pikku veljeä,
joka tuli viime yönä, sanoo Liisa.

— Minäpä tiedän, mistä se tuli, saunan
lauteiden alta, puhelen minä pihan yli men-
täessä. — Mutta oliko sillä paita päällä?

— Tuon pojan! nauraa Liisa ja tempaa
minut syliinsä ja kantaa sisään.

Lallua en sen jälkeen nähnyt. En saa
muististani hänestä mitään kuvaa senjälkeen.
Luultavasti meni hän kouluun ja me muu-
timme toiseen pitäjään, ennenkuin hän kesällä
palasi.



PIKKU LIISA.

Toinen kaikkein varhaisimman lapsuuteni
muistoja on ensimmäinen hoitajani, Pikku-Liisa.
Oli rajaton se lyhytaikainen kiintymys, joka
minulla oli häntä kohtaan. Hänen piti aina
olla läheisyydessäni, kuultavissa, nähtävissä
ja koskettavissa. Luultavasti se on yhtdstä
kaikille ensiksisyntyneille, joiden on täytynyt
jo varhain väistyä äidin helmoista toisten
nuorempain tieltä ja hakea turvaansa hänen
sijaisensa suojasta niinkuin sorsanpoikasen,
joka oman emon tultua ammutuksi juoksee
vettä pitkin sinne, missä kuulee toisen emon
änkättävän, olipa se sitten tavi tai telkkä.

Semmoinen hoitaja on tavallisesti van-
hanpuoleinen, lapseton nainen, joka toisen
lasta vaaliessaan myöskin vaalii ja tyydyttää
omaa tyydyttämättä jäänyttä äidin tunnet-
taan, mikä hänessä usein on kiinteämpi ja
voimakkaampi kuin äidin omaan lapseensa.
Hän antautuu kokonaan hoidettavalleen, nou-
dattaa hänen mieltään ja oikkujaan kaikessa



118 JUHANI AHO

ja pyTkii pyrkimällä voittamaan hänen kiin-
tymystään. Lapsi sen oivaltaa ja palkitsee.
Heistä tulee salaliittoutuneita kaikkia muita,
myöskin äitiä vastaan. Mitä äidiltä ei riitä
antaa tai minkä hän kieltää, sen hoitaja salaa
antaa ja myöntää, ja varsinkin juuri sen.
Hän säästää hänelle oman maitotilkkansa ja
voikipenensä, syö itse suolaa leipää ja ryyp-
pää vettä päälle. Hän puraisee poikki saa-
mansa sokerinokareen ja pistää toisen puolen
siitä lapsen suuhun ja toisen taskuunsa —

vastaisen varalle. Aina on hänellä kätköis-
sään jotain hyvää varattuna »raukalle». Kun
äiti toruu tai kurittaa — kai syystä kyllä-
kin — lohduttaa ja viihdyttää hoitaja selän
takana, tai . tempaa pahankurisen kesken kai-
ken pois ja vie hänet katsomaan jotain, kis-
saa tai koiraa tai lampaita tai vieraan he-
vosta portin takana, tai vie puutarhaan ja
poimii mansikan marjamaasta tai taittaa her-
neenpalon kielletystä penkistä.

Hän mukautuu hoidettavansa kaikkiin
oikkuihin, orjuuttaa itsensä melkein mihin
tahansa. Hän antaa purkaa surkean palmikko-
saparonsa ja hajoittaa harmahtavan tukkansa
ja kääntää turkkinsa nurin ja rupee möröksi,
jota lapsi suvaitsee pelätä; tai hän antaa

kaataa itsensä, hyppiä vinossa köyryisessä
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selässään, potkiakin itseään, ja on itkevinään,
että koskee — niinkuin ehkä saattaa tehdä-
kin — jotta potkijan olisi hauska nauraa.
Hänen kärsivällisyytensä on loppumaton,
vaikka minä loppumattomasti häiritsen hänen
töitänsä, sotken hänen kuontalonsa, tai lip-
sautan nuoran hänen rukkinsa pyörän päältä,
tai vetäisen sukkatikut neuleesta. Hänen
pelottavin uhkauksensa: »Maltahan, kun sa-
non äidille», ei koskaan toteudu, ja hänen
ankarin nuhteensa: »Voi kuitenkin tuota

kuritonta poikaa», on ihaileva kehoitus jat-
kamaan.

Luultavasti oli minunkin kiintymykseni
kokoonpantu kaikesta tämmöisestä — en
muista niin tarkoin — mutta sen muistan,
mikä hänen rakkautensa rajaton ilmaus eri-
koisesti minua liikutti. Hän oli kaltannut
kaiken päivää villoja, kooten lcpereitä suu-
reen vasuun. Illalla oli vasu täynnä. Minut
oli riisuttu, mutta paitahihasillani minä vielä
kirmailin huoneessa yli pöytien ja tuolien.
Seisoin pesukaapin päällä, jonka edessä oli
leperevasu. — »Saanko hypätä leperevasuun ...

anna, hyvä Liisa, minun hypätä ..
. hyväkulta

Liisa!» j. n. e. — yhä hellemmin ja hellem-
min. — »Eihän toki, eihän toki mitenkään
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leperevasuun» — mutta minä kiristin hänen
sydäntään yhä tiukemmin nähdessäni, että
lupaus jo oli heltiämässä. — »Hyppäähän
sitten tämä kerta!» — ja minä hyppäsin,
upoten päätäni myöten villoihin ja riemusta
villiintyneenä pelmuutellen niitä ympäri lat-
tiaa. Hän tempasi minut sänkyyn ja kietoi
peitteen kireästi ympärilleni, etten päässyt
jäsentä liikauttamaan — mikä vaihteeksi tun-
tui minusta tavattoman suloiselta, ja ryhtyi
sitten karttaamaan sotkosta uudelleen, istuen
siinä luultavasti koko yön, koska hän aamulla
herätessäni torkkui samoilla sijoillaan, kai-
tat helmassa. Kavahdin häntä kaulaan ja
suutelin ryppyistä poskea ja lupasin, etten
enää milloinkaan tahdo hypätä leperevasuun.
— »Saathan sinä, saathan sinä vastakin»,
sopersi hän, kyyneltä pyyhkien.

Meidät erotettiin. Eräänä kylmänä talvi-
aamuna jäi Liisa seisomaan reen sijalle, seu-
rattuaan kannoilla mukana niin kauan, kun-
nes yhä kiihtyvä vauhti pakotti hänet pudot-
tautumaan tiepuoleen. Minä ajoin lämpi-
miin nahkasiin käärittynä uutta kotia kohti
huomio kiintyneenä tiepuolen ihmeihin ja
vasta illalla maata pannessa muistaen riisu-
jani ja tuudittajani. Nousi meteli: ■— »Minä
tahdon Liisan luo!» — »Liisa tulee huomenna . .
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Liisa tulee . ..» Mutta ei Liisa tullut huo-
menna eikä ylihuomenna.

Eräänä päivänä, luultavasti seuraavana
kesänä, minä istun hiekkalaatikossa aitan
seinämällä päiväpaisteessa. Siitä näkyy pi-
han yli portti ja suora kuisti maantielle saakka.
Siitä voi hiekkahuoneita rakentaessa aina tuon

tuostakin vilkaista, tuleeko joku ja kuka
tulee. Sieltä tulee, varsinkin näin lauantaisin,
akkaa, ukkoa, kerjäläistä kyökin puoleile ja
asiamiestä isän luo. Ne tulevat verkalleen,
eivät koskaan avaa porttia, vaan kiipeävät
aidan yli lautoja myöten. Nyt sieltä taas
tulee joku, pikku mummu kuka lie, sukkaa
kutoen, kontti selässä. Portin takana se
laskee hameensa helmat alas, suorii niitä
kauan ja silittelee poimuja ja koettaa sitten
päästä portista sisään, mutta ei osaa sitä
avata. — »Nouse sinä, mummu, aidan yli,
koska et kuitenkaan osaa porttia avata!»
huudan minä, ja se tottelee ja kompuroi aidan
yli, jalassa Upokkaat. Silloin minä hänet
tunnen. Rintaani kouristaa riemu, jonka
heijastusvaikutus tuntuu siinä vielä viiden
vuosikymmenen kuluttua: — »Pikku Liisa!»
kirkaisen minä, kirmaisen ylös, menen kuin
tainnoksiin, josta herään vasta sitten, kun
rinta on iskenyt rintaan niin, että tekee kipeää.
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Olen käpristäytynyt hänen syliinsä, kädet
kaulaan puristettuina, jalat tempoen ja pot-
kien. Painan häntä maahan, putoan pois,
karkaan uudelleen syliin, taas maahan, riuh-
don häntä kädestä, reuhdon ja ulvon hänen
ympärillään kuin koiran penikka, pyöritän
häntä, pyörryn itse ja pyörrytän hänet, kun-
nes toinnumme hoipertuneina aidan viereen
heinikkoon.

Minä riistän hänet siitä sisään, vien hä-
net saliin, panen hänet sohvalle istumaan
ja vaadin, että hänelle pitää tehdä tila vieras-
kamariin piispan sänkyyn silkkipeitteen alle.
Hänen täytyy syödä meidän pöydässä eikä
kyökissä. Siitä ei tule mitään, hän ei tahdo
eikä äitikään näy oikein tahtovan. Äiti ei ole
oikein iloinen hänen tulostaan, en tiedä miksi.
Minä suostun siihen, että hän kyhnähtää
lattialle vuoteeni viereen ja lupaa maata siinä
koko yön.

Aamulla löydän hänet saunan penkiltä
nukkumasta. Minä herätän hänet armotta
ja torun häntä siitä, ettei hän ollutkaan minua
pukemassa. Hän lepyttää minut eväillään.
Hänellä on ohralettuja ja palvattua lihaa
ja tylppä linkkuveitsi, jolla hän viiltää voita
lettujen päälle — mikä kaikki kutsuu kielel-
leni veden vielä viiden vuosikymmenen takaa.
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Hänen vaatteissaan on sama savupirtin suloi-
nen tuoksu mikä ennenkin.

En muista hänestä sitten muuta, kuin
että kun hän eräänä iltana puhui poislähdöstään,
minä sukkanauhasta sidoin hänet sänkyni
jalkaan, ettei karkaisi. Mutta aamulla hän
kuitenkin oli poissa, en löytänyt häntä sau-
nasta enkä mistään. Juoksin itkien ja hänen
nimeään huutaen maantielle, mistä minut
väkisin retuutettiin pihaan. Kai pian taas
viihdyin ja tyydyin. Luultavasti lahjottiin minut
lakeripalalla tai puolukkahillolla kerman ja so-
kerileivän kera. Se ei kuitenkaan jäänyt
hänestä viimeiseksi muistokseni. Minulle jäi
hänestä ainaisena muistona elinaikainen miel-
tymys savupirtille tuoksuviin vaatteihin ja
ohralettuihin ja palvattuun lihaan, ja minun
rinnassani läikähtää lämpimästi yhä vieläkin
joka kerta, kun minua vastaan tulee pikkui-
nen vanha vaimo, sukkaa kutoen, kontti
selässä ja Upokkaat jalassa ja niskassa laiha
saparopalmikko.
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Isälläni oli hyvä ystävä, Piekäinen Piela-
vedeltä, joka pari kolme kertaa vuodessa
tuli meille käymään ja viipyi useita vuoro-
kausia. Hänellä oli kerran mukanaan koira,
nimeltä Otti. Meistä tuli heti sen kanssa
hyvät ystävät. Me telmimme ulkona, vedimme
väkikarttua, jonka se toi, kun minä nakkasin,
ja jota se sitten hauskasti häristen kiskoi
minulta pois. Me teimme retkiä piha-aidan
taa vasikkahakaan, jossa aina oli kotiorava
haukuttavana ja myyrän koloja kaivettavana.
Kun kylän siat tulivat portin taa tonkimaan,
annoimme me niille ihanan yhteiskyydin lehti-
kujaa myöten maantielle ja maantien taa.
Iltaisin, kun ukot juttelivat uskonasioistaan
ja hurskaat eukot istuivat hartaasti kuunnel-
len oven suussa kynnyksellä tai pimeässä
salissa, me Otin kanssa kellimme isän ka-
marin lattialla. Minä ruopottelin sitä vat-

saan ja se kehräsi jalallaan.
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Se söi minun kädestäni, tulipa omasta
alotteestaan pyytämäänkin minulta voileipääni,
näppäsipä sen välistä tarjoamattanikin — mikä
oli pettämätön todistus siitä, että se nyt
tunnusti minut isännäkseen, sillä tullessaan
se oli ollut niin tyly ja ylpeä, että sille kel-
pasi kakku ainoastaan Piekäisen kädestä. Yöt
se makasi ulkona kärryissä, istuimen alla.
Mutta kun se eräänä sateisena iltana tuli
sisään eikä käpristäytynytkään isäntänsä lat-
tiavuoteen viereen, vaan hyppäsi minun jalko-
pohjiini, niin heräsi minussa huima toivo
saada Otti ikuiseksi omakseni.

Vaikka minä siihen asti turhaan olin
kärtellyt itselleni koiranpenikkaa — koska
sisareni oli saanut kissanpojan — ei pyyntöni
nyt kohdannutkaan vakavampaa vastarintaa,
ei vanhempieni puolelta eikä Piekäisenkään,
joka sanoi heti: — »Saathan sen, rakin, kun
vaan jäänee». Olin varma siitä, että Otti
jää, kun vain saa luvan. En silloin vielä
aavistanut, mikä minulle sittemmin kyllä sel-
visi, mistä syystä suostumus oli' ollut niin
helppo antaa. Tietysti ei niistä kukaan muu
kuin minä uskonut, että koira jää isännäs-
tään. Kuitenkin ne olivat olevinaan avul-
lisia sen pysyttämisessä. Meidän oli mentävä
renki Pekan kanssa metsään ja otettava Otti
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mukaan, ja sillaikaa kun me olemme siellä,
lähtee Piekäineu. On varminta ennen pihaan
tuloa sitoa koira, ettei se pääse vereksille
jalille.

Mentiin siis siinä hyvässä uskossa met-
sälle, ja oikein eväiden kanssa. Otti haukkui
meille oravan ja me häärimme sen kanssa
puulta puulle, nakellen kurrea kivillä ja kali-
koilla. Kun se oli kadonnut näkymättömiin
ja saavuttamattomiin suuren kuusen latvaan,
istuimme syömään voileipiä, joista Otti sai
parhaan osan. Sitten kaivettiin myyrän
pesiä ja syötiin puolukoita, joita oli mättäät
punaisenaan. Ihmeekseni ja ihastuksekseni
osasi Ottikin syödä puolukoita suoraan mät-
täästä. Se se vasta on veitikka koirakseen,
haukkuu oravia, kaivaa myyriä, poimii mar-
joja ja — Pekka lisäsi — »mene tiedä onkii
vielä ahveniakin». En välitä Pekan pistok-
sista, ja mikseipä se osaisi kaapata käpäläl-
lään ahventakin matalalta rannalta. Pekka
ei koko aikana ole katsonut oikein suosiolli-
sin silmin minun koiraani, ja jurnuttaa nyt
pihaan mentäessä taas, että eiköhän olisi
aika alkaa panna vasikkaa kytkyeen. Mutta
minä olen saanut päähäni, etten panekaan
kiinni Ottia, Otti jää meille mielelläänkin,
sille tulisi meitä ikävä, jos se vietäisiin pois.



YSTÄVÄ — JOKA PETTI 127

Olisi kai se jo mennyt entisen isäntänsä jäl-
keen, jos mennäkseen. On se siksi viisas,
että se tietää sen jo lähteneen. Se luulta-
vasti ymmärtää puheenkin.

Mutta kun Otti yhtäkkiä loikkaa koti-
aidan yli, tulee minulle hätä. Se on jo huo-
mannut, että heidän kärrynsä ovat poissa.
Se kiertelee pihamaalla turpa maassa, käväi-
see tallin ovella, joka on kiinni, sieltä yhä
kiihtyvää vauhtia kyökkiin, mutta tulee heti
ulos, ennenkuin minä ehdin sulkea oven.
Minä kutsun ja mairittelen, mutta se ei ole
näkevinään eikä kuulevinaan. Nyt se menee
turpa maassa ja vähän vikisten portille päin.
Silloin minä teen viekkaan tempun, olen itse
etsivinäni maasta jotain, hyökkäilen sinne
tänne ja sesettelen ja vikisen. Otti syöksäh-
tää siihen ja tulee niin lähelle, että saan kaa-
patuksi sen kaulasta kiinni. Saan pidetyksi
sitä niin kauan, että Pekka joutuu avuksi,
ja me sidomme Otin. Minä pitelen ja Pekka
sitoo. Otti hyökkää kaikella voimallaan por-
tille päin, mutta nuora pitää.

110 voitostani loppuu kuitenkin lyhyeen.
Tosin Otti ei enää tee vastarintaa, se antaa
vastustelematta taluttaa itseään tupaan ja
sitoa penkin jalkaan, mutta välimme hänen
puoleltaan ovat iikki. Se ei ole minusta tie-
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tääkseenkään, ei katsahda niin puolella sil-
mällä, ei vahingossakaan heilauta minulle
häntäänsä, kuinka häntä otitellen, sesetellen
ja silitellen. Se ei koske mihinkään, mitä minä
sille tarjoan, Pekan kädestä se vielä maistaa
jotain, mutta ei minun. Se kyllä tietää, että
vaikka Pekka olikin sitä sitomassa, oikea
syyllinen kuitenkin olen minä. Se täydelli-
sesti halveksii minua, ei rupea edes tyynylle,
jonka sille tuon, vaan makaa mieluummin
kovalla lattialla liikkumatonna turpa käpä-
lien välissä ja tuijottaa oveen. Kun olen
mennyt ja jättänyt sen yksin, kuulen oven
takaa, kuinka se itkee.

Koetan useampana päivänä parastani. Ei
mikään auta. Juoksutan sitä lopulta maan-
tiellä. Niin kauan kuin mennään poispäin,
se juoksee edellä iloisesti ja häntä kiveränä,
vetää minua vimmatusti mukanaan, nuuskii
ja tekeepä tehtävänsäkin, mikä minusta sen
puolelta on ilmeinen suosionosoitus minua
kohtaan, niinkuin semmoinen oli ollut minulta
hoitajaani kohtaan pienenä ollessa ennen
maata panoa. Näin, niin kauan kuin juok-
semme poispäin kirkolle päin. Mutta kun
käännyn kotiin, lyykähtää kaikki ennalleen.
Otti ei juokse enää edellä, vaan laahustaa
perässä, alakuloisena ja vastenmielisesti, häntä
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lerpallaan. Taputtelen ja kiihoittelen sitä
turhaan, se pistää juoksuksi ainoastaan pa-
kosta. Se kai luuli, että minä lähdin viemään sitä
sen kotiin ja että minä taas sitä narrasin.

Minua alkaa säälittää, kun isäkin sanoo,
että mitähän sinä meinaisit, jos minä veisin
sinut Piekäälään ja jättäisin sinne ja Pie-
käälän poika kytkisi sinut penkin jalkaan.
— »Minäpä en olekaan» — koira, aioin sanoa,
mutta jäi sanomatta. Minä tunnen, etten
koskaan tule voittamaan sen luottamusta ja
ystävyyttä, niin kauan kuin pidän sitä van-
gittuna, ja niin kauan kuin se ei ole unohta-
nut petosta, jonka avulla sen vangitsin.

Päästän sen siis irti, menköön, jos menee,
mutta ihme ja kumma, se ei menekään. Niin-
kuin ei meidän välillämme olisi ollut mitään
väärinkäsitystä se juoksee iloisesti kanssani
portin taa haukkumaan sikoja, joiden päälle
sen usutan. Me ajamme ne taas niinkuin
ennenkin maantielle ja maantien taa ja pa-
laamme yhdessä takaisin. Otti juoksee edeltä
kyökkiin ja syö voileipiä kädestäni toisen
toisensa perästä, niin että sylki roiskaa. Sillä
välin se kierähtää lattialle ja puraisee kirpun
häntänsä juuresta, ja kun silloin riennän raa-
puttamaan sitä vatsan alta, niin se kellahtaa
selälleen ja naputtaa jalallaan lattiaan.
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Kaikki sanovat, että nyt on Otti koteu-
tunut, nyt ei sitä enää tarvitse pitää kiinni.
»Sen on koira, jonka kädestä S3 7öpi.»

— Haistappas tuota, sanoo Pekka ja
heittää orrelta vanhat rukkaset Otin eteen.

— No, siinähän ne on ne Piekäisen ruk-
kaset, joita se ei lähtiessään löytänyt! huudah-
taa joku.

Otti haistelee entisen isäntänsä rukkasia,
mutta ei näytä olevan niistä milläänkään.
Sitten se ravistaa turkkiaan ja menee hiljaa
ovelle ja pyrkii ulos. Mennään yhdessä ja
Pekka seuraa perässä. Otti nuuskii vanhan
tuvan nurkkaa, sirauttaa siihen ja rapsii taka-
jaloillaan muutamia kertoja maata jalelleen
päin, kivettää häntänsä ja röyheltää selkä-
karvansa. Sitten se, ojentaa kaulaansa, pääs-
tää ilmoille lyhyen ulvahduksen ja lähtee
päättävästi, mutta rauhallisesti juoksemaan
portille. Minä lähden perässä, mutta silloin
se lisää vauhtiaan. — »Otti se, Otti se, Otti
se!» Mutta se on jo pistänyt laukaksi, suo-
ristanut häntänsä ja loikannut korentona ai-
dan yii portin pielitse. Maantiellä se vielä
kerran ulvahtaa mennessään minulle viimei-
siksi jäähyväisiksi.

Korvissani kaikuu vielä tänäkin päivänä
oma huutoni: »Otti se, Otti se, Otti se!» —
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kiihkeänä, surkeana, valittavana ja lopulta
itkuun tukehtuvana. Takanani tuvan rappu-
silla ilkkuu ja ivaa minua renkipoika huutaen
samaan äänilajiin, vaihdellen sitä minun mu-
kaani: »Heitti se, heitti se, heitti se!» En
välitä, huudan vain yhä hämärtyvään iltaan,
maantielle ja kirkolle päin, kosteata syk-
syistä etelätuulta vastaan, joka kohahtelee
raskaasti pihan koivuissa.

Minä tiedän, ettei se enää tule, mutta
huudan kuitenkin. Renkipoika tekee yhä
samoin, nyt oikein laulamalla:

»Otti se, heitti se, otti se,
heittihän Otti se, heittipä se!»

Raivostun ja käyn hänen, suuren roikaleen,
kimppuun ja isken olkani takaa. Satutan
ranteeni hervottomaksi hänen ojennettuun,
luisevaan nyrkkiinsä. Syöksen parkuen si-
sään ja kantelen äidille, että Pekka minua
löi. Mutta äiti on nähnyt, että minähän päin
vastoin löin Pekkaa •— ja suruni ja epätoi-
voni on rajaton.
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On käännekohta pikkupojan elämässä,
kun hän joko saa ensimmäisen kalansa tai kan-
taa kotiin ensimmäisen rihmalintunsa tai ampu-
mansa esikoisjäniksen. Hän ei silloin enää
ole lapsi, vaan mies, ainakin omasta mieles-
tään. Se on heränneen itsetunnon suunnatto-
man paisutuksen päivä, askel leikistä toden
tekoon. Minulla ei ole hämärintäkään näke-
mystä siitä päivästä, jolloin opin vastaiselle
ammatilleni tarpeellisen kirjoittamisen taidon.
En muista, miten ja milloin opin piirtämään
ensimmäisen A-kirjaimeni, enkä sitäkään, mil-
loin opin ulkoa Isämeidän. Yleensä ei minulla
ole mitään voimakkaampaa muistoa ensimmäi-
sistä kirjallisista harrastuksistani tai saavu-
tuksistani. Sitä vastoin on se päivä, jolloin
sain ongen ja sillä ensimmäisen kalani, jänni-
tyksineen, vaikutelmineen ja tunnelmineen
kuin eilen eletty.
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Lapsihan ensin leikkii kaiken, minkä se
sitten elää todellisuudessa, elämänsä tärkeäm-
mät tapahtumat, semmoisina kuin niitä ele-
tään hänen ympärillään. Me leikimme sekä
kasteet että rippikoulut, naimisiin menot ja
vihkimiset, jopa kuolemat ja hautaamisetkin.
Leikimme myöskin kaikki muut aika-ihmis-
ten ja erittäinkin isompien naapurinpoikien
hommat, pienet ja suuret. Leikittiin kynnöt,
kylvöt, meillä oli leikkihevoset ja leikkileh-
mät, leikkitalot, -verkot, -nuotat, -veneet,
ja -höyrylaivat, ja tietysti myöskin leikki-
onget. Istuttiin liiterin eteen vedetyssä reessä

ja heitettiin siimaa sen perästä, tai seisottiin
pirtin pankolla ja nypittiin lattialta höylän-
lastuja ahvenina, särkinä ja salakoina suuret
kasat — vapana hernekeppi, siimana nuo-
ranpätkä ja koukkuna oksan haarukka tai
vanha hierin, joihin helposti tarttui ja joilla
aina sai.

Mutta eräänä päivänä tulee Huttusen
Pekka, melkein yhdenkokoinen naapurinpoika,
kaupalle oikeita ahvenia, joita hän on saanut
oikealla ongella Koljonsillan korvasta. Ja
leikkionginnan lumous on mennyttä. Lapsi
on yhtäkkiä putkahtanut kotelostaan ja per-
hostunut pojaksi, jonka pitää saada oikeita
kaloja oikeasta järvestä oikealla ongella.
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Mutta mistä minä saan ongen? Kuka
minulle laittaa vavan ja siiman, mutta ennen
kaikkea ongen, sillä itselläni minulla ei ole
aavistustakaan siitä, miten ne olisivat aikaan-
saatavat.

Mutta onhan isä, kaikkitietävä ja kaikki-
taitava isä — eikä niin ihmeellistä kalua,
ettei hän osaisi sitä korjata tai laittaa. Hän
on puuseppä ja läkkiseppä, valuri, suutari
ja sorvari, hän maalaa, kiilloittaa, liimaa,
juottaa, korjaa kylän akkojen rukit ja ukko-
jen kellot. Hänen ilonsa on tehdä kaikki,
mitä häneltä pyydetään, mutta vielä suurempi
on hänen ilonsa yllättää. Isä on vuollut ja
veistellyt meille kaikki, mitä meillä on iha-
ninta: puuhevosemme, pärerekemme, väkkä-
rät, puromyllyt, sahaukot, hyrrät, sukset ja
kelkat, joita toisia on pjydetty, toisia vain
toivottu, toisia ei arvattu pyytää eikä edes
toivoakaan. Yhtäkkiä ne jonain aamuna
on löydetty vuoteen vierestä kukkapöydältä
syntymä- tai nimipäivinä. Mutta hauskinta
on ollut olla näkemässä, kun isä valmistaa
jotain, josta ei ole aavistustakaan, mitä siitä
tulee. Salaperäisesti myhähtäen tai veitikka-
maisesti silmää iskien hän lähtee sanoineen,
höylineen ja kirveineen tupaan, koko lapsi-
lauma pyrähtää jälkeen, asettuen penkille
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kuin pääskyn pojat räystäälle katsomaan ja
odottamaan. Isä höylää lautaa, josta voisi
luulla, että siitä tulee vaikka hylly. Mutta kun
hän poraa reiän sen toiseen päähän, niin ei
siitä siis tulekaan hyllyä, vaan ehkä joku
kalansiivuulauta tai sen semmoinen, joka ri-
pustetaan seinälle. — »Eipä tiiä, eipä tiiä,
mikäpä mahtanoo tulla», hyräilee isä ja lapset
ihastuneena kuorona häntä säestäen: »Eipä
tiiä . . . eipä tiiä . . . eipä milloinkaan tiiä . . .»

— Hän ottaa kirveen ja alkaa veistää. Joku
arvaa, että siitä tulee lapio. Mutta kun hän
ei veistäkään toista puolta lapion terälle,
vaan pyöristää sen toisapäin, niin ei siitä
näy tulevankaan lapio. Höylättyään sen toi-
seen laitaan kuurnan, jonka tarkoitusta ei ku-
kaan osaa arvata, isä alkaa vuolla ja vuolla,
eikä aikaakaan, niin siitä tuleekin ■— jousi-
pyssy.

Isä on nyt siis saatava laittamaan minulle
onki. En tahdo kuitenkaan sitä suoraan
pyytää, viittaan siihen vain niin hienosti ja
niin kautta rantain, kuin minulle on mahdol-
lista. Kun illallispöydässä kehutaan naapu-
rin pojan kalansaalista, että »saapas se poika
vain kaloja ongella, vaikkei ole sen suurempi»,
niin minä sanon: — Saisi kai niitä muutkin
kaloja ongella, kun vain olisi joku, joka osaisi
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tehdä ongen. —- Eihän sitä toki mahda mei-
dän talossa kukaan osata onkea tehdä, sanoo
isä äänellä, joka ilmaisee, että hän on ymmär-
tänyt yskän. Minä tiedän, että huomenna
hän sen tekee.

Mutta ei se aamulla oikein siltä näytä.
Minä vaanin hänen puuhiaan, seuraan häntä
kuin koira kaikkialle. Hän menee aittaan
ja ottaa sieltä siemensäkin ja kantaa sen pel-
lolle. Minä pyydän saada kantaa vakkaa.
Isä astelee verkalleen saran päästä toiseen
ja edellä kulkee renki Matti ja vetää sitkainta
hiilinkoukulla. Minä astun urhoollisesti isän
kantapäillä, vaikka kokkareet ja tunkiohavut
pistävät paljaaseen jalkaan. Pelto on ihan
järven rannalla, on tyven aamu ja kalat pols-
kauttelevat kaislikossa. Kun isä saran päässä
täyttää siemenvakkaa, sanon minä: »Kah,
kuinka ne kalat siellä polskahtelevat!» Isä
myöntää, että niinpä näkyvät tekevän. Kun
tulemme saran yläpäähän, kiipeän minä ai-
dalle ja virkan seipään varassa kiikkuen:
»Sielläpähän seisoo taas Huttusen Pekka sil-
lan korvassa ja onkii.» Isä sanoo: »Elähän
vain katkaise sitä seivästä, että putoot.» —

»En toki, en toki», hyräilen minä mielitellen
kielit ellen ja loikkaan aidalta suoraan ojan
yli isän viereen. Hän vuoleksii jotain, mitä
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vuollee kaarnaa. — »Mitä pappa vuolee?» —

»Ilman vain nakertelen.» — »Saanko minä
sen?» — »Saathan tämän.» Siitä on tullut
peukalonpään kokoinen pallo, jonka läpi on
pistetty tikku.

