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KahdeksasLuku jatkoa

Juhani, Waiti nyt, sina raitti peto!
Lauri. Saarnatkaamme, koska jo olemme kylliksi

laulaneet, laulaneet kaikki yhbestä suusta niinkuin kirkossa
on tapana. Minä olen pappina, tama kiwi on saarnas-
tuolina, te olette lukkareina, ja harjat tuossa ympärillämme
owat seurakunta hurskas ja wakaa. Mutta ensiksi marssi-
wärssy saarnastuoliin. Se kuulitte. Pappi wartoo.

Juhani. SBarro, warro, kyllä sinun marssitan ja
wärssytän kohta.

Lauri. Sinä oletkin päälukkari, ukko itse, nämät
muut owat oppipoikiasi, tuommoisia puoliwillaisia herroja,
jotka hikoillen ja punoittaen kuin kalkkunat täyttää kirk-
komme lukkarinpenkin sekä sunnuntakeina että juhlapäiwinä.
Tässä he nyt taas istuwat pöllöttäwät,rintapielet leweil-
lään, tukka liwottuna woilla ja ihralla, ja pieni,kuihtuwa
leukapartakin tutisee hieman. Mutta istukaat nyt kuiten-
kin rauhassa ja laulakaat "Mattipappi" saarnastuoliin.
Tosin kaapasi hän Keijulan krouwista kirkkoon, mutta hän
waleli päänsä ja harjasi tukkansa., ia nyt, kowin liikutettu-
na, hän konttii rukoillen ylös saarnastuoliin ja poruttclee
ämmiä kuin poika. Nyt, lukkari-Jutte, minä katsoa mu-
lautan puolees, sentähden anna paukkua. "Synta tei,
Jutte", huusi entinen pappi lukkarille.

Juhani. Supista juuri kohta koreasti suus, sinä
ryökäle!

Eero. Ei niin, waan "suu awaa kaikkein paimen-
ten", pitää sinun laulaman. Mutta olkoon tässä jo kyl-
liksi, waikene, kuultele ja pane suus koreaksi "kirkkosuuksi"
koska minä saarnaan. Niin, nokipoika, lainaa sinä minulle
mieles ja wapaakieles.

—
"Minä tahdon saarnan saarnata

tässä saarnastuolin päällä Pietarin wanhasta kaprokista ja
kymmenestä nappiläwestä. Kuitenkin tahdon ensiksi katsoa
lammaslaumani yli, mutta näcnpä sydämeni suureksi su-
ruksi haisewia wuohia waan ja sen peijakkaanpukkeja. Woi
te Kärkölän neitseet, narskut ja naasikat! te pöyhkeilettesil-
keissä ja saaleissa, kullanhohtawina kuin riikinkukot; mutta
sylkekäät minua wasten naamaa, ellette wiimeisenä päiwänä
huuda wieläMatti-pastooriapuhelemaanpuolestanne. Mutta
se on metua se! - Hywää päiwää, ukko Räihä! Minä
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tahdon sinulle sanasen sanoa: Ota waari tuosta Kettulan
»vanhasta waarista.Mutta sina peewelin Peltolan Paawo,
mitä teit sinä Tanun hirsitalkoossa talwella? Sinä klasia
kilistit ja likkoja likistit. Mutta minä sanon sinulle,poika-
nalli: ota lumppilan Jallista waari; muutoin tuomitsee
sinua wiimein Matti-pappi, pakanat, Krekilaiset ja Preli-
läiset; ja sitten säkki päähän ja helwettiin. Awaa siis
ajoissa korwaläpes ja kuule mitä sanon ja saarnaan; silla
minä olen keitetty monessa liemessä, ja tässä rinnassa on
sydän kuin hylkeennahkainen tupakkikukkaro. Onhan poika
monessakin ollut. Minä olen ollut Helsingissä opissa, we-
fikopissa, jalkapuussa ja monessa muussa konttapuussa.
Mutta siitä on paras, etten ole waras, etten ole lokannut
kenenkään kaiwoa, enkä halaillut toisen miehen waimoa".

''Oli minulla kerran morsianpieni, pieni penttu, aika
lunttu, mutta hän karkasi minulta kauas pois. Minä läk-
sin häntä hakemaan: ha'in Suomen suuren maat ja meret,
Saksat ja Wirot, mutta en löytänyt kullan-kokkoani. Tu-
lin taasen suureen Suomen-saareen, ja löysinpähänen tuolta
Tampereen takaa hietaharjulta. Tuossahan Tettuni pieni!
huusi poika iloissansa, mutta Tettu tuiskahti ja lausui:
"mikä olet sinä? mikä maan-mustettu? mikä terroaan kas-
tettu?" ja kiepast ensimmäiseen tölliin. Mutta minä, aina
lysti-poika, en tuosta suuriakaan surrut; panin turpaani
tupakkaa ja poikkesin parhaasen kapakkaan, jossaMikko me-
teli ja ämmiä weteli".

"Tuoppi olutta ja kaksi korttelia roimaa lippariksi on
kohtuullinen mitta ja määrä wäsyneen miehen kurkkuun ja
päähän. Nytpä kannu keikkui ja parta kastui, pojat lau-
laa laskettcliwat ja muorin tyttäret nauraa rikosteliwat.
Mutta läksinpä ilolcikistä pois, läksin pitkin katua käymään.
Lauluni remahti, akkunat säpäleiksi sälähti, ja siitäpä liik-
keille Tamperen poroporwarit kaikki. Mutta minä, aina
lysti-poika, mina wiitenä wilkkasin pitkin rantaa, heille
potkaisin wasten kuonoa soraa ja santaa. Tulin siitä Po-
riin,pantiin pärekoriin ja wedettiin pitkin torii; tulinUu-
teenkaupunkiin, siellä akkunasta haukuttiin; tulin Turkuun,
pistettiin puukko kurkkuun. Tulinpa lopulta Aningaisten
kadun haaraan ja siellä kohtasin wiisi nokkelata naaraa.
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Ensimmäinen potkaisi mua jalallansa, toinen sanoi: ''anna
sen pojan olla alallansa; hän ei ole mikään rakkari eikä
mikään pikiprakkari". Mutta kolmas kysyi: "mikä sitä poi-
kaa waiwaa?" ja neljäs sanoi: "häntä pitäis auttaa ajal-
lansa". No lähdetäänpäs käsi kädessä käymään, lausuin
minä, mutta wiides tuuppasi wihaiscsti nyrkillänsä ja är-
jähti: "mene Helsinkiin!" Menin minäHelsinkiin, pantiin
syömään kruunun wellinkii, ja sitten poikaa tutkittiin ja
huikeasti selkään hutkittiin: "mene nyt, mene tiehes, sinä
wasarcm-poika!" Läksin taasen tietä käymään, minä wei-
tikka, aina iloinen, minä, jonka sydän on kuin hylkcennah-
kainen tupakkikukkaro. Kuljeskelin, laulelin ja tallustelin
pitkin tölmällistä tietä; tulin Hämeesen, astuin ylös Ku-
ninkalan saarnastuoliin; ja sitten oli ammen plottis!"

"Tahdon minä kuulutuksen kuuluttaa. Pitäjän luk-
kari ja läänin kuppari, aikowat ahkerasti awioliittoon, wiet-
täwät huomenna haansa, huomenna jälkeen kaalin. He
liittykööt yhteen ja istukoot kiinni kuin Tattarin-Paawalin
piki ja tcrwa! — Seuraawat talot nyt käsketään tämän
kautta päiwätyöhönpappilaan:Milä, Allila,W-Seppälä,
Pimppala ja Alawcsi. Toltti lautoja, lciwiskä traaksipiikin
rautanauloja, mies talosta, kaksi parhaasta paikkaamaan
pappilan pienempätä sikaruuhta. — Kiialan haasta on ka-
rannut yksi wanha ruuna, iso, suuri, mustanpruuni, kello
kaulassa, umpiraudassa, wähäläntä, lybytläntä, typpihäntä".

"Mutta ei nyt mitään muuta tällä erällä, waan että
lammas on laakea eläin, ei hän puske eikä potki, mutta
kas kun härkä pääsee wallallensa, hän puuhaa puuta, kuo-
pii maata ja puhaltaa sen tulen palawata lokaa ja rapaa
paimenta roasten naamaa ja napaa. — Ia sitten oli taa-
sen ammcn plottis! jokainen menköön omaan koppiins,mi-
nä menen kiwimuuriin". — Sehän oli saarna.

Simeoni. Sellaista jumalatonta sinä osaat, mutta
osaatko lukea, juupeli?

Lauri. Se wasta kysymys: osaako pappi lukea.
''Minä osaan lukea ja weisaan enkä koskaan kesken seisaa;
niin pitkä wirsi kuin nawetan seinähirsi". Mutta papin
tulee messuta, eikä weisata. Minä messuan ja pikku-Eero
wastaa.
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Eero. Minä wastaan jos waan nalältäni jaksan.
Juhani. Rupeaisitko hullun kanssa juonittelemaan?

Sinä peijooni! aina walmis koiran-clkiin. Kas sen mä
luulen. Ia sinä, Lauri, pane nyt koreasti itses nukku-
maan; lopeta, welikulta, tämä leikki ja leiskuna, muutoin
langetan päällesi järkähtämättömän tuomion, ja kohtapa
kymmenen kouraa sun wiskaa alas härkien eteen. Lopeta
tämä leikki.

Lauri. Wastahan alku tanssii, weljeni,tanssii. Niin,
tanssitaan, painitaan, tanssitaan jussia että sammaleet tuok-
suu. Kas näin!

Timo. Sinä peijakkaan poika! Wahältä etten kuu-
kahtanut kiweltä alas. Hiljaa, hiljaa!

Juhani. Lauri, joko nyt sanon tuon hirmuisen sa-
nan, joka wilauksessa tekee sinun murennuksckst? Ia se jär-
kähtämätön sana kuuluu näin: hän wiskattakoon härkien
eteen. Joko sanon?

Lauri. Älä mitään sano, waan laula koska minä
tanssin jussia. Hih!

Juhani. Hän wiskattakoon härkien eteen, ja Ju-
mala olkoon hänen kanssansa! Ammen.

—
Nyt se on sa-

nottu. Hän menköön.
Lauri. Mennään kaikki yhdessä, käsi kädessä elämän

Nälkalästä pois!
Tuomas. Lakimme täyttyköön, ja lähde kuolemaas!
Juhani. Älä helwetissä, Tuomas!
Tuomas. Alas kiweltä, poika!
Juhani. Älä taiwaan tähden!
Aapo. Tuomas kalwenee! Jumala auttakoonmeitä!

Tuomas kalwenee!
Juhani. Tekisitkö hirmutöitä? Weljeni, weljcni!
Aapo. Hän kalwenee kuin kuolewa mies, ja läsnä

on kauhistuksen työ! Hillitse mieles, Tuomas, ei hillitse
mieles! Minä rukoilen sinua. Alös kaikki ja auttakaat
Lauria, auttakaat!

Tuomas. Pois tieltä!
Juhani. Ei, Tuomas, ei!
Tuomas. Pois tieltä!Sinä olit tuomari,minä olen

pyöwcli, ja lakimme täyttyköön. Alas kiweltä ilmanarmoa,
mies!
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Lauri. Kuin sysitukki Nukarin tammesta alas. Hc-
leijaa!

Simeoni. Armoa, Tuomas, armoa, armoa!
Tuomas. Ei yhtään armoa!
Juhani. Warjelkoon meitä Jumala tekemästä wel-

jenmurhaa!
Timo. Niin, Kainin tappamasta Aapelia.
Tuomas. Hän kuolee!
Aapo. Malta mieles!
Tuomas. Hän kuolee!
Juhani. Suojelkoonmeitä taiwaan walta! Ei, Tuo-

mas, tämä ei käy kuntoon.
Timo. Ei suinkaan, ei suinkaan. Lauri on meidän

jokaisen weli. Seis!
Juhani. Miestappoon tekeillä! Pelastakaamme Lau-

ri, pelastakaamme kurja weljemme!
Nousi nyt kiwellä kiiwas rynnistys. Mikä siinä hal-

litsi nuhaista Tuomasta kauluksesta, mikä miehustasta,
mikä riippui Laurin toimessa, mikä mistäkin häntä piteli
kurahtamasta alas. Monipäiseksi, monijalkaiseksi hirmu-
eläimeksi näkyi welijoukko, joka rähisten yhdessä kimpussa
pinnisteli. Repien itseänsä, moristen, puhkaten ja huokail-
len se eläin liikkui, pyöriskeli, kiiriskeli kiwcn reunaltatoi-
selle reunalle ja takaisin taas. Koirat siinä peloissaan,
hännät lyyhyssä ja usein wierähtämäisillänsä alas härkien
uhreiksi, pujahteliwat sinne tänne, warjellenhenkeänsä. Sa-
keammin kuin ennen kokoontuiwat harjatkin tällä hetkellä
kiwen ympärille, katsellen, silmät pystyssä, kauhistamaa ot-
teloa. Mutta yleinen wäsymys saattoi wiimein rauhanHiidenkiwelle, ja huohoittaen lepäsiwät weljeksethienoksi jau-
hoksi hierotulla sammaleella. Mutta lopultalausui Simeoni,
saarnasi ja wäänteli silmiänsä hirweästi korkeutta kohden.

Simeoni. Pedoiksi, perkeleiksi owat muuttuneet kris-
tityt ihmiset.. Sentähden rankaise meitä, Herra. Iske
tänne wihast wasamalla, lyö maskiksi ja rawaksi syntisen
Sionin seitsemän poikaa!

Aapo. Niin, Tuomas, ainahan seisoo tässä »viisi
mastoin yhtä; sen tiedätkin. Mutta olkoon rauha nyt ja
Mittaat Lauria kunnes hän nukkuu, waiwainen.
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TuomaS. Kirous! Alas nakkaan teidät tästä jot"ai-
noan miehen, jos niin tahdon, ja sen tahdon, jos wihani
wimma wielä kiihoittuu. Mutta hiljaa, pojat, nyt, hiljaa
ja koreasti! Sillä wereni kuohuu, ja mitätön asia on sil-
loin mielestäni kuolema ja kuolemankauhistukset. Sentäh-
den: koreasti, koreasti ivaan!

Juhani. Tuomas on waarallinen mies. Ole en-
nen towerini sinä, mies, joka priiskahtelct, priiskahtelet
päälleni joka päiwä ja tiima, kuin sinä, mies, joka suutut
Harmoin, mutta hartaasti, ja saatat silloin kurjan henkeniwaaraan. Ah! tämä oli paha leikki.

Simeoni. Piekse meitä, kurita meitä, korkeuden
woima!

Timo. Ole waiti, Simeoni, minä rukoilen.
Simeoni. Jos minä olen waiti, niin puhuu ja

lausuu tämä kiwi. Piekse meitä, hutki meitä!
Juhani. Ole huutamatta päällemmeenään suurem-

pata surmaa. Tässä on jo witsausta kylliksi.
Tuomas. Tuossa hän saarnaa niinkuin hullu,kädet

ristissä ja silmät päässä kuin kuoleman-hyypiön silmät.
Suus kiinni kohta!

Timo. Ole waiti, Simeoni, minä rukoilen; ja elä-
käämme rauhassa kaikki. — Kas Lauri-poikaa: hän jo rau-
kenee ja nukkuu, nukkmchan poika-parka.— Niin, eläkääm-
me Jumalan tähden rauhassa ja kärsiwällisyydessä, kunnes
astelemme tästä kotia taas.

Juhani. Kotia! Emmehän joudu edes hauta-kotoom-
me, kunnialliseen kirkonmaahan, waan tähänpä nukahdamme
»viimein korppien ja kotkien nokittawikst. Minä kuolen nyt
juuri, tuossa paikassa; no niin, minä kuolen. Tässäkö oli
tämä elämä? Mitä se maksoi?

Timo. Niin, tässäkö oli tämä elämä? Mitä se mak-
soi? Kysymys.

Juhani. Et tietänyt, armas äitimme, mihin kur-
juuteen synnytit kerran seitsemän pientä nalliaista.

Timo. Ethän tietänyt.
Juhani. Oi jos nyt kerran wielä ryyppäisimme,

«aloittaisimme pullosta wiimeisen pisaran. Tuossa, Tuo-
mas, ryyppäise ja anna käydä.
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Tuomas. En huoli sinun wiinastas!
Juhani. Aha, haha! joko nyt on unohdettu kaikki

lumppilanlallit jaKuninkalan saarnastuolit? Kyllä jo teu»
hasitkin, teuhasit ja peuhasit juuri elämän ja kuoleman ra-
jalla. Hirmuista, kun aattelen sun astuneeksi Jumalan
eteen juopuneena, silmät tillissä.

Lauri. Minä kauhistun! Jumalan eteen juopu-
neena!

Juhani. Jumalan eteen juopuneena, silmät tillissä.
Se on aatos se.

Simeoni. Ettäs sanot!
Juhani. Johan liki liippasi, ettei niintapahtunut.

Mutta nyt hän lepää tuossa kalweana. Ah! silmäni wuo-
taa, koska sieluni häntä surkuttelee, ja tahtoisinpa kätkeä
aina sydämeni sisimmäiseen karsinaan tuon kurjan, köyhän
ja kärsiwän weljeni tuossa.

Aapo. Mutta unessaan hän unohtaa tämän näl-
kämme, tämän kuolettaman madon.

Simeoni. Kolmas päiwa! Niin waipukaamme jo
kuolemaan.

Eero. Ia kuolla täytyy meidän, waikka on edes-
sämme lihaa, eläwätä lihaa.

Eero. Se liha meidät kuolettaa, kuolettaa!
Juhani. Juuri tänäpänä, talla tiimalla ja minuu-

tilla! Niin, tällä tiimalla.
Timo. Tappakaamme se liha, ampukaamme joka-ai-

noa sarwipää, ja tulkoon meille tuoretta lihaa oikein roi-
malta. Wiisi kiwääriä on latingissa ja Laurin kontissa
on ampumawaroja kyllin.

Juhani. Siinä on aatos!
Aapo. Joka meidät pelastaa!
Eero. Pelastaa tosin!
Juhani. Ah! millä maksamme Timon?
Simeoni. Sinä Herran enkeli!
Timo. Tuoretta lihaa, tuoretta lihaa! Ei yhtään

muuta. Heheh!
—

Laurin kontissa on kymmenittäin ny-
kyisin walettuja luoteja, ja kruutia wielä useampi latinki.

Juhani. Niinkuin sanot, sinä werraton poika!
Täällä on luoteja jakruutia, enemmin kuin tarpeiksi. Här?
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liä on tässä kolmekymmentä ja kolme. Hm. Me tomppelit
ja töpöt!miksi emme jo ennen keksineet tuota keinoa?

Aapo. Tosin minäkin tuota temppua tässä kerran
muistelin, mutta warat Laurin kontissa eiwät johtuneetkaan
mieleeni, enkä siis ilmoittanut aprikoimistani teille muille,
sillä wiisi luotia, wiisi härkää.

Juhani. Sitä kohden tuumiskelin minäkin, mutta
ehtimättä kauemmas. — Kolmekymmentä ja kolme härkää.
Hywä! Kuulkaat, te Kaura-Matin poika-junkkarit! jos nyt
ammumme kuin miehet, läwistämme aina joka ampauksella
juhdalta sydämen tai pään, niin awattu, awattu on meille
wapauden tie. Woi sinä, Timo-jukuri, itseäskin!

Timo. Ha sanoinhan ma sen. Eihän tässä yhtään
muuta. Kyllä sen tiedät. Nääntyisimmekö tähän niinkuin
rotat? Eihän siihen uhkeilla pojilla aikaa ole. Heheh!
Minä sanoin sen.

Juhani. Nyt leimaus ja jyrinä ja auki isketty on
wapauden tie!

Aapo. Niin,Juhani! Tosin kulkee tämä tie yliwe-
risien ruumisten, mutta ei auta.

Juhani. Ei auta, waan ympäri Hiidenkiweä lai-
nehtikoon mustanpunainen weri. Me onnen myyrät! koh-
tahan syömme lihaa kuin sudet!

Aapo. Mutta millä maksamme neljäkymmentähärkää?
Juhani. Elämän ja kuoleman tähden, ja siitä on

laki puolellamme. Lihaa teemme, ja Wiertolan mätima-
hainen patruuna lihansa korjatkoon, josmiellyttää. Ei koske
se meihin.

Aapo. Kuinka käy, sen näemme, kun wälttämätön
työ on tehty. Mutta koska murha suuri on tehty, niin
on meillä kohta toinen askare. Huomatkaat, kun wiimeinmaassa makaa joka huiskahäntä, niin kohta heitä nylke-
mään; mutta yksi meistä lähteköönmurhesanomalla Wier-
tolan kartanoon.

Juhani. Tärkeä nemvo. Nylkemään, nylkemään,
ennen kuin nahka sitkistyy lihaan. Tapahtukoon niin, ja
tulkoon sitten kelle hywäänsä lihat ja nahat, suolet ja ma-
hat. Nauta penkkiin ja nahka pois! Meillä jokaisella on
wyöllämme weitsi, joka Pystyy, ja tässä on puukko teräwä
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kuin kärmeen kieli. Niin; käykäämme käsin weriseen työ-
hön. Nyt mies, jonka tuliluikku on tyhjä, pankoon sisään
taattawan latingin; ja sitten iskemme weriseen, weriseen
työhön.

Aapo. Mutta weljet! woimmehan kilwoitella wie-
läkin nälän kanssa tunnin tai kaksi, warsinkin nyt kun pe-
lastus on tietty asia. Koettakaamme wielä kerta kuuden
miehen kurkun woimaa ja sitten wartokaamme hetki, tus-
kamme, wankeutemme wiimeinen hetki.

Juhani. Tosin likistää nälkä, mutta tehtaamme
niinkuin tahdot. Huutakaamme, ja ehkä pääsemme pin-
teestä, wuodattamatta weren pisaraa. Turha toiwo kuiten-
kin. No, no, me woimme wieläkin wartoahieman; onhan
»vapautemme hirweä wälikappale kourassamme nyt. Siis
kirkaiskaamme täyttä kurkkua taas. Minä rukoilen, tehkäät
niin, sillä se on minun käskyni. Tuomas, äänetön kuin
tämä kiwi, paneppas pämppäs möräämään myös. Tee se,
minä rukoilen sinua, sillä se on minun käskyni.

Tuomas. Älä leksoittelc. Minä teen niinkuin yh-
teiset asetuksemme waatii.

Juhani. Olkaat walmiit. Yks, kaks, kolme.
Kohottiwat he äänensä, kohottiwat seitsemän kertaa,

ja ympäri kaikui huuto ja koirien ulwominen. Siitä wai-
puiwat he roartomaan taas, waikka nälkä oli kowa, mutta
warmaa tieto pelastuksesta antoi heille uusia woimia. Msi
heidän joukostansa, weli Lauri, ei kuitenkaan tuntenut nä-
län tuskaa eikä toiwon iloa. Tuossa hän muiden jalkain
juurella makasi kuorsaten ja kalweana. Wartoiwat siinä
wcljekset hetken, wartoiwat toisen, ja läheni jo laskuansa
kolmannen päiwän nurinko. Silloin Juhani, kuultuansa
waisun ukkosen jyminän koillisesta, huusi korkeallakuoleman
äänellä: "nyt, pojat! Herra auttakoon meitä, ja ammen!"
Ia kohta alkoi tulinen, werta wuodattawa leikki.

Sawupilwiin peittyi harmaa Hiidenkiwi, mutta pil-
wistä leimahteli, paukahteli kuolema kaikkialle härkien liu-
taan. Ia sarwipäistä yksi tuolla, toinen täällä, luodin
läwistämänä loistaisi mörähtäen äkisti ylös ja kaatui, kaa-
tui puhaltaen woimallisen henkensä rinnastaan ulos. Elik-
to, jonka aiwo oli puhkaistu, raukeni pian, tuskin kertaa-
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kaan hän potkaisi, waan ojensi jalkansa kankeinasauwoina;
ja niin hän henkensä heitti, ja mustanpunaisena roiskui
weri haawasta korkealle ilmaan ja ilmasta kaarena maa-
han. Mutta hän, jonka rinta haawoitettiin, eikä juurisy-
dän läwistynyt, hän riehui kauan, kirmaisten werisenä
tuonne, tänne muiden joukossa, jotka luoti wielä oli sääs-
tänyt, kunnes wiimein hän nurinniskoin kellahti alas tan-
terelle ja siinä wielä hetken myristen wiskeli sorkkiansa il-massa. Ia kiire, hälinä ja peloittawa temmellysnytnousi
pian muissa, koska, tuntien löyhkän towermsahöyryämästä
werestä, he raiwoten rynkäsiwät kaikki yhteen rykelmään.
Kielet ulkona, wäännellen silmiänsä ja hirmuisella möryllä
täyttäen korwen, paiskeliwat he risuja, turpeita ja multaa
korkealle settiensä ylitse.

Mutta kiwcllä, kierrottuina sawuun, seisoiwat kalweina
peikkoina weljekset, ampuen, ladaten, ja ampuen lakkaamatta
ja aina kiirahteli härkiä maahan. Pyssyt leimahtcliwat,
paukahteliwat, mutta ankarammin wielä tuolla korkeudessa
jyrisi ja wälähteli, jossa ukkonen pilwien wuorilla ajeli.
Silloin sawu ja taiwaan pimeät pilwet saattoiwat synkeän
hämärän Hiidcnkiwen ympärille. Hämärässä kaikui här-
kien kiljuna ja poru, koirien ulwominen, pyssyjen pauke ja
Pitkäsen jylisewä ääni, ja kuusien latwoissa kohisi myrsky.
Kauhistawa oli hetki; werikuumaksi tuntui ilma. Heräsi
myös Lauri nyt puoleksi walweilleen, awasi silmänsä, mutta
näki ainoastaan kamoittawan himmeyden ja himmeydessä
tummia haamuja seisowan ympärlllään. Hän kuuli wer-
rattomanmelskeen, kuuli wierestänsä, kuuli alhaalta maasta
ja ylhäältä korkeudesta; ja lewottomassa weressään tuntui
hänestä wielä kuin olisi kaikki wnipunut alaspäinkiiwaalla
wauhdilla. Synkeä aatos astui hänen mieleensä ja hän
lausui itsekseen: "näin mennään sywyyden pätsiin,mennään;
mutta mennään sitten; mikä auttaaenään?" Niinhän lau-
sui, käänsi kylkensä, ummisti silmänsä ja nukkui jälleen si-
keään uneen.

Mutta niinkuin komea linna, niin waatehti itsensä
Hiidenkiwi sawuiseen kauhtanaan, matkien ukkosen kieltä.
Sen ympärillä lainehti weri ja sadottain keikahteli siinä
sorkkia ilmassa. Iyritteli ukkonen pilwissä, jotka nyt ru-
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pesiwat raskaasti satamaan, ammentaen wettä alas kohise-
waan korpeen. Mutta tehty olimurha-työ, ei näkynyt enää
pystyssä yhtään ainoaa sanvca. Maassa makasiwat Wier-
tolan kartanon kolmekymmentä ja kolme härkää, mikä jo
kuolleena wallan, mikä potkien wielä; ja sieltä ja täältä
kuului kliolonkamppauksenkorahtelewia hengenwetoja. Mutta
alas kiweltä astuiwat weljeksetkoirinensa, riensiwät werhoon
tuuhean kuusen juurelle; sillä tuimasti satoi ukkospilwi ja
huokaili partainen salo. Tässä he seisoiwat, katsellen edes-
sään kuoleman runsasta niittoa; ja monena solisewana pu«
rona juoksi werinen wesi Hiidenkiven ympäriltä kohden jo-
kaista suuntaa. Mutta koska sade oli lakannut, astuiwat
he werhosta ulos, käyskeliwät äänettöminä irwistellen uh-
riensa ympärillä, katsellen kamoittawasti ja tuolloin, tällöin
rawistaen paitansa.

Juhani. Onpa tässä lihaa.
Timo. Ia werta.
Juhani. Ia wertakanssa, on totisesti. Kaswaispa

tämän kiwcn ympäristö waikka pippuria kymmenen wuotta
perätysten; niin on saanut moskaa niskaansa tämä maa.— Mutta iskekäämme tulta ja tehtaamme walkea, jossa
taidamme paistaa itsellemme tuoretta lihaa. Ah, maistuu-
pa, maistuupa pojille nyt härjän-paisti! Tuokaat, weljet,
puita ja pihkalastuja, minä isken tulta; mutta Timo rien-
täköön aholle ja saattakoon tänne kirweeni ja tuohikontit,
jotka waaran hetkenä hellitimme. Ia sitten, syötyämme,
rupeemme miehissä juoneen, rupccmme "otta nakka pois",
sanoi Krööni, punapartainen ukko. Maan powessa jo le-
pää hänkin, mutta parastahan päästyänsä. Täällä kärsi
äijä-rukka nälkää kuin juoksukoira; eikä ollut hänellä ystä-
wää, ei heimolaista, ei suojaa mihin päänsä pisti, waan
olipa wielä tuo turhanpäiwäinen kunniakin hänen papin-
kirjastansa pois. Tuonne hän kyykähti Kolistimen riiheen,
ja kaikki on nyt unohdettu turpeen alla.

—
Kas niin, Eero,

siinähän raswaisia pihkalastuja, tuossa tuo Simeonikuiwia
karankoja, ja kohta on meillä riekas walkea. Wiilteleppäs
walmiiksi, Tuomas, oikein aika wiuloja tuon kailokyljen rei-
destä. Ahhah! mielisinpä, mielisinpä jo tuossa paikassa
iskeä kiinni kuin kissa rankaan, weriseen paistiin.
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Tuomas. Hieman miela kärsimystä, ia paistimme
maistuu yhä uhkeammin.

Juhani. Niin wallan.— Mutta kiittäkäämme, että
kuulumme sukuun, joka on oppinut taistelemaannälänkans-
sa, sukuun ja kansaan. Emmehän muutoin tässä hyöris-
kelisi enään juuri näin. Sen takaan.

Mutta pian paistui liekissä seitsemän muhkeata lihan-
kappaletta. Siis muistiwat he myösLaurinkin,waikk'eiwät
kuitenkaan tahtoneet häiritä hänen untansa kiwellä, jossa
hän aina wielä makasi, heräymättä silloinkaan koska rankka-
sade häntä roaleli. Mutta Timo oli lähtenyt matkaan; löysi
myös aholta kontit, löysi kirween weriseltä tanterelta, jossa
makasi kontio ja seitsemän härkää. Ia palasi hän retkel-
tänsä takaisin, kontit seljassa ja kirwes kainalossa, ja sil-
loin otettiin esiin kuusi reikäleipää ja lihankimpalcet tules-
ta; ja pienentyi miesten hampaissa kuiwa leipä ja pais-
tettu, suolaan kastettu härjänliha. Nauttimat myös Killi
ja Kiiski nyt yltäkylläisen atrian, paastottuaan isäntiensä
kanssa kolme yötä ja päiwää. Mutta koska he oliwat it-
sensä rawinneet, niin koirat kuin miehet, tuntui äkisti wel-
jesten jäsenissä puuduttawa raukeus. Woimailinen, was-
taanseisomaton uni heitä painoi, ja he kallistumat, silmätummessa, alas tanterelle, toinen toisensa perässä. Mhäällä
kiwellä makasi kuorsaten Lauri, alhaalla kiwen juurellamuut
nuotion ympärillä, koska aurinko sammui ja syyskuun päi-
wä pimeni yöksi. Niin he lepäsiwät uhriensa, surmatun
härkäjoukon keskellä; ja leiriä wartioitsiwat äkeä Killi ja
Kiiski.

Mutta wiimein, kun oli jo ehtinylkappale yötäeteen-
päin, heräsiwät he unestansa ja tunsiwat jälleen jäsenis-
sään entisen woiman. Nousiwat he ylös ja rupesiwat kan-
telemaan mustia, mehukkaita terwaskantoja tulelle, ettäpu-
nertamassa malossa näkisimät nylkeä suurta saalistansa,mutta
lähettimät Eeron wiipymättä Wiertolaan moudillc asiasta
tietoa antamaan. Mös walahti mustanpunainen liekki, ma-
laistcn maata ja jylhää metsää. Kohden kartanoa asteli
Eero, mutta muut käwiwät kaikin moimin ketistelemään
kaadettuja hirmiänsä.

