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Toinen luku(jatkoa)

siwät toiset häntä pelastamaan hirmuisen Juha-
nin kynsistä, joka juoksi jo nuorimman weljensä
kantapäissä.

Tuomas. Seisahdappas koreasti, Juhani.
Jukani. Minä hänen nykistän!
Tuomas. Koreasti, poikaseni.
sukani. Istu ja pala!
Aapo. Hänpalkitsi waan kunnian kunnialla.
sukani. Kirottu olkoonhänenkielensä,kirottu

olkoon tämä päiwä! Saimmehan, Jumalan ni»
messä, rukkaset Wenlalta! Wankosarwiset kyö-
pelit ja korkeuden sotajoukko suuri! Eihän näe
nyt silmäni syltääkään eteensä; niin on musta
maa ja taiwas, musta sydämmeni tähden. Istu
ja pala!

Oinieoni. Älä kiroo, mies.
Kiroon että maailma pyörii,hajoo

kuin wanha pakkoreki mastohirren alle!
Vimeoni. Mitäs taidamme tehdä?
Judani. Tehdä? Ellei tämä aapiskirja olisi

Jumalan sanaa, Jumalan oma kirja, niin säpä-
leiksi, säpäleiksi paikalla tämä kirja! Mutta kas
tässä: ruokapussini mätkin maskiksi mäkeen! Tah-
dotteko nähdä?

6imeoni Älä Kerran tähden Kerran lah»
jaa. Muisteleppas Paimion piikaa".

sukani. Sydämmeni waiwassa!
Oimeonl. »Kärsimys waiwass',manna tai-

waass'."
Judani. Minä annan palttua taiwaanman-

nalle, koska en saanut Männistönmuorin Wen-
laa. Woi weikkoset ja sukuni suuri! Jos tietäi-

sitte
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sitte, niin tulifittepa ymmärtämään, että aatokseni
jo lähes kymmenen wuotta on pyöriskellyttässä
luntussa oikein hassusti. Mutta menihän toiwoni
nyt, meni kuin tuhka tuuleen.

'Timo. Nukkaset saimme aamuhetkenä.
Juliani. Joka mies!
'Timo. Ei armahdettu ketäkään, ei pienin-

täkään meistä. Kaikki saimme maan.
Juliani. Kaikki, kaikki! Muttaparempi km-

tenkin niin, kuin että joku teistä toisista olis saa-
nut hänen siipaksensa. Panisinpa, peeweli wie!
nyt selkään poikaa, jolle se temppu olis tapah-
tunut; sen minä tekisin.

Tuomas. Me olimme kowin mahdottomia.
Sen näytti tytönpilkallinen irwistys, koska Aapo
oli maininnut yhteisen asiamme.

Juliani. Selkään hän tarwitsis,koko lunttu.
Tehdä pilkkaa meistä! Warro, naasikka. — Pa-
rastansa koetti Aapo, sitä ei taida kieltää; mutta
eihän olisi tässä auttanut itse keruupin kieli.

Timo. Mutta jos olisimme astuneet likan
eteen mustassa werkatakissa ja olisi kello pullis-
tanut liiwimme taskua kuin pulski huhtanauris,
awain wielä kilkahdellut ketjuissa ja hopeahelai-
nenpiippu ryöhännythampaissamme,niinolisipa,
koirawie!tullutasiastammesekämunia ettäpoikasia.

Juliani. Naisella ja harakalla on molem-
milla yhtä kiiwas halu kiiltoaineisin. — Mutta
Aapo on waiti kuin jäätynyt järwi.

Aapo. Äänellämme ei ole kaikua myrskyssä.
Wai rupesko jo mielesi hurjat tuulenkierrokset
asettumaan powessasi?

Ju
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Juhani. Sydämmeni hurmeinen lammikko
lainehtii wielä, lainehtii kauan. Mutta sano kui»
tenkin sana.

Aapo. Kaksikin. Siis kuule nyt. Ota sy°
dämmesi kouraan ja kuiskaa sen korwaan järjen
kielellä näin: Wenla ei sinusta huolinut, koska
ei hän sinua rakasta, ja ettei hän sitä tee, se
älköönsinua närkästyttäkö; sillä rakkauden liekin
wirittää taiwas, waanei ihmisen tuumat. Kerjuu-
tyttö rakastuu kuninkaasen, ruhtinatar rakastuu
nokipoikaan aiwan wimmatusti. Niin lentelee
täällä ristiin rastiin rakkauden henki, ja sinä et
tiedä kusta hän tulee.

Himo. Nakkaus puhaltaa mistähän tahtoo,
sinä kuulet hänen humunsa, mutta etpä tiedä
kusta hän tulee ja kuhunka hän menee. Niin
kuulin usein entisen ruotumummon lauseilewan.
Mutta Jumalan rakkauttapa hän silloin tarkoit-
tikin, luulen minä.

Kapo. Sano wielä, Juhani, sydämmellesi
näin: ole potkittelematta! Wenla teki oikein an-
taessaan sinulle kiellon; sillä awioliittohon ruweta
ilman rakkauden ponnistusta, ei tahdo käydä päi-
sin; waan se mullistelee ja tekee monasti ikuisenkiusan töitä,niinkuin, sen pahempi, nyt usein näh-
dään ja kuullaan. Niin, weljet, Wenla ottakoonsen, joka on hänelle määrätty;me teemme samoin.

'Timo. Sen tytön, jokaon tehty minunkylki-
luustani, saan minä wiimein, waikkapeijakas kil-
juisi. Tiedänpä wielä yhden asian: miehen sydän
istuu wasemmalla, mutta naisen oikealla puolella
rinnassa.

Iv
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Judani. Mutta minun sydämmeni ei istu,
waan loiskii ja riehuu kuin pakana. — Oi sinähöllökkä,sinä mustalaislunttu! miksi hylkäsit mi-
nun talonpojan, oikein sawitalon pojan, wanhim-
man pojan?

Aapo. Siinä ei mitään ihmeteltäwää. Ta-
lomme on huutamassa hukassa, ja tuo neitonen
toiwoo, waikka luullakseni turhaan, pääsewänsä
emännäksi paljoa parempaan taloon. Olenpakuul-
lut, että hywäilee häntä tuo hywäkäs Sorwarin
Juhani.

Judani. Sinä piikkileuka Jussi! olisit nyt
kintaissani, pyyhkeilisinpä sinua wähän. Narrata
likkaa ikuiseen häpeään!

Kapo. Niin, niin, maailma on yhtaikaa
hullu ja petollinen. Wenlalta ei puutu muotoa
eikä Jussilta juonia. Sorwari on julkinen talo,
se houkuttelee, mutta Jukola, tämä waiwaisten
pesä on perin surkeassa tilassa, ja me itse, talon
seitsemän perillistä, wieläkinsurkeammassa tilassa,
niin ainakin maailman edessä. Ihmiset, muistel-
len nuoruutemme laiskaa jausein hurjapäistäkin
elämää, eiwät taida meistä toiwoa enää juuri
mitäänkunnollista. Ia tiedänpä, että tuskinkym-
menwuotinen siiwo ja kaikin tawoin kunniallinen
käytös woisi saattaa meitä kansalaistemme sil-
missä täyteen ihmisarwoon taas. Niin tukala on
pääseminen pahan nimen liasta, koska se kerran
on tarttunut mieheen. Mutta parempihan wii-
meinkin nousta, kuin iankaikkiseksi uupua wihe-liäisyytemme ropakkoon. Sentähden parannusta,
parannusta harrastelkaamme kaikin woimin!

Ju
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lubani. Parannuksen tiellähän nyt ollaan.
Mutta tämä onneton naimaretkiantoi sydammet-
leni iskun, jostase potee hirweästi päiwiä ja wiik°
koja; antoi haawan.

Aapo. Kaawan, haawan, totisesti; mutta
aika, tiedän minä, saattaa sen haawan unohduk°sen rupeen ja nahkaan. — Mikä meno tuolla
tiellä?

LAmo. Toukolan poikia iloinen joukko.
Aapo. Wiettäwätpä joutomaanantaita wal°

kattomassa hummauksessa, suurikelmit.
'Timo. Ia tahtowat wahwastimeitäkin seu-raansa.lubani. Kiusaus lähestyy.

Keidän on niin lysti.
sukani. Mutta meidän? Mikäseisoo edessä

meillä? Tuhannen sarwipäätä! wartoohan meitä
waiwaifia tulinen tukkajuhla.

Eero. Mikä eroitus: jänNäillä aapistoa Luk°
karin owinurkassa, taihurraten ja laulellen wiet°
tää iloista joutomaanantaita iloisten kumppanien
kanssa.

lubani. Eroitus on hirmuisen suuri, suuri
kuin sywyyden kaiwon ja taiwaan wälillä. Wel°
jet, mihin astumme.