Kun isä on saanut pellon kylvetyksi,
menemme pihaan. Isä istahtaa aitan rappu-
sille ja aikoo panna tupakan, mutta ei löydä-
kään tikkujaan. Minä kirmaisen noutamaan
ne ja sytytän hänen piippunsa, jonka koppa
vuoroin imaisee tulen sisäänsä, vuoroin tup-
sauttaa sen ulos, jolloin rouheet mukavasti
rätisevät ja röyheltyvät. Isä katsoo minuun
piipun vartta pitkin siristäen toista silmäänsä,
mutta ei sano mitään. Se on hyvä merkki,
silloin sillä aina on jotain mukavaa mielessä.
Mutta kun Matti tulee tallin takaa ajaen
piikkikarhia pellolle, sanookin isä hänen jäl-
keensä: »Kun olet siementänet, niin elä vie-
kään ruunaa hakaan, vaan pannaan se ken-
kään». Minun kurkkuani kuristaa: isä ei
siis aickaan vielä tänään laittaa onkea, hän
ei ehkä enää muista koko asiaa, kuka ties
ei osaa tehdäkään onkea.

Seuraan häntä kuitenkin hänen kama-
riinsa. Hän on istuutunut pöytänsä ääreen.
Hänellä on pöytä, jonka toisessa päässä on
vaateverholla peitetty kirjahylly, toisessa työ-
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kalulaatikot. Hyllyssä ovat hänen raamat-
tunsa, testamenttinsa, käsikirjansa — josta
hän kastaa ja vihkii ja kirkottaa ja jonka
lehtien välissä aina on kaksilehtinen papin-
kaulus, -— virsikirja, ehtoolliskalulaatikko jamitä
ne lienevät kaikki ne papin työkalut, joiden
edessä olevaa verhoa tuskin uskaltaa nostaa,vielä
vähemmän niihin itseensä koskea. Laatikoissa
olevat maalliset työkalut, vasarat, meisselit,
hohtimet, pihdit, porat ja terät ja temmi-
raudat, veitset jos jonkinlaiset, naskalit, äimät,
harjakset, pikilangat, viilat ja messinki- ja
teräslankakääröt, ovat kyllä ihmeellisessä, kun-
nioitusta herättävässä järjestyksessä, mutta
eivät läheskään yhtä pelottavassa. Niitä
sentään uskaltaa laatikkoa raottamalla katsoa,
ihastuneena niihin tuijottaa, joskaan ei niitä
koskettaa eikä ottaa.

Isä istuu tuolillaan ja miettii jotain. Sitten
hän imaisee pitkät rätisevät pohjasavut piipus-
taan, niin että posket menee ontolle, panee piipun
hyllyyn Ja avaa, samalla kun savu pöllyää
suusta ja sieramista, sen laatikon, missä ovat
hänen pihtinsä. Hän ottaa niistä yrndet,
kaikkein pienimmät ja asettaa ne eteensä
pöydälle. Sitten hän hakee toisesta laatikosta
pienen messinkialasimen ja hyvin pienen pik-
karaisen vasaran, ja puukkolaatikosta hieno-
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kärkisimmän puukon ja viilalaatikosta vii-
lan, joka on ohut kuin vieteri, ja asettaa
nekin eteensä pöydälle. Ne kalut on hänellä
käsillä aina, kun hän korjaa seinäkelloja.
Mitä aikonee hän niillä nyt? Sitten hän ottaa
käärön messinkilankaa ja pantuaan nenälleen
silmälasit, joita hän käyttää vain kaikkein
hienoimmissa kellonkorjuutöissään, hän nap-
sauttaa pihdeillä, niitä edestakaisin nytkytel-
len, palasen messinkilankaa. Hän asettaa
sen alasimelle ja naputtaa vasaralla litteäksi
sen toisen pään ja painaa siihen puukon kä-
rellä alasinta vastaan pykälän. Sitten hän,
pihdeillä yhä lankaa pidellen, viilailee pykä-
lää suuremmaksi ja teroittaa langan pään ja
pyöristelee sitä. Mikä ihme siitä tulee? Mutta
siitähän voi tulla •— onki! Isä tekee onkea,
tekee kuin tekeekin! Hän koettelee sormel-
laan sen kärkeä ja väkää ja antaa minunkin
koettaa — ja se se sitten vasta on terävä,
terävä kuin neulan kärki.

Isä mulauttaa silmiään lasiensa yli ja
kysyy:

—• Särkiäkö sinä aiot saada vai ahvenia?
— Särkiä ja ahvenia! riemahdan minä!
— Jaa, mutta kun särellä on pieni suu,

niin pitää olla pieni onki, ja kun ahvenella
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on suuri suu, niin pitää olla suuri onki, muu-
ten ei tartu ■— entäs sitten?

— Pappa tekee aivan niin, kuin itse tah-
too.

Olen ylpeä neuvosta, jonka olen saanut
hänelle antaa.

— Tehdäänkö sitten siltä väliltä, ei liian
suurta eikä liian pientä?

— Tehdään, niinkuin hyvä tulee, sanon
minä, ja itsetuntoni yhä kasvaa tästä uudesta
neuvosta, jonka olen saanut antaa.

Isä ottaa pihdit ja koukistaa valmiiksi
ongen. Vielä kiertää hän silmukan sen toi-
seen päähän. Pitäen sitä nenäni edessä hän
sanoo:

— Mahtaakohan tämä nyt passata?
Minä nyökäytän hyväksyvästi päätäni.

Hyvä se on, se kiiltääkin niin kauniisti kuin
kulta.

— Kun ei vain sittenkin tullut rötös . . ?

sanoo isä ja katsoo minuun kysyvästi ja huo-
lestuneesti.

Niin, jaa — en tiedä, mitä hän tarkoit-
taa.

— Tämä on ihan liian kirkas? -— tätä
kala ihan varmaan säikähtää ja pötkähtää
käpälämäkeen? Entäs nyt?

Isä välistä narraa — ei tiedä, tarkoit-
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taako hän totta vai leikkiä. Hänen poikansa
räpyttää epätietoisena silmiään.

Isä miettii ja ryhtyy taas panemaan
piippuun. Hän karistaa perät uunin kolppe-
rossa olevaan astiaan, täyttää uudestaan ko-
pan, vetelee pitkiä haikuja, joista muutamia
lähettää kiekkoina kattoon, toisia p3Tynnöstä
minun silmilleni, ottaa sitten ongen ja pistää
sen piipun koppaan ja painaa peukalon kyn-
nellä umpeen.

— Ahaa, sanon minä, vaikkei minulla
ole aavistustakaan siitä, mitä varten kaikki
tämä tapahtuu. Toivon parasta ja pelkään
samalla pahinta. Mutta kun isä hetken päästä
ottaa punaisena hehkuvan ongen piipusta ja
kastaa sen pesuvatiin, jossa se räsähtää rus-
kean vihreäksi, pääsee minulta nauru ja isä-
kin myhähtää, kun sanoo: — Katsohan vei-
tikkata, minkä näköiseksi meni.

Nyt se on valmis. Minulle tulee kuumei-
nen kiire saada se hetipaikalla järveen, sären
suuhun, ahvenen suuhun — nyt ei muuta
kuin hakemaan vapaa ja kaivamaan matoja
tunkiosta.

— Olisihan se ehkä vielä siimakin hyvä
olemassa ongessa, sanoo isä.

Niinpä niin — tietenkin. Koetan malt-
taa mieltäni, vaikka kovalle se ottaa.
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Pantuaan verkkaisin sormin pois pihdit
ja viilat ja vasarat isä kurkottaa pöy7täpii-
rongin laitimaisesta yläiaatikosta rihmakerän.
Hän antaa minulle toisen pään punottavaksi
ja punoo itse toisesta. — »Ei saa päästää!» —

Mutta minä tietysti päästän, juuri silloin kun
rihma on tarpeeksi punottu ja valmis kään-
nettäväksi ja kierrettäväksi. Täytyy7 alkaa
alusta, — voi minua poloista, pääsenkö minä
tästä enää milloinkaan ongelle? Koskee har-
tioihin ja ihan pakottaa selkää.

— Joko nyt sitten lähdetään vapaa ha-
kemaan? kysyn minä niin säyseästi kuin
suinkin voin, kun siima vihdoinkin on valmis
ja kiinnitetty7 onkeen solmulla, jonka olen
isälle mieliksi ollut oppivinani, mutta jota
en kcetakaan painaa mieleeni.

— Jahka vielä laitetaan koho ja paino.
Koho ja paino? Ei niitä tarvitse, eihän

niitä ole Pekankaan ongessa. Saa kaloja
ilmankin! . . . Mutta tämä jää vain perän
pyöräytykseksi isän selän takana, ja isä virk-
kaa:

— Annahan minulle sitten muuan hauli
sieltä haulipussista.

Ai, se on hauskaa . . . Seinällä on isän
haulipussi, nahkasta ommeltu letku, jota kun
nostelee ja laskee ja puristelee, niin sen sisuk-
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sissa elää ja valuu ja sitä on hauska käsitellä
silloin, kun joskus ihmeeksi saa — sillä on
tapahtunut, että tulppa on auennut ja sisäl-
mykset vuotaneet lattialle ja sitä tietä lat-
tian alle. Kaikki henkeni ja ruumiini voimat
siihen keskittäen, ettei sitä tällä kertaa tapah-
tuisi, minä saan kuin säänkin siitä kämme-
nelleni haulin, ja pussin onnellisesti ripuste-
tuksi takaisin naulaan. Kynäveitsensä hie-
noimmalla terällä isä halkaisee haulin puoli-
tiehen, painaa siiman halkeamaan ja puree
halkeaman kiinni.

»Ja sitten koho . . . sitten koho!» — mutta

koho löytyykin valmiiksi vuoltuna minun
suupielestäni, jossa olen sen tikkua imeksi-
nyt ja pureksinut siitä pitäen, kun pellolla
sen siihen panin. Semmoinen veitikka se isä.

Ja nyt on onki siis vapaa vaille valmis.
Minun mielestäni voisi vavaksi aivan hyvin
kelvata vaikka hernekeppi, jonka me rantaan
mennessämme kiskaisemme jostain puutarha-
penkistä, mutta isä eikö liene kuullut vai
eikö liene kuulevinaan. Hän pyörähtää sanan
sanomatta ulos ja menee tuvan taa metsään
ja sieltä alankoon ja alangon taa lehtoon,
kiireesti käyden ja alamäessä juostenkin. Minä
riennän perässä, minä , olen kuin kytketty hä-
neen, teen kaiken minkä hän, samat liikkeet,
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samat askeleet, samat hyppäykset ojain poikki
ja kaatuneiden puunrunkojen yli pysyäkseni
perässä ja saadakseni häneltä vavan heti,
kun se on valmis, eikä hetkeäkään myöhem-
min. En kuitenkaan pysy tiheässä pensai-
kossa hänen perässään, kuulen sieltä rapsauk-
sen ja tupsauksen ja samassa isä jo tulee
takaisin huiskuttaen häntänä perässään pih-
lajaa, jolla ripsauttaa minua silmille, ja puhal-
taa juoksujalassa samaa tietään liiterin eteen.
Isä jolloin kulloin näin kujeilee, kun sille
päälle sattuu, mutta en tiedä, eikö hän sa-
malla myös pilkanne minua, ainaista hätikköä.

Isä leikkaa oksat ja koloo kuoren vavan
paksummasta päästä, mutta jättää kärkipuo-
len kolomatta. Hän sitoo siiman vavan kär-
keen ja kiertää sen vavan ympärille. En voi
enää pidättäytyä, en hillitä itseäni, en hävetä
malttamattomuuttani, minä hyppelen ja pyy-
telen: — Anna nyt jo . . . kyllä se jo on hyvä . . .

anna, hyvä isä!
Se on kädessäni, minä karkaan . . .

— Mitenkäs sanot?
— Kii ■—, ja minä karkaan taas.
— Mitenkä?
— Kiitos, hyvä ...

Enempää hän ei minulta saa eikä luul-
tavasti tahdokaan.
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Mikä sitten tapahtuu, se tapahtuu kaik-
kein korkeimman paineen ja jännityksen
alla . . . siinä on puutarha, jonka läpi — aita,
jonka yli — piennar, jota pitkin — heinikko,
jonka puhki — pelto, jonka poikki minä
karkaan suoraan sillan korvaan, nelin kontan
maahan, kourin turpeeseen kiinni, jota revin
ja raastan, ja saan käteeni lieron, jonka toi-
nen pää tulee ja toinen menee menojaan —

saan sen, huohottaen ja vavisten, miten kuten
onkeen ja ongen veteen Koljonvirran ranta-
limakkoon ensimmäisen sillan arkun varjoon.
Siellä ei ole ketään muita kuin minä, ei muuta

kuin suuri silta ja sen harmaat arkut eikä
kuulu muuta kuin hiljaa virtaavan veden
loklatus arkkujen salvaimiin . . .

Kuinka kauan siinä seisoin ja tuijotin
kohoa ja kuinka se sitten oikein lie tapahtu-
nut, en muista, — liikahtiko koho vai tun-

sinko sen kädessä ja tempasin — muistan
vain sen, että pääni päällä ilmassa jotain
lentää ja laulaa ja että minä makaan heini-
kossa kontallani ja pitelen ja puristan jotain,
joka sätkii ja potkii, ja että minä, purtuani
sitä niskaan, syöksen kotia kohti. Kirkuen
kuin puukko kurkussa, että minä olen saanut
sären, minä olen saanut sären! ryöpsähdän
minä kyökkiin ja huudan ja vaadin, että se
Lastuja VII — 10



146 JUHANI AHO

on heti siivottava ja voissa paistettava. Ja
kun ne eivät siinä paikassa tee, niinkuin käs-
ken, niin siivoan minä sen itse, ja kun ne
eivät anna pannua eikä voita, niin lätkäytän
minä sen paljaaltaan hellalle, jossa se käryää
ja tarttuilee nahkastaan kiinni. Ne nauravat
ja pilkkaavat, eikähän se siinä paistu eikä
sitten millekään maistu, eikä lopulta kelpaa
kissallekaan, ensimmäinen saaliini.

Mutta monet myöhemmät saaliini ovat
kelvanneet sekä kissoille että muillekin. Ja
minä olenkin istunut onki kädessä ehkä enem-
män kuin kynä kädessä, ja tulen edelleenkin
istumaan. Sillä sisimmässäni minä varmaan
olen enemmän kalamies kuin kirjamies. Mi-
nulta kuoleutuvat yhä vieläkin kirjalliset vais-
tot ja niiden tyydyttämisen tarve jotenkin
samoihin aikoihin, kun hauki huhtikuussa
nousee kudulle, ja ne virkoavat vasta sitten
kun lohi Mikkeliviikolla viettää häitään eikä
enää ota perhoa. Enkä voi ajatella, kuinka
voisin pysyä kirjoituspöytäni ääressä silloin,
kun aavistelenkaan, että ahvenet Hangon
meren kareilla odottavat onkijaansa, tai kun
hyönteisten parveilu Kuopanan kalamajan
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ikkunapihlajan latvassa langattomasti sähköt-
täen tiedoittaa, että lohenpoikaset koskessa
parhaallaan ajelevat perhoja. Niinkuin nyt
juuri tätäkin kirjoittaessa.



JOULULLE KOTIIN!

On ollut elämässä muutamia riemun
hetkiä, joiden muisto vielä vuosien päästä
ajaa veren vanhassa ruumiissa karkeloimaan
ja mielen keveänä liekehtimään. Kotiin
matka koulusta joululuvalle ensimmäisen syys-
lukukauden päätytty7ä on y7ksi niistä, kenties
kaikista voimakkain.

En luule, että tuohon kotihaluun niin
paljon vaikutti ikävä. Kerran alkuun päästyä
kului aika koulussa jotakuinkin, varsinkin
kun tuli huomaamaan, etteivät opettajat sen-
tään olekaan hirviöitä ja että kortteeritädit
voivat olla aika ystävällisiä, välistä kenties
37stävällisempiä kuin oma äiti; ainakin teki-
vät he parastaan viihdyttääkseen ja voittaak-
seen luottamusta. Luulen, että selitys ikä-
vään on haettava siitä, että kodin kuva oli,
niin omituista kuin se onkin, melkein koko-
naan mielestä kulunut uusien vaikutuksien
tieltä. Saattoi esim. välistä tapahtua, etten
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ollenkaan muistanut, minkä näköinen äiti oli,
kun rupesin häntä ajattelemaan. Veljet ja
sisaret olivat kaikki yhdennäköisiä valkopäitä,
joista en saanut syntymään minkäänlaista
erikoiskuvaa. Tarve täyttää tuolla tavalla
syntynyttä aukkoa oli luultavasti se, joka
voimakkaimmin vaikutti haluun päästä omai-
sia näkemään.

Kuta lähemmä joulua tultiin, sitä suurem-
maksi se halu kasvoi. Ensin siitä vain joiden-
kuiden toverien kanssa haaveiltiin, mutta
vähitellen muuttui se koko luokan \7htei-
seksi. Enhän kerro mitään uutta, kun kerron,
että ensin luettiin viikkoja, sitten päiviä ja
lopuksi tunteja. Luokan parhaat matema-
tikot olivat jo monta viikkoa ennen laske-
neet, montako tuntia, minuttia ja sekuntia
on siihen, kun »päästään». Tulos kirjoitettiin
taulun yläreunaan, mutta täytyi rehtorin käs-
kystä siitä pyyhkiä, jolloin se siirtyi taulun
takapuolelle, missä eli ja kehittyi päämää-
räänsä kohti. Jokapäivä käytiin sitä siellämuut-

tamassa ja tarkistamassa. Oli kuin olisi suuri
voitto saavutettu jokakerta, kun sataluku muut-
tui, vielä suurempi, kun se kokonaan katosi. Sil-
loin pantiin toimeen yleinen telmiminen luo-
kalla, josta sitten seurasi ankarat nuhteet.
Syy saatiin selville ja korkeimman oma-
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kätisesti tarttui rehtori jäniksen käpälään ja
pyyhki takapuolenkin taulua puhtaaksi. —

Mutta viimein tempasi yleinen hurmaus ukon-
kin mukaansa. Kun hän viimeisen edellisen
päivän aamuna saapuu rukouksien jälkeen
tavalliselle tarkastusmatkalleen ja huomaa kyy-
närän korkuisilla kirjaimilla taululla juliste-
tuksi: »Nyt ei ole enää kuin 24 tuntia jätettä!»
— ei hän voi olla suutaan nauruun vetä-
mättä ja täytyy hänen tyytyä siihen, että
luokka ilosta ulvoo hänen antautumiselleen.

Viimein ei ollut tuntia, ei minuttia eikä
sekuntiakaan jälellä, kaikki oli sulautunut
suureksi nollaksi, joka jätettiin taululle am-
mottamaan ja joka siinä tavattiin vielä
kevätlukukauden alussa. Vihurituulena karat-
tiin alas rappuja ja pitkin katuja, ja tuskin
oli turkki päälle saatu, kun jo heittäyttiin
rekeen ja ajettiin täyttä laukkaa tullista
ulos — siihen aikaan ei ollut olemassa mitään
poliisijärj estyksiä hurjaa ajoa kieltämässä, ja
jos olisi ollutkin, tuskinpa niitä olisi toteltu.

Minua niinkuin kaikkia muitakin oltiin
»omalla» hakemassa. Vähitellen saavuttivat
toiset toisensa ja ennen ensimmäistä syöttö-
paikkaa oli matkue kasvanut puolikvmmentä
hevosta käsittäväksi jonoksi.

Oli se omituista matkantekoaan! On
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vieläkin mahdoton ymmärtää, miten mieli-
ala kaksi vuorokautta, yötä ja päivää, saat-

taa pysyä yhtämittaisessa huumauksen
tilassa, joka lisäksi vielä kohoamistaan
kohoaa. Syöttöpaikoissa oli alinomainen myl-
läkkä niiden kahden tai kolmen tunnin kes-
täessä, jolloin hevoset levähtivät. Eväät
levitettiin pöydälle ja yhteisesti nautittiin,
svödessäkään ei aina maltettu olla painia
l\7ömättä ja yhtenä mylläkkänä menivät nur-
kat, pöydän alukset ja sängyt, vaatteet meni-
vät sekaisin, päällyskengät, hatut, kintaat,
huivit, välistä turkitkin vaihtuivat. Mat-
kalla olisi oltu ohjaksissa, jos olisi saatu,
mutta rengit, joilla oli tyvin vähän luotta-
musta näihin herroihinsa, pitivät huolta siitä,
ettei hevosia ajettu viallisiksi. »Telmikää
keskenänne, mutta antakaa hevosten olla rau-
hassa!» Ja me telmittiin keskenämme. Ei
sitä 37lämäkeä, jossa ei toisiamme hankeen
survittu, ei sitä taloa, jonka kohdalla ei hih-
kaistu, ei vastaantulijaa, jolle ei »heitä» huu-
dettu. Hevoset ja reet olivat y7hteisiä. Käy-
tiin vuoroin kutakin koettamassa. Yhtei-
sestä sopimuksesta heittäysi koko poikalauma
samaan rekeen, eivätkä siinä silloin auttaneet
renkien vastalauseet eikä mitkään. Vanha
ruunakin sai luultavasti ensi kerran eläessään
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laukkaa pistää. Se innostui siitä niin, ettei
herennytkään, vaan laski yhtä menoaan pari
virstaa ja kaasi lopulta rekensä täyden syvään
lumiojaan, josta vasta pitkien potkimisten
ja päristelemisten jälkeen selvittiin.

Ja sitä semmoista menoa kesti niin kauan
kuin matkaakin. Matkan teko oli käynyt
niin pääasiaksi, että sen määrää ei joudettu
ajattelemaan, ennenkuin kirkon harja alkoi
kuumottaa metsän takaa. Mutta silloin sai
kaikki muu väistyä. Toverit ymmärsivät
asemansa ja poistuivat reestäni. Nahkaset
ja tyynyt asetettiin järjestykseen, minut pei-
tettiin niiden sisään, ja sen tehtyä vetäytyi-
vät he omiin rekiinsä kukin. Säälittivät he
minua vähän nuo, joilla, Kajaanista ja sen
takaakin ollen, vielä oli toiset puolet matkaa
edessään. Olisi säälittänyt enemmänkin, ell-
eivät tutut paikat olisi kokonaan mieltäni
kiinnittäneet. Se oli tuollaista naurun ja
itkun sekaista sanomattoman suloista tunnetta,
joka sydänalassa ensin kuin syttyy pala-
maan, niin että melkein polttaa, ja sitten
niin merkillisesti haalistuu, kuin olisi sen
päälle lämmintä metoista vuodatettu. Että
siinä todellakin nyt on silta ... ja kamreerin
talo ja kauppapuoti ... ja kirkko ja iso pap-
pila ja sen riihet . . . että tuo aita ja tuo ve-
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räjä ... ja tuolla koti, tuossa koti, tässä koti!
Isän kamarin ikkunassa näkyy kasvoja ruu-
dussa kiinni . . . nyt ne katoavat . . . nyt
lentää porstuan ovi auki . . . sieltä syöksevät
pihalle . . . toisia tupruaa kyökin ovesta ja
tuvasta. Nahkaset reväistään päältäni, yksi
nostaa jaloista, toinen kannattaa turkin kau-
luksesta, kolmas vyöstä riuhtoo .. . naure-
taan, hihkutaan, koira haukkuu, porokello
älisee ruunan puistaessa valjaita — se on
kaikki, sanalla sanoen, niin suloista epä-,
sointua, sellaista niin kaunista kakafoniaa
että olisi turha yritys saada siinä oma äänensä
kuuluville, jonka vuoksi en yritäkään enää
jatkaa.



KOTIPUOLENI RAUTATIE.

Vaikka olin nähnyt sitä rakennettavan,
ajanut sen yli sekä reellä ja polkupyörällä
että höyryveneellä siihen aikaan kun sitä
alettiin perustaa maahan ja mereen; vaikka
olin lehdistä lukenut, että väliaikainen liike
oli alkanut, ja asemahuoneiden seiniltä sil-
mät suurina tutkinut pienoista aikataulua
tuttuine nimineen — niin en kuitenkaan
vielä oikeastaan osannut uskoa, että se rauta-
tie todellisuudessa oli olemassa. Sillä minuun
oli vuosien kuluessa tarttunut taikauskoinen
usko siihen, ettei kotipitäjääni koskaan tulla
rautatietä saamaan.

Tuo epäusko kai osaksi oli syntynyt
siitä, että tällä radalla oli ollut niin monta
vastusta voitettavanaan: karjalaisten kilpailu,
Kallaveden ylimeno, rantaratain ja kaiken-
laisten muiden ratain kilpailu, mutta ennen
kaikkea ja surkeata sanoa — kielikysymys.
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Olin silloin Pariisissa, kun asian lopullinen
kohtalo oli säädyissä ratkaistava. Kuta kauem-
maksi kotoa joutuu, sitä kokonaisemmaksi,
sitä kauniimmaksi tahtoisi kansaansa ja maa-
tansa kuvitella. Kun silloin saa lukea, että
rautatieasiassa, puhtaasti aineellisessa asiassa,
/«'^('puolueet yhtäkkiä seisovat vastakkain,
vetämässä köyttä kukin omaan puoleensa,
niinkuin säädyt tekivät lisalmen radasta ja
Helsingin rantaradasta päättäessään, niin eihän
ole ihme, jos odottaa joka hetki, että köysi
katkeaa ja vetäjät lentävät selälleen. En
silloin surrut tai ehkä paremmin suututellut
niin paljon näiden ratain kohtaloa kuin sitä,
että semmoinen näytelmä on meillä mahdolli-
nen. Olisiko kohtalon kostoa voinut sanoa
liian kovaksi, jos nämä molemmat radat oli-
sivat muuttuneet joksikin »sillaksi», joka ei
vienyt Suomen vesien poikki, mutta jonka
alaitse Suomen vedet kuitenkin virtasivat,
sillä Nevahan se Laatokkaa ja Saimaata ja
Kallavettä mereen nielee ... ja nielee.

Mutta eihän nyt niin kuitenkaan käynyt.
Kaikki esteet voitettuaan rakentui rata, täyt-
tyi Kallavesi. Epäuskoni joutui häpeään .. .

enkä minä kuitenkaan tahtonut uskoa silmiäni
enkä korviani. Vaikka olen sillä kulkenutkin,
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tuntuu minusta yhäkin siltä, kuin se olisi ollut
unen näköä.

Tämä kai tulee siitä, että aina kun tätä
taivalta ajattelen, astuu se eteeni semmoi-
sena, kuin se oli, ennenkuin se raudoitettiin,
ja niine muistoineen, jotka ovat siihen yhdis-
tetyt niiltä ajoilta, jolloin sitä vielä hevosella
ajettiin.

Ne muistot ovat miltei jokavuotisia
matkamuistoja lähes kolmenkymmenen vuo-
den ajalta. Ensin pikkupoikana, kymmen-
vuotisesta kahdeksantoista vuotiseksi, kotoa
Kuopioon kouluun ja koulusta kotiin. Sitten
ylioppilaana, sitten minkä minäkin. Se ei
ollut mikään vähäpätöinen tapaus, ei mikään
»saisinko edestakaisen piletin?» tuo, kun jo-
nain tammikuun aamuna, jolloin ei päivä
vielä kajastanutkaan, istuttiin pappilan pi-
halla reslaan ja lähdettiin »omalla» tai jollain
mökkiläisen hitaalla tai laiskalla »myötyrillä»
kituuttamaan Kuopiota kohti. Senaikuisen
kulkunopeuden kukkana, jonka määrääjänä
oli se, että hevonen ei saanut hiota tai jos
hikosi, että sen piti syöttöpaikassa kuivaa,
vaikka olisi siihen puoli päivää mennyt, oli
ehtiä Pöljälle yöksi kuusi peninkulmaa päi-
vässä ja siitä seuraavana päivänä kolmen
peninkulman matka puolen päivän aikaan
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Kuopioon. Se oli siis oikea »reissu», jonka
juhlallisuutta lisäsi kuorman suuruus, sillä
siihen aikaan käytiin koulua omin eväin,
vietiin mukana puolivuotinen muona: lei-
vät, lihat, voit, kaikki pitäjältä saadut,
jopa joskus maitokin, niin paljon kuin sitä
mahtui jäädytettynä leiliin.

Hitainen kulku oli omansa mitä voimak-
kaimmin painamaan kaikki tien varrella ole-
vat talot ja maisemat mieleen; jokainenkäänne,
jokainen myötä- ja vastamäki, silta, puro,
järvi, pelto, metsä, hongikko, talo ja torppa
muuttuivat aina uudistuvina muistoina sisäl-
löksi, osaksi omasta elämästä, joihin kiintyi
iloa tai surua, mielihyvää tai vastenmielistä
vaikutusta aina sen mukaan, millainen oli
sää, millainen keli, kulettiinko kotiin vai kou-
luun päin. Syöttöpaikat, nuo senaikuiset
»asemat», ja haukkuupaikat. nuo senaikuiset
»pysäkit», joissa hevosia ei riisuttu, vaan
ainoastaan aisain sisässä annettiin kauroja
puraista — ne olivat merkkipaikkoja, tuttuja
taloja, joita muistellessa vieläkin sydän läm-
penee, lämpenee varsinkin muistellessa isoja,
lämpimiä pirttejä, joiden liesissä kahvit kei-
tettiin, joiden pöydille eväät asetettiin —

ah, niitä mamman eväitä! — ja asukkaat
olivat kuin omaisia. Semmoisia syöttöpaikkoja
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oli muistettavin Honkaniemi, Lapinlahdella,
jonka läpi pihan talvitie kulki, jonne tie maan-
tieltä kääntyen toi yhtämittaista jylhää hon-
gikkokangasta ja ohi talon tuulimyllyn,
jonka huitovia siipiä hevoset melkein
aina säikähtyivät. Siinä eleli Tahvo, pitä-
jän suntio, hiljainen, tyynesti tarinoiva ja
hyväntahtoisesti hymyilevä kirkonmies ja hänen
vaimonsa Ulla, joukeamuotoinen, arvokas
emäntä.