Silloin heräsi myös Lauri symästä, pitkästä unestansa
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ja katsoi harristellen ympärillensä, katsoi hetken, käsittämättä
mitä näki. Tuossa palawa kantokasa walaifi tyynen, pi-
meän yön, kaikkialla näkyi weressään pyllyilewianautoja,
kielet hampaista ulkona ja mahat kohistuneina korkealle.
Kaksi heistä oli jo muuttunut lihoiksi, kolmas olipar'aikaa
muuttumassa. Ia siinäpä nyt weljeksistä mikä nylki, mikä
hallitsi jalkaa, mikä riuhtoili kirweellä rikki naudanjykewiä
luita, ja mikä heistä lihoja latoili kuusen juurelle waltai-seen pinoon. Tämän kaiken näki Laurin pohmcloinen sil-mä, mutta lopulta kuitenkin hän käsitti mitä oli tapahtu-
nut. Hän katsahti alas, näki lähellä nuotiota sammalei-
sella mättäällä leiwän ja leiwällä kappaleen paistettua li-
haa. Silloin tunsi hän kiiwaan hiukaistukscn watsassansa,
astui kiwcltä alas, istui walkcan hauteescn ja iski kouransa
lihaan ja leipään. Paljasti hän kuitenkin päänsä, liitti
kätensä ristiin ja, nopeasti nyökäyttäin tuota pörröistätuk-
kaansa, siunasi hän ruokaa ja alkoi maistaman ehtoollisen.
Siinä, silmät akeina äkcän otsan alla, hän äänetönnä is-
tui ja atrioitsi. Siinä hän istui, kuiwatellen waattcitansa
terwasliekkien hohteessa, ja muut, hänestä muutaman aske-
leen päässä, askarteliwat ja hyöriskeliwät wikkelästi; sillä
teurastettawana oli heillä suuri kontio ja neljäkymmentä
härkää.

Sananpa saattoi Eero Wiertolan woudille, wouti kii-
reesti herrallensa, ja nousi tuosta huuto ja tulinen hälinä;
ja Eero läksi wilkaisemaan takaisin tawallista wikkelämmin.
Mutta kiljuen ja kipenöiten wihasta kokoonkutsui Wiertolan
herra kaikki saapuwilla olewat miehet. Siitä läksi hänhur-
jasti käymään kohden Hiidenkiweä,kymmenenrotewaamiestäseurassaan, ja lähinnä herraansa asteli kartanon hartewa
wouti, kourassa peloittawa terwapamppu. Samosiwat he
ankarasti eteenpäin, ja lähestyi wiimein paikka, jostaheitä
wastaan puncrtawa walo haamoitti. Walossa näkiwät he
seitsemän urosta, kuin seitsemän öillistä,mieltä hurmaile-
waa aawctta. ja weristä työtä harjoitteliwat aaweet, weri-
sissä kourissa weriset wcitsct. Mikä nylki, mikä hallitsi
jalkaa, mikä riuhtoili rikki nyljetyn juhdan jykewiä luita,
ja mikä lewitteli wuotia kuiwaamaan kuusien taipuwilleok-
sille. Siellä koiratkin kcikahteliwat, nauttien naudoista
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noita hyljättäwiä taikapatoja, joita teurastajat wiskeliwnt
ympärillensä. Pian huomasiwat Killi ja Kiiski, että wie-
rasta wäkeä lähestyi, ja he karkasiwat kohden äkcällä hau-
kunnalla,, mutta komistaen rienfiwät weljekset hillitsemään
heitä. Astuipa esiin wihainen Wicrtolan patruuna, astui
hikoillen kowin tuo isowatsainen, pulleasilmäinenherra,kym-
menen miehen woimalla.

Aapo. Hywäa iltaa, herra!
Juhani. Jumala auttakoon meitä! tässä oli hir-

wittäwa leikki.
Wiertola. Onko jo helwetti irti! Surmattu nel-

jäkymmentä härkää! Kauhistus ja kuolema!
Aapo. Niin on tapahtunut seitsemän miehen hengen

päästimeksi.
Wiertola. Minä teidät opetan, te Jukolan metsä-

sissit ja roswot! Selkään heitä, miehet, ja peitotkaat että
makaawat weressään maassa kuin uhkeat härkäni tuossa.
Päin tuuleen, miehet!

Aapo. Hiljaa, herra!
Tuomas. Hiljaa, hiljaa!
Juhani. Seis, herraseni miehinesi, seis! ja muista

mikä rauhaas tulee.
Aapo. Keskustelkaamme järkewästi kowan onnenkoh-

tausta.
Juhani. Kaikilla on meillä yhteinen laki, jonka

edessä me seisomme werta-wcrroin. Silla ämmän kohdusta
olet sinä astunut ulos juuri niinkuin minäkin ja yhtä pal-
jaana, yhtä paljaana, et tuumaakaan parempana poikana.
Ia sinun aatelisuutes? sen päälle tehköönpienen konstin
meidän wanha, nilkosilmäinen kukko. Uhteinen laki! ja
tässä kohdassa on se wahwasti lukolaistcn puolella.

Wiertola. Puolellanne! Onko teillä walta, te ki-
rotut, teurastaa juhtiani omalla maallani?

Juhani. Onko teillä walta päästää walloillensa
härkiä, joista on miehelle hengen surma?

Wiertola. Omalla maallani he käwiwät ja aida-
tussa haassa.

Juhani. Sitten lasketaan waa'alle tämä. Tuo kap-
pale raja-aidasta, jonka Härjat surkeaksi piinaksemme mur»
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tuvat alas, kuuluu koreasti Wiertolan osaksi. Mutta nyt
tahdon kysyä: miksi panee rikas kartano niin rässynaidan,
että sen elikko yhdessä roisaukscssa runtoo maahan?

Wouti. Aita kuin harjaksen terä, sinä lurjus!
Juhani. Aita, jonka juhta työnnäist waan kortena

tieltänsä pois!
Wiertola. Mitä oli teidän tekemistä minunhaas-

sani, minun haassani, te junkkarit? Mitä?
luhani. Ahdistimme karhua, waarallistapetoa, joka

pian nykistää niin teidät kuin teidän härkännekin. Raa-
telewan kontion tapoimme, ja niinpä teimme isänmaallem-
me suuren, yhteisen hyödyn. Eikö ole tämä yhteinenhyö-
ty: penssata pedot, peikot ja perkeleet maailmasta pois?
Katsokaas tuota paikkaa. Laki on wahwasti puolellamme,
on waikka mätänis.

Wouti. Suus kiinni, sinä ryökäle, ja älä siinä lör-
pöttele!

Wiertola. Miellyttääpä heitä wielä tehdä meistä
pilkkaa, lurjukset! Selkään heitä! Karatkaat päin!

Aapo. Siiwosti, herrat, woudit jarengit, jamuis-
takaat kuinka on meitä kiusattu tässä kiusan kiwcllä jaettä
jokainen meistä on pian wimman willitty poika.

Juhani. Oikein sanottu. Wimman willitty poika,
wimman willitty poika! Ah! hänen aatoksensa kääntyy ä-
kisti ympäri, hän puree sydämensä kiwikowaksi ja silloin
yksi leimaus, ja maa ja taiwas naukuu. Ah! tässä on
meitä kiusattu kolme yötä ja päiwää elämän ja kuoleman
rajalla.

Tuomas. Mutta nyt olemme syöneet wcristä lihaa,
hengittäneet murhan weristä höyryä, ja tässä seisomme, we-
riset puukot werisissä kourissamme, weriset aina kyynäspäi-
hin asti. Suokoon Herra teidän ottamaan ajoissa sanas-
tamme waari, me muutoin teemme tämän yön kauhistuksen
helwetiksi. Ottakaat, ottakaat sanastamme waari!

Eer o^ Ia waroitus härjistä tuossa.
Juhani. Oi Herra, suo tällä hetkellä heillesilmäin-

woidetta ja sydämen woimaa hillitsemään itsiänsä kiusaa-
masta meitä kauemmin! Anna heille järkeä päähän ja ot-
takoot waroituksen onnettomista härjistä tuossa, sillä me



192

taidamme wieläkin tehdä makkaroita! Annaheille wiisautta,
Herra, me muutoin käymme heidän papeiksensa ja wihim-
me heidät näillä werisillä puukoilla yhdeksi lihaksi ja we-
reksi noiden onnettomien härkien kanssa tuossa, ja teemme
kiljuwakst helwetikst tämän öisen konven. Oi Herra, war-
jele tuota Wiertolan isomahaista herraa ja hänen röykkeitä
miehiänsä! Armahda heitä, Jumalan kaikkiwaltias poika!

Tuomas. Tässä seisomme, astukaat esiin jos miel-
lyttää.

Juhani. Tässä seisomme, astukaat esiin jos miel-
lyttää.

Wiertola. Hywä, hywä! Nyt ylwästclkäät, mutta
kerran, luulen minä, lausuu laki toista ja koreasti silloin
lannistuu ylpeytenne pyrstö, ja onpa wielä kurja talonne-
kin mennyt aina tunkkaiseen perustaan asti. — Pois,mie-
heni! Neljäkymmentä härkää heitän saaliiksenne nyt, mutta
kaikki wielä tempaan teiltä takaisin aina wiimeisecn sork-
kaan asti. Lähtekäämme!

Juhani. Korjatkaat lihanne ja ränttynne ennenkuin
pahencwat. Ne ci koske meihin; riensimme waan nylke-
mään ennen nahan sitkistymistä lihaan.

Wiertola. Kaikki hywin! Kotia, miehet, niinkuin
käsken.

Poistui miehinensä Wiertolan herra, uhaten koroin ja
kiroillen; mutta wcljekset rupesiwat jälleen teurastukseen.
Ia seuraamana päiwäna oli neljäkymmentähärkää nyljetty,
ja palasiwat weljekset kotiansa, kangessa kantain karhua
mustanhallawaa, ankaran suurta. Mutta juhtien niin li-
hat kuin nahat ja suolet heittiwät he metsään, kuitenkin
kahden »veljen wartioittawaksi.

—
Ia niin loppui retki,

joka syntyi Taula-Matin kertomuksista Pohjolan mailta, ja
alusta määrättiin sorsan-pyynniksi Kourusuohon.
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YhdeksäsLuku.
On eräs syyskuun aamu; muutama päiwä on men-

nyt sitten kuin weljesten waikea retki päättyi. Aholla he
istuwat nyt kiehuwan lihapadan ympärillä. Kaksi wuoro-
kautta oliwat he matkanpäästä wartioinneet lihoja korwes-
sa, mutta kenkään ei käynyt niitä korjaamaan, ja näkyi
siis tulewan tuosta werraton haaskio. Silloin päättiwät
he käyttää hyödyksensä noita muhkeita kasoja metsässä ja
elää oikein jalosti lihapadan ääressä aika tuonnemmaksi.
Niin tapahtui. He kantoiwat otukset aittaansa, joka täyt-
tyi lihasta, ja orret peittyiwät riippumista wuodista. Ja
nytpä kiehui molskien ja kuohuen hirweän suuri lihapata
kantoisella aholla lähellä pirttiä, kiehui melkein lakkaamatta
aamusta iltaan, ja täysinä ponnisteliwat weljesten watsat.— Siinä he wiettiwät suruttomia, iloisia päiwiä nyt.
Milloin he söiwät, milloinhe haasteliwat satuja ja tari-
noita, ja milloin taasen he makeasti makasiwat, mättäällä
pää, ja kuorsauksista jyrähteli kumiseroa aho.

Aamu oli kaunis, sen taiwas sinisenä, kirkkaanakaar-
teli, ja metsistä ympärillä kuului raikkaan koillisen kohina.
Lihapatansa waiheilla oljenteliwat weljekset; mikä istui kan-
non päässä, mikä ahon kuiwalla kamaralla, nauttien run-
sasta aamullistansa. Siinä myös koiratkin, rehoittacnma-
hoillansa, hilloiwat härjän saartuwallista, woimakasta li-
haa. Kaikkein kaswoilla näkyi hilpeys ja jykewä rauha.

Timo. Kiitos Wiertolan herralle tästäkin atriasta.
Juhani. Kiitos ja kunnia hänelle!
Aapo. Mutta luemmepa kalliiksikin wielä tämänkes-

tin. Varmaankin ei heitä Wiertolaincn asiaa juurinäin.
Juhani. Laki on puolellamme; sen huomaa kaiketi

herrammekin ja heittää keräjänkäymisen hiiteen. Syökääm-
me lihaa, weljet, ja suruttomasti sulakoon se watsassamme,
sillä selkämme on wapaa. — Mutta enemmin liikettä, po-
jat, enemmin liikettä ja marssia; härjänliha on lujaa
muonaa.

Eero. Iskekäämme käsi käteen ja weljesrinkia tans-
sikaamme, loiskikaamme, ja talaanpa että watsa waipuu.

13
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Juhani. Emmehän tässä harakoitse kuin mätäkuun
houkot, waan yhbymmepä toiscnmoiseen leikkiin. Ah!missä
owat nyt poikuuteni huikeat päiwät? Weljet, lyökäämme
tulista kurraa kerran wielä kuin löimme ennen Toukolan
tomuawilla teillä. Tässä on meillä sileä aho, jamitä kan-
toja on esteeksi, tempaisemme juurineen pois, ja tuolta
otamme tarhallemme jatkoa nummen tasaisesta pinnasta.
Nyt welisarja kahteen osaan, ja sen puolen miehet, jotka
käywät taistelessa tappiolle, nielkööt ehtoolla juhdan lihaa
kymmenen naulaa.

Tuomas. Olkoon sanottu.
Juhani. Kymmenen naulaa, weljet?
Eero. Juuri niin! Kymmenen naulaa rangaistuk-

seksi heille, joita wisainen kurra kaahaa.
Juhani. Kolme kummallakin puolella,se olis suo-

rin kauppa, mutta meitä on seitsemän miestä.
Lauri. Pois luowun minä. Ennen katselen kalu-

puita metsissä, kuin hurjapäisenä poika-nallina tässä juok-
sen ja hikoilen. Lyökäät leikkiänne, minä käyn metsään, kir-
weskyna kainalossa.

Niin haastellen he päättiwät wiimein atriansa ja läk-
siwät rakentamaan kickkotarhaa. Sen raiwasiwat he juok-
semaan halki ahon ja wielä matkan pitkin nummen kama-
raa ahon itäisellä puolella. Ia muutaman tunnin päästä
seisoiwat he walmiina leikkiin, kourissa wahwat koiwuiset
kanget; ja seisoiwat he jaettuina kahteen joukkoon:Juhani,
Simeoni ja Timo toisella puolella, mutta toisella Tuomas,
Aapo ja Eero. Alkoi kiekko lennellä heidän wälillänsä, ja
kauas kajahteli tienoo, koska kanget iskcliwät wasten wi-
sasta pyörää, joka huminalla juoksi edestakaisin.

Mutta salojen helmoissa astelee Lauri, kirwes kaina-
lossa. Witkoin hän käyskelee, katsellen tarkasti ympäril-
lensä, ja ainapa seisahtuu kulkunsa hetkeksi koska silmänsä
huomaa pahkoja, puitten haaruja, wääriä, ja tuuheitten koi-
wujen tai mäntyjen latwoissa hattapäitä tuulenpesiä. Nyt
hän kohtaa myrskyn murtaman kuusen korkean kannon, sitä
katselee hän hetken, tuumiskellen, ja rupeaa wiimein kir-
weellänsa nakuttelemaan läpeä sen kylkeen. Tehtyänsä tä-
män, aattelee hän itseksensä: rakentaa mar' tulewana ke-
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wääna pesänsä tuohon läpeen punahäntäinen leppälintu tai
pikkuinen, kirjanpa tikka. Niinhän aattelee, merkitsee wi-
susti paikan, ja tiensä jatkaa eteenpäin. Mutta hetken kul-
jettuansa,huomaa hän riippuwa-oksaiscnkoiwun, jonkaran-
gasta puskee ulos waltainm pahka, kuperiainen, aika jou-
lukakun wcrtaincn. Sen iskee hän irti, ottaa sen mu-
kaansa ja määrää siitä ankaran kousun. Lähtee hän jäl-
leen waeltamaan, mutta pianpa näkee tarkka silmänsä pie-
nen kallionkiclun syrjässä kummallisesti wääristyneen kata-
jan. Mitähän tuostakin tulis? hän aattelee, lyöpi läimä-
yttää tuimalla kirweellänsä kerran ja kaksi, ja katajan kaa-
taa. Hän karsi sen, katselee sitä myhäillen hetken, ottaa
sen mukaansa ja lähtee käymään taas. Kuulee hän kylien
karjankrlloja, luihkaisee kerran huikealla äänellä, peloittaak-
seen Häntyriä seuduilta pois. Hän luihkaisee ja ympäri
walahtaa kaiku, ystävällisesti wastaten. Niin hän astelee
ja ehtii wiimein kanerwaisen kummun harjulle, näkee erään
hongan latwassa suuren tuulenpesän keikkuman, koska wii-
leä koillinen liehtoilee. Hän kaataa hongan, katkaisee siitä
ryhcwän lMtun ja istuu katselemaan löytöänsä.

Siina istui hän kauan, harkiten ja tutkistellen sekä
tuulenpesää että pahkaa ja tuota monikoukullista katajaa.
"Millä tawalla oli luonto heidät saattanut matkaan? Mikä
oli »vääristänyt katajan noin moneen kymmeneen mutkaan
ja polween?" Ia kallistui hän alas, nojaten päänsä was«
ten wanhaa, ruohoittunutta wiholaispcsää. Siinä katsoi
hän puiden latwoja, purjehtima hattaroita, mietiskellen
maan ja taiwaan rakcntoa; ja etäältä, Impiwaaranaholta,
kaikui hänen korwiinsa mäikynäkickkokankicn iskuista. Wii-
mein tahtoi hän siirtää ainoastansa kaikki aatokset pois ja
päätti nukkua; ivaan eipä mielinyt uni häntä lähestyä.
Mutta mitä keinoa käytteli tawallisesti Lauri, koska tapah-
tui että Anonen nnipyi? Hän silloin aatteli itsensä joko
pieneksi myyräksi, joka möyriskelee rauhallisessa maan-alai-
scssa kartanossaan ja nukkuu wiimein hienolle hietawuo-
teellensa; tai kuwaili hän itsensä paksukarwaiseksi karhuksi,
lepääwäksi jynkässä, sammaleisessa konnussansakuusten juu-
rien alla, jonka päällä talwen tuiskuawat myrskyt pauhaa.
Niin aatteli hän, ja silloin uni melkein aina pian painoi
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hanen filmäkantensa uneen. Samoin nytkin, koska hän
aatteli itsensä myyrän poikaseksi, rähmästelewäksi sywällä
maa-emon kohdussa.

Hän nukkui, mutta uni jatkoi hänen mielensä kuwai-
lusta. Koko hänen ruumiinsa, niin hänestä tuntui, su-
pistui äkisti hicnokarwaiseksi myyräksi, silmänsä käwiwät ko-
win pieniksi, mutta kämmenensä pullistuiwat senkaltaisiksi
bansikkaiksi, ja walmis oli myyrä, joka nummen kohdussa
kaiweli honkien juurien alla. Sillä hän möyrieli ja kai-
weli, kaiweli itsensä lopulta ylöspäinpitkin hongan lahon-
nutta sydäntä, ehti latwan »viimeiseen huippuun ja huomasi
nyt istuwansa keskellä tuulenpesää hienossa, sammaleisessa
karsinassa. "Tässä on minun hywä olla, tässä tahdon asua
ijankaikkisesti", aatteli hän, katsoa tirkistäen pienillä myy-
räsilmillään kammionsa pienestä akkunasta ulos. Iahän
näki allansa synkeän maailman käärittynä syksy-illan ikä-
wään hämärään. Hän näki Impiwaaran jyrkän wuoren,
mutta mittaamattomassa, mieltä polttawassa kaukaisuudes-sa, näki siellä iltaisten metsien keskellä tuon alakuloisen pir-
tin, ja wielä näki hän armaitten weljeinsäheittelewän kiek-
koa prowastin kanssa sumuisella, kaikuwalla aholla. Ia
häntä miellytti katkerasti itkeä, mutta kyynel ei tahtonut
juosta, waan pyöriskeli lewotonna lähteessänsä. Kohden
Impiwaaraa hän katseli: ja yli ahon ja wielä kappaleen
pitkin nummen pintaa oli lewitetty härjänwuotia, werisiä,
tuoreita, lewitettv pitkään riwiin, jota myöten hyppeli hu-
misewa kiekko. Koiwuisilla, tywistä wäärillä kangilla,wel-
jekset uhkeasti läimäytteliwät, mutta uhkcammin wielä iski
prowasti hengen miekallansa. Ia sitkeimmästä raudasta,
wanhoista hcwosenkengistä, oli tämä hengen miekka taottu,
niin kerskaili prowasti itse, ylpeästi heiluttain asettansa il-
massa, hciluttain ja kamautellen sitä wasten tuota tam-
mista uskonkilpeänsä, joka riippui hänen rintansa wasem-
malla puolella.

Hikipäin he mäikytteliwät, edestakaisin lenteli kiekko
heidän wälillänsä, ja kauas kuului kowa meno japaukkina.
Mutta wiimcin huomasi prowasti ettei kiekko ollutkaan ta-
wallinen kiekko, waan oli se punakanstnen aapiskirja, jota
weljekset käytteliwät kiekkona leikissä. Tästä julmistuipro-
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wasti, kirosi ja sadatteli, huutaen tuhannen tulimmaista
weljestrn päälle. Hän wiittasi läikkywällämiekallansa itään,
länteen, Pohjoseen ja etelään päin, huusi korkealla äänellä
"iijaa iijaa!" ja kaikista ilmoista läheni mustia pilwiä
myrskynkierroksissa, lähenihirmuisella wauhdilla kohden mur-
heellista Impiwaaraa. Tuli tuhansittain tuulispäitä, ja
weljesten ympärillä he töytäsimät yhteen kaikki ja tempasi-
wat heidät helmoihinsa. Ia pian kiiriskcli kuusi meljestä
tuulen sumilla korkealla ilmassa ylisniskoin sekawassa ry-
kelmässä. Niin käärittyinä tomuun ja pilwien sumuun
pyöriwät he winhasti ympäri kuin loinpuut pyörii, joita
kankurin wilkas käsi wiskelee. Katseli tuota kauhistuen
Lauri myyränhaamussa tuulenpesästä, kumartelemanhongan
latwasta. Milloin näki hän pyörimästäkierroksesta mie-
hen kouran pistämän ulos, milloin leuman niinkuin Ju-
hanin jykemä leuka, ja milloin taasen liehahti ylös karhea
tukka hänen katsantonsa ohi. Mutta kämäytti äkisti pappi
miekallaan masten tammistauskon-kilpeänsä, jasiirtyikohta
pilmipatsas, läksi kiitämään kohden hongistoa, jossa Lauri
kiikkui korkeassa kehdossansa, ja siitäpä pöllähtimät hänen
myyrasilmänsä pystyyn. Kuitenkin lensi tuima tuulispää
hänen ohitsensa, ja äkisti kuului ja äkisti maikeni taasen
weljesten surkea rääkkynä ja rähinä. Ohitse hän lensi,mutta
peloittamalla wauhdilla: metsä kohisi kuin tuhannen koskea,
kohisi ja ryskyi, ja honka, jonka latwassa Lauri tuulenpe-
sässä lepäsi, kaatui räikkynällä, jostamies, säikähtäen ko-
min, heräsi unestansa. Pahasti hän parahti, loistasi ylös
mättäältänsä ja huusi melkein itkewällääänellä: "auta, Ju-
mala, ihmislasta!" Kauan linjoitteli hän ympärillensä,
kohta muistamatta missä hän oli. Mutta wiimein asettui-
mat hänen aatoksensa entisille tiloillensa taas, Marsinkin
kun hän hawaitst wieressään kapineet: wäärän katajan,pah-
kamollon ja tuulenpesän, röyheän kuin Turkin keisarin
hattu.

Lopulta läksi hän, kirmcs kainalossa, kalutolalla, as-
telemaan kohden Impiwaaraa jälleen, päättäen ei milloin-
kaan enään kuwata itseänsä luontokappaleeksi, kun Jumala
kerran oli luonut hänen järkewäkst ihmiseksi. Niinmietis'
kelien, käyskeli hän eteenpäin; huomasi wielä kiwisenpolun
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»varrella pienen koiwun, joka hänen silmäänsä miellytti.
"Mitähän tuostakin tulis,— hywä kakkulakeppi",aattelihän,
iski kirweellänsä, ja oli miehellä seljassa oiwallinen kalu-
puu kakkulasauwaksi. Ja tällä taakan lisäyksellä hän läksi
taasen kulkemaan; ja hetken päästä seisoi hän nummella,
katsellen äkeänä ja äänetönnä wcljesten iloista leikkiä, tu-
lista kiekon heittoa. Kowin siinä iskeiltiin ja juostiin, ja
»voittajina taisteliwat Tuomas, Aapo ja Eero, jotka jo oli-
wat tarkoittaneet wastusmiehensä tarhan itäiseen päähän.
Mutta raiwattu tie oli loppunut, waihettiwat puolueet
asemia kiistassaan, ja weljekset Juhani, Simeoni ja Timo
rupesiwat pakenemaan kohden kotoa taas, waikka pinniste-
liwätkin wastaan woimiansa myöden. Waikeata oli was-
tustaa Tuomaan heittoa, koska kiekko loiskien ja parkuen
kirmasi esiin; waikeata kiekon, taasen tullessaan takaisin,
pyöriä ohi Eeron,ilman sattumista hänen saumaansa. Niin
siinä kamppailtiin, hikoiltiin ja kirkkuiltiin täyttä kitaa, ja
kamppausta katseli äänetön Lauri, seljassa Metsolan taakka,
katseliwat myös Killi ja Kiiski, istuen aina lähellä Juha-
nia, awaten tuolloin, tällöin leukojansa wilahtawaan hau-
koitukseen. Ia kirkkaana kaarteli heidän päällänsä syyskuun
taiwas, raikas koillinen hongistossa hymisi, ja korwessa,
kuiwan kuusen kyljessä,nakutteli punaharjainen, keltasilmäi-
nen tikka, ja wälistä helähteli hänen kileä ja kaunis ää-
nensä.

Juhani. Nyt annappas kurrast tulla ja saapa hän
seipäästäni otsikkoonsa, tietääkseen mistä hän on tullut.

Tuomas. Kas tuossa! Siinä heitto, joka soittaa
teidät aina Ilwesjärwelle.

Juhani. Sitä en juuri tahtoisi uskoa. Niin tuos-
sahan se makaa, weikkoseni, wallan koreasti. Mutta Her-
ran leimaus! nyt katso, poika, kinttus. Tuossa!

Tuomas. Lyö wastaan, iske häntä, Aapo!
Aapo. Meni kuin pääskynen ohitsenisuhinalla. Mut-

ta minä tiedän että Eeron kanki kajahtaa taasen. Juuri
niinkuin sanoin! Hywin isketty, Eero, hywin!

Tuomas. Kunnia Eerolle, kunnia korkea!
Juhani. Ilman sitä peewelm tiitiäistä siellä hän-

nässänne olisittepa jo metsän pohjassa, äijä-parat.
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TuomaS. Ota wastaan kurra, mies, ja älä siinä
löpertelekuin lapsi.

Eero. Heleijaa! Mcnecpä ohitsensa taas.
Aapo. Ei kohtaa häntä yksikään sauwa, eiyksikään.
Tuomas. Ei enemmin kuin lentäwää tähteä tai-

waalla. Weljet, mitä sanotte?
Eero. Aikapa siinä enään sanaakaan hiiskua, kun

juoksewat, hännät lurpassa, kadonneen lampaan jäljessä.
Tuomas. Lystiä! Laula, Eero, laula,iloleikkiä lyö-

dcssämme. Laula Rajamäen rykmäntistä, joka loiloitus ei
anna tätä heittoa perään, waan kestää meille wielä woi-
tonwirreksikin ahon toisella rannalla tuolla. Laula Mikon
ja Kaisan retkistä pitäjällä.

Eero. Ottoonhan laulua ja riemua, ja saakoot sau-
wamme wauhtia laulustani.

Rajamäell' korkealla
Asuu pariskunta,

Harjoitellen wirkaa wiisi,
Ammattia monta.

Mikko, ukko wiltti-hattu,
Kuoharina kulkee,

Usein pelimiehenäkin
Laattiata polkee.

Kantelee hän, kauppailee hän
Pikipalleroita,

Katsoo kaiwot, sulkee weret,
Wallnn kiltti noita.

Kaisa, akka nuuskanaama
Imeskelee sarwee,

Askarrellen saunanlöylyss',
Keskell' ämmäparwce.

Seuraa heitä poikaa wiisi
Kaikiss' matkan waaroiss,

Heikka, »vanhin, ratsastellen,
Keppihepo haaroiss'.
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Toinen poika, harjastukka,
Matti-nimen kantaa,

Maailma nimen "Mörökölli"
Weitiknlle antaa.

Sitten tulee kaksoispari,
Nalliaista kaksi;

Nuorimpansa kutsuu Mikko
"Pikkutallukaksi".

Siinä onpi rykmänttimme
Lähtemässä reissuun;

Walmihina wankkurit jo
Tunkiolla seisoo.

Karsitaan nyt kulkemahan
Mös, alas mäkii,

Kuohimahan, kuppaamahan,
Kauppoilemaanpikii.

Aisoiss' Kaisa nuuskanaaiua
Itse olla tykkää;

Mikko, purren mälliänsä,
Sauwall' perään lykkää.

Kuormalla on rattahilla
Kolme nalliaista,

Pikisäkki, sarwipussi,
Pientä kaikellaista.

Poika-nallit wankkurcissa
Kirkkuu kitaa täyttä,

Kaisa heille huutaa, kiroo,
Mikko nyrkkins näyttää

Edelläpä konillansa
Heikka-poika kaahaa,

Mörökölliwiimeisenä
Pullorattait' rahaa.
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Tullaan wiimein suureen kylään
Po"tit räikkyy, paukkuu,

Lapset parkuin piiloon juoksee,
Koirat kiljuu, haukkuu.

Onpa Mikkoon monen Hallin
Syytä katsoo karsaasi;

Uhattu on Mikon weitsell'
Lasta piimäpartaist.

Siitä talon koirat reuhuu,
Siitä lasten kauhu,

Rykmäntti kun Rajamäen
Astuu sisään pauhull'.

Laattialla lentoo juoksee
Heikka orhins kanssa,

Mörökölli jyrittelee
Pullorattaillansa.

Nytpä aika potkauksen
Antaa orhi hurja :

Pirstaleiksi Köllin rattaat,
Möräämähän kurja.

Tuima Kaisa tunkiolta
Ruoskan hirween tuopi,

Jolla Heikka-peijakasta
Ankarasti suomii.

Mutta tuolla kaksoispari
Kiskoo tukkanuottaa;

Heitä taasen nmorostansa
Kaisan hulja suoppaa.

Heikka woihkaa, Köllimöraä,
Rääkkyy nalliaiset,

Kaisa huutaa, lyöden jalkaans:
"Peikot, Mustalaiset!"
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Woittaisipa kirku tämä
Kurjet Pohjan soilla,

Woittais juoppo-waihettajat
Hewosmarkkinoilla.

Juhani. Mitä tuumiskelee Aapo siellä? Katso, poi-
ka, ettet teloittanut kiekkoani wisaista ja wahwaa.

Tuomas. Tuonnehan se kanerwistoon polulta pöl^
lähti ja Pysähtyi mielestäni lähelle tuota pientä närettä.—

Päiwää, Lauri!No miksi seisot tuossa noin äkeänä ja
äänetönna?