Eero. Astukaamme taiwaasen waan.
Aapo. Kaiwoon, kaiwoon! yltäkyllin hori°

maan elämän wettä. Opin, taidon ja wiisauden
aarnioihin tahdomme sywentyä.

Tuomas. Lukkarille, lukkarille!
lubani. No tallustellaan!
Eero.Kuulkaas Kissalan Aapelinklaneettia.

Iv
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Juliani. Ihanata!
Soi kuin pääenkelin pasuuna.

Juhani. Koska taiwaan sotajoukko ekseeraaja marssii että poro priiskuu. Ihanata!He tahtowat meitä wahwasti kans-sansa.
Jubani. Kywin tietty. Kiusaus lähestyy

meitä, lähestyy totisesti.

eljesten näin haastellessa,
läheni heitä joukko Tou-
kolan poikia, mutta eipä
juuri niin kohteliaasti ja
hywäntahtoisestikuinlu-
kolaiset wartoiwat. Oli-
watpa jotenkin päissään,
jamiellytti heitä nyt hie»

man ilmehtiä weljesten kanssa jalauloiwat heillenykyään sepitetyn laulun, jonka oliwat nimittä-
neet: »Seitsemän miehen woima". Niinpä he,
Kissalan Aapelin puhaltaissa, likeniwät koulu-
miehiä, laulain seuraamalla tawalla:

Kiljukoon nyt kaikkein kaula,
Koska mielin wirren laulaa
Woimasta seitsemän miehen.
Tähtiä kuin otawassaPoikia on Jukolassa,
Laiskanpulskeja jallii.

Juho
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Juho pauhaa, pirtti roikaa;
Kän on talon aika poika,
Ankara Poika-lussi".

Tuomas seisoo niinkuin tammi,
Koska saarnaa Aaprahammi,
Jukolan Salomon suuri.

Simeoni, liuhuparta,
Malittaa se ihmisparka,
Syntinen, saatana, kurja".

Simeoni herneet keittää,
Timo sekaan raswat heittää:Patahan kuohumaan sylkee.

Lauri poika metsäss' häärii,
Katselewi puita wäärii,
Mäyränä nummia tonkii.

Wiimein tulee hännän huippu,
Pikku-Eero, liukas luikku,
Jukolan tiuskea rakki.

Siinä onpi welisarja,
Jalo niinkuin sonnikarja,
Woimalla seitsemän miehen.

Äänet
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änettöminä, waikka purren
hammasta, kuulteliwat wel-
jekset tätä laulua. Mutta
kun kiusaajien pilkka eipäät-
tynyt wielä siihen, waansa-
teli iwasanoja lakkaamatta,
warsinkinaapiskukosta jasenmunimisesta,niinrupesi wel°
jesten sappi paisumaan ja

heidän silmänsä käwiwät teräwiksi, supistuiwat
pieniksi kuin tihkurin silmät, koska hän kannon
alta mustassa korwessa katsahtaa ulos päiwän
walkeuteen. Mutta nyt tapahtui että Toukolat-
sista eräs luMari, mennessään Juhanin ohitse,
tempasi äkisti aapiskirjanhänen kädestänsä jaläksi
juoksemaan kaikin woimin, mutta julmistuneena
kaappasi Juhani hänen perässään. Silloin kar-
kasiwat myös toiset weljet tulisella wauhdillapilk-
kaajiensa päälle, ja tappelu oli yleinen. Ensiksi
moiskahteliwat korwapuustit, moiskahteliwat kah-
denpuolen, mutta siitä iskiwät he toinen toisensa
kurkkuihin ja rupesiwat — sokeasti, äheltäen —
repimään, riistomaan ja huhtoen käyttelemään
nyrMänsä. Tuimasti iskiwät wastaan Toukolai-
set, mutta tuimemmin wielä läimäytteliwät Juko-
lan miehet; ja raskaasti kuin rautanuijat putosi-
wat weljesten rusikat heidän wihamiestensä päitä
wasten. Kiiriskeltiin tomussa japölyssä,Makui-
walta tieltä nousi palloellen ilmaan, ja santa jasomero kahisi heidän ympärillänsä lehdistössä.Näin kesti hetken rähisewä ottelu, ja weljekset,
melkein jo woittajina,huusiwat korkealla äänellä:

rv
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rukoiletteko, sen wietäwät, armoa?"; ja kaiku
pilwistä wastasi: „armoa!" Mutta kauan pin°
nisteliwät Toukolaiset wastaan, kunnes he wii-
mein woimattomina waipuiwat maahan. Siinä
he makasiwat rewityillä takinliepeiM ja turpu-
neilla kaswoilla, niellen ahneesti raikasta ilmaa
kuumaan, huokumaan sisustaansa. Woiton mie-
hinä seisoiwat weljekset, mutta näyttipä heidänkin
muotonsa, että oli heille tarpeeksi taistelossa ja
mieluisa heillekin nyt hetken lewähdys. War-
sinkin oli Eeron kanssa melskeessä pahoin mene-
telty; sillä hänen »vartalonsa lyhyys saattoi hä-
nen riitakumppanillensa suuren edun. Aseinpa hän
tappeluksen kestäessä pyöriskeli pienenä mäyrä-
koirana toisten urosten jaloissa, ja ainoastaan
kerkeä apu toisilta weljiltä esti hänen perin run-
toutumasta. Pöyrytetyllä tukalla istui hän nyt
ojan äyräällä ja kokoili uusia woimia, puuskut-
taen kowin.

utta toisten juuri laka-
tessa tappelemasta la»
hestyi Juhani miehensäkanssa,kiskoenhäntäkau°
luksesta ja wälimmiten
kiristäen häntä kurkusta.
Peloittawa, hirmuinenoli nyt muoto Jukolan

wanhimman weljen. Wiha tuiskahteli tulena hä-
nen ainakin jotenkin pienistä silmistänsä, jotkanyt

kiu
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kiukusta weripunaisma,pyörähteliwät wimmatusti
hänen päässänsä; karwas hiki wirtafi alas hänen
poskiltansa, ja niinkuin sotaorhi hän puhalteli ja
huohotteli.

Jukani. Hae aapiseni, hae a-p-c-kirjani,
paikalla! Katsos, likistänpä sinut muutoin niin
että rapas lentää. Hae Kerran tähden se puna-
kansinen aapiseni, sinä junkkari. Katsosnäin minä
sinulle annan, katsos näin!

Älä lyö!
sukani. A-p-c-kirja!

Tuonnehan sen wiskasinpen-
saasen.

lubani. Anna se kouraani oikein korealla
kädellä, lilli-hankulla,sinä junkkari. Luuletko tässänäin waan tanssielewasi, junkkari? Etkö sinäni-
wattu anna sitä punakansista aapelustakouraani?

Muserrathan kurkkuni, kurk-
kuni!

Judani. A-pc kirja!Herra warjelkoonmeitä!
A-p-c-kirja!

Tässä, sinä hirweä mies.
lubani. Annappa sille pieni suukkonen.Niin, suutele sitä koreasti.

Mitä? Suudella?
Juliani. Oikein nätisti. Ia tee se Kerran

tähden, mun weljeni, jos selkäsi syhyy jahenkesi
on sinulle rakas. Tee se, tee se, muutoin huutaa
jo tällä hetkellä sun weresi kostoa mun päälleni,
kuin ennen hurskaan Aapelin weri. Sillä sinä
näet, että olen wihasta kaswoiltani musta kuinsaunantonttu. Sentähdensuutele aapistani. Minä

rv
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rukoilen sinua meidän molempain puolesta! —
Kas niin.

Oletko tyytywäinen?
lubani. Mallan tyytywäinen. Mene nyt

ja kiitä Luojaasi, että pääsit tällä. Ia jos tuossawälimaassa, hartioillesi ja tuon päänuijas wälillä,
olet hawaitsewa joitakin jälkiä, ikäänkuin ruuwi-
penkin hampaista, ja warsinkin jos huomenna
tunnet siellä wielä niinkuin siantaudin tapaista
kankeutta, niin äläppäs juuri kowin tuota ihmet-
tele. Niin, mene nyt. Mutta yksi sana wielä,
yksi sana, weikkoseni. Kenen sepittämä on weisu,
jota meidän äsken täytyi kuullella korwat pys»
tyssä?

Sitä en tiedä.
Judani. Sano kidastasi!
Houkolainen. Minä en tiedä.
Judam. No, no, kyllähän siitä aina tiedonsaan. Mutta wie minulta terweisiä Kissalan

Aapelille ja sano hänelle, että koska hänen koh»
taan, niin soipa hänen kurkkunsa wieläkileämmin
kuin äsken hänen klaneettinsa. Mene nyt; silläminun läsnäoloni ei ole sinulle juuri terweel»
lista. — Ole mököttelemättä kostosta. Waro,
etten saa sitä pistosta päähäni että kaapaisen pe-
rässäsi, antamaan sinulle hieman kaupan päälle.