Paj uj arvella, vain puolentoista peninkul-
maa Lapinlahdelta, oli muutamassa mökissä
»pysäkki», jota hoiti tuttava, eräs isäni enti-
nen palvelija, »herännyt» ihminen, niinkuin
yleensä olivat kaikki tuttavat siihen aikaan.
Tai ajettiin myöskin kievariin, jonka kamari
oli siitä kuuluisa, että tulipa siihen mihin
aikaan tahansa, se aina oli lämmin ja hiilet
aina uunissa kimmelsivät. Pajujärvi oli sii-
täkin merkillinen, että siitä lähdettyä matka
jo oli »enemmässä kuin puolessa»: varsinkin
kotiin päin mentäessä oli tieto tästä aina
omansa mieltä virkistämään. Taival Paju-
järveltä Pöljälle teki kuitenkin aina ikävän
ja alakuloisen vaikutuksen. En tiedä, mistä

se oikein tuli, sillä seudut ovat kyliäkin kau-
niit ja vaihtelevat ja tien varrella on taloja
ja viljelyksiä. Ehkä tuli se siitä, että useim-
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mittain oli jo pimeä tällä taipaleella ja lyhyt
talvipäivä mailleen mennyttä. Vai oliko se
sitä, että tällä välillä siinyttiin omasta lisal-
mesta, johon Lapinlahtikin kuului, Kuopion
pitäjääseen, siis vieraaseen, outoon maailmaan.
Lapsena saavat sellaiset asiat suuren, tärkeän
merkityksen.

Niinkuin jo mainitsin oli Pöljä yöpaik-
kana lisalmesta tultaessa ja usein Kuopiosta-
kin, sillä kun koulusta päästiin tavallisesti
puolen päivän aikaan, sopi aina yöpyä Pöl-
jälle. Mutta mikään rauhallinen yöpaikka
se ei ollut. Huoneet olivat tavallisesti koulu-
laisia täynnä ja aisakellot soivat, ovet narisi-
vat ja paukkoivat ja hevoset hirnuivat ulkona
koko y7ön. Ja aamulla herätettiin jo varhain,
paljoa ennen päivän nousua, juuri kun oli
ehtinyt makeimpaan uneensa vaipua. Se
oli esimakua kouluelämästä, joka oli loppu-
matonta taistelua aamu-unen kanssa. Sitä oli
alkutaivalkin yöpaikasta lähdettyä. Pieni
mies istuu reen perässä, toisen pienen miehen
vieressä, välistä piipottaa siinä kolmekin päätä
yksien nahkasten alta. Reen jalas natisee,
hevonen hölkkäisee nukuttavan hitaasti, ja
tähtien tuike tai tuon äärettömän surullisen
aamukuun valju loiste hypnotisoivat nii-
hin tuijottavaa unista silmää sulkeutumaan.
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Ripset jäätyvät toisiinsa, poskea kirvelee,
jalkaa paleltaa ja kylmä kouristaa koko ruu-
mista. Täytyy herätä, mutta taas tekee mieli
nukkumaan, uni vetää kuin johonkin pyör-
ryttävään, pohjattomaan kuiluun, kunnes
päivä alkaa valeta ja haihduttaa unen.

Vaan on niitä miellyttäviäkin muistoja.
On saavuttu harjanteelle, josta näkyvät Nil-
siän avokylkiset vaarat, Kinahmit vai mitä
lienevät, aamuruskon kultaamina. Näkyy
alavaa metsää ja järviä jaikain alla. Aisakello
alkaa poukuttaa, — ei kai muuten, mutta
kun reki työntää — ja tie on alamäkeä useita
virstoja, vasemmalla puolen viljava järven-
ranta suurine komeine taloineen — Siilin-
päät, Miettilät, Laitilat — ja oikealla puolen
ylhäinen harju, salaperäinen vuori, hyypiö-
vuori, joka peittää päivän. Se on reippaasti
ajettu taival, se karkoittaa viimeiset unet
silmistä ja toivo pikaisesta perille tulosta
pitää mieliä vireillä.

Mutta vielä on ylimeno Kallaveden poikki.
Uuhmäen ja Puijon välinen uoma on vihais-
ten viimain kulkupaikka. Aina siinä tuulee,
tuossa väljien vesien välisessä leveässä sal-
messa, eivät kestä parhaat nahkasetkaan ja
kokoon kyyristyneinä, usein ummessa päin,
kyjiimiehen kääntäessä selkänsä tuuleen ja
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pää kippurassa, siitä pyritään yli, umpeen
nietostuneen tien hidastuttaessa kulkua.

Vihdoin on päästy Puijon suojaan ja
noustu maihin. Ja kuinka viima lieneekin
selällä ollut vihainen, täällä on aina tyyni
ja turvallinen ajaa noitten korkeiden, havuis-
ten rantain välissä olevien lampien jäitä,
joita kaitaiset kannakset kuin kynnykset toi-
sistaan erottavat. Nämä ovat jo taas tuttuja
alueita, täällä on hiihdetty ja mäkiä laskettu,
näissä metsissä keväisin ja syksyisin samottu
— alkaa näkyä kaupunki ja kulettu taival
kuvastuu mielessä tuonne taapäin niin pit-
kältä, kuin olisi se alkanut jostain Lapista,
kestänyt toista viikkoa eikä vain toista päi-
vää.

Näin sitä siihen aikaan kulettiin. Ja
menihän se ja hauskaakin oli toisin ajoin,
kun oli sää suvinen ja keli liukas. Mutta
välistä taas ei ollut mitenkään mennä,
niinkuin eräänäkin talvena joululuvalle men-
täessä, kun Kallavesi lainehti sulana ja kaikki
meidän puolen pojat purjehdimme ääriään
myöten täytetyllä lautalla kylmänä rän-
täisenä aamuna Kelloniemestä Toivalaan
ja koluutimme yhdeksän peninkulmaa kär-
rykyydillä talvipakkasessa routaista, iljan-
teista maantietä pitkin. Tai kun toisin
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kerroin täytyi sydän kurkussa pelätä he-
vosten putoamista alati ulvahtelevan jään
alle. Tai kun jäällä oli vettä eikä päässyt
ohi riisumatta, kun rahtimiehet valtasivat
tien. Puhumattakaan kelirikon ajoista, kun
yksi virsta oli sulaa, toinen jäätikköä
ja täytyi toinen puoli matkasta astua reen
perässä.

Mutta kaikki tämä nyt kuului asiaan,
liittyi niin läheisesti elämiseen ja olemiseen,
että on vaikea sitä muuttuneeksi ajatella.
Ja kuitenkin on se nyt vain muisto, käänty-
nyt lehti sen paikkakunnan kansan jokapäi-
väisen elämän historiaa. Se on kokonainen
maailma, joka siinä nyt on mennyt mailleen,
tarkoin järjestettyine tapoineen, käytäntöi-
neen, tahtoisinpa sanoa aatteineenkin. Sillä
tuollaiset ulkonaiset mullistukset muuttavat
paljon elämän sisältöäkin. Ajattelen nyt vain
niitä, jotka kouluun menevät. Heille oli
ennen maantie heidän elämänsä ensimmäisenä
tienä ulos maailmaan, nyt on se tie rautatie.
Kumpikin näistä matkustustavoista painuu
lapsen mieleen aivan eri tavalla, antaa eri-
laisia vaikutelmia, herättää eri tunteita, kiin-
nittää eri tavalla herkkää mieltä kotiseutuun.
Kouluun lähtö, koulussa 010, kotiin tulo oli-
vat ennen aikaan paljoa suurempia tapahtu-
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mia, paljoa tärkeämpiä asioita kuin nyt, jol-
loin saattaa, jos tahtoo, pistäytyä kotiin sun-
nuntai- ja lupapäivinäkin. Kumpiko aika,
kumpiko tapa olla ja elää tässä suhteessa
vaikuttaa kasvattavammin, sitä ei nyt tässä
voi käydä tarkastamaan.

Mutta se täytyy tunnustaa, että omitui-
sen, miltei haaveniaisen vaikutuksen teki mi-
nuun lisalmen radalla kulkeminen, kun sen
ensi kerran tein, ja varsinkin kun sen tein
lisalmesta Kuopioon. Varhain aamulla nyt-
kin lähdettiin liikkeelle, tammikuun pimeänä
aamuna. Mutta mikä ero valmistuksissa:
istuudut vain kuin ajurin rekeen, jonka kan-
noille ei ole kapsäkkiä sidottu eikä sen päälle
kumolleen apevasua, ei ole sevillä pullottavia
säkkejä, ei törötä turkki tötterönä ympärillä,
ja sinä ajat — asemalle! Ajat vanhasta kodista
asemalle, joka loistaa sieltä peltojen takaa
kuin mikä juhlasali ilotulineen. Siinä ei ole
vähääkään paikallisväritystä, noissa uusissa
huoneissa ei ole mitään vanhaa muistoa,
uutta vain kaikki. Ja junavaunussa on
sama yleismaailmallinen tunnelma, sama
kuiva ritisevän rautauunin lämmin. Jos kuin-
kakin koetat kuvailla olevasi lisalmessa, et
saa mitään kotoisuuden tunnetta mieleesi nou-
semaan. Tuossa on tuo kauppias, joka aina
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ajoi edelle komealla hevosellaan, karhun nahka
reen perässä, leveä punainen vyö suurta supi-
turkin kaulusta kiristämässä; tuossa tuo vanha
koulutoveri, jonka kanssa usein yhteen yövyt-
tiin. Ja me istumme vaunuun ja juna läh-
tee liikkeelle ja me ajamme siinä, niinkuin ei
koskaan olisi muulla tavalla ajettukaan, niin-
kuin meillä aina olisi ollut tämmöinen huone
rekenä ja tuommoinen veturi hevosena.

Mutta tuolla on vanha maantie, jonka yli
aina vähän väliä ajetaan. Jokainen sen käänne
on tuttu, jokainen puu, jokainen aita. Siinä
vilahti Koivikon hovi, siinä on Kallion talo,
siinä Peltosalmen tienhaara, siinä Pakaskylä,
Nerkoon järvi — eikö totta tosiaan ollut
siinä Honkaniemen tuulimylly ja Tahvo sei-
somassa pirttinsä rappusilla. Ei ole nyt aikaa
syöttää, ei edes juottaakaan. Lapinlahden
asema petäjämetsän sisässä — siinä ei näy
merkkiäkään tutusta maisemasta niiltä ajoilta,
kun reellä ajettiin. Mutta Pöljän ohi ei ole
päästy nyt enemmän kuin ennenkään, sen nimi
ja sen paikka tulee, säilymään uusienkin kul-
kuneuvojen historiassa. Vanha kievarin isäntä
seisoo pysäkin sillalla ja katselee tätä uutta
menoa. Niin kauan kuin muistan, oli hän
kievaria pitänyt, hevosia toimittanut, kauroja
ja heiniä mitannut, eikä talvikausiin silmäänsä
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koko-öiseen häiritsemättömään uneen ummis-
tanut. Tänä talvena ei kuulu olleen vieraista
vastusta. Kun tähän tullessa kului kokonai-
nen päivä, ei nyt talvinen päivä vielä ehdi
kunnollisesti alkaakaan, kun siitä jo lähde-
tään. Ei ole minusta uuden ajan vehkeet
tuntuneet koskaan niin merkillisiltä kuin tä-
män vertailun valossa, asetettaessa tätä uutta
tuon vanhan rinnalle.

Kallaveden ylimeno on jo pieni ihme
ja urotyö uudenkin tekniikan kannalta kat-
sottuna, mutta kun vertaa sitä lumipengertä,
jonka kuperalla selällä reki ennen jytysi eteen-
päin kiteässä lumessa, tähän hiekka- ja kivi-
penkereeseen, joka muutamissa minuteissa
kantaa tämän »rautaroikan» rannalta toiselle,
niin ei voi muuta kuin kysyä itseltään: onko
se todellakin totta?

Tottahan se on. Ja todeksi täytynee
se uskoa, koska on sen nähnyt. Mutta sit-
tenkin: kun tahdon johtaa mieleeni oikein
pysyvän kuvan kotoisista oloista, loihtia esiin
elävimpiä ja kaikkein pysyvimpiä ja ehkä
myöskin miellyttävimpiä muistoja jostain oi-
kein kotoisesta Kuopiosta ja Kuopion takai-
sesta, joka siitä minulle perikuvana pysyy,
niin astuu aina sittenkin eteeni maantiematka
jollain mökkiläisen laiskalla myötyrillä, ja
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veturi on jotain outoa, vierasta ja asiaan
kuulumatonta. Mutta kai se nyt aikaa myö-
ten sekin sulautuu seutuun ja muuttuu yhtä
kotoiseksi kulkuneuvoksi kuin höyryveneet
jo ovat, tungettuaan kirkkoveneet tieltään.
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En ollut sillä kalamatkalla vielä saanut
sitä suurta lohta, jota olin tullut saamaan.
Mutta että minä olin sen saava, siitä minulla
ei ollut vähintäkään epäilystä. Se oli oleva
vain ajan kysymys.

Minulla on tapana koskelle tultuani ko-
keilla järjestelmällisesti erilaisilla pyydyksillä.
Alotan tavallisesti perhosilla ja vasta sitten,
kun olen saanut selville, mitkä kelpaavat
ja mitkä eivät, siirryn metallikaloihin ja
niistä silkkikaloihin Jos nämä keinotekoiset
pyydykset ovat osoittautuneet tuloksettomiksi,
turvaudun täkyyn, joka melkein aina antaa,
mutta jonka käyttäminen minusta ei ole
»korkeamman koulun» urheilua. Täkyuistin
on hauin pyydys, suurine koukkuineen ja
raskaine painoineen, joita sen käyttäminen
vaatii.

Perhostaminen ei kuitenkaan tällä kertaa
antanut suurta. Perho vaatii matalampaa
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vettä ja laimeampaa virtaa, ja nyt oli vettä
ja virtaa tavallista enemmän. Kun kuitenkin
välttämättä tahdoin saada suuren lähetettä-
väksi kotiin, päätin hypätä väliasteiden yli
ja siirtyä perhoista suoraan salakkaan.

— Juokse täkypurkki pihasta! sanoin
haavipojalle ja istahdin itse lepäämään ran-
nalle.

Tämä tapahtui Huopanassa Viitasaarella.
Niinpiankuin sen nimenkään mainitsen, tun-
nen verien sävähdyksen poskillani ja rinnas-
sani oudon, samalla ahdistavan ja avartavan
tunteen. Ei ole koko maailmassa seutua,
johon minulle olisi kiinnittynyt semmoinen
määrä ihania tunnelmia ja mieluisia muistoja
kuin Huopanaan. Kerran minä vielä sen kun-
niaksi sepitän hymnin, johon panen kaikki
kielivarat, mitä suomenkielessä on minulla
käytettävänä. Nyt sanon siitä vain sen ver-
ran, että kalamiehen kannalta katsoen iha-
nin ja muistorikkain paikka tässä koskessa
on sen keskellä oleva n. s. Välisuvanto, jossa
veden kulku hiukan hiljenee ja johon suuret
kalat noustessaan ja laskiessaan pysähtyvät
muutamien pohjakivien huopeissa levähtämään
ja onkijaa odottamaan. Mitkä jännittävät
taistelut onkaan sen rannoilla taisteltu! Mitkä
erikaltaiset elämykset eletty! Lukemattomat
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ovat ne lohet jotka siinä ovat saadut ja pääs-
seet — päässeet tunkeutuessaan tukkipuomien
alle, päässeet varsinkin puhaltaessaan suureen
koskeen, jonne niitä ei voi seurata, ellei ole
nuori ja vikkeläjaikainen, joka uskaltaa hen-
kensä hyllyvien otväin ja liukkaiden ruuhka-
puiden varaan. Kömpelöj aikaisemman täy-
tyy ovelin keinoin toimia niin, että tarttunut
kala, joka melkein aina yrittää lähteä alas,
ei lopulta sitä kuitenkaan tee, vaan jää suvan-
toon siinä uuvutettavaksi ja otettavaksi.
Tämä ainainen epävarmuushan se muuten
onkin lohikalastuksen suurin viehätys. Ilman
sitä olisi lohenonginta ahvenen ongintaa, kor-
keintaan hauen maihin hinaamista.

Istuin siis kosken rannalla kivellä ja
annoin entisten seikkailujen virittää itseäni
uusien kokemiseen. Oli kesäkuinen ilta noin
kahdeksan tienoissa. Tuon tuostakin pulahti
paksu musta selkä tai loirahti leveä, melan
kärkeinen pyrstö veden pinnalle. Joskus
pomppasi koko ruumis vedestä ylös, tuhmana
ja tunteettomana halkona molskahtaen takai-
sin. Niitä siis siinä oli! Mutta olinko niitä
myös saava? Kaiken varmasti! Tunsin sen
ruumiissani.

Siinä tulee Eemeli täkypurkkia tuoden.
Salakat ovat parhaan kokoisia, formaliini-
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liuoksessa juuri sopivasti käyristyneitä. Var-
mana saaliista vapisen jo edeltäpäin niin,
etten tahdo saada tapsia siimaan solmituksi,
ja kun nousen ja menen rannalle, tehdäkseni
ensimmäisen heittoni, ovat koukut kaksi ker-
taa päästettävät takin selästä. On hetkiä
ihmiselämässä ... no niin, kalamiehet ym-
märtävät valmistelunetkien hermostuneen jän-
nityksen pitemmittä puheitta.

Välisuvannon rantaa kulkee tukinuiton
aikana otva eli puomi, jonka alle syntyneen
kiintonaisen ruuhkan päältä heitto on tehtävä.
Hivuttelime sitä myöten paikkaan, josta oli
helpoin ylettää siihen kohtaan koskessa, mistä
tavallisesti aina ottaa. Se kohta on melkein
millimetrilleen määrättävä: siihen ja siihen,
niin ja niin pitkälle, hiukan yläpuolelle sitä
ja sitä merkkiä toisella rannalla. Sillä virran
on saatava täky valtaansa niin, että se pyö-
räyttää sitä juuri siinä, missä lohi vaanii,
hiukan yläpuolella hänen nokkaansa. Täyn
tulee liikkua viistosti, niinkuin virran vietä-
väksi joutunut pikkukala liikkuu pyrkiessään
sitä voittamaan. Jos täky pysähtyy tai pyö-
rii epäluonnollisen koneellisesti, päästää lohi
sen ohitsensa tai seuraa sitä korkeintaan
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lyhyelle tarkastusmatkalle, vetäytyen pian ta-

kaisin väijytykseensä
Heittoni onnistui. Eläköön! Tuskin oli

täky lentänyt maaliinsa ja upotessaan viilet-
tänyt vähän matkaa alas kun tartunta oli
tapahtunut.

— Jopas jämähti! — Oli suuri, kuinka
suuri lienee ollutkaan. Onki oli kuin pohjassa
kiinni. Kun oikein iso tarttuu, niin se muu-
tamia tempauksia tehtyään painautuu poh-
jaan, rynnistääkseen siitä sitten liikkeelle,
jolloin taistelu alkaa, taistelu, joka voi kes-
tää tunnin, parikin.

Olin silmänräpäyksessä tehnyt tempun,
joka aina on tehtävä, niinpiankuin tuntee
kalan olevan kiinni: nostanut vavan pystyyn
ja käynyt käsiksi rullan kampiin, odottamaan
hyökkäystä. Sitä ei kuitenkaan nyt tullut-
kaan. Tämä kala näytti olevan niin varma
voitostaan, ettei ryhtynytkään taisteluun
muulla tavoin, kuin että painautui poh-
jaan, nähtävästi sen suuren kiven suo-
jaan, josta se oli hyökkäyksensä tehnyt. Se
ei siis ollut välittänyt etuvartijataistelusta,
vaan kohta käynyt pääotteluun, jonka
suuri kala aina suorittaa äkäytymällä sille
mieluisaan piilopaikkaan kuin linnoitukseen.
Se tietää, että hyökkäileminen ja reutominen
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uuvuttaa, mutta vallihaudassa makaaminen
säästää voimia.

Pienemmän kalan vetää onkimies tavalli-
sesti heti väkisin sen kätköstä, mutta suu-
remman suhteen ei ole muuta mahdollisuutta
kuin odottaa, kunnes se joko kyllästyy, suut-
tuu ja lähtee ulos tai uupuu siihen paikkaansa
ja joutuu maihin vedettäväksi.

Kun minulla on hienokärkinen perhos-
vapa ja yksinkertainen tapsi, ei ole ajattele-
mistakaan ruveta käyttämään väkivaltaa. Ei
ole siis muuta neuvoa kuin käydä istumaan
ja odottamaan. Siirryn lähellä olevan pukin
nenälle, jossa olen monet kalat ennenkin
uuvuttanut ja panen tupakan. Kun molem-
mat käteni ovat kiinni, toinen vavassa, toi-
nen rullan kammissa, ja kun suuren kalan
aikana ei ole viisasta jättää rullaa omiin hotei-
siinsa, koska kalan liikkeelle lähtiessä siima
voisi joutua höllälle, täytyy tupakanpanon
tapahtua siten, että Eemeli poika kopeloi
taskusta paperossin, pistää sen hampaihin ja
sytyttää. Olkoon tässä samalla sanottuna,
että tupakan paneminen tulisimman taistelun
tuoksinassa on nautinto, jolla on vanhat kansalli-
set traditsioonit Otto von Fieandtin ajoista asti.

Tällä kertaa olisin kuitenkin huoletta
voinut laskea vapani vaikka kainaloon, sillä
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kala oli niin rauhallinen, että koukku olisi
yhtä hyvin voinut olla vaikka pohjassa kuin
lohen leuassa. Varovaisuus on sodassa kui-
tenkin suurempi avu kuin urhoollisuus. Se
oli tällä kertaa sitäpaitsi siihenkin nähden
täysin tilanteen vaatima, kun kala, ollen
ihan suuren kosken niskaj anteessa, yhdellä
ainoalla potkaisulla olisi voinut heittäytyä
sen vietäväksi.

Istun siis ja polttelen. Kala siinä, minä
tässä, välillämme kireä siima, jolla kosken
vesi soittelee hiljaista hymniä, ylemmin ja
alemmin äänin sen mukaan kuin rulla hellit-
tää tai kiristää kieltä. Vapakin soi, käsi soi,
koko ruumis soi, luontokin tuntuu soivan
sitä sähköistä jännitystä, joka tässä on syn-
tynyt yhtäkkiä kuin ukkosen edellä. Se on
nyt pianissimoa, kuin kaukaisen hyttyspar-
ven surinaa, mutta joka yhtäkkiä, milloin
tahansa voi laueta räikeimmän vasken rämi-
näksi. Yllätys vaanii kaikkine mahdollisuuk-
sineen joka tuokion takana ... Se saattaa
olla niin heikosti kiinni, että ensimmäinen
tempaus sen irtauttaa. Se saattaa loikata
metrin kaksi ilmaan ja pudotessaan katkaista
tapsin, ennenkuin olen ehtinyt laskea vavan
kärkeä. Se saattaa mennä puomin alle ja
tartuttaa siihen koukut. Se saattaa uupua
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yhtäkkiä, kuin olisi saanut halvauksen, kel-
lahtaa selälleen ja pelkästä omasta painos-
taan kantautua suureen koskeen kuin tahdo-
ton hako. Se voi päästä pyrstöllään kahmai-
semaan siimaa, joka silloin menee poikki ,

vaikka obsi parasta englannin patenttia . . .

Tätä kaikkea on siiman hillityssä soitossa.
— Onpas sitä sydämmikkö, kun ei jo

lähde, sanoo Eemeli. — Kun ei vain liene
pohjassa.

Haavipoika luulee aina, että onki on
pohjassa, kun vähänkin suurempi kala on
joksikaan aikaa äkäytynyt yhteen kohti.

— Mitenkä se olisi pohjassa, koska ker-
ran vavan kärki liikkuu. Ja jos tarkastat
siimaa, niin näet, että se siirtyy oikeaan ja
vasempaan. Kala siinä on, ja iso onkin!

—- Saattaa virta liikutella.
— Tule itse koettamaan, niin tunnet,

kuinka se jutuaa.
— Kyllä se näämmä jutuaa. Vaan luu-

lisi sen kuitenkin liikkuvan vähän enemmän.
—Ei iso kala aina liiku. Kuta isompi

se on, sitä vähemmän se liikkuu, silloin kun
ei ole liikkuakseen.

Minä kyllä tiedän, mitä se siinä tekee:
kihnuttaa siimaa kiven kylkeen. On ehkä
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ennenkin sillä tavalla sahautunut irti. On
yhtä viisas kuin vanhakin.

Olen polttanut yhden paperossin ja syty-
tän toisen. Odotus alkaa käydä pitkäksi .. .

Jos koettaisin kiristää, ehkä se viimeinkin
alkaisi väsyä. Kiristän siimaa ilman muuta
tulosta, kuin että hieno vapani menee luokille;
hellitän siimaa ilman muuta tulosta, kuin
että vapa taas oikenee ja alkaa vivuta ylös
ja alas ja siima hiukan siirrähdellä oikeaan ja
vasempaan. Kala ei muuta asentoaan eikä
näytä aikovankaan muuttaa. Se on nähtä-
västi päättänyt uuvuttaa minut ennen kuin
minä sen. Se varmaankin jo tuntee, että kä-
teni vapisee, että selkääni pakottaa, että
sylki suussa maistaa messingille. Ei maita
enää tupakkakaan. Toinen paperossi on jo
poltettu ja pätkä viskattu menemään virran
myötä. Kolmas saa vain puoleksi poltettuna
mennä samaa tietä. On kulunut tunti siitä,
kun kala tarttui. Kaikesta päättäen tulee
kulumaan toinen, ennenkuin ratkaisevan tais-
telun hetki on tullut. Koski vain kohisee
ja vesi vilisee. Ehtimiseen loikkaa isoja lohia
ilmaan. Mylly alempana jyryää. Sillalla
siellä kolajaa ja kopisee rattaat ja kaviot.
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Tukkilaiva huutaa niskassa. Aurinko lähe
nee laskuaan. Maailmassa on voinut tapahtua
tuhansia asioita, ihmisiä kuolla ja syntyä,
junia törmätä yhteen, kaupunkeja sortua,
sotia syttyä, sillaikaa kun minulle ja minun
lohelleni ei tapahdu mitään. Nyt olen istunut
tässä jo puolitoista tuntia. Sanoma siitä,
että Aholla on iso lohi ongessa, on levinnyt
kylään ja houkutellut uteliaita joutilaita toi-
selle rannalle. Näytelmä yksillä sijoillaan
istuvasta miehestä on kuitenkin käynyt heille
yksitoikkoiseksi ja aikansa katsottuaan ovat
he haukotelleet ja menneet, loppukohtausta
odottamatta.

Totta puhuen alan minäkin saada huvista
tarpeeni. Sitä enemmän, kun alan epäillä,
tuleeko tämä otus koskaan pussiani pullista-
maan. Pysyttyään noin kauan paikoillaan
se tuskin enää on nouseva ylemmä. Kerran
liikkeelle lähdettyään menee se alas eikä
hento vapani pysty sitä pidättämään. Oli-
siko minun sittenkin käytettävä väkivaltaa
ja lopetettava lyhyeen, kävi miten kävi?
Oikaisenko vavan ja rullan avulla hinaan
pedon piilostaan?

Sanon tässä niille, jotka eivät omasta
kokemuksestaan tunne lohenonkijan sielun
liikkeitä, että kalanoton kaikkein kriitillisin
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hetki nyt on tullut, hetki, josta lopullinen
ratkaisu riippuu: menettääkö malttinsa ja
koettaa voimakeinoja käyttämällä jouduttaa
tapausten kehittymistä vaiko pysyä rauhalli-
sena ja odottaa sitä hetkeä, jonoin kala tun-
tien uupuvansa siinä, missä seisoo, lähtee
etsimään mukavampaa sijaa? Kun sekä eng-
lantilainen tieteellinen teoria — lohenonkimi-
nen on oikeastaan tiedettä, samoinkuin shakki-
peli ja sodankäynti — että oma kokemukseni
monien lohien menettämisestä hätiköimisen
tähden puhuvat jälkimmäisen vaihtoehdon puo-
lesta, niin pääsee parempi minäni voitolle,
ja minä jään yhä edelleenkin istumaan samaan
asentoon saman pukin nenälle, jossa ja jolla
jo olen istunut kaksi tuntia — sillä kello on
nyt täsmälleen kymmenen.

Kun viimeinen ottelu tässä jättiläistais-
telussa suoritettiin vasta kello 12 yöllä, kun
johonkin pitempään romaaniin aion säästää
niiden mielialojen kuvaamisen, jotka nyt seu-
rasivat, ja kun sitäpaitsi ainoastaan ammatti-
miehet voisivat seurata minua niiden hienom-
pien vivahdusten ymmärtämisessä — siirty-
käämme heti loppukatastroofin tapahtumiin.
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— Eemeli! sanoin minä noin kolmen tun-
nin kuluttua siitä, kun heitto oli tapahtunut.
— Minulla on nälkä ja vilu.