Eero. Mitä kuuluu metsästä, Lauri?
Juhani. Kysy häneltä. Siinä hän seisoo kuin en-

tinen Paijulan Heikki, se Myllymäen Hessu, röykkiö ken-
kärajoja seljassa. —

Mutta Aapo, Aapo, sinä peijakkaan
pokko, mitä kuhnailet siellä.

Timo. Tee joutua, tee joutua, Aapo-weljeni.
Juhani. Tirkistelee ja haeskelee siellä kuin kissa

poikaansa.....
"Tuuli se puhaltaa ja puunlatwat taipuu

Siirryppäs hieman tieltä pois, mun Kiiski-koiraseni, muu-
toin owat käpäläsi waarassa. — Kuuletko sinä? Pois
tieltä.

"Tuuli se puhaltaa ja puunlatwat taipuu,
Kultani ääni se kaukana kaikuu".

Jaa, jaa, Kiiski-parka, tässä ei auta armot. Kyllä sen
tiedät. Siinä mahdat istua ja haukoitella niinkuin par-
haiten maistaa. lörri sinä. Hehehee! Siinä saat istua
rauhassa ja katsella kurran juoksua. —

Mutta soikoon saa-
keli, ellei tässä kiekkoa löydetä! Etsimään sitä joka mies!

Eero. Tässä on kalu.
Tuomas. Saatappas se tänne peukaloni ja etusor-

meni pihtiin.
Aapo. Ia lähetä se heille oikein miehen kourasta.
Juhani. Juuri niin! täällä on myös wastassa mie-

hen kanki.
Tuomas. Pois alta, muutoin annan sulle sarwcn

otsaan.
Aapo. Ohipa se humisee!
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Eero. Woi, sä luho-wcikkoseni! miksi piekset tyh«
jää tuulta noin?

Juhani. Iske wastaan, Simeoni, läimäytä nurin
että tanner soi! Oh sinä nahjus itseäskin! No, Timo poi-
kani, katso että kankesi paukahtaa! — Peeweli sinun nah-
kaas! Tarwitsisitpa wiisiparia witsoja, werkkasen wekama!

Tuomas. Mars waan!Eihän siinä muuta. Mutta
saatctaanpas Rajamäen-rykmentti kylästä ulos. Muistat-
han, Eero, kuinka Hemmon sauna sawuaa?

Eero. Mutta sana kulkemahan
Eipä ollut myöhä:

Tullut onpi Kuppa-Kaisa,
Hemmon sauna ryöhää.

Kohta ämmii sauna täysi
Joka ilmasi' neljäsi';

Maailmat kumoon juttclewat,
Sata sarwee seljäss'.

Kaisan huulet massahtelee,
Napsuttelee kirwes,

Kreeta-muori Kaisan kynsiss,
luttuu hampaat irwiss'.

Mutta tuolla tarhan puoless',
Mikä pauhu? Heisaa!

Kyltät, kaltit saarnaileewat,
Pikku-porsaat weisaa.

Miksi kyltät rähisewät?
Miksi naskit kirkuu?

Katsos: läätin owen alla
Mikon weitsi wilkkuu.

Hywin Mikko kaikki teki,
Kaisa hywin kaikki;

Sitten akka niinkuin ukko
Harjaisin naukkii.
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Sitten taasen kulkemahan
Kohden kylää toista;

Mikko, aina lysti-poika,
Lähtömarssin soittaa.

Aisoiss Kaisa nuuskanaama
Itse olla tykkää,

Mikko, purren mälliänsä,
Sauwall' perään-lykkää

Tuollapa jo retkeilewät
Uuden pellon alla,

Koirat heitä saattelemat
Kiiwaall' haukkinalla.

Nallit winkuu,Kaisa kiroo,
Möraä Mörökölli,

Mikko koirii kiwittelee,
Santa tiellä pöllyy.

Mutta wiimein loppu tulee
Hirweest' pauhinasta,

Kotihin jo koirat käywät
loukkoo saattamasta.

Loppunut on lasten tuska,
Kurjain itkuhyrsky,

Koska onpi ohimennyt
Majamäen myrsky.

Kerran wiel' tok' rähinätä
Korppimäelt' kaikuu;

Ukon-ilma pakenema
Taiwaan reunall' raikkuu;

Niinpä hirmurykmäntistä
Laskettelin laulaa;

Aika onpi kastamahan
Lauluniekan kaulaa.
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Siihen loppui Eeron laulu, loppui myös teiskaus
wvimihin kosewa; ia aurinko waipui länteen sammaleisten
mäntyin kohtuun. Hikisinä asteliivat wcljekset nyt kotia,
niin »voittajat, Tuomas, Aapo ja Eero, kuin woitctul,
mutta wiimeisenä käyskeli Lauri, olalla waltaincn taakka.
Siitä tultuaan pirttipihalle, asettuvat he padan tulelle
lihaa täynnä ja keittiwät sitä. Rupesiwat he yhteisesti
atrioitsemaan; mutta Juhanin, Simeonin ja Timon oli
nicltäwä härjänlihaa peloittawa mitta, kymmenen naulaa,
niinkuin leikin alkaessa yhteisesti määrättiin. Ilman ar-
moa täytyi heidän tehdä tehtäwänsä, kun Tuomas heidän
edessään uhaten seisoi. Jalosti he puriwat ja nieleskeli-
wät, waikka usein hyökkäsikin heidän watscmsa wastaan ja
silmänsä weriponnistuiwat. Täyttiwät wiimein määränsä
Simeoni ja Timo, ja silloin he, puhkaten ja surkeasti ir-
wistäen, astuiwat wiipymättä pirttiin ja kaatuiwat nukku-
maan kaislllisille wuotcillmsa. Mutta hetken wielä wiipyi
tuikeassa atriassaan Juhani, waikkahän ahkeraankinpureksi
ja jäyräsi. Äänetönnä, katsahdellen kankeasti korpeen alas,
istui hän kannolla ja söi, wiyaisena, warsinkin kuullessaan
Eeron wäkiwaltaista naurun tirskumista. Lopulta nielaisi
hän wiimeiscn kerran, ja kaswonsa pullistumat ja punrh-
tuiwat hirmuisesti, mutta alaspa lotkahti kuitenkinkurkusta
pala, puoleksi purtu. Ia silloinpa hän wiipymättä, puh-
katen, surkeasti irwistäcn ja pidellen watsastansa, astui
wääntäin pirttiin ja kaatui nukkumaan kaislaiselle wuoteel^
lensa; ja seurafiwat häntä myös muut weljct yölliseen le-
poon.

Koska he wiimcin aamulla heräsiwät sikeästä unes-
tansa, seisoi pirtissä lautamiesMäkelä wierasmiehenkanssa.
Tuli hän Wiertolan Herran lähettämänä, käskien heitä ke-
räjiin härkien surmaamisesta. Äänetönnä tuijoitcllen kuul-
teliwat weljekset lautamiehen käskyä, nousiwat tuosta wih-
doin, pukiwat päällensä, wähitellen seljiten unen häiriöstä.
Kyhneili tukkaansa äkeä Juhani ja lausui moriscwalla ää-
nellä.

Juhani. Tämä on ankara asia; olihan siinä kil-
pana seitsemän henkeä. Ia mitä on tuhannen nautaa yh-
den ainoan miehen werosta?
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Mäkelä. Härjat käyskeliwät koreasti Wiertolan o-
malla, aidatulla maalla.

Juhani. Mutta karhu, joka on seka ihmisen että
harjan wihamies, kaiken esiwallan wihamies, ei käyskelek-
kään yhtä koreasti, tultuansa Wiertolan herran maalle,
waan pistää koreasti poskeensa niin herran kuin minun it-
senikin ja Mäkelänkin; ja kaikki olemme, toiwonminä,kal-
liisti ostettuja sielu-parkoja. Katsokaas tuota paikkaa. Ai,
ai, Mäkelä! täällä on tallessa monta koukkua, punttia ja
pykälää, täällä hampaan kolossa, ja milläpäkerran koreasti
kylläkin tukkeen Wiertolaiscn kidan. Nyt en niitä mieli
juuri ilmoittaa, mutta tuomarin edessä hellitetään täältä
yhtä ja toista, aina kuinka asiat waatii, asiat ja asian
haarat.

Timo. Emme oletkaan juuri kakaroita keräjä-asiois-
sa. Astuimmehan esiin, Jumala paratkoon, parhaina pok-
koina siinä ankarassa prosessissa, jonka Koiwulan Kaisa
nosti lapsen elatuksesta. Ainapa muistan wielä kuinka
huudettiin: "Juhani Juhanin poika Jukola ja hänennuo-
rempi weljensä Timotceus!"

Juhani. Timo waikene, waikene paikallakuinmyy-
ränpoikanen. — Niin, Mäkelä, asia on sitä laatua, juuri
niinkuin sanon.

Mäkelä. Ette siis yrittclekkään maksamaan hywällä
Wiertolaisen wahinkoa?

Juhani. Ei äyriä, ei äyriä, ci yhtään kruunun
äyriä! Me seisomme oikeuden kannalla, ja wiimein on
meillä woitto waikka mätänis.

Mäkelä. Mutta olenpa kuullut, että syödääntäällä
lihaa kuin kekrinä waan. Mitä lihaa mässätään täällä niin
runsaasti?

Juhani. Härjänlihaa, härjänlihaa, Wiertolan här-
kien muhkeata lihan. Eikä oletkaan meillä juuri tapana
mässätä, mutta syömme noin waan koreasti, niin paljon
kuin kristillisen ihmisen nälkäiseen maaruun mahtuu.

Mäkelä. Koskitte siis kuitenkin lihoihin, joiden
kanssa, niinkuin lause on omista suistanne kuulunut, ci ol-
lut teidän mitään tekemistä.

Juhani. Lihat olisiroat muutoin mädäntyneet ja le«
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wittäneet syhelmät ja syymät, rutot ja nipitaubit ympäri
koko Suomen. Mutta mehän pelastimme isänmaamme sel-
laisesta surkeudesta. Ia jos taasen kysyisitte, miksi emme
selkämme wissimmän wapauden tähden kuopanneet lihoja
maan sywyyteen, — joka oliskin oikean tomppelin kysy-
mys —

mutta jos niin kysyisitte, niin siihenpä wastaisim-
me nain: Me emme tahtoneet tehdä niinsuurta syntiä, me-
nettäen isäinmaaltamme ja esiwallaltammc niin woimallis-
ta, mehukasta särwintä kuin härjänliha, warsinkin muistel-
lessa kuinka moni poika on tänäkin rouonna saanut purra
männyn kylkeä kuin pukki.

Mäkelä. No, totta sanoen, niin oikeinpa teitte, kor-
jatcssanne mitä Wiertola ylpeästi hylkäsi. Siinä on sen
kysymyksen ratkaisu; mutta mitä koskee warsinaisccnseikkaan,
wahingon palkintoon, niin pelkäänpä että se teiltä wiimein
kiskotaan ulos.

Juhani. Ei leikin, ei leikin. Menkööt ennen tan-
teret ja talot aina nurkkakiwiin asti.

Mäkelä. Minä olen tehnyt työni ja sanonut mitä
asiasta uskon. Hywästi!

Juhani. Sanokaat uskonne wielä toisestakin asi-
asta. Mitähän proroastimme meistä aattelee tähän aikaan?

Mäkelä. Siinä kohdassa hotiscc maailma hirweästi,
mutta mainetten huutoihin ei olepaljon luottamista. Mutta
yhden asian taidan teille kuitenkin warmaan wakuuttaa,sen
nimittäin, että prowasti on teidän tähtenne kmvaassa kes-
kustelussa piispan kanssa ja että piispan toimesta tulee
kohta pitäjäämme kasakkaa.

Juhani. Karasoo!
Mäkelä. Niin, wiisikymmcntä hewosta ja miestä.
Juhani. Karasoo! Kasakkojen piikkejä on Suomen

poika ennenkin taitellut.
Mäkelä. Ikäwä asia ainakin. Mutta eihän tuo

kuitenkaan ole niin hirmuista kuin huudetaan. Olisko tä-
mä enään laitaa? "Komppaniakasakoita, pöllyäwäkomppa-
nia keihästettyjä kasakoita, hosurit muassa". Niin, mitä
mä tuommoista joutojuttua uskoisin. Wiisikymmentä miestä
tulee, ei enemmin.

Juhani. Anna heidän tulla.
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Mäkelä. Sinäkö niin sanot? Junkkari! Ia minä
kun antaisin wiisi plootua päästäksemme heistä, päästäk-

semme häpeästä. Mitä hulluuksia! Sotawoimia pitäjääni?
me seitsemän miehen tähden? Hulluuksia,hulluuksia! Mutta
niinhän on piispamme toimittanut.

Juhani. Hywin kaikki!
Mäkelä. Pahoin, pahoin, peewelinpahoin. Mutta

hywästi nyt!
Juhani. Jumalan haltuun, Mäkelä! ja sinä, Ka-

rilan Taawetti, mene Herran huomaan ja nimeen.
Tuomas. Oliskohan tuossa aihetta?
Juhani. Kas niin, pojat! Neljäkymmentä härkää

ja komppania kasakoita! Ota minua kohtuus, Ilwesjärwi!
Aapo. Epäilenpä kowin....
Juhani. Neljäkymmentä härkää ja pataljoona ka-

sakoita, hosurit muassa, mulkosilmäiset hosurit! Ota minua
kirkkaasen kohtuus, järwi!

Aapo. Malta mieles, mies, ja älä riehu.Juhani. Sinä kuulit mitä hän sanoi.
Lauri. Hän walehteli. Sen näin hänen silmis-

tänsä, waikka kocttikin ukko ottaa päällensä wallan totisen
muodon. Hän walchteli; sen wannon minä.

Aapo. Suuri junkkari koko Mäkelä. Kasakoitapan-
takoon liikkeille Karjan ryöwäriä ja Nurmijärwen roswoja
warten, waan ei kohden kunniallisia miehiä, joiden papin-
kirjassa ei löydy wielä yhtään ainoata häpeän pilkkua.
Mutla Mäkelä on suuri junkkari.

Tuomas. Ia kuitenkin aina kunnian ukko.
Aapo. Kunnian ukko, rehellisyys itse, mutta woipa

hän sukkeloita, koska hän waan tahtoo, ja hienolla, hie-
nolla tawalla, ettet tiedä asioistakaan ennenkuin pyristelet
hänen »verkossansa. Ah! olis siinä rinnassa kylmä sydän
ja pahansuopa mieli, niin woittaispa hän itse perkeleenkin
pimeyden juonissa. Mutta nyt hän suo ja tekee paljasta
hywää, waikka sommaileckin tuolloin, tällöin oikein riiwa-
tusti. Ah sinä! kuinka sowititkin fanas ja lausees tässä
historiassa. Eihän ilman, etten hieman kömmähtänytmi-
näkin.

Juhani. Minähän, poika-parka,peljästyinperinHu-
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kille tuon suurikelmin jaarituksista; mutta nytpä huomaan,
että kaikki oli puhdasta waletta. Kasakoita tänne? Mitä
wielä? Hähhäh!

Aapo. Mutta olipa siinä sutkausta suurustan alle.
Meneppäs jo, Lauri, ja tee walkea tuonne keitinkiwen juu-
relle; sillä watsa sanoo että atrian aika lähestyy.

Läksi Lauri ulos aholle, teki lcimuawan tulen, jahet-
ken päästä astuiwat muutkin pirtistä ulos, asettiwat it-
sensä keitinkiwen ympärille; ja keitettiin taasen murkinaksi
padallincn tuoretta lihaa. Ruwettiinpa atrialle, mutta Ju-
hania, Simeonia ja Timoa ei miellyttänyttänäpänähärkä.

Eero. Syökäät lihaa, pojat. Juhani, syö häriän»
lihaa.

Juhani. Syö itse!
Timo. Minua ei miellytä tämä härkien lihawuus,

ei sitä wastenkaan.
Simeoni. Tunnenparoäristyksen syntisessä ruumiis-

sani, koska heitän silmäni tuonne pataan.
Timo. Söisinköenää koskaan tuoretta lihaa? Pois se!
Juhani. Niellä kymmenen naulaa harjastamakoon-

sa. Kymmenen naulaa! Suttahan se muistuttaa. Mutta
nyt olen saanut tarpeikseni, ja suljettu on elämäni tie,
koska ei enää liha maista. Ia lihan, lihan nojallahan
on meidän täällä elcttäwä. Mutta nyt on mielestäni tuo
pata kuin mustia sammakoita täynnä. Ah! ei paljonpuutu
etten itke.

Timo. Mitä auttaa itku? Nsko minua, niin en ole
tuhrinut silmiäni sitten kuin emo-eukkoni haudalla, koska
muori peitettiinmaan mullan rakoseen, silloinparoähänpi-
hauttelin. Muutoin,koska poika-rässyä kowan onnen päi-
wä uhkaa, niin aattelrnpa aina: eihän tuosta kuolemata
»vihaisempaa tule. Mitä suremme? Aika antaa uusianeu-
woja.

Juhani. Oikein! Sen tempun näytän teille kohta,
näytän, peijakas wie! Sillä tähän pääkalloon syttyy pieni
aatoksen kipenä. No, noh! Ei se tyhmä päätään, ei se
tyhmä päätään ole juuri tyhmin tyhmä. No, noh! Aatok«
seni kipenä syttyy.

Timo. Mimmoinen kipenä?
14
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Juhani. No, noh!
Timo. Mimmoinen kipenä?
Juhani. Ehkä owat täällä kaikki kotona. No, noh!
Timo. Oletko keksinyt keinon?
Juhani. Onhan tässä, Herran nimessä, terwas-

kantoja kuin mustia tonttuja tuhansittain ympärillämme.
Timo. On kyllä. Mutta mitä autuutta antaameille

terwaskanto?
Juhani. Sinä heikko-uskoinen sielu-parka. Kan-

noista keitämme kihisewää terwaa, tcrwasta pikiä, kiiltä-
täwänmustia lohkareita, joista saamme rahaa. Sen konstin
tunnen yhtä hywin kuin Rajamäen Mikkokin. Mutta kii-
tos Eerolle, joka eilen hänestä loiloitteli ja saattoi nyt mie-
leeni tämän tcyvaskanto^keinon; sillä keinoa muuta ei löydy
meillä rahansaantiin. Otuskin metsissämme wähence joroä-
henemistään, ja rahaksi käytettynä eipä riittäisi se leipään
ja muuhun särpimeen, koska lihasta kerran, niinkuin luu-
len, olen ottanut ikuiset jäähywäiset. Mutta kaikki nyt
palkitsee piki ja terwa. Ottakaamme Mikosta waari, Mi-
kosta waari.

Timo. Ottakaamme niin. Mutta siihen pitäis sit-
ten myöskin yhdistää tuo Mikon toinen »virka, jos uusi
elämämme leiwillc lois. Minä kyllä tiedän, että kissa pis-
tetään nahkahihaan ja koira nelikkotynnöriin, jos heistä
kunnon tawalla pohdin otat, mutta siinä tarwitaan wielä
monta muutakin wiisautta. Ja se wirka pidetään wähän
niinkuin häpeällisenä. Muistakaamme se kanssa.

Juhani. Mene sinä hiiteen kuohariroeitsinesi!Minä
poltan tenvaa, minä, ja keitän pikiä; ja sinun pitää wielä
näkemän kuinka pikikäärämistä rahasummia kiepataan. Aapo,
mitä aattelet tuumastani?

Aapo. Olenpa suä aiwossani aprikoinnut, eikä ole
se juuri ilman järkewyyttä,mutta leipää ei helli siitä kyl-
liksi. Kaikkein wähimmin woimme rikasten herrojen kanssa
lakia käydä pikijähkäleittenperustalla. Ia onnettomat olem-
me, jos käymme wiimcin asiassa alle!

Juhani. Niin, niin; mutta mitäs tehdään? Oike-
uttansa kukin täällä etsii.
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Aapo. Tehtaamme sowinto ja heittäkäämme keräjän-
käynti.

Juhani. Poika! millä sowitamme Wiertolan tuli-
sen herran ja maksamme härkänsä?

Aapo. Eihän riita siihen piki, ci terwa eikä met-
sän otus, joka jo wäheneekin peloittawalla tawalla. Mutta
katsos nyt, kuinka syntyy aatoksesta aatos ja sanasta sana.
Koska haastelit terwaskannoista, niin johtui mieleeni Ju-
kolan äärettömät salot, sen tuuheat koiwistot, männistöt ja
kuusi-metsät. Woihan seitsemän miestä kaataa kaskea kym-
menet tynnörin-alat muutamana päiwäna. Kasken pol-
tamme, kylmämme ja leikkaamme wiimcin ja jywät wiem-
me härkien hintana Wiertolaan, jätämmekuitenkin aittaam-
me osan omiksi tarpeiksemme. Ia siinä on leipää heille,
joita liha ja weri peloittaa. Taasen mitä Wiertolaiseen
koskee, niin ellei härkien hinnaksi riitä ensimmäinenhuhta,
niin tekee sen toinen, tekee kolmas kaikitenkin. Mutta siksi
kuin wilja lainehtiihuhdassamme, puristelemmekaikin woi-
min metsän antimuoria; ja teille kolmelle maistaa lihakyl-
läkin wielä. Niin kuluessa kahden wuoden; mutta koska
huhdassamme seisoo walmiina teräinen laiho, niin aumoja
rakentelemme ja riihiä kolkkeilemme, no niinhän silloin työk-
sentelemme kuin oikeassa talossa. Mutta katso: jos pää-
tämme astua moiseen juoneen, niin lähteköön meistä kii-
reesti yksi tai kaksi tuon Wiertolan kanssa keskustelemaan,
ja luulenpa että hän wiimeinkin lauhtuu ja päättää odot-
taa satoa huhdastamme; sillä häntä sanotaan kuitenkin wä-
hän kelpomieheksi.

Tuomas. Sitä neuwoa kelpaa harkita.
Juhani. Kelpaa tosin. Onpa se neuwo kotoisin

miehen kallosta, waan ei hatsaleen ämmän Pääkkösestä.
Aapo. Sitä harkitkaamme, ja huomenna päättyköön

mitä päättyy.
Meni päiwä, tuli yö ja nousi taasen toinen päiwä,

ja päättiwät weljekset seurata Aapon neuwoa. Kaksi heistä,
Juhani ja Aapo, läksiwät puhelemaansowinnon kieltä Wier-
tolan kiiwaan herran kanssa. Mutta pian muuttui liepe-
äkst peljätty herra ja mieltyi wartomaan wahinkonsa pal-
kintoa mainiosta huhdasta. Miksi ei olisi hän suostunut
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kauppaan, koska Jukolan jylhissä metsissä monenkaltaiset ja
summattomat hyödyt oliwat hänelle tarjona. Mutta wal-
lan tyytywäisinä kääntyiwät weljekset takaisin kartanosta,
saattaen kotiansa iloisen sanoman.

Meni taasen päiwiä kaksi, kolme ja läksiwät weljekset
miehissä metsään, kiiltäwät kirweet olalla, mutta, kourassa
wesuri, wanha katkennut sirppi, asteli wiinleisenä Eero.
Määrättiin huhdaksi awara, päiwänkaltcwa ja tuuhea-män-
tyinen mäki, jonka yläpuolella nähtiin korkea hongisto. Ia
niinpä kasken kaataminen aljettiin: kirweet paukahteliwat,
metsä kaikui, ja rytinällä kaatui mänty männyn hartioille.
Mutta aina edellä riensi Eero, leikcllen poikki wesurillaan
taipuwia sitkeitä wesoja. Niin kaatui ryhewätämetsää usea
tynnörin-ala, ja ympäri tuoksusi wihcrjän hawun ja tuo-
reitten lastujen raikas haju. Ia siinä nyt makasi päiwän-
rinteisellä mäellä Impiwaaran kaski, ankaran awara; tus-
kin oli nähty sen wertaista ennen. Ia työ oli tehty wii-
den syyskuun päiwän kuluessa. Siitä lcpäsiwät he ma-
keasti taasen pirtissänsä, kuorsaten kolme yötä ja päiwää.
Mutta koska ruumiinsa oli tarpeeksi lcwännyt, läksiwät he
ulos ajoreitillensä kellastuneisin metsiin. Iymisewia mäkiä
he samosiwat, samosiwat korpia koleita, kiehtoen tarkoilla
luodeillansa Tapiolankarjaa tulewan talwen waroikst. Mutta
kowin jo rupesikin wähcnemään metsäwilja noissa tienoissa
Impiwaaranympärillä; ja aika oli jo weljesten käydä koke-
maan toisenkaltaista elonkeinoa.

Talwi tuli, lumi peitti maan, aholla kiertoili winkka
tuuli' ja rakenteli kinoksia wasten pirtin seiniä. Mutta
pirtissä, parwen hiottawassa lämpymässä oljenteliwat wel-
iekset, lewäten menneen kesän monesta puuhasta ja wai-
wasta. Ahkeraan he kylpeiliwät, hauteliwat jäseniänsäpeh-
meillä wihdoilla herttaisessa löylyssä. Humisten kuumalta
kiukaalta kohosi löyly, hajosi kiiriskellen ympäri huonetta,
tunkeusi wiimcin reisistä ulos ja haihtui kylmän-kiljuwaan
ilmaan, alakuloisen, waalean taiwaan alle. Niinpä kaisla-
wuoteillansa wiettiwät uniset miehet sekä päiwät että yöt.
Siellä he monenakin talwi-yönä katseliwat pienestä akku-
naläwestänsä kelmeitten rewontulten wälkkynätä Pohjosessa.
Silloin tuolla wuoren harjulla, partaisten kuusten takaa,
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kajasti kauas-haamoittawa kaari. Siellä saihkyen ja ääne-
tönnä soitto syttyi ja sammui ja syttyi taasen, tuli tulta
ajeli, ehtien aina Pohjolan waljulta portilta ylös korkeu-
den kumoon, ja wälimmiten wawahteli ympäri taiwasta
himmeä walo. Tuotapa leikkiä katseliwat weljekset pirttinsä
parwelta, ihmetellen ja arwellen tuonne, tänne tämän juh-
lallisen ilmiön alkua ja syytä. Mutta he nrweliwat ja tuu-
miskeliwat turhaan.

Silloin, tällöin läksiwät he kuitenkin lyhykäisenpaiwän
waljetessa ulos tuulien temmellykseen, läksiwät hiihtelemään
liukkailla suksillansa halki hyyrteisten metsien. Ia miten
onnistui, saawuttiwat he milloin wilkkaan teeren, milloin
harmaakarwaisen orawan ja milloin Metsolan asujamista
jonkun muun. — Kohtasiwat he korwessa ilweksen pyöreät
jäljet, jotka somana wiiwana juoksiwat pitkin hankea, ja
kiihtyi heti wimmatusti koirien into, joka näytti, ettei otus
heistä kaukana kaarrellut. Pian kuului Killin ja Kiiskin
wingahtelewa haukun!a, ja kiiwaasti siirtyi ajo, kiiwaasti
riensiwät myös wcljekset sen jäljessä. Halki korwen nyt
kaahattiin, korwesta kiwistä mäkeä ylös, ja kallioitten kyl-
jista piestiin lumi ja sammale kauas. Edellä karkasi il-
wes, jonka silmät kirkkaina wälähteliwät,kirkkaina kuinkaksi
peiliä päiwäisen palossa. Häntä wainosi koirien kiljuwa
kiukku ja suksien suhinalla seitsemän miestä. Nyt winhasti
kirmaistiin Kamajan korkeata harjannettamyödenlounaasen
päin, jostapäiwän riutuwa tähti kuusien wälistä kuumoitti
heitä wastaan; ja raikkui oikeallapohjoiset alankomaat, raik-
kui wasemmalla eteläiset alankomaat, kun Killi ja Kiiski
ilmoittiwat tulta-hengittäwänkimmansa. Mutta pysähtyi-
wät äkisti kilpailewat äänet, koska wääräkynfinen ilwcs
waaran kowimpana hetkenä kiipesi nopeasti ylös kuusen lat-
waan. Mieluisasti otti kuusi hänen helmaansa, mutta ei
kuitenkaan woinut häntä kuolemasta suojella. Siinä reu-
huiwat koirat, kärkkyen leimuawilla silmillä ylöskorkeuteen,
josta hiljainen murina kuului, ja kuusi rawisteli tukkaansa,
uhaten wainoojia. Mutta pauhinalla, räiskynällä rynkas^
wät wcljekset hiihtäen esiin, ja tulena heidän poskensa hoh-
tiwat ja rinnat lichtoi. Silloin lausui Tuomas: "nyt hil-
litkäät koiria,, weljet, pääseniästa waaralliseen taisteloon,
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jossa pian heidän mahansa »viillettäisiin". Niin hän lau-
sui ja kohta iskiwät muut kouransa lujasti koirien turk-
kiin, koska Tuomas tuikkunsa ojensi ja ampui. Alas kel-
lchti kuusesta werincn ilwes, ja koirat kohta kiljahtaenreu-
tomaan, päästäkseen uhrinsa kimppuun, mutta ctwätpä pääs-
neet kuitenkaan. Makasi nyt lumisella tanterella ilwes,
teiskaten ja temmeltäin, ja kaikkialle temmoilihän kynsilläni
sä teräwillä. Mutta toinen luoti hänen tuskansa lyhensi,
läwistäen aiwot, ja hän raukeni. Silloin kuusi uhaten ra-
wisti kihariansa kerran wielä ja kylwi alas latwastansa
kimmeltäwää lunta kuoleman poikansa peitteeksi, koska weren
kuumassa wirrassa pakeni sydämestä raitishenki jahälweni
höyrynä ilmaan. Ia niinpä loppui waltainen ajo tuolla
Kamajan kuusisella mäellä, jonne luoteisesta haamoittilm-
piwaaran wuori ja himmeänä kantoinen aho sen alla.
Sinne nyt weljekset iloisina saaliincnsa taasen iskiwät
suuntansa.

Niinpä hyyrteisissä metsissä hiihtcliwat he mäkiä ylös
ja alas, hiihteliwät tasaisia tantereita; ja kauas paistoi
miehen awoin ja ruskea rinta. Niin heidän aikansa wiet-
tyi, enimmin kuitenkin pirtin lämpymässä, koska säteetön,
unelias aurinko wiipyili etelän helteisessä maailmassa.
Kauas oli se siirtynyt, elon tulinen lähde; tuskinpa se erää-
nä päiwänä cnään nosti otsansakaan ylös metsien sinisestä
helmasta. Mutta silloinpa se samassa kääntyikin ja alkoi
taasen matkansa Pohjolaan.

Kesä oli tullut, kaski karsittiin; ja kuumina poutapäi-
winä kuiwi summaton risurykelmä, ja polton-aika lähestyi.
Mutta rajanaapureille sanomaa saattamatta, kelienkään tie-
toa antamatta, läkfiwät weljekset polttamaankaskeansa. Tuli
pistettiin warwistoon ja ankara liekki kohosi jyrinällä kor-
keuteen ja pian pyöriskeli ruskea sawu aina pilwien ää-
riin. Eteenpäin retkeili palo, ja tuhaksi poltti se kasken
auringon heleässä paisteessa. Mutta ei se tyytynyt aino-
astaan kasken risuun ja puuhun, waan rynkäsipä myöswii-
mein jylinällä hongiston pylwässaliin. Silloin weljekset
kauhistuen riensiwät kaikin woimin wastustamaan walla-
tonta woimaa: he lakaisiwat ja pieksiwät kanerwaista tan-
nerta, ja heidän kuusiluutansa milloin wäikähteliwät, win-
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gahteliwat ilmassa, milloin löiwät raskaasti maahan, että
humahteli saniainen mäki. Mutta tuostapa ei kuitenkaan
riehuma liekki ottanut masentuaksecn, se kiirehti yhä waan
pohtaen eteenpäin. Huusi wiimein Juhani korkeallaäänellä:
"housut kouraamme joka mies, ne kastakaammelähteesen ja
niillä kuloa huhtokaamme!" Tempastwat he päältänsä hou-
sut, upottiwat ne helluwaan, kylmään lähteesen ja rupesi-
simat huhtomahan, peittoomahan nummen palawatapintaa.
Korkealle singahteli tulinen tuhka ja noki, maa tömisikuin
joukko ratsastajoita olisi kiitänyt täyttä laukkaa sen ylitse;
ja hämmentyiwätpä hurjat loimot. Mustina kuin murjaa-
nit, ja uistellen hiessä kaatuiwatmiehet woimattomina alas
maahan, puuskuttaen, huohoittaen tulisesta leikistä.