Tuomas. Olkoon hän jo rauhassa, kurja
mies.

lubani. Hän on saanut koniinsa, minä ta-
kaan sen. — Mutta jättäkäämme tämä hirweästi
kynnetty, tuhanteen ristiin wiilletty maantien-
sarka. Tässä ei ole nyt hywä wiipyä: sillä tap-

pelu
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pelu maantiellä on, lain kannalta katsoen, kowin
waikea asia ja taitaa saattaa miehensä konnin kii-
paleisin.

Aapo. Nientäkäämme! — Mutta sepä
wasta leiwotus; ja olisinpa tullut siinä höyhen»
netyksi ilman Simeonia;hän lewitti wähän kasaa
päältäni.

Simeoni. Miksi koskimme heihin? Mutta
ihminen on heikko, eikä woi hillitä wihaansa ja
synnin woimaa. Ah, katsellessani, kuinka Tuo-
maan nyrkki kumoili miehiä, aattelinpa: nyt ei
ole miesmurha kaukana.

Tuomas. Löinpä kenties liian waromatta,
mutta onhan jo wähemmästäkin lyöty. — Astu-
kaamme huikeammin; päiwä joutuu.

iiwaasti he asteliwat;mutta
närkästys ja harmi ei tah°
tonut haihtua heidän kas-
woiltansa, waankipeästi pis-
teli heidän sydäntänsä, koska
he muisteliwatToukolanpoi-
kain herjausweisua. Ääne-
tönnä asteli Juhani edellä.asteli kiukun tuimuudella, syljeskellen ja wälim-

miten rawistaen päätänsä. Wiimein kuitenkin,
kääntyen toisten puoleen, awasi hän suunsa.)übani. Kenen riiwatun sepittämä on tämä
laulu?

Eero
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Eero. Kissalan Aapelin.
Japo. Sitä kohden uumoon minäkin; sillä

hän on kiukkuinen pilkkakirwes. Tekipä hän kyl°
lakin häijynaikaisen pilkkarunon tuosta lappalais-
ukostamme, joka — Jumala paratkoon! — sattuihieman tahrimaan nenänsä lukukinkerillä.

Llimo. Mutta olisi minulla kortteli wiinaa
ja pari sanaa kuiskata Nikulan Anian korwaan,
niin kuulisimmepa piankin waikka syllänpituisen
weisun, jossa kyllä näytettäisiin mikä mies hänon, tämä Aapeli. Suuri lurjus jahunswotti hänon; käwelee pitkin kyliä klaneetti kädessä, tekee
piioille lapsia ja elää wanhan äitinsä niskoilla.
Auspeili koko mies!

lubani. Olisi lorulaulu, jonkahe kutsuiwat
seitsemän miehen woimaksi, kotoisin hänen pää»
kallostansa, niin katso, koska ensiksi hänen koh>
taan, waikka kirkonmäellä, niin päänahkansa nyl»
jen tuppeen niskasta aina silmäkarwoihin asti, se
olkoon sanottu. — Mutta emmekö taitaisi iskeä
mieheen lain woimalla?

Kapo Laki ei tuomitse ketään ilman anka»
ria todistusmiehiä.

Julian». Astukoon hän sitten puhdistus-
walalle; ja luulenpa hänen ensin wähän arwele»
wan, ennenkuin wiskaasielunsa pimeyden alhoon.
Mutta jos hän sen surkean tempun tekis, niin— hywää yötäsitten,naapurini, makaa rauhassaminun puolestani.

Itapo. Mutta luulenpa, ettei laki tämän»
kaltaisessa seikassa päästäkkään walantekoon kan»
nustettua miestä.

Iv
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Jukani. Hän saakoon sitten omasta nyr-
kistäni, ja onpa hänellä siitä, luulenminä, sama
terweellinen karwastus kuin lain ja oikeudenkin
suolasta.

Simeon». Muttaheittäkäämme jo tälläerällä
sikseen sekä laulu että tuo pedollinen tuiskaus
tiellä. — Tuossa on se terwaskanto, jonka juu-
rella kerran karjassa käydessäni nukuin ihmeelli»seen unennäköön, waikka naukuilikin watsassani
nälkä. Olinhan olewanani taiwaassa, istuinpeh-
meällä, helluwalla sohwallani ja edessäni höyrysi
harjallinen ruokapöytä. Maittawia, kowin mait-
tawia oliwatkin ne ruuat janiin raswaisia. Minä
söin ja join, ja pienet keruupipojat passasiwat
minua kuinmahtawata persoonaa. Kaikkioli wer-
rattoman kaunista ja juhlallista: siinä lähellä,
kultaisessa salissa, kaikui enkelien kuori, ja minä
kuulin weisattawan sen uuden ja suuren wirren.
Niin uneksuin, ja silloinpa sain tämän kipinän
rintaani, joka älköönsiitä enää koskaan sammuko!

Judani. Se isolukija paimenukko, se puna-
silmä, liuhaparta Terwakosken Tuomas, silloinen
kumppanisi karjassa, saattoi sinun wähänkaista-
päiseksi; ja siinäpä se kipinä.

Simeoni. Niin, niin, kyllähän wnmeisenä
päiwänä nähdään!

Tuomas. Mutta tuossahan on kuusi, josta
isämme kaatoi kerran aika ilweksen; ja oliAn se
hänen wiimeinen ilweksensä.

L^imo. Niinpä, sen kerran perästä ei hän
enää taaputtanut kotiansa takaisin, waan kylmänä
kiskottiin metsästä. Iv
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Juhani. Potra jahuikea mies, mutta kowa
ja kiinteä kuin kallio poikiansa kohtaan. Aar-
woinpa hän kuitenkin asteli Jukolan pihoilla,
waan metsissä hän asui, ja kotona oli hiirillä
elämä.

Aapo. Tosin unohti hänpaljonkotonsa tuon
ehkä noidutun pyyntihimonsa tähden, mutta olipa
hän kuitenkin kelpo isä ja kunnian miehenä hän
kuoli. Lewätköönhän rauhassa!

Himo. Ia kaksinkerroin äitimme.
lubani. Siinä oli kunnon emäntä ja

hurskas ihminen, maikka ei hän lukeakkaan
osannut.

Oimeoni. Kuitenkin rukoilihän polwillansa
illoin ja aamuin.

lubani. Sen hän teki. Merraton äiti ja
emäntä! Muistelenpa aina, koska asteli hän sah-
rojen sarwissa, jykewänä kuin jättiläiseukko.

Sero. Oli hän oiwa äiti;mutta miksi emme
olleet tottelemia lapsia me, miks' emme raataneet
silloin pellolla kuin seitsemän karhua? Olisipa
Jukola nyt toisenmoinen. Mutta mitä ymmärsin
minä silloin, pieni paitaressu?

Judani. Kitaskiinnisiinä! Muistanpa wielä
tuon häijyn ja tiuskean käytöksesiäitiparkaa koh-
taan. Mutta ainapa hän sinua armahteli, niin-
kuin tawallisesti sekä isä että äiti nuorinta las-
tansa; mutta kas wanhimman turkki on lakkaa-
matta pöllytyksessä, niinkuin tuon itsestäni par»
hain tiedän. Onhan, peewelissä, minua aikanani
peitottu kuin hallia waan,mutta toiwonpa kaiken
olleen hywäksi, Jumalan awulla.

Si
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Oimeoni. Totisesti tekee kuritus hywää, war-
sinkin jos siunaat ruoskan ja kuritat Herra ni-
messä.

6ero. Marsinkin jos wielälämmitätruoskan.
Oinieoni. Minä en kuule sinun wiheliäifiäkompasanojas, sinä umpisokea, sinä hempeästi ku°

ritettu lapsi.
'Timo. Kywä lapsi kurittaa itse itsensä",— mutta tämän tempun tahtoisin nähdä.
6imeoni« Tässä on Sonnimäen tienristi

tänneppä asti aina kirkkotarhasta wainosi kuolleen
haamu tuota ilkiwaltaistaKiikalanlasimiestä, joka
tulkeissansa yölläohikirkon, laski, jumalaton,hui»
kean kirouksen suustansa. Tämä olkoon teille wa»
roitukseksi karttamaan kiroussyntiä.

Judani. Mutta Sonnimäen harjulla sei-somme, kirkko näkyy ja tuolla loistaa lukkarinpu-
nainen puustelli kuin liekehtiwä perkelten pesä!
Kih! tuossahan koko helwetin herrans, tuossa se
peloittawa wiisaus ja hirmuinen kunnia. Nyt
kaikki jäseneni puutuwat ja jalkani iskewät armot-
tomasti wastakynttä. Ah! mitä teen tällä pyö-
welin hetkellä, mitä teen minä, teidän kurja wan-
hin weljenne?