— Niin minullakin.
— Olisi pitänyt ottaa evästä mukaan.
— Minä haen!
— Kuule, siellä on äidilläsi varmaan sai-

jut odottamassa.
— Olisi siellä saunakin.
— Ai, nythän on lauantai-ilta. Saunaa et

tosin saane tuoduksi tänne, mutta tuo sensijaan
kaikki muu, mitä saat irti ja jaksat kantaa.

Kuluu puoli tuntia, ennenkuin Eemeli
on palannut, ja toinen puoli tuntia, ennen-
kuin voileivät on syöty ja limunaatipulloon
pantu saiju on pulputettu kurkusta alas.

— Oolreit! Ja nyt se otetaan. Kokoo,
poika, hattusi kiviä täyteen.

On melkein pettämätön keino saada lohi
liikkeelle nakkelemalla kiviä siihen paikkaan,
hiukan yläpuolelle sitä, mihin se on äkäytynyt.
Ensimmäinen kivi polskahtaa, polskahtaa toi-
nen ja kolmas, lopulta kourallinen, monta
kourallista — lohi ei ole tietävinäänkään.

— Ei kivi kiveä kaikkoa, sanoo Eemeli,
pilkallisesti hymähtäen.

Nyt minä suutun . . .

— Pian se kivi kiskotaan ylös!
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Ojennan vavan vettä pitkin, niin että
se ja siima ovat yhtenä linjana, ja kiristän.

— Se on kala, koska se yhäkin jutuaa.
Jos se olisi kivi, ei se kiristäisi ja päästäisi.

— Vetää vain sitten pois kalan.
Minä vedän. Nyt se ei enää jutua. Siima

on kireellä kuin viulun kieli. Nykäisen vielä
kerran, kiskaisen, kun ei nykäisystä apua.
Sepä perhana, ettet sinä . ..! Siima lätkäh-
tää silmilleni ja jotakin pomppaa pääni yli.

Kertokoot rannan pyhät koivut halulli-
sille haastattelijoille, mitä muistanevat per-
hanaisesta pakinasta partaisen urohon, kun
Eemeli, ulahtaen kuin jäniskoira, jonka edestä
kissa on puuhun kurahtanut, hyökkää haavi
ojona otuksen jälkeen ja vetää puusta alas
hattuni ja hatun mukana siihen takertuneet
— tyhjät koukut.

Eihän sentään aivan tyhjät.
Olen tehnyt kalastuspäiväkirjaani sen päi-

vän kohdalle näin kuuluvan muistiinpanon:
»Keskiviikkona 30 p:nä kesäkuuta 1909

klo 8 illalla tarttui Välisuvannosta salakka-
vehkeeseen suuri lohi, joka, kun se vihdoin-
kin neljän tunnin sitkeän taistelun jälkeen
saatiin maihin, osoittautui olevansa haon ok-
sasta onkeen irtautunut — lastu.»
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— Nyt sitä lähdetään niskaan souta-
maan ja otetaan se iso rouvalle viemisiksi!

— Eiköhän ole liian varhaista vielä?
— Saattaisi olla selkeällä säällä, mutta

näin pilvisellä on nyt ihan paras aika.
— Onhan siellä teidän niskassanne jo

niin monta kertaa turhaan koetettu. Onko
sieltä oikeastaan milloinkaan saatu?

— Voi toki!
Ja kun meidän mylläri Matti kerran

pääsi kehumaan koskensa niskaa, jossa hän
oli ikänsä soutanut onkiherrojaan, kuinka
monta sataa lienee heitä soutanutkaan, niin
se se sitten vasta oli kalain pesäpaikka. Siinä
ne sen jänteessä, syvänteen reunassa, seisoi-
vat ne kaikista suurimmat lohet, joka niitä
tahtoi. Pienempiä saattoi pikkupoikain tove-
rina sorkkia muualtakin, jonka teki niitä
mieli.

— Onko sieltä oikeastaan koskaan saatu
muuta kuin haukia?
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— Vai haukia! — Jos pannaan ne van-
hat vehkeet, joilla ennen kamreeri vainajan
aikana otettiin ne suurimmat, niin kyllä
nähdään.

— Mitä vehkeitä ne oli? kysyi toverini.
— Sanotaan sitten, kun ensin päätetään,

lähdetäänkö!
Kyllä ne kaikki tiedettiin myllärin van-

hat vehkeet ... Meillä oli niistä tuon tuos-
takin väittelyä. Mylläri ei uskonut minun
perhosiini enkä minä hänen ainoaan autuaaksi
tekeväänsä, kuparilippaan.

Meitä oli kaksi kalamiestä, tukkukaup-
pias ja minä, jotka parhaallaan istuimme
pöydässä päivällisen jälkeen kahvia lopetel-
len. Minut jätti myllärin yllytys kylmäksi,
sillä en mielelläni soudattanut itseäni, ja
sitäpaitsi oli minulla toteutettavanani oma
ohjelmani, perhosonginta suvannossa, jossa
illalla näin lämpimän päivän jälkeen laskin
suurtenkin nousevan hyönteisten syöntiin. To-
verini sitä vastoin, joka oli ensikertalainen
tällä koskella eikä juuri onkinut perhosella,
ja mielellään soudatti itseään, missä se oli
mahdollista, eikä vielä tällä retkellämme ollut
onnistunut saamaan suurempaa, näytti heti
joutuvan sen huumauksen valtaan, jonka kala-
miehessä aina helposti synnyttää toisen jär-
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kähtämätön usko. Kalastus on arpapeliä,
jossa vastaisinkin onni milloin tahansa saat-
taa kääntyä suotuisaksi. Vaikka olisit koko
päivän turhaan piessyt koskea, saattaa tapah-
tua, että juuri kun olet pois lähdössä ja vielä
viimeisen kerran ikäänkuin suotta aikojaan
pudotat pyydyksesi veteen, silloin juuri hyök-
kää viisikiloinen melkein jalkaisi juuresta ja
nielee koukun. Ei siis koskaan tiedä, ei siis
koskaan voi olla varma. Valtti voi milloin
tahansa joutua kouraasi. Tämä tuntematto
man kiihoitus on kaiken kalastuksen suurin
viehätys. Kalamies saa tehdä mahdollisuus-
laskujaan, ottaa lukuun kaikenlaisia suotuisia
tekijöitä, päätellä kuusta, auringosta, tuu-
lista, pilvistä ja ilmapuntarista, mutta yhtä
usein kuin laskut pitävät paikkansa, yhtä
usein ne pettävät. Siihen kokemukseen tulee
varsinkin forellinonkija, sillä ei ole toista
sen oikullisempaa kalaa kuin forelli. Olen
tehnyt tilastoja säistä ja pyydyksistä liki
vuosikymmenen kuluessa ja koettanut mene-
tellä niistä muka sarmieni periaatteiden mu-
kaan. Päätelmät pitävät juuri niin kauan ,

kuin forelli suvaitsee sallia. Mutta yhtäkkiä
ja yhtä usein tekevät ne kuperkeikan. Vanha
tottunut kalastaja saattaa mennä koskelle
kaikkein hienoimpine perhosineen eikä saada
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mitään, kun joku vasta-alkaja jollain van-
halla silkkikalalla tai salakan ruumiilla ottaa
toisen toisensa perästä. Semmoista saattaa
tapahtua .. .

Oli puhuttu näistä päivällistä syödessä.
Toverini näytti käyvän levottomaksi.

Suuren kalan saamisen kiihko kiilsi jo hänen
silmiensä pohjassa ja paloi hänen poskillaan,
ja äänellä, joka koetti pysytellä välinpitä-
mätönnä, mutta jossa jo kuului sydänalan
sisäistä vavahtelua, hän kysyi:

— Luuletko sinä, että sinne kannattaa
lähteä?

Vastasin, niinkuin sellaiseen kysymykseen
aina pitää vastata:

— Eihän tiedä . . . sopiihan koettaa.
— Voihan olla, ettei maksa vaivaa.
Mutta minä näin, että hän jo oli päättä-

nyt. Kiihkeinkin kalamies, ellei hän ole
aivan vasta-alkaja, koettaa tekeytyä välin-
pitämättömäksi, hillitä intoaan, sitä enem-
män kuta suurempi se on. Tyynin, mutta
luonnottoman tyynin ja hitain askelin hän
astui ulos rappusille. Siellä oli mylläri jo
vastassa, valmiina käymään uuteen hyök-
käykseen. Selitykseksi hänen harrastuksestaan
suuren lohen saamiseksi on mainittava, että
hän oli intohimoinen kalamies itsekin, että hän
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souti tuntipalkalla ja että oli vanha tapa
maksaa hänelle markka jokaisesta suuresta,
joka hänen soutamallaan onnistuttiin saa-
maan. Oli joku enkelsmanni maksanut vii-
sikin markkaa.

— Jassoo, mylläri luulee, että nyt nis-
kassa puree, kuulin toverini sanovan. Hänen
äänestään kuulin heti, että hän oli antautunut.

— Minä luulen ... jos vain olisi se oikea
pyydys . .. katsotaanpas vähän näitä teidän
kampsujanne!

Toverini uistinlaatikko oli porstuan pen-
killä ja minä kuulin, kuinka äijät alkoivat
sitä rapistella.

— No, ka, tässähän tämä on . .. tätä
tämmöistä se aina ennen otti ... jos ei tätä
ota, niin ei sitten ota mitään . .. tällä täm-
möisellä lipalla ne kamreerinkin aikana otet-
tiin ne suurimmat . .. tämä kun pannaan.

— Mylläri panee sitten .. . Minkä tap-
sin mylläri luulisi olevan parhaan tällä ilmalla?

— Tämän paasin minä panisin.
— Eikö se ole liian paksu?
— Paksu se pitää ollakin, kun lähtee

isoa ottamaan .. .

— Jos panisi sentään samalla myöskin
perhoja, kuulin toverini taas arvelevan.

— Saahan niitä panna ... pannaan vain
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Mahtuuhan tähän perhojakin. Minkäs-
laisia teillä on perhosia?

Siellä alettiin nyt pengoskella tirehtöö-
rin perhosvarastoa. Kuului täntapaista mieli-
piteiden vaihtoa: — Luuleeko mylläri, että
tämmöistä ottaisi? — Se on liian korea,
tässä koskessa ei ota koreita .. . kun olisi
ruskeita tai harmaita tai mustia ... siinä-
hän olisi sen värinen, mutta se on liian
pieni. No, tässä on ihan parhaan kokoi-
sia.. . otetaan tämä ja tuo musta ..

.

siihen jos tarttuu, niin pysyy kanssa . . .

saahan niitä tarjota perhosiakin . . . vaikka
kyllä se tämä lippavehe on varmin ... lip-
paa se ottaa, jos ottaakseen . . . vaan sol-
mitaan vain perhojakin. Kurotaan heitä sii-
hen useampiakin siltä varalta, ettei yhtä
ottaisi.

Siellä kähnittiin ja laitettiin kahteen pek-
kaan. liotettiin suussa perhostapseja, soitel-
tiin rullaa, jolla oli ääni kuin kahvimyllyllä,
hujauteltiin vapaa ja cltiin kai viimein val-
miit, koska mylläri kuului sanovan:

— Nyt lähdetään ... onkos tupakat ja
tulitikut mukana?

Minua huvitti nähdä, millainen pyydys
siellä nyt oli saatu pystyyn sen suiiren lohen
pään menoksi, joka nyt oli otettava niskasta
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viemisiksi rouvalle. Kalakaverini seisoi siinä
valmiina taistelutamineissaan — keski-ikäinen
herrasmies, lihava, tanakka, punaposkinen,
paksuniskainen, ruskeaviiksinen, pulleasilmäi-
nen, puettuna parhaaseen, mitä Englannin
urheilukaupoista on saatavana: monitaskui-
seen takkiin, polvihousuihin, ulsterisääryksiin
ja ruskeihin nyörikenkiin, kädessä huikea pa-
rin sadan markan splitbambuvapa ja siinä
rulla lujinta tekoa — katetun autopiilinsä edessä,
jolla oli tultu Helsingistä Kajaanin taa ■—
kalaa vaille valmiina valokuvattavaksi ja jäl-
jennettäväksi. Kun yain pääasia, pyydys,
olisi ollut yhtä ensiluokkaista. Mutta tapsi
oli kaikkein paksuinta gimppiä, »paasia», joksi
sitä mylläri kutsui, pitkä ja monella leeka-
rilla varustettu. Leekarien renkaihin oli
umpisolmuihin solmittu kolme perhosta, isointa
lajia: musta »zulu» ylimmäksi, keskelle punai-
nen »soldier palmen) ja sitten ruskea
»brown-paimep>. Alinna roikkui uistin,
suuri kuin soppalusikka, toiselta puolelta ho-
peoitu, toiselta kuparinvärinen, siiben kiin-
nitetyt kolmikoukut kuin pikku-ankkurit. Se
oli hirvittävä murha-ase, kuin rautaharava.
Minusta se oli mahdoton, pikemmin pelätti
kuin pyydys. Mutta asianomaiset itse näytti-
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vät olevan tekeleeseensä varsin tyytyväisiä
ja lähtivät pyylevinä tallustelemaan koskelle.

Myllytupa oli ylhäällä ahteella ja sen
rappusilta oli vapaa näköala yli koko kosken,
niskasta alasuvantoon. Siitä näkyi leveä
niska, sen supistuessa syntyi kireä, paikoitel-
len korkeihinkin kuohuihin puhkeava ylä-
koski ja sitten tuli suvanto, jonka alta lähti
aika jyrkkä alakoski vieden myllyn rännin
ohi ja maantiesillan alaitse alimmaiseen suvan-
toon ja siitä järveen. Kun oli vettä hyvin,
niinkuin nyt, oli koski vaaraton laskea. Usein
tapahtuikin, että se laskettiin kalan kanssa
ylhäältä alas asti.

Tukkukauppias ja mylläri katosivat jyr-
kän ahteen alle, ilmestyäkseen jonkun ajan
kuluttua niskassa olevaan venevalkamaan.
Valkamassa oli laituri, jonka päässä myllärin
piika parhaallaan näkyi viruttavan pyykkiä.
Mylläri sanoo hänelle jotain, hän jättää tot-

kunsa siihen ja tulee myllärin apuna työntä-
mään venettä vesille .. . Sitten he nousevat
laiturilta veneeseen ja lähtevät soutamaan.

Vaikkei minulla ollutkaan suurta luotta-
musta myllärin lippaan ja hänen perhosnuot-
taansa, enkä siis osannut toivoa saavani olla
mukana taistelussa kalan kanssa, lähdin kui-
tenkin hiljalleen astelemaan niskaan.
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Mylläri oli suorittanut ohjelmansa ensi
osan: laskeutunut, rannalta toiselle soutaen,
niin, että oli joutunut tyynemmältä vedeltä
jänteeseen, siihen, missä varsinainen koski
alkoi. Siinä hän tapansa mukaan souti useam-
pia kertoja edestakaisin, komentaen: »Vapa
toiselle puolelle .. . Nyt saa antaa enemmän
siimaa . .. Kerikää vähän, siinä on mata-
laa!» j. n. e. — vapaherran tehdessä työtä
käskettyä.

Jänne oli se paikka, mistä otti, jos otti.
Nyt ei kuitenkaan ottanut.

— Ei pure, sanoin, kun vene oli minun
kohdallani, lähellä rantaa.

■— Soutakaa maihin, sanoi tukkukauppias
ja alkoi keriä siimaa rullalle.

— Ei pidä vielä keriä . . . käydään vielä
yksi reissu, kehoitteli mylläri.

— Käydään sitten, jos teitä huvittaa.
Jättäen vavan irralleen veneeseen oli

toverini ryhtynyt sytyttämään uutta sikaria,
myllärin kiskoessa venettä ylemmä vasta-
virtaan. He olivat noin puolitiessä rannan
ja pyykkisillan välissä, kun piika huusi:

— Hoi, mylläri, hoi, kuulkaa! ottakaa
ylös! Voi sentään!

— Mitä se huutaa? sanoi mylläri.
En minäkään kuullut, mitä se huusi,



MYLLÄRIN HOUSUT 189

sillä samassa kirkaisi rulla ja vavan kärki
tuikkasi veteen.

— Ahah! huusi mylläri.
— Soutakaa! Soutakaa! komensi tukku-

kauppias.
— Vapa pystyyn! huusin minä.
Jos se ei ollut pohjassa kiinni, niin oli

siinä vavan kaaresta päättäen iso kala. Se
ei ollut pohjassa. Siimaa veti alaspäin ja sil-
loin siinä täytyi olla kala, niin uskomatto-
malta kuin se tuntuikin, koska he juuri äsken
olivat samaa vettä sotkeneet. Siima kulki
kuin heiluri, ensin oikeaan, sitten vasem-
paan, ja asettui sitten kosken suuntaan, sa-
malla painautuen painautumistaan alaspäin.

— Se pyrkii alas, mennään maihin, kuu-
lin toverini ehdottavan.

— Ei mennä vielä, odotetaan, ehkä se
rupeaa nousemaan.

— Se painaa niin pirusti . . . kyllä se
menee alas.

— Jos menee, niin menköön, päästään-
hän me perässä.

Mylläri oli puoltanut veneensä lähemmä
rantaa, jossa virta oli heikompi. Suodakseni
soutajalle tilaisuutta levähtämään astuin ki-
velle, josta ulotuin tarttumaan veneen kok-
kaan. Tässä oli kaikesta päättäen tulossa
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pitkällinen ottelu. Kala oli yhtäkkiä lakannut
laskeutumasta ja siima seisoi nyt viistossa
veneestä, mutta se oli kuitenkin jo siksi al-
haalla, että se tuskin enää tulisi nousemaan
ainakaan niin ylös, että sen saisimme nis-
kasta. Ja kun suuri kala kerran lähtee alas,
niin se tavallisesti pakottaa,laskemaan muka-
naan koko kosken, tai ainakin suvantoon
saakka. Sen tapahtuman varalta, että se
laskeutuessaan rantautuisi, sovittiin, että minä
otan haavin ja koetan saada kalan maihin,
jos siihen ilmaantuu tilaisuutta.

— Siihenkö lippaan se otti?
— Siihen! kehahti mylläri, pää ylpeästi

pyörähtäen.
— Vaan jos se on perhossa?
— Ei ole perhossa.
Annoin hänen jäädä siihen uskoonsa,

vaikka minusta ainakin ylimmän perhon ja
osan heittosiimaa olisi pitänyt olla näkyvissä,
jos kala oli lipassa kiinni. Siima seisoi yhä
samassa paikassa. Vapa kyllä huojahteli,
mutta kun minulla oli hiukan vanhaa koke-
musta siitä, että pohjahakokin voi käydä
lohesta, uskalsin esittää arvelun, että joku
monista perhosista mahdollisesti oli tarttu-
nut pohjaan ja kala silloin reväissyt itsensä
irti, sen tuntumatta vavassa. Mutta jo pelkkä
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sellainen olettaminenkin näytti harmittavan
toveriani.

— Se on seikka, josta pian päästään
selvyyteen, sanoi hän ja kiristi siimaa.

Olin ollut sittenkin väärässä. Siima
irtautui, mutta vapa ei oijennut. Kyllä siinä
oli kala ja iso olikin, veden viristä päättäen.
Kala teki heti taas kaaren virran suuntaan

ja rulla rupesi soimaan riivatusti.
— Näittekö sen pyrstön, leveän kuin

melan kären! — Herra päästää irti veneen!
huusi mylläri ja tarttui taas euroihinsa.

Kala oli jo jänteen alapuolella ja kiin-
nitti siimaa niin rajusti, että veneen ei aut-
tanut muuta kuin seurata mukana. Se joutui
pian näkyvistäni mutkan taa ja haavi kädessä
minä riensin jälkeen. Kun hetken päästä
pääsin ulos lepikosta, näin, että kalastajat
olivat jo suvannossa ja että kala oli yhä kiinni.

Teoriani hienojen pyydysten välttämät-
tömyydestä oli siis mennyt myttyyn. ja
niskassa siis sittenkin otti! Siitä huolimatta
iloitsin kuitenkin toverini puolesta vilpittö-
mästi siitä, että hän nyt vihdoinkin oli saa-
massa suuren ja parhaallaan sai tuntea kaikkea
sitä jännitystä, minkä ottelu ison kalan kanssa
tarjoo. Ellei jotain aivan erikoista tule vä-
liin, on kala hänen, sillä eivät ainakaan veh-
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keet petä — hänen paasillaan vetäisi maihin
vaikka hylkeen.

Kala näytti rauhoittuneen suvantoon. Se
oli kaikesta päättäen siivo kala, joka ei hyp-
pinyt eikä temponut eikä riidellyt itselleen
siimaakaan suuremmalla voimalla, vaan uis-
kenteli koko ajan pääuomassa, seuraten, niin-
kuin minusta näytti, syvintä vettä. Yksi
vaarallinen taktiikka sillä kuitenkin oli. Tyy-
neydestään huolimatta se itsepintaisesti, tuuma
tuumalta pyrki alas. Jos se jossain akan-
virrassa nousi, niin se siitä pääst3'ään taas
laski. Tuollainen järjestelmällisesti alaspäin
kaivautuva kala on usein kaikista vaaralli-
sin, sillä säästäen voimiaan viimeiseen nykäyk-
seen se saattaa yhtäkkiä heittäytyä mene-
mään omaa painoaan kuin halko, pysähty-
mättä ennen kuin vasta t37ynessä vedessä.

Istahdin rannalle seuraamaan taistelun
kehittymistä. Tilanteen totisuus oli saanut
toverini kokonaan valtaansa ja painanut hä-
neen leimansa. Sillä miehellä oli suuret asiat,
hänellä oli sahoja, tehtaita, satoja työmie-
hiä — nyt oli sota, kaikki maailmassa oli
mullin mallin, kuka ties mitkä vaarat uhkasi-
vat hänen monia liikkeitään — mutta aivan
varmaan ei hänellä, enemmän kuin minulla-
kaan eilen samanlaisessa tilassa, ollut ajatus-
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takaan muusta kuin siitä, miten hän oli suo-
riutuva ottelustaan lohen kanssa. Hän istui
alahankain tuhdolla, selin soutajaan, päin
kalaan, liikkumatonna, niinkuin olisi istunut
lohenottajan kuvapatsasta muovailevan kuvan-
veistäjän mallina: toinen jalka veneen kaa-
resta ponnistaen, toinen koukussa tuhdon alla,
vavan tyvi nojaten reittä vasten sen ja vat-
san pullean • painanteessa; toinen käsi puris-
taen vapaa rullan yläpuolelta, toinen rullan
kammissa kiinni milloin vähän päästäen, mil-
loin vähän kiristäen, rullan päristimen ilmais-
tessa toisen kerran pidätettyä kiihkoa, toi-
sen kerran hillittyä varuillaan oloa: »Elä
luule .. . tule .

. tule! — Mene, mene .. .

kyllä minä ... et minua petä .. .» Suupie-
lessä oli hänellä yhä vielä sytyttämättä sikari,
joka oli jäänyt siihen niskassa, lähdön kii-
reessä. Otsa oli rypyssä, katse synkkä ja syvä.
Leikki oli kaukana .

..

Mylläri oli yhtä totinen kuin hänen her-
ransa. Hänellä, pienellä kääkkyrällä, olikin
muuten täysi työ soutaessaan raskasta miestä,
kun veden kulku suvannossa kävi sitä voi-
makkaammaksi, kuta lähemmä jännettä kala
pakotti laskeutumaan.

— Ottakaa väkisin, ennenkuin se menee
alas! huusin minä heidän lähetessään minun
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puolelleni. Olisi näet mielestäni ollut vii-
sainta ennemmin uskaltaa lopullinen kiristys
kuin lähteä kalan jälessä suureen koskeen,
jossa monet vaarat uhkasivat.

•— Ei pidä ottaa väkisin! iski mylläri
kiihkeästi, ja äsähti sitten minulle:

— Ettehän te itsekään ota väkisin, miksi
sitten toista siihen neuvotte?

— Jos uuvutte?
— Enkä uuvu.
— Jos se taas menee alas.
—- Jos menee, niin antaa mennä.

Vene kävi toisella rannalla ja palasi
taas minun puolelleni.

— On se sentään kumma kala.
— Mitenkä niin kumma kala? . . . heittä-

kää se haavi tänne! .
. mitenkä niin kumma

kala?
— Se kun seuraa veneen mukana, niin-

kuin olisi puu, mutta ei koskaan nouse . . .

— Niskassa te sanoitte, että se oli poh-
jassa, ja nyt te luulette, että se on puu . . .

ei pidä puhua pötyä ... On niitä siksi monta
soudettu ... Ja hän käänsi kiivaasti ve-
neensä taas toista rantaa kohti.

Mylläri alkoi nähtävästi hermostua, eikä
se ollutkaan ihme, sillä vanhana kalamiehenä
hän kyllä jo käsitti, että hänen pian oli lasket-
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tava koski, ja silloin oli olemassa kymmenen
mahdollisuutta yhtä vastaan, että kala pää-
see karkuun. Toverini ei ollut koko aikana
suvannossa ollessaan hiiskunut sanaakaan.
Karvan rävähtämättä hän hoiti kampiaan,
koettaen kyllä jarruttaa, mutta samalla hel-
littäen hellittämistään, johon hänellä souta-
jansa varoituksista huolimatta oli pakko, sillä
vapa oli pahasti luokilla ja kala yhä suurem-
malla voimalla menossa alas. Hetki vain ja
heidän oli seurattava mukana.

Olisin kovin kernaasti suonut toverilleni
hänen kalansa, jonka saaminen olisi korvannut
kaikki matkan vaivat tänne pohjan perille,
eikä olisi loppunut puheen aine Helsingin
Kämpissä talvi-iltaisessa tarinapöydässä. Jota
vastoin, jos kala pääsee . . .

— Voi kova onni, mikä vahinko piti
tulla! kuulin y7htäkkiä takaani. Sieltä tuli
myllärin piika pyykkivasu olallaan koren-
nossa. Hän oli vähän semmoinen hölö höm-
S37ttäjä, mutta riski ja topakka toimissaan.

— Voi kovan onnen kolaus, kun piti
mennä myllärin kirkkohousut koskeen! Et-
tekö te ole nähneet niitä? En minä ymmärrä,
mitenkä ne pääsivät siitä luiskahtamaan liuk-
kaalta laudalta .. . eikö noita liene kalamie-
het itse pudottaneet siinä veneeseen kom-
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puroidessaan, mutta minun syykseni se pan-
naan.

— On ne saattaneet Kaisalta itseltäänkin
pudota, niinkuin viime kesänä oma hameenne.

— Se toki löytyi myilynrännin häkistä . . .

ovat voineet housutkin mennä sinne . . . mi-
näpä juoksen katsomaan .. . kyllä kai se
tuo vasu tuossa sen aikaa säilyy .. . kyllä
se ne minulla maksattaa, mutta milläpä minä
ne maksan ..

. Voi kova onni sentään, kun
sen olisi pitänyt saada ne huomiseksi jal-
kaansa .

.
. olisin minä ennättänyt saada ne

saunan orrella yön aikana kuiviksi . . . No,
nyt ne meni koskeen!

Todellakin — suvanto cli tyhjä ja veneen
kokka keikkui kuohuissa. Vapa huiskahti
vielä kerran rantalepikon latvojen yli ja sit-
ten katosi sekin.

Riensin juoksujalassa kosken rantaa alas,
niinpiankuin pääsin kivikolta, ja sitten
ylös ahdetta pihaan, josta kautta oli suorin
tie alasuvantoon. Tahdoin olla mukana vielä
viimeisessä ottelussa, siellä, missä taistelu oi
oleva kuumin.

Pihaan tultuani näin kuitenkin heti, että
minulla ei enää ollut asiaa edemmä. Kala
oli päässyt. Mylläri veti pai haallaan venettä
maihin ja tukkukauppias tuli jo pihaan. Jos
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kala olisi ollut veneessä, olisi myllärin liik-
keissä ollut toinen ryhti. Hän seisoi hetken
ja pyyhki otsaansa. Sitten hän kumartui
ja kokosi kompeensa, alkaen uupunein aske-
lin ja haluttomin elein laahustaa jälestä.

Kun omasta kokemuksestani tiesin, että
kalamies suuren kalan menetettyään mieluim-
min on jonkun aikaa yksin, katsoin, että
läsnäoloni oli tarpeeton. Osanottoni onnetto-
muuteen olisi vain lisännyt kiveä kuorman
päälle. Jonnekin poistuakseni menin myl-
lyyn. Kaisa tuli juuri rännin niskasta, jossa
oli turhaan seipäällä haronut myllärin housuja.

— Kyllä teidät nyt paha perii, kun niiltä
vielä pääsi kala.

— Voi kova onni sentään! Nyt se ker-
rassa pieksää minut!

— Kävisitte vielä katselemassa suvan-
non rantoja . . . jos ne olisivat jonnekin sinne
ajautuneet. Juoskaa joutuin tähystämään.

— No, minä juoksen!
Käyskentelin minkä missäkin, pistäysin

puodissa ostamassa tupakkaa ja karamelleja
ja virkailin siellä täällä. Kun palasin pihaan,
juosta houhotti Kaisa minua vastaan por-
tille.

— Sielläpähän ne oli . . . Yläpihan Ee-
tun lohiverkossa alakarilla! Ei puhuta mitään
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kellekään koko asiasta! Minä vein ne saunaan
kuivamaan. Voi hyvä onni sentään! Huo-
menna se saa ne jalkaansa. Kyllä minun on
nyt hyvä olla!

Myllärillä sitä vastoin ei näkynyt olevan
hyvä olla. Hän makasi tuvan sängyssä seläl-
lään, tylsästi kattoon tuijottaen, päätään kään-
tämättä, mistään välittämättä. Olisi tehnyt
mieleni tietää, kuinka kala oikein oli päässyt,
mutta ajattelin, että oli hienotunteisempaa
puhua ilmasta.

— Näyttää, siltä kuin rupeisi yöksi sata-
maan.