Mutta puhtaaksi oli palanut kaski, joka kylmettiin ja
kynnettiin, risu-äkeellä karhittiin seitsemän miehen moi-
malla, ja wiimeiseksi luja aita pantiin sen ympärille; ja
ennen talwen tuloa rehoitteli huhdassa oiwallinen oras.
Mutta aitaanpa jätettiin sopimia läpiä ja reikiä, joihin ra-
kettiin raskaita loukkuja monen jäniksen kuolemaksi.

Kymmenes Luku.
Kului päimiä taasen, tuli toisen kesän leikkuu-aika, ja

huhdassa kiikkuili laiho loistoisa ja uhkea, jonka mertaista
tuskin oli nähty. Silloin wcljekset säteilewän auringon
helteessä leikkasimat huhtansa; ja pian oli muuttunut kuhi-
laiksi läikkymä olki. Mutta mähitellen katosimat kuhilaat
taasen, siirrettyinä pirttiin. Siellä pärmen lämpymässä
milja kuimattiin, alhaalla seinään lyötiin ja puhdistettiin.
Ia oli wiimein huhta ihan lakea, jymät korjatut, joista
suurin osa miipymättä saatettiin Wiertolaan, mutta omiksi
tarpeiksi jätettiin kuitenkin kaksikymmentä tynnöriä. Tuli
nyt jymien kautta maksetuksi noin puolet meljesten makset-tamasta; ja lupasi Wiertolainen kuitata heidän melkansa
kaiken, jos heittäisimät huhdan hänelle kerran kauralla mil.
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jeltäwäksi, antaistwat hänelle Jukolan metsästä hirret uu-
teen, uhkeaan riiheen, ja saattaisiwat takaisin neljäkymmentä
härjänwuotaa. Ja weljekset suostuiwat kauppaan.

Niin oliwat he pääsneet kiusallisesta seikasta, joka
kuitenkin oli saattanut heidän aittaansa jywiä enemmin kuin
tulewan talwen tarpeiksi. Mutta toi se heille wielä tär-
keämpiäkin kohtauksia. Tuosta wiljasta, noista pulskeista
huhtajywistä lennähti Juhanin aatos wiinanpolttoon ja
kohta suostui hänen tuumiinsa myöskinTimo. Muut tuota
yritystä alussa kyllä iskiwät wastaan, mutta woittipawii-
mcin Juhanin ja Timon tahto. Juhani lausuili, kuinka
uninakin, jos sitä taidolla ja kohtuudella nauttii, on iloksi
ja onneksi, etenkin heille, kaarnccnpoikasille synkeässä sydän-
maassa. Ia käwiwät he juoneen, rakenfiwat pienenkölsän
sudcntarhan ojankoon ja saattoiwat sinne Jukolasta wanhan
wiinapannun; sillä nahkapcitturilla itsellään ei ollutkaan
waroja wimankeittoon. Mutta nytpä Impiwaaran ojalta
sawu suitsuilemaan taiwahalle; ja runsaasti antoi keitto
kirkasta wiinaa.

Rupesiwat nyt weljekset huwittelemaan itsiänsä, nauk-
kien päiwät aamusta iltaan, ja heidän aikansa meni kuin
wirran juoksu. Ia kahden, kolmen päuvän päästä jo kai-
kui heidän konvissaan lakkaamaton, humisewa soitto, kuin
kaukaisen pasuunan ääni, ja iloisesti pyörimaailma ympäri
heidän silmissänsä. Paitasillaan he oljenteliwat pirtissä,
josta alati kuului hirroeä meteli ja loiloitus, milloin taa-sen painimisen jytinä, milloin tappclukscnkin rähinä ja jyske.
Silloinpa usein lennähti äkisti pirtin jykewä owi auki ja
kaappasi ulos mies miten jaksoi ja samoin hänen perässänsä
toinen, wilkkaistcn kaikin woimin. Umpäri huoneen juos-
tiin, ja kelkkui paita, lyhyt, neljäniitincn, ja wilahteliwat
ruskeat koiwet. Niin kirmaistiin, kunnes iskettiin yhteen
tai kunnes muut weljekset riensiwät wäliin sowintoa ja rau-
haa rakentamaan. Siitä astuttiin miehissä pirttiin taas,
ryypättiin ystäwyyden ryypyt ja laulettiin iloinen laulu,
wallattomasti loiloiteltiin.

Lauri yksin ei liittynyt tuohon hummaukseen. Muis-
tellen hurjapäistä humalaansa Hiidenkiwellä, oli hän teh-
nyt päätöksen jalon ja Pyhän, etteisinä ilmoisna ikänälas-
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kisi huulillensa juowuttawaa juomaa; ja pitihän myös pää-
töksensä. Nyt hän äänetönnä käyskeli metsissä, katsellen
puitten wääriä, haeskellen kalupuita talon tarpeiksi. Ah-
kerasti askarteli hän myös huhdassa loukkuincnsa, ja usein-
pa sieltä palasi hän, kantaen jänön poikaa pullistuneessa
pussissansa. Tapahtui kerran, koska hän taasen asteli kat-
somassa pyydyksiänsä, että hän loukussa näki erään ruskean
eläwän. Tyytywäiscnä lausui hän: "Jumalan kiitos että
ketun sain!" mutta pian kuultiin jälleen hänen suustansa
karhea, morahtawa huuto: "Wiertolan ruskea kissa jasaa-
tana!" Niin hän huusi, wiskasi kissan wihaisesti metsään,
wiritti loukun ja läksi taasen kulkemaan satimillensa ja tee-
rentarhoillensa. Niin wietti hän pänvänsä metsien wiiley-
dessä, sill'aikaa kuin muut killisilmin peuhailiwat paahtki-
sessa pirtissä.

Lähestyi Mikkelinpäiwä, ja miellytti weljeksiä wiettää
juhla oikein oiwallisesti. Warustettiin kaupunkiin rahalli-
nen kuorma, jonka hinnalla piti ostettaman pöhnää juhlan
kunnioiksi: rommia, putelli-olutta, nahkiaisia,sillejä ja weh-
näsiä. Tuima oli ratasten ympärillä miesten liike ja toi-
mi raikkaana syyskuun aamuna. Siinä säkkejä nosteltiin
ja aseteltiin, köyttä kiskottiin ja wahwoja siansolmuja lyö-
tiin. Kaikki tapahtui wnllan keweästi, tapahtui tulisella
wauhdilla; sillä jokainen heistä, jos siirrämme joukosta
Laurin, oli kumonnut naamaansa huikean aamuryyftyn.
Pian seisoi kuorma walmiina pihalla, ja läksiwät Simeoni
ja Eero matkustamaan kohden Hämeenlinnaa, rattailla tyn-
nöri rukiita ja kymmenenkannuaroimaa, ja aisoissa wanha
Walko. — Mutta pirtissä jatkettiin iloisesti pauhaawaa
elämää, wiinaa haarikasta keikautettiin, ja menipäiwäpäi-
wän jäljessä. Meni wiikko ja toistakin, mutta matka-
miehiä kaupungista ei näkynyt, ei kuulunut, ja rupesiwat
weljet arwelcmaan asiaa sinne, tänne. Ia heidän näinar-
wellessaan koitti wiimein kymmenes päiwä, mutta ainasa-
malla tietämättömyyden tiellä wiipyiwät Simeoni ja Eero.

Aurinko nousi, ja korkeimmallaan kierteli pirtissäreu-
huawa ilo; ja woimakkaastisiellä lausuiltiin,koska kukin
kerskaili rommiansa. Mutta äänetönnä kolkassaan istui
Lauri ja weisteli wisasta pyssyntukkia. Siellä woimak-
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laasti lausuiltiin. "Poika niinkuin nurkanpää!" ''Töppö-
set taiwasta kohden, koska mies lyö!" ''Muistatteko, wel-
jet, kuinka makeasti Kolistimen Antti sai tästä kämmenestä
tuonne wasten leukaperää? Hän sai kuin mies, ja tanner
soi ja taiwas kimahti, kun kaatui salskea poika". Niin
siellä kilwan haasteltiin, ja wälimmitcn taasen kumautet-
tiin helmeilewaä nestettä haarikasta. — Mutta nousi äkisti
kiiwas kina Timon ja Juhanin wälille, ja kowin siinä sy-
dämystyi lopulta wanhin weli. Sillä Timo ei nyt ollen-
kaan mielinyt antaa perään, waan wäitteli lujastiwastaan
sananlaskuilla, raamatun wärssyillä ja pahoin ontuwilla
wertauksilla. Tuostapa Juhanin sappi paisui, hänen sil-
mänsä säihkyiwät tulta, ja wiimcin, äkisti waijeten,rynkäsi
hän ylös kuin ärrytetty karhu kohden itsepintaista weljeänsä.
Mutta pakenemaan Timo; juoksi ulos aholle poika paljain
paidoin, ja hänen jäljessänsä Juhani samoin puettuna.
Muutaman askeleen päähän kynnyksestä wainooja kuitenkin
jo seisahtui, mutta Timo, luullen julmistuneen weljen ole-
wan kantapäissä, juoksi wääntain yhä eteenpäinpitkin kan-
teista ahoa. Ia nyt, arwaten wihamiehcnsa kynnet iske-
wän juuri niskaansa, aukaisi hän suunsa ja parahti kar-
kealla äänellä, katsoen kankeasti taakseen. Mutta hänen
silmänsä suureniwat, kun hän huomasi Juhanin seisowan
hänestä kaukana, lähellä pirtin porrasta, kyhnienniskaansa
ja katsellen kahta wiheliäista matkamiestä, jotka korwen
rannasta kihnustain lähcniwät kohden pirttiä. Ulos rien-
siroät muutkin, punoittain kuin saunanlöylyssä,riensiwät ra-
kentamaan sowintoa riitawcljestcn wälille. Mutta pian
kääntyiwät kaikkein silmät kohden Simeonia ja Eeroa, jotka
palastwat wiimein matkaltansa, surkeassa tilassa.

Walko, nyt ainoastaan luuna ja nahkana, asteli sa-
nomattoman witkaan; tuollahan lerkkui hänen päänsä al-
haalla etujalkain wälissä, ja maata lakaisi murheellisesti
riiftpuwa huuli. Mutta wiheliäinen oli myös miesten
muoto. Lokaisilla kaswoilla ja waattcilla istuiwat he rat-
tailla kuin kaksi warista sateessa. Simeonilta oli waras-
tettu lakki, Eerolta sukat ja saappaat; rahoista oli heillä
jäljellä ainoastaan kuusi kopeekkaa, jotka Eeron tietämättä
rliwat jääneet hänen liiwinsä taskuun, ja siinä myös löytyi
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yksi rikkimurentunut prenikka. Missä ja kuinka oliwat he
häwittäneet kuorman hinnan? Oli se Hameenlinnassa me-
netetty wiinaan ja wehnäpulliin; ja näinpä nyt tyhjin kou-
rin ja kowin pohmeloistna läheniwät he kotoansa. Waiti,
perin ällistyneinä katseliwat muut pirtin owella tätä il-
mestystä, ja Simeoni ja Eero lukiwat pcloittawan tuo-
mionsa heidän katsannoistaan. Ia harkitsipa Simeonipar-
haaksi, kaapaista käpälämäkeen, niinkauan kuin wielä oli
aikaa. Loistaisi hän rattailta alas, heitti niin roeljensa
kuin hcroosen ja katosi korpeen. Samaakeinoa käyttää tuu-
miskeli myös Eerokin, mutta hän toiwoi taitawansa pois-
taa puolestansa kaiken syyn ja seistä pian ihan wiattoma-
na weljestensä edessä. Niin hän mietiskeli ja päätti kul-
kea esiin.

Tultuansa wihdoin pirttipihalle, otti hän päällensäko-
win murheellisen muodon ja, tenvehtimättä, sanaakaan mai-
nitsematta, astui hän alas ja rupesi päästämään Walkoa
waljaista. Mutta nyt tuli kiiroas kysymys kuinka matka
oli tehty ja mihin kuorman hinta oli häwitetty. Eero ker-
toi heille kaikki, muistuttaen että rahat oliwat Simeonin
hoidcttawina; että Simeoni käski ja hänen nuoremman tuli
totella; että Simeoni on wanhempi ja siis enemmin koke-
nut ja wiisaampi kuin hän, nuori, ymmärtämätön poika-
nulikka. Niinhän itseänsä puolusti, mutta muut ymmär-
siwät hywin, ettei hänkään ollut syytön, ja niinpä todisti
myös hänen prhmeloinen muotonsa. Sentähden katsoiwat
he oikeaksi rangaista häntä ja wiipymättä. Iski nyt Tuo-
mas hänen kaulukseensa, asetti hänen, kcweästi kuin wau-
wan, ruomana alas tanterelle, mutta noukkasi Juhani tun-
kiolta karsitun hawun-oksan, jolla siwalteli muutaman ker-
ran Eeroa reiteen, löi tuimalla kädellä, ja pahasti marisi
poika heidän allansa. Koska tämä oli tehty, wiskasi Ju-
hani wihaisesti ruoskan kourastansa, lausuen: "suokoonJumala, että kuritin sinua wiimcisen kerran, ja saattakoon
tämä saunoitus sinulle uuden sydämen! Se on toiwoni,
mutta pelkäänpä toiwowani turhaan, sillä hywä lapsi ku-
rittaa itse itsensä, mutta paha ei kuristakaan parane".
Niin lausui hän, astui äkeänä pirttiin, pyrkien ylös olki-
selle wuoteellensa. Mutta mentyänsä uunin ohi, huomasi
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hän kissan, joka unisena istui kiukaalla, ja otti hän suu-
hunsa palan leipää, pureskeli sen pieneksi ja pisti purusen
»vanhalle Matille, joka kehräten ja rakoisilla silmillä nau-
titsi mitä oli saanut. Siitä, katsahtaen karmeasti aina,
kiipesi hän ylös parwelle, hieraisi kerran watsaansa, kallis-
tui oljille ja peitti itsensä lämpöiselläkaattuwalla.

Mutta Eeron kuritusta oli Simeoni kamotenkatsellut
korwen pimeydestä ja kuullut hänen huutonsa, ja hywin
hän tiesi, että hän itse olisi saanut roielä kowemman ran-
gaistuksen wihaisilta wcljiltänsä. Sentähden kiitti hän on-
neansa ollessaan nyt kuusien suojassa, siirtyi kauemmas
ahon haamusta pois ja katosi metsien turwaawaanhelmaan.
Mutta synkkä ja autio, kuin syksyn metsät hänen ympäril-
lään, oli myös hänen sydämensä. Kauan hän asteli sam-
maleista korpea, asteli wiimein kiwistä, mustikanwartista
maata, ja murheellisesti huokaili kellastunut koiwisto käy-
dessä kolkon tuulen. Mihin piti hänen waeltaa metsien
pyörryttäwissä saleissa? Mihin piti paeta miehen, koska
iloton ja pimeä oli elämä ja pimeä kuoleman yö?

Mutta pihalla, lähellä pirtin owea askarteliwat wel-
jekset, syöttäen suuruksella ja hieroen, sukien wäsynyttä Wal-
koa. Wihaiscna, wiheljäisessä tilassansakin, istui Eero pir-
tinkynnyksellä, pureskellenhammasta, ja parwellamakasi Ju-
hani kaattuwan alla. Mutta koska Walko oli ruokottu ja
laskettu laitumelle ja retelit asetetut wasten pirtin seinää,
astuiwat weljekset sisään, sydämen karwaudella muistellen
turhaan warrottuja juhlatawaroita. Wiimein astui myös
Eero pirttiin äänetönnä ja kyräten kiukkuisesti. Silloin
Juhani, kohottaen päätänsä peiton alta ja kurkistellen yli
parwen reunan, haastoi seuraamalla tawalla: "Wieläkö
sinä kyräät, sonni? Etkö saanut kenties löylytystä ansion
mukaan, jääräpässi? Peijakas! jos olisimme oikein ansiosta
sinulle antaneet, niin tuskinpa nyt kömppisit tuossa omilla
töppösilläs pirttiimme. Nsko minua; ja kiitä onneasi, että
pääsit näin helpolla hinnalla. Mutta totsta wartokoon
Simeoni. Ah!hän woidelkoon selkänsä karhun-ihralla, en-
nenkuin rohkenee aukaista oweamme. Hän tarwitsee, tar-
witsee totisesti! Myydä wiina, ja koska krouwari on sen
oikein ehtinyt sekoittamaan peräloroksi, ostaa se takaisin mo-
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ninkciroin kalliimpana, ja lioittaa sitten samaan sikuriwe-
tcen ja tyyriisen, tyyriisen makuwariin ruissäkit aina wii-
meiseen jywään asti, sanalla sanoen: kaikki mitä rattailta
heltii,menettää roimaan, siirappijuomaan, wehnäpulliin ja
prenikoihin. Ah! ken olis sitä Simeonista luullut? Sii-
näkö oli hänen jumalisuutensa? Siinäkö monen hartaan
rukouksen hedelmät? Mutta eihän tule meidän kuitenkaan
tuostakaan hullummin ihmetellä. Onhan, pahasti kyllä,
jumalisillamiehillä tawallisesti kiiwas weto wiinaan, war-
finkin ryypiskelemiseen kaapin-owen takana. Sen olen kai-
kessa tyhmyydessäni tullut huomaitscmaan. Muistelkaam-
mepas esimerkiksi Härkämäen isäntää, jota kutsutaan jakat-
sotaan hurskaaksi mieheksi; mutta sama pokko juuri käyske-
lee päiwänsä täydessä wommassa, punoittaen kuin hiilistö
aamusta iltaan.

—
Kas kun hän nyt lähtee ulos raitil-

lensa kammaristaan postillan ja wirsikirjan äärestä. En-
siksipä tyyrätään tie kohden kaappia, ja siellä on tapahtuwa
pieni konsti, pieni keikaushunööri. Ulos nyt astutaan, koh-
den tallia touwataan, ja renki, poloinen poika, tietääkuu-
lewansa saarnan, joka kestää ja kelpaa. Muttapäättyyhän
wiimcin saarna pahankin papin, nariseehan wihdoin owi,
ja kylkimyyryä kohden omettaa marssii nyt ukko. Ia siel-
lähän taas on piikarääsy tulisissa tauloissa, kun isäntä kuk-
kopunaisena häntä oikein ripittää, ripittää, motkoittaa ja
kotkoittan. Woi sinun äijä-könttiä! Noh, loppuuhan näl-
käwuosikin, astcllaanhan omctasta tupaan. Mutta tuollapa
wasta rähinä nousee, saarna tiuskeinta tiuskeampi emän-
nän ja tyttären osaksi, kestäwä tunnin tai kaksi. Tiuskai-
seepa emäntäkin wälimmitcn wastaan, tiuskaisee ja ärjäisee,
mutta waiti on tyttönen ja tipahtelee raukan kyynel. Woi
sinua jörriä! Mutta wihdoinpa kuitenkin tuntuu saarna-
miehen kurkku käywän kuiwaksi ja karkeaksi, ja käydäänpäs
sitä kastamaan kammarin kaappiin; ja sitten taasen rvirsi-
kirja kouraan ja laulamaan että pihtipielet wapisce. Niin
kuluu mieheltä päiwä, kuluu wiikko, kunnes hän sunnun-
tain-aamulla kömöittää tyttären kanssa kirkkoon, kömöittää
noissa kääsyissänsä, patalakki päässä ja takinkaulus korke-
alla kenossa. Siellä hän nyt istuuHerran temppelissä,suu
mytyssä ja kulmakarwat kohotettuina ylös aina puoleenot-
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saan; siellä hän istuu, karautellen kurkkuansa ihan hurskas-
ten tawalla, istuu juhlallisena, wakaana ja totisena kuin
wasta puikittu sonni. Niin hän siellä kököittääkuin raja-
pyykki metsässä; mutta kas kun hän palaa kirkosta takaisin
ja ehtii wiimein kotonsa pihalle, niin tuiskuawalla wauh-dilla, tultatuiskuawalla wauhdilla riennetään suoraan kohden
kammarin kaappia taas; ja nytpä ukko "maistaa ettäpohja
paistaa". Niin hartaasti naukkielee hän, jota kutsutaan
maailman pylwääksi, niin kowassa kimmossa, niin kowassa
kimmassa käyskelee täällä herännyt mies. Ia samoinpa
luulisin käywän Simeonille myös, jos onni hänen pistäisi
kerran Härkämäen puukenkiin. — Tosin on parempi henki
wuosien kuluessa tehnyt todenteolla ja ehtimiseen Simeonia
kohtaan työtä, ehtimiseen, sitä ei taida kieltää, waikka hän
usein on liikamääriinkin pyristcllyt sielunsa siipiä. Niin,
niin, mutta monessa kohdassa on hän taasen pelkkä maail-
man lapsi, yhtä suuri syntisäkki kuin minä ja moni muu-
kin, ja tekee temppuja, missä ci auta muu kuin aika löy>
lytys. Ia nytpä hän oikein peewelin tcposet teki. Totel-
len perkeleen kuiskausta, joi hän naamaansa kalliin kuor-
man eikä tuonut meille murenaakaan juhlahöystcttä. Hmmh!
hammastahan purra täytyy. No, no, hän saa wielä sa-
parollensa, saa että pirtti roikkaa". Niin haasteli Juhani,
kurkistellen parwcn reunalta alas; siitä waipuihän takai-
sin wuoteellensa ja nukkui. Lepoon kaatuiwat muutkin, ja
makafiwat he sikeästi aina seuraaroaan aamuun.

Mutta Simeonia ei kuulunut, eiusean yön japäiwän
perästäkään. Triostahan wcljille arwclua taasen, arwelua
ja murhettakin, warsinkin koska Eerolta wihdoin kuuliwat
hänen oikean tilansa. Sillä koska parin, kolmen päiwän
kuluttua Eeron äkeä mieli oli wähän liewinnyt, antoi hän
muristen ilmi kuinka Simeonin laita oli heidän palates-
saan kaupungista. Olipa hän useinkin haastellut joistakin
pienistä, tuumankorkcista äijistä, jotka, niinkuin hän lau-
suili, parweiliwat tuhansittain hänen ympärillään. Niin
kertoili muristen ja hiljaa Eero, mutta kertomus muutti
Simeonia kohtaan weljesten mielen. Synkeällä sydämellä
läksi Juhani etsimään kadonnutta weljeänsä, käyskeli awa-
ralta ympäri metsiä, huudellen häntä nimeltä. Kohtasi hän
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erään mäen alla Taula-Matin, joka, kirwes kourassa, et,
fiskeli kääpiä ja pakurimöhkäleitä, joilla jo olikin täyttänyt
paitansa mahan ja powen. Matti kertoili, että hän men-
neenä yönä oli kuullut surkeata ääntä ja ruikutusta kaukaa
metsistä; ja tämä ääni olihänen mielestänsä muistuttanut
Simeoninääntä. Tästäpä kipeä pistos Juhanin sydämeen,
ja hän kiirehti kotiansa, wuodattaen polttawia kyyneleitä
weljensä onnettoman kohtalon tähden. Määrättiinnyt ylei-
nen etsiminen ympäri metsiä. Jokaisen weljcksistä tuliläh-
teä ulos yksin ja eri suuntaa kohden, ja hänen, joka pako-
laisen saawuttaisi, piti saattaa se kotia, astua ylös Impi-
waaran wuorelle ja, puhaltain koiwutorwca, ilmoittaa asia
muille. Toi nyt Eero torwensa kalpeasta pensastosta, koi-
wutorwensa ankaran, kahden kyynärän pituisen ja kauas
kuuluwan, ja upotti sen yöksi sudentarhan solisemaan ojaan.
Sillä, tehty jo kewäällä parhaana mäihänaikana, oliämyri
nyt kowin rawistunut ja kuuva.

Warhain seuraawana aamuna läksiwät he retkellensä.
Impiwaaranpirtti oli se piste, josta kuusi miestä kuinsä-
dettä pyörässä käwi kaikkialle ulos. Alkoi nytmeteli, jossa
huuto nieli huudon ja kaiku kaikua ajeli äärettömien met-
sien helmassa. Mutta yhä kauemmas poistui pauhu ja
waltaisesti laajeni pyörö. Ia tämän pyörönsinä sait, jos
seistcssäs Impiwaaran harjulla ja kuullellcssas huutoja
etäällä ympärilläs, wedit wiiwan huudosta huutoon. Niin
samosiwat he kaikkialle, retkeiliwät kukin suuntaansa koh-
den; ja ilma oli kirkas ja tyyni, lempeästi paistoi syys-
kuun aurinko.

— Juhanipa, huudellen huikeasti, asteli
ryskinällä mäkiä ylös ja alas. Mutta eipä ehtinyt hänen
korwaansa kaiwatun ääni; ja puolipäiwä lähestyi. Wii-
mein kuitenkin, koska ei hänen kurkkunsa wäsynyt, waan
lakkaamatta pauhasi kuin waskinen torwi, kuuli hän kum-
mallisen, heikon ja kähcän wnstauksen. Ja ilmestyi ääni
kuin kahden sammaleisen kallion winkalosta, muutamankor-
kean kuusen suojasta. Sinne kiirehti Juhani ja löysi ka-
dotetun miehen, löysi hänen armoitettawassa tilassa. Ka-
moittawana haamuna, kädet ristissä, silmät pystyssä kuin
ukulin silmät ja tukka ilmassa töyhtöisenä, istui hän tuu-
hean kuusen juurella. Siinä hän istui, huiskutellen ruu-
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mistansa, ja hänen suustaan kuului hiljainen ja tärisewä
wirrennuotin hyräilys. Juhani rupesi häneltä kyselemään
kuinka oli hänen laitansa, mutta saatuaan häneltä ainoas-
taan sekawia, kummallisia wastauksia, riensi hän wiipy-
mättä kotia tuon kalliin löytönsäkanssa. Ia kun hän wii-
mein oli saattanut weljensä pirttiin ja teljinnyt owen hä-
nen jälkeensä, astui hän kohta ylös wuorelle,kourassa mah-
tawa torwi. Tyynenä, kaukaisuudessa sinertäwänä kiertyi
hänen ympärillään metsäinen, awarn maailma, jalaskeuwa
aurinko lännen reunalta roaleli kultaisella ruskollansa noita
wanhoja, takkukarwaisia kuusia wuoren harjanteella. Ia
asetti Juhani huulillensa ankaran ämyrin, mutta ei tahto-
nut käydä; kuului pämpän ammoittawasta kidasta wnan
muutama käheä pihaus. Puhalsi hän kerran wielä, mutta
ei kuitenkaan heltinyt hcleätä ääntä. Silloin paisuttihän
rintansa uudestaan, täytti sen ilmalla aina pohjaan asti,
puhalsi kolmannen kerran, ja poskensa pullistumat hirmui-
sesti, mutta nytpä koiwutorwi juhlallisella äänellä mylwäh-
tikin ja kiljahti. Etäälle kohden kaikkia ilmoja kiiriskeli
kaiku ja kohtapa kuului iloisia wastauksia idästä, lännestä
Pohjosesta ja etelästä, kuului riutuen ja heikcästi sinimet-
sien ikuisen kaukaisesta hämärästä. — Meni tuota taasen
hetki, meni kaksi ja kolme, ja rupesiwat weljet ilmaumaan
kotonsa pihalle ja pihalta pirttiin yksi toisensa jäljessä.
Wiimein seisoiwat he kaikkiSimeonin ympärillä pirtissä, sur-
kuttelewilla silmillä katsellen häntä, joka istui rahilla kuin
huhtain ladon katolla ja Misteli totisena takaisin heitä
wastaan.

Juhani. Simeoni weljemme!
Tuomas. Kuinka on laitas?
Timo. Tunnetkos minua? -- Ei luotua sanaa. —

Tunnetkos minua?
Simeoni. Tunnen kyllä.
Timo. Kukas minä olen?
Simeoni. Ha Jukolan Timo. Niin, enkö ma häntä

tuntis?
Timo. Oikein! Minä olen Timo, sinun oma wel-

jes. —
Hätä ei ole wielä suurin suuri, pojat.
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Simeoni. Suuri ja hirmuinen on päiwä, joka lä-
hestyy, ja sen nimi on häwityksen kauhistus.

Aapo. Miksi ennustat niin?
Simeoni. Hän sanoi.
Juhani. Kuka?
Simeoni. Hän, hän, mun towerini matkalla.
Eero. Ia minäkö?
Simeoni. Et sinä, waan se hirmu, joka on mi-

nua johdatellut. Oi weljet! teille taidan kertoa asioita,
jotka kohottawat karwanne pystyyn kuin wihaisen karjun
harjasriwi. Mutta antakaas minulle ensin pieni ryyppy
sydämeni wahwisteeksi; ja olkoon tämä wiimeinen ryyppy,
jonka nielaisen kurkustani alas.

Juhani. Otahan ryyppy, Jumalan luoma; katsostässä, mun armas weljeni.
Simeoni. Suurkiitos! — Nytpä tahdon koettaa

kertoa mitä olen nähnyt ja kuullut, kertoa waroitteekfi meille
kaikille. Kuulkaat: minä olen nähnyt hänen.

Juhani. Kenen ihmeen olet sinä nähnyt?
Simeoni. Itse päämestarin, itse Lusifeeruksen!
Aapo. Hänen näit waan unissa tai mielenhourees-sa, jonka saattoi matkaan wäkewien ylellinen nautinto.
Simeoni. Hänen olen totisesti nähnyt.
Timo. Minkä muotoinen hän oli?
Simeoni. Kuin tyhmyys itse, mutta kas kun ke-

tunhänta keikahtelikin siellä takana.
Timo. Oliko hän suurikin?
Simeoni. Noinminun pituiseni, waikka taisipahän

itsensä muuttaa miksi hän tahtoi. Ensiksi, kun hän ilmes-
tyi, tuli hän tuulen puuskana kohinalla pensastoon, jossa
istuin. Kuka se on? kysyin minä kiljaisten; "ystäwä"hanwastasi, otti minua kädestä ja käski minua seuraamaan it^
seänsä. Minä seurasin häntä, koska en uskaltanut kynsiä
wastaan, waan katsoin parhaaksi tehdä hänen tahtonsa. Ia
nytpä roaclsimme yhdessä kauan pitkin ohdakkeista, kiwistä
tietä; ja muuttuipa hän milloin miksikin. Wälistä hyppeli
hän edelläni pienenä, naukuwana kissanpoikasena, katsellen
taakseen aiwan tyhmästi ja minua wasten silmiä. Wä-
listä taasen kohosi hän hirmuisen pitkäksi mieheksi, ulettm

15
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päänsä aina pilwien rajalle. Sieltä huusi hän minulle:
"näetkös minun päätäni?" Minä, haastellen aina hänen
mieliksensä, ihmettelin pituuttansa suuresti ja sanoin, että
silmäni tuskin eroitti hänen haarojansakaan. Silloin weti
hän suunsa suureen, riemulliseen nauruun ia katseli minua
tarkasti. Sitten teki hän wielä monta muutakin temppua,
ja talutti minun wiimein ylös korkealle wuorelle; siellä ku-
martui hän eteeni ja sanoi "astuppas selkääni". Minä
kauhistuin,mutta en uskaltanut kynsiä wastaan, waan kii-
pesin siewästi hänen niskaansa ylös. Kysyin häneltä kui-
tenkin: mihinkäs nyt mennään? ja hän wastasi: "ylöspäin
mennään". Sitten rupesi hän kowin puhkaamaan, hikoo-
maan ja ruumistansa kiertelemään, ja minä poloinen hä-
nen seljassansa liikahtelin sinne, tänne, ehtimiseen, ikään-
kuin muutama päiwn sitten Hämeenlinnan torillamarakatti
koiran seljassa. Mutta wiimein puhkesi kaksi kirjawaa sii-
peä hänen hartioistansa ulos ja muutaman kerran hän
niitä heilautti, ja nytpä rupesimme wilkkaisemaan ylöskor-
keuteen, kohden kuuta, joka hohti meidän päällämme kuin
waski-ammeen pohja. Sinnepä sinkaistiin, ja pyörryttä-
wään sywyyteen jäi meiltä matoinenmaa. Ehdittiin tuosta
wiimein kuuhun, joka, niinkuin sokea-eno kertoili, on suuri,
ympyrjäinen ja loistawa kallio-saari ilmassa, ja näinpä
siellä ihmeitä ja kummia, ihmeitä ja kummia! Ah, eihän
woi niitä kertoa syntinen kieli!