Sero. Koska olet wanhin weljemme, astele
edellämme hywillä esimerkeillä jakäänny takaisin
helwetin tieltä. Minä olen walmiskäymään seu-
raasi.

Tuomas. Maiti,Eero! Nyt ei askeltakaan
takaisin.

Judani. Oisarwipäät! Lukkarin owion mie-
lestäni surman kita.

Aapo
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Kapc». Juuri siinä on ihmisarwomme ja
kunniamme alku.

lubani. Kuuma kunnia,kuuma kunnia! Moi
meitä! Tuollahan näen koko lukkarin komeuden,
pappilan peloittawanprameuden, ja luontoni iskee
wastaan — Jumala auta meitä! — iskee was-
taan. Mitä sanot, Timo?

Wahwastihan se iskee.
Kapo. Sen uskon, mutta täällä ei tanssita

aina ruusuilla ja kukkasilla.
lubani. Nuusuilla ja kukkasilla? Olemmeko

tanssineet ruusuilla ja kukkasilla?
Kapo. Saammepa niellä täällä monta kar-

mastakin marjaa, weikkoseni.
Jubani. Karmasta marjaa? Emmekö jo tar

peeksi ole nielleet karwaita marjoja! Woi Aapo
parka! monessa liemessä olemme jo keitetyt, mo-nessa tuulessa on tukkamme tuiskinut. Iaminkä
tähden? Missä on woittomme? Tämä maailma
on aika tunkiokasa waan ei muuta. Hiiteen luk-
karit ja papit, lukukinkerit ja kirjat janimismiehetpaperipakkoinensa! Mailman kiusanhenkiä kaikki!
Mainitsin kirjat, mutta silloin en juuri tarkoitta-
nut pipliaa, wirsikirjaa, katkismusta ja aapista
enkä myöskään Kuutawan ääntä korwessa" —
sitä hirwittäwää kirjaa — niitä en juurinyt tar
koittanut. Mutta,miksi synnyin tänne?

simeoni. Älä sadattele päiwiäsi, armon
aikasi päiwiä.

lubani. Miksi synnyin tänne,miksi synnyin?
Himo. Tännepä synnyin kurjaksi matka-

mieheksi. Miksi en awannut ennen silmääni halki-
huu
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huulisena jäniksen poikasena tuon näreen alla
tuossa?

Juliani. Tai minä tuona orawana, joka
männyn haarukalla häntä pystyssä wirskuttelee?
Suruton leipänsä on käpy jakuusen parta hänenlämmin peittonsa sammaleisessa tumassa.

Eikä tarwitse hänen lukea.
puliani. Ei tarwitse hänen lukea!
Aapo. Jokaiselle onosansa annettu, jaainapa

miekka miehen mukaan". Ia täällä ei auta wa-
litus ja murhe, waan työ ja toimi. Eteenpäin
nyt waan, mun weljeni!

Tuomas. Eteenpäin, lukkarille, waikka yli
meren kuohuwan kurkun!

lubani. Mitä mietit, Eero poika?
Eero. Mietin mennä lukkarille kouluun.
Juliani. Km! Mennään sitten, astutaan

sitten. Ah Herran poika! Mutta laula, Timo
weljeni, laula!

Lautanpa orawasta sammaleisessa
kammiossaan.

Juliani. Niin, niin!
Tsimo laulaa:

Makeasti orawainen
Makaa sammalhuoneessansa;
Sinnepä ei Sallin hammas
Eikä metsämiehen ansa
Ehtineet milloinkaan.

Kammiostaan korkeasta
Katselee hän mailman piirii,

Tais
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Taisteloa allans' monta;
Kawuoksan rauhanwiiri
Päällänsä liepoittaa.

Mikä elo onnellinen
Keinumassa kehtolinnass'!
Siellä kiikkuu orawainen
Armaan kuusen äidinrinnass':
Metsolan kantele soi;

Siellä torkkuu heiluhäntä
Akkunalla pienoisella
Linnut laulain taiwaan alla
Saattaa hänet iltasella
Unien Kullataan.
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Kolmas luku.

aksi päiwää onmennyt. Luk-
karin mäkitumassa pöydän
ympärillä istuwat meljekset,
jämäten aapistoa, niinkuin
sanelee heille milloin luk

kari itse ja milloin hänen pieni kahdek-
sanwuotias tyttärensä. Niinhe, aapis-
kirjat awattuinakourassa, harjoittelemat
lukua hartaasti, otsat hiessä. Mutta
ainoastaan miisi Jukolan poikaa näh-
dään istuman penkillä pöydän takana.
Missä omat Juhani ja Timo? Tuol-
lahan häpeä nurkassa lähellä omea heseisomat, ja heidän tukkansa, jossa
äsken oli kiemarrellut lukkarin jäntemä
koura, töröttää mielii korkeassa pör-
rössä.Mallan mitkaa edistyi meljesten
oppi, jota ei jouduttanut heidän opet-
tajansa peloittama kiinteys, maan päin-

mastoin kangisti aina enemmin heidän haluansa
ja mieltänsä. Juhani ja Timo tunsimat tuskin
enemmin kuin Am; toisten taito oli kuitenkin
astunut muutaman kirjaimen kauemmas. Mutta

hui
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huikean poikkeuksen heistä kaikista teki weli Eero,
joka jo oli jättänyt aapiston jaharjoittek tawaa
mista oikein wikkelästi.

lta läheni, mutta tämän Päv
wänkuluessa eiwät olleet wel-
jekset wielä maistaneet ruuan
einettä. Sillä lukkari, joka
oli pannut heidän emäänsätakawarikkoon, koetti nälänkm
piinalla kiihoittaa heidän ha-
luansa lukuun. Niinpä, kmk-

kuisen nälän likistämättä, s"sol .Juhaan: loukos.
sansa, rawistellen pyöreätäpäätänsä, sYlMeUen
a heitellen opettajansa puoleen mulkoilema ha-

ränfilmiä. Mutta torkkuen seisoi hänen rmnal-
lansa Timo, huolimatta maailman menosta.

—
Mihdoin kuitenkin pysäytti lutkan lukennsen za
lausui: »Pidättäkää nyt ja syökää, te pnuhewo-
set möykyttäkää kuin märehtiwät pukt tarhassa.
Mutta muistakaa, tämän atrian perästä n pwa
tuleman huulillenne yhtään suuruksen murenata
ennenkuin aapisto on päässänne, te nnsalauoyet
sonnit. Tunnin annan teille atrianajakst, mutta
owesta ette käy wielä askeltakaan ulos. Katsonpa
terweelliseksi pidentää arestianne aina maan astt,
hywin terweelliseksi. Mutta awatkaa nyt Manne,

Mä paikalla saatte ewäslaukkunne kynsnnne .
Niinhän haasteli, poistui ja lähetti pnankautta
weljeksille heidän ewäänsä, mutta owl tehetttm
tuikeasti.
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Missä on pussini?
Qauri. Tuossa sinun,tässä minun. Syönpä

waikka pieniä kiwiä nyt.
Juliani. Nyt ei syödä yhtään ainoata

einettä!
Qauri. Mitä? Eikö syötäisi nyt?
lubani. Ei einettäkään!
l^auri. Sulje ennen kämmenelläsi meren

kurkku.
lubani. Olkoot pussit koreasti rauhassa.
Aapo. Mikä on tarkoitukses?
Juliani. Tehdä lukkarille kiusaa. Ei nyt

syödä, ennenkuin on nousnut huomispäiwä.
Wereni kiehuu, pojat, ja Keitulan tuulimyllynä
pyörii pääni. Mutta kiusa wasten kiusaa!

Aapo. Sille kiusalle nauraisiukkomme aiwan
sulawasti.

Juliani. Anna hänen nauraa! Minä en
syö. — Eero tawailee jo, kas, kas. — Minä
en syö.

Tuomas. En minäkään tässä, muttaSonni-
mäen nummella tuolla. Siellä istunkohta kaner-
maisella polstarilla.

Juhani. Oikein! Siellä, siellä kohta pyllyi-
lemme.

Sero. Minä suostun tuumaan, pojat.
Aapo. Mitä hulluuksia taas?
Juliani. Wankeudesta pois!
Aapo. ymmärrys hoi!
Juliani. Sonnimäen hongisto hoi!
6ero. Niin juuri! Ia ymmärrys was-

tasi: hoi. Iv
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puliani. Wastasi kuin poika.
Aapo. Simeoni, koeta parastas.
Oimeoni. Siiwosti,weljet! Muttasanonpa,

ettei ole meistä lukumiehiksi, ja sentähden jääkööt
hywästi siinä kohdassa kaikki puuhat. Olkoon toki
elämämme nuhteeton ja siiwo, sillä me taidamme
elää kristittyinä ihmisinä ilman luwuntaitoakin,
kun waan uskomme.