— Ruvetkoon! ärähti ukko.
Koska oli se ääni kellossa, niin ei tar-

vinnut minunkaan hemmoitella, ja kysyin
siis säälimättä:

— Mitenkä se oikein pääsi?
—En tiedä. Kun tultiin suvantoon, oli

poissa.
— Veikö se vehkeet mennessään?
— Kaikki oli tallella, yhtä ylintä perhoa

vaille. Voi kova onni sentään ... semmoisen
soutamisen jälkeen semmoinen kala — vähin-
tään kymmenkiloinen ... pthyi kuitenkin!

— Jäi teiltä nyt tapporaha saamatta.
— Vähät minä siitä, vaikka eihän minun

syyni ollut, koska kerran tarttui ja alas asti
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toin, mutta kun herran mieli myrtyi niin,
että näkyy lähtöään laittavan.

Olivatko asiat niin hullusti?
Menin kamariin. Toverillani oli siellä

jo kampsunsa koossa.
Aikoiko hän todella lähteä?
Hänen täytyi. Asiat vaativat. Olisi

oikeastaan pitänyt lähteä jo eilen.
— Yön selkäänkö?
— Yöllä on rauhallisempi ajaa.
— Jahah, jahah, minä kai vielä jään.
— Jää sinä vain.
— Oli se nyt hännin paikka.
— Noo, mitäs siitä, sanoi hän pakote-

tun tyynesti. Sama se, kunhan sai otella.
Sehän on pääasia.

Kalamies sanoo aina niin, mutta kala-
mies aina valehtelee sekä itselleen että muille,
uskotellessaan, että on muka samantekevä,
saako vai ei, että on muka pääasia, että saa
»otella» — ja kuta suurempi kala on ja kuta
kauemmin se on ollut kiinni, sitä vaikeampi
on sen menettäminen ... en sanoisi, jos en
itsestäni tietäisi. Sillä kalan menettäminen
on persoonallinen tappio. Se on nöyry37tys,
häpeä, taitamattomuuden todistus niinkuin
harhalaukaus, jota tavallisesti ei voi antaa
itselleen anteeksi. Kun kala pääsee, silloin
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on — ainakin minulla — selkäpiissä sama
tunne, kuin näyttää olevan kissalla, joka tie-
puolessa kauan vaanittuaan vihdoin tekee
hypyn, mutta hyppää harhaan ja selkä köy-
ryssä ja häntä nolona luikkii häveten piiloon.

Hetken kuluttua puhalsi auto pihasta,
painaakseen yötä päivää yli soiden ja nevo-
jen, poikki vaarain, ohi kylien ja kirkkojen
ja läpi kaupunkien etelää kohti, ryypäten
vain siellä täällä kiireen kautta bensiiniä
janoonsa.

Seuraava päivä oli sunnuntai. Istuin
pihanurmikolla päiväpaisteessa ottamassa au-
rinkokylpyä. Edessäni loikoi mylläri vatsal-
laan. Hänellä oli 3'llään vain paita ja housut.
Housut, ruskeat, puolivillaiset, puhtaat ja
vasta silitetyt, olivat nähtävästi ne, jotka
eilen olivat olleet koskessa. Tuijotin niihin,
kun ei ollut muutakaan tuijottamista. Siinä
paikassa, joka on hiukan alapuolella housun-
kaulusremmin, näin jotain mustaa ja punaista.
Pääsin vähitellen varmuuteen siitä, että se
oli zulu, s. o. musta forelliperho, jossa on
hiukan punaista mustien villojen alla, lähem-
pänä kärkeä. Se on saanut nimensä saman-
nimisestä neekeristä, hänen villavasta tukas-
taan ja punaisista huulistaan.
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— Mistä mylläri on saanut tämän perho-
sen takapuoleensa?

— Mitä? Minkä perhosen?
— Olkaahan siinä, että saan irti
Nyhtäisen irti koukun ja mylläri pääsee

istumaan.
— Näyttäkääpäs . .

.

— Eikös teillä ollut juuri tämmöinen . . .

juuri tämä perho ylinnä heittosiimassanne?
— Tämmöinenkö .

.
. tämäkö? . . . mutta

mitenkä se olisi joutunut minun housuihini?
Minä olin ollut siitä heti selvillä, ja pian

oli siitä selvillä myllärikin, kuultuaan, kuinka
ja milloin hänen housunsa eilen olivat joutu-
neet koskeen, vähää ennen kuin otti se suuri
lohi niskassa, ja kuinka ja mistä ne olivat
löytyneet vähän sen jälkeen kuin pääsi se
suuri lohi alasuvannossa.

— Ettäkö tuota . .
? — Eihän ..

! Kala
se 01i ...

Myliäri vetosi takaraivonsa tuuheaan tuk-
kaan, mutta tukka ei antanut tukea millekään
maulle selitykselle kuin sille, että hän kaksi
tunti i oli suurena lohena soutanut omia hou-
suj aan.

— Voi sen täyteisen täyteinen!
— Mylläri kehuu aina lippojaan ja hal-

veksii perhosia, mutta perhoonpas se sitten-
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kin otti eikä lippaan . . . eivät edes omat
housunne huolineet lippaa.

— Voi täyteisen täyteinen ..
! Mutta

ilmankos se ei kertaakaan hypännyt eikä pyr-
kinyt vastavirtaankaan.

Tahdoin vajuuttaa vähän kiviä kuor-
masta ja kerroin, miten minä kerran olin sei-
sonut erään toisen kosken rannalla neljä
tuntia ottamassa lohta, joka sitten osoit-
tautui olevansa pohjahako, ja kuinka toisen
kerran eräs tuttavani oli pilkkosen pimeänä
sateisena yönä istunut ja soudattanut itseään
kuinka kauan lieneekään tavattomassa jänni-
tyksessä, joka laukesi vasta sitten, kun sou-
taja huomasi, että herran perho olikin kiinni
hänen karvareuhkassaan.

— Millä hatussa, millä housuissa . . . sat-
tuuhan semmoisia.

En tiedä, missä myllärin ajatukset askar-
telivat ja mitä hän mietti raapiessaan kar-
vaista rintaansa. Hetken päästä hän sanoi:

— Kuulkaahan, tästä ei saa hiiskua sa-
naakaan tukkukauppiaalle.

Se oli minusta hienosti ajateltu ja hie-
nosti tunnettu. Ja minä lupasin täyttää
hänen pyyntönsä enkä olekaan vielä tähän
päivään mennessä hiiskunut hänelle asiasta
halaistua sanaa.
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Oli yhä vieläkin saamatta se takaa aja-
mani suuri lohi. Kilon painoisia ja pienempiä
olisin kyllä saanut kuinka paljon hyvänsä,
vaan kuinka ponnistelinkin, iso ei ottanut,
ei edes nykäissyt. Koetin tietysti uskotella
itselleni, että ei sillä väliäkään. Pienten saa-
minen, varsinkin perhosilla, kysyy taitoa se-
kin ja on muka yhtä hienoa urheilua kuin
suurtenkin saaminen, kun vain käyttää hienoa
vapaa, jonka kärki tutistessaan antaa her-
mostolle samat sähkösysäykset kuin suuri
kala ja jäykempi vapa.

Mutta uskotteluni oli pakotettua itseni
pettämistä, sillä sisimmässäni vihlaisi ilkeästi
joka kerta, kun toverini, vanha tottunut
kalastaja, toi koskelta suuren kalan, joita
hän muuten toi harva se ilta ja yö, välistä
useampiakin kerrallaan. Suurimpansa otti
hän tavallisesti iltamyöhällä, välistä vasta
pilkkopimeässä. Olin usein jo aikoja sitten
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palannut ongelta, syönyt ja pannut maatakin,
kun tultiin suurella touhulla toitottamaan,
että nyt sillä on viisikiloinen, nyt seitsen-
kiloinen, nyt kaksi kuusikiloista väkäleukaa
koirasta. Kerran hän itse naputti ikkunaani,
jonka ohi tie koskelle kulki, ja nosti, mieles-
täni kylläkin epähienosti, eteeni peräkkäin
kolme jättiläistä, joista muuan oli tarttunut
hännästään.

Mahtoi olla koskessa kaloja, koska niitä
jo näkyi alkavan saada haraamallakin. Olisi
niitä niin ollen luullut riittävän muillekin.
Mutta eivät ne vain satuttaneet purstojaan
minun koukkuihini, vaikka niitä näin ku-
tunsa edellä loikki ilmaan päivälläkin niin,
että olisi voinut lennosta ampua. Ehätin
joinakuina iltoina koskelle ennen toveriani
ja koetin nakella samoja pyydyksiä ja sa-
moilla paikoilla kuin hänkin, aina tuloksetta.
Kun hän sitten saapui toiselle puolelle, niin
rääkäisi hänen rullansa samassa ja pian kuu-
lui tappokalikan pauke vesakosta. Ongit-
tuaan oman puolensa nakkasi hän koukun
yli minun puolelleni ja vetäisi usein kalan
nenäni alta siitäkin, missä minä juuri ikään
olin turhaan heitellyt.

Sehän oli tietystikin toverini taito, jota
hän sai kiittää menestyksestään, vaikka minun
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oli vaikea sitä myöntää. En silloin vielä osan-
nut heittää enkä varsinkaan kulettaa pyy-
dystä, niinkuin olisi pitänyt. Vasta sitten,
vuotta paria myöhemmin, kun vähitellen opin
oikeat temput, alkoi onni hymyillä minulle-
kin. Mutta nyt se oli kuin kirottua. Minkä-
tähden pitää toisen onkeen aina ottaa ja toi-
sen ei milloinkaan? Olkoon, että hän on tai-
tavampi, mutta luulisi nyt ainakin yhden
käyvän minunkin pyydykseeni. Ja minun
kävi siis suoraan sanoen koko lailla kateek-
seni.

Kateus on sangen ilkeä ja vastenmielinen
tunne, mutta ainakin metsä- ja kalamiehen
on melkein mahdoton saada pidetyksi siitä
itsensä kokonaan puhtaana. Kateus on kala-
miehen perisynti. Sillä on hänen rinnassaan
kaikki viihtymisen edellytykset. Kyllähän
naapurin täyteläinen apilapeltokin puree sen
mieltä, jonka niitty aidan takana kasvaa
sammalta, mutta ei se semmoinen kuitenkaan
koskaan karvastele siinä määrin kuin toisen
pullea nuotanperä, silloinkun itse ihan vie-
restä vedät tyhjän apajan. Ei ole kovin kau-
kana se maailmanaika, jolloin suomalaiset
elivät vain kalastuksesta ja metsästyksestä.
Sentähden meissä, heidän jälkeläisissään, ka-
teus ja pahansuopaisuus vielä rehoittavat



206 JUHANI AHO

vereksimmillään. Lankesin lankeamistani niin
syvälle, että minun oli oikein hyvä olla niinä
iltoina, kun toverini ei saanut mitään, ja vielä
parempi silloin, kun häneltä pääsi kala. Sen
ilon hän, hauska kyllä, valmisti minulle tuon
tuostakin, sillä kun hän ei malttanut uuvut-
taa, vaan pyrki ottamaan väkisin, särkyi
häneltä pyydyksiä ja katkeili tapseja ja mur-
tui kalan leukoja vähänväliä. Koetin turhaan
torjua tätä syöpäläistä sydämestäni. Tun-
sin pääseväni siitä vasta sitten, kun itsekin
olin saanut ison.

Mutta samalla olin selvillä myöskin siitä,
että minun ei maksanut vaivaa yrittääkään,
niin kauan kuin toverini kalasti. Jos onni
koskaan kääntyy minulle suotuisaksi, niin
kääntyy se vasta sitten, kun hän on lähtenyt.
Ja mahtoi lähteä niin pian kuin suinkin!
Onhan hän jo ottanut osansa, luulisi hänen
saaneen pahimman syyhynsä saunoitetuksi.
Onko nyt urheilijan arvoista suolauttaa korvo-
määriä? Silakanpyyntiähän se on semmoi-
nen eikä lohen .. . Olisin tietysti itsekin
nuolaissut, jos olisi tipahtanut.

Vihdoinkin toverini lähti. Hänen kala-
korvonsa kannettiin veneeseen ja hän sou-
datti itsensä yöksi laivaan. Nyt oli minun
vuoroni. Tunsin heti ruumiissani kuin jonkun-



laisen vapautuksen. Oli, niinkuin olisi joku
lumous lauennut, kirot peruutetut. Ensi
yönä se tapahtuu siksi, että hän on mennyt.
Sillä paitsi että kalamies on kateellinen, on
hän myöskin taikauskoinen. Jos se ja se
tulee (esim. akka vastaan), jos se ja se läh-
tee (esim. harakka tai närhi puusta), niin se
vaikuttaa päivän tulokseen. Kalamiehen tai-
koihin kuuluu sekin, ettei saa olla uskovi-
naan saaliin saamiseen. Kalaan valmistautues-
saan ja sinne mennessään hänen pitää vakuu-
tella itselleen, että se tapahtuu suotta, noin
vain ilman aikojaan . . . lähdenmähän . . . me-
nenmähän... ei sillä väliä, saanko tai olen
saamatta. Ja niihin kuuluu vielä, että kalaan
on mentävä salaa . . . kun pääsee puj ahta-
maan kenenkään näkemättä, silloin on aina
suurimmat toiveet. Ja kun mylläri, jonka
luona asuimme ja joka oli minulla haavimie-
henä, tuli tuumimaan, että eiköhän olisi läh-
dettävä ottamaan sitä suurta, vastasin siis hau-
kotellen ja niin välinpitämättömästi kuin voin:

— En taida viitsiä . . . kyllä minulle riit-
tää pienetkin ... ja eikö tuolta jo lie otettu,
mikä on otettavissa.

— Voi toki, kyllä siellä niitä vielä on . . .

kun käy välisuvannossa semmoinen pätke,
että kuuluu pihaan asti.
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— Eivät ne näy minun tarjouksistam
huolivan.

— Koettaisittepahan kerran tuoreella sala-
kalla.

— Onko teillä salakoita?
— Pojat näkyvät onkineen viskaimen täy-

teen.
— Taitaa nyt kuitenkin jäädä menemättä.
Mutta tuskin oli mylläri mennyt, kun

aloin laittaa kuntoon täkypyydystä. Hain
salakan viskaimesta, jonka pojat olivat aset-
taneet porstuaan ja kiinnitin sen koukku-
vehkeeseen. Useampia en ottanut mukaani,
ja siinä oli taas taika siinäkin. Olin ollut
huomaavinani, että jos varustautuu liiaksi
koskelle lähtiessään se ei ole hyväksi. Minä-
hän vain pilanpäiten . . . ilman aikojaan . . .

lätkäytän kerta pari, sitten tulen pois. Menen
vain kuutamoon käyskentelemään. Elkää
luulko, lohet, että tämä on niin tärkeää, mi-
nulle on ihan yhdentekevä, otatteko vai
ette . ..

IVlutta minun sisimpäni jo vapisi ja jalka-
nivelissä oli tunne, niinkuin olisi pian täyty-
nyt riipaista kuin juoksuun jonnekin minne
tahansa, vaikka metsään.

Kaikkialla nukuttiin, sekä myllärissä että
muissa taloissa kahden puolen koskea. Oli
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täyden kuun aika. Välistä paistoi kuu täy-
deltä terältä, välistä verhoutui taivas hieno-
jen, hiljalleen ajelehtivain hattarapilvien peit-
toon. Tullakseni onkimapaikkaan oli minun
kulettava ensin vähän maantietä, sitten myl-
lyn ohi ja sillan yli, jonka korvasta kääntyi
jalkapolku lehdon läpi välisuvantoon ja nis-
kaan.

Sillalle näkyi koko koski ylhäältä alas
asti. Kuu paistoi pitkin koskea ja valaisi
sen yhdeksi ainoaksi välkkyväksi hopeavyöksi.
»Ves' kiehahtaa, ves' kuohahtaa, mies yksin
ongell' on», niinkuin muistaakseni Goethe jos-
sain laulaa. Ja minusta tuntui, kuin ei koko
maailmassa olisi milloinkaan ollut muuta
ääntä kuin kosken kohina, eikä muuta ole-
massaolevaa kuin kuu ja sen pilvet, koski
ja minä ja ne suuret lohet, joita ei nähnyt,
mutta jotka parhaallaan nousivat sinne, minne
minäkin olin menossa, hyökäten eteenpäin
kiven huopeesta toiseen. Näin yöllähän ne
nousevat, rappu rapulta, pysähtyäkseen väli-
suvantoon, jossa niitä sitten parhaina kutu-
päivinä seisoo tuhansia rinnakkain, päällek-
käin — niin suuria, ettei niitä milloinkaan
semmoisia ole saatu ongella eikä verkoilla,
ei muulla kuin tuulaalla ennen vanhaan. Ne
katkovat kaikki koukut, repivät kaikki ver-
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kot. Suurin ongella saatu, toverini saama
toissa kesänä, oli kahdeksankiloinen, mutta
siellä on yhdeksänkiloisia, kymmenkiloisiakin
Jos minä saisin semmoisen, jos tapahtuisi se
ihme minulle . . . minulle! Se olisi suuri tapaus,
josta kerrottaisiin vuosikausia tällä koskella,
josta pantaisiin valokuvat urheilulehtiin. Huo-
mennahan on syntymäpäiväni, ei, nythän se
jo on .. . kello on viittä yli T2. Jos minä
saan sen syntymäpäivälahjakseni, keitän siitä
rokan ja kutsun koko kylän kestiin. Saakoot
kerran maistaa kosken kinkkua paikkakunta-
laisetkin, vaikka ovatkin vuokranneet pois
vetensä.

Kuului yhtäkkiä rattaiden ratinaa edestä-
päin. Sieltä saattoi ajaa akka vastaan ja tur-
mella kaiken. Lurlen, että pistin laukaksi
ehtiäkseni tieltä pois, ja ehdinkin harpata
maantieltä metsään, ennenkuin ne tulivat.
Siellä olin turvassa, sillä harakasta ei ole

■

pelkoa yöllä. Kuu oli peittynyt hetkeksi pil-
veen ja lehdossa oli niin hämärä, että sain
kulkea jalkoterällä tunnustellen, etten kom-
pastuisi kiviin ja puitten juuriin. Tie kulki
vähän matkaa koskesta mutkitellen niin, että

kohina kuului milloin voimakkaammin, mil-
loin heikommin. Kalamies tuntee aina kosken
äänestä, milloin se on annillaan. Se ei silkin
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soi niinkuin tavallisesti, vaan niinkuin joten-
kuten toisin ... ei voi oikein sanoa, miten
toisin se silloin soi, mutta toisin se vain soi.
Se on niitä salaperäisyyksiä, joita ainoas-
taan kalamies käsittää, mutta joista muilla
kuolevaisilla ja eläväisillä ei ole aavistus-
takaan.

Kun tulin välisuvantoon, näin, tunsin,
kuulin ja tajusin, että siellä täytyy olla minun
kalani, se minun vielä saamaton, mutta mi-
nulle edeltämäärätty ensimmäinen suureni.
Siellä losahteli ja läsähteli, posahteli ja päsäh-
teli, nousi mustia selkiä veden pinnalle, loi-
rahteli leveitä pyrstöjä laineiden välissä. Ne
oli kaloja, vesi ei olisi voinut niin äännellä
eikä väännellä. Lähellä rantaa oli suuri kivi,
jonka alapuolelle muodostui akanvirta, mistä
löi rantaan ainainen aalto, kihnutellen otva-
puomia, joka oli rautarenkain kiinnitetty ki-
veen. Juuri tämä kiven alainen akanvirta
oli se paikka, mistä toverini melkein aina sai.
Siinä seisoi aina kala; kun siitä illalla oli saatu
yksi, oli siinä jo seuraavana aamuna toinen.
Kerran sai hän siitä kolme yhtenä päivänä.
Tänä aamuna siitä ei oltu ongittu. Siinä
täytyi siis olla — siinä, jos missään. Ja kun
siitä otti, niin otti aina suuri. Jos siitä sai
pienen, silloin ei koskessa ollut, suuria, koska
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ne ajavat heikompansa pois parhaista väi-
jymäpaikoista.

Valmistausin heittämään. Kun lohi on
arka kala, sitä arempi kuta suurempi se on,
ja kun se kaikoo pois vähintäkin varjoa ja
heikointakin askelten töminää, täytyi heit-
tämisen tapahtua varovasti, loitolta, oli hii-
vittävä varpaillaan, nakattava kiven takaa,
yläpuolelta pyöräyttämällä salakka sen eteen,
niinkuin se vähän pyörryksissään kiitäen tulisi
alas koskea ja hakisi turvaa tyynestä.

Vein iskukoukun veden rajaan, jotta se
olisi siinä helposti yletettävissäni kalan uuvut-
tua. Lapoin sitten siimaa litteälle kivelle
jalkojeni juureen, laskin siimassa riippuvan
salakan sopivan matkan päähän vavan kä-
restä ja puristin vapaa toisella kädellä rullan
alta, toisella sen päältä.

Mutta .silloin alkoi minua yhtäkkiä pelot-
taa ja kieli rupesi maistumaan messingille.
Sama maku tuli minulle ennen aikaan suuhun
usein seisoessani jänispassissa haukun lähe-
tessä. Jos se todellakin tarttuu ... se kaik-
kein suurin, se kymmenkiloinen! Mihinkä
minä sen kanssa joudun, jos se lähtee mene-
mään alas? Silloin on minun ensin riennet-
tävä jälkeen niin pitkälle, kuin pääsen ranta-
kiviä, sitten koetettava huojuvia riukuja myö-
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ten päästä kiviarkulle. Jos en sinne mennes-
säni tässä puolipimeässä ja petollisessa kuu-
tamossa ole katkaissut jalkojani ja vapaani,
niin on pahin taival vielä jälellä, jolle ei mis-
sään tapauksessa maksa vaivaa lähteä, suuri
koski, jonka kala kerran siihen päästyään
laskee yhteen menoon ehkä siltaan saakka.
Jos se pysähtyisikin välille jonkun kiven
huopeeseen, en kuitenkaan pääsisi sitä niin
lähelle, että saisin sen koukkuun kuohuvassa
koskessa. Ja mitenkä minä veisin koukunkaan
sinne mennessäni? On uhkapeliä lähteä näin
yöllä yksin ilman apua isoja ottamaan.

Kun en ollenkaan olisi lähtenytkään . . .

Jos en heittäisikään . . . Kunpa en saisi,
vaikka heittäisinkin . . .

Voi kauhistus, millainen peto hyppäsi
arkun kohdalla keskellä suvantoa! Tuossa
näytti toinen purstoaan . ..

Melkein tietämättäni lensi siima vavan
kärestä ja kuutamossa kimmeltäen rätkähti
salakkani koskeen. Siima oikeni vedessä,
tunsin, kuinka täky pysähtyi ja alkoi pyöriä.
Kiinnitin, aloin lappaa sitä pois. Silloin, juuri
kun täky oli akanvirrassa ison kiven huo-
peessa, oli siinä kala kiinni!

Se hetki, jolloin suuri kala juuri on tart-
tunut, mutta ei vielä ole ehtinyt ilmaista
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itseään muulla kuin sillä painolla, minkä
hänestä tuntee vapansa käressä, on kalamie-
hen kaikkein huumaavimpia. Jotain on ta-
pahtunut, mutta mitä? Pyssy on lauennut,
mutta ei vielä pamahtanut. Ja on, niinkuin
olisi tuokioksi menettänyt tietoisuutensa. Siinä
sekunnissa saattaa ajatus kuitenkin toimia,
mutta tavallisesti suuntautumalla johonkin
kokonaan toisarvoiseen. Ja minun sisim-
mässäni hihkaisi jotenkuten näin: »Ottipahan,
koska lähdin salaa . . . ottipahan, koska ei
akka eikä harakka tullut vastaan eikä minulla
ollut kuin yksi salakka mukanani ja koska
lupasin . . .!»

Samassa laukesi lumous, kun kala tem-
pasi, niinkuin tempaa ainoastaan kaikkein
virkein ja virmapäisin kala. Toverini oli
usein kertonut minulle — minkä muuten
kyllä olin itsekin huomannut seuratessani
hänen kalastustaan — että oikein iso tavalli-
sesti menettelee niin, että se, tuntiessaan
olevansa kiinni, tekee kuperkeikan pohjaa
kohti, pasahuttaen samalla pyrstöllään veden-
pintaan kuohun niinkuin airolla äkäisesti tem-
paistessa; sitten se usein jurnahtaa pohjaan
ja jää siihen pitkäksi aikaa. Toinen kala
taas ei näyttäydy, mutta pudistaa kuin varsa
ensimmäisiä päitsiään ja hyökkäilee ylös ja
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alas, kunnes uupuu ja antautuu. Tämä pudisti
vimmatusti ja karkasi huimaavaa vauhtia
ulos, repäisten siimaa rullalta niin, että sormia
poltti. Sitten se kääntyi ja ampui nuolena
takaisin rantaa kohti, jolloin siima höltyi
niin, etten tiennyt, oliko ongessa vielä kala
vai oliko se päässyt . . .

Ei ole päässyt, siinä se vielä on! Kiristän,
minkä vapa sallii. Kala tulee lähemmä. Suuri
se on . . . kylläpä onkin suuri! Se näyttää
olevan melkein pinnalla. Minun täytyy koet-
taa saada se heti maihin, uuvuttamatta yllät-
tää se tuossa, ennenkuin se päättää mennä

ulomma ja äkäytyy sinne ja ehkä sitten läh-
tee alas. Pilvi on poistunut kuun edestä jaon
häikäisevän kirkasta. Voin nähdä aivan hy-
vin, että siima on ihan lähellä otvaa. Otan
koukun ja kahlaan veteen, vapa vasemmassa
kädessä, koukku oikeassa, sujutan sitä otvaa

myöten vedessä siihen, missä oletan kalan
seisovan, kyyristyn ja, ollakseni varma siitä,
että kärki uppoo, kiskaisen kaikin voimin —

sillä seurauksella, että menetän tasapainoni
ja hoiperran ronkolleni veteen kahden kiven
väliin.

Kun siitä selvisin toteamaan, mitä oli
tapahtunut, oli minulla yhä toisessa kädes-
säni vapa, toisessa koukku ilman kalaa. Mutta
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vieressäni jossain lätkähtelee. Kala potkii
jossain . . . missä? tuossa! Tuossa veden
rajassa! Nakkaan luotani vavan ja koukun
ja syöksyn suin päin ääntä kohti kalan kimp-
puun, tarttuakseni siihen sulin käsin kuin
saukko saaliiseensa. — Kun tavotin sen, juuri
ennen kuin se oli pääsemässä kiveltä koskeen,
oli minulla k3'nsissäni noin kilon painoinen
mullonen.

En tiedä, olinko nyhtäissyt sen ylös kou-
kun mutkassa vai oliko se kaatuessani lentä-
nyt maihin vavan vipuamana . . . enkä myös-
kään tiedä, oliko vavan kärki katkennut
kalan painosta vaiko kiveen tärähtäessään —

summa se vain, että kun märkä mies, roiikko
hellänä, lähti nilkuttamaan kotiin, toisessa
kädessään särkynyt vapa, toisessa monin
taioin saalistettu yksikiloinen, ne kymmen-
kiloiset yhä jatkoivat pätkettään välisuvan-
non kuutamoisilla laineilla.



»KALASTA — NIETJ».

Onhan tätä nykyä tässä suloisessa Suo-
men maassa, sekä maalla että kaupungeissa
ja varsinkin pääkaupungissa, Turusta Tor-
niota myöten, tullut tavaksi, sanoisinko uudeksi
kansalliseksi tavaksi ja hyveeksi, että Suomen
mies hakee Suomen miestä vastaan apua
Venäjän mieheltä. Sekä suurissa että pienissä
riidoissaan. Meidän korkeimman oikeutemme
jakaja on noudettu lähimmästä kasarmista.
Se nyt on sitä aikaansa. Ilmiö on sangen
mielenkiintoinen Suomen vapauden-aikaisen
kansansielun tutkijalle, yhtä mielenkiintoinen
kuin aikoinaan ilmiantotauti.

Ilmiö ei kuitenkaan ole ihan eilispäiväi-
nen. Se alkoi oirehtia heti, kun siihen ilmaan-
tui tilaisuutta siellä, mihin venäläistä väkeä
oli sota-aikana sijoitettu. Kun minulla eräästä
sen hengen sensi ilmauksista on pieni persoo-
nallinen kokemus, en malta olla siitä kerto-
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matta. Saanhan samalla kosketella mieli-
ainettani lohenongintaa.

Olen toistakymmentä vuotta joka kesä
kalastellut eräällä koskella Sisä-Suomessa. Se
koski — jottemme joutuisi paljastamaan sota-
salaisuuksia, sanokaamme sitä vaikka Äksä-
koskeksi — on jotenkin hankalain rautatie-
ja laivamatkain takana, pari vuorokautta
Helsingistä. Kun sota syttyi, ajattelin, että
ainakin sinne pääsen sen jaloista kuin piilo
pirtilleni, jos se yllättäisi minut merellisellä
kalamajallani Hankoniemen kainalossa. »Sota
saavutti minut kuitenkin siellä, missä sitä
kaikkein vähimmin olisin osannut odottaa

Jo kevättalvella alkoi kuulua huhuja
että Äksäkoski tulee varustettavaksi vihollista
vastaan, joka jostain pohjoisesta päin aikoo
tunkea maahan. Siellä on alettu paalutella
ja pyykitellä ja puut kosken kahden puolen
ovat määrätyt poistettaviksi — ne puut
joita oli säästetty kuin pyhiä puita, oksaa
taittamatta, risua rikkomatta, jotta ne loisi
vat kaloille mieluisen varjon veteen, jotta
hyönteisillä, lohenpoikasten mieliruualla, niissä
olisi sikiämissijansa ja toukilla paikat, mistä
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tuulenhengen olisi mukava pudottaa ne odot-
tavan mullosen suuhun. Se sitten toteutuikin.
Sotatieteellisiä syitä vastaan eivät auttaneet
hyvät puheet, ei rannanomistajain lupaama
takuukaan, että niin pian kuin jossain rajalla
sotatorvi toitahtaa, heti pannaan kirveet hei-
lumaan ja muutamassa tunnissa avataan
ampumalinja, kaadetaan puut koskeen, joka
sitten pitää niiden poiskulettamisesta pikai-
sen huolen. Puut kaadettiin, risut ja pensaat
poltettiin. Luonnonpuisto oli muutamassa
päivässä muuttunut raivioksi, jossa seisoi vain
metrin pituisia kantoja ja siellä täällä joku
karsittu puu.