Tuomas. Tee se woimiest mukaan.
Juhani. Woimiesi mukaan, weljeni, waikk'ei niin-

kuin waatisi aineen ankaruus.
Simeoni. Koettaa tahdon. — Niin, kuuhun tul-

tiin, ja wei minun saatana sen wiimeiselle reunalle, kor-
kealle kukkulalle, jossa seisoi torni wielä korkeampi, rakettu
nahasta, saapasnahasta. Mös torniin me astuimme, hän
edellä ja minä hänen jäljessään, ja kauanpa astelimmepit-
kin ympäriwingertäwiä rappuja. Lopulta seisoimme saa-
pasnahka-tornin wiimeiscssä huipussa, josta näin montakin
maata ja merta, näin suuria kaupungeita ja ihmeellisiä ra-
kennuksia kaukaisuudessa allamme. Rohkeninpa nyhtäistä
saatanaa kylkeen, kysyen häneltä: mikä on tuo, joka näkyy
tuolla allamme sywyydessä? Tiuskaisten ja katsahtaen kar-
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measti puoleeni wastasi hän: "sakramenttu, poika ) mitä on
minun tekemistä sinun kanssas? Mutta siellähän on maail-
ma, josta läksimme. Katsele ja tutkistele". Niin hän sa-
noi, ja minä nyt, huoaten, rupesin wisusti katselemaan ja
tutkistelemaan; ja näinpä kaiken maailman piirin, näin
Enklannin waltakunnan, Turkinmaan, Pariisin kaupungin
ja Amerikan waltakunnan. Sitten näin minä Isonturkinnousewan ja kauheasti häwittäwän kaikki; ja hänen jäljes-
sään asteli se suuri sarwipää Mammona, ajellen ihmissu-
kua maan-äärestä maan-ääreen kuin susi lammaslaumaa.
Niin hän ajeli ja kaahasi, ja kuristi lopulta koko maail-
man ja Amerikan waltakunnan. Tämän näin ja kysyin
taasen saatanalta, nyhtäisten häntä kylkeen: onko siis nyt
häwitetty maailma, jostaminä olin kotoisin? Tuikeasti was-
tasi hän: "sakramenttu, poika!mitä on minun tekemistä si-
nun kanssas? Mutta onhan tämä ennustus pian tapahtu-
wasta asiasta. Katsele ja tutkistele". la, huoaten sy-
wään, minä katselin ja tutkistelin. Mutta uskalsinpa ky-
syä kerran wielä: koska on tämä tapahtuwa? Pahasti rä-
mähtäen wastasi hän taasen: "se tapahtuu juuri niinpian
kuin nämät kaksi nahkaista torwea ilmestyy meille läpisei-nän, juuri tähän etehemme". Ia nyt wihelsi hän kerran
ja pitkään. Mutta ah jos kertoa woisin!

Juhani. Se tee, jos suinkin jaksat. Woi mitä ih-
meitä ja kummia olet nähnyt! Tämä jotain ennustaa, ja
kaiketi on tuhomme, Jumalan rangaistus tulossa päällem-
me, ellei juuri maailman loppu. Onkos tämä laitaa: käys-
kella perkeleen kanssa kuussa?

Simeoni. Ia nahkatornissa!
Juhani. Nahkatornissa. Onkos tämä laitaa?
Timo. Saapasnahka-tornissa!
Juhani. Niin, saapasnahka-tornissa. Ah! Mutta

kerro meille kaikki; sillä waikka tunnenkin wäristyksiä sel-
jassani, taitaa kuitenkin tämä louhiminen tehdä hywaäkin
syntiselle sydämclleni, joka on niin paatunut, niin jäykkä,
että sattuu siihen tuskin muu kuin helwetin halkonuija tai
taiwaan tuliwasara. Anna jyristä ja sataa, weljeni, anna
sataa waikka korppejooneja; sitähän me tarwitsemme. Niin,
mitä tapahtui sitten?
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Simeoni. Siis tuuttaat, tuuttaat! Kimeästi saa-
tana wihelsi, ja tulipas, niinkuin hän oli sanonut, kaksi
nahkapiippua, kaksi hirmuista torwea touwaten läpi seinän.
Rupefiwat ne kauheasti huutamaan jakiljumaan, kuin wil«
lityt jalopeurat, rupcsiwat ammentamaankidoistansa sauma,
piin haisua ja tulikiwen kaasua. Ia pian me kowin ys-
kimään, niin saatana kuin minäkin, yskimään, kohisemaan
ja pitelemään kerroistamme, koska ne kaksi peloittawaa
pämppää möräsi. Ia yhä tuikkeni ääni, ja torni wapisi,
ankara saapasnahka-torni wapisi ja kukistui wiimein rys-
keellä ja jytinällä, ja me tuossa seurasimme sen kaatuessa,
kätkettyinä nahkawiilujen rykelmään. Mihin saatana jou-
tui, sitä en tiedä, mutta ylisniskoin kuukuilin minä aina
alaspäin, alas kalliolta, alas kuun wiimeiseltä reunalta, ja
rupesin nyt putoomaan maata kohden parin kyynärän le-
weällä nahan kappaleella. Mutta nahka, kuusta kotoisinollen, kuuhun weti, minä taasen, maasta kotoisin, kohden
maata wedin; niin sanottiin; ja koska ruumiini paino
woitti nahkawiilun kohotuksen, niin kuljinpaalaspäin,roaikka
witkalleen, ikäänkuin purjehtien wanhan wariksen seljassa.
Onnekseni kaikki; sillä ilman tätä nahkapaattiani, ilmalai-
waani, olisinpa pudonnut kuin rapasäkki maskiksi maahan,
koska en lewännytkään enään saatanan siipien nojalla.
Mutta hiljaa, hiljaa nyt seilailin kohden rakasta maa-ko-
toani taas, ja laskeuduin wiimein erään kuusen juurelle
lähelle paikkaa, josta olin lähtenyt saatanan kanssa mat-
taan. Wielä pitelin kourissani nahkalewyä, johon nythuo-
masin kirjoitetuksi punaisilla kirjaimillaseuraamalla tawalla:
"Jukolan weljeksille tämä, ja terweistä täysin kourin! Mutta
koska ylhäällä pilwen juuressa on näkywä tulinen merkki,
tai niinkuin hehkuwa kotkanhäntä, niin katso: loppu on
läsnä hamaan siihen päiwään saakka koska tämä tapahtu-
wa on. Annettu saapasnahka-tornista melkein wiimeisenä
päiwänä ja luultawasti wuotena totisesti ihan wiimeisenä".
Niin seisoi luettawana nahkataulussa, jonka nyt hellitin kä-
destäni, ja taasen rupesi hän sinkoilemaan ylöskuuhun. —
Siinä matkani synkeä ja totinen tosi.

Juhani. Ihmeellistä, merkillistä jahirmuista yhta-
ikaa.
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Timo. Mutta oletpa kuitenkin oppinut lukemaan
näillä harharetkilläs.

Simeöni. Älä luule. Olenpa yhtä typerä kuin
ennenkin.

Timo. Ehkä taidat konstin ja koukun. Koetappas;
tässä on aapiskirjani.

Simeoni. Niin, mitä wielä. Onpa niinkuin kat-
selisin ryssän tai hebrean kieltä. Silloin hengen waiku-
tuksesta tiesin paljon, joka nyt on edessäni pimeää, jaolen-
pa jälleen sama ihmisraukka, sama syntinen, suuri syntinen.
Ia pääni käy pyörään, sillä se paiwa on tullut! Pääni
käy pyörään, sillä silmäni owat nähneet itse Lusifeeruksen.
Ai, ai, kuinka karwainen se oli!

Juhani. Woi meitä poika-parkoja, woi!
Simeoni. Tuhannen kertaa woi! Pääni pyörii,

pyörii! Minä olen nähnyt Lusifeeruksen. Se pyörii!
Juhani. Rukoile Jumalaa, weljeni, rukoile Ju-

malaa!
Simeoni. Rukoillaan kaikki yhdessä!

—
Minä o-

len nähnyt Lusifeeruksen karwaisen woiman!
—

Rukoillaan
kaikki!

Timo. No, jos niin tarwitaan. Miksi emme ru-
koilisi?

Juhani. Surkeatahan tämä on, ah, woi!
Timo. Älä itke, Juhani.
Juhani. Itkisinpä werta jos taitaisin; silla olem-

mehan eläneet kuin Koirankuonolaiset, juoneet wiinaa kuin
Mahometit ja Turkkilaiset. Mutta nyt siitä tulkoon luku
laulun perästä, elämä toisenmoinen, muutoin lankee pian
päällemme taiwaan hirmuinen wiha kuin raskasTunturin-
wuori, ja painaa meidät helwettiin alas. Jaa, jaa, poi-
kia on waroitettu ennustuksilla ja ihmeillä, ja wartokaam-
me pahinta peewelia, ellemme ajoissa otamerkeistä waaria.

Lauri. Pahinta kyllä meidän wartoa tulee; sillä
onpa minullakin jotainkerrottawaa. Kuulkaat!Koska, tei-
dän heittaissänne kiekkoa aholla, käyskelin metsässä, haes-
kellen kalupuita talon tarpeeksi, näin minä ihmeellistä unta,
maatessani tuolla kankaalla. Katselinpa niinkuin korkean
hongan latwasta kuinka hurjasti löitte kurraa täällä aholla
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pitkin tuoreita härjänwuotia. Ja arwatkaas kenen kanssa.Weikkoset, oman, kiiwaan prowastimme kanssa läimäytte-
litte. Mutta kuinkas käwi? Huomasi wiimein prowasti,
ettei kiekko ollutkaan tawallinen kiekko, waan punakantinen
aapiskirja. Siitä suuttui han hirweästi ja, heiluttaen mie-
kallansa, huusi korkealla äänellä: "iijaa, iijaa !" jakohta lä-
hestyi peloittawahirmuinyrskn, joka teidät wiskasi ruumen
nina ylös ilmaan tuulien haltuun. Niin uneksuin, ja jo-
takin merkitsee tämä uni.

Juhani. Merkitsee totisesti, ennustaa meille tässä
jotain helwetin polskaa; sitä ei tarwitse epäillä. Kahdelta
haaralta on meitä waroitettu, ja ellemme nyt ota waaria,
niin tulta, pikiä ja pieniä kiwiä wielä sataa päällemme,
kuin tapahtui ennen Sodoman ja Gomorran kaupungeille.

Aapo. Olkaamme kuitenkin liioin kauhistumatta.
Tuomas. En wisstin päätä kuinka on, mutta kaikki

mitä Simeoni on nähnyt, on kenties kotoisin pohmeloisen
aiwosta waan.

Juhani. Mitäs puhut, mies? Teetkö tyhjäksi tai
waan tärkeää tointa?

Timo. Älä haastele wastoin Jumalan töitä ja ih-
meitä.

Simeoni. Ah! kuussa olen käynyt ja nähnyt Lu-
sifeeruksen, josta sieluni on nyt peloissansa kowin. Woi
minua, ja woi meitä kaikkia!

Tuomas. Surkeus suuri! Mutta ota wielä yksi
ryyppy ja mene sitten maata.

Simeoni. Niin, mitähän tuo tekis?
Timo. Ei ole wiinaa enään.
Tuomas. Se on ero asiassa.
Simeoni. Kiitos Herran, että loppui se kerran, se

wiinamyrkky. Ja älköön nyt enaän tulko huulilleni pisa-
raakaan tätä juomaa, sen lupaan ja wannon.

Juhani. Kirottu olkoon tämä helwetinsahti!
Timo. Wähän pahastipa teimme, kun rupesimme keit-

telemään tätä juoma-ainetta.
Aapo. Kenen tahdosta tapahtui tämä? Wastatkaat

minua, Juhani ja Timo.
Juhani. Onpa wiina sinullenkin maistanut, wel-
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jeni, on tosin. Ia toiseksi, niin tehty on tehty, eikä saata
sitä enään takaisin ruikutus ja marina. Niin, niin,mikä
on mennyt, se on suden suussa; mutta olkoon tästälähin
toinen laki.

— Nyt ojalle! ja kirwespohjallani nuijin tu-
hanteen'myttyyn tuon Pahalaisen waskihärjän, tuonkirotun
wiinapannun, ja kölsän hajotan kuin harakan-pesän.

Simeoni. Tee se, wcljeni, ja taiwas riemuitsee.
Juhani. Minä teen sen.
Aapo. Miksi häwittäisimme kaluja jakappaleita, joita

taidamme kunniallisesti myydä?
Juhani. Mutta katsos tätä paikkaa: mies, jollemyi-

sin pannuni, mitä rakentelis hän sillä, minkälaista terwey-
den wettä? Samaa sorttia, samaa sorttia, samaa helwetin
asian-ajajaa, joka on jo syösnyt meidät itse aina kadotuk-
sen partaalle, ja samaan kurjuuteen saattaisin myös monen
muun tämän pannuni kautta. Mutta siitä synnistä tah-
don olla kaukana, tullessani wiimein Herran tuomiolle. —
Niin, nyt pannu myttyyn ja kölsä nurin!

Aapo. Myykäämme se kruunulle, joka mynttää siitä
rahoja.

Juhani. Kyllä siitä klopoja heltii waikka sen myt-
tyynkin mynttään. Tässä on kirweeni; ota kirwees sina
myös, Timo, ja käy kanssani sudentarhaan. Mutta huo-menna, koska on sunnuntai, lähdemme kirkkoon. Kirkkoon
lähdemme, konttien rukoilemaan tuon kurjan, ainoan ja
kuolemattoman sielumme edestä, joka on jo kyllä tarpeellista.
Kirkkoon joka mies, muutoin meitä saatana leiwoittaa. —
Sudentarhaan, Timo!

Alas ojalle nyt astuiwat Juhani ja Timo, runtoi-
wat pian wiinapannun ihan muodottomaksi kappaleeksi ja
häwittiwät kölsän. Mutta yön lepasiwät he sywimmässa
unessa, heräsiwät warhain seuraawana aamuna ja rupesi-
wat itsiänsä warustelcmaan kirkkoon. Läksiwät he matkaan:
Aapolla kainalossa heidän isänsä wanha wirsikirja, Simeo-
nilla "Huutawa-ääni", mutta, punakansinenaapiainenkou-
rassa, asteliwat Juhani ja Timo. Ia tulkeissansa hnas-
teliwat he seuraawalla tawalla.

Simeoni. Kas, jota lähemmäs Herran temppeliä
astun, niin tyyntyypa mieleni myrsky yhä enemmin jaenem-
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min ja sydämeni wilwoittuu. Ah! hurskasten retkillähän
käyskelee wiisas mies, mutta synnin loassa täällä rypee
tyhmyys ja sokeus. Woi! koska taakseni katsahdan, niin
hirweäkfi helwetikfi, jonka ympäri wiinan siniset liekit kier-
telee, kuwastuu mieleeni tuo onneton kaupunkimatka.

Timo. Sentähden älä, weljeni, tee enaän koskaan
niin. Minä rukoilen sinua. Onkos tämä laitaa? Pin-
nata naamaansa kallista trahtööri-wiinaa yöt ja paiwät,
yöt ja päiwät, ja junba wielä makuwaria kuin suuret her-
rat. No, noh, tämä älköönolko nuhde, waan weljellinen
waroitus.

Simeoni. Minä pahoin tein, ja pahoin teimme
kaikki, käydessämme wiinan keittoon ja nauttimiseen. Mutta
nyt, päättäkäämme yhteisesti heittää ainiaaksi tämä juoma,
joka eläimeksi muuttaa ihmislapsen.

Juhani. Wallan siaksi, wieläpä alhaisemmaksikin
röhkielewää harjasniskaa saattaa se aina miehensä lopulta.
Sentähden tässä nyt puristamme wiinan kanssa lujasti jää-
hywäiskättä ja pyydämme hänen lähtemään meistä kuuksi
päiwäksi Herran nimeen. Niin Aapo, nyt kerro meilleta-
rina siasta lammikossa, jonka kerran kuulimme sokea-enonsuusta; kerro se meille tässä käydessämme.

Aapo. Teen sen mielistikin. Oi! antakoon se meille
aina tuikeamman inhon tuota tuomittua meteliwettä kohtaan.

luttelipa Aapo heille seuraawan:
Oli sunnuntai-aamu; lokalammikossa kesä-auringonhoh-

teessa röhöittelisika, katsellen kansaa, joka kulki hänen ohit-sensa kirkkoon. Kadehtiwalla, kiwistäwällä sydämellä kat-
seli se ihmisen jaloa, kaunista muotoa, muistellen omaa
harjastettua haamuansa. Wieläpä säteili muutaman ohi-
käywän otsalla niin ankara loiste, että sian katsanto siitä
hämmästyen ammahti takaisin; ja kowin se oli wihoissaan
Jumalalle, joka ei myöshäntä ollut ihmiseksi luonut. Koska
se wiimein oli kylliksi nupisnut ia närisnyt, oikaisi se koi-pensa, ummisti pienet kyynysilmänsä ja nukkui. Mutta
koska se hetken päästä heräsi, makasi sen wieressä kump-
pani, eräs juomari, joka päissään oli kiirahtanut lammik'
koon alas, ja oli nyt tukahtumaisillansa lokaan. Sika huo-
masi hänen waaransa, armahti häntä ja, iskien toraham-
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paansa miehen kaulukseen, kiskoi hänen ylös tuimallemaalle.
Mutta tuon armotyön tehtyänsä, se katseli miestä hetken,
irwistipahasti ja lausui: "sinä kurja mies, onhan muo-
tos niin' ruma, etten kauemmin ilkene katsella". Niin sika
lausui, läksi hänestä röhkienpois ja rupesi tonkimaanmaata.

Juhani. Oiwallinen tarina.
—

Mutta tuota koh»
ben ilmaa on Jukolan talo, ja hywä että tiemme kulkee
kaukaa sen ohi; sillä muscrtuispa sydämemme nähdessämme
entisen kodon. Hywä myös, että jää meistä kauas Tou-
kolan kylä ja wihatowerimme siellä. Kas kun pelkään että,
jos heitä kohtaisimme ja he näyttäisiwät meille pienenkin
irwistyksen, minä kohta karkaisin heidän kurkkuunsa kuin
kissa. Enpä ole wielä unohtanut löylytystä, jonka heiltä
sain, enkä lupaustani hirweästä kostosta.

Tuomas. Ei ole mennyt minunkaan muistostani
kaksi asiaa.

Simeoni. Meidän tulee anteeksi antaa jaunohtaa.
Juhani. Olkoon menneeksi: jos nöyrtywäthejatu-

lewat minulta anteeksi rukoilemaan, todistaen pahoin teh-neensä, silloin kernaastikin unohdan kaikki, likistänpä hei-
dän kanssaan wielä käpälääkin, silmät kyyneleissä. Mutta
niinkauan kuin ciwät mieli taipua tähän, waan päinwas-
toin minua hammastawat lakkaamatta, niin purenpa ham-
masta minäkin, puren että kipenöitsee.

Näin haastellessaan keskenänsä, lähestyiwät he Tam-
miston taloa. Siinä seisoi pihalla paljon kansaa, miehiä
ja naisia, ja kauas kuului eräs ääni, joka räknäili: "en-
simmäinen, toinen, kolmas kerta", ja kyseli: "eikös kukaan
enemmin lisää?" Oli se ryöstöhuuto-kauppa, jota itse ni-
mismies käytteli, istuen lähellä porrasta pienenpöydänää-
ressä ja kirjoitellen kirjaansa ostajien nimet ja tawarojen
hinnat; ja oli nyt par'aikaa menemässä talon ammuwa
karja. Kowinkummastuenseisoiwat weljekset, arwellenmiksi
sunnuntaina tällaista tointa käytettiin. Mutta oliwatpa
he erehtyneet lukiessaan wiikkonsa päiwiä Impiwaaran sy-
dänmaassa humalan humussa, joka wauhdilla wie eteenpäin
miehen ajan. Maanantai ja puhdas arkio oli tämä päi-
wä, jota weljekset oliwat pitäneet sunnuntaina ja jona oli-
wat lähteneet astelemaan kirkkoon, kirjat kourissa.
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Katseliwat he ympärillensä, nähdäkseen Kyöstiä, us-
kollista ystäwäänsä. Mutta hän ei ollut tässä, hän käys-
keli kaukana pellolla, käyskeli tuijoitellen totisesti maahan
ja mietiskellen itseksensä. Kysyipä wiimein Juhani muu-
tamalta mieheltä, joka seisoi heitä lähinnä, kuinka yhteistä
huutokauppaa uskallettiin pitää sunnuntaina, Herran py-
hänä sapattina. Kulowalkeana silloin nauru ja tirskuna
juoksi miehestä mieheen ympäri kaiken kansan, ja nytpä ar-
wasiwat weljekset asian oikean laidan. Ällistyneinä, äänet-
töminä ja punehtuen seisoiwat he kauan, kuullellen ihmis-
ten naurua ja pilkkaa. Läheni heitä myös joukko Touko-
lan poikia, kysyiwät heiltä iwatenImpiwaaranuudesta us-
kosta, sen kalenterista ja miksi kutsuttiin heidän almana-
kassaan tämän wiikon kahdeksas päiwä. Tuota kuultelevat
weljekset, ja äkisti loimahti heidän wihansa tuimaan tuleen,
ja myrsky oli malloillansa. Kuin irtipäästetyt kahlekoirat
karkasiwat he kiljunalla Toukolaisten päälle, ja peloittawa
tappelus nousi nyt Tammiston pihalla.

Simeoni ei tuohon leikkiin mielinyt sekaantua, waan
oli hänen haltuunsa heitetty kaikkein kirjat, joita hän lu-
jasti hallitsi kourissansa ja katseli tuskallisella muodolla,
surkeasti lewottomalla silmällä tuiman taistelon roaiheita.
Mutta nähtyänsä Aapon kowassa ahdistuksessa kolmen ro-
tewan Toukolaiscn kourissa, nähtyänsä kipeällä sydämellä
kuinka kurja weljonsä kclmeni ja kuinka hänen katsantonsa
jo tuijoitteli tynsästi kohden puitten, latwoja, kun iskuja,
säkenöitsewiä iskuja sateli joka haaralta, silloin asetti Si-
meoni kirjat kädestänsä kiwelle siihen lähelle, kiirehti aut-
tamaan Aapoa ja katosi pian tappeluksen hurjiin laineistn.

Toimitusmies ensin kyllä koetti estää tämän wihaiscn
tulwan paisumista, mutta huomaittuaan ei tässä mitään
woiwansn matkaansaattaa, siirtyi hän ajoissa syrjään jakat-
seli ihmeeksensä weljesten ääretöntä woimaa. Ja woimaa
niin wäkiwaltaista, sen käytännössä niin tuulispään ta-
paista wauhtia eiwät olleet weljckset ennen koskaan wielä
osoittaneet. Kauan ja salassa kytewä kostontunne sai wih-
doin tuulta, ja kaswoi siitä tulinen, kauhistawa myrsky;
ja werraton oli hälinä ja pauhu. Kalweina ja wapisewina
pakeniwnt naiset taistelopaikasta, mikä sylissään kantaen,
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mikä taluttaen kädestä pientä, peljästynyttä lapsukaista.
Wirnapäisinä talon naudat, niin uhkea sonni kuin waka-
wat lehmät, juoksiwat tuonne, tänne, jaympärikaikui huuto,
möry ja poru, kun Jukolan weljekset löiwät ja kun Tou-
kolaiset löiwät heitä wastaan, Toukolaiset ja heidän monta
ystäwäänsä. Juhani, purren hammasta ja wallan tuhan-
kanvaisena kaswoiltansa, huhtoi woimallisesti wihamiestensä
joukkoon, huhtoi oikealle, wasemmallc, ja leukansa longah-
teli wihan kiukusta. Mutta kuin kallio, niin rynkäsi esiin
hartewa Tuomas, ja mihin raskas nyrkkinsä iski, siihen
kaatui aina mies, kaatui kaksikin yhdellä iskulla. Nähtiin
siinä tapahtuman, että kun hän yhtä löi, tämäkaatui wauh-
dilla niin tuimalla, jotta kaatuessaan toisenkin miehen ku-
mosi, joka seisoi hänen wieressänsä. Timo läimäytteli kuin
uros hirsistössä läimäyttelee kirweellänsä; ja kauas kuumoit-
tiwat hänen ruskeat, karheat, wihasta hohtawat poskensa.
Miehenwastusta ei puuttunut Eeroltakaan tässä kahakassa.
Muiden jalkoihin hän tosin kiirahteli usein, mutta ainapa
hän jälleen pian pinnisteli itsensä ylös miesröykkiönalta,
ja iskuja lenteli hänestä taasen kuin ampauksiaympäripyö-
riwästä raketista. Kurjimmin kaikista riehui Lauri; hän
löi ja temmelsi kalweana kuin murhan-enkeli, ja kaikki hä-
nen edestänsä pakeni tai murtui.

Kauhistuen katseliwat ihmiset tätä kamppausta. Kaik-
kialla näkyi kamoittawan kalweita kaswoja, hirweästi huo-
kuwia sieraimia, tuolla werisiä naamoja, täällä multaisin
kuonoja. Katso wihan synkeätä liekkiä heidän silmissään,
joka ryntää waan kiukkunsa maalia kohden, huolimatta
waikka sataisi wastaan tulta ja tulikiweä. Tämänkaiken henäkiwät, ja kuuliwat pannan ja ähellyksen niin hirmuisen
kuin susijoukon murhaawasti tapellessa syys-yönpimeässä
metsässä.

Niin oteltiin Tammiston pihalla, ja tuimemmaksi yhä
waan ottelo kiihtyi. Makasi jo tuolla mies, makasi jo tääl-
läkin, wuodattaen werta hietaiselle tanterelle. Maata jo
kasteli weljestenkin mustanpunainen weri; silla Toukolaiset
jo iskeiliwät puukoillansa; mutta puukkoja ei nyt riippu-
nutkaan weljesten wöillä,koska he oliwat retkellä pyhään
temppeliin. Nyt, koska he huomasiwat kuuman werensä.
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juoksewan, fteppasiwat he teloja mäeltä aseiksensa, teloja,
karankoja, tai murfiwat seipäitä lähimmistä aidoista ja
karkasiwai willittyinä päin; pian kuitenkin kohtasiwat he sa-
mankaltaisia aseita wihollistensakin puolelta; ja rupcfiwat
nyt seipäät ja kanget raiskynällä loiskeilemaan ympärimies-
ten päitä. Ia näyttipä aina wielä epätietoiseksi ken tässä
woittaisi, ken taipuisi tappiolle. Weljekset, waikka he ja-
lostikin taisteliwat, taisteliwat kuitenkin monilukuisen wi-
hollisen kanssa; ja ankarasti, wimmatusti lyötiin heitä
»vastaan.

Mutta lähestyi silloin tappelukenttää mies, joka heti
saattoi waa'an painumaan lukolaisten puolelle. Lähestyi
pellolta, juosten, karaten ja pahasti mölisten, Tammiston
juurewa Kyösti. Iykewä sciwäs kourassa, hän kirmasi esiin
kauhistuksen harmaankalweana haamuna, tukka pyrstönä
pystyssä kuin peikon; ja iski hän kuin leimaus Toukolais-
ten selkään, saattaen häiriön heidän joukkoonsa, mutta wel-
jesten into kiihtyi. Mölisten ja pyöritellensilmiänsä löi
hän peloittawasti, löi kuin mieletön, hullu mies; pieksiwät
taasen weljekset toiselta puolelta, pieksiwät kahdenkertaisesti,
ja hurjasti pakcniwat wihollistt wiimein, ne, joita ei wielä
seiwäs ollut maahan kaatanut.

Pois nyt rienstwät weljeksetkin, läksiwät juoksemaan
kohden kotoansa, huutain Kyöstiäseuraansa. Mutta Kyösti
ei kuullut heidän käskyänsä, waan pihalla raiwosi hän lak-
kaamatta, kirkkui, ärhenteli, ja kamoittawaoli hänen muo-
tonsa. Mutta weljekset kiitiwät jo kujan kuiwalla, sawua-
walla tiellä; ja koska he ehtiwät pienelle sillalle peltojen
wälissä, kuuliwat he jäljessään Kyöstin äänen. He scisah-
tuiwat, katsoen taakseen, ja näkiwät hurjan miehen, seiwäs
olalla, heitä lähestywän juosten, mölisten ja heilutellenkät-
tänsä ilmassa; ja pian seisoi heidän edessään hirmuinen
Kyösti. Hän hikoili, puuskutti ja uhosta ja wimmasta
tuijoitteliwat ristiin hänen harreat silmänsä. Et ymmärtä-
nyt hänen sekamelskaista puhettansa, jossa usein kuului kor-
kea ja kestäwä huuto: "älämölöö,ai älämölöö!'' Weljekset
rukoiliwat häntä käymäänheidän kanssansa Impiwaaraaneikä
lähtemään takaisin tuonne susien kitaan, mutta hän seisoi
yhä waan paikallansa, jupisten itsekseen ja tuijoitellen.
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Äkistipä katsahti han kiiwaasti weljeksiin ja lausui: "men-
käät kotia nyt!" niin lausui hän ja kääntyi heistä pois.
Umpäri kääntyiwät myös weljekset ja siirtyiwät wastapäi-
seen suuntaan. Mutta hetken päästä kaikui kerran wielä
Kyöstin sakea ääni, ja weljekset, katsoen taakseen, näkiwät
miehen seisowan kujalla, rawistellen kättänsä ja päätänsä,
ja kuuliwat hänen taasen huutawan korkeallaäänellä: "men-
kää kotia nyt!" Siitä riensi hän pois samaa tietä, jota oli
tullut, ja pois metsäpirttiinsä riensiwät myös weljekset, mo-
nella heistä päässä korkea kuhmo ja käsiwarressa wertati-
hmva haawa. Katsoen kankeasti eteensä asteliwat he tui-
malla wauhdilla, aatoksissaan kuoleman jääbyttäwä synkeys.— Niin loppui tappelus Tammiston kartanolla, jostamoni
kannettiin pyörtyneenä pois, ja moni oli saanut haawan,
joka ainiaaksi hänen merkitsi.

YhdestoistaLuku.
On ilta samana päiwänä, jonaniin kiukkuisesti Tam-

mistossa oteltiin. Pirtissään istuwat weljekset, he owat
woidelleet ja sitoneet haawojansa niinkuin parhaiten on käy-
nyt. He istuwat, sydämissä pimeä, ijankaikkinen yö, ja
alas permantoon on teroitettu heidän katsantonsa, wimmaa
täynnä. He muistelewat mitä owat tehneet, tietäwät mikä
rangaistus heitä uhkaa; he mietiskelewät onnetonta, toiwo-
tonta tilaansa, ja peloittawa on äänettömyys huoneessa.
Wiimeinpä kuitenkin saattoi Simeoni matkaan seuraawan
kanssapuhcen.

Simeoni. Weljet, weljet! sanokaat yksi sana. Mitä
on meidän tekeminen päästäksemme kruunun kynsistä.

Aapo. Ah! ei ole meillä enään pelastuksen keinoa
tästä ahdingosta, ei tämän taiwaan alla.

Juhani. Kukissa olemme, kukissa! Kaikki on men-
nyt, kaikki onni ja toiwo!

Tuomas. Peijakas meidät perii, perii ilman ar-
moa; siis ottakaamme, silmät ummessa, wastaanmitäolem-
me ansainneet. Kruunun käskyläistä häiritsimme keskellä
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tulista tointansa, ja tämä paikka on kowa; miehiä löimme
kenties raajarikoiksi, joka paikka on wieläkin kowempi. Noh,
ehkä nykäisimme wielA joltain henki-kultaisenkin pois, ja
sittenpä kaikki hywa; tallella olemme ja syömme kruunun
surutontaleipää.