Aapo. Kaavathan sinä riiwattu, waan et
nosta.

lubani. Simeoni haastelee oikeuden jakoh-
tuuden kieltä. Pois tästä, pojat;luontoni ei kestä
kauemmin.

Tuomas. Sydäntäni niristelee nähdessäni
kuinka Juhania jauhetaan. Pois, pojat!

sukani. Päätetty asia. Mutta älä surkut-
tele minua, Tuomas, sillä kosto on kädessäni.
Onhan minua kuranssattu, rewitty kuin rawun-
syöttiä, totisesti! Ia onpa taskussani aika hamp-
pupiwo, lukkarin rohtima hamppupiwo. Mutta
ellei se wihko kerran tukkee lukkarin kitaa, niin
tapahtuu se siitä syystä, että teen tawarastani
jonkunlaisen koneen ja kappaleen. Lukkarilla on
kaula, jaa, hänellä on kaula; mutta enpä hiis-kahdakkaan enemmin nyt.

6ero. Minä ehkä tiedän toisen ja parem-
man neuwon. Kiuskiimurasta, jota säilyttelet lak-
karissas, kierrämme oiwan ongensiiman lukkarille
lahjaksi hywän opetuksen edestä. Mutta miksi
yllytän syntiin, koska tiedän ja kaikki yksimielisesti
myönnämme,että kuritus tekee sanomattomanhy°
wää, niinkuin weljellisesti juttelimme tiellä.

Iv
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Juliani. Eero tawailee jo. Kas kilttiä poi-
kaa waan.

Sero. Häpeä kyllä näin wanhan wasta
tawaamista harjoitella.

Jubani. Wanhan? Entäs meidän tois-
ten ikä?

Oimeoni. Kän pistelee.
lubani. Niin, pisteletpä taas, sinä ohdakenisupellossamme, sinä katkera happamus Jukolan

kristillisessä welitaikinassa, sinä piikkisika, piikki-
porsas, sinä sammakko!

Oimeoni. Kiljaa, lukkarin tähden hiljaa!
Juliani. Korttikaalista ulos kaikki yksimieli-

sesti! Joka nyt wastaan pinnistää, koniinsa saa.
Tuomas. Kaikki liriin, kaikki!
?lapo. Timo, lujamielinen weljeni, mitä

sanot?
Himo. »Ettei tule tuohesta takkia, eikä wan

hasta pappia", sentähden Pillit pussiin japois"
ja kaikki yhdestä päästä. Taidanpa kiinnittää
asiani wielä yhdellä sanalla: kahoenpuolen kir-
wes hiotaan".ssapo. Lauri, kuinka teet?

Qauri. Käyn tästä Sonnimäelle.
?3apo. Ah! waikka kuolleet haudoistansahuutaisiwat: te niskurit, te hullut miehet!
lubani. Ei auttais sittenkään, waan mars,

poika! Tuletko? Muutoin — Kerra Kiesus! —
tästä leimahtaa ja läimähtää. Tuletko?

?3apo. Minätulen. Mutta wielä yksi sana.
Tuomas. Ei auttaisi nyt tässä tuhannen-kaan sanaa. Iv
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Jubani. Ei, waikka jokaisella sanalla olisi
tuhannen miekkaa.

6ero. Ia jokaisella miekalla tuhannen
terää

lubani. Tuhannen tulta-iskewää terää.
Niin juuri, ei auttais sittenkään. Maarstrannista
pois, Sipirjastapois, pois hirmuisesta aarmosta
kuin seitsemän luotiakanuunan kidasta! Tasoapa
on sekä luoti että kanuuna, ladattukanuuna, zola
kuumenee kuumenemistaan; nyt se on tulipunai-
nen ja kohta paukahtaa. Moi armaat wehet za
sukulaiset ja saman äitin kantamat! te nmtte,

kuinka hän lierutti tämän otsawihkoni etusormensa
ympäri, kahmasi sitten kaikella kourallansa nam,
kas tällä tawalla, ja sitten rawistihän, etta ham-
paat helähti. Km!

Tuomas. Minänäin senpposkllchampul-
listuiwat wihasta. . ,

Sero. Minä kuulin, kuinka luhanm ham-
paat helähti, näin kuinka Tuomaan posylchat
pullistuiwat, ja minä kauhistuin, mutta kutmpa
sentähden Jumalaa teidän puolestanne, mmstms-
sani kuinka hywää kuri kuitenkin tekee

ludani. Ala, rakas wehem, saata tuklunt-
tua kanuunan sankkiin, nimittäin näihin kahteen
korwaani, sitä älä tee.

Tuomas. Miksi häntä äkotttelet, Eero?
Isudani. Eero onkin lukkarin KMporka. No

hywähän sekin, wallan hywä. Mutta mitä pahaa
olen minä tehnyt, että lukkariminuanam raakkaa?
Onko se rikos, että on minulla mm towa paa<
Eihän paljon puutu, etten itke.
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Llimo. Mitä olen minä tehnyt, koska näin
riiwatusti tukkaani wanutetaan? Siitäkösyystä,
että on minulla se järki, jonka Jumala minulle
kerran wiisaudessaan antoi?

Qauvi. Kolme tukkapöllyä olen minä
saanut.

lubani. Kaikilla meillä on täältä makeita
muistoja. — Owi auki!

Aapo. Huomaa, että olemme telkien ta-
kana.

Himo. Puskuri on päällä, wahwapuskuri.
lubani. Kätkee kuin korsi; mutta toiseksi:

onhan tuossa akkuna. Msi huhmaus pussillani,
ja kuuluupa korea helinä ja kilinä.

Aapo. Onhan pääsi jo perin pyörällä.
lubani. Kahden päiwän pyörittämisestä,

kahden päiwän pyörittämisestä, weikkoni!
Oimeoni. Ei akkunaa sentähden särjetä,

maan keskustelkaamme koreasti lukkarin kanssa.
Judani. Mene helwettiin keskustelemaan

perkeleen kanssa! — Akkuna säpäleiksi ja wan-
keudesta pois! ,Mos koko pataljoona!" huusi
kapteeni wihoissansa.

Tuomas. Owi hakaan, Eero!
Eero. Niin juuri; linnan isoportti kiinni

pataljoonan marssiessa wästingin takaportista
ulos. — Saassa on owi.

Kapo. Minä waroitan teitä!
Juhani. Tehty on tehty. Katsos tuossa!
Kapo. Sinä hirmuinen, julkijumalaton!
Oimeoni. Kas niin! Se on tehty! Siinä-

hän akkuna sälähti! Iv
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Jubani. Akkuna sälähti ja taiwas wälähti,
kun kerran waan keikahti Jussin pussi! Se oli
Laiska-laakon mälli.

Oimeoni. Meitä poloisia!
lubani. Tie on auki, lähdetkö liikkeelle?
Oimeoni. Minä seuraan teitä, weli kullat!
Judani. Aapo,tieon auki, lähdetköliikkeelle?
)sapo. Miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu?

Minä seuraan, seuraan! Mitähän tässä enää
muuta, koska kerran on palanen kelkassamme?

lubani. Istu ja pala!
Tuomas. KaiMpussit selkään ja akkunasta

ulos! Porstua tömisee.
Jukani. Onko se lukkari? Minä siwuun

häntä.
Tuomas. Tule!
Judani. Se on lukkari. Minäsiwuunhäntä

hieman.
Tuomas...Pois! sanon minä.
lubani. Älä astu tielleni nyt. Minä ra-

kastan sinua, Tuomas weljeni.
Tuomas. En Päästä sinua tekemään hir-

mutöitä? Niennä nyt waan kanssani akkunasta
ulos; tuollahan jo peltomurulla kaapaisewat toi-
set. Tule!

lubani. Kellitä! Mitä pelkäät sinä hirmu-
töitä? Hänen otan waan koreasti polwelleni,
nostan ylös takkinsa pitkät liepeet ja nassielen
häntä paljaalla kämmenelläni, ja totta on tekewä
tämä kämmen. Kellitä, armas weljeni, muutoin
sydämmeni halkee kuin Korkin säkkipilli. Kellitä!
sinä näet, kuinka pääni höyryy.

Tuo
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Huomas. Olemmepa ikuiset wihamiehet,
ellet tottele minua nyt. Kuomaa mitä sanoin.