Enemmän kuin teko semmoisenaan kir-
veli kuitenkin mieltä se mieliala, missä hävi-
tystyö oli suoritettu. Se oli ollut erikoisen
mieluisa ja riemukas tehtävä niille, jotka
ottivat siihen osaa. Liekö metsänhävittäjä-
kansan kirves koskaan heilunut reippaammin
ja vihaisemmin kuin tässä koskenrantakoivi-
kossa ja sen takana olevassa hirsimetsässä. —

»Nyt siinä menee rikkaan manttaalijussin
säästömetsä eikä tule koskaan takaisin!» —

Ei kukaan heistä ajatellut, kenen lukuun ja
missä tarkoituksessa metsä kaatui. Rikkaan
häviöhän ei meillä ole köyhän häviö; meillä-
hän uskotaan, että rikkaan vahingosta päin-
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vastoin köyhä hyötyy. Kun karja kuolee
nälkään tai maa jää kylvämättä — silloin
vasta alkaa sarastaa uusien aikojen aamu.

Toisaalla oli kuultu ilkuttavan: »Saahan
nähdä, kuka tässä koskessa ensi kesänä lohia
onkii!»

Toistakymmentä vuotta on Äksäkosken
kalastus ollut vuokrattuna urheilijoille, jotka
ovat siinä hiukan huvikseen ongiskelleetkin
mutta joiden pääharrastuksena on ollut rau-
hoitus ja siitos. Ei ole harjoitettu muuta
pyyntiä kuin ongintaa. On pidetty vartijaa
joka varsinkin on estänyt entisen tuhoisan

tuulastuksen kutuaikana. Näiden toimen
piteidensä vuoksi ovat kalastuksen vuokraa
jat olleet tikkuna niiden silmissä, joiden mie
lestä kaiken maassa ja vedessä tulee olla
yhteistä —■ hävitettäväksi.

Kevään kuluessa ilmaantuikin koskelle
aron poikia onkimaan. Onkiminen oli kyllä
semmoista kuin se voi olla sen, joka ei ole
ennen vettä nähnytkään ja jolla ei ainakaan
lohenonginnasta ole aavistustakaan. Onget
ja uistimet, joilla miten kuten lätkittiin ve-
teen, eivät olleetkaan heidän omiaan, vaan
»meikäläisten» heille laittamia ja käteen pis-
tämiä. Mutta tarkoitus ei ollutkaan itse saanti,
vaan yksityisomistusoikeuden periaatteen rik-
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kominen. »Sotamiehen ei tarvitse välittää
Suomen laista.» Ja kun hä n sen ensin rik-
koo, voivat sen sitten hänen luvallaan tehdä
kaikki muutkin •— kaikki ne sadat miehet
ja poikaset, joita oli kokoontunut paikka-
kunnalle vallitustöihin.

Näin suunniteltu Äksäkosken valtaus ei
kuitenkaan onnistunut. Venäläisille saatiin,
odottamatonta kyllä, heidän oman päällys-
tönsä avulla, luetuksi Suomen laki, jonka he
lukivat miehilleen. Kun sen puolen miehet
melkein kaikkialla muualla kalastivat kuinka
hyvänsä, dynamiitillakin, en ymmärrä muuta

kuin että poikkeus johtui siitä, että koskea
luultiin valtiolle kuuluvaksi, kun sen rannalla
olevan valtioapua nauttivan lohensiitoslaitok-
sen katolla oli liehunut valtakunnan lippu.
Kalastusta yritelleet puolustautuivat sillä, että

»he eivät olleet tienneet», »että eiväthän he»
j. n. e., vaan että ne olivat »finskit>>, jotka
olivat heitä yllyttäneet ja panneet pyydykset
heidän käteensä. Siis jo silloin, ennen varsi-
naista veljeytymistä, sama ilmiö, joka nyt
vallankumouksen jälkeen on melkein joka
maan kolkalla kertaunut lakoissa ja valtaus-
yrityksissä, sillä erotuksella vain, että pääl-
lystön väliintulo svaboda-vapauden aikana on
ollut olematon. Tästä vapaudesta ei silloin
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vielä tietty ja kotoinen korpilakivapaus har-
joittelitte astumaan vasta ensi askeleitaan.

Totisempi yritys samaan suuntaan teh-
tiin hiukan myöhemmin. Kun ei itse päästy
kalastamaan, koetettiin se estää toisilta, kos
ken vuokraajilta — sekin taas sotilaiden
avulla.

Meitä saapui helluntaipäivänä pari onki
miestä koskellemme. Näky, joka meitä siellä
kohtasi, ei ollut ilahduttava. Rannat kahden
puolen koskea, samoin kuin siinä oleva saari
kin, olivat kasvaneet toisin paikoin riippu
oksaisia koivuja, toisin paikoin sakeata lepik
koa ja pajukkoa. Joka puu, joka pensas oi
tuttu. Jokaiseen niistä oli liittynyt joku
muisto niinkuin kotipuistosta. Sen ja sen
pensaan suojasta oli pistetty vavan kärki ulo
ja saatu semmoinen ja semmoinen kala. Sen
ja sen koivun varjossa söi sinä ja sinä aikana
päivästä. Sen kiven päällä istuttiin ja odotet
tiin, kunnes metsän varjo lankeisi sopivast
kalastuksen alkamista varten. Sillä lohi on
arka kala; se näkee jo kaukaa vavan ja onki
miehen liikkeen, varsinkin kun ne kuvastuvat
kirkasta taivasta vasten. Se myös valitsee
väijymäpaikkansa varjossa, jossa se itse näkyy
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niin vähän kuin suinkin. Näin muodostuu
rannan puitten ja kalamiehen kesken ainainen
viehättävä yhteistoiminta.

Nyt oli koskemme rannalla tuskin yhtä
ainoata varjostavaa puuta jälellä. Ei muuta
kuin kantoja ja palaneita risukokkopaikkoja.
Tulisi kestämään vuosikymmeniä, ennenkuin
kaikki olisi entisellään. Meidän iäksemme
oli kosken entinen viehätys mennyt. Varhai-
sesta aamusta myöhäiseen iltaan pääsee au-
rinko valaisemaan kosken piiloja. Se yksi-
näisyyden ja erämaan tunnelma, joka on niin
miellyttävä kalamiehelle ja jota hän aina
hakee, oli poissa. Onkimies oli koko kylän
näkyvissä, kateellisten ja ehkä vihamielisten-
kin silmien saavutettavissa. Satoja miehiä
liikkuu töissään joka taholla. Poralaukauksia
pamahtelee muutamien metrien päässä ja kiviä
sinkoilee ympäri korvia polskahdellen kos-
keen.

Kun rauha ja viihtymys näin olivat
menneet, olimme päättäneet piankin väistyä.
Ennenkuin ehdimme sen tehdä, yritettiin mei-
dät kuitenkin väkisin karkoittaa. Tuskin
olin päässyt kosken rannalle, aikoen koettaa
saada jotain päivälliseksi, kun eräs paikka-
kunnan huligaani, joka m. m. oli istunut
linnassa varkaudesta, mutta oli parasta veikkoa
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kosken uusien isäntien kanssa, juoksee luok-
seni ja komentaa: »Päivystäjä käskee pihaan
ja heti paikalla!» Ilme, liikkeet, ääni, koko
esiintyminen ilmaisee, että siinä se nyt on
mies, jolla on käskynvalta tai joka ainakin
tulee sen puolesta, jolla on se valta. Että
hän etupäässä ajoi omaa asiaansa, siitä olin
heti selvillä. Hän edusti kaikkia niitä, joill
tämän kalaveden vuokraaminen yksityisille
aina oli ollut tikkuna silmässä. Heidän mie
leistensä kanssa oli tuon tuostakin ollut kah
nausta ja yhteentörmäyksiä. Ennenkuin koski
joutui vuokralle, oli siinä onkinut ja tuulas-
tellut melkein kuka hyvänsä, pienimmätkin
sormenpituiset lohenpoikaset oli noukittu pois
matosongella, ja kutuaikoina oli harjoitettu
tuhoavaa häikäilemätöntä tuulastusta. Nyt,
kun oli läpivuotinen vartija, oli tilaisuus
luvattomaan kalastukseen tukossa. Oli jon-
kun kerran täytynyt säikäyttää sakoillakin.
Kaikesta siitä oli syntynyt pinnistystä ja kau-
naa, joka pohjaltaan ei ollut muuta kuin
yhteisomistuksen ja yksityisomistuksen ikuista
taistelua. Se oli samalla uudessa muodossa
vanhaa kiistaa kalavesistä, jonka kiistan his-
toriallisia seutuja oli tämäkin Savon ja Hä-
meen vanhoilla rajoilla oleva Äksäkoski. Uusi
aika oli vain vähän muutellut toisiksi taisteli-
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jat ja taistelutavat. Jos koski olisi ollut vain
minulla vuokralla, olisin mahdollisesti jättänyt
sen »kansanvallan haltuun», vakuutettuna
muuten kylläkin siitä, että yksityisten etujen
valvominen pohjaltaan oli yteistenkin etujen
valvomista, sillä olin vuosien kuluessa tullut
näkemään, että kalastuksen hoito tässä sopi-
vassa siitoskoskessa lisäsi kalakantaa järvissä.

Näissä mietteissä tulin sillalle. Siellä
oli vastassa sankka miesjoukko ja kuului
pistelyitä, joista ymmärsin, että meidät aio-
taan heti käännyttää takaisin. Asuntomme
pihalla oli sotamies, päivystäjä, odottamassa,
helluntaiksi hiukan päihtynyt kaljaan sekote-
tusta hajuvedestä, ja ilmeisesti kiihtyneessä
tilassa, röyhkeästi ia mahtavasti puhuen mi-
nulle jotain, josta en ymmärtänyt muuta kuin
»dokumenttii . .

. vaas dokumenttii!» — »Se
tiukkoo teiltä passia», selitettiin miesjoukosta,
joka oli meidät ympäröinyt. Niitä oli minulla
kolmekin: Helsingin poliisikamarin passi,
venäjänkielinen automobiilipassi ja ulkomaan
passi. Minulla olisi pitänyt olla lupa liikkua
kaikilla ei-kielletyillä alueilla Suomessa, eikä
aluetta, jossa nyt olin, oltu julistettu kielle-
tjdtsi. Tässä tuli ja meni matkustajia maan-
tien täydeltä eikä ketään oltu tähän saakka
pidätetty eikä tarkastettu. Mutta siitä huoli-
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matta ei minulla ollut lupa jäädä. Minun
täytyi: »pois, pois!» — ainoat suomalaise
sanat, jotka mies taisi. Mutta liikkeet, viit
taukset maantielle olivat sitä selvempää yleis
esperantoa, jota jokainen taitaa. Lopulta
tuli vielä pari muutakin sanaa, jotka peruste
livat pontta: »kalasta — nietj». Sotamie
tahtoi siis kaikesta päättäen estää minua
kalastamasta. Hän meni ja vei pas
sini mukanaan. Ympärillä seisovan miesjou
kon ilmeistä näin, mitä mieltä he olivat tapah
tuman johdosta.

Minut oli siis tuomittu lähtemään, mutta
samalla siitä estetty. Ilman papereitani en
voinut lähteä, sillä silloin en olisi päässyt pit
källekään ohi kaikkien niiden muiden vallitus
työpaikkojen, joita oli ollut matkan varrella

Oli omituinen tunne olla pidätettynä
täysin turvatonna; vaihteen vuoksi oli se
kylläkin opettava elämys. Mutta jollain ta-
vallahan tuosta tilanteesta kuitenkin oli sel-
viydyttävä. Ja silloin muisti toverini, että
olihan sentään ehkä vielä olemassa toinenkin
maailmanjärjestys — kotoinen nimismies
Hän oli puhelimen avulla saavutettavissa
Kun sotamies huomasi telefonoimisaikeen,
riensi hän estämään, mutta tuli liian myö-
hään. Silloin hän vuorostaan soitti päällystöl-
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leen, joka asui lähimmässä majatalossa. Mei-
dän automme rientää kirkonkylään, mutta
majatalosta karkuuttaa aliupseeri hevosen se-
lässä koskelle. Hän on saanut sen käsityksen,
että Äksäkoskella on kahakka, sota jonkun-
lainen, että täällä tehdään vastarintaa sota-
väelle, ja kivääri olalla ja patruunat vyöllä
ja hattu päässä hän tulee tupaamme. Samassa
saapuu autokin vallesmannin kanssa.

Alkaa sangen hassunkurinen kohtaus. Suo-
malainen järjestysvalta tekee hyökkäyksen
venäläistä väkivaltaa vastaan ja — voittaa.
Nimismies on suuriääninen, pontevaryhtinen
vanha herra, joka polveutuu eräästä 1808—
oo,:n sotasankarista, jolla silläkin sanotaan
olleen komea ryhti ja iso ääni. Hän asettuu
heti käskijän ja tutkijan ja yleisen syyttäjän
kannalle ja vaatii aliupseeria ankaralle tilille
passin anastuksesta. Semmoiseen ei heikäläi-
sillä ole minkäännäköistä oikeutta! »Se olen
minä, joka olen herra täällä, se olen minä,
joka tarkastan passit ja annan oleskeluluvat.»
Päivystäjä pyrkii sisään selittämään ja puo-
lustaumaan, mutta ovi paukautetaan kiinni
hänen nenänsä edessä. Ainoastaan upseeri
ansaitsee kunnian tulla kuulustelluksi. »Teillä
ei ole täällä minkäännäköistä poliisivaltaa,
teillä ei ole muuta tehtävää kuin kaivaa ojianne,
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mutta maantiestä ja matkustajista vastaan
minä.» — »Panimaio, panimaio!» — »Pani-
maio! Niin, mutta se teidän olisi pitänyt
ymmärtää heti. Ettekö osaa lukea omaa
kieltänne? Onhan tässä venäjänkielinen lupa-
kirja! Ettekö osaa lukea sisältä?» .. . Hän
ripittää häntä niinkuin kenraali pikenttiään,
ja aliupseeri seisoo smirnaassa ja koettaa
turhaan saada sananvuoroa. Hän änkyttää
jotain kalastuksesta, mutta saa uuden ryöpyn
niskaansa. »Kalastuksen kanssa tässä kos-
kessa teillä ei ole mitään tekemistä, sillä ka-
lastus täällä on näiden herrojen ja heidän
täytyy saada sitä harjoittaa niin kauan kuin
he eivät ole teidän tiellänne ja eivät kai he
ole teidän tiellänne kosken rantaa kävelles-
sään enemmän kuin tukinuittajat ja muut
kaikki, joiden on lupa vapaasti liikkua.»

Sanalla sanoen: kunnon nimismies esiin-
tyy sillä tarmolla, esittää meidän passien
anastuksen niin räikeäksi ja pöyristyttäväksi
teoksi, niin tuimin katsein, mahtavin viiksen
vetelyin ja pöytään paukahtelevin nyrkein,
että upseeri lopulta pyytää anteeksi ja anoo,
ettei asiasta tehtäisi raporttia — mihin me
tietysti armollisesti suostumme. Ennen läh-
töään asettaa nimismies poliisin koskelle val-
vomaan järjestystä meidän suojaksemme.
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Me siis omituista kyllä suoriuduimme
voittajina. Kalastelimme aikamme ja pois-
tuimme sitten omasta alotteestamme. Aika
oli laittomuuden ja väkivallan pahinta aikaa,
jolloin kuitenkin, ainakin paikoitellen, oma
järjestysvalta vielä osasi pitää arvoaan yllä.
En tiedä, kuinka olisi käynyt, jos aika olisi
ollut tätä nykyistä. Luultavasti »miliisi» ei
olisi pannut tikkua ristiin. Mahdollisesti
olisi talo piiritetty eikä meitä päästetty ennen
pois kuin olimme luovuttaneet kalastusoikeu-
temme »kansalle».

Tavallaan valtausyritys kuitenkin onnis-
tui. Me poistuimme sittenkin aikaisemmin
kuin oli ollut aikomuksemme eikä enää sinä
kesänä palattu. Eihän ole hauskaa urheilla
poliisin turvin ja tietoisena siitä, että ainakin
oli yritetty käyttää vieraan maan miesten
apua omia kansalaisia vastaan. Mielemme
haikeus olisi varmaan ollut pienempi, jos oli-
simme aavistaneet, mihin muotoihin tämä
veljeytyminen ja avun hakeminen myöhemmin
tulisi pukeutumaan. Tämänkesäisten suur-
tapausten rinnalla oli meidän osallemme tul-
lut vain pieni pirahdus. Olen kertonutkin
sen vain siksi, että sillä kuitenkin oli enteen
arvo.

Kesäkuussa 1917.



HIRVIÖ

Olen eräänä kauneimpana kesäkuun aamu-
päivänä matkalla saaristomajalleni Hangon-
maan etelärannikolla. Olen laskeutunut junasta
Sandön pysäkillä, josta muutamain kilomet-
rien metsä- ja niittypolku vie meren rantaan.
Se kulkee ensin hiekkanummea hongikon läpi,
sitten niittyjä ja lehtoja ja lopulta laakeata
hiekkarantaa. On lehdenpuhkeamisen ja käen-
kukunnan herttaisin aika. Tunne, joka täyt-
tää rinnan, on niitä kaikkein suloisimpia.
Vihdoinkin pois pääkaupungista, sen vale-
vallankumouksesta ja valevapaudesta!

Kuinka ihmeellisen pian kaikki unohtuu
ja kuluvat pois voimakkaimmatkin vaikutel-
mat luonnon helmassa. Muutamia satoja
askeleita metsäpolkua, veturin häipyvä lähtö-
vihellys pysäkiltä, ohi torpan ja sen pelto-
jen — ja tuskin on enää muistoakaan jälellä
vaunun täyttäneistä tavaritseista, sortovuo-
siakin räikeämmästä mielivallasta, upseerimur-
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hista, loppumattomista mielenosoituskulkueista,
kiljuvista autoista, yksitoikkoisuuteen asti uu-
siutuvasta marseljeesista, torikokouksista, la-
koista ja ryöstöistä, kirkko- ja kirkonrappu-
meteleistä. Omien aivojen kiihoitus, joissa
pitkin talvea oli sähissyt kuin myllyn turbii-
nissa, on yhtäkkiä rauhoittunut kuin metsä-
puron lirinäksi. On nukkunut pois kaikesta,
mikä juurikaan öin ja päivin täytti ajatukset
ja unet, nukkunut siitä liereillään, avosilmin,
niinkuin kulissien vaihtuessa avonaisen esi-
ripun edessä — pois sodasta, meteleistä, kai-
kesta uhkaavasta ja odottavasta, nälästä ja
kalliista ajasta. Käki kukkuu, peippo viser-
tää, pihka tuoksuu, kanerva kukkii, hongan
latva humahtaa heikossa etelätuulessa, ja
veneet o\a.t saatavat vesille ja verkot ja
siimat kuntoon — muuta taikasauvaa ei tar-
vittu. Elämä kulkee yhtäkkiä entisessä uo-
massaan. Tuossa on ruispelto, tuossa niitty.
Jo tuntuu tyvenen meren tuoksu, kuuluu
sen säyseä kohina. Pikkukalat kiitelevät
matalassa purossa, jonka vartta polku johtaa.

Sota ja iso viha on ollut ja mennyt. Ei
se ainakaan enää jaksa tulla tänne. Ehkei
sitä ole ollutkaan. Tai oli se vain satunnai-
nen häiriö, \ 7öllinen ohimenevä painajainen.
Siitä on jo hyvin kauan. Se tapahtui joskus
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nuorena ollessani, kuuluu historiaan. Saat-
taahan olla, että jossain yhä räjähtelee, että
siellä täällä yhä vielä surmataan ja hävite-
tään, mutta se tapahtuu hyvin kaukana jos-
sain, minulle kokonaan vieraassa, minuun
kuulumattomassa maailmassa. Tunnen, että
torkun, mutta en tahdo heristäytyä valveille
enemmän, kuin mikä minulle itselleni on mie-
luista .. . Tuossa on jo kellanruskea hiekka,
laakea ranta, jossa lehmikarja seisoo pol-
viaan myöten vedessä päivää paistattaen.
On niemet, saaret, karit ja merimerkit ja val-
kea majakka. Joku laskee verkkoja. Han-
gosta päin tulee jahti täysissä latvapurjeissa,
vanhaa väylää, aivan niin kuin ne tulivat
ennen sotavuosia. Meidän rannassa on jo
purjepursi ankkurissaan ja vastatervattu
soutuvene kalliolla kumollaan.

Silloin sattuu silmääni laite, jota en ole
ennen huomannut ja jota siinä ei ollut viime
kesänä. Laakealla rannalla, vähän matkaa
vesirajasta, on joku ruskea möhkäle ja sen
ympärillä aitaus kuin ristikko hautakiven
y7mpärillä Se on melkein pallonmuotoinen,
niinkuin kaksi vastakkain asetettua, yhteen



liitettyä muuripataa. Alapuoli on sileä, ylä-
osassa piipottaa metallisia käsniä, kuin poikki-
sahatun sarven tynkiä, joista toiset ovat tai-
puneet tai taittuneet, toiset piipottaval suo-
rina ja ehjinä. Se on kaikesta päättäen kor-
kean veden aikana rannalle ajautunut räjäh-
dysmiina, aidattu nähtävästisitä varten, etteivät
mullikat pääsisi sitä puskemaan ja laukaisemaan.

Siinä on siis sittenkin taas sota yhdessä
kaikkein inhoittavimmassa ilmestysmuodos-
saan. Siinä yksi sen katalimpia, tehoisimpia
ja tuhoisimpia hävitysaseita, tuhatmiehisten
laivojen salasurma — minun lauhallisella ran-
nallani, auringon lämmittäessä sitä yhtä hel-
lästi kuin hiekkaa sen ympärillä. Läheisyy-
dessä seisoo vasikkalauma tyytyväisenä ja
mistään tietämät önnä. Hirviö itse on yhtä
vähän tietoinen sisässään piilevästä tuhoa-
vasta voimasta, se on aina vireessä ja val-
miina laukeamaan pienimmästäkin sysäyk-
sestä- sen kylkeen, mutta kykenemätön sitä
tekemään omasta alotteestaan. Kosketus
johonkin sen tuntosarveen voi lennättää sen
pirstaleiksi ja tuhota ympärillä kaiken elä-
män, jättämättä veripilkkuakaan jalelle. Se
lentää ilmaan ja lennättää ilmaan ja vesi
täyttää kuopan, mikä syntyi, kun se ponnis-
tihe ylös pilviin. Jostain kilometrien päästä
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löytyy ehkä sirpale käyristynyttä teräslevyä,
jonka löytäjä pistää hajamielisesti taskuunsa
tietämättä, mitä se on, niinkuin minä äsken
tuolla metsäpolulla. Sen uhreja ei koskaan
löydetä eikä haudata. Mikä ei makaa meren
pohjassa rautaisessa yhteiskirstussa ja mutai-
sessa yhteishaudassa, se leijailee hetken savu-
pilvenä ilmassa ja haihtuu taivaalle.

Ei ole, näen mä, kaikki entisellään, ei
ole mikään vielä. Iso viha jatkuu yhä eikä
sen loppua näy7. Vainolaisen verikoira — tuo
pyöreä möhkäle on kuin tyippäkuono-, lyhyt-
korvabuldoggin pää — on löytänyt tien pako-
pirtilleni ennen kuin minä itse. Se on jo aset-
tunut vartioimaan sen veräjälle. Vesi voi minä
päivänä tahansa nousta, tuuli voi kantaa sen
merelle ja toinen sieltä takaisin ja ajaa rannalle,
jossa lapset leikkivät kaarnaveneitään uitellen.

Hiivin pois. Onhan se toistaiseksi siinä
vaaraton, nukkuessaan, jos voi luottaa talon-
pojan panemaan hauraaseen aitaan, joka es-
tää tyhmän mullikan sitä herättämästä.

Ne olivat ainaisena pelkona ja painajai-
sena koko ihanan kesän. Sen kuluessa löytyi
niitä useampia. Niitä oli ajautunut maihin
ennen ja ajautui yhä. Syysmyrskyjen aikana
ja keväällä jäiden lähtiessä niitä oli räjähdeilyt
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vähän väliä. Meri ärjähtää, mustat karit iske-
vät tulta, kaukana maissa särkyvät ikkunat,
kallioissa tapaamme siellä täällä merkkejä
niiden puremista. Outoja kivi- ja rautasir-
paleita löysimme tuon tuostakin ja niitä ker-
tyi pieni museo venevalkaman kalliolle. Erään
kivilohkareen löysin omasta rannasta, johon
se ei ollut voinut tulla muuten kuin ilmo-
jen teitä, ja rautapalan muutamasta saa-
resta, kuusen oksalta, johon se luulta-
vasti oli pudonnut lumeen ja sen sulaessa
jäänyt siihen. Naapurin rannassa seisoi miina
lähellä uimahuonetta koko kesän. Kerran
soutaessani kotiniemen vartta huomasin niitä
muutaman pohjassa vain jonkun sylen syvyy-
dessä, kaikki piikit ehjinä. Sattuipa siihen
kiviriippakiveni, niin lensin minä tulivesipat-
saassa yläilmoihin ja minustakin tuli hattara
taivaalle.

Niitä istui vähän päässä varsinkin uloim-
milla kareilla. Jokainen merituulien puoleinen
ranta cli tutkittava, ennenkuin sitä uskalsi
lähest\7ä soutaen tai purjehtien. Eräällä
saarella, lahdelmassa, joka antoi aurinkoi-
simpaan etelään, oli niitä kellunut maihin
kaksi sisarusta ja asettunut vierekkäin kaik-
kien siloisimmalle ja suloisimmalle veden-
rajakalliolle. Siinä niitä käytiin katsomassa



236 JUHANI AHO

ja vieraille näyttämässä, »Miinaa ja Maijaa»,
huviretkisaaressa, rantakalalahdelmassa. Niistä
tuli tuttuja, ne alkoivat kuulua maisemaan,
niitä naputettiin kymnen päällä, ja ne heläh-
telivät kuin kirkonkellon malmi. Niitä valo-
kuvattiin perheryhmiin, niiden päällä istut-
tiin, niiden ympärillä telmittiin ja kujeiltiin
ja lähtiessä niille näytettiin pitkää nenää,
elottomille, sokeille, jalattomille, siivettömille,
kahlehdituille meren hirviöille, jotka kuivalla
maalla eivät mahtaneet mitään, ryyhöttäen
siinä avuttomina ja voimattomina, kykene-
mättä omin voimin purkamaan sisuaan, ennen-
kuin joku toinen luonnonvoima ne vapauttaisi
liikkumattomuuden lumoista.

Minä en voinut koskaan ottaa niitä hu-
moristiselta kannalta, en koskaan tottua nii-
den tilapäiseen vaarattomuuteen. Minussa
pysyi niitä kohtaan aina sama salaisen pelon
ja vihan ja inhon ja voittamattoman vasten-
mielisyyden tunne, minkä minussa ensi näke-
minen oli herättänvt.

Onhan sota sotaa ja onhan siinä muka
luvallista kaikki, sen tarkoitus kehittää sen
keinoja ja sitä mukaa pyhittää ne, katalim-
mat ja kavalimmat myrkkykaasut, yölliset
zeppeliinipommit, väijytykset ja salahyök-
käykset, jopa tautien tartuttamisenkin. Ei
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ole enää mitään niin epäiitarillista ja epäinhi-
millistä aselajia, jota ei katsottaisi voitavan
käyttää. Mutta kaikista epäinhimillisin, epä-
ritarillisin ja raakalaisin on minusta kuiten-
kin miina, joka omin päinsä käy sotaansa

sokeana luonnon voimana sekä ystäviä että
vihamiehiä vastaan, viattoman ja puolueet-
tomankin pään menoksi. Se on salamurhaa-
mista umpimähkään, luonnonvoimain vastuun-
alaisetonta hyväkseenkäyttämistä, järjettömän
aseilla varustamista, puukottelua pimeässä
tanssituvassa, kun valot on puhallettu sam-
muksiin. Sen toiminta ei rajoitu vain sota-
aikaan. Uiva miina, tahallaan laskettu tai
irtautunut, voi ajelehtia valtamerillä vuosi-
määriä sodan jälkeenkin, käydä sotaa omaan
lukuunsa, kun rauha jo aikoja sitten on sol-
mittu sotivien kesken. Kun meret jo ovat
julistetut vapaiksi, silloin tämä merirosvo ja
sälasissi vielä pitää niitä hallussaan ja on
niillä suurempi herra kuin ylpeä Albion ennen
sotaa, tehokkaampi salmien sulkija kuin Gib-
raltarin ja Maltan isäntä. Suuri valtameri-
laiva saa hiipiä kuolema keulan edessä, sydän
väijytystä vavahdellen jokaisen matkustajan
rinnassa. Titanic-draama kalpenee niiden
rinnalla, jotka ovat tulossa. Vedenalainen
miina voi tuhota oman keksijänsä, valmis-
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tajansa, laskijansa, heidän vaimonsa ja lap-
sensakin. Sen avulla voidaan panna toimeen
attentaatteja ja harjoittaa anarkistista terro-
rismia melkein mistä, kalastajaveneestä ta-
hansa vilkasliikkeisimmilläkin väylillä.