Sime oni. Woi meitä poloisia poikia!
Timo. Poloisia Jukolan poikia! Ia seitsemän kap-

paletta! Mitäs tehdään nyt?
Lauri. Kyllä tiedän mitä teen.
Juhani. Minä myös. Weitst kurkkuun joka miehen!
Timo. Älä Helsingissä!
Juhani. Puukkoni, kirkasteräinen puukkoni! Werta

lasken että lainehtii!
Aapo. Juhani!
Juhani. luoskoon yhdeksi ainoaksi lammikoksi weri

seitsemästä miehestä ja uppoutkaamme sitten yhdessäpunai-
seen mereen, kuin upposi ennen koko wanhantestamentin
kansa! Missä on wisapäinen puukkoni, kaiken, kaiken so-
wintomies?

Aapo. Malta mieles!
Juhani. Pois tieltäni sinä ja pois tämä kirottu

elämä! Puukko!
Simeoni. Hillitkäämme häntä!
Aapo. Tänne, weljet!
Juhani. Pois tieltä!
Tuomas. Koreasti, poika!
Juhani. Hellitä, Tuomas weljeni!
Tuomas. Sinä istut koreasti!
Juhani. Mitä maksaa nyt enään koreus, kun kaikki

on mennyt? Mielitkö ottaa koreasti wastaanneljäkymmentä
paria tuoreita raippawitsoja?

Tuomas. En mieli.
Juhani. Mutta mitä?
Tuomas. Menen hirteen, mutta sitten wasta.
Juhani. Tehkäämme paikalla se, joka kerran on

tehtäwä.
Tuomas. Tuumikaamme.
Juhani. Hahaa! kaikki on turha.
Tuomas. Ehkei juuri wielä!



239

Juhani. Lam hansikat wartoo meitä.
Simeoni. Suomesta pois, paimeniksiInkerinmaalle!
Timo. Tai portinwartijoikfiPietarin kaupunkiin.
Aapo. Kowin wähäpätöiset keinot.
Eero. Merelle wesiä wiiltämään kuinuhkea enomme

ennen! Jos siirrymme kerran Suomen rannalta, olemme
kruunun kourista wapaat, ja koetamme kohden Engelsman^
nia; hänenpä laiwansa mastossa maksaa mies.

Aapo. Sitä neuwoa käskee wähän perustella.
Tuomas. Olispa tuo ehkä jotain, mutta muista-

kaat: ennenkuin ehdimme Suomen rantaan, niinonpa kai-
keti kourissamme kruunun kihlakalut.

Timo. Ohhoo! jos heltimmckin eheillä nahoilla
Suomesta, niin koskapa olisimme Enklannissa? Onpa
sinne miljuunia ja tuhannen miljuuniakin peninkulmia.
Ohhoo!

Aapo. Mutta kuulkaas sananen: Rumetkaamme su-
den omaksi kansaksi, niin wähänpä tarwitsee meidän peljätä
hänen hampaitansa. Sotawäkeen marssikaamme wärwinkia
ottamaan muutamaksi wuodeksi. Ah! tämä keino on jyr-
keä, mutta ehkä paras tässä kilakassa. Niin, lähtekäämme
Heinolan kuuluisaan ja hirweän suureen pataljooniin, joka
Parolan nummella kesäkaudet äkseeraa ja rikeeraa. Tätä
pykälää woimme harkita, muistaen, että kruunu pitää poi-
kiensa puolta.

Juhani. Minä pelkään, että, weli weikkoseni, keksit
nyt oikean keinon. Kasarmi on pelastanut kukista monta
hurjapäätä poikaaennenkin. Muistelkaamme esimerkiksi Ka-
rilan renkiä, jolle, suurikelmille, kerran pisti päähän ropsia
isäntäänsä wähän selkään, ja siitäpä olis käynyt pojalle pa-
hoin, mutta kas kun oli junkkarilla äkkipikaan niskassa
harmaa takki, ja tämähän pelasti miehensä.

—
Olkoon

menneeksi! Kohden kasarmia marssikaamme! Sotaan kuoli
isämme setä, Kyrön sotaan, jossa wiissyltäinenhirsi weressä
uiskenteli; sotaan kuoli myös oma setämme, kaatui meren
rannalle Pohjanmaalla; niin on tässä käynyt monen muun
sekä heimolaisen että naapurin, ja samoin taidamme kaa-
tua mekin, kaatua hurskaina sankareina. Kuolemassa on
parempi, taiwaassa on parempi olla kuin täällä ihmispe-



240

tojen keskellä. Täytyy itkeä. Niin, siellä on parempikuin
täällä. Oojah! paljon parempi.

Tuomas. Weljeni, näin saatat meidät kaikki pu-
sertamaan kyyneleitä.

Simeoni. Herra, katso puoleemme ja anna annos
aurinko paistaa!

Niin loppui heidän kanssapuheensa itkuun, yleiseen,
hyrskywään itkuun; kuiwana ei Pysynyt yhdenkään wcljen
silmä.

—
Mutta ilta pimeni, yö tuli, ja kaikki waipuiwat

he lopulta itkusta sywään uneen. — Seuraamana päiwänä
tuumiskeliwat he wielä, aprikoitsiwat hicssäpäin mikä keino
heidät parhaiten pelastaisi; ja tarkasti wartioitsi heidän sil-
mänsä ulkona pirtin ympärillä, huomatakseen jo matkan-
päästä jos lähestyisi heitä kmununwoimia. Niin he täh-
täiliwät ja tuumiskeliwat; ja kasarmi, waikka kyllä kamoit-
tawa, näkyi heistä kuitenkin parhaaksi turwapaikaksi. Sen-
tähden päättiwät he lähteä miehissä matkalle kohden Hei-
nolaa ja ottaa wärwinkiä kuudeksi wuodekfi. Ja koska taa-
sen toinen päiwä nousi, nlkoiwat he pitkän waelluksensali-
kistywällä sydämellä, synkeällä mielellä. Astuiroat he eteen-
päin, muistelematta, että siinä hankkeessa tarwittiin passit
ja papinkirjat, asteliwat he, tuohikontit seljassa, ensin Ju-
kolaan päin, aikeissa pyytää nahkapeitturia ottamaan hal-
tuunsa heidän elikkonsa ja pitämään wähän pirtistä huolta.

Tultuansa Wiertolan tielle, kohtasiwat he nimismie-
hen, joka, jahtiwouti takana, ajoi jyrittäen heitä wastaan.
Weljekset tuosta hämmästyiwät, arwellen hänen retkensä
koskewan heitä. Oliwat he jo melkein juosta metsään,
mutta astuiwat kuitenkin esiin, muistaen, ettei kaksi miestä
heitä milloinkaan kiinni saisi. Mutta -wäarin he arweli-
watkin; perin toisella wirkatoimella ajeli nyt nimismies
ympäri pitäjää. Ia olipa hän oiwa mies:uljas, ylewä ja
iloinen aina. Jukolan weljeksistä ja heidän elostansa met-
sissä hän alati oli suureksi huroikscnsa kuullut kerrottaman;
ja oli hän heidän suosijansa, puolustajansa, waan ei wiha-
miehensä. Mutta nyt, ehdittyään heidän kohdallensa, ru-
pesi hän haastelemaan hauskasti.

Nimismies. Päiwää, päiwäa? Mihin marssiwat
pojat noin totisina? Wastatkaat minua, katsomatta tuolla
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lailla puoleeni, juuri kuin korpisudet. Mihin, kontit sel-
jassa?

Juhani. Edessämme on pitkä matka.
Nimismies. Helwettiinkö sitten mennään? Häh?
Juhani. Tahdotteko meistä mitään?
Nimismies. Mitähän olis teillä annettawaami.

nulle? Mutta onhan lupa kysyä waikk'ei waraa ostaa. No
oikeinpa silmänne kyräilee ja mullistelee minuun, ja ellen
olis tottunut katselemaan itse perkelettä wnsten naamaa,
niin ehkä nyt sydämeni wähän pampahtclis. Ha, ha, ha!
Mutta saakeliko teissä rikeeraa?

Juhani. Minä kysyn teiltä yhtä paikkaa:Nouseeko
siitä kruunun asia.

Nimismies. Mistä?
Juhani. Hm. Siitä, siitä.
Nimismies. Mistä, sinä takkutukkainen köntti?

Mistä?
Juhani. Tuosta kärhämästä Tammiston kartanolla.
Nimismies. Ahaa! se toispäiwäinen leikki? Jahah!

siitäpä nyt tahtoisin teille wirkkaa jotain.
Juhani. Onko miestappoa tapahtunut?
Nimismies. Kiitä onneas, ettei niin ole laita.

Mutta, leimaus ja jyrinä! kun ajoitte tiehenne kruunun
wirkamiehen toimestansa ja kumositte wielä hänen kirjoitus-
pöytänsä, aatelkaas sitä paikkaa.

Juhani. Jumala paratkoon! sitähän olemmekin aa-
telleet ja aprikoinneet oikein wahwasti ja tulleet ymmärtä-
mään mikä siitä pojat perii. Niin, niin, peeweli meidät
perii, ja sentähden olemme myös walinneet peewelin onnen
osan. Tietäkäät: Parolan suureen pataljonaan loikertaa
nyt tiemme mäkiä ylös ja alas, että santa soi. Siellähän
on wiimeinen sola, jonne hädissä ja tuskissa pakenemme,
kun ihmiset, ne kiukkuiset perkeleet, meitä ahdistawat joka
haaralta kuin sudcnpoikasia apajassa. Parolaan mennään!
ja onneton hän, joka tahtoo nyt tietämme teljetä; silläkruu-
nu tarwitsee miehiä, sota on tekeillä, niinkuin olemmekuul-
leet. Kohta seisomme kruunun haarniskoissa, ja koskekaat-
pns meihin silloin, te saatanat. Hii, haa!tahtoisinpapurra
poikki tämän maailman, poikki tämän maailman kuin nah-

IG
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Naisen; ja wähältä etten itke tässä murheesta ja wihan
kiukusta yhtaikaa; itken ja heristelen nyrkkiäni. Parolaan
marssitaan! Siellä on miehiä kuin kaarneenpoikia, Paro-
lassa.

Nimismies. Te pöllöt japököt!heittäifittekö oman,
rauhaisen pirttinne omalla tanterella ja lähtisitte kasarmin
keppien winkunaan?

Juhani. Parempi kuitenkin siellä kuin louhia wäs-
tingissä wuorta; ja toiseksi, niin Hämäläisen ruskeanahka
on tuuman paksu, niinkuin nähdään.

Nimismies. Louhia wuorta wästingissä! Miksi?
Juhani. Juuri te, herra, meitä sinne mielisitte kis-

koa kilisewissä kahleissa. Ia mistä syystä? Tuosta onnet-
tomasta tempusta Tammiston pihalla, siitä että su'imme
wähän selkään noita Toukolan poikia, johon sukimiseen,
Jumal' awita! meitä ärrytettiin oikein wimmatusti. Mutta
nytpä mielitään tehdä tästä kruunun asia, tehdä ''kärpä-
sestä härkänen", kuin sananlasku sanoo.

Nimismies. Sen walehtelet! Mene hiiteen, mies!
minulla on tärkeämpiäkin toimituksia.

Juhani. Jos sen armon meille soisittekin, että sai-
simme kulkea Hiiden wallassa, jota emme wieläusko, niin
owathan tässä kuitenkin Toukolaiset niskassamme, lain woi-
malla niskassamme. Mc onnettomat iskimme ensiksi, ja
siitä on meillä kowin huono puoli; mutta ei pidä heidän-
kään pääsemän ilman "maksa pois lakkarista". Onpa
täällä kylliksi haawoja, jotka tuskin wielä owat ehtineet
saada rupikaprokkia niskaansa; ja ne todistawat jotain, ne
haawat. Hmmh! — Mutta jos Toukolaisistakin selkiäi-
simme, niin onhan meillä tässä aina warrottawana kerran
wuodessa tuomiopäiviä: lukukinkeri-päiwä. Peeweli! sa-
nonpa kuin ennen Jaakkolan Paawo, se korea poika: "kä-
wishän tämä elämä laatuun ilman yhtä päiwää wuodessa,
ilman tuota kirottua kinkeripäiwää", sanoi hän. Ia sa-
noipa hän wielä: "ei se kipu, mutta se häpy", niinpä ker-
ran ikään tultuansa tukkajuhlasta, jossa taasen hänen ka-
maransa oli pahoin pehmitetty. — Mutta kuinkas käwi
scuraawana wuotena samassa juhlassa? Pisti mar' pappi
hänen pöydän alle istumaan kuin ukulin, ja tämän näki
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hänen korea ja nuori morsiamensa lukutuwan porstuwaöta,
näki ja pyörtyi tyttö-rääsy, liikahti kynnykselle nurin kuin
hanhenpoikanen. Se oli paha leikki; sen perästä rupesi
Paawo juomaan kuin mies, sairukkaset morfiameltansa kuin
mies, ja joi wielä uhkeammin, ja wiheljäisenä hewosnylky-
rinä kuoli hän wiimein. Se oli loppu korean Paawon,
jolla ei suinkaan ollut huono pää, ei totisesti, waan olipa
hän wiisaimpia, wikkelimpiä nuoria miehiä, mutta nurja-
na, nurjana oli wieras-äiti tyrkännyt kirjan hänen kou-
raansa alusta altain, ja siitäpä lukupäiwähänelle tulikau-
histuksen päiwäksi. Ja onkos tämä laitaa! Kukkoistcn
Mikko, mies kookas ja jykewä kuin hawutukki, ja leweä-
poskinen kuin Tuhkalan muorin wanha kissa, mutta eipä
juuri niitä hywälukijoita, kuultuansa kinkeri-aamuna tar-
hamvajaan pappien kulkusten kilinän, peljästyi kuin lam-
mas. Niin hirwittäwä on tämä päiwä, tämä hioittawa
pöllytysjuhla. Ia kerranpa, tiedämme, saattaisi prowasti
wäkiwoimalla meidätkin sinne ja sieltä häpeänhirteen, jalka-
puuhun, mutta kaikista näistä meidät pelastaa kruunun
harmaa takki, kaikista näistä nyt otamme ainiaaksi hywästi;
prassai!

Nimismies. Te mielettömät oinaat, mitä hulluuk-
sia hankittekin! Noh, menkäät, menkäät, astukaat päälle
niin kauas kuin kestää kruunun saniaista sarkaa. Mitä
rinvattuja on minun tekemistä kanssanne? Kuittihan on
rätinkimme Tammistosta, sen wakuutan ja wannon, te köl-
lit! Kuitti! ja suljetut owat myösToukolaisten kidat. Hoo,
sen tein jo samana päiwänä, jona ottelus tapahtui, koska
näin ettei mennyt siinä henkiä. Nhkailiwatpa roistot ke-
räjänkäynnillä, ja kuitenkin oliwat he keittäneet sopan itse.
Mutta laskinpa nyt waa'alle painoniminä myös, ja Tou-
kolaiset waikeniwat kuin myyrät; silla onpa minulla heissä
monta koukkua, joista woisin kiskoa heitä kowaan kiikkiin.
Sentähden owat he nyt waiti ja pitäwät koreasti hywä-
nänsä mitä owat saaneet. Mitä koskee taasen asemaanne
prowastia kohtaan, niin kysynpä: onko hän teitä kilistellyt
näinä wiimeisinä aikoina?

Aapo. Sitä ei hän ole tehnyt, ja ihmeeksemme kyllä.
Nimismies. Eikä tee hän sitä milloinkaan enään;
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se muistakaat sanakseni. Ia kuka on saattanut matkaan
tämän? Kukahan muu kuin tuo meidän wanha wallesmanni?
Ia sanottepa nyt hänen, te kiittämättömät peijoonit, yritte-
lewän riiwattuja teitä kohtaan. Kuinka hywäänsä, mutta
onpa minua hullua wähän miellyttänyt tuo sudenpoikasten
elämä. Ha, ha, ha!No, noh, leikki saakoon sijaansa,puh-
das leikki. Mutta olkoon sanottu: rauha teille minunpuo-
lestani, ja niinmyös prowastimme puolesta; sillä hän on
tullut ymmärtämään, ettei tuohesta tule takkia. No niin,
ei yhtään waaraa, pojat, ei yhtään, waikka tarwitsisittekin
koniinne aika lailla, te werkkasen juutit. Mutta menkäät
nyt koreasti kotia! Paikalla! sanon minä. Jaa, jaa, wa-
semmalle kääntymys nyt waan, wasemmalle kääntymys ja
kotia mars, sinä Impiwaaran komppania! Kotia, te junk-
karit, ja jääkäät Herran nimeen.

— Heisaa, Liinaharja!
Niin lausuen, tempasi hän ohjaksista, ja trawia pisti

eteenpäin taasen nimismiehen, koko pitäjässä tunnettu, lii-
naharjainen ruuna. Pois he kiiriwät räikkynällä; taräh-
teli takana ukko jahtiwoudin hattu, ja sawuna kierteli tomu
heidän jäljessänsä. Mutta weljekset seisoiwat tien wieressä
kuin seitsemän suolapatsasta, seisoiwat ja katseliwat tuota
menoa. Sanaakaan hiiskumatta ja arwellen mitä heidän
piti aatteleman kaikesta tästä, seisoiwat he ja tuijoitteliwat
poistuwien perään, kunnes nimismiehen rattaat katosuvat
kaarewalla tiellä.

Timo. Kuinka se komsarjus on wanhettunut sitten
luin wiimeiseksi näimme hänen Kuokkalan korwessa äitimme
ja kylänwäen kanssa!

Juhani. Mitä sinä, Aapo, auttelet tästänimismie-
hen koreasta puheesta?

Aapo. Kunnon mieheksi hänen luulisin ja että hän
kanssamme haasteli wakaasta rinnasta, mutta seiskaamme
wahtia, sillä herroihin ei ole luottamista.

Juhani. Seiskaamme walmiinakaappaisemaankoh-
den susien kotoa. Hänellä on peeweli nahassa, hän koet-
taa wietellä meitä paulaan.

Tuomas. Kotiamme takaisin tahtoi hän meitä nar-
rata walmiiksi saaliiksensa palattuaan Wiertolasta, joukko
miehiä seurassa, koska tiedetään, ettei ole wähillä woimilla
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iskettäwä Jukolan sarjaan. Hän tulee za korjaa meidät ko-
reasti talteen, jos häntä warromme.

Juhani. Ha, niinhän minäkin aattelen. Hän on
pyynnissä, ankarassa ajossa, ja me olemme otukset, joita
hän kiehtoo. Kaiketi on tapahtunut hirweätä, josta ei
enään kasarmikaan meitä wapahda. Siis ei nyt muuta
kuin sissin passi kouraan ja paikalla metsään! Maantieltä
pois, pojat!

Aapo. Ah! mikä on nyt tehtäwänä?
Juhani. Kaikki on jo tehty; tässä on seitsemän

walmistametsäsisfiä. Mutta koettakaamme ollaniin stewiä,
niin armeliaita ryöwäreitä kuin mahdollista, pyytäen aina
ensin koreasti nälkämme sammutteeksi; niin, niin, ja ellei
hywällä helli, niin wäkirynnäköllä tulkoon sitten, mutta
aina woimme karttaa werenwuodatusta ja murhaa. Men-
nään nyt!

Simeoni. Juhani, Juhani, mitä haastelet!
Aapo. Ah! missä on nyt kurjain weljesten turwa?
Juhani. Sissien retkillä! Mennään nyt!
Tuomas. Kitas jo kiinni, sinä hurja hullu! En-

nen astelen tästä Siperjan ikikylmyyteen kuin rupean syö-
mään ryöwärin leipää. Sinä willitty, onko tarkoitukses
wakaa, wai leksoitteletko mieletöntä leikkiä? Mitä pitäämi-
nun sinusta aatteleman?

Juhani. Woi weljeni! tämä hetki on kiertänyt
pääni pyörään, ja enhän juuri tiedä mitä puhun ja teen.
Nimismieshän tässä oli, ja katosi taasen kuin tuuliin ja
pilwiin;mutta onpa sitten mielestäni aikoja mennyt, aikaa
siitä on, aikaa! Tuonne hän katosi, mihin peukalosormeni
osoittaa, kuin Taula-Matin peukalosormi. Tuonne hän ka-
tosi sawuun, ja keskellä sawua singahteli sota-orhin walkea
harja. Mutta siitä on niin pitkä aika, niin pitkä!

Tuomas. Kas niin!
Aapo. Mitä nyt, mitä nyt?
Tuomas. Te näette, weljet, ettei Juhoakaan aina

juuri ammuta samalta oksalta, jolla hän istuu.
Lauri. Mitä siinä silmiäsi wääntelet japäätäsikei-

kuttelet ja huokailet steraimistas tuolla lailla? Niin mar'!
Kiitä että on aiwosi eheä.
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Tuomas. Niin, niin, hän peitelköönäsköistä tyh-
myyttänsä niinkuin hän parhaiten taitaa. Mutta mitä hel-
wettiä tekisimme nyt? Sanoppas, Aapo.

Aapo. Minä en tiedä.
Eero. Kuultaat, weljet: emmehän tuota wielä war-

maan tiedä oliskohan nimismiehen haaroissa kettu meitä
kohtaan.

Lauri. Minä uskon toisin, sillä katselinpa häntä tar-
kasti silmäterään, ja siinä ei wilahdellut wilppiä. Ia har-
kitkaas. Miksi olisi hän tullut ilman mieswoimia aina tä-
hän asti, waikka hänen tiellänsä on mökkejä ja kyliä? Miksi
kulkisi hän ohi Impiwaaran seudun aina Wiertolan karta-
noon, josta hänellä on wähemmin awun toiwetta kuin suu-
rista kylistä, jotka hän on heittänyt jälkeensä? Kummal-
lista! Wiertolasta palaisi hän taasen takaisin tämän hui-
kean matkan, palaisi miesjoukkonsa kanssa wiimcin kohden
pirttiämme. Hulluuksia! Eihän mallaa tämä yhteen ni-
mismiehcmmc ennen aina wiisastcn ja wikkelien tuumien
kanssa.

Aapo. Ei tahdo mallata, sen huomaan minäkin,
mutta eipä siinä kylliksi luotettawaa. Luuletpa nyt apri-
koitsewan asiaa kowinkin wiisaasti, mutta katsos kun usein
lapahtuu, usein on asian laita päin wastoin kun par-
haan, wiisaimman miehen järki sen on osoittanut. Ia
onpa meillä pelkoon syytä. Rikoksemme on lain silmissä
suuri, ankaran suuri; jahuomaa kuinka tawattoman, kuinka
erin-omaisen ystäwällisesti tuo nimismies haasteli kans-samme.

Tuomas. Ei ollut se rehellisyydenkieltä, waan kie-
huipa sappea sen hunajan alla. Mutta mitä nyt teki-
simme?

Eero. Tehkäämmc näin: käykäämme kotia kerran
wielä, mutta älkäämme wiipyköhetkeäkään pirtissä, waan
heittäkäämme telkcämättä sen mvi, jokanäyttää niinkuin oli-
siwat sen asukkaat koreasti kotona; ja itse istumme kätkössä
Impiwaaran luolissa ja rotkoissa; siellä oljentelemme pari
kolme wuorokautta, tähtäellcn tarkasti lakkaamatta alas koh-
den pirttiämme. Jos nyt tämän ajan kuluessa lähestyisi
nimismies huonettamme woiminensa, niin olemmehan aina
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kohta walmiina karkuteille wuortcn ja metsien suojassa.
Mutta ellei tuosta mitään ilmestyisi noin kolmen yön ja
paiwan mentyä, niin kaukana on meistä kaikki waara.

Tuomas. Siinähän ncuwo ja hywä.
Aapo. Mc teemme niin.
Tuomas. Kääntykäämme takaisin; tule, Juho, ja

pane pois tuo morakas muoto.
Läksiwät he käymään taasen kohden Impiwaaraa ja

seisoiwat pian kotonsa pihalla. Seuraten (seron neuwoa,
kiersiwat he linkun owelta pois, kiipestwät ylös wuorelle ja
kätkiwät itsensä tarkoin, mikä mukawaankallion halkeemaan,
mikä näreitten werhoon wuoren penkereille. Siellä he we-
nyiwät, teroittaen kiehtoman silmänsä alas kohden pirttiä,
ympäri tantoista ahoa ja pitkin kolkon metsän rantaa.
Siellä he lepäsiwät, pitiwät wuoroitellen wahtia kolmen
wuorokauden kuluessa: söiwät tuohikonteistansa ja sammut-
tiwat janonsa kirkkaasta lähteestä, joka wuoren harjulta
kumpuili ylös ja wuodatti laineensa alas pitkin kallioista
tietä. Hauskasti siinä pieni puronen lirisi päiwän pitkän
kestäessä, lirisi kestäessä kuutamoisen yön, soiden wartioit-sewan weljen kuultclewaan korwaan.

Mutta kun kolmantena päiwänä aurinko jo kiirehti
laskuansa kohden, astuiwat weljekset wuorelta alns, käwi-
wät pirttiinsä, iloiten sydämissään, koska näytti, että oli
heidän pelkonsa turha. Mutta ei katsoneet he kuitenkaan
wielä ihan luotettawakst asiaansa, waan silmäiliwät yhä wa-
roten akkunasta ulos. Siitä seuraawana päiwänä lähetet-
tiin wakooja ulos, lähetettiin Aapo, saattamaan heille wis-
seyttä lujaa. Wuorokaudcn wiipyihän kylissä ja taloissa,
ja koska hän palasi, nähtiin hänen kaswoillaan rauhansa-
noma. Ia istuiwat he nyt miehissä honkaisen pöydänym-
pärille, ja Aapo, istuen itse pöydän päässä, rupesi kertoi-
lemaan weljillensä mitä oli kuullut.

Aapo. Weljet! hän on werraton mies, tuo meidän
wallesmanni; hän on tehnyt niinkuin hän sanoi, ja niin
on asiamme laita. Toukolan miehet, waikka onkin monella
etujalassa aika patti, tai päässä millä korkea kuhmo, millä
pahoin irwistäwä reikä, eiwät hiiskahda lainkäymisestä sa-
naakaan, eiwätkä oman käden kostosta; janimismiehen toi-
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mesta, hanen hirweistä uhkcmkfistansa kaikki tämä. Ia mi-
tähän nyt tuumiskelee meistä prowastimme? Niin; ukkoon
suonut meille rauhan, ikuisen rauhan; sillä hän on päät-
tynyt uskoon, jota nimismies hänelle on makuuttanut, että
kowa leikki meitä kohtaan olisi ijankaikkiseksi tuhoksemme.Mutta huomatkaat wiela: Koska tuo Harkämäki, oiwa äijä
ainakin sentään, jutellessaan eräänä päiwäna prowastin
kanssa, oli myös meistäkin jotain maininnut, sanonut, jö-
rähtäen: "kukas tietää waikka tulisi pojista wielä oikein
jupisteerit", niin tuohenpa oli lausunut pappi, että suuri
olis hänenilonsa ja riemunsa Herrassa, jos se ihme tapahtuisi,
että Jukolan weljekset kerran astuisiwat hänen eteensä, lu-
kien wälttäwäisesti sisältä ja nuot kymmenen käskysanaa ja
uskontunnustuksen ulkoa. Niin on hän lausunut sulawan
lauseen. Tämän ja paljon muuta olen kuullut, kuullut
monen miehen suusta, ja luotettawin niistä on Tammiston
Kyösti, joka ei koskaan naura eikä walehtele.

Juhani. Nimismies, sinä kunnon mies, rynkäisinpä
sun tähtes waikka loimoittawaan tuleen! No wie sinun musta,
kiljuwa sonni! Woinhan tuskin uskoa.

Aapo. Kaikki niinkuin sanon. Mutta nahkaamme
siis, etteiwät herrat juuri oletkaan niin suuria junkkareita
kuin luullaan. Muistakaamme tässä myös tuota Wierto-
laista, joka leppyi aiwan pian ja suostui pyyntöömmekai-
kin puolin. Ia prowastimme, jos katselemme häntä ilman
närää hywän sydämen ja järjen suoralta kannalta, nousee,
tiedän minä, edessämme ankaraan arwoon. Hän on kii«
was, mutta oikea Herran wiinamäen mies, ja sanomatto-
man paljon on hän jo tehnyt seurakunnallemme hywää.
Kumonnut on hän monen ilkiwaltaisen krouwin; monen
miehen ja hänen entisen jalkasiippansa on hän pakoittanut
käymään lailliseen awioliittoon; ja monta naapurusta, jotka
ennen weristellen tomentoistansa wainosiwat, on hän saat-
tanut ihanimpaan sowintoon. Ja mitä on hän tahtonut,
puuhaten meidän tähtemme ? Meitäkristityiksi kunnian mie-
hiksi. Nyt on hän meidät jättänyt, mutta lausuu kuiten-
kin meistä niin ihanan toiwoituksen, että sydän litistyy sitä
muistellessa.
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Tuomas. Mutta nytpä miehet lukemaan, nyt aa-
piskirja kouraan ia sanaa päähän »vaikka halkonuijalla.

Aapo. Lausuitpa jotain, josta, jos niin teemme,
syntyy meille uusi onni. Ah, jos yksimielisesti käwisimme
nyt tärkeään toimeen, siitä heltimättä ennen kuin työ on
päätetty!

Juhani. Minä ymmärrän: Iskisimme aapiaiseen
kynsin ja hampain, siitä heltimättä ennen kuin olemmeku-
kon hännän alla. Oikein! Kentiesi kohta päätämme jotain,
ja kerran päätettyämme, sen teemme myös, teemme waikka
worta hikoillen. Onhan minulla pää kowa, kohden kowa,
mutta löytyypäsiinä kuitenkin yhtä ja toista, yhtä ja toista
hywin närkkiäkin wärkkiä. Enköhän jokapäiwäisen harjoi-
tuksen kautta woisi kulkea kilpaa wiidenwuotisen tyttö-rää-
syn kanssa? Miksi en? Ahkeruus woittaa kowan onnen.

Aapo. Oi Juhani! nostaahan sydäntäni tämä pu-
hees, miehuutta ja järkeä täys.

Juhani. Ahkeruushan kowan onnenkin woittaa.
Niin, jos kerran käymme juoneen, ikenet irwissähän siinä
pinnistelemme. Mutta asiaa käskee tuumiskella, wisusti ja
juuresta jaksain.

Aapo. Koettaa tahdomme, sillä tämä pykälä onmah-
tawa. Katsokaat: ellemme osaa lukea, niin laillinen wai-
mokin on meiltä kielletty hedelmä.

Timo. Jassoo! Onkos se niinkin? No wie sinun!
Sittenhän kelpaa tuota koettaa, koska sen konstin kautta
saan itselleni ehkä kelpo akankin, jos niin hulluksi tulisin.
Mutta kukas tietää kuinka täällä pojan päähän mallähtää.
Sitä ei tiedä muut kuin Jumala.

Juhani. Aprikoitkaamme asiaa wisusti: meillä on
niin kowat päät.

Meni taasen muutama paiwä, ja eräänä iltana otet-
tiin asia uudestaan keskulteltawaksi, ja yhteisesti nyt pää-
tettiin ruweta hartaudella luwun harjoitukseen.

Juhani. Kahden wuoden mentyä olkoon aapiskirja
päässäni; se on sanottu. Mutta Timo-parkaa minä sur-
kuttelen; hänellä on wielä kowempikallo kuinminulla,kak-
sinkerroin kowempi.

Timo. Älä yhtään huoli, waikka onkin se kaksinker-
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rom kowempi. No, no, sinä opit aapiskirjas kahtena wuo-
tena, minä siis neljänä. Niin, kärsimystähän siinä waan
tarwitaan...

Juhani. Kas, kas, se sukkeluus tempasi rätingistä
joukon paiwiä pois, kokonaisen wuoden. — Mutta, aipoi-
ka! olemmepa sen peijakkaankelkassa. Mikin puhtaussiinä
lasketaan, ja liemenä on aapiskirja ennen kuin on se pääs-
sämme kannesta kanteen. Jumala auttakoon meitä!