Juliani. Mennään sitten. Muttaenpä suos-tuisi tähän, jos en sydämmestäni sinua rakastaisi.

waikeniwat, wiskasiwat it-
sensä akkunasta mäelle ja

! zuoffiwat nopeasti yli lukka°
rin perunapellon. Saralla
kilkahteliwat pienet kiwet,
multakokkareet lenteliwätkor-
kealle ilmaan ja pian he
katosiwat tiheään lepistöön

toisten jäljessä. Silloin lukkari wihan hirmuisella
muodolla rynkäs sisään, heiluttaen kourassansamerenruokoista, jykewätä sauwaa. Korkealla, kil-
juwalla äänellä huuteli hän karkureita, mutta
turhaan. Ulos lepistöstä kirmasiwat weljekset,
juoksiwat ylikiwisen, kallionkieluisen tienoon, siitä

haM
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halki ahtaan katajiston, siitä yli pappilan awa-
ran,kaislarantaisen Neulaniemen niitun, wiimein
poikki lakean, kumiseman ahon, ja seisoiwat san-täisellä tiellä, Sonnimäen kaltewan nummen alla.
Ylös pitkin mukulakiwistä rinnettä he astuiwat
ja ehdittyänsä nummen harjulle, päättiwät he
rakentaa itsellensä leirin honkien juurille, kaner-
waiselle maalle; ja pian suitsuili heidän tulel-
tansa sawu ylös puitten latwoille.

orkea oli seutu, jossa wel
jekset majailiwat. Näkyi
sinne mäen takaa pappilan
murroskatto, mutta mäen
huipulla lukkarinpunainen
talo, suuri kirkonkylä, ja
tuolla kuusien helmassapitäjän kiwikirkko, juhlalli-
nen, komea. Näkyi wielä

moniluotoinen järwi, jota wnwaili itäpohjoinen,
waisusti ja liepeästi liehtoen kirkkaan taiwaan
alla, liehtoen yli järwen, yli niittuin ja metsien,
yli Sonnimäen hongiston, jonka juurilla weljek-
set nyt lepäsiwät ja paisteliwat nauriita loimot
tawalla nuotiolla.

Nyt syömme oikein kuninkaallisen
atrian.

Oikein herranpäiwäisen.
lubani. Naudan lihaa pussista janaurishil-

lukkoja mujusta. Ne owat kypsiä tuossapaikassa.
Tuuli
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Tuuli se puhaltaa ja puunlatwat taipuu,
Kultani ääni se kaukana kaikuu .. .

Mikä härkäpäinen tyhmyys meiltä, istua lukkarin
penkillä aapinen kourassa, istuakaksi peewelillistä
päiwää!

6ero. Mutta kas, seista sen owinurkassa,
sehän wasta toista.

Jubani. Hywä Eeroseni, sinä wiisas Eero»
seni, sinä kuustuumainen Eeroseni, sinä napa-
taatta. — Lukkarin owinurkassa! Minä sinun
saakelin opetan.

Aapo. Hiljaa, hiljaa, te pakanat!
Huonias. Istu rauhassa, Juhani, ja ole

huolimatta hänen puheistansa.
sukani. Lakki päästäs,kun syöt,sinäkokkare.
Tuomas. Lakki Päästäs, sanon minäkin.
lubani. Kas niin. Totella täytyy sinun;

ei auta.
simeoni. Aina waan nalkutusta, paljasta

nalkutusta. Jumala teidän sielunne ja mielenne
kerran walaiskoon!

lubani. Aina hän on kiusankapula.
6ero. Ainapa olen kirotuissa hampaissanne

se turwikko ja peukalo, se pikkunappula Eero".
Mutta senpätähden olen sitkeä.

lubani. Sinä olet wihainen rakkikoira, niin-
kuin kuului weisussa Seitsemän miehen woima".

Sero. Purenpa takaisin ja teräwästi.
Juliani. Sinä olet karwautta täysi.
Aapo. Sallippas minullekin sananen. Eero

lausui jotakin, jossa luullakseni löytyi hieman
totuutta. Katso: sitä karwautta, jota hän wä-

lim
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limmiten jakelee ympärillensä, olemme kenties
itse paljon keitelleet. Muistakaamme toki: kaikki
olemme saman Luojan luontokappaleita.

Himo. Mallan niin. Jos minulla on kaksinokkaa, toinen kuin lesti ja toinen kuin leiwän
puolikas", niin mitäs muiden siihen tulee? Itse
mä niitä kannan. Mutta heittäkäämme jo nokat
ja nakat, Luojat ja luomiset tuperin tuhkaan.
Kas täältä, Juhani, saat nauriin, pehmeän kuin
tuhkulaisen. Iskeppäs sen niskaan ja älä ole
milläskään tuon joutaman puheista. Hän on
nuori ja ymmärtämätön. — Syö, weljeni.

lubani. Syön kyllä.
Himo. Nyt elämme kuinhäissä waan täällä

korkealla, kaikumalla mäellä.
Kuin taiwaan häissä. Mutta rää-

kattiinpa meitä äsken wielä oikein surkeasti hel-
wetissä tuolla alhaalla.„Toisinaan alaslasketaan, toisinaan
ylösnostetaan" tässä maailmassa.

sukani. Niin on laita. Mitä sanot, weli
Aapo?

Kapo. Olenpa koettanut parastani, mutta
turhaan. Nyt suutun kuitenkin kerran ja heitän
elomme haaksen perämelan kohtalon kouraan.
Tässä istun.

lubani. Tässä istumme ja tuossahan makaa
jalkaimme alla koko maailma. Tuolla punoittaa
lukkarin talo kuin punainen kukko ja tuolla kohoo
korkeuteen Kerran temppelin torni.

Japo. Senpä temppelin juurella kerran
istumme häpeänmustassa puussa, istumme niskat

kYY
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kyyryssä, kuin seitsemän wariksenpoikasta aidalla,
jakuulemme ihmisten, osoittaen sormellansa, lau-suwan: tuossa istuwat Jukolan laiskat weljekset.

lubani. Ei koita sepäiwä, jonaJukolan po-
jat, niskat kyyryssä kuin wariksenpoikaset istuwat
häpeän mustassa puussa ja kuulemat ihmisten,
osoittaen sormellansa, lausuman: tuossa istuwat
Jukolan laiskat weljekset. Tämä päiwä ei koita:
ennen menen hirteen tai marssin aina maailman
loppuun, Heinolan pataljoonaan kiwääriä keikut-
telemaan. Mitä minä huolin, weitikka nuori?"
Nyt, weljet, koska olemme syöneet, niin lau-
lamme, heläytämme että nummi tärisee.

Oinieoni. Siunataan itsemme ja nukutaan.
lubani. Ensin lauletaan: Mitä minähuo-

lin". Karastappas kurkkuas, Timo.
Minä olen walmis.

lubani. Entäs Eero poika? Olemmehan
ystäwät taas?

6ero. Pstäwät ja weljekset.
lubani. Kaikki hywin. Mutta ruuwaap-

pas kurkkuas.
Sero. Se on jo täydessä tämmingissä.
Juliani. Kywä! Ja kuullelkoot nyt toiset

kuinka hongisto remuaa. — Nyt, pojat!
Mitä minä huolin, weitikka nuori,
Jolla on rinta kuin tunturiwuori!
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!
Heinolan pokkojen uhkeaan joukkoon
Pois minä lähden, tyttöjen houkko;
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

Eipä
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Eipä mua peljätä piispa, ei pappi,
Kohta on ylläni sankarin takki.
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!
luokseppas, Nusko, ja pyöritä pyörää,
Keisarin knalleja karsitaan syömään.
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!
Mitä minä huolin, weitikka nuori,
Jolla on rinta kuin tunturiwuori!
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

lubani. Juuri niin! Kas tässähän on mei-
dän hywä olla.

Oimeoni. Wähemmin ääntä, wähemminääntä! Niinhän mekastatte kuin lekionat peikkoja.— Mutta hiljaa, hiljaa! täällä tulee ihmisiä.
lubani. Ihmisiä? Katso tarkemmin, niin

näet suljun mustalaisia, näet Najamäen ryk-
mentin".

atkue, joka lähestyi, oli
eräs ympärikulkewa per-
he, kotoisin pienestä mö-
kistä Najamäen ahoilla,
josta syystä maailmakut-
sui sitä Najamäen ryk-
mentiksi. Sen esimies ja
isäntä ontuo kaikkein tun-

tema Mikko, lyhyt, mutta kapea mies, musta
wilttihattu päässä. Hän kauppailee retkillänsä
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pikiä ja wilkuttelee wikkelästi kuoharin teräwää
weistä. Harjoittelee hän myös wiuluniekan wir-
kaa, winguttelee useinkin tuota mustanpunaista
ilokonettansa tanssiloissa ja talkooiltojen iloissa,
kastellen kaulaansa aina tarjomuksen mukaan. —
Mutta kiltti kuppari on hänen akkansa, Kaisa,
nuuskanaamainen, tuikea eukko. Karwapa onsauna, jotahän ohikulkeissansa ei saattaisi sawua-maan kuppasaunaksi sen paikkakunnan eukoille.
Silloinhyppii Kaisan kirwes, suunsa massahteleeja nuuskainen naamansa hikoilee hirweästi,mutta
paisuu myöskintuliaispussi. — On heillä lapsia-
kin joukko, joka seuraa heitä heidän matkoillansa
kylästä kylään, talosta taloon. Kaksi niistä käy
Ho retkensä itse, hyppelewät iloisina wanhempainsa
waiheilla pitkin tietä, milloin edellä, milloin jäl-
jessä, mutta kolmea nuorempata kuljetetaan isänza intin kuormana wankkureissa; ja Kaisa aina
aisoissa wetää, Mikko lykkää saumallansa perään.
Kowa on siinä meteli, missä Najamäen matkue
on waeltamassa; ja olipa eräs koiranhammas
epittänyt tästä perheestä pitkän ilmeellisen wei-
un. Tämä oli räyhääwä joukko, joka nyt mat-
usti pitkin tietä Sonnimäen nummen alta kohdenkirkonkylää, koska weljekset, iloisina kuin oinaat,
wiettiwät wapauden hetkeä nummen korkealla
harjulla.