Millainen lie oikein sen miehen sielun-
tila, joka panee kaiken neronsa räjähdys-
miinan keksimiseen, sen, joka pinnistää kai-
ken älynsä sen täydentämiseen ja parantami-
seen. Luultavasti hän, samoin kuin kaikki
muutkin räjähdysaineiden keksijät ja sota-
tekniikan kehittäjät, on hieno tiedemies, me-
kanikko, kemikko, tuota teknikkotyyppiä, joka
edustaa nykyajan terävimpiä päitä, niitä,
jotka ovat luoneet nykyajan korkean kone-
kulttuurin, sen verrattoman tekniikan ilma-
laivoista vedenalaisiin saakka. Hän on saa-
nut aatteensa jumalaisen luomisinnon haltioi-
tuneena hetkenä, hänen silmänsä ovat säih-
kyneet, poskensa palaneet, hänellä on kai
ollut tunne niinkuin kaikilla, jotka jotain
luovat ja synnyttävät, että hän on saamassa
aikaan jotain, joka koituu ihmiskunnan on-
neksi ja hyväksi. Ehkä hänellä niinkuin
hävitysvälineiden keksijöillä yleensä on se vil-
pitön harhaluulo, että hänen keksintönsä on
rengas sotien mahdottomiksi tekemiseen ja
lopullisen maailmanrauhan saavuttamiseen.
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Hyräillen, iloisesti vihellellen hän menee ko-
tiinsa, kohtaa ovella nuoren vaimonsa ja sul-
kee hänet onnelliseen syliinsä — samalla tie-
tysti riemuiten siitäkin, että heidän toimeen-
tulonsa nyt on turvattu. He astuvat käsi-
kädessä lapsenkamariin, jossa heidän esikoi-
sensa uinuu harsoitetulla lumivalkoisella vuo-
teellaan. Pienokainen on ehkä näkevä sen
tuhatvuotisen valtakunnan koiton, jota hänen
isänsä osaltaan on ollut valmistamassa. Kaikki
ne tämmöisiä kuvittelevat, jokainen heistä
tarvitsee tämän uskon jossain muodossa tun-
tonsa nuhteen, vaimentamiseksi.

Eikä kuitenkaan mikään sotataidollinen
keksintö tai sen täydennys koskaan ole vä-
hentänyt sodan mahdollisuuksia, vaan päin-
vastoin niitä juuri lisännyt. Ei ole ainakaan
taannuttu siltä raakalaisasteelta, jolloin nai-
setkin taistelivat miesten apuna puolustaen
piiritettyä linnaa kivillä ja kirkunalla. Onhan
todella pian jokainen pommi, joka lentää,
jokainen miina, joka räjähtää, osalta, ehkä
suurimmalta, naistenkin työtä. Nehän ne
nyt — pikku pariisittaresta suomalaiseen piika-
tyttöön saakka — sorvaa, silittää, täyttää
siellä suurissa kulttuurimaissa, niinkuin sur-
keassa Suomessammekin. Miinassa sanotaan
olevan hienot laitteet ja herkät koneet, niitä
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varten tarvitaan käteviä sormia. On jo his-
torian takainen se aika, jolloin naiset ottiva-
osaa sotaan vain laupeudensisarina tai istui-
vat kotona riipimässä haavaharsoa.

Ja keksijän vaimo hymyilee ja jokeltelee
lapselleen, josta ehkä sinä samana yönä zep-
peliinipommi tekee raajarikon. Hän nostaa
kätensä kiroten taivasta kohti. Hänen kirouk-
sensa kuullaan. Samalla hetkellä räjähtää
Reinin takana samanlainen pommi samanlai-
sella tuloksella. Ja kaikki vanhurskaus on
täytetty .. . Tahtoisin vain nähdä, kuinka
hieno lady tai sulosilmäinen hausmutter unis-
saan turhaan pesee viattoman veren tahroja
käsistään ja kuinka monta gentlemannia on
nyt maailmassa, joiden tarjottuun käteen mi-
nun olisi vaikea tarttua.

»Sinä taas saarnaat!» — mutta miksen
saarnaisi . .

. saarnasin näin sisässäni koko
kesän yksinäisillä onkiretkilläni, sillä enhän
päässyt mihinkään näkemättä miinaa jollain
rannalla. Milloin se seisoi mustana ja uhkaa-
vana, milloin kiiltäen kilpaa auringon kanssa,
kun sen valo siitä heijasteli sateen jälkeen.
Saarnasin itsellenikin siltä varalta, että mistä
minä tiedän, enkö minäkin voisi riehahtaa
nostamaan jotakuta noista mereen tuulen ja
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virran vietäväksi sinne, missä tiesin ryöväri-
laivueiden omilla rannoillani liikkuvan.

Lopulta tietysti totun, en välitä, tunne
tylsistyy, siveellinen viha uupuu omaan voi-
mattomuuteensa. Ei kukaan kuitenkaan
minua kuule eikä kauhistu minun kanssani,
sillä aseistahan meidän aseeton kääpiökan-
sammekin lopulta odottaa onneaan — joskaan
ei omistaan, niin toisten, toiset toisten ja toi-
set toisten — ja odottaessa asestuvat veljet
veljiäkin vastaan, kaartit kaarteja. Ja se nyt ei
oikeastaan kuulu aivan tähän, mutta kuitenkin:
kun isä Suomessa sorvaa tehtaassaan shrapnel-
leja Saksaa vastaan, äkseeraa hänen poikansa
siellä jossain valmistuakseen tuon isän kus-
tantamana Venäjää vastaan ... se on sota-
kuva Suomesta, näyte meidän moraalistamme
maailmansodan aikana, meidän panoksemme
kansojen ja oman vapautemme puolesta —

sotavoitot ja saksanpojat samassa perheessä!
Äkäyn lopulta itseeni ja annan päivän pais-
taa ja tuulen puhaltaa mistäpäin tahtoo,
selvittelen verkkojani, suorin siimojani ja pa-
nen salamiinojani minäkin tyhmille turskille
ja mitään pahaa aavistamattomille ahvenille
ja paistan ja syön ja olen tyytyväinen. Sillä
täytyyhän elää ..

. Mutta onko se tarpeel-
lista?
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Illan tullen ja yön pitkän synkällä merellä
voihkaa ja huokaa. Merclläkö vain?

Mutta aamu on taas tyven ja ihana.
,

On taas ihana aamu, suloisin sunnuntai,
yksi tämän elinaikani kauneimman kesän
monia samanlaisia. Olemme lähteneet sunnun-
taipurjehdukselle. Tuuli käy lounaasta, leu-
dosti ja tasaisesti, ei tarvitse välittää pur-
jeista, kun on kerran kiinnittänyt ne ja perä-
sinkin hoitaa melkein itse itsensä. Vene
nousee kotirannasta niemen vartta enkä näytä
tarvitsevan kääntää päästäkseni sen yli. Mutta
minä käännän kuitenkin, ties mistä s}7vstä.
Purje pullistuu ja minä . sanon, uutta ve-
nettämme kehuen, ehkä sadannen kerran:
— »Katso, kuinka kauniisti se taas nousee».
— »Suorassa kulmassa niinkuin ainakin», säes-
tää poikani.

Silloin räjähtää tuskin pari sataa metriä
siitä, missä olin kääntymyt. Musta savupat-
sas on kimmonnut korkeuteen, seisoo hetken
pystyssä ja luhistuu takaisin kastellen kalliot
mustiksi ja heittäen mutaa, soraa ja kiviä
y 7mpäri rantaa. Me tunsimme vain heikon
paineen korvakal vossa ja purje hiukan vavahti.
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Jos en kääntänyt, vaan jatkoin matkaa,
olisimme tulleet jotenkin sille kohdalle, missä
mereltä ajautunut miina sattui kallioon, muu-
tamia metrejä siitä, ja siinä kai olisimme
menneet mekin, miehet ja veneet.

Mikä meidät varjeli? Ja miksi juuri
meidät?



HOVINEUVOKSETAR.
Kuvaus routavuosien alkuajoilta.

Kansakoulun opettajatar istui ja kir-
joitti kirjettä virkatoverilleen toisessa pitä-
jässä.

»Huhtikuussa 189g.

Rakas Anna!

Kiitos kirjeestäsi! Niin, mistäpäs nyt
muustakaan kirjoittaisi näinä aikoina kuin
siitä, joka tätä nykyä on kaikkien sydä
millä ja kaikkien huulilla. Vaikeat ovat ajat
Itkin ensin, mutta sitten nielaisin kyyneleeni
Suruni tuli siitä, etten tiennyt, mitä tehdä
etten ymmärtänyt, kuinka osaisin olla isän-
maalleni hyödyksi. Mutta suru vaihtui miltei
iloksi, kun minulle sanottiin ja minä itsekin
sen ymmärsin, että juuri me, kansan opetta-
jat ja kansan kasvattajat, tätä nykyä enin
voimme. Meidän työstämme se riippuu kaikki,
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sanoi tarkastaja, ja minä olen tavannut miehiä
ja naisia, jotka ovat minua onnitelleet, että
olen siinä asemassa, että näin suoranaisesti,
ihan ammattinani voin tehdä sitä, mihin
kaikkien halu ja harrastus tätä nykyä suun-
tautuu.

Mutta en minä ole ainoastaan rauhoittu-
nut, minä olen melkein juhlatuulella. Ei,
Jumala paratkoon, tämä työala ole kiitolli-
nen eikä kevyt, sen tiedämme. Ensimmäisen
innostuksen ajan ohi mentyä oli se minulle-
kin muuttunut koneelliseksi ja viralliseksi.
Ei ole kansakoulun opettajan virka ihmisten
silmissä kohta kummempi kuin muukaan virka,
tehköön hän velvollisuutensa ja kantakoon
siitä palkkansa. Niin ennen, toisin nyt! Nyt
on taas elämällä sisältöä, nyt se taas se suuri
tarkoitus, tehtävämme isänmaallisuus, seisoo
totisena edessä niinkuin ennen Cygnaeus-vai-
najan ensi aikoina. On, niinkuin olisi uudistus
ja jalostus tapahtunut, niinkuin olisi toimin-
taan uutta henkeä puhallettu. Kai on sinul-
lakin, niinkuin minulla. Ei tunnu enää väsy-
mys, en enää välitä selänpakotuksesta, näyt-
tää siltä, kuin ihmisetkin paremmin käsittäi-
sivät, mitä on koulumme, on niinkuin herras-
väetkin katsoisivat meitä suuremmalla kun-
nioituksella kuin ennen ja niinkuin rahvas
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liittyisi likemmä kouluansa. Toisivat nyt
kesken lukukaudenkin lapsiaan, jos olisi tilaa.

Se kotikoulupuuha minua varsinkin innos-
tuttaa. Tiedätkö, mistä syystä? Siitä syystä,
että kyllä siitä ei varmaankaan tule mitään
ilman meidän apuamme. Herrasneidit ja
ylioppilaat tohahtavat kyllä, mutta siihen se
jää, siitä saat olla varma, ja meidän se on
korjattava tieltä. Olen aivan haltioissani,
että me vielä voimme tämänkin taakan sälyt-
tää selkäämme.

Kai on teilläkin ollut listoja liikkeellä
kansanvalistusasian hyväksi —»

Hän keskeytti hetkeksi kirjeensä ja otti
laatikostaan esille keräyslistan.

Liikutuksella ja mielihyvällä tarkasteli
hän sitä, johon hän oli koonnut varoja koti-
koulujen ja kansansivistyksen hyväksi. Sum-
mat eivät olleet suuria, mutta sarakkeet oli-
vat sitä pitempiä. Sivuittain kulkevia pennien
sarakkeita keskeytti vain silloin tällöin joku
suurempi numero maikkain osastossa. Köm-
pelöllä kädellä olivat useimmat nimet ja nu-
merot merkityt, tiheässä oli puumerkkejäkin
ja usein oli hän itse saanut kirjoittaa anta-
jain nimen. Oli ollut niitä, jotka eivät olleet
mitään antaneet, mutta toiset olivat säestä-
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neet antejaan sanoilla, joita muistellessa hänen
sydämensä lämpeni. — »Ilolla siihen anne-
taan!» oli yksi sanonut. — »Lämpimällä kä-
dellä» oli toinen sanonut osasensa merkitse-
vänsä. »Vaikka viimeiseen penniin, jos tar-
vitaan», oli joku kolmas lisännyt. Ne olivat
»lesken ropoja» melkein kaikki nuo lahjat,
sillä hän oli saanut paikkakunnan köyhim-
mät kodit käydäkseen. Rikkaille aiotut lis-
tat kulkivat toisia teitä.

Mutta oli siinä yksi suurikin summa,
kymmenkertaisesti suurempi kuin muiden yh-
teensä.

Ja sitten hän taas jatkoi:

»Mutta nyt täytyy minun ihan alusta
alkaen kertoa eräs tapaus, joka sattui minulle
viime viikolla. Olin juuri laskemassa yhteen
täältä keräämiäni roposia, kun rappujen eteen
ajaa hänen armonsa hovineuvoksen rouva v. M.

Mistäs nyt tuuli puhaltaa? ajattelin,
sillä ei sitä herrasväkeä ole meidän kansa-
koulullamme nähty muuta, kuin mitä herra
hovineuvos kerran kävi kuvernöörin kanssa
virkansa puolesta, kun tämä oli tarkastus-
matkalla.

Sinä tiedät, millaista se yleensä on tämä
herrasväki täälläpäin. Harvat heistä kansan
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sivistyksestä välittävät, varsinkaan suoma-
laisesta. Suomalaiset koulut ovat heistä
vain kiihoitusahjoja.

Mitä erittäin tulee hovineuvoksen herras-
väkeen, niin rouvanhan sinä tunnet, näit
hänet viime kesänä asemalla, jossa tervehti
niin armollisesti, kuin olisi tehnyt semmoi-
selle maan matoselle kuin minä erityisen kun-
nian. He ovat lapsettomia ja suurimman osan
vuotta ovat he Helsingissä, ainoastaan kesät
täällä kartanossaan. Ei mitään harrastusta
henkisiin rientoihin, ei pennilläkään muisteta
tätäkään koulua, vaikka on vain järvi väliä.
»Kansa», varsinkin suomalainen, ovat sanoja,
jotka soivat ohi korvien.

No niin, hovineuvoksetar ajaa rappujeni
eteen ja tulee sisään japyytää saada puhutella
minua kahden kesken. Oli erinomaisen koh-
telias, melkein nöyrä ja kasvot hyvin totiset.

— Voi, voi näitä aikoja, sanoi hän, kun
olimme istuutuneet. En ole, rakas neiti, saa-
nut unta yökausiin, sittenkuin . . . minä aina
vain sitä ajattelen. En minä ymmärrä näitä
asioita, mutta sen sanoo minulle omatuntoni,
että jotain on tehtävä.

— Isänmaa kysyy nyt kyllä meidän kaik-
kien työtä.

— Niin, niin, isänmaa, niin, isänmaa.
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Olen puhunut siitä mieheni kanssa, mutta
hänellä on siitä omat mielipiteensä. Mekin
saimme listan, vaan tässä ei nyt ole siitä
kysymys. Minulla olisi tässä sata markkaa
omia säästöjäni, joita voin käyttää kuinka
tahdon. Ne ovat tässä pankkikirjassa ja minä
tahtoisin antaa ne, mutta en tiedä, vaan te
voitte varmaankin sanoa, mihin tarkoitukseen
ne parhaiten . . .

Esitin hänelle listan, joka oli edessämme
pöydällä.

— Siihen uuteen kansansivistys-rahas-
toon ..

. niin, onhan se, mutta kun mieheni . . .

hän sanoo, että sillä on valtiollisen kiihoituk-
sen leima .

.
. hänellä on nyt omat mielipi-

teensä ... ja hänen asemansa .. .

— Jos ei hovineuvoksetar tahdo siinä muo-
dossa.niin ehkä sopisi jollekin muulle seuralle.

-— Sanokaa, mille muulle?

■— Esimerkiksi Suomalaisen Kansakoulun
Ystäville.

— Ei — ei —

— Kenties sitten Kansanvalistusseuralle.
— Vaan eikös sekin ole semmoinen fen-

nomaaninen. . .

— Sen johto ja hoito on kyllä suomen-
mielisten käsissä, mutta —
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— Niin, niin! Ei, ei, en minä mielelläni
semmoiseen.

— Vaan ehkä sopisi rouvan itsensä ostaa
lukemista, esimerkiksi tilata sanomalehtiä.

— Mitä lehteä?
— Esimerkiksi paikkakunnan lehteä.
— Herra varjelkoon! — jota minun mie-

heni on kieltänyt kulettamasta postilaukus-
saan. Ei, ei! Sitten ennemmin ei mitään.

Luettelin hänelle nyt joukon juuri ilmes-
tyneitä kansankirjasia. Ne olivat hänelle
kaikki tuntemattomia. »Minä luen niin huo-
nosti suomea.» Eikä hän ollut nähnyt niistä
mitään pääkaupungin lehdissä esiteltävän.
Jotain, jossa ei olisi mitään valtiollista vivah-
dusta, kernaimmin olisi pitänyt olla jotain
uskonnollista. En voinut tuossa tuokiossa
esittää mitään sopivaa. Hän olisi kernaimmin
tahtonut ostattaa vaatteita lapsille. Mutta
kun minun mielestäni isänmaallisen lukemi-
sen tarve nyt oli suurempi kuin vaatteiden,
niin luopui hän siitä.

— Eikö ole jotain Topeliukselta, jotain,
jota voisin hyväksyä?

— Onhan »Luonnon kirja», sanoin puo-
leksi leikillä.

— Tepä sen sanoitte! huudahti hän ja
tarttui käteeni. Olen teille erinomaisen kii-
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tollinen, neiti hyvä. Kuinka en sitä itse!
Saanko vaivata teitä ostamaan sitä.

— Koko rahanko edestä?
— Niin, tehkää se, tehkää se. Tässä

se on.
Työnsin hänelle listan ja kehoitin häntä

merkitsemään siihen nimensä ja antinsa ja
eri sarakkeeseen, mihin tarkoitukseen rahat
olivat käytettävät.

— Se on tarpeetonta, sanoi hän. Pyydän,
että asia jää meidän keskiseksemme. Mie-
heni on kieltänyt minua sekaantumasta mihin-
kään valtiolliseen agitatsiooniin . . . hän on
juuri pyytänyt eroa virastaan ... se voisi
ehkä tuottaa ikävyyksiä eläkkeen suhteen.

Lupasin viedä salaisuuden mukanani hau-
taan, ja kiitellen ja hyvästellen lähti rouva.

En tahdo ketään tuomita. Onhan »Luon-
non kirja» mainio kirja, joskaan nyt ei juuri
tähän tarpeeseen. Mutta hän oli tosissaan,
rouva parka; hänessä näytti heränneen vilpi-
tön harrastus tehdä jotain isänmaan hy-
väksi. Kansassa on se jo aikoja sitten herän-
nyt ja hyvähän on, että se kerran herää näissä
herroissakin. Toivokaamme, että toteutuu
sananlasku: parempi myöhään kuin ei kos-
kaan. Kun ei vain siihen jäisi, pahimmasta
omantunnon moitteesta pääsemiseen. Ken-
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ties hovineuvoksetarkin sitten taas, kun mies
on saanut eläkkeensä! Mutta kyllä minusta
on sentään turvallista tietää, että meillä
kansakoulun opettajilla on niin pienet eläk-
keet, ettei niiden menettämisen pelon tar-
vitse estää meitä isänmaata pelkäämättä
Dalvelemasta. —

Siskosi Hanna.»



LAHJOITUS.

Hyvä ystävä! ■— Olen nyt ollut täällä,
niin, en oikein osaa sanoa, kauanko. Päivistä
ei ole jäänyt mitään erkoismuistoa kustakin
erikseen, ainoastaan kokonaistuntu, niinkuin
se jää toisiinsa liittyvistä helmistä yhä piden-
tyvässä helminauhassa, kun sitä sujuttelee
sormiensa lomitse. Ja helmiä ovat todella
olleet minulle nämä päivät sekä elämyksiini
että työni tuloksiin nähden. Tiedän, kenen
kaulalle sen nauhan tahtoisin kiitollisena ripus-
taa. Hänen ansiotansa se suurelta osalta
on, hän on siinä tietämättään ollut taiteelli-
sena kiihokkeena, hän, minun herttainen tyttö-
mallini, minun mallityttöni. Minulla on jo
sievoinen salkun täysi väriluonnoksia ja kynä-
piirroksia hänestä, vanhuksista ja heidän ta-
lostaan ulkoa ja sisältä. Olen löytänyt aihe-
piirin, jota jo kauan olen hakenut, suomalai-
sen, kotimaisen, kyllästyneenä, läkähtyneenä
kaikkeen siihen siellä ulkona. Olen siitä
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aivan haltioissani. Ja hiukan muustakin.
Täytyy saadakseni kaikesta tästä kanssasi
vähän haastella.

Täällä on tavattoman viihdykästä ja miel-
lyttävää ollakseni. Kirjoitan tätä vierashuo-
neessa, joka luovutettiin minulle tänne tul-
tuani. Tämä on vanhanaikuisin tyylikkäin
huonekaluin sisustettu nurkkakamari. Istun
mahonkipiirongin laskupöydän ääressä; sen
kaikki laatikot, jopa salalaatikotkin ovat tyh-
jennetyt minun käytettäväkseni. Edessäni
on kaksi kynttilää hopeisissa jaloissa. Uuni
on vanhoista kellastuneista kuvikkaista kaa-
keleista. Lattia on umpimatossa. Seinillä
on vaski- ja puupiirroksia mahonkikehyk-
sissä. Täällä on suloista ja lämmintä, aisti-
kasta, yksinkertaista ja lujaa, niinkuin kaik-
kialla muuallakin tässä talossa.

Vaikka kaikki täällä on niin vanhaa,
on kuitenkin, niinkuin se olisi erikoisesti minua
varten niin laitettu. Eihän sen tarvinnut
olla niin eikähän se tietysti niin ollutkaan,
mutta minä kuitenkin sain sen vaikutuksen,
koska halusin sen niin mielelläni saada, että
täällä on minua jo kauan odotettu. Tahdoin
kuvitella, että tämä vierashuone ei ollut vie-
rashuone yleensä, jokaista tulijaa Varten, vaan
sitä varten, jolle talon tytär avasi sen oven,
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saattaen hänet tänne kuin pyhäkköön pimeän
salin läpi ja hänelle kahdella kynttilällä tietä
valaisten. Kun täällä vieraili joku toinen,
niin oli varmaankin jotakin toisin, ainakin
hiukan. Niillä on muuten täällä ihmeellinen
vaisto arvata, mikä on vieraalle mieleen.
Pieni esimerkki: heti seuraavana päivänä oli
tuossa yöpöydälläni se savukelaji, jota he
olivat nähneet minun polttavan. Joka ilta
on yöpöydälläni juuri saapuneet sanomaleh-
det.

Hänen huoneensa on ylikerrassa minun
huoneeni päällä. Kuulen hänen taas liikku-
van siellä niin varovasti ja hiljaa, että tuskin
sen kuulen. Hän astelee ja askartelee siellä
kuin kuiskaten. Hän nähtävästi varta vasten
koettaa niin. Eihän hänen tarvitse pelätä
häiritsevänsä, koska hän hyvin tietää, että
valvon myöhään. Se on hänen luontaista
naisellista arkuuttaan ja ujouttaan ja häveliäi-
syyttään. Tuskin tiedän, milloin hän hiipii
vuoteeseensa. Ei kuulu enää mitään, ei sieltä
eikä koko talosta. Ei muuta kuin räystään
tipahtelua ulkona, yhä hiljemmin ja harvem-
min, pakastavan huhtikuun yön hyytäessä,
mitä aurinkoinen kevätpäivä on sulatellut .. .

Meillä on varmaan huomenaamuna hankiainen
ja hyvä hiihtokeli, jota olemme odottaneet.
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Meillä on rendez-vous jo ennen auringon
nousua — muuten ensi kerran elämässäni
siihen aikaan päivästä. Hän lupasi varmasti
herättävänsä minut. Kolme kolkutusta kat-
toon.

Mikä herttainen talo tämä koivujensa
alla, järven niemessä, oman tiensä takana,
vastapäätä kukkoa toisella puolella järven!
Soisin välistä, että talo olisi minun ja että
voisin jäädä tänne ainiaksi. Niin rehtiä,
ystävällistä, hiljaista ja viisasta väkeä nuo
valkotukkaiset vanhukset ja tuo heidän kelta-
palmikkotyttärensä. Heidän ja tämän talon
päävaikutus on sopusointu. Kaikki täällä
on samassa vireessä, saman hengen soitteessa.
Kaikilla kolmella heillä on sama yleisilme
ja katse, samat rauhalliset liikkeet, yhtäläi-
nen äänensointu. Ne eivät koskaan kiirehdi
eivätkä hermostu, mutta ehtivät kuitenkin.
Anna sinä minun heistä innostua, hymyile
vain, jos haluttaa, mutta tämä on minulle
uutta ja mieluisaa, olenhan elänyt ihan toi-
sissa oloissa. Isäntäväki ja muu väki ovat
kuin yhtä perhettä. Vanhat palvelijat ovat
vanhoja talossa ja nuoret kai aikoinaan tule-
vat siinä yhtä vanhoiksi. Hevoset ja karja-
kin näyttävät kuuluvan perheeseen. Niitä
hoidetaan jokaista kuin persoonallisella huo-
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lella, niinkuin harvinaisia vieraita, niinkuin —

minua. Tallissa ja navetoissa, pahnoissa ja
karsinoissa on yhtä siistiä ja hoidettua kuin
täällä asuinhuoneissa, karjatytöt ovat puh-
toisia kuin diakonissat. Ja saman huolenpidon
ja hellyyden alaisia näyttävät olevan talon
elottomatkin esineet, huonekalut, työkalut,
reet ja rattaat. Ne ovat sen asukkaita nekin.
Niillä on tietyt sijansa siinä ja ne ovat kuin
tietoisia tarkoituksistaan. Näyttää kuin niitä
hoidettaisiin ei vain niiden tuottaman hyödyn
vuoksi, vaan niiden itsensäkin vuoksi, huo-
lella ja hartaudella ja osanotolla niinkuin
eläviä olentoja, että niidenkin olisi hyvä ja
viihtyisä olla. Jokaisellaon oma oikea sijansa,
jossa se kuin levähtää käyttelyn väliajoilla.
Jos se olisi jossain toisessa sille kuulumatto-
massa paikassa, olisi sen ikävä ja paha olla.
Tässä talossa ei mikään ajelehdi eikä vete-
lehdi, eikä myöskään sairasta, sillä kaikki,
mikä menee rikki, korjataan heti ja pannaan
kuntoon. Ei mikään narise eikä vingu, ei
viirikään. Romutkin ovat järjestyksessä, niil-
lekin, raajarikoille, on valmistettu oma turva-
kotinsa aittojen välisessä vajassa, johon ne
on lajiteltu laatikoihin ja hyllyille. Koska
ne eivät ole niitä hävittäneet, on niissä kai
heille joku rakas muisto. Tai ehkä ne on
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pantu siihen kuin väliaikaiseen hautaan, odot-
tamaan ylösnousemustaan jossain uudessa
muodossa.

Tämä järjestys, tämä tasapaino, jossa
on jotain taideteoksen sopusuhtaa ja keski-
tystä, suo lepoa ja hermorauhaa. Sitä elä-
vöittää lintu, joka liikkuu ja lentelee ja viser-
telee päiväkaudet näillä pihoilla.

Hän on tämän talon hengetär ja haltija
huipputulos tästä kaikesta, talon tarkoitus
sen olemisen oikeutus, sen päämäärä. Hän
on versonut sen taimilavassa, kehittänyt vart-
taan sen maassa, kukkinut sen ilmassa ja
hengessä. Hän on sen juuri kypsymässä
oleva hedelmä, jo nuokkuen varressaan val-
miina poimittavaksi.

Ihme, ettei kukaan vielä ole ojentanut
kättään häntä ottaakseen. Vaan ehkäpä
heillä jo onkin tiedossaan kotivävy, ehkä
hänen muotokuvaansa sitä varten maalaute-
taankin, yllätyslahjaksi »omalle». Ohimennen
sanoen en ole sitä vielä alottanutkaan. Olen
toistaiseksi tehnyt tutkielmiani omia tarkoi-
tuksiani varten. En muuten luule, että sen,
hänen tulevansa, kanssa olisi vaikea kilpail-
lakseni, jos sitä haluaisin. En siihen kuiten-
kaan pyri, sillä kotivävy sen täytyy olla. Ei
häntä pitäisi koskaan irroittaa täältä ja istut-
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taa muihin maaperiin. Hänen on pysyttävä
emäntänä ja äitinä, emäntä- ja äitisukujen
jatkajana. Hän on niitä, joita ajatellaan,
kun puhutaan »esiäideistä». Rotuihminen,
tarkoitettu kehittämään rotuaan, sitä, jossa
meidän tervein maalaisveremme virtaa, her-
raskart anoidemme ja pappilaimme asuttajissa,
ja johon meidän kulttuurimme pohjaa.

Olin heti selvillä siitä, missä hengessä
hänet maalaan; olen koettanut saada hänet
kuvatuksi tämän talon omassa hengessä, siinä,
joka häntä ympäröi, jossa hän elää ja johon
hän kuuluu, ja joka, vaikkei taustaa näkyisi-
kään, pitäisi aavistaa ilmeestä. Olen piirtä-
nyt hänet antamassa kämmeneltään sokeria
irtonaiselle nimikko-orhilleen, joka seuraa
häntä kuin koira; lammasten edessä, kun ne,
emät ja vuonat, karsinastaan, sen aidan yli
ja rakojen läpi, tunkevat päänsä saadakseen
häneltä kukin palasensa; tai leipomassa, jol-
loin olen saanut esille hänen kauniit käsivar-
tensa ja kämmenten ja sormien keveät ja sula-
vat liikkeet, kun hän käsittelee valkoista
taikinaa valkoisella leivinlaudalla, puettuna
valkoiseen esiliinaan ja päässä niskan taa
sidottu valkoinen liina. Nämä leipoma-asen-
not ja liikkeet ovat hänessä niin luontevat,
niin ominaiset, että niitä tutkiessa seisoo
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edessäni satain vuosien sarja siihen tottuneita
ja sitä harjoittaneita naisia. Se on niin aitoa,
niin kaunista ja kotoista, että lämpenen kat-
sellessani en vain häntä, vaan jopa omia
luonnoksianikin hänestä. Paitsi näitä olen
tehnyt useita muita tutkielmia sekä öljyllä
että liidulla ja vesivärillä. Minulla on ollut
suoranainen luomiskuume, toisen aatteen he-
delmöittäessä toista. Tämä talo on, niinkuin
sanoin, aarreaitta aiheita ehkä piankin katoa-
massa olevalta kulttuurikaudelta, vanhalta,
mutta minulle tähän saakka taiteellisesti
uudelta.