Timo. Aapiskirjani tahdon oppia.
Juhani. Sen tahdon minäkin, waikka tuo tuntuisi

ja maistuisi kuin pureskelis pieniä kiwiä ja raakoja peru-
noita. Sen tahdon, koska on prowastimme niin hywä ja
laupias meitäkohtaan, että oikein tulee häntä armo. Mutta
mistä saanuttamme siewän ja suopean opettajan?

Aapo. Yhtä siinäkin tuumiskellut olen. Minä kat-
son puolees, Eero. Jaa, jaa, sinulla on tcräwä pää, sitä
ei taida kieltää. Mutta kiitä Jumalaa tästä lahjasta ja
siirry meistä muutamaksi unikoksi maailmalle, ewäskontti
seljassa ja aapiainen powessa. Mene jahtiwoudin, tuon
oiwallisen sudcnkutsijan opetettawaksi. Hän on taitawamies,
ja minä tiedän, ettei hän sinulta kiellä opetustansa, war-
sinkin kun lupaamme hänelle palkinnoksi uhkean kaskimaan
ja paistiksi muutaman koirasmctson. Mutta sinä, opittuas
tawallisen lukumäärän tärkeimmät osat, palaat silloin ta-
kaisin taas ja opetat meitä.

Juhani. Wai niin. Eero opettaisi meitä. Hm.
Eero? Mutta älä tule sentähden ylpeäksi, Eero; sen minä
sanon.

Eero. Pois se! Opettaja käyköönhywillä esimerkeillä
opetuslastensa edellä, muistaen ankaraa tilinteon päiwää,
koska hänen tulee sanoa: "tässä, Herra, olen minä ja ne,
jotkas minulle annoit".

Juhani. Kas, kas, joko pistätti? Mutta laita on
tämä: sinä opetat minua, koska niin tahdon, tai olet ää-
nettä kuin ahwen, koska tahdon, ja minä luen sinun edes-
säs aina tahtoni mukaan. Siinä se on. Kyllähän me si-
nun kuranssissa pidämme; sen tiedätkin. Mutta käypä tuo
keino ehkä laatuun.

Tuomas. Paras keino, jonka Aapo wielä on keksinyt.
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Juhani. Tuhannen riksiä tästä keinosta!
Aapo. Eero, mitä aattelet asiasta itse?
Eero. Tahdonpa tuota aatella.
Aapo. Se käy päisin, käy epäilemättä. — Mutta

nyt mielin soutaa estin ankarimman aatteeni, tuuman, joka
seisoo ja kestää. Urheat pojat ja weljet! Nouskoon Impi-
waaraan uhkea uudistalo, nouskoon se korwcsta seitsemän
miehen »voimalla. Niin, pöllistyypä silmänne ia kummas-
tellen katselette minua. Sitä en ihmettele. Mutta aatel-
kaas perään: elonkeinomme täällä sydänmaassa käy waike-
ammaksi päiwa päiwältä; Harmoin täällä kuulemme enää
kontion »vihellystä ja harwoinpa metso korwessa kohahtaa
edestämme ylös. Wieläpä huomaamme toisen asian, huo^
maamme, että "yksin ei ole miehen hywä olla". Niinpä
kerran mietiskelemme; mutta pysyköönkaukana morsiuswuo-
teesta »villi kiertolainen erämaassa, joka tuskin woitäyttää
oman kurnailewan maarunsa, saati wiela waimon ja las-
ten. Mutta raiwatkaamme niituksi tuo awara korpi, pel-
loksi kuokkikaamme tämä kaltewa, kultainen aho, ja nous-
koon »vähitellen pirttimme ympärille, jumisewallepihalle,
talli, omctta, riihi, luhti ja wiela muitakin huoneita aina
tanvetta myöten. Ia niin on meillä aika talo, Impiwaa-
raksi kutsuttu, talo kunnollisempisyntymäkotoammeJukolaa.
Ia ennen kuin on tullut päiwä, jona tlw »vanha Jukola
on omanamme taas, niin tässäpä ihanasti niitut wiher-
jöitsee, »viljaiset pellot lainehtii ja illan tullessa lähestyy
meitä metsästä ammoowa, kirjawa karia.

Juhani. Haasteletpa sorealla suulla. Mutta kat-
sos, »veljeni, meillä on jo entisestään talo, joka tosin on
»vuorattuna »vieraalle nyt, mutta omamme on se taasen,
mentyä muutaman »vuoden.

Aapo. Mutta ennen kuin on mennyt tämä aika,
niinolemme laiska-jaakkoja ilman wertaa, »viitsimme tuskin
nostella enään tallukoitamme maasta, ja kaiketi on meillä
silloin yhtä yörinen talo kuin ennenkin. Kuullut olennah-
kapeitturin huonoksi mieheksi, saamattomaksi nahjukseksi, ja
mitään näkywäa muutosta ei ole »vielä tapahtunut, ei pel-
loilla, ei nutuilla. Ia »vaikka toisinkin olis, niin aina-
han parempi, että on meillä yhden talon sijasta kaksi: lu-
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kola ja Impiwaara. On myös silloin anvomme nousnut
summattomasti ihmisten silmissä, ja waimoiksi on meille
tarjona moni pulski ja hehkuma Hämeen tyttö. Työhönja
toimeen, weljet! Työhönkaikin woimin; sillä tämä elämä
maksaa tämän waiwan, ja ihmiskunta, näemme, ei oletkaan
tuota pahempi wekkuli; ei, waan onpa, luulenminä,maail-
ma meille niin kuin maailmalle me; ja hän, joka "alati
wääryyttä kärsii", hän katsokoon kuinka on laita omassaporeessansa. Usein owat he meitä kiukkuisesti kohdelleet; tosi!
mutta oikeammiten waan Toukolan juupelit, ja siihen on
mielestäni ollut heillä hieman syviäkin. Kuinka hywäänsä,
mutta paras on sowinto ja rauha; ja rauhan woimmcjäl-
leen rakentaa, jos waan täyttä päätä niin tahdomme. Kat-
sokaat: me askartelemme tässä ajan, niinkuin on tapa täällä
säällisten miesten, ja tultuamme wiimein Toukolan wai-
nioille taas, katsahtawat meihin entiset wiholliset wähän ar-
wokkaammin kuin ennen, ja jos me silloin annamme heille
leppeitä katsantoja takaisin, niin nousee tuosta piankinylei-
sen sowinnon kirkas päiwä. Tosin maksoi tämä meillepal-
jon, maksoi työtä ja hammasta purewata waiwaa, mutta
ilman näitä ei täällä milloinkaan toukoa tehdä. Ia huo-
matkaat, asettakaat selkeästi sielumme silmän eteen, mikä on
woittomme wiimein: Me olemme miehiä, ystäwiä kaikkein
kanssa, taloja on meillä kaksi, tulewa aikamme aina "Hy-
wän toiwon niemi", ja hautamme tuolla elämänhämäräi-
sellä rannalla ei näytä meille kauhistuksen kodoksi, waan
ihanaksi lepokammioksi, himmeäksi porstuwaksi autuitten
saliin.

Tuomas. Somasti sinä puhut ja oikein, ja minä
suostun tahtoos. Weljet! kuulkaamme häntä, sillä tämä
asia on mahtawa, se synnyttää elämämme uudestaan, ko-
hottaa metsien reunalle aamun koin. Minä suostun!

Timo. Niin minäkin.
Simeoni. Jumala on kuullut meitä, ja elomme

walkenee. Minä suostun Aapon ihanaan tuumaan.
Eero. Minä suostun myös; sillä otammehan mic-

hukkaan askeleen nyt.
Juhani. Enkö tekis samoinminä, teidän kurja wan-

hin weljenne? Minä suostun, ja onnen päiwäksi kutsun
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aina tämän päiwän. Olihan meitä jo lähestyä kahleet tai
kruunun harmaa takki ja rumpujen pärinä, mutta nythän
seisomme kaukana kaikista näistä, keskellä kotometsiemme ko-
hinaa. Niinpä sydän-yöna meidän taiwaamme äkisti wal-
keni, ja tämä walkeus, niin toiwokaamme, wiela poistaa
kaikki pilwet ja "Jumalan kynttylät loistaa", niinkuin pai-
men heloitellen laulaa. Ah! parastansa owat meitä koh-
taan tehneet Jumala ja nimismies; parastamme myösme
kin tahdomme nyt puolestamme koettaa.

Siitä seuraawana päiwänä he lähettiwät weli Eeron
astelemaan oppiretkellcnsä, warustettuna wahwasti. Tuo-
hikontti seljassa, haarapussi olalla ja aapiskirja poijussa
läksi hän waeltamaankohden jahtiwoudinasuntoa. Mutta
muut hankkiwat itsellensä kuokkia ja rautalapioita ja rupe-
siwat kuokkimaan pelloksi ahoa heidän pirttinsä ympärillä.
Päiwä päiwältä lisääntyi siihen yhä enemmin ja enemmin
turpeiksi pienennettyä maata; ja niin puolainwarstllejakis-
sankääpille rakettiin ikuinen hauta. Mutta koska oliwat
kuokkineet ahon pinnasta waltaisen piirin, arwaten siinä
olewan kyllin kylwö-alaaseitsemän miehen elannoksi, siir-
tyiwät he aholta korpeen alas jarupesiwatraiwaamaay nu-
tuksi satawuotista kuusiston, joka torkkuen seisoi alapuolella
ahoa, käärittynä sammaleiseen turkkiin. Silloin taasen kir-
wes kajahteli ympäri, ja rytinällä kaatui kuusi kosteiseen
maahan. Kuuset he karsiwat, kokosiwat oksat kasoihin, we-
dettäwiksi talwella talon tarhaan, mutta hirret kantoiwat he
ylös kantoiselle aholle uuden riihen ja ometan rakennus-
puiksi. Silloinpa kantaessa miehet wakaasti asteliwat toi-
nen toisensa jäljessä; ja kuudella lujalla olkapäällä lepäsi
jykewä hirsi. Mutta tultuansa ylös töyrylle, laskiwat he,
Juhanin huudon mukaan, yhtaikaa taakkansa alas, ja pu-
tosi hirsi jyrinällä, että maa tömähti, ja kohahtaen wastasi
korpi. Niin laajeni heidän niittunsa korwen rannalta yhä
kauemmas päiwään päin, ja niin saiwat he aineita raket-
tawia huoneita warten.

Eero myös teki ahkerasti työtä oppiaksensa lukemaan,
ja nopeasti edistyi hänen taitonsa. Lauwantai-iltoina pa-
lasi hän kotiansa tyhjillä pusseilla; mutta seuraawana maa-
nantaina läksi hän taasen, seljassa täytetty kontti ja olalla
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pullea haaralaukku, läksi kouluun, aapiskirja powessa. Niin
kului syksy, lalwi läheni, ja weljekset heittiwät seka pellot
että niitut lepoon seuraawaksi kewääksi ia riensiwät hankki-
maan muonaa niin elikoille kuin itsellensä. Syksyn ko-
leissa metsissä he kaalailiwat ristiin, rastiin koirinensa,
tehden weristä niitosta; ja alas suon rannalle kohosi taa-sen korkea heinäsuowa wanhaa Walkoa warten.

Talwi oli tullut; joulu-aattona palasi Eero kotia, jah-
tiwoudin mielestä tarpeeksi oppineena ja krlwollisna opetta-
maan weljiänsä. Ihmeteltäwän kerkeästi oli hän oppinut.
Selwästi luki hän sisältä, ja aapiskirjan taisi hän ulkoa
kannesta kanteen, niinmyös wähänkatkismuksen. — Ianyt,
kun joulu oli mennyt, alkoi luku ja puuha. Siinä opet-
tajana istui Eero ja hänen weljensä, jotka yh-
destä suusta huusiwat kirjainten nimet, niinkuin nuorin
wcli heille saneli. Ihdestä suusta he huusiwat, ja mäikkyi
awara pirtti. Työlästä ja tuskaa täynnä oli heille tämä
työ, tuskaa täynnä alussa warsinkin; surkeasti siinä puh-
kailtiin ja hikoiltiin. Enimmin kaikista ponnisteli Juha-
nin sisu; hartaudesta järisi hänen leukansa; ja torkahtelewaTimo, joka istui hänen rinnallansa, sai häneltä monta wi-
haista nyrkin tyrkkäystä, kun taasen nyökähti alas kurjan
pää. —

Kiusoitti myös weljeksiä, ettei Eero aina harjoi-
tellut opettajaroirkaansa suoralla wakuudella, waan hellit-
teli useinkin suustansa pistelewiä kompasanoja. Oli hän
jo saanut weljiltänsämonta waroitusta, mutta mielensä wie-
hätti häntä.

Kerran eräänä talwisena päiwänä, kun äkeä pakkanen
oli ulkona ja taiwaan eteläiseltä reunalta paistoi melkein
sätpetön aurinko, istuiwat weljcksct pirtissänsä täydessä puu-
hassa, aapiskirjat kourissa. Kauas kuului heidän harras,
mutta ykstpintainen lukunsa; ja alkoiwat he nyt aapisten
tällä erällä toiseen kertaan.

Eero. A.
Muut. A.
Eero. P.
Muut. P.
Eero. Niin, A on ensimmäinen aapisten kirjain ja

O sen wiimeinen. "A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen
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ja wiimeinen", seisoo jossain raamatunkappaleessa. Mutta
niinköhän koskaan olette kuulleet tai nähneet wiimeisen en-
simmäisenä, ö:nA:na? Onhan se hieman sukkelaakin, kun
tuo, pikkuinen, tuo ennen wiimeinen waiwainen on äkisti
panven esimmäisenä kukkopoikasena, jonka puoleen muut
katsowat ylös niinkuin hunöörillä ja kunnioituksella, niin-
kuin jotakin isällisyytta kohden, waikka tapahtuukin se wä-
hän ympyrjäisillä silmillä. Mutta miksi poikkeen asioihin,
joista ei ole meidän tekemistä nyt? Niin lukekaapas taas.

Juhani. Ymmärränkö tarkoitukses? Minä pelkään
että ymmärrän. Mutta opeta nyt meitä koreasti, muutoin
sinun peijakas perii.

Eero. Niin lukekaas kiltisti taas. C.
Muut. C.
Eero. T.
Muut. T, E, Ässä, Kee
Juhani. "Wentta holl!" Minä poloinen olen ek-

synyt. Mutta annetaanpas mennä alusta alkaenkerta wielä.
Eero. A.
Muut. A.
Eero. "A, P, Cummee nälkäpuuroo". Mitä ym-

märretään sillä lauseella, Juhani? Taidatko selittää sen?
Juhani. Koetanpa ottaa siitä pohdin. Lähtekääs

wahan kanssani ulos, te muut; sillä meillä onkeskustelta-
wana tärkeä asia.

Niin hän lausui, astui pihalle, ja muut seurasiwathäntä; ja wähän lewottomalla sydämellä rupesi nyt Eero
arwelemaan, mitähän tarkoittaisi tämä heidän siirtymisensä
ulos. Mutta weljekset tuumiskeliwat pihalla,mitenhe par-
haiten woisiwat masentaa Eeron häijyä kompahimoa, joka
saattoi hänen ilmehtimään, aapiskirja kourassa, ja tekemään
pilkkaa ei ainoastaan heistä, waan myösJumalasta jahä-
nen sanastansa. Ia he tuomitsiwat hänen ansainneeksi wa-
kawan pieksiäissaunan. Astuiwat he taasen pirttiin, ja tuo-
re, koiwuinen ruoska weli Juhanin kourassa hirwitti Ee-
ron sielua. Iskuvätpä poikaan Tuomas ja Simeoni kiin-
teillä kourilla; ja parastansa teki nyt Juhanin hulja. Sii?
nä Eero huusi, potki ja raiwosi, ja päästyänsä wiimein,
katsoi hän ympärilleen hirmuisella, murhaawalla muodolla.
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Juhani. Kas min, otappas kirja kouraas taas ja
opeta meitä siewästi, junkkari, ja muista tätä löylytystä.
koska sun kanalja kieles tahtoisi tästälähin haastellapilkka-
sanoja. Nai niin! Ahah! Jokos sattui? Niin, niin, nyt
on käynyt sinulle niinkuin profeetallisesta ennustin jo wuo-
fia sitten. Sillä ''paha on wiimein pilkkaajanpalkka",sen
woit tietää. Ota kirjas, sanon minä, ja opeta meitä jär-
kewällä ja siiwolla tawalla, junkkari.

Tuomas. Älä pure hammasta, waan istu kiltisti
jälleen tuohon pöydän päähän ja tee niinkuin käskemme.
Tee se ilman yhtään murinata, muutoin keikkuu wieläruoska
minun kourassani, ja nouseepa tuosta sitten pyry monin
kerroin kiiwaampi kuin äsken.

Alkoi taasen luku; mutta sanelipaEero weljillensäkir-
jainten nimet koroin karmealla, purewalla äänellä ja ky-
rääwillä silmän-iskuilla. Ia niinpä jyrkeä henki Impi-
waaran koulupöydän ääressä wallitsi kauan, kunnes aika,

mennessä muutaman päiwän, liewitti jälleen Eeron äkeän
mielen ja muodon. Niin harrasteliwat wcljekset ehtiäkseen
lukemisen taitoon, ja cdistyikin heidän työnsä, waikka a-
lussa sangen witkaa, warsinkin Timolta ja Juhanilta.

Kahdestoista Luku.
Kesä tuli ja työ wainiolla alkoi. Weljekset milloin

kynteliwät ja äjesteliwät peltoansa,milloinraiwasiwat niit-
tlla korwessa ja milloin taasen rakenteliwat uutta omet-
taansa kumisemalle aholle. Waikeakst tuntui heille alussa
tämä raatamisen järjestys; mutta, pakoittaenluontoansa, tai-
siwat he wiimein täyttää kaikki arkiopäiwät aamusta il-
taan. Ia niin walmistui heidän omettansa, heidän pel-
tonsa muuttui hienoksi mullaksi, ja yhä awarammakst laa-
jeni korwessa uusi niittu. Makasi heidän edessään uhkea
Luhtaniittu, monikantoiscna, mättäällisenä, mutta heinää
tuottawana. Tuli tuosta kylwön-aika; silloin myiwät wel-
jekset lohon metsästänsä taas ja ostiwat sen hinnallarukiita.
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Ja kylwi Tuomas Impiwaaran uuden pellon, kolme tyn^
nöriä ruista hän kylwi sen pöllyäwiinsarkoihin. Siitä ko-
hosi pian teräinen oras ja wihcrjöitsimuhkeana syyskuun
raikkaissa tuulissa.

Mutta koiwu kellastui, purppura-hameessansa seisoi
haapa, ja illan kosteat sumut peittiwät wäikkywään koh-
tuunsa Luhtaniitun. Oli syksy taasen, ja weljekset eiwät
unohtaneet talwen tarpeita; oliwat he myös toimittaneet
omettaansa kolme mullikkaa ja yhden nuoren, jukuripään
sonnin. Ia loppui työ ja raataminen ulkona, jossa kaikki
jo lepäsi kinosten alla, mutta pirtissä jo alkoi askare toi-
nen, askare aapiskirjan kanssa tuolla pöydänääressä. Ah-
kerasti harjoitteliwat wcljekset lukua taas, ja heidän tai-
tonsa karttui, waikka wähitellen. Lukiwat he jo kelpolailla
sisältä, ja käwiwät nyt puuhaan oppiaksensaulkoa aapiaisen
kappaleita; jämäten ja horisten joka nurkassa nyt pyrittiin
kohden kukkoa. Sinne ehtiwät he myös wiimein toinen
toisensa jäljessä: ensimmäisenä Lauri, sitten Aapo ja Si-
meoni ja wihdoinpa Tuomaskin, mutta kaukana heistä wielä
työksenteliwät Juhani ja Timo. Lopultahan pääsi myös
Timokin toiwottuun satamaan, koska Juhani wielä uskon-
tunnustuksessa hikoili, huokaili ja kiukkuisena puhkaili. Leik-
kelipä hänen sydäntänsä, että hän oli wiimeinen mies;
mutta eihän auttanut tuossa muiden armo, waan ainoasti
oma ahkeruus ja työ. Sisältä luki hän ehkä selwemmin
ja nopeammin kuin Timo, mutta woittipa Timo hänen
taasen ulkoa-oppimisessa.

Mutta ne, joilla aapiskirja jo oli muistossa, päätti-
wät nyt muutaman päiwän jouten elää, katsoen iloisesti
taakseen läpipäästyyn puuhaan ja waiwaan. Pyssy kädessä
he hiihteliwät ympäri metsiä; za kaatoiheidän luotinsa wal-
keaturkkisen jäniksen lumisen näreen alla, kaatoi koiras-
metson, joka kylmästä kömpelönä,höyhenet pörrössä, istui
kuusen partaisella oksalla synkeän korwen ja jylisemän num-
men rajalla. — Mutta pirtissä istui Juhani, istui ihan
paitasillaan, puserrellen pöydänpäässä hikeä, aapiskirja kä-
dessä. Kowin äkeällä ja tukkaansa repien hän hieroskeli
jykewälchtistä kirjaansa. Tapahtuipa tuossausein, ettähän,
unhoissansa hammasta purren, melkein kyyneleitä wuodat-

!7
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taen, äkisti rynkäsi rahilta ylös, tempasi hawutukin nur-
kasta kouriinsa, nosti sen korkeuteen ja paiskas tuimasti
maahan taas; ja silloin pirtti jumahti. ja keikahti miehen
lyhykäinen paita. Niin hän tuolloin, tällöin iski kyntensä
tukkiin; sillä suurella puuhalla juurtui aapiainen miehen
aiwoon. Mutta istuipa hän taasen pöydän-nokalle kerto-
maan waikcata kappaletta. Ia wiimeinpä, tullessakewään,
oli hänkin oppinut kirjansa kannesta kanteen; ja ylpeästi
katsahtaen painoi hän sen umpeen.

Kinokset suliwat, wirtasiwat wetenä alas nutulle ja
niitulta Sompiosuohon; ja käwiwät nyt weljekset rakenta-
maan riihtänsä; perustiwat sen kappaleen matkan päähän
pirtistä, tuonne ahon tasaisimmalle tanterelle; ja kauas kai-
kui taasen kirwesten paukkina ja nurkkanuijan jyske. Ia
koska aurinko korkeimmallaan kiiriskeli yli taiwaan, koska
metsät ja nutut wiherjöitsiwät ja ruis teki terää, silloin
seisoi walmiina Impiwaaran riihi. Ihanassa kesäwaat-
tcessansa nähtiin luonto, tuoksuen heilimöitsi pelto, ja pa-
rasta toiwoiwat Impiwaarnnmiehet. Mutta kerranpa tuuli
äkisti wiskautui Pohjoseen, sieltä liehtoi hän tuimasti pit-
kän, suwisen päiwän ja saattoi ilman wiileäksi, koleaksi.
Wäsymättä hän lichtoi, kunnes wiimein illan tullessa hän
waikeni ja waipui lepoon. Kuin hauta oli äänetön ja
kylmä tämä yö, ja pellon powellamakasi harmaa hallakuin
tukehuttawa painaja nuoren immen kukoistawalla powella.
Ia seuraawana aamuna katseli aurinko murheisella silmällä
yön tekoja, hyyrteistä, jäätynyttä laihopeltoa. Astuiwat
myös weljekset warhain pirtistänsä ulos, huomasiwat ka-
mostuen hallan häwitystyön, ja synkcäksi käwi heidän mie-
lensä. Kahden, kolmen päiwän päästä näkiwät he tuon
ennen mehewän laihon walkeana, kuihtuneena edessänsä.

Juhani. Niin meni toiwomme, kultainen niittom-
me meni. Olki on jäljellä, mutta tähkäpää keikkuu siinä
kuiwana, ilman ydintä ja woimaa. Niin, pojat, temmat-
tiin meiltä tulewan wuoden suurus.

Tuomas. Kowa isku, warsinkin koska muistelemme,
kuinka tiukka täällä jo on metsien otus. Niinhän kuin il-
wekset me samosimme menneenä syksynä salot tuhansiin ris-
tiin, ja saimme tuskin talweksemme rawinnon.
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Juhani. Mikä on siis tehtäwänä? Emmehän »vielä
juuri näin heitä peltoamme, jonka me hiellä ja waiwalla
walmistimme ahon jäykästä kamarasta.

Tuomas. Sitä emme tee, waan syksyllä kylwämme
peltomme taas, tietäin että waihtelee täällä hallaiset jahal-
lattomat wuodet ja että päältä iskein hallattomia löytyy
kuitenkin enemmin kuin noita kirottuja hyyrrepartaifia.

Aapo. Uskonpa hallan käywän terwehtimään meitä
ehkä jokaisena kesänä, nimkauan kuin Sompiosuo tuolla al-
haalla on sammakkojen ja karpaloin kotona. Niinpä kai-
keti. Sentähoen, jos mielimme tästälähin säilytettä pel-
toamme hallalta., niin kuiwatkaamme suo, johtakaamme wesi
ja kosteus sen pohjasta pois, raiwaten ja kaiwellen siihen
ojia. Ia siinäpä taasen lyömme kaksi yhdellä iskulla:
yhtaikaa poistamme pelloistamme hallan ja teemme itsel-
lemme uutta nuttua.

Tuomas. Sen luullakseni katsomme parhaaksikaikki.
Niin on meidän tehtawä, jos tahdomme tänne sydänmaa-
han rakentaa itsellemme taloa.

Lapiot ja kinveet olalla, läksiwät he eräänä päiwänä
alas suohon sitä raiwaamaan ja ojittamaan. Kaiwoiwat
he ensin walta-ojan, suoran ja sywän, ja siihen johdattiwat
pienempiä molemmilta puolilta; ja korkeita harjuja samma-
leista, mudasta ja sawesta nousi pianojain partaille. Kas-
woi siinä kuihtumia, mataliakoiwuja; ne kaadettiin jakan-
nettiin kasoihin seuraawana kesänä poltettawikst; ja uutta
nuttua karttui Impiwaaran taloon. Niin he työksenteli-
wät monta raskasta päiwää warhaisesta aamusta myöhäi-
seen iltaan. Ia ojitettuna nähtiin lopulta suurin osa kolk-
koa Sompiosuota, jonka pinta nyt rupesi päiwä päiwältä
käymään aina kuiwemmakst. — Mutta kylwö-aika o.li tul-
lut, ja taasen kylwi Tuomas pellon, ja pian kohosi maasta
oras. — Talwensa wiettiwät weljekset samoin kuin men-
neen, lukua harjoitellen; ja olipa wiimein wähäkatkismus
tarttunut heidän muistoonsa. Mutta eiwät pysäyneetwielä
Eero, Lauri ja Aapo, waan jatkoiwat lukuansa yhä eteen-
päin kohden katkismuksen loppua. Nälkäisellä watsalla is-
tuiwat he monta päiwää kirjansa ääressä; sillä huonosti
oli otus karttunut menneenä syksynä, ja lyhyempi kuin en-
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nen oli ollut heidän aikansa pyyntiin. He kyllärctkciliwät
metsissä nytkin, hiihdellen ympäri, mutta tiukka oli heidän
waiwansa palkka.

Tulipa wiimein wiherjöitscwäkesä, ja reheänä kaswoi
ruis Impiwaaranpellolla. Mutta kerran taasen tuuli äkisti
Pohjoseen kääntyi, sieltä liehtoi hän tuimasti pitkän kesä-
päiwän, kunnes hän illan tullessa waikeni ja waipui le-
poon. Kuin hauta niin äänetön ja kylmä oli yö, ja pel-
lon powella makasi harmaa halla, hengittäenkuoloakylmää.
Warhain seuraawana aamuna astuiwat weljekset pirtistänsä
ulos ja katseliwat kauhistuenhäwitystä wainiolla. Ja wal-
keana, lakastuneena kajasti pian äsken wiherjöitsewälaiho.
Tuumiskeliwat miehet mitä nyt tehdä jamihin keinoon ryh-
tyä, ja harkitsiwat parhaaksi, raiwaten ja kaiwellen perin-
pohjin kuiwata Sompiosuo, josta he tiesiwät hallan nouse-
wan heidän pelloillensa. Niin he päättiwät, ja möyräili-
wät ja kaiweliwat sumuisessa suossa, kuluessa kuuman kesän,
nähden usein mieltä synkistäwää nälkää. Oli silloin työ-
päiwä raskas; wäsyneinä käyskeliwät he kotiansa wasta au-
ringon laskiessa, ja tuskan ja waiwan musta juonne ym-
päröitsi waisun miehen huulet.

Mutta syksyn tullessa oli suo jo reunasta reunaan
ojassa ja kuiwaksi nurmeksi muuttunut sen kamara; ja oli
siinä weljeksillä uusi, oiwallmen niittu, lakea Somftioniittu.
Taasen pelto kylwettiin, ja kuokittu oli uusia sarkojakin
ahosta kesäkylwöä warten tulewaksi kewääksi. Mutta metsä-
otuksen karttumista oli kowin hämmentänyt menneen ke-
wään kylmyys, ja wähemmin kuin koskaan ennen ehtiwät
nyt weljekset hankkia waroja talweksi. Kowin siis kiristi
heitä nälkä tämän talwen kuluessa, jona syllänpaksu lumi
peitti maan ja pakkanen oli ankara. Seinätpaukahteliwat,
kiwet ja kalliot halkesiwat, ja pienet lintuset putoiliwat lu-
misiukaleina, kuolleina ilmasta alas. Huomasipauseinmat-
kamies, että sylki hänen suustansa jäätyi ilmassa kiinteäksi
palloksi, ja kun ehti se maahan, liukui se kilisten tallan
sileällä jäljellä.

—
Eräänä tämänkaltaisena päiwänä, kun

Pohjonenkiljui waalean,kirkkaan, kylmästä kipenöitsewäntai-
waan alla, istuiwat weljekset pirttinsä hioittawassa lämpy-
mässä, keskustellen tilastansa, millä keinolla tyydytettäisiin
naukuwa maha.
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Juhani. Tämä ei käy laatuun. Enemmin kuin
wuorokaust on mennyt sitten kun wiimcisekst söin. Ia mitä
herkkua söin silloin ja kuinka suuren kimpaleen? Tuhannen
tulimmaista! kaksi kuiwaa, pihkaista orawan koipea. Mutta
sellaisesta atriasta ei ole aikamiehen mako suuriakaan tie-
täwänänsä. Mitä sanot, Tuomas?

Juhani. Siristä nälkäwyötäs.
Juhani. Katso: olenpa keskeltä pieni kuin arma-

hin röökinä,pieni kuin ruskea wihalainen; mutta se konsti
ci auta meitä ijäksi. Ei auta, waan mikä on tehtäwäm-
me, se tehtaamme, ja pian. Sydän kuristuu, weljeni, sy-
dän kuristuu ja kolkosta ikäwyydestä lakastuu miehen
mieli.

Simeoni. Dlisko tässä enään muuta keinoa edes-
sämme, kuin maantie, kerjäläisen pitkä ja kowa peltosarka?

Juhani. Se olkoon wiimeinen pelastuksen tie.
—

Mutta minä hengitän kuin tyhjästä tynnöristä. Eiköenään
keksi yhtään ainoata konstia ja koukkua weli Aapon aiwo?

Aapo. Mitä woimme saattaa matkaan tyhjästä?
Juhani. Tyhjästähän on luotu koko tämä maail-

makin. Miksi ei syntyisi siitä sitten edes yksikappaletamp-
pukakkua?

Aapo. Jos kaikkiwaltiaita olisimme.
Juhani. Ah! jos olisimme edes heidän pitenttipoi-

kiansa, niin nytpä hyppelisimme tuolla kultaisilla kartanoil-
la, ja mannaa, pojat, paljasta mannaa söisimme ja huna-
jaa joisimme kuin wettä wirrasta waan. Niinpäherraste-
lisimme; ja syljeskellen kuultelisimme kun jokinkcrjäläisrukka
maan päältä meille kertoilisi seitsemästä wiheljäisestä wel-
jeksestä tuolla alhaalla mutaisen Sompiosuon warrella, jotk-
oljentelewat sawuisessa pirtissä kuin nahkasiiwet toinentoia,
sensa niskoilla honganholossa, janäkewät nälkää kuin sudet-

Eero. Mitä turhia kuwailet? Käykäämme Kuokka-
lan korpeen tarkemmin tutkimaan tuota seutua, jonka syk-
syllä liian helposti heitimme.