Judani. Keisaa! terwe, sinä ennenmainittu
rykmentti, terwe!

Kustote til?" sanoi ruotsalainen.
Sero. sanoi ryssä.
Kaila. Mitä tahdotte, te siellä ylhäällä?

Eero
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Sero. Että muori tulee ja imee oikein tui-
kean sarwen tämän weli Juhanin ruskeaan reisi-
pakaraan.

lubani. Muori imee ja napsuttelee, koska
waari pelaa, sehän wasta yhteen mallaa.

Mkko. Minä annan teille peewelin, te Ju-
kolan sissit!

Sero. Ukko ei tahdo pelata. No laula-
kaamme sitten me, ja oikein huikea marssi.

lubani. Huikea marssi, kun astelee ohitsemme Najamäen rykmentti. No, pojat, Timo
za Eero.

Karsitaan nyt kulkemahan
Ms, alas mäkii,

Kuohimahan, kuppaamahan,
Kauppoilemaan pMi.

Aisoiss' Kaisa nuuskanaama
Itse olla tykkää,

Mikko, purren mälliänsä,
Sauwall' perään lykkää.

lubani. Juuri niin! Onpa tämä wähän
lystillinen lauluremputus.

lialla. Tietäkää te sen wietäwät siellä, että
me kuljemme aina kunnialla, mutta te, te kierte-
lette ympäri ihmisten metsiä kuin ryöwärit ja
raatelewat pedot. Minä kuppaan, minä, ja teen
terweyttä; Mikko kuohii, hän, ja tekee lihawia
kaltteja, muhkeita härkiä ja komeoita ruunia, joilla
ratsastelee kuningasten kuninkaat; se tietäkäät, te
perkeleet.

Iv
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Pari wärssyä sen saarnan päälle,
pojat! Timo jaEero, reippaat pozat! Wt'aikaal

Kaisan huulet massahtelee,
Napsuttelee kirwes;

Kreeta muori Kaisan kynsiss'
luttuu hampaat irwesj".

Mutta tuolla tarhan puoless'
Mikä pauhu? Keisaa!

Kyltät, kaltit saarnailewat,
Pikkuporsaat weisaa.

Miffi kyltät härisewät?
Miksi naskit kirkuu?

Katsos: läätin owen alla
Mikon weitsi wilkkuu.

lubani. Totisesti lystillinen laulurempu
tus; sitä ei taida kieltää, Mikko.

MKKo. Pidä juurikohta leipälaukkus Mnni
ja tiedä, että tässä on itse Mestari-Mikko, joka
nypisti maaherran orhin puhtaan lakanan päällä,
wuodattamatta yhtään ainoata weren tippaa.
Ia siitäpä tempusta sai hän waltuuskirjan, jota
ei itse Nooman keisarikaan ole mies rikkomaan.
Sellainen Mikko minä olen.

Serc». Oh sinä kaksinkertainen Kuohari-
Mikko noita-akkasi kanssa!Kaila. Katso etten noidu teitä susilaumaksi
kuin äijä ennen ylpeän hääjoukon.

lubani. Tässäpä seison wielä wanhanaJu-
kolan Jussina omissa housuissani, ja niinpä toi-

won
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won Jumalan awulla seisomani myöskin tästä
lähin. Eihän siitä noitakonstistasi, muija parka,
tule enemmän kuin koska toiswuonna ennustit
meille maailman loppua ja saatoit monen akan
pyytämään turhaan anteeksi entistä häijyyttänsä
ukoltaan.

Kaila. Kuule mitä nyt ennustan.
Eero. Ennustatpa ja toiwot meille läm-

pöisen saunan ja sinun itsesi meitä kuppailemaan
niskaan.

Juliani. Mutta se on hullu ennustus ja
toiwo. Tosin aion kotia tullessani lämmittää sau-
nan ja kylpeä oikein herttaisesti, mutta Aatamin-
frakkia niskassani en ensinkään mieli rikkoa.

Kaila. Kuule, kuule! Tuleksi on menewä
saunasi ja tuleksi tupasi myös, ja surkeassa tilassa
lähdet sinä itse samoomaan metsiä, rämeitä zasoita, etsien suojaa paleltumalle ruumiillesi. Ah!
werisesti täytyy sinun wielä taistella sekä ihmis-
ten että metsän petojen kanssa ja siitä, puuskut-
taen kuin kuolewa jänis, kallistaa pensaasen tuo
kirottu pääsi. Tämä kuulkaa ja muistakaa.

Juliani. Mene helwettiin . . .
Tuomas. Waikene jo, waikene!
Oimeoni. Sinä jumalaton, willitty!
lubani. Mene tulipunaiseen helwettiin!Mene lukkarille ja noidu lukkarin kurkkuun ian-

kaikkinen siantauti.
Sero. Että hän laulaa kuinMikon kynsissä

wanha torahampainen karju.
lubani. Niin! ja rowastille, sille ulkokul-

latulle, tekopyhälle ja Maalle raswa- ja mak-
ka
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kararowastille ... Mitä määräisimme hänelle?
Sanoppas, Eero.

Eero. Tapahtukoon hänelle paistikinkerillä,
niinkuin tapahtui ennen puplikaanille Oulun por-
tilla: tulkoon hänen säkkiinsä aika kissapiiraita.

lubani. Niin! Paltamon kalakukko, näet-
kös, jossa kissa, karwainen kissa on moskana
sisällä.

Eero. Ia siitä tehköön hän seuraamana
sunnuntaina rangaistussaarnan niin wimmatun
ja pohtawan, että repee tuo raswainenmahansa,
repee kerran remahtaen waan.

lubani. Niin! ja sitten peijakas hänen
periköön, ottakoon hänen niskaansa ja lennättä-
köön häntä niinkuin pirun on tapana pappia
lennättää.

Sero. Wieköön rikkaan miehen tomeriksisen mahtaman ja rikkaan romastin.
Judani. Siinähän omat termeiset, joitapyy-

dämme sinun saattamaan koreasti esiin sekä luk-
karille että romastille. Ia jos kaiken tämän teet,
niin saatpa sitten noitua minun itseni maikka su-deksi, niinkuin uhkasit.

Sero. Sudeksi niin ahneeksi, että hän ker-
ralla nielee kitaansa koko Najamäen rykmentin.

Judani. Niin! ja mielä sarmisäkin kaupan
päälle.

Sero. Wielä pikipussin paakelssina.
lubani. Niin juuri, sinä masaranpoika!
Kaila. Kaikki hymin! romastin ja lukkarin

pitää saaman teiltä termeisenne, ja se keitto on
kupissanne kerran mielä, te kirotut! Anna heilleki
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klwestä läkfiäisiksi, Mikko, anna että pääkuori
aukenee.

Mkko. Tässäpä on mukawa harakankiwi,
juuri kuin käsketty. — Tuossa, te Pelttarin pu-
kit! — Mars, Kaisa! Nyt mennään.

lubani. Tuota riiwattua! Nakkasi kiwen, ja
liki liippasi, ettei iskenyt minua otsikkoon.

Eero. Lähetetään pallo takaisin.
lubani. Sinkauta se ukolle takaisin, että

hattu tömähtää.
kuonia». Oleppas heittämättä, poika, jos

tahdot säästää saiwaristoas.
Aapo. Näethän, sinä konna, että siellä on

lapsia.
Pidätä kiwes; he jo mennä kaa-

paisemat että nummi jymisee.
Oimeoni. Moi te ikeenaikaiset, tekalmukit ja

koirankuonolaiset! Eihän enää rauhallinen matka-
miestään pääse kunniallisesti ohitsemme tiellä.
Woi te roswot!

sukani. Minäkö, joka en wääristäisi heiltä
hiuskarwaakaan? Mutta katsos, koska mies on
oikein uhossa ja huikeat puuskaukset toukaa läpi
hänen potran ruumiinsa, niin — kylläs sen tie-
dät. Kaksi yötä ja päiwää on poika istunut tor-
nissa. Mutta lähetinpä lukkarille wallan uhkeita
terweisiä sappeni liewitteekst.