Lämpenen häntä ajatellessani — en ole
mitään muuta ajatellut, en muussa askarrel-
lut kuin noissa eri ilmeissä, eri tilanteissa,
eri asennoissa. Sieluni, mielikuvitukseni on
häntä täynnä. Kysyn tässä juuri itseltäni,
olenko mieltynyt, ehkä rakastunutkin häneen
enemmänkin kuin kiitolliseen malliin. En
tiedä, en luule. Mutta vaikka olisinkin, ei
ainakaan minun puoleltani uhkaa häntä mi-
kään vaara. Vaikka voisinkin, en tahtoisi
ojentaa kättäni häntä ottaakseni javiedäkseni.
Olisi sääli nostaa hänet maita mantereita
kiertävän taiteilijan ritisevään reteliin. Ei
meikäläisten hajanainen maailma ole hänen
maailmansa, ei se, mihin hänet täältä hennoisi
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siirtää. Kai hän sielläkin kukkana kulkisi,
mutta ainoastaan hetken niinkuin kukka vesi-
lasissa, vähitellen kuihtuen ja kalveten. Vaan
jos minä tulisin tänne? koettaisin juurtua
minä hänen maaperäänsä? Eihän sekään
kävisi. Mutta miksi ei? Vaikkapa nyt »tai-
teeni», mokomakin, siitä kärsisikin, vaikka
kehitykseni pysähtyisi, vaikka veisin palet-
tini ja siveltimeni hänen hyvin järjestettyyn
romuliiteriinsä ja ottaisin sen viereisestä työ-
kaluliiteristä kuokan ja heinähangon ja puu-
tarhalapion — entä sitten! Eläisin hänen
elämäänsä niiden lasten kanssa, hänen kal-
taistensa, joita hän minulle lahjoittaisi —

kai saisin siinä elämäntehtävän yhtä hyvän
kuin tämä nykyinenkin, kenties paremman.

Tyylikäs hän on, taideteos omaa lajiaan,
sulava, joustava, virheetön, luja ja hento
samalla, viaton ja avonainen, sanalla sanoen . . .

Hän käännyttää minut sisäisesti, siitä tietä-
mättään. Kun vertaan häntä kaikkiin niihin
naisiin, joiden kanssa siellä ulkona maail-
massa — huh!

Hän kai jo aikoja sitten nukkuu. Haluai-
sin maalata hänet myöskin levolla ollen, vuo-
teessaan, uupuneena päivän puuhien jälkeen,
toinen käsi peitteen päällä, toinen pään alla
kaaressa. Minun Pyhä Ursulani muis-
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tat sen taulun siellä Venetsian museossa).
Ehkä kerran vielä sen säänkin niin, ehkä en.
Sitä odottaessani »ikuistan» hänet, niinkuin
saan, panen häneen parhaan itsestäni, sielus-
tani: ihailuni, ihannoimiseni. Vaikkei hän
olisikaan se, miksi hänet nyt näen, menee
hän nyt kuitenkin semmoisena jälkimaail-
maan ja taidekirjat ehkä sanovat hänestä
sitten, että luultavasti, kaiken varmaan, hä-
nen tekijänsä oli rakastanut häntä niinkuin
Lionardo Jocondaansa. Luon hänestä, en arvoi-
tuksellisesti hymyilevää ongelmaa, jonka ilmeen
syytä kukaan ei ole voinut selittää, ja jonka
taustana on jylhän vuoriston hämy, vaan taval-
lisen suomalaisen ihannetytön, jonka taustana
on hänen korea kotinsa, sen huurteinen koi-
vikko heleimmän kevään aattona. Hyvää yötä!

(Jatkoa seuraavana iltana.)
Heräsin kolmeen arkaan kolkutukseen.

Ne eivät tulleet ylhäältä, vaan ovelta. En
vastannut, tahdoin kuulla ne vielä kerran.
Ne toistuivat hiukan kovemmin, minä vas-
tasin ja hän sanoi sieltä: »Kahvi on valmis».

Hän odotti minua ruokasalissa kahvipöy-
dän ääressä, valmiiksi puettuna hiihtoretkelle,
päässä puuhkalakki hienointa valkoisinta lam-
masnahkaa, yilään suora väljä, helmoihin
saakka ulottuva viitta sinistä kotiverkaa, ja-
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lassa paulakengät. Varhainen talvinen aamu-
valaistus asettaa ankaralle koetukselle kaiken,
mihin se sattuu. Se ei anna minkään tunnel-
man lahjoa silmää, vaan pakottaa joko hyväk-
symään tai hylkäämään. Hän kesti koetuk-
sen niinkuin ulkoilmaveistos, joka uhmaa valoa
tulipa se mistä ja miten tahansa. Hän kesti
sen niinkuin aukeava kukka, joka sekin kes-
tää kaiken valon ja kutsuu sitä yhä vain
lisää luokseen katsomaan ja ihailemaan ja
joka voi voitollisesti kilpailla hehkuvimman
keskipäivänkin kanssa —■ niinkuin hyvin nuk-
kunut lapsi herätessään ja noustessaan viser-
tämään vuoteessaan, silmät suurina ja tuoreina,
suu hymyssä ja ihossa terve tuoksu. Jotain
siitä kaikesta on hänessä. Sanon sen hänelle.
Hän lyö sen leikiksi, mutta kuuntelee kui-
tenkin mielellään.

Samoin kuin on myöhään illalla, kun
saattaa kotiin naista ja erotessa nukkuvan
talon portilla syntyy erikoinen salamyhkäi-
nen yhteistunne, samoin on hyvin varhain
aamullakin, kun muu talo vielä nukkuu eivätkä
vanhukset vielä ole tulleet: ollaan kuin salai-
sessa liitossa, kahden kesken koko maailmassa;
on hetki, josta on otettava pikainen vaari,
sillä tuossa tuokiossa voidaan tulla ja kaikki
voi muuttua. Ja siinä on erikoinen viehätys
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varsinkin illan jälkeen, jolloin on oltu yhdessä
kahden kesken, kun muut ovat kylässä, luettu
runoja, soiteltu, puheltu ja piirusteltu. Siinä
on sitä, että oletko miettinyt yöllä sitä, mistä
eilen puhuttiin, mihin tulokseen olet ehkä
tullut, mitä olet yleensä yöllä ajatellut ja
tuntenut, onko se kohdistunut minuun, oletko
ehkä nähnyt sen johdosta untakin? Aamu-
tunnelman voi rikkoa pieninkin seikka. Se,
mikä sen kestää, on aitoa. Ja kaikki oli täällä
aitoa, hyvästä kahvista käteen ja käden liik-
keeseen, joka sen tarjosi. Hän herätti emäntä-

tunnelman, sen sanomattoman miellyttävän ja
suloisen, että hän on ollut ylhäällä ennen minua,
laittanut minulle kaikki valmiiksi, lämmittänyt
huoneen, tuulettanut sen, keittänyt kahvin,
kuorinut kerman jakaikki on tapahtunut kuin
itsestään, niinkuin kukan avatessa umppunsa,
niinkuin vesilinnun ottaessa aamukylvyn.

— Mutta tuossa puvussahan ja tuossa
valossahan teidät olisikin maalattava!

— Taasko siinä —ja missä vielä? Ja
kuinka monessa?

— Tuhannessa kauniissa — sillä teistä
kumpuaa ehtymättömästi aiheita ja kauneus-
arvoja. Seisokaa vielä ..

!

— En minä osaa seistä — pannu polt-
taa — pian — ai —!
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— Olette oikeassa, ei teidän pidäkään
seistä mallina, ainoastaan olla, niinkuin olette,
ja minun täytyy oppia teidät ulkoa paina-
malla teistä kuva ensin aivoihini ja vasta
sitten kankaalle — sekä aivoihini että sydä-
meeni, saadakseni avukseni myöskin tunteeni
teitä oikein tulkitakseni.

— Juokaahan nyt jo — kahvinne jäähtyy.
Suhteemme oli jo kehittynyt heti näin

vapaaksi; ammattini suoman vapauden tur-
vin ja varjossa voin sanoa hänelle mitä miel-
lyttävää tahdoin. Oli kevytmielistä puhaltaa
näin vireille tulta, joka jo kyti, itsestään
syttyneenä. Minun ei olisi pitänyt.

Hiihtoretkemme oli herttainen duetto tai
niinkuin nelikätinen soittonumero — se olisi
oikeastaan tulkittava ei sanoin, vaan sävelin:
suksien helinää, sauvan somman kirinää, ohi
kiitävien huurrekoivuj en vilinää. Me las-
kimme pelloille, me sujutimme pellolta nii-
tylle, niityltä jäälle, emme nousseet taloihin,
vaan kiersimme ne, pysyen kuin ulkopuolella
muiden maailmaa ja liikkuen kuin itseluomas-
samme omassa ilmapiirissä, poistuen ja lähe-
ten toisiamme, milloin toinen, milloin toinen,
erillämme ja samalla yhteenliitettyinä välil-
lämme side, joka sujuu, vaan ei katkea. Hän
hiihti paljoa paremmin kuin minä, laski mäet
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kuin leikillä, nousten jyrkän rinteen kuin
vuohi kallion, kun minä tottumatonna tein
kaikki vaivalloisemmin ja raskaammin. Mil-
loin tahansa hän olisi voinut minut jättää ja
vilkuttaa liinaa hyvästiksi.

Hän hiihtää yhtä kauniisti ja keveästi ja
luontevasti kuin hän tekee kaiken muunkin.
Hiihtoliike ei ole oikeastaan kaunis muulloin
kuin hiihtäjän liukuessa liikkumatonna mäkeä
alas, vartalo hiukan taapäin taipuen. Mutta hän
suoriutui siitä hyvin. Hänen luontainen voi-
mansa tekee sen. Hänen ei tarvitse ponnis-
taa eikä potkaista. Hänen liikkeensä alku-
lähde näyttää olevan suksissa, ne ovat ne,
jotka häntä nostavat ja vievät. Hän ei laa-
husta niinkuin esimerkiksi ■— minä. Hän ei
tee sitä rumaa liikettä, joka syntyy, kun etu-
ruumis sauvan avulla puskee liiaksi edelle
ja laahaa jälessään jalkapuolta, jolloin sukset
usein livahtavat taapäin. Hänen koko var-
talonsa taipuu ja oikenee luontevassa kaa-
ressa kuin jänne, ainoastaan sen verran kuin
on tarpeellista, rikkomatta luonnollista linjaa,
ja miellyttävä tasapaino syntyy. Sain tämän
kuvatuksi juuri ulkomuistista. Siitä tulee
taulu n:o 4. Taulu n:o 5 on kun hän seisoo
sauvojensa varassa nojaten niiden päähän,
kädet leuan alla.
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Lopulta me tulemme kirkonkylän takana
olevan kukkulan etelärinteelle ja pysähdymme
hongikon reunaan aholle, jossa aurinko jo
on sulattanut lunta. Se on jo noussut ja läm-
mittää meitäkin siihen. Koko alla oleva
seutu, järvet, saaret, rantatalot, kirkonkylä
ja »meidän» talo sitä vastapäätä ovat pakkas-
aamun autereen sinessä.

Istumme toinen toiselle kivelle. Hän
ottaa väljän viittansa povelta pienoislaukun,
joka on riippunut hänen kaulallaan.

— Mikä se on?
— Isän vanha evässalkku, jonka äiti

lahjoitti hänelle, kun he menivät kihloihin.
Siinä oli hopeinen voileipärasia ja hopei-

nen pullo ja pari pientä maljaa. Hän tarjosi
piiraita ja viiniä.

— Herran terttu teitänne, tämähän on
suurenmoista!

— Suomen suurimman taiteilijan malja!
virkkoi hän, silmässä veitikka.

— Suomen suloisimman taiteilijan mal-
lin malja!

— Ei kahta yhtaikaa.
— Te juotte toisen ja minä toisen.
Tiainen piipittää petäjikössä ja kylästä

kuuluu hevosen tiuku ja reen ritinää. Minä
näen, että hänen silmissään on ilme, josta
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en voi erehtyä. Mutta minä en saa päästää
sitä tunnetta pidemmälle viriämään. Jos
sen teen, on se elämäni kevytmielisin teko.
Ja kuitenkin se tapahtuu.

Hän on kiven kupeelta pälvestä poiminut
puolukan varsia, joissa on vielä talven yli
olleita marjaterttuja, tehnyt niistä kimpun
ja tulee ja kiinnittää ne rintaani. Hänen
lakkinsa on siirtynyt taapäin, niin että otsa

on paljastunut. Kun hän on kukittanut minut,
tartun minä häntä päähän ja suutelen häntä
ensin otsaan, sitten poskille, sitten huulille.
Hän horjahtaa, minä tuen häntä, hän oikai-
sekse, ja me toinnumme molemmat.

Hän seisoo, kuin kuulostaen ja odottaen.
En saa virketyksi mitään, enkä tahdokaan.

— Ne kai odottavat meitä jo aamiai-
selle, sanoo hän.

Hän nousee suksilleen ja laskee edellä suo-
raan kylän kautta ja kirkon ohi jäälle, odotta-
matta minua. Vasta jäälläsaavutan hänet. Mutta
en nytkään saa sanotuksi sitä, mitä hän nähtä-
västi odottaa ja mitä hänellä on oikeuskin odot-
taa. Hän on odottanut sitä koko tämän päivän
ja nähtävästi koettanut antaa minulle tilai-
suutta selitykseen. En ole sitä käyttänyt.

Sillä hän ei tietysti y: mmärrä, että voisin
jättää sen siihen, ettei se minun puoleltani
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merkitseisi mitään. Täällä — heidän maail-
massaan — semmoinen tietää lupausta, sitou-
musta. Mitenkään muuten hän ei voi sitä
selittää. Mutta enhän minä voi sitä tehdä,
enhän myöskään voi pyytää anteeksi. Se
olisi kovin kömpelöä ja noloa. Minulla ei
kai ole muuta jälellä kuin keksiä joku tekosyy
ja lähteä. Että kyllä rakastan häntä, mutta olen
jo sidottu toisaalle. »En voinut sille mitään,
olitte niin viehättävä siinä.» Jotain semmoista.

Eihän itse tapaus semmoisenaan suin-
kaan olisi niin vaarallinen. Se nyt menisi
tavallista ehkä hiukan pitemmälle menneen
taiteilijanvapauden lukuun. Tunne syttyy ja
sammuu. Mutta jos se ei sammu. Jos hän
ottaa sen syvästi, niinkuin hänen läisensä usein
tekevät? No, ehkä tämä jollain tavalla jär-
jestyy. Kirjoitan sinulle, kuinka tämä kehittyy.

Minua surettaa ja harmittaa koko juttu.
Myöskin siksi ja ehkä eniten juuri siksi, että
jos minun täytyy lähteä, niin jäävät kaikki
nämä aiheeni keskeneräisiksi. Kirottu suu-
delma! Ilman sitä —! Eipähän se muuten
liene ensi kerta. Mutta viimeinen se on, sen
vannon. Onhan minulla sentään jo melkoi-
nen saalis salkussani. Siellä on hienoja asioita.
Tulen niillä ehkä lopullisesti läpäisemään.
Olkoon tyttö tyytyväinen, että hän on ikuis-
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tutettu Suomen taiteessa. Kun vain voisin
saada mielen rauhan siitä, että se saalis, mitä
täältä vien, ei ole ryöstösaalista. Kirottu
omatunto! Tuus Totus.

Se »ystävä», jolle ylläoleva kirje on kir-
joitettu, on sen tyhjälle lehdelle tehnyt näin
kuuluvan muistiinpanon:

»Se tyttö, joka oli ollut taiteilijan mal-
lina, ei koskaan mennyt naimisiin. Vanhem-
painsa kuoltua jäi hän yksin emäntänä ja
isäntänään hoitamaan taloa ja tilaa. Hän
keräsi kotiinsa sinne maalle kaikki mitä sai
maalauksia ja piirroksia nuorelta taiteilijalta,
joka oli vieraillut hänen kodissaan hänen
nuorena ollessaan ja joka ei elänyt monta-
kaan vuotta sen jälkeen. Kuoltuaan vanha
neiti testamenttasi talonsa lepokodiksi tai-
teilijoille. Tila arvokkaine metsineen oli myö-
tävä ja kertyneistä varoista muodostettava
rahasto lepokodin ylläpitoa ja taideteosten
tilaamista varten nuorilta, ei kolmeakym-
mentä täyttäneiltä taiteilijoilta. Tapasin tuon
neidin viimeksi eräässä näyttelyssä Helsin-
gissä. Hän oli silloin pieni, ketterä, ystäväl-
linen ja herttainen vanha mummo, tukka
ihan lumivalkea, mutta posket vielä verevät
kuin nuorella tytöllä.»
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Se oli vanha Vaaran ukko,
Satavuotinen Vipunen,
Ois jo saattanut sujua,
Viruskella vuosikauet
Kuusen alla kuollehena —

Ei ois kuka kaivannunna,
Nykyinen kysynyt kansa.

Vaan eli saunassa salolla,
Riihirähjässä retosti:
Katiskalla kalat pyysi
Lummelammesta läheltä,
Rihmat viitahan viritti,
Tokkapuut poluille laittoi —

Eli pappia paossa,
Kirkonmiestä kaioksissa,
Oli jumalat itellä,
Haltijansa, hoitajansa,
Taikatemppunsa tehoisat.



272 JUHANI AHO

Vaikea oli vanhan olla,
Tukala tutisevaisen ■—
Pois halusi päästäksensä
Näistä inhoista iloista,
Toivoi taivasta takaista.
Tuonen puoleista tupoa —

Siitä laulun lauleskeli,
Runon vanha ruikutteli;
SiinJ oli totta toinen puoli,
Toinen nähtyä näkyä.

»Lähin kerran kulkemahan,
Henki heikko häilymähän,
Parempihin pääsemähän,
Selän poikki soutamahan
Venehellä vuotavalla,
Ruuhella vesivaralla —

Ajoi tuuli, aallot nousi,
Purje koivuinen kohisi;
Kantoi kauaksi kotoa,
Vei vesille vierahille,
Kaian niemen kainalohon,
Lahen laakean perähän.

Lähti polku pensastosta.
Ura kaita urkenevi;
Käski mieii kulkemahan,
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Vaati vainu vaeltamahan —

Kulin soita sotkuisia,
Rämehiä rämmiskelin,
Kahlaelin korpimaita;
Vettä tirskui virsun jälki,
Hyrskähteli heinäkenkä;
Vaelsin tuota viikkokauen,
Taisin puhtehet, pimeät,
Luulin siihen suistuvani,
Uupuvani ainiaksi;
Turvasime Taattohoni,
Heikko loime Luojahani —

Jo tuli kangas vastanani,
Kuiva korpi, harvahonka,
Miss' on pilkat puihin lyöty,
Merkit tehty männikköhön.

Ajattelin, arvaelin:
Lienetköpä tie Tapion,
Merkkireitti metsän kansan?

Lähen tietä kulkemahan,
Reittiä retostamahan:
Juoksi pyyhyt tietä pitkin,
Vähä lintu viipotteli,
Neuvoi pannaksi patahan,
Kehoitteli keittämähän.
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Kynin höyhenet hyvältä,
Kannon päässä pienoiselta,
Panin pyyhyen patahan,
Tuohisehen lahjalinnun. —

Suuhuni sen syötyäni
Lähti lintu lentämähän,
Höyhentukko hyrrimähän —

Siitä arvata osasin,
Ett' on tie Tapion teitä,
Lintu laittama Jumalan.

Kohosi kangas korkealle,
Kahen puolen kaunis metsä,
Salot suuret ja siniset.
Astuin päivän, astuin toisen,
Päivänäpä kolmantena
Tuima 1 tuntuvi tulevan.

Juoksi teiri tietä pitkin,
Verkapursto piipotteli;
Käski pannaksi patahan,
Kehoitteli keittämähän;
Suuhuni sen syötyäni
Lähti lintu lentämähän,
Höyhentukko hyrrimähän —

Siitä arvata osasin,

1 Nälkä.
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Ett' oli lintu Luojan lintu,
Metsät Mielikin omia,
Takalistoja Tapion.

Alkoi aueta ahoja,
Viljamaita mainioita,
Ruismaita runsäbia,
Kaunihia kauramaita;
Juoksi metso tietä myöten,
Kotkotteli koppeloinen —

Panin metsosen patahan.
Keitin keiton koppelosta;
Lintu tuokin Luojan lintu,
Metsän Mielikin omia.

Päivän tuossa taivaltelen,
Käyskelen kevyttä tietä,
Luon ma silmän luotehesen,
Poikki maiden pohjoisehen,
Paistavi aurinko ahoille,
Kaukaisille kaskimaille,
Vaaralle iki-isolle,
Päivyt rinteitä punasi,
Kullan hehku kuusikoita,
Hohti huonehet aholla,
Pääd}t pilviä pitivät,
Ukset kulta kuumottivat,
Kilo kiilsi ikkunoista,
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Hehkusi laseista loimo;
Päättelin taivoksi Tapion,
Asunnoksi autuaitten. —

Vertyi mieli vaalivanhan,
Ukon rinta riemahteli.

Miten sinne päästäkseni,
Kuink' ylitse yltäkseni?
Suo oli suunnaton välissä,
Rimpi rannaton e'essä;
Ei ole tietä tuonne tehty,
Eikä puita poikki pantu.

Vaanp' oli sujakat sukset,
Alla kuusen uudet kalhut,
Sauv' oli hopeasompa,
Keihäs kullan kirjaeltu.
Sujuivat sujuttamatta,
Ponnahtivat polkematta
Yli vetkien vesien,
Sivu märkien mätästen
Ilman jälen jättämättä —

Vinkui viima korvissani,
Puhti'poskia porotti. —

Yli suon on saatuani,
Märän poikki päästyäni,
Kirposi jalasta kalhu,
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Lyly lähti lentämähän
Itsestänsä halki ilman:
Siitä arvata osasin,
Ett' oli sukset Luojan luomat,
Vanhan Vaarin veistelemät.

Aloin astua ahoa,
Vaaran viertä väännätellä —

Jo on maatkin muuttunehet,
Sirostunna seudut kaikki:
Salot väikkyivät verassa,
Silikissä metsät siinti,
Kuuset kullassa kuhotti,
Hopeissa hongat hohti,
Vanhat hongat vaskivöissä,
Haavat kaikki haljakoissa,
Lepät lempivaattehissa,
Kuuna paistoi kuusen oksat,
Päivänä petäjän latvat.
Vaikk' oli syksy lähtiessä,
Tääll' oli lehessä lehto,
Koivut hiiren korvasella.
Metsä haiskahti me'elle,
Simalle salo sininen,
Apilalle aian varsi,
Kuminalle kukkaniitt}?.
Linnut lauloivat lehoissa,
Peipot puissa piiperteli,
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Satakielet soittelivat.
Kepeästi jalka keikkui,
Virsu vaivatta kohosi —

Aita oli lauoista laottu,
Veräjä vaskesta valettu.
Soi kuin kannel kymmenkieli,
Helähteli herkin soitto —

Tie oli tuomin istutettu,
Kuja koivuin kaunistettu.

Siitä pääyime pihalle,
Kävin kullan kartanolle:
Ei ole hurtat haukkumassa,
Ei rakit rähisemässä,
Vaan on pihlaja pihalla,
Tuvan eessä tuuhu tammi,
Käki kukkui pihlajassa,
Toinen tammessa helisti.

Isäntä kukunnan kuuli,
Talon Äijä äänen tunsi,
Tiesi vierahan tulevan,
Kaukalaisen kerkiävän.
Jopa vastahan tulevi,
Kynnykselle kepsahtavi.
Pitkä on Tapion takki,
Valkopartaisen vakavan,
Verasta on viitta tehty,
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Vyönsä silkistä siottu, —

Käski käymähän tupahan,
Asuntoonsa astumahan.

Tupa oli tammesta rakettu,
Parahista puista pirtti,
Uuni koko kalliosta,
Lattia lauoista laottu.
Penkit haavasta hakattu,
Orret puuta oksatonta;
Orrella hyppeli orava,
Karsinassa karhu kelli
Heinillä hajuavilla;
Pöytä suuri seinämällä
Voilla, vehnällä katettu,
Parahilla piirakoilla,
Makosilla mansikoilla.

Tuo olutta Aino neiti,
Kantavi sulo simoa,
Tarjoi kaunosta käestä,
Kevelästä kourasesta,
Käski juoa jaksamahan,
Yllin kyllin ottamahan.

Vaan on Äijä äännähtävi,
Vaari vanha virkahtavi:
»Terve sulle tultuasi,
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Hyvä päivä päästyäsi,
Matkan pitkän juostuasi!
Tulevasi tie'ettihin,
Sanottihin saapuvasi:
Varattihin varsin sauna,
Kyly lämmin laitettihin.»

Se oli tytti Tellervoinen,
Punaposki Pullervoinen,
Vastat orrelta vetäisi,
Saattoi saunahan samassa;
Saun' on suojassa sijassa
Alla kuusen kukkalatvan,
Humisevan hongan alla,
Lähe kylmä lattiassa,
Toinen kuuma karsinassa,
Lautehet lasista tehty,
Poslinalla penkit pantu.
Löipä löylyn leyhäytti,
Tupsahutti tuoksuvaisen,
Hieroi hellällä käellä,
Voiti hajuvoitehilla,
Haastatteli, nauratteli,
Laski lapsi leikkiänsä,
Pilojansa piiskutteli,
Valoi veellä lämpimällä,
Haalealla huljutteli;
Antoi paiat palttinaiset,
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Sitoi vyöllä villaisella,
Halaeli hienoisella —

Suuta suikkasi lopuksi.

Siit' on saanut saunatuksi,
Ukkorähjän reilatuksi,
Ukko on kuin uusi miesi,
On kuni keväällä koivu,
Noron notkea närönen;
Tunsi suonet suorituiksi,
Jäsenensä joustaviksi,
Ehommiksi entistänsä;
Rinta riemua remahti,
Veret voimoa vavahti.

Tuosta tultua tupahan,
Jo on koolla kaikki kansa,
Aterjalla autuahat.
Siin' on vanha Väinämöinen,
Laulaja iänikuinen.
Siinä seppo Ilmarinen,
Ylen taitava takoja,
Takomassaan taivahassa,
Sekä lieto Lemminkäinen,
Kanssa kaunis Kaukomieli;
Viel' on kurja Kullervokin
Kaikki on Kalevan kansa.
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Siinä meitä syötetähän,
Syötetähän, juotetahan,
Kyllitellen kestitähän,
Ei lopu leipä lestityinen,
Vaikka kuinka leikkoaisi,
Voi vähene vakkasista,
Vaikka kuinka viilteleisi. —

Syötettyä, juotettua,
Kaiken kyllin kestittyä
Väinö virren veisoavi,
Sormin kannelta kokevi
Kiitokseksi kaunihiksi
Talon oivan antimista,
Luojan lahjoista hyvistä.

Kun on laulu loppununna,
Veisattuna virsi kaunis,
Joukxo lähtevi levolle,
Autuahat aittoihinsa.
Luo tulevi Taatto vanha,
Sanovi sanalla tuolla:
»Lähe uusi oppimahan,
Äsken tullut tietämähän
Näitä taivahan taloja,
Olomaita onnellisten.»

Viepi vaaran viertehelle,
Kulettavi kukkulalle,
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Osoittavi sormellansa,
Nä}ttävi nimettömällä:
Tuoli' oli Lapin laajat mannut,
Täällä suuri Suomen niemi,
Meri siinteli suvessa,
Toinen lännessä levisi.
Käski katsoa alemma.
Lähemmäksi silmän luoa,
Sanovi sanalla tällä.
Lausui tällä lausehella:

»Talo siin' on silloin tehty,
Kun on taivaskin taottu,
Tuoss' on pellot perkattuna
Kyntämättä kasvamahan,
Tuoli' on salo saalihinen,
Aina runsas riistakorpi,
Erä tuomatta tulevi,
Ajamatta antauvi,
Kosket kuohuvat lohia,
Suuret virrat säynehiä,
Kilvan pyrkivät patahan —

Tulevi lintu liikkumatta,
Kala jalan kapsamatta.»

»Tääll' ei laske Luojan päivä,
Alene ei aurinkoni,
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Ain' on kesä kestämässä.
Aina armahin juhannus;
Lakastu ei lehti puusta,
Kummut kukkivat iäti. —

Hyvä tääll' on ollaksesi,
Armas aikaellaksesi.
Lapset lapsina pysyvät,
Nuoret neiot neitosina,
Ukot ukkoina elävät,
Eivät vanhene enempi;
Kaikki onnessa asuvat
Iloiten ikänsä kaiken.
Ollos terve tultuasi
Sa'at vuoet viipyellös!»

Vuoli lastun veitsellänsä,
Jopa aitta ilmaisekse;
Siihen käski käyäkseni,
Ottoakseni omaksi.

Som' oli aitta siisti huone,
Kaikkein armahin asunto
Kesäöinä kellehtiä:
Sirkka seinässä siritti,
Pääskyn poiat pääyn alla,
Hiljaa tuulonen humisi,
Leyhytteli lännen henki.
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On nyt ukon oiva olla
Armas äijyen asua
Taaton suuressa talossa,
Asunnossa autuaitten:
Ei ole huolta huomisesta,
Ei suruja syömen alla
Eikä maisia mureita,
110 mielessä asuvi,
Tyyni riemu rinnassansa.»
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