Juhani. Kontiot meniwät sieltä helwettiin; st on
melkein wissi asia.

Eero. Melkein! Mikä hulluus tässä istua nälas-
sämme ristissä käsin, kun ehkä woimme toimittaa itsellemme
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viwalliset paistit? Toiwomme on heitto, mutta koettakaam-
me, lähtekäämme mainittuun korpeen, ja ellemme kohtaa
siellä karhua, niin kenties jonkun muun otuksen. Mutta
jos ei tämäkään onnistuisi, niinonhan silloin lähelläKuok-
kalan talo, josta saamme lainaksi ainakin leiwän miestä
kohden ja ehkä wiela muutaman wakan herneitäkin. Ih-
misiin on tässä wiimeinkin turwattawa, ellei omat keinomme
onnistuisi. Mutta me otamme lainaksi jamaksamme koska
jaksamme.

Niin haasteli Eero, ja wihdoinmuutkin parhaaksihar-
kitsiwat hänen neuwoansa seurata. Pyssyt kainalossa, läk-
siwät he koirinensa hiihtämään kohden Kuokkalan korpea.
Liukkaasti suksi hangella juoksi, mutta huohoittain ja hi-
taammin kuin ennen nyt retkeiliwät weljekset; polwiensa en-
tinen jäntewyys tuntui jotenkinherwottomaksi. Lopultaeh-
tiwät he tarkoitettuun tienoonsa ja rupesiwat hiihtelemään
tuonne, tänne kohden kaikkia suuntia, etsien kontiota, waan
aiwan turhaan. Ilta läheni, weljekset heittiwät jo kaiken
toiwon, mutta päättiwät Eeron kehoituksesta wielä kerran
etsiä erään metsäisen kallion ympäristöä korwessa. Heidän
sinne tultuansa, nousi pian tuima haukunta, ja ulos jyn-
kästä kuusistosta ryntäsi karhu, kiirehti pois, ja pyrynä
pyöriskeli lumi hänen jäljessään. Juoksi hän, monialle
mutkistellen, monialle kaarrellen liukuiwat weljekset kiiltä-
willä suksillansa, ja koirien mekastawasta äänestä karheasti
joroittcli pakkasen äkeä ilma. Kuuluipa wiimein ampaus
Tuomaan pyssystä, ja, werta wuooattaen, ryömikontio han-gessa. Karkasiwat hänen päällensä koirat, läheni häntä
mies jykewällä karhukeihäällänsä, ja siinä melkein ilman yh-
tään wastaanrynnistystä otti otso kuolemansa miehen kei-
häästä ja koirien hampaista. Alas kämmenillensä hän wai-
pui ja puhalti ulos henkensä hurmeiseen lumeen. Mutta
tuskin tämä olikaan tapahtunut ja weljekset kokoontuneet saa-
liinsa ympärille, niin jopa metsästä taasen kuului tulinen
haukunta ja reuhu. Silloin kaksi nuorta, wuoskuntaista
karhua liippaisi, koiria paeten, ulos kennostansa, muutama
sata askel pois sen talwisijasta, joka ensiksi kohdattiin ja
saawutettiin. Ja nousi kiiwas tappelus willaisten penik-
kain ja rohkean Killin ja Kiiskin wnlillc, joka puremana,
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werisenä kesti, kunnes weljeksct kcihäinensä rienstwät apuun
koirillensa. Pian myös kaatoiwat he kiukkuisesti taistele-
wat mullikarhut, ja lopettiwat karwoja pyryttäwän leikin.

Mutta ilta oli tullut; kannettiin lihawa saalis kuusi-sen, sammaleisen kallion juurelle ja tehtiin walkea. Mutta
walkean tuuliselle puolelle rakettiin yösijat partaisista ha-
wuista, ja hawuista kohotettiin werho seiwästen ja karan^
kojen nojalle, joka esti tuulen liehtoomasta ja saattoi nuo-
tion liekin suopeasti loimoittamaan. Siitä käwiwät nyt
weljekset maistaman illallisen toimeen, piirsiwät ja nylkiwät
emäkontion muhkean kääpän, leikkasiwat siitä pehmeitäwii-
luja, paistoiwat ne tulessa ja täyttiwät mieluisnsti nälkäi-
set watsansa, eiwätkä myös unohtaneet Killiä ja Kiiskiä.
Ia nukkuiwat he pian partaiselle wuoteellensa, koska wä-
synyt ruumis oli rawittu ja murhe nälästä moneksi päi-
wäkst poistettu. Herttaisesti lepäsiwät myös koirat, juos-
tuansa kauan ja kiiwaasti; lepäsiwät, leuka käpälällä, tuol-
loin, tällöin awaten silmiänsä, jotka jalolla tyyneydellä oli-
wat teroitetut kohden werisiä otuksia kinoksella. Lepäsiwät
he kaikki nuotion leimutessa ja taiwaan tähtien pilkkiessä;
mutta heidän ympärillään kuiwettuneissa kuusissa paukah-
teli pakkanen ja jylhässä metsässä weisailiwat kylmät, huo-
kailewat tuulet. Ia aamun »valjetessa läksiwät weljekset
hiihtelemään saaliinensa kohden kotoa taas; ja raskas oli
heidän taakkansa, mutta hauska.

Warhainen ja kaunis oli scuraawa kewät. Ahkerasti
harjoitteliwat weljeksetkalastamista kirkkaallaIlwcsjärwelläi;
ja heidän werkkoonsa takertui tai onkeensa tarttui moni kyr-
myniskainen ahwen jakultakylkinensorwa. Rannalla, tuok-
suawan tuomen werhossa he istuiwat monen kelmeän kesä-
aamun kajastaessa, lippaellenylös ongillansa Ahtolan kiil-
täwää karjaa. Siina sorsat naristen lenteliwät pitkin jär-
wen öljytyynettä pintaa, ja weljesten luoti heistä kaatoi
lennosta monta. Kaunis oli kewät niin Ilwcsjärwenran-
noilla kuin nutuilla ja laihopelloillaImpiwaaran pirtin
ympärillä, jossa uhkea wilja rehoitti, kaswainpäiwienhoh-
tawassa paisteessa ja öittenlempcässä wiileessä. Riehui tä-
näkin kesänä monasti tuima pohjonen, saattaen wiimein
koljon ja tyyneen yön, mutta sywällä, Sompioniitun poh-
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jassa makasi halla, teroitellm korwiansa, waan woimatonna
kohottamaan päätänsä nurmen kamaran alta ylös. Niin
kaswoi pellolla wilja ja niitulla heillä tänäheleänä kesänä,
ja wälistä lempeä sade taas kasteli tuoksuawaa maata.
Helteisessä poudassa niitettiin nutut ja leikattiinpellonras-
kastähkäiset rukiit; ja korkeina torneina seisoiwat niin suo-
wat Luhta- ja Sompioniituilla kuin aumat pirtin ympä-
rillä. Runsaimman sadon tuotti tämä kesä, Ma weljekset
aina riemuiten muisteliwat ''kultaisena kesänä".

Mutta koska wilja oli leikattu ja kylwö tehty, läksi-
wät weljekset eräänä lauwantai-aanmnakauan warustetullc
retkellensä, läkfiwät pappilaan prowastin tutkinnon alle.
Isällisesti, lempeästi kobtcli heitä prowasti, ja huomasi pian
suureksi iloksensa, että heidän lukutaitonsa oli moitteeton,
wieläpä yhden ja toisen wallan kiitettäwä; Laurin julisti
hän parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Wieläpä
huomasi hän heidän käsityksensä uskon-opista yleiseen sel-wäksi, wilpittömäksi. Sentähden, koska he wiikon päästä
seuraawana sunnuntaina palasiwat rippikirkosta kotiansa, oli
heillä jokaisella kädessä nahkakansinen uusitestamentti, pro-
wastin lahjoittama ahkeruuden palkinnoksi. Tyytywäisinä,
mutta wakawilla kaswoilla astuiwat he pirttiinsä, jonka
Tammiston Kyösti,heidän karjanhoitajansamenneen wiikon
kuluessa, oli lakaisnut ja lehdittänyt. Mutta koska he oli-
wat atrioinneet ja Kyösti heistä poistunut, istuiwat he ku-
kin itseksensä tutkistelemaan raamattua; ja sywä äänettö-
myys wallitsi huoneessa.

Niin meni suloinen kesä, tuli syksy raikas ja wiileä,
tuli talwi ja onnellinen kesä taas. Niin wuodet, jotkanyt
seurasiwat, saattoiwat onnea ja menestystä Impiwaaranta-
loon. Ahkeruus on onnen lähde, ja ahkerasti puuhasiwat
ja toimitteliwat weljekset, josta pellot laajeniwat yhäenem-
min ja enemmin, nuijaa karttui aitan laariin, hewosia tal-
liin ja nautoja omettaan orsien alle.

Seisoi wielä tallissa tuo wanha, ykssilmäinen Walko,
nmtta kahdenpuolen häntä hinkaloissaan kaksi luiskeata war-saa, yksi ostettu Tammistosta, toinen Kuokkalan waarilta.
Teräwästi rouskutteliwat warsat peltokedon kirkasta heinää
ja, katsahtaen lapsekkaallahuolettomuudella, tckiwat tuolloin,
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tällöin wähän kiusaakin wanhukselle heidän keskellänsä,mie-
lien termehtiä häntä matalan wäliseinän yli. Mutta äkeä-
nä, karwat niuhossa, Walko seisoo, ja heinissä lepäähänen
riippuma huulensa, kun wanhat, kuluneet hampaat kalsusti
pienentää ruokaa.

— Kymmenen nautaa seisoo talon ome-
tassa. Jos aukaisit sen omea, niin katsoi sinua wastaan
kahdeksan wilpitöntä, wakawaa lehmännaamaa ja kaksi son-
nia, kuin kaksi juurewaa tcrwaskantoa. Jopa wanhempi
heistä on tuomittu tulemana tewäänä kadottamaan mapau-
tensa ja suostumaan wetohärjän kohtaloon, muttanuorempi
tuossa saa edelleen omassa wallassaan sorkehtia karjamailla.— Niin talon ometassa, jossa ahkeranmnn kaikista askar-
teli Simeonin nuhteeton käsi.

Nousi wähitellen kaikki talonpojan talossa tarpeelliset
huoneetkin Impiwaaran pihalle. Niinpä kohosi myös oi-
wallinen sauna pihan ja pellon rajalle, ja silloin katosipir-
tistä parmi, katosi sen owinurkasta kiuwasuuni, ja sijaan
rakettiin korstmi, taloissa tawallinen. Rakettiin palhotuista
kuusista uhkea laattia, joka, ennen alkaen wasta huoneen
puolesta pituudesta, ulettui nyt periltä aina kynnykselle.
Wielä lyötiin entisten läpien sijaan seiniin kolme wnlaise-
waa akkunaa. Ia nyt, kun katsahdit huoneesta ulos päi-
wän puoleen, näit talon pellot jaLuhtaniitun peltojenalla,
kauempana toisen, lakeamman niitun, entisen Sompiosuon.
Halki peltojen ja nuttujen kulki talon tie kohden kirkkoa ja
entistä kotoa, juoksi nutusta tiuhaan kuusistoon, siitä pit-
kin nummea Teerimäen harjulle, joka komeana haamoitti
etelässä kimmeltäwien pilwien rajalla. Koska länteen kat-
sahdit, näit peltojen takana sammaleisia kallionkieluja,tuolla
ja täällä matalan, mutta jäntewän männyn, jonka huoju-
walla latwalla aurinko usein kesä-iltana säteili. Mutta pir-
tin pohjoinen akkuna katseli jynkästi kohden Impiwaaran
jyrkkää wuorta. Niin osoitteli itsensä eteesi maailma, koska
lakcassa tuwassa katsahdit akkunoista ulos ilmoihin. Mutta
jos aukaisit huoneen raskaan owen ja iskit silmäs itään ja
koilliseen, niin huomasit kiwisen, kantoisen ahon, ahonreu-
nalla nummen ja jylisemän hongiston, jonka helmasta as-
tui kesän aurinko taimaalle ylös. Tämänkaltainen oli luon-
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non muoto Impiwaaran ympärillä, joka nyt oli nousemassa
waltaiseksi taloksi.

Muutoksesta, joka tapahtui meljekstssä ja tämänkautta
Impiwaaran pihoilla ja mainioilla, kulki pian maine ym-
päri pitäjää. Tuota ensin tuskin uskottiin, mutta maine
pysyi totena, jota kummastuen kerrottiin; ja rupesipa mahi-
tellen nousemaan weljeksille arwoa ja kunniaa. Itse kui-
tenkin he harwoin siirtyiwät omilta maisemiltansa pois; ja
syntymätaloansa eiwät he tahtoneet nähdä ennen kuin oli
tullut aika, jona Jukola oli heidän omansa taas. Sen
lupauksen oliwat he tehneet, ja ainapa kartteliwat he mat-
kan päästäkään näkemästä kotonsa armaita wainioita.

Tulipa miimeinen kesä niistä kymmenestä wuodesta,
joiksi Jukola oli annettu wieraan wiljeltäwäksi; ja syksyllä
oli siis weljeksillä walta muuttaa syntymätaloonsa takaisin.— Oli kesäkuussa kirkas ja lämmin sunnuntaipäiwa; Im-
piwaaran awatusta owesta wirtas sisään auringon heleä
paiste, kuwaten kultaisen kaawan tuwan lehditetylle laat-
tialle. Pöydän ääressä istuiwat äänettöminä Tuomas
ja Simeoni, lukien kukin uuttatestammttiansa; Juhani,
Timo ja Eero käyskelnvät ulkona nuijamailla ja katseli-
mat ihastellen tämän herttaisen kesän kukoistamaa kau-
neutta; waiti waelteli metsässä Lauri, mutta Aapo oli käy-
nyt terwehtimään Tammiston Kyöstiä. Sinisenä kaarteli
taiwas, ilmassa liehtoi hiljainen länsituuli,uudessa lehti-
waipassansa wäikkyimäellä koiwu, ja walkeawaahtoinenpih-
laja lewitti tuoksua ympärillensä kauas. Impiwaaran pel-
lolla laine lainetta liepcästi ajeli ja wilja wälkähteli pais-
teessa tulisen auringon, joka jo kiirehti ylös puolipäiroän
korkeuteen. — Mutta palasiwatpa meljekset kotiansa: tuliwat
käyskelijät pelloilta, tuli Aapo Tammistosta ja astui Lauri
nummen helmasta ulos. Salaisesti myhäillen he lähemmät
jaloa huonettansa, joka taasen rauhaisesti hymyten katsoi
heitä mastaan, ja sen poutaisella katolla hyppeli päimän
hopeakimmeltämä lämmin. Tyytymäisillä sydämillä, kirk-
kailla kasmoilla he astuimat lehditettyyn, maljaan tupaan.

Mutta kun oliwatatrioinneet, istuiwat he taasen mikä
minnekkin ja mikä mitäkin mietiskellen, tai katsellen etecn-
sä-awattuun kirjaan. Perä-akkunan ääressä, joka antoilän-
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teen päin, istui Aapo, askarrellen nysänsä kanssa, ja näkyi
kuin olis hänen aatoksensa sywentynyt tärkeään asiaan.
Wiimein aukaisi hän suunsa, ja syntyi siitä seuraama kes-
kustelma.

Aapo. Tammistossa kohtasin nahkapeitturin ja haas-
telin hänen kanssansa yhteisistä asioistamme. Hän onsaa-
nut mylläripaiknn, ja olis walmis luopumaan Jukolasta
jo tulewan syyskuun alussa, johon annoin hänelle hywän
toiwon.

Tuomas. Parasta että walttyy hän tieltämme ta-
wallista wikkelämmin; sillä hänen kätensä ei ole nostanut
Jukolaa, wnan kaatanut yhä enemmin; ja wuokraansa ei
ole hän maksanut meille yhtään ainoaa jyroää.

Aapo. Tuon kaiken tuomitsis laki hänen maksamaan,
mutta millä hän sen tekis?

Tuomas. Siihen on hän ikuisesti woimaton, ellei
pane hän pantiksi kurjaa sieluansa.

Aapo. Työtuomion kautta hän ehkä wiimein mak-
saisi kaikki, mutta rässyllä on kiwuloinen muija ja monta
mankuwaa lasta.

Juhani. Menköön herraansa tämä kurja nahjus.
Niin, olkoon hän meistä kuitti. Myös onhuono onni koe-
tellut häntä näiden kymmenen wuoden mennessä; sitä ei
taida kieltää. Mutta waikka oliskin onni armahin häntä
syleillyt, niin eipä ole hän koskaan syntynyt talontekijäksi
mieheksi; tarwitaanpa siinä wähän potraa pokkoa, mutta
siihen ei löydy hänessä kurssia enemmin kuin kintaassa.
Sentähbcn menköön hän nalkkeilemaan myllyänsä, mutta
me tahdomme näyttää kuinka tehdään Jukolasta pitäjämme
uhkein talo.

Aapo. Ainapa tuo on jalompaa,katsella edessämme
taloa, jonka möyrityt pellot ja raiwatut niitut tiedämme
omien käsiemme työksi.— Meistä kolme jääköön tähänuu-
dispaikkaammc hoitamaan, muut kaiwelkoot ja kynnelkööt
Jukolan pohjalla; mutta suurimmissa, kiireimmissä töissä
käymme käsiin kaikki seitsemän miestä yksinwoimin ja yhtai-
kaa niin tässä kuin entisen kotomme »vainioilla. Ia niin
on meillä kohtakin kaksi oiwaa taloa ja kaksi torppaa, kaik-
kein parhaimpaa, ja siinäpä osaa, tannerta ja tilaa meille
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jokaiselle erikseen, kun lopulta on tapahtuma yleinen jako,
kunkin tulewaisuuden määräys. Ia toiwokaamme, etta mii-
mein kaikki on kulkema hywän toiwon mukaan!Niin,kaik-
kihan wihdoin hywin, jos waan järkewyys ja oikea taju
aina on johdattamana tähtenämme täällä, pölleissämmeelä-
män tietä.

Timo. Paljon tulee se eukkoon ja hänen emännöit-
semiseensä tuman orsien alla,kuinka ukon raataminen tuolla
ulkona, tuolla poudassa ja sateessa, on tuottama miimein
rikkauden tai köyhyyden.

Aapo. Kas Timoa maan! hän juttelee kuin kokenut
mies. Onpa laita niinkuin sanot. Waimo huoneen joko
nostaa ylös mahtiin ja kunniaan tai repii sen alas aina
multahirsiin asti. Nyt en puhu talosta, jossa isäntä on
mallan millitty, joka hetkessä menettää muosien hedelmät,
siitä talosta en puhu, siinä ei auttaisi moision rikkaus eikä
maimon emännyys, maikka olis hän mikkelä kuin kärppä ja
kitsas kuin juutalais-ämmä. Mutta olkoon tamallinen talo
ja siinä isäntä tamallinen tuhlaaja, mutta kas jos talossa
maan on emäntä tiimis ja säästämäinen, niin seisoopa se
talo, seisoo mäkisten. Sitäpä mastoin huone, jossaemäntä
tuhlaa, käy pian kumoon ilman armoa, käy maikka kynsis-
kin isäntäinen mastaan kymmenen miehen kouralla. Tosin
moi isäntä itsensä kulauttaa aika lailla humalaan ja tappe-
lee hän kylässä, josta laki antaa hänelle ansion mukaan
suolaa selkään, mutta kuitenkin taidamme lukea tällaisia
haaksirikkoja pieniksi hurmikoiksi, merihaamoiksi ihmisen ruu-
miissa, johon mertaan nyt talon. Mutta emäntä, joka tuh-
laa, on talon ruumiin jokapäimäinen mato matsassa, sen
koi, sen syöpä, joka menettää kaikki nesteet ja miimein koko
rakennuksen ransistaa ja kaataa. Nytpä muistan kertomuk-
sen, jonka kuulin jo isämme-isältä, siltä ainamiisaalta, wa-
rokkaalta ja eteenpäin katsomalta mieheltä. Ia näin hän
kertoili: Oli kaksi meljestä, molemmat yhtä raittiit ja toi-
mckkaat, molemmilla heillä oli talo, kaikin puolinvhdenmer-
taisct, jamolemmilla myös oli maimo jalapsia. Msi heistä
pysyi aina marallisena miehenä, mutta toinen heistä kämi
yhä köyhemmäkst päimä päimältä, ja yhtäpä tuosta moni-
kin nrmeli, kuitenkaan huomaamatta syytä mikä olis mat-
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kaansaattanut tämän eroituksen »veljesten huoneenhallituk-sessa. Mutta kerranpa eräänä lauwantai-iltana läksi iso-
isämme jollekin asialle näihin molempiin taloihin. Ensiksi
tuli hän rikkaan miehen huoneesen, jossa emäntä, wasta
kirnuttuansa, jakeli woileipiä lapsillensa; siitä astui hän
köyhän weljen tupaan, jossa emäntä myöskin antoi lapsil-
lensa kirnuwaisia, mutta kas, panihan muori ainakin kaksi
wertaa paksummalta woita leiwälle kuin tapahtui naapuri-
talossa, ja nytpä ymmärsi ukko syyn tuon yhden weljenrik-
kauteen ja toisen köyhyyteen. Niinkuin jälkimmäiseltäemän-
nältä meni kaksinwerroin woita, niinpä myös, rvaikka mel-
kein näkymättömällä tawalla karisi aina kahdenwertaisesti
kaikkea muutakin tawaraa hänen sormiensa wälistä. Ja
olishan siis hänen emännöitsemisensä tarwinnutkaksi tämän-
laista taloa, seistäksensä naapurin yhden talon rinnalla.
Niin kertoili kerran ukko kuuluisa.

Juhani. Oikein harkitsi hän asian. Huono ja tuh-
laaja emäntä on talon kaikki kuluttawa rotta ja kurja kat-
soa puoleen kuin porolammikossa wanha tallukkahaasu.

Aapo. Olkoon siis naiminen, niinkuin se olla pi-
tää, elämämme ankarin askel. Sillä huono emäntä on
miehen tuho, mutta kelpo ja armas waimo on hänen on-
nensa ihanin, hänen paras ystäwänsä, kultainenkunniansa,
ja tekee hänen huoneensa ilon ja rauhan satamaksi. Ia
sellaista waimoa hän kohdelkoon ja pidetköönkuin omaa
silmäteräänsä, kuin sielunsa kalliinta aarretta. Ia luulenpa
myös, että wähemmin, paljon wähemmin löytyisi täälläkeh-
noja waimoja, jos miesi nuoren awiosiippasensa wirheitä
käwisi aina ojentelemaan lempeillä sanoilla ja rakkahilla
silmän-iskuilla, kartellen wisusti tuomasta nalkutellen estin
noiden "oiwain naapuri-eukkoin"esimerkkejä, jasuoden tuon
aina "kunnollisen kuolleen kultamuorinsa" maata rauhassa
haudan kammiossa.

— Niin, weljet! ehkä on meillä kai-
killa piankin eukkonen wieressämme ja pieniä pirpanoita
ympärillä ja sentähden en nyt haastelekkaan näin paljaasta
hetken mielipisteestä, waan enemminehkä tuumasta, ja tar-
koitanpa istuttaa näitä sanojani sydämienne pohjaan.

Juhani. Hywinhän sinä kaikki olet tehnyt, monta
kallista neuwoa olet meillen antanut. Totisesti! oletpa oi-
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kein isällisellä mielellä ja kielellä meitä johdellut täällä sa-
lojen yössä. Weljet, kiittäkäämme Aapoa, hän on tehnyt
suuren työn.

Aapo. Mene pois! Mitä tuossa turhia. Niin —
noh! Niin! Waan että seisomme nyt tässä, ja yksin-woi-
min taistelleetolemme: tempoilleet,riistoneet, repineetpääs-
täksemme wiimein kowan onnen rykelmäisestä korwesta la-
kealle, wapaalle aholle. — Mutta katsokaat: ilma on kir-
kas ja tyyni, kohden laskuansa alenee jo aurinko ja wilis-
ten nyt kutee kouruliuta Ilwesjärwen korteistossa. Lähte-
käämme panemaan meriojammeulos, jahuomenna on meillä
maistawa murkina.

Ilwesjärwelle he astuiwat asettelemaan pyydyksiä kul-
takylkisille kouruille, jotka par'aikaa iloisesti kuteliwat, että
wilahteli järwen ruohoinen ranta. Mutta kotia jäiwät Si-
meoni ja Timo, jäiwät karjan korjuun tähden; ja ammu-
ten ja kelloin kilinällä palasiwat jo wääräsarwiset laitumel-
taan pitkin kanerwaista nummea. Ia kantoisella, kuiwalla
aholla lypsettiin märehtiwät lehmät, ajettiin siitä tarhaan,
jossa he pian toinen toisensa perässä waipuiwat alas ha-
wuisille wuoteillensa. Mutta tuolla Ilwesjärwen tyynellä
pinnalla souteliwat muut tylppäkuonoisella tukkiruuhellansa,
lasketellen merioja järwenheleään sywyyteenpitkinkorteiston
moniniemellistä reunaa; ja tuolla mäntyin latwoissa luo-
teisessa wäikkyi tulipunertawa iltarusko.

Kolmastoista Luku.
On eräs kelmeä syyskuun päiroä, jona weljekset owat

päättäneet lähteä saawuttamaan entistä waltaansa Jukolan
talossa, jota eiwät olleet nähneet kierteessä yhdeksän wuo-
den. Tiellä, joka juoksee kohden kylää peltojen. Luhta- ja
Sompioniitun halki, retkeilee nyt seitsemän miestä, ja yhä
kauemmas poistuu heistä Sompiowaaran uudistalo, johon
Tammiston Kyösti on jäänyt elikkoin hoitajaksi päiwäntai
kahden ajaksi. — Edellä ja rinnatuksin käyskeliwät Juha-
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ni Aapo ja Tuomas; mielutkaasti he asteliwat, ja asui hei-
dän kaswoillansa tyyni riemu. Seurasi heitä wankkuri-
fuorma, wctämänä kahden nuoren tamman, joita ohjaili
Lauri, istuen pienen oluttynnörin kyljellä. Ia olutta oli
tynnöri täynnä, tehtyä juuri roarten tuliaisjuhlaaJukolas-sa. Sitten asteliwat Simeoni ja Timo, kumpikin talut-
taen ammuileroaa lehmää karjan aluksi Jukolan omettaan.
Mutta wiimeisenä waelsi weli Eero, johdattaen nuorasta
pientä, könttipäistä sonnia, joka oli määrätty pitämään ta-
lon karjan karttumisesta murhetta. Kernaastihan seurasi
sonnimulli lehmiä, astellen heidän jäljessään wallan kope-
alla mörinallä. Iloisina hyppeliwät myös Killi ja Kiiski,
milloin edellä, milloin perässä, milloin loiskien kahdenpuo-
lenmatkuetta, iloisina, waikka jo harmaapäisinä. He oliwat
ainoat elikot, jotka, Jukolasta syntyisin ollen, nytpalasiwat
wanhaan kotoonsa takaisin. Walko oli kuollut ja makasi
makeasti syroässä hautakammiossaan Luhtaniitun aidan ta-
kana; kuollut ja kuopattu oli wanha, karheasti naukuilewa
kissa, Juhanin armasteltuMatti; ja wiimeinpämyös ke-
nokaulainen kukkokin kuoli ja kuopattiin. Kiekua Helvit?
teli Sompiowaaran orsilla taasen toinen kukko, ja uunin
päällä killisteli toinen kissa, ja kaksi nuorta, uljasta he-
wosta oli nyt wetämässä weljesten wankkureita reippaalla
wauhdilla Jukolaan.

Niin he waelsiwat: stirtyiwätulos lakeasta Sompiosta
ja astuiwat metsän sywyyteen. Ilma oliselkeä ja tyyni,lie-
peästi paistoi aurinko waaleansiniseltä, hymyäwältä tai-
waalta. Tuli heidän eteensä Seunalan Matin aho, siitä
Wiertolan kirkkotie, jonka yli he waelsiwat ylösmäkeä, pit-
kin saniaista nummea hongiston halki. Wiimein seisoiwat
he Teerimäen harjulla, josta heidän tiensä sileänä ratana
juoksi kalliota alas. Mutta wuoren harjulle, josta näki
awaralle kohden kaikkia ilmoja, seisahtuiwat weljekset het-
keksi lewähtämään juhtinensa. He iskiwät silmänsä lounai-
seen, ja kaukana kuumoittiheidän lapsuutensaJukola. Mutta
pian himmensi kyynel heidän silmänsä ja kumma riutumus
täytti heidän powcnsa, kuin solisewa wesi täyttää uppoowan
miehen powen. —

Mutta katsahtiwat he taasen lounaiseen,
ja mäen kaltewalla rinteellä haamoitti Jukola kuin tumma
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entisyys. Siitä katscchtiwat he wiimcin takaisin Pohjoseen
päin, ja wiherjöitsewienoraspeltojen keskellä hymyili iloi-
sesti Impiwaaran uusi talo, ja ylempänä seisoi jyrkkä wuori.
Niin he katscliwat, milloinPohjoseen ja milloin etelään ja
milloin mihinkin ilmaan, ja ihanasti kastuiwat heidän sil-
mänsä. Mutta olutta laski Juhani, miehestä mieheen kier-
toili ympäri katajainen haarikka.

Juhani. Me wuodatamme kyyneleitä, mutta ilon
ja riemun helmiä owat ne kyyneleet; sentähben juokaamme
ja iloitkaamme.

Aapo. Kiitos Luojan, että nyt seisomme ilon lap-
sina tässä!Onnelliset me, jotka onnen hetkenähuomasimme
mikä rauhaamme tuli ja tuotimme oiwia hedelmiä, ennen
kuin synkeä tuomiommekirjoitettiin etchemme seinään. Tä-
mä, ja Jumalan johtama käsi on elämämme tien kohotta-
nut ylös näin jalolle ja iloiselle kunnaalle, jonka harjulla
nyt woiton sankarinaseisomme. Kymmenen kultaista wuotta
on mennyt sitten kun wihan, sydämen kiukun wallassa pa-
kenimme metsien pimeyteen. Niin teimme. Mutta uskon-
pa, jos lakkaamatta olisimme oljennelleet etelässä tuolla,
wainon ja närkästyksen katkerassa ilmassa, että käyskelisim-
me murheen poikina nyt. Onneksemme siis heitimme ky-
län ja kylänmiehet; sillä nyt on tapahtunut miehissä muu-
tos.

—
Tässähän nyt seisomme, katsellen sowinnon suope-

alla silmällä tuonne kohden Toukolan kylää, ja täällä ta-
kana on meillä jalo seljänwastus.

Niin, tuolla on entinen, armas Jukola, tuolla Tou-
kolan kylä, tuolla kirkontorni ja tuolla taasen uhkea Impi-
waara. Selwästi astuu nyt eteeni elon-retkemme kohtauk-
set tuon menneen wuoskymmenenhelmasta.

—
Katsokuinka

tiemme on juosnut. Me ensin, mutta perinmahdottomina,
koetimme pyrkiä kristillisten ihmisten yhteyteen, tehden on-
nettoman retken kohden juhlallista tornia tuolla ilmanpar-
taalla. Oli se kiusan kirottu retki, mutta siinä myös se
woimakas ponnistaja, joka meidät wäkisinkin pakoitti met-
sien sywyyteen. Tuonne tuon harmaan, jyrkän wuoren ku-
peille me siirryimme pois ja rakensimme itsellemme lujan
pirtin. Mutta ahne tuli poltti pirttimme tuhaksi, ja sil-
loinpa pojat sudenpenikoina kaappaisiwat Jukolaan takaisin
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