Aapo. Iawielä hullumpia rowastille. Niitä
termeistä taidamme wielä katkerasti katua.

Mitä minähuolin,weitikkanuori?"
Elämä, nuoren miehen elämä on juuri niinkuin
tämä kaikuwa, kohisewa nummi. Ia tuollahankoil

Kolmas luku



92

koillisessa longoittaa Impiwaaran töykeäwuori ja
tuolla taasen luoteisessa läikkyy kirkonkylän järwi
ja wieläpä haamoittaa tuolla muitakin järwiä,
tuolla ilman rannallakuinikuisessa kaukaisuudessa.Kolistimen kolme järweä siellä silmäni näkee.

Ei mun auta, ei mun auta,
Täytyy mennä järween;
Kultani on niin nuhainen
Ia puhisee kuin kärme."

Tuon järwen pinnallapa tuossa istuu usein luk-
kari-ukkomme ongenpahla kourassa. Ah! könöttäisi
hän siellä nyt ja minäolisin tuima tuulenpuuska,
äkeä hirmumyrsky kaakosta, niin tietäisinpä mitä
kohden ryntäisin pauhinalla, ja pianpa puljahtelis
kumossa lukkarin ruuhi.

Oimeoni. Mikä synnillinen toiwotus!
puliani. Sen minä tekisin, ruuhen minä

kumoisin että kiehuisi wellinä järwen wesi.
Suden paistiksi koko mies!

lubani. Sudenkuoppaan hänen syöksisin ja
itse pasteerailisin riemuiten reunalla.

Kapo. Kettu kerran, karhun pahansuopa,
narrasi kuoppaan kontio-kurjan. Kowin hän sil-
loin nauroi ja käyskeli siinä ylhäällä ympäri am-
mottaman kuopan, haastellen pilkallisesti. Siitä
astui hän ilweksen selkään; ilwes wei hänen ylös
korkeaan kuuseen, joka seisoi siinä lähellä. Nupesi
laulamaan kettu iloissansa ja kutsumaan kokoon
tuulia jokaisesta neljästä ilmasta; käski heitä soit»
tamaan kuusen kanteletta hänen laulunsa mukaan.

Tv
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Tuliwat pian itä, läntinen ja etelä, ja ankarasti
kaikkui ja kohisi kuusi. Tuli myös woimallinen
pohja, rynkäsi halki partaisen,pimeän korwen, hu-
misten ja ryskyin. Silloin kuusi pauhasi, wapisi
ja kumartui sywään, murtui wiimein ja kaatui
kohden kuoppaa, wiskaten kaatuessaan latwas-
tansa ketun alas karhun syliin sywässä kuopassa.

Himo. No peijakas! Mutta nyt?
Jubani. Kylläs tuon arwaat, kuinka nyt

tapahtui. Kieppasi mar' karhu oikein rotewasti
kiinni ketun kamarasta ja rawisti että hampaat
helähti, niinkuin teki hywä lukkari minulle. —
Mutta ymmärränpä Aapon tarkoituksen. Hän
tahtoi minua muistuttaa, että joka toiselle kuop-
paa kaimaa, hän putoo siihen itse. Olkoon niin-
kin, mutta sudenkuopan saaliiksi lukkarin soisin
waan.

Nähdä lukkarin kuoppaan lötkähtä-wän,sitähän ei juuriminunkaan sydämmeni was-
taan lois. Mutta en tuota ukko-rässyä sentähdenkauankaan piinaisi tunkkaisessa kammiossa. Kaksi
tuntia, kaksi tuntia waan. Ja jääkööntämä tä-
hän. Eläköön lukkari rauhassa, putoomatta edes
närkästyneen sydämmenikään kuoppaan. Mutta
yhtä ihmettelen. Kuinka taidatte uskoa tuollaisia
lorujuttuja kuin tämä ketusta ja karhusta? Woi
weikkoset! eihän taida kettu edes joutawiakaan
jaaritella, sitä wähemmin kutsua wielä tykönsä
maailman tuulia. Te uskotte tämän, mutta minä
päätän asian puhtaaksi walheeksi.

lubani. Se tiedetään, ettei Timon pää ole
juuri teräwimpiä tässä maailmassa. Timo
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Waikk'ei. Mutta tällä päällä wael-
lan halki tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin
sinäkin taikka jokin muu, mies tai waimo.

Aapo. Timo ei käsitä kuwausta.
lubani. Ei ensinkään se poika parka nyt

käsitä. Mutta katsoppas jos selitän sinulle seikan.
Tapaus ketusta ja karhusta on arwattawasti
niistä ajoista, joina kaikki luontokappaleet ja wielä
puutkin taisiwat puhua, niinkuin wanhassa testa-
mentissa kerrotaan; ja sen olen kuullut sokea eno
wainaaltamme.

?3apo. Ethän käsitä nyt sinäkään satua jasen tarkoitusta.
Mutta kuitenkin pata kattilaa soi-maa, musta kylki molemmilla".

Juliani. Mielitkö wiisastella,mies? Mutta
usko minua, niin kiitänpä Jumalaa siitä, etten
ole niin tyhmä kuin sinä, Timo poloinen.

Himo. Maikka et ole, enpä siinä mitään
waaraa näekkään.

Eero. Tee sinä, Timo, niinkuin puplikaani
ennen: lyö ainoastaan wasten rintaasi, ja saa-
daanpa nähdä, kumpi teistä tästä parempana
miehenä kotia marssii.

lubani. Aih! joko sattui pikku Eeroonkin,
sinä puplikaani itse?

Sero. Sattui oikein makeasti itse puplikaa
nien päämieheen, tuohon pikku Sakeukseen.

lubani. Minä en huoli sinun Sakeuksistas
ja makeuksistas, waan panen itseni makeasti nuk-
kumaan. Selin tahdon teihin kääntyä ja maata
kuin wiholaispesä kinoksen alla. — Mutta Ju-

mala
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mala, auta meitä! olemmehan asettuneet kama-
laan paikkaan.

Kapo. Miksi niin?
Jukan». Tuossahan tuo merkillinen, kamoit

tawa kiwi, joka antaa aina niin murheellisenwastauksen kirkonkelloin pauhinalle. Iakatsokaa-pas noita silmiä sitten, jotka tuijottelemat tuolta
meihin lakkaamatta. Minä kauhistun. Mennään
tästä Herran nimeen!

Tuomas. Istukaamme rauhassa.
lubani. Mutta metsänhaltia on tässä kowa

ja kiukkuinen.
Japo. Ainoastaanheitä kohtaan, jotkakiroi-

lewat tai osoittelewat muuta jumalattomuutta.
Sentähden kawahda itses siitä. Mutta tarina
noista kuwista tuolla kimen kyljessä on tapaus
kaukaisilta ajoilta.

Qauri. Tahdotko sen kertoa meille?
Kapo. Mutta katselkaa ensin tarkemmin

tuota kiweä. Siellänäette niinkuin neljä kultaista,
äteilemää pistettä. Ne owat kahden rakastajan
ulamat silmät, korean neidon ja uljaan nuorukai-
en; ja heidän kuwansa näette myöspiirrettyinä

kiween. Katselkaa heitä, silmät wähän rakosilla.
Siinä he istumat yhdistettyinä Hellimpään sylei-
lykseen. Mutta alempana, nuorten jalkain juu-ressa makaa kymeröissään ja miekalla läwistet-
tynä eräs wanha uros.

Juuri niinkuin sanot.
Qauri. Jotakin sellaista luulenminäkinsiellä

näkemäni. Mutta kerro asia.
Sev
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euraawan tarinan kertoi heille
Aapo.

eisoi ennen tässä lähellä eräs
komea linna, ja tämän linnan
herra oli rikas ja mahtawa
mies. Hänellä oli tytärpuoli,
äititön,mutta suloinen ja kau-
nis kuin aamu. Neitoa rakasti
eräs nuorukainen, mutta sekä
nuorukaista että neitoa wihasi

linnan hirmuinen isäntä, jonka sydämmessä ei
koskaan löytynyt lemmen sijaa. Mutta tytär ra-
kasti myös ylewätä nuorukaista, jahe kohtafiwat
toisiansa usein tällä kaikumalla nummella, ja juuri
tämän kiwen juurella olikin heidän yhtymyspaik-
kansa. Mutta saipa isä tiedon nuorten salaisesta
liitosta ja lausui kerran neitosen korwiinhirmuisen
walan. „Tyttäreni", sanoi hän, „katso etten saa-
wuta teitä syleilyksessä metsien yössä. Tiedä, että
miekkani teidät kohta silloin yhteen wihkii weri-seen kuolemaan. Senlupaan japyhästi wannon."
Niinhän lausui, janeitonen kauhistui kuultuansa
walan. Eihän kuitenkaan unohtanut sydämmensä
ystäwää, waan kiiwaammaksi yhä kiihtyi hänen
lempensä.

Oli